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النجاة.. رائدة العمل اإلنساني

د. �أ�صـــرف دو�بـــــة

خبري اقت�شادي

نصرة غزة اقتصاديا

"نيكوالس" ثالثيني يقود مجلسا 
للمسلمين في سويسرا..

تعـــد �شفـــة "الإن�شانية" يف الإ�شالم اإحـــدى اأروع الثمرات التي جاء 

بها، وما كان ذلك اإل اأن هذا الدين العظيم جاء رحمة للعاملني، واأن 

خطابـــه جاء خطابـــا عاما، للم�شلم وغري امل�شلـــم، للموؤمن والكافر، 

لالأبي�ـــص والأ�شـــود، للعربـــي والأعجمي.. ولذلك هـــذه ال�شفة من 

�شفات وخ�شائ�ص الإ�شالم، فقد ورد ذكرها يف 56 اآية قراآنية، ويف 

43 �شورة من �شور الذكر احلكيم.

وا�شتحـــوذ اجلانب الإن�شاين يف الإ�شالم علـــى اهتمام كبري، فاأ�شل 

ّيَها الّنا�ُص اتَُقوا َرّبُكُم 
َ
الب�شريـــة واحد )اآدم وحواء(، قال تعـــاىل: {يَاأ

اّلـــِذي َخلََقُكْم ِمْن نَْف�ٍص َواِحـــَدٍة َوَخلََق منَْها َزْوَجَها َوبَّث ِمنُْهَما ِرَجالاً 

ْرَحـــاَم اإِّن اهلل َكاَن 
َ
ا َوِن�َشـــاءاً َواّتُقوا اهلل اّلـــِذي تَ�َشاَءلُوَن ِبِه َواْلأ َكثـــرياً

َعلَيُْكْم َرِقيباًا}.

هذا الأ�شل افرت�ص على امل�شلم منذ اأن جاء الإ�شالم الإح�شان اإىل 

امل�شلـــم وغري امل�شلم، واأن يكون هذا جـــزءا من حياته، فيكون واقعا 

قـــول وعمال، م�شداقا لالآيـــة ال�شابقة، وكما يقـــول الإمام الطربي 

-رحمه اهلل-: "جميعهم -اأي النا�ص- بنو رجل واحد واأم واحدة واأن 

بع�شهـــم مـــن بع�ص، واأن حق بع�شهم على بع�ـــص واجب وجوب حق 

الأخ على اأخيه، لجتماعهم يف الن�شب اإىل اأب واحد واأم واحدة، واأن 

الذي يلزمهم من رعاية بع�شهم حق بع�ص".

ولذلـــك كان اأحـــد الأهـــداف التي قامـــت من اأجلهـــا جمعية النجاة 

اخلريية هو تاأ�شيل العمل الإن�شاين، واإك�شابه �شفة "اخلريية" التي 

ْخِرَجْت ِللّنا�ِص 
ُ
ّمٍة اأ

ُ
ات�شمت بها اأمة حممد ] يف قوله: {ُكنْتُْم َخرْيَ اأ

ُمُروَن ِباملَْعُروِف}.
ْ
تَاأ

ولقد حققت جمعية النجاة قفزات يف الفرتة ال�شابقة مبجال العمل 

الإن�شـــاين، يفوق ما كان يتحقـــق يف ال�شنوات الأ�شبق، فامتد عملها 

حتـــى جـــاب بقاع العامل املختلفـــة، وانت�شر العمـــل الإن�شاين حامال 

ا�شم الكويت من قارة اآ�شيا �شرقا اإىل الأمريكيتني غربا، ومن اأوروبا 

�شمـــال اإىل اإ فريقيـــا جنوبـــا، يف م�شاريع اإن�شانية غـــري م�شبوقة يف 

العمـــل  الإن�شاين، فاأ�شبحت من رواد العمل الإن�شاين على م�شتوى 

العالــــم.

ومـــا كان ذلـــك ليتحقق لول وقـــوف اأهل الكويت جميعـــا وراء هذه 

اجلمعيـــة املباركـــة بالدعم املـــادي واملعنوي، �شـــواء كان هذا الدعم 

من اأعلى �شلم القيادة املتمثلة يف ت�شجيع �شمو الأمري ال�شيخ �شباح 

الأحمـــد اجلابر ال�شباح حفظه اهلل، اأو علـــى امل�شتوى احلكومي اأو 

على امل�شتوى ال�شعبي. 

في�صل �لز�مل

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

الخطاب اإلسالمي.. إذا سلم من الهوى

د.  عبد�ملح�صن �جلار �هلل �خلر�يف 

الأمني العام لالأمانة العامة لالأوقاف

من إشراقات الوقف



"النجاة الخيرية": إذاعة القرآن وتلفزيون الكويت شريكان في النجاح

اأ�شـــاد نائـــــب املديــــر العــــــام 

اخلرييـــة  النجـــاة  بجمعيـــة 

جابـــر الونـــدة بالعمل اخلريي 

الكويتـــي م�شريا اإىل اأنه و�شل 

اإىل اأ�شقـــاع اأوروبـــا واأدغـــال 

اإفريقيـــا وربوع اآ�شيـــا، حامال 

اخلـــري وامل�شاعدة للمحتاجني 

اأ�شحـــى  حتـــى  واملعوزيـــن، 

مدر�شة خريية بامتياز.

وقال الوندة اإن جمعية النجاة 

م�شاريـــع  حققـــت  اخلرييـــة 

خرييـــة كثرية تعليمية و�شحية 

واإن�شائية وتربوية داخل وخارج 

الكويـــت، بدعم اأهـــل الكويت 

الذيـــن ي�شارعـــون اإىل جنـــدة 

املحتاجـــني والفقـــراء، مثمنـــا 

تعاون ال�شفـــارات الكويتية مع 

اأن�شطة اجلمعية ب�شورة تعك�ص 

الريادة اخلريية الكويتية.

وثمن الوندة دور وتعاون وزارة 

الإعالم غري املحـــدود معتربااً 

تلفزيون دولـــة الكويت واإذاعة 

القـــراآن الكـــرمي �شريكـــني يف 

النجـــاح، "حيـــث اإننا عرب تلك 

والإذاعة  املباركـــة  الف�شائيـــة 

املميـــزة نلتقـــي اأهـــل الكويت 

الكـــرام، ونعر�ـــص  و�شيوفهـــا 

اخلرييـــة،  م�شاريعنـــا  لهـــم 

ونلم�ص تفاعالاً مميزااً وت�شابقااً 

حممومااً على فعل اخلري".

وقـــال الوندة اإن الكويت غدت 

واحـــة وملتقـــى عامليـــا لتنفيذ 

املبـــادرات الإغاثيـــة، م�شتدل 

برغبة غالبيـــة الدول يف عقد 

املوؤمتـــرات الإن�شانيـــة الكربى 

يف البالد، خ�شو�شا اأن الكويت 

تعتـــرب م�شــــــــــــدرا للـــروات 

الإن�شانية واملالية وهذا يعك�ص 

توجه الكويت اخلريي الطامح 

نحـــو بلـــوغ العامليـــة يف خدمة 

املعوزين وال�شعفاء.

واأ�شـــاف اإن جمعيـــة النجـــاة 

اخلرييـــة وجه نا�شع من اأوجه 

العمل اخلـــريي الكويتي، ويد 

والتنميـــة  بالعطـــاء  ممـــدودة 

طاولـــت �شعوبـــااً وجمتمعـــات 

من م�شـــارق الأر�ص ومغاربها، 

ف�شيـــدت املوؤ�ش�شات التعليمية 

وامل�شاجد وبيوت الفقراء ودور 

الأيتـــام وكفالـــة الأيتام وكفالة 

و�شيـــدت  املتعففـــة،  الأ�شـــر 

املراكز الطبية ونفذت العديد 

من م�شاريـــع الزواج اجلماعي 

للفقـــراء والأيتام عـــالوة على 

ال�شغـــرية  امل�شاريـــع  دعـــم 

للفقـــراء التي تكفهـــم عن ذل 

ال�شـــوؤال ورعاية طـــالب العلم 

وكفالتهـــم. 

قـــال رئي�ص جلنـــة زكاة �شلـــوى التابعة جلمعيـــة النجاة اخلريية 

ال�شيـــخ بدر العقيل اإن جلنة زكاة �شلـــوى ت�شهد اأقبالاً كبريااً من 

اأهل اخلري على م�شروع كفالة الأيتام، ذلك امل�شروع الذي متتاز 

بـــه اللجنة، وتبلغ كفالـــة اليتيم خارج الكويـــت 15 دينارا كويتيا 

وداخل الكويت 20 دينارا كويتيا.

وبـــني العقيل اأن ف�شـــل رعاية الأيتام وكفالتهـــم عظيم عند رب 

العاملني، وقال اإن من يكفل يتيما فهو رفيق لر�شول اهلل �شلى اهلل 

عليه و�شلم يف اجلنـــة، م�شداقا لقوله -عليه ال�شالة وال�شالم- 

يف حديثه ال�شريف: "اأنا وكافل اليتيم كهاتني يف اجلنة". (واأ�شار 

باإ�شبعيـــه ال�شبابة والو�شطى)، فما اأعظم واأف�شل واأروع مرافقة 

ر�شـــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلـــم يف اجلنة، وهذا اإن دل فاإمنا 

يـــدل دللـــة وا�شحة على حث ديننا احلنيـــف على رعاية الأيتام 

وكفالتهـــم علـــى اعتبار اأنهـــم من �شريحة ال�شعفـــاء وذوي العوز 

واحلاجـــة، عالوة على ذلك فاإن كفالـــة الأيتام تزكي مال امل�شلم 

وتطهره ويبارك اهلل فيه وي�شاعف له الأجر والثواب.

واأ�شـــار العقيـــل اإىل اأن اللجنـــة تفتح بـــاب امل�شاهمة يف م�شروع 

كفالـــة الأيتام على مدار العام وت�شعـــى لتفعيل حمالت متعاقبة 

لكفالة الأيتام داخل الكويت وخارجها يف عدد من الدول العربية 

والإ�شالميـــة ومنها م�شر واليمن وفل�شطـــني وباك�شتان و�شورية 

وبنغالدي�ص ودول البلقان وغريها من الدول الأخرى. 

لجنة زكاة سلوى: اقبال مميز على مشروع كفالة اليتيم
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�لنجـــاة �خلرييـــة

جابــــر �لونـــدة

نائب املدير العام جلمعية النجاة



ثمن رئي�ص جلنـــة زكاة الفحيحيل التابعة 

جلمعية النجاة اخلرييـــة ال�شيخ عبداهلل 

الدبو�ـــص حر�ص الكويت اأمـــريااً وحكومة 

و�شعبـــااً على تفعيـــل دور العمل اخلريي، 

موكدا اأن الإح�شـــاءات الر�شمية العاملية 

اأثبتـــت اأن الكويـــت غدت رقمـــا مهما يف 

املعادلة الإن�شانيـــة، م�شيفا باأن م�شاعدة 

الفقراء واملر�شـــى وكفالة الأيتام واأعمال 

الرب، اأ�شبحت �شجية اأهل الكويت.

وقـــال الدبو�ـــص اإن اللجنـــة خـــالل �شهر 

رم�شـــان املبارك �شهدت اإقبـــال وتفاعالاً 

مميـــزااً من اخلرييـــن الذين حر�شوا على 

امل�شاركة يف امل�شاريع اخلريية املتنوعة، ما 

بني كفالة اأيتام وبناء امل�شاجد وحفر الآبار 

وترميم امل�شاجـــد القدمية، وكفالة طالب 

العلـــم وكفالـــة حمفظـــي القـــراآن الكرمي 

وم�شاعـــدة املر�شـــى والـــزواج اجلماعي 

وبنـــاء املدار�ص التعليميـــة، وكفالة طالب 

العلم وكفالة الأ�شـــر املقطوعة وال�شهرية 

للفقـــراء الذيـــن يعي�شـــون داخـــل وخارج 

الكويت.

وبـــني الدبو�ـــص اأن الريـــادة اخلريية التي 

نالهـــا العمـــل اخلـــريي الكويتـــي ترجـــع 

لالهتمـــام البالغ الذي يقوم به �شمو اأمري 

البـــالد ال�شيـــخ �شبـــاح الأحمـــد اجلابر 

بالعمـــل  ورعـــاه  اهلل  حفظـــه  ال�شبـــاح 

اخلـــريي، فغـــدت الكويـــت بف�شـــل اهلل 

جل وعـــال واحـــة وملتقى عامليـــااً لإقامة 

املوؤمتـــرات اخلرييـــة الإغاثيـــة، فاأقامت 

موؤمترين لإغاثة �شوريا.

وحـــول الأن�شطة اخلارجيـــة قال الدبو�ص 

لدينـــا م�شاريـــع خرييـــة يف كل من اليمن 

ال�شقيـــق حيث قمنا باإن�شاء مركز الكويت 

الطبـــي والذي يعد ب�شمـــة خريية كويتية 

ملـــا  مميـــزة يقـــدم اخلدمـــات الطبيبـــة 

يزيـــد علـــى 100 األـــف �شخ�ـــص �شنويا، 

وكذلـــك نقـــوم بت�شييد امل�شاجـــد وترميم 

القـــدمي منهـــا، كمـــا نقـــوم بحفـــر الآبار 

حلقـــات  واإقامـــة  امل�شاعـــدات،  وتوزيـــع 

حتفيظ القـــراآن الكرمي ورعايـــة الفقراء 

وامل�شاكني وتوزيــــع امل�شاعـــدات ال�شهرية 

واملقطوعـــة.  

اأفـــاد رئي�ص جلنـــة زكاة كيفان التابعة جلمعيـــة النجاة اخلريية 

ال�شيـــخ عود اخلمي�ص يف ت�شريـــح �شحايف اإن اللجنة �شريت ما 

يزيـــد عن 9 رحالت اإغاثية للنازحـــني ال�شورين بالأردن وتركيا، 

وقامـــت اللجنة بتوزيع الـــدواء والك�شاء، واملـــاأكل وامل�شرب على 

النازحني، وكذلك زارت املر�شى وكفلت الأيتام واأقامت احلفالت 

لهوؤلء الأيتام الذين فقدوا اآباءهم ب�شبب احلرب ال�شر�شة التي 

ت�شهدها �شورية.

وحول اأن�شطة اللجنة خالل �شهر رم�شان املبارك قال اخلمي�ص: 

اللجنـــة يف �شهـــر رم�شان املبـــارك تراها كخلية نحـــل، توا�شل 

العمـــل بالليل والنهار خلدمة املتربعني وتلبية رغباتهم، و�شهدنا 

بتوفيـــق اهلل اأقبالاً كبـــريااً وتفاعالاً مميزااً من قبل اخلريين على 

كافة م�شاريعنا اخلريية املتنوعة، ما بني اإن�شائية كبناء امل�شاجد 

وبنـــاء دور الأيتـــام وبيـــوت الفقـــراء وحلقـــات حتفيـــظ القراآن 

الكـــرمي وامل�شاريع الجتماعية، مثـــل كفالة الأ�شر وكفالة الأيتام 

وامل�شاعـــدات بنوعيها املقطوعة وال�شهرية، وكذلك زكاة الفطر، 

وغريها من امل�شاريــع اخلرييـــة.

وبـــنَيّ اخلمي�ـــص اأن اللجنة قامـــت بتنفيذ م�شـــروع ولئم اإفطار 

ال�شائم وحر�شت على التعاقد مع ال�شركات املميزة والتي تقدم 

وجبات جيدة تكفي ال�شائـــم، ولقى امل�شروع ا�شتح�شان الرواد 

من �شيوف دولة الكويت، م�شيفا باأن اللجنة حتر�ص على وجود 

منـــدوب ي�شـــرف على الوجبـــات يف كل موقع مـــن مواقع اإفطار 

ال�شائم، ويقدم تقريرااً كامالاً عن امل�شروع. 

الدبوس: مركز الكويت الطبي بصمة خيرية كويتية رائدة

زكاة كيفان: 9 رحالت إغاثية للنازحين السوريين
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اأكد نائـــب رئي�ص جلنة 

زكاة ال�شاميـــة وال�شويخ 

لل�شـــوؤون التنفيذيـــــــة/

حمـــــــــــد النم�ـــص عـــن 

تقـــدمي اللجنـــة للعديد 

مـــن امل�شاعـــــــــــــــــدات 

وال�شهريـــة  املقطوعـــــة 

لالأ�شـــر الفقـــرية التـــي 

اأر�ـــص  علـــى  تعي�ـــص 

كويـــت اخلـــري، معتربااً 

اأن اللجنـــة غ�شـــن يانع 

الثمار يف ب�شتان العمل 

اخلـــريي الكويتي، مثمنا دعـــم وتعاون اأهل اخلري والذين 

بهم ي�شتمر العطاء.

وقـــال النم�ـــص يف ت�شريح �شحـــايف له اإن اللجنـــة بداأت 

با�شتقبال تقـــدمي امل�شاعدات لالأ�شـــر واحلالت الفقرية 

واملحتاجة، وذلك بعد الطـــالع على الأوراق وامل�شتندات 

الر�شمية التي تو�شح حاجة تلك الأ�شر للم�شاعدة، وبعدها 

يتم �شرف امل�شاعدات للمحتاجني وفق اآلية العمل املتبعة 

يف اللجنة، على اأن تكون هذه الأ�شر من اأهايل حمافظتي 

العا�شمـــة وحويل، وذلك يف اإطـــار العمل املوؤ�ش�شي الذي 

تعمل به اللجنة.

واأو�شـــح النم�ـــص اأن جلنة زكاة ال�شاميـــة وال�شويخ حباها 

اهلل تعاىل خرية من اأهل الكويت فرتاهم يحر�شون دائما 

علـــى �شقي �شجرة اخلري، حتى تظـــل مثمرة على الدوام 

فنالحـــظ ت�شابق حمموم من اخلريين على م�شروع كفالة 

الأيتـــام، وم�شروع حفـــر الآبار وم�شـــروع الأ�شر املتعففة، 

ووجبـــة العامل وم�شروع بناء امل�شاجـــد، وم�شروع م�شجد 

جريـــن لني بربيطانيـــا، وم�شـــروع اإذاعة القـــراآن الكرمي 

باألبانيـــا والتـــي ت�شـــري على غـــرار برامج اإذاعـــة القراآن 

الكرمي الكويتية، وغريها من امل�شاريع اخلريية التي تقوم 

بها اللجنة.

واختتـــم النم�ص ت�شريحه �شائال احلـــق �شبحانه اأن يدمي 

على الكويت خريهـــا واأمنها واأمانها واأن يحفظها من كل 

�شوء و�شائر بالد امل�شلمني. 

اأ�شـــاد مدير جلنـــة زكاة العثمان التابعة جلمعيـــة النجاة اخلريية 

ال�شيـــخ اأحمد الكنـــدري بتعاون اأهل اخلري مـــع اأن�شطة وم�شاريع 

اللجنـــة املباركـــة التـــي تهـــدف اإىل خدمـــة الفقـــراء وال�شعفـــاء 

واملحتاجني داخل وخارج الكويت.

وبني الكندري اأن اللجنة بف�شل اهلل تعاىل لديها ما يزيد عن 30 

م�شروعـــا خرييا، منها ما يتم تنفيذه داخل الكويت ومنها ما ينفذ 

يف اخلـــارج، وحتر�ص اللجنة على التعاقد مـــع اجلهات الر�شمية 

وامل�شهرة يف تلك البلدان، ومن هذه امل�شاريع م�شروع رفقاء النبي 

�شلـــى اهلل عليـــه و�شلم لكفالـــة الأيتام، والذي مـــن خالله كفلت 

اللجنـــة اأيتامـــا يف داخل الكويت مـــن اجلاليات الوافـــدة واأيتاما 

يف العديـــد من بلدان العامل العربـــي والإ�شالمي، وكذلك م�شروع 

الـــزواج اخلريي والذي من خالله تهدف اللجنة اإىل الق�شاء على 

�شبـــح العنو�شة الذي انت�شـــر ب�شورة خميفة هذه الأيام، وذلك من 

خالل عمل موؤ�ش�شي راق ديني يعك�ص دور اللجان اخلريية وتو�شع 

اأعمالها وتقدميها خدمات جمتمعية جليلة.

وحـــول ح�شاد �شهر رم�شـــان املبارك قال الكنـــدري: بف�شل اهلل 

تعاىل �شهدت جلنة زكاة العثمان اإقبال كثيفااً خالل �شهر رم�شان 

املبارك على �شتى امل�شاريع اخلريية ولحظنا هبة وفزعة اخلريين 

نحو دعم الفقراء، فاأقامت اللجنة ولئم اإفطار ال�شائم يف العديد 

من امل�شاجد، كما وزعت اللجنة عيدية اليتيم وك�شوة اليتيم وكذلك 

امل�شاعـــدات املقطوعـــة وال�شهريـــة لالأ�شر الفقـــرية التي ل جتد 

مـــن يعولها، وغريها مـــن الأعمال املباركة التـــي �شاهمت اللجنة 

بهـــا، كما اأقامت اللجنة �شل�شلـــة متميزة من املحا�شرات مب�شجد 

ال�شايجـــي املجاور للجنة مبنطقة حويل للعديد من علماء الكويت 

الأفا�شل، الباكورة كانت مع ف�شيلة الدكتور/ خالد املذكور رئي�ص 

اللجنـــة ال�شت�شارية العليا للعمل علـــى ا�شتكمال تطبيق ال�شريعة 

الإ�شالميـــة يف اأول يوم من اأيـــام �شهر رم�شان املبارك، معتربااً اأن 

هذا غي�ص من في�ص من اأعمال واأن�شطة اللجنة. 

الكندري: إنجازات مباركة من خالل 
30 مشروعا في لجنة العثمان
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"الشامية والشويخ" تفتح باب 
المساعدات لألسر المحتاجة

حمد �لنم�س

نائـــب رئيــ�ص جلنــة زكــــاة 

ال�شاميـــة وال�شويــخ



هنـــاأت جلنـــة التعريـــف بالإ�شـــالم الأمة 

الإ�شالميـــة عامة، واأهـــل الكويت خا�شة 

بعيـــد الفطـــر املبـــارك واأعلنـــت اإ�شهـــار 

اإ�شالم 1274 مهتديـــا ومهتدية من �شتى 

اجلن�شيـــات باللجنة خـــالل �شهر رم�شان 

املا�شي. جاء ذلك خـــالل الحتفال بعيد 

الفطـــر املبارك، الـــذي اأقامه فرع اللجنة 

يف القـــريوان. وقـــال مديـــر عـــام اللجنة 

د.جمـــال ال�شطـــي اإن اأكر مـــن 65500 

مهتـــد ومهتديـــة اأ�شهـــروا اإ�شالمهـــم يف 

جلنـــة التعريف بالإ�شالم منـــذ تاأ�شي�شها 

عـــام 1978 واأن مـــن املهتديـــن مـــن قرر 

بعـــد �شفـــره اإىل م�شقط راأ�شـــه اأن يقدم 

لالإ�شالم �شهادة عملية فعمل بدعوة اأهله 

واأ�شدقائه وجريانه ومن يخالط من غري 

امل�شلمـــني. واأ�شار اإىل اأنـــه قابل مهتدين 

قامـــوا بافتتـــاح اإذاعة للقـــراآن الكرمي يف 

الفلبني، للتعريف بالإ�شالم.

واأو�شـــح اأن اللجنة ل يقت�شر دورها على 

اإ�شهـــار اإ�شالم املهتـــدي فح�شب، بل لبد 

من رعايته والهتمام بـــه، "نقوم بتعليمه 

الإ�شـــالم،  واأركان  وال�شـــالة  الطهـــارة 

وغريهـــا من الأمور الدينيـــة يف الف�شول 

الدرا�شية التي تبداأ من التمهيدي وت�شتمر 

اإىل امل�شتـــوى الرابـــع، ونحفـــز امل�شاركني 

بتقدمي اجلوائـــز الت�شجيعية للفائزين يف 

الختبارات، كما ن�شري للمتميزين رحالت 

العمـــرة ونعمـــل بكل طاقاتنـــا على تنمية 

ثقافتهـــم الإ�شالميـــة، و�شحـــذ وازعهـــم 

الدينـــي ليكونـــوا عنوانـــا جديـــدا مميزااً 

لالإ�شالم".

و�شكر ال�شطي اأهل الكويت الذين ل ياألون 

جهـــدا ول يدخرون و�شعااً يف دعم اأن�شطة 

وم�شاريع اللجنة "فلول هذا التعاون وتلك 

املبادرات ما ا�شتطاعـــت اللجنة الدعوية 

اأن حتقـــق تلك الإجنـــازات التي تدون يف 

�شجالت ال�شرف والتميز".

وقـــال مدير مكاتـــب العا�شمـــة للتعريف 

بالإ�شالم جودة الفار�ص اإن اللجنة تطرح 

العديـــد من امل�شاريـــع اخلريية على اأهل 

اخلـــري ومنهـــا طباعـــة ترجمـــات معاين 

القراآن الكرمي وتوزيعها، وطباعة حقيبة 

الهداية، وم�شروع كفالة داعية، وم�شروع 

كفالـــة مهتـــد جديـــد، وم�شـــروع عمـــرة 

املهتدين اجلـــدد، واأن اللجنة جتد تعاونا 

وتفاعال مميزا من اأهل اخلري. 

يف اإطار التعاون والتن�شيق بني جهود العاملني 

خلدمة الدعوة الإ�شالمية والتعريف بالإ�شالم 

بني املراكز الإ�شالمية املختلفة، قامت الداعية 

"نـــورا اإللي" رئي�شة الق�شـــم الن�شائي يف مركز 
ال�شـــورى الإ�شالمـــي ب�شوي�شرا بزيـــارة اإدارة 

ال�شـــوؤون الن�شائية بلجنـــة التعريف بالإ�شالم، 

وكان يف ا�شتقبالهـــا م�شوؤولو الإدارة الن�شائية 

والداعيات. 

وقالت الداعية "نورا" بهذه املنا�شبة: "ما 

راأيته يف اإدارة ال�شوؤون الن�شائية حقااً يبهج 

النف�ـــص ويبعث فيها ال�شرور والأمل، فقد 

وجدت مهتديـــات جديدات من جن�شيات 

ولغـــات وثقافـــات خمتلفـــة، مـــن الهنـــد 

و�شرياليـــون والفلبـــني وغانـــا ومدغ�شقر 

الإ�شـــالم  واإيرلنـــدا، جمعهـــن  واأوغنـــدا 

والتقـــني يف هذا املـــكان الذي ميثل منارة 

للدعوة ومركزااً للعلوم ال�شرعية".

متابعـــة  هنـــا  وجـــدت  لقـــد  واأ�شافـــت: 

للم�شلمات اجلديدات من قبل امل�شوؤولت 

والداعيـــات، حيث جتد املهتدية اجلديدة 

كل عـــون.. واطلعت على املناهج املختلفة 

وقـــد طلبـــت تزويدها بن�شخـــة من كتاب 

"هـــذا طريقـــي" ومناهـــج اللغـــة العربية 
لغري الناطقـــني بها.، وعن مركز ال�شورى 

الإ�شالمي ب�شوي�شرا تقول: "نقوم بتقدمي 

املدار�ـــص  يف  الإ�شـــالم  عـــن  معلومـــات 

واجلامعـــات وامل�شت�شفيات وال�شجون كما 

نقوم بالهتمام بامل�شلمني اجلدد من حيث 

ما يواجهون من م�شاكل �شواء اجتماعية اأو 

مادية بالإ�شافة اإىل تعليمهم اأمور الدين، 

وذلك من خالل تنظيم الدورات ال�شرعية 

املختلفة م�شيفة باأنهم ب�شدد اإقامة ماأوى 

للم�شلمـــات اجلديدات اللواتـــي يواجهن 

م�شـــاكل مع اأ�شرهن، وذلك بعد اإ�شالمهن 

وممن لي�ص لديهن ا�شتقالل مادي."

وقـــد �شهـــدت الداعيـــة نـــورة عـــددااً من 

حالت اإ�شهـــار الإ�شالم كما قامت بجولة 

علـــى الف�شول الدرا�شيـــة وح�شرت عدة 

دورات لتعليم مبادئ الإ�شالم . 

"التعريف باإلسالم": 1274 مهتديا أشهروا إسالمهم في رمضان

الداعية نورا السويسرية: التعريف باإلسالم منارة للدعوة
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نسائية الروضة تجني ثمار دعوتها 
الميدانية بإسالم سيدة بقصر السيف

الدعوة امليدانية جزء مـــن عمل الإدارة الن�شائية للتعريف بالإ�شالم 

بالرو�شة، وذلك من خالل ما تقوم به من �شراكة دعوية مع املوؤ�ش�شات 

والهيئـــات وامل�شالـــح املختلفـــة، بدعوة غـــري امل�شلمـــات بالزيارات 

واملقابـــالت الدعوية التي تقـــوم بها داعيات اللجنة مبختلف اللغات 

يف اأماكن تواجد العمالة. وقد �شرحت بذلك مديرة العالقات العامة 

والإعـــالم بـــالإدارة الن�شائيـــة بالرو�شة عذوب العو�شـــي، م�شيفة: 

اأن الإدارة ا�شتلمـــت دعـــوة كرمية من اإدارة ق�شـــر ال�شيف، لتعريف 

العامالت بالثقافة الإ�شالمية والعادات والتقاليد العربية،

واأ�شـــارت اإىل اأن الزيـــارة اأثمرت عن اإ�شهـــار اإ�شالم اإحدى عامالت 

الق�شر ال�شريلنكيات، م�شيدة باإدارة الق�شر. 

نسائية السالمية نظمت دورة "كن 
داعيا أينما كنت" للفرق التطوعية

اإميانا باأهمية الدعوة اإىل اهلل، ودورها يف املجتمع، واأنها ر�شالة 

علـــى كل م�شلـــم، يجب عليه اأن يحلمهـــا لالآخرين، وي�شاهم يف 

ن�شرهـــا ولـــو بجزء ب�شيـــط كما قال الر�شـــول ] يف احلديث: 

"بلغـــوا عنـــي ولـــو اآيـــة"، ت�شت�شيف جلنـــة التعريـــف بالإ�شالم 
-الإدارة الن�شائيـــة بال�شاملية- النـــوادي ال�شبابية لتدريبهم على 

الأمـــور الدعويـــة، وتاأهيلهـــم ليكونوا دعـــاة للم�شتقبل، بتطوير 

اإمكاناتهـــم الدعوية، وا�شتثمار مواهبهم يف خدمة الدين، وذلك 

حتت عنوان: "كن داعيا اأينما كنت"، وت�شتمر ملدة اأ�شبوعني يف 

الفـــرتة من 10-23 اأغ�شط�ص، و�شـــارك فيها نادي "فينا خري" 

التطوعي، والكثري من الأفراد املتطوعني. 

نظمـــت دار النـــوري للتعريـــف بالإ�شالم 

مبحافظـــة اجلهـــراء احلفـــل اخلتامـــي 

مل�شابقـــة الـــرزاق الأوىل للقـــراآن الكرمي 

للمهتدين اجلدد، وذلك بتربع ورعاية من 

اأبناء املرحوم "خلف الرزاق" يف مقر الدار 

باجلهراء، والتي �شارك فيها 55 �شخ�شا 

)30 رجـــال + 25ن�شـــاء( مـــن املهتديـــن 
اجلـــدد، وح�شر احلفل مدير الدار �شامل 

احل�شينـــي، ورئي�ـــص ق�شم الدعـــاة ح�شن 

النبهـــان، بالإ�شافـــة اإىل املهتدين اجلدد 

واملهتديات ودعاة وداعيات الدار.

وقال مديـــر الدار �شـــامل احل�شيني بهذه 

املنا�شبـــة: اإن امل�شابقـــة جـــاءت برعايـــة 

كرمية مـــن اأبنـــاء املرحوم خلـــف الرزاق 

طيـــب اهلل ثـــراه، وذلك يف اإطـــار ت�شجيع 

املهتديـــن اجلدد على حفظ وتالوة وتدبر 

القـــراآن الكـــرمي، وتعريفهـــم بدينهـــم من 

خـــالل حفـــظ اآياتـــه، ورعايـــة املتفوقني 

منهـــم، وتر�شيخ قيم ومفاهيم الإ�شالم يف 

نفو�شهم.

واأ�شاف احل�شيني: لقد �شهدت امل�شابقة 

اإقبـــال كثيفا بالرغم مـــن تنظيمها للمرة 

الأوىل، حيث �شارك فيها 55 �شخ�شا من 

املهتدين اجلـــدد رجال ون�شـــاء، تناف�شوا 

فيها على املراكـــز الأوىل، م�شريا اإىل اأن 

امل�شابقـــة اأظهـــرت حـــب املهتدين اجلدد 

واإقبالهم على حفـــظ كتاب اهلل، وتالوته 

وتدبـــره، حيـــث اأجـــادوا حفـــظ الآيـــات 

وال�شور املقررة عليهم يف امل�شابقة.

وبـــني احل�شينـــي ف�شل حفـــظ كتاب اهلل 

عز وجل مـــن علو مكان حافظه، واأنه مع 

ال�شفرة الكـــرام الربرة، ومكانتـــه العالية 

يف الدنيـــا والآخـــرة، واأنـــه مـــن اأهل اهلل 

وخا�شته. 
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النوري للتعريف باإلسالم نظمت مسابقة الرزاق األولى للقرآن الكريم



• مدير عام جلنة التعريف بالإ�شالم جمال ال�شطي 
مرحبا بال�شيوف

• ا�شتقبال ال�شيوف
��صم �لفعالية: حفل ا�شتقبال عيد الفطر املبارك

�لتنظيم: جلنة التعريف بالإ�شالم 

مكتب القريوان     

�ملكــان: �شالة جمعية ال�شليبخات والدوحة

�لفعاليــات: 

• ا�شتقبال املهنئني بعيد الفطر
• كلمة مدير مكتب القريوان

• كلمة مدير عام جلنة التعريف بالإ�شالم
• رفـــع ال�شتـــار عن عـــدد الذين دخلـــوا الإ�شالم يف 

رم�شان 1435 هـ

• ع�شاء على �شرف احل�شور.

• فرحة العيد

• عريف احلفل جودة الفار�ص متو�شطا احل�شور

حفل استقبال 
عيد الفطر المبارك 1435
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• �شــورة جماعــية

• الإعالن عن عدد املهتدين

• موظفي جمعية النجاة اخلريية يف مقدمة احل�شور

• مدير مكتب اإ�شبيلية فهد ال�شمري مهنئا بالعيد

1274 ثمار حملة »خلك فعال.. بطيب 
األفعال« رمضان 1435
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الوقـــف حب�ص العني عـــن متليكها لأحد من العباد والت�شدق باملنفعة على م�شرف 

مباح. وي�شمل الوقف الأ�شول الثابتة، كالعقارات واملزارع وغريها، وي�شمل الأ�شول 

املنقولة التي تبقى عينها بعد ال�شتفادة منها كالآلت ال�شناعية.

الوقـــف اخلريي م�شروع وم�شتحب ويدل على ذلك قولـــه تعاىل: { لَْن تَنَالُوا الرِْبَّ 

بُّوَن}، وملا �شمعهـــا اأبوطلحة بادر اإىل وقف اأحب اأمواله اإليه  ا حُتِ َحتَّـــى تُنِْفُقوا مِمَّ

وهـــو ب�شتان كبري كثـــري النخل ا�شمه "بريحاء" )اأخرجه البخـــاري(، وما روي عن 

عمـــرو بـــن احلـــارث بن املطلق اأنـــه قال: "ما ترك ر�شـــول اهلل اإّل بغلتـــه البي�شاء 

و�شالحـــه، واأر�شااً تركها �شدقة". )رواه البخـــاري(، وقول الر�شول ]: "اإذا مات 

ابـــن اآدم انقطـــع عمله اإل من ثالث: �شدقة جارية، اأو علم ينتفع به، اأو ولد �شالح 

يدعو له"، وال�شدقة اجلارية حممولة على الوقف عند العلماء.

�لهــــدف من �مل�صروع

تهدف جلنة الفحيحيـــل للزكاة وال�شدقات من خالل 

م�شـــروع العمارة الوقفيـــة اإىل اإيجاد م�شدر ريع ثابت 

يغـــذي م�شاريـــع اللجنة املتنوعـــة، وخا�شـــة امل�شاريع 

القائمة على ال�شرف على الأ�شر الفقرية.

لذلـــك قامت جلنـــة زكاة الفحيحيل ب�شـــراء عمارتني 

يف منطقـــة املنقـــف، حيث يتم توزيـــع ايراداتهما على 

الأ�شر الفقرية من خالل رواتب �شهرية اأو م�شاعدات 

مقطوعة، واللجنة ب�شدد �شراء عمارة ثالثة.

طرق �لتبــــرع

السهم الماسي:     100 دينار
السهم الذهبي:     50 دينــار
السهم الفضي:      25 دينــار

مشروع 
العمارة 
الوقفية

العمارة الوقفية
 مصدر ريع ثابت يغذي مشاريع

 اللجنة المتنوعة
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مدير جلنــة زكــــاة الفحيحيل

م�صاريــــع خرييــــــة
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حمليـــات

الشطي: تأسيس فريق نسائي 
للتواصل مع كبار المحسنات

قـــال مدير مكتب التوا�شل مـــع كبار املح�شنني يف بيت الزكاة 

الدكتور خالد يو�شف ال�شطي اإن املكتب يخت�ص بجمع وتوثيق 

املعلومـــات عن كبـــار املح�شنني من رجال اأعمـــال وموؤ�ش�شات 

و�شـــركات وجمعيات تعاونية وخرييـــة عن طريق التن�شيق مع 

الإدارات املعنية مبا يخ�شهم وتوثيق العالقة معهم.

واأ�شـــاف ال�شطـــي اأن املكتب قام بتاأ�شي�ـــص فريق ن�شائي من 

موظفات البيت للتوا�شل مع كبار املح�شنات وتقدمي خدمات 

عـــدة لهن، مثـــل خدمة التح�شيل ال�شريـــع، وخدمة احت�شاب 

زكاة الذهـــب وخدمـــة احت�شاب زكاة الأ�شهـــم وكافلة الأيتام، 

وغريها من خدمات خريية.

واأ�شـــار ال�شطـــي اإىل اأن مـــن اأهداف املكتـــب الأخرى عر�ص 

م�شاريع البيت ودعوة املح�شنني لزيادة حجم الدعم والتمويل 

لهـــا، اإ�شافـــة لتزويدهـــم مبعلومـــات متكاملة عـــن امل�شاريع 

اخلريية التي �شاهموا فيها واآثارها الإ يجابية على امل�شتحقني 

والرد على كافة ا�شتف�شاراتهم. 

اأعلنـــت وزارة الأوقـــاف وال�شـــوؤون الإ�شالمية 

ايقاف جمع التربعات وعدم ال�شماح لأي جهة 

اأو �شخ�ـــص بالعمـــل علـــى جمعهـــا يف م�شاجد 

الكويـــت، وقالـــت الـــوزارة يف بيـــان �شحـــايف 

اليـــوم اإن وكيـــل الوزارة الدكتـــور عادل الفالح 

اأ�شدر تعميما اإداريا موجها اإىل مدراء اإدارات 

م�شاجد املحافظـــات ال�شت والأئمة واخلطباء 

ب�شـــرورة اإيقاف العمـــل بالتعميم الإداري رقم 

2014/1 ب�شـــاأن حملة جمع التربعات ل�شالح 
ال�شعـــب ال�شوري، كما اأوقـــف التعميم اجلديد 

العمل بالتعميـــم الإداري رقم 2014/8 ب�شاأن 

جمع التربعـــات خالل �شهر رم�شـــان املبارك 

حفاظا على �شري العمـــل وانتظامه بعد انتهاء 

الفرتة الزمنية املخ�ش�شة لذلك. 

"الصحافيين" تستنكر التطاول 
على الرسول الكريم

اإدارة جمعيـــة ال�شحافيـــني الكويتيـــة عـــن  عـــرب جمل�ـــص 

بالـــغ ا�شتيائـــه مما مت تداولـــه يف املواقع وو�شائـــل التوا�شل 

الجتماعـــي وردود الفعـــل علـــى التغريدة التـــي وردت على 

احل�شاب ال�شخ�شي )تويرت( لرئي�ص حترير جريدة ال�شيا�شة 

اأحمد اجلاراهلل، واملت�شمنة تطاول على ر�شولنا ].

وقال جمل�ص اإدارة اجلمعية يف بيان اأم�ص اإنه اإذ ي�شدد على 

علـــو مكانة ر�شولنا الكرمي اأ�شرف اخللق وهادي الأمة، فاإنه 

يوؤكـــد اأن هـــذا الأمر ل ميكن القبول بـــه مطلقااً اأو ال�شكوت 

عنـــه. واأ�شـــاف: "واإذا كان رئي�ـــص حترير جريـــدة ال�شيا�شة 

اأحمـــد اجلـــاراهلل يحمـــل �شفـــة الرئي�ص الفخـــري جلمعية 

ال�شحافيـــني الكويتية فـــاإن هذه ال�شفة اأو هـــذا امل�شمى ل 

يعنـــي �شفة تنفيذيـــة يف جمل�ص اإدارة جمعيـــة ال�شحافيني 

الكويتيـــة، وت�شرفـــات الرئي�ـــص الفخـــري للجمعيـــة واآراوؤه 

ومواقفـــه وما يعرب عنه ل متثل اجلمعية ول تعرب عن اآرائها 

ومواقفها". 

وزارة األوقاف توقف جمع التبرعات في المساجد
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بيت الزكــاة يقدم خدماتــه المميزة 
باستخدام أحـدث التقنيات

�شـــّرح مديـــر مكتـــب خدمة املواطـــن يف بيت الـــزكاة ال�شيـــد مو�شى حممد 

اجلمعـــة بـــاأن مركز الت�شال 175 يعترب نقلة نوعيـــة للخدمات التي يقدمها 

بيـــت الـــزكاة، اإذ يتمكن عمـــالء البيت من خالله مـــن ال�شتف�شار عن جميع 

طلباتهـــم فيمـــا يتعلق باأن�شطة البيـــت وم�شاريعه، كما يُـقـــدم مركز الت�شال 

خدمات للمتربعني واأخرى للم�شتفيدين.

وذكر اجلمعة اأن اخلدمات املقدمة للمتربعني تتمثل يف الرد على ا�شتف�شاراتهم 

اخلا�شـــة با�شتمـــرار تربعاتهم مل�شاريـــع البيت املختلفـــة اأو توقفها، وت�شويق 

م�شاريـــع البيـــت اخلارجية )م�شاجـــد، دور اأيتـــام، اآبار،… اإلـــخ(، وعر�شها 

علـــى املتربعني، وت�شويق م�شاريع البيـــت الداخلية )خدمة اجتماعية، رعاية 

�شحيـــة، رعاية تعليميـــة،... اإلخ( وعر�شها عليهـــم، والت�شويق خلدمة كفالة 

الأيتـــام وعر�ص اأ�شماء الدول مـــع تو�شيح جن�ص اليتيم وعمره ومبلغ الكفالة 

ح�شـــب الدولة، وتزويد املتربعني باملعلومات عـــن كفالة طلبة العلم، وتوجيه 

املتربعـــني لأماكن املراكز الإيرادية وتو�شيح اخلدمات التي تقدمها، وتقدمي 

�شرح مف�شل عن قنوات التربع. 

ملحمة الغزو تزخر بشواهد 
حية تروي انتصار إرادة الحياة

لبـــد لإرادة احليـــاة اأن تنت�شـــر على اآلـــة التدمري 

والغطر�شـــة مبنطـــق يتطلـــع اإىل امل�شتقبـــل كما يف 

كل املالحـــم الوطنيـــة، ومنها حمنة الغـــزو العراقي 

للكويت التي تزخر ب�شواهد حية كثرية لتزال ماثلة 

اأمامنـــا من مرافق ومبان ذات رمزية خا�شة حتكي 

ق�شة وطن اأحب اأبناءه فاأحبوه واأخل�شوا له.  

اأكـــد املح�شن �شحـــوي اجل�شار اأن اأهل اخلـــري يف الكويت كر، 

متمنيـــااً اأن يحذو حذو الدكتور عبدالرحمن ال�شميط يف اأعماله 

اخلريية باإفريقيا.

وك�شـــف اجل�شـــار يف ت�شريحـــات لـ»الوطن« اأنه ق�شـــى �شنوات 

عديـــدة يف عمـــل اخلري يف كثري من الـــدول الإفريقية كان منها 

اإ�شالم 6 اأ�شخا�ص على يديه من �شمنهم امراأة رهنت بيتها اإىل 

اأحـــد التجار لعالج بنتها مـــن ال�شرطان، وعندما هددها التاجر 

باإخالئها من البيت ب�شبب انتهاء املهلة التي بينهم ومل جتد املال 

لتدفـــع له، ا�شتوثق من �شحة الواقعة و�شـــدد املبلغ عنها واأرجع 

بيتها اإليها وعلى اإثر هذا املوقف حدث بينهما اأن قالت له: ماذا 

تريد؟، فقلت لها: هذا فعل املح�شنني من امل�شلمني، فاأ�شلمت.

واأ�شـــار اجل�شار اإىل اأن من �شمـــن اأعماله اأي�شااً كفالة 21 يتيمااً 

و20 اأ�شـــرة وبنـــاء اآبار وحتفيظ قراآن لأطفـــال امل�شلمني وتوزيع 

امل�شحـــف يف خمتلـــف املـــدن والـــدول الإ�شالميـــة، اإ�شافة اإىل 

اأعمال خريية يف الكويت يف �شهر رم�شان املبارك يف كل عام.

واأو�شح اجل�شار اأنه مل يتلق اأي دعم من اأي جهة خريية، فجميع 

الأعمال التي يقوم بها من جهده وماله، موؤكدااً اأنه ل يبحث عن 

اأي دعم مادي من جهة خريية.

واأ�شـــار اجل�شـــار اإىل اأنه عمـــل يف الكثري من الـــدول الإفريقية 

الناميـــة التـــي حتتوي على عدد كبري مـــن امل�شلمني الذين دائما 

مـــا يلتزمون بحدود اهلل وطاعته، ومن اأهم تلك الدول جمهورية 

ت�شـــاد الإ�شالميـــة وال�شودان وعـــدة دول يف اإفريقيا اإ�شافة اإىل 

�شعيـــد م�شر، متوجهـــااً بال�شكر بهذه املنا�شبـــة اإىل �شفري ت�شاد 

يف الكويـــت علي اأحمد اأقب�ص وموظفي ال�شفارة يف الكويت على 

مـــا يقومون به من ت�شهيل الأمور للمح�شنني يف اإجراءات الفيزا 

وغريها.

وحول ال�شعوبات والعقبـــات التي تواجهه، قال اجل�شار اإن اأبرز 

هـــذه ال�شعوبات هـــو ال�شري م�شافات طويلـــة بطرق غري معبدة 

تتجاوز اأكر من 1200 كيلومرت. 

ضحوي الجسار: أهل الخير كثر.. وأتمنى أن أحذو حذو د. السميط
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�لعامل �لإ�صالمي

بلجيكا: فتاة مسلمة تتسبب في 
اعتناق 1000 شخص لإلسالم

ا- يف م�شاعـــدة 1000  جنحـــت "فريونيـــك كولـــز" 25- عاماً

�شخ�ـــص علـــى اعتناق الإ�شـــالم خالل 8 �شنـــوات، وذلك بعد 

اعتناقها الإ�شالم يف �شنٍّ مبكرة، وتاأثُّرها بزميالتها امل�شلمات، 

وحتويل منزلها ملركز اإ�شالمي لراغبي التعرف على املزيد من 

تعاليـــم الإ�شالم، واأكدت "فريونيكا" اأنهـــا كانت هي واأ�شرتها 

ا- يف حاجة للتعرف على الإ�شالم  -التي اأ�شبحت م�شلمة اأي�شاً

ي الكثري من الإ�شكاليات التي ن�شاأت من عدم  عن كثٍب؛ لتََخطِّ

التعرف على الإ�شالم بال�شكل ال�شحيح. 

شيكاغو تشهد أكبر تظاهرة في 
التاريخ األميركي دعما لغزة

تظاهر نحـــو 17 األف �شخ�ص يف �شيكاغـــو الأمريكية ت�شامناًا 

مع قطاع غزة، وللمطالبة بوقف العدوان الإ�شرائيلي املتوا�شل 

على القطاع، وتعترب هذه التظاهرة الأكرب تاريخياًا يف الوليات 

ا لفل�شطني، فيمـــا �شهدت خم�ص مدن اأخرى هي  املتحـــدة دعماً

�شـــان فران�شي�شكو، وديربون، وممفي�ـــص، و�شياتل، وريت�شموند 

تظاهـــرات كـــربى؛ ن�شرة لفل�شطـــني وغـــزة، وللمطالبة بوقف 

العدوان واملجازر بحق ال�شعب الفل�شطيني. 

سعودي يبني أول مسجد لإلسكيمو
يف اأق�شـــى ال�شمال الكنـــدي للدائرة القطبيـــة، حيث احلرارة 

تهبـــط اإىل 40 حتـــت ال�شفر، يقوم مواطـــن �شعودي ببناء اأول 

م�شجد يف مدينة �شكانها 8 اآلف فقط، معظمهم من الإ�شكيمو 

الأ�شليـــني، واحد منهم فقط م�شلم، ومعـــه 80 م�شلم اآخرون، 

بينهم 30 عربيااً، والباقي من الهند وال�شومال.

اأما ال�شعودي القائـــم على بناء امل�شجد، فهو �شحايف وطبيب، 

ولـــد قبـــل 47 �شنة يف حي جرول مبكـــة املكرمة، وهو الدكتور 

ح�شـــني ق�شتي، املقيم مـــع زوجته ال�شعوديـــة الدكتورة �شوزان 

غـــزايل وابنـــه وابنتـــه يف مدينـــة "وينيبـــغ" عا�شمـــة مقاطعة 

"مانيتوبا" يف الو�شط الكندي. 
صحيفة بيلد األلمانية تتبرأ من 

مقال محرض ضد اإلسالم..

ترباأ رئي�ص حترير �شحيفة "بيلد" الأملانية كاي ديكمان من مقال 

ن�شر بالعدد الأ�شبوعـــي لل�شحيفة "بيلد ام زونتاج" اأم�ص الأحد 

واحتـــوى علـــى انتقادات �شديـــدة للم�شلمني اعتربهـــا الكثريون 

حتري�شية، وقال ديكمان اإن ال�شحيفة ودار ن�شر "�شربينجر" التي 

ت�شـــدر ال�شحيفة عنها "لي�ص بها مـــكان للت�شريحات التعميمية 

التي تنتق�ص من الإ�شالم والب�شر الذين يوؤمنون باهلل".

وكان نائب حترير ال�شحيفة نيكولو�ص في�شت قد و�شف الإ�شالم 

يف مقاله اأم�ص باأنه عائق �شد الندماج. 
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هولندا: توزيع المصاحف المترجمة 
للهولندية مجانا

قامت "موؤ�ش�شة ال�شنة" بالتعاون مع فريق "اليقني" بحملة منح م�شحف 

جماناًا يف �شهر رم�شان املبارك.

ومتنـــح املوؤ�ش�شة امل�شحف املرتجم واملف�شر الذي يقدر ثمنه بـ 25 يورو 

للراغبـــني يف احل�شول عليـــه جمانا. وهذه فر�شة كبـــرية بالن�شبة لهم 

ا للذين لديهم �شعوبات ماليـــة ويتعذر عليهم  لقـــراءة معانيه، وحتديـــداً

�شراء ن�شخة منه. 

روسيا: مكتبات إسالمية داخل 
السجون

افتُِتَحـــت بع�ص املكتبات للكتـــب الإ�شالمية داخل بع�ص 

ال�شجـــون الرو�شيـــة، وكان الهدف من ذلـــك هو حماولة 

تنميـــة الوعـــي الدينـــي داخـــل ال�شجـــون، و�شـــوف يتـــم 

اإن�شـــاء منوذج ُم�شغـــر للمكتبة الإ�شالميـــة داخل �شجن 

"موردوفيـــا"، واإذا جنحـــت التجربة ف�شـــوف يعمم داخل 
ال�شجـــون الرو�شية، وقد وافق جميع الأطراف على هذه 

املبـــادرة ملحـــو الأمية الدينيـــة، واإن�شـــاء م�شاجد جديدة 

داخل ال�شجون. 

طالـــب "احتـــاد اجلاليـــات الإ�شالميـــة باإ�شبانيـــا و"املر�شـــد 

الأندل�شـــي" بتوقيـــع عقـــود مع عـــدد اأكر من معلمـــي الرتبية 

الإ�شالميـــة للمراكز التعليمية الإ�شبانية، فعلى الرغم من وجود 

243،437 طالـــب م�شلم يف "اإ�شبانيا" باأكملها، فاإن ن�شبة 5 % 
فقـــط منهم هم من يدر�شون الرتبيـــة الإ�شالمية يف مدار�شهم، 

وخا�شـــة خالل املرحلة البتدائية، وتلك الإح�شاءات قامت بها 

كلتا الهيئتني ال�شابقتني، وهي "درا�شة عن الطالب امل�شلم" تو�شح 

نـــدرة معلمي الرتبية الدينيـــة الإ�شالمية، على الرغم من العدد 

الكبري للطالب املعتنقني لالإ�شالم، ويُ�شلط التقرير ال�شوء على 

اأنه يوجد يف "كتلونيا" معظم الطالب امل�شلمني، وي�شل عددهم 

اإىل 65،562 طالب، بينمـــا يف "الأندل�ص" 38،585 طالباًا، اأما 

"مدريد" ففيها 36،664 طالب م�شلم. 

رئيس أساقفة كانتربيري السابق: 
اإلسالم يحيي القيم البريطانية

انتقد رئي�ص اأ�شاقفة كانرتبريي ال�شابق، روان ويليامز، بع�ص 

ال�شحف الربيطانية التي ت�شعى اإىل ت�شنيف امل�شلمني باأنهم 

"غـــري بريطانيـــني"، م�شـــددا اأن "الدين الإ�شالمـــي ي�شاعد 
علـــى اإحيـــاء القيـــم الربيطانية مثـــل ال�شعـــور بالنتماء اإىل 

املجتمع".

و�شـــدد ويليامز، يف كلمته اأثنـــاء مهرجان "معاي�شة الإ�شالم« 

يف لينكولن�شايـــر، اجلمعة، اأن امل�شلمني يوؤثرون على املجتمع 

الربيطـــاين ب�شكل اأو باآخر، م�شيفـــا اأن "اأعظم الهدايا التي 

قدمها الدين هي مناق�شة عامة مفتوحة و�شادقة و�شعبة".

وعندما �شئل عن دور الإ�شالم يف ا�شتعادة القيم الربيطانية، 

اأجـــاب ويليامز: "على �شبيـــل املثال، يف برمنجهـــام، �شهدنا 

مركزا للرعاية املحلية وم�شجدا يعمالن معا لتوفري اخلدمات 

الأ�شرية واأن�شطة ال�شباب، وكالهما يت�شرف بدافع من �شعور 

قوي باأن هذا هو ما يجب القيام به يف املجتمعات". 

إسبانيا: 5 % من الطالب المسلمين يدرسون التربية اإلسالمية في مدارسهم



عقـــد مب�شـــرح رابطـــة اأع�شـــاء هيئـــة 

التدري�ص للكليـــات التطبيقية بالعديلية 

لتكـــرمي  الرم�شـــاين"  التميـــز  "حفـــل 
الدعـــاة واملوظفـــني املتميزيـــن للجنـــة 

التعريف بالإ�شالم، خالل �شهر رم�شان 

1435هـ، حتت رعاية العم اأحمد �شعد 
اجلا�شـــر رئي�ـــص جمل�ـــص اإدارة جمعية 

النجاة اخلريية، وح�شور كل من رئي�ص 

جمل�ص اإدارة جلنـــة التعريف بالإ�شالم 

في�شـــل الزامـــل، ومديـــر عـــام جلنـــة 

التعريـــف بالإ�شـــالم جمـــال ال�شطـــي، 

وال�شيـــد حممـــد عبدالرحمـــن الفايـــز 

اأمـــني ال�شندوق يف رابطة اأع�شاء هيئة 

التدري�ص، وال�شيد جمال النوري وجمع 

كبري من امل�شوؤولني واملوظفني والدعاة، 

وذلـــك لتكـــرمي املتميزيـــن واملبدعـــني، 

والذيـــن قامـــوا بجهـــود بـــارزة خـــالل 

�شهر رم�شان املا�شـــي، و�شمل التكرمي 

الدعاة والإداريني العاملني يف الإدارات 

الن�شائيـــة والرجالية على م�شتوى جلنة 

التعريـــف بالإ�شـــالم، وكذلـــك تكـــرمي 

الفائزيـــن مـــن الدعـــاة والفائزيـــن يف 

م�شابقـــة -املرحومة بـــاإذن اهلل- بدرية 

امل�شباح الثانية.

يف البدايـــة رحب عريـــف احلفل جودة 

خلف الفار�ص مدير مكتبي ال�شليبخات 

والدوحـــة باحل�شـــور، مثنيا على جهود 

العاملـــني يف جلنة التعريـــف بالإ�شالم 

الذين حققوا اإجنازات غري م�شبوقة يف 

العمل الدعوي واملواردي للجنة، وكذلك 

علـــى من وقـــف وراءهم مـــن م�شوؤولني 

قامـــوا بتوفري كل ال�شبـــل لتحقيق تلك 

الإجنازات.

عقب ذلك قـــام القارئ حممد اإبراهيم 

-من اجلاليات الإ�شالمية- بتالوة اآيات 

من القراآن الكرمي، نال ب�شوته العذب، 

وجتويده املحكم ا�شتح�شان احل�شور.

ويف كلمته اأكد العم اأحمد �شعد اجلا�شر 

علـــى �شعادته وت�شرفـــه بح�شور احلفل 

لتكرمي جمموعة من العاملني املتميزين 

يف جمـــال الدعـــوة، وكذلـــك من خالل 

متابعته لن�شاط جلنة التعريف بالإ�شالم 

منـــذ اأن بداأت جلنة �شغرية، مثنيا على 

الأوائـــل الذيـــن قامـــوا علـــى اإن�شائها، 

وخا�شـــة ال�شيخ �شعـــد املر�شفي الذي 

مازال يتميز بالعطـــاء و�شاحــــب فكرة 

تاأ�شي�ـــص اللجنـــــة، التـــي انطـــــلق فيها 

من التوجيه الربـــاين يف قولـــــه تعاىل: 

ْكَمِة َوامْلَْوِعَظِة  {اْدُع اإِىِل �َشِبيِل َربَِّك ِباحْلِ

ْح�َشُن..}، 
َ
�َشنَِة َوَجاِدلُْهم ِبالَِّتي ِهَي اأ احْلَ

ومـــن قوله تعاىل: {لَّيْ�َص َعلَيَْك ُهَداُهْم 

 يَْهِدي َمن يَ�َشاء..}.
َ ّ
َولَـِكنَّ اهلل

1274 مهتديا ومهتدية ح�صاد رم�صان 1435هـ

التعريف باإلسالم كرمت الدعاة والموظفين 
المتميزين في حفل التميز السنوي
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واأ�شـــار اإىل اأن اللجنـــة حققـــت العـــام 

احلايل اإجنازات فاقت يف حجمها العام 

ال�شابق، على اأيدي الدعاة والعاملني يف 

جلنة التعريف بالإ�شالم، م�شريا اإىل اأن 

جلنة التعريـــف بالإ�شالم ا�شم اأكرب من 

حقيقتها، فهي ت�شتحق اأن تكون جمعية 

لأن ن�شاطهـــا يتجـــاوز ن�شـــاط جمعيـــة 

النجـــاة بكاملهـــا، وهـــذا مـــا حتتاجـــه 

الكويت، الذي يوجد على اأر�شها جميع 

الأجنا�ص والأديان، فال اأقل من اأن يقوم 

امل�شلمـــون املقيمون على اأر�شها بفر�ص 

الكفايـــة، بتبليـــغ الدعـــوة، فمـــن ياأتي 

للكويـــت طلبا للرزق مـــن اأي عقيدة اأو 

مذهب، فاإنه يكون لديه ت�شور خمالف 

وم�شـــوه عـــن الإ�شـــالم وامل�شلمني، فال 

يجـــوز باأي حـــال من الأحـــوال اأن يعود 

اإىل بلده بعـــد عدة �شنوات، وهو مازال 

يحمل نف�ـــص الت�شور، ونحن ل نتحدث 

عن الهداية، لأنها بيد اهلل عز وجل.

و�شـــدد علـــى �شـــرورة ال�شتفـــادة من 

الدعـــم ال�شعبي والر�شمي الذي حتظى 

مـــن  بالإ�شـــالم،  التعريـــف  بـــه جلنـــة 

القيادة ال�شيا�شية واحلكومة الر�شيدة، 

والوزارات املعنية، وكذلك الدعم املادي 

واملعنوي من املتربعني الكرام.

واأ�شـــاد بالعمل املتميـــز للجنة التعريف 

بالإ�شالم علـــى مدار العام، م�شريا اإىل 

اأن التميز احلقيقي يزداد يف خالل �شهر 

رم�شان، من خالل الدعاة والعاملني يف 

اللجنـــة، وهذا يظهـــر يف الأعداد التي 

تدخل الإ�شالم يف هذا ال�شهر الكرمي.

مـــن ناحيتـــه فقـــد فقـــال مديـــر جلنة 

التعريـــف بالإ�شالم جمـــال ال�شطي: اإن 

هـــذا التكرمي هـــو اأول احتفـــال خا�ص 

تقيمه اللجنة لإجنـــازات �شهر رم�شان 

املا�شي، وتكرمي املتميزين من العاملني 

�شهـــر  خـــالل  والدعـــاة  واملتطوعـــني، 

رم�شان املبارك، م�شريا اإىل اأن الهدف 

من احلفل حتفيـــز العاملني اإىل املزيد 

من العطـــاء والإجنازات، وتكرمي الذين 

بـــرزوا خـــالل هذه الفـــرتة، �شـــواء يف 

رم�شان اأو على مدار ال�شنة.

وا�شتعر�ص ال�شطي الإجنازات الدعوية 

واملوارديـــة التي حققتهـــا اللجنة خالل 

فـــرتة �شهر رم�شان، قائال: لقد حققت 

اإدارة الدعوة اإجنازات كبرية وذلك على 

النحو التايل:

- بلـــغ عدد املهتديـــن يف �شهر رم�شان 

املبـــارك 1274 �شخ�شـــا، وهـــو اأعلـــى 

معـــدل اإ�شهـــار اإ�شـــالم حققتـــه اللجنة 

منذ التاأ�شي�ص، ويعود ذلك اإىل التفاعل 

مـــن املواطنني واملقيمـــني يف هذا البلد 

الطيب، مع عمل جلنة التعريف بالإ�شالم، 

و�شعيهم اإىل التعريف بالإ�شالم.

- توزيـــع عدد 78630 وجبة من خالل 

م�شروع اإفطار ال�شائم.

- توزيع عـــدد 8447 �شلة غذائية  من 

خالل م�شروع املواد التموينية.

- توزيـــع 20000 كيلو اأرز ا�شتفاد منها 

4 اآلف مهتـــٍد ومهتديـــة، مـــن خـــالل 
م�شروع زكاة الفطر.

- اإقامـــة 1000 حما�شرة ا�شتفاد منها 

55 األـــف مهتٍد ومهتديـــة، وتهدف اإىل 
دمـــج امل�شلمـــني اجلـــدد مـــع اجلاليات 

الإ�شالمية، وتثقيفهم.

�شالـــح  �شليمـــان  م�شابقـــة  تنظيـــم   -

الرهيمـــاين الــــ 13 للمهتديـــن اجلدد 

فيهـــا  و�شـــارك  امل�شلمـــة،  واجلاليـــات 

1000 مت�شابـــق ومت�شابقـــة، وفاز فيها 
72 �شخ�شا.

العم الجاسر: لجنة 
التعريف باإلسالم اسم 

أكبر من حقيقتها 
فهي تستحق أن 

تكون جمعية خيرية

الشطي: التعريف باإلسالم 
استخدمت أكثر من 

25 وسيلة إعالمية 
للتواصل مع أهل الخير 
والمتبرعين والجاليات

• العم اأحمد �شعد اجلا�شر

• د. جمال ال�شطي

كتب: حممود بكر / �شكرتري التحريـر
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- تنظيم م�شابقة املرحومة -باإذن اهلل- 

بدرية امل�شباح الثانية للمهتدين والدعاة 

املتميزين، علما بـــاأن 30 % من الذين 

اأ�شلموا ب�شبب املهتدين واملهتديات.

- م�شابقة املال الثقافية لغري امل�شلمني، 

حيـــث مت توزيع الكتيبـــات على غري 

علـــى  املهتديـــن  وحـــث  امل�شلمـــني، 

الندمـــاج يف العمـــل الدعـــوي مـــن 

خـــالل تلك امل�شابقـــة، وفاز فيها 16 

مهتٍد ومهتدية.

- اإقامـــة ن�شاط عيـــد الفطر 1435هـ، 

الذي �شارك فيه 2150 من املهتدين 

واملهتديات.

�أما مـــــــن ناحية �إجنـــــــاز�ت �ملـــــــو�رد فقد 

تعددت، ومنها:

- زيادة ن�شبة التربعات خالل �شهر رم�شان 

بن�شبة 15 % من اإجمايل الإيرادات.

- زيادة ن�شبة �شندات القب�ص عن العام 

ال�شابق بن�شبة 30 %.

- زيـــادة اأعـــداد املتربعـــني اجلدد اإىل 

1680 متربعا جديدا.

- ا�شتخدام اأكر من 25 و�شيلة اإعالمية 

للتوا�شل مع اأهل اخلري، واملتربعني، 

واجلاليات.

يف  الأول  املركـــز  اللجنـــة  احتلـــت   -

متربعي جمعيـــة النجاة اخلريية من 

خالل موقع التربع الإلكرتوين.

- توفـــري اأكـــر مـــن 18 مركـــز خدمة 

للمتربعـــني خـــالل �شهـــر رم�شـــان 

املا�شي.

ن�شيـــة  ر�شالـــة  مليـــون  اإر�شـــال  مت   -

للمتربعـــني خـــالل �شهـــر رم�شـــان 

املا�شي.

- ت�شميـــم اأكر من 29 بطاقة اإعالمية 

خالل �شهر رم�شان ون�شرها.

- ن�شبـــة الإدخال ال�شحيحة يف برنامج 

املوارد بلغت 95 %.

- عمل ا�شتطالع للمتربعني فبلغ ن�شبة 

امل�شاركني 3 % وهي ن�شبة عالية.

�أ�صماء بع�س �لفائزين:

املركـــز الأول يف حتقيـــق اأعلـــى ن�شبـــة 

اإ�شهـــار اإ�شالم هو فرع ال�شاملية )ن�شاء(، 

بن�شبة 132 %.

• اأف�شـــل داعيـــة هـــو الداعيـــة �شيـــد 
عبدال�شـــالم، وجماهـــد غومانـــدر من 

النـــوري  دار  ومـــن  الرئي�شـــي،  الفـــرع 

الداعيـــة حممـــد ناليم، وفـــرع املنقف 

الداعية حبيـــب الرحمن، واأبـــو الب�شر 

عبدالوهـــاب، والداعيـــة �شيـــد اأحمد، 

وحممـــد جابـــر حممـــد مـــن دار امليلم 

وايدينا فالديز من املركز الفلبيني.

• اأف�شل داعية من الن�شاء على م�شتوى 
الأفـــرع هـــي الداعيـــة فاطمـــة �شـــاه، 

والداعيـــة ريحانـــة بيجـــوم، والداعيـــة 

اأمن�شالم، وكربى من الرو�شة الن�شائية، 

والداعية رمييزان اإ�شحاق من دار امليلم 

والداعيـــة جميـــل فاطمة مـــن ال�شاملية 

وفاطمة حليمة من دار النوري ورئي�شة 

مـــن املنقـــف واأولمبـــاي مـــن املركـــز 

الفلبيني

• اأف�شـــل فـــرع مـــن الرجـــال - املنقف 
واأف�شل فرع من الن�شاء - اجلهراء. 
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�صاحب �ل�صم �لأبرز على م�صتوى �لعمل �لإن�صاين.. 

رحل العم محمد عبدالرحمن البحر.. 
رائـد من رواد االقتصاد الكويتي

هنـــاك كثري مـــن الرجـــال يف الأوطان 

ي�شبحـــون علمـــا مـــن اأعالمـــه، ورمزا 

مـــن رموزه، ل ينف�شـــل ذكر الوطن عن 

ذكرهـــم، وذلـــك لدورهـــم التاريخي يف 

بنائه، وبذل الغايل والنفي�ص يف �شبيله، 

واحلفـــاظ على وجوده، وال�شري به نحو 

التقدم واحل�شارة.

مـــن هوؤلء الرجـــال كان املرحـــوم باإذن 

اهلل تعـــاىل/ العم حممـــد عبدالرحمن 

البحـــر الـــذي ا�شتمد القيـــم الإن�شانية 

والوطنيـــة الرفيعـــة من اأ�شـــرة ت�شرب 

جذورهـــا يف اأعماق اجلزيـــرة العربية، 

لهـــا دورهـــا الكبـــري يف تاريـــخ الكويت 

باأحرف م�شيئة نا�شعة.

حممـــد  العـــم  الكبـــري  املح�شـــن  هـــو 

عبدالرحمـــن  حممـــد  عبدالرحمـــن 

البحـــر، الـــذي ولد عـــام 1919 لأ�شرة 

فخـــذ  اإىل  اأ�شولهـــا  تعـــود  عريقـــة 

النوا�شـــر مـــن متيـــم، وقد نزحـــوا من 

مدينـــة الداخلة يف جند عام 1081 هــ 

املوافـــق 1670م، بعد اأن كانوا �شيوخها 

)الن�ّشابـــة عبـــداهلل املطلق مـــن الزبري 

واأخواله البحر(، ولعله واأخاه علي وابن 

عمه عبدالعزيز اأحمد البحر وهم كبار 

العائلة يف عهدهم قـــد اختطوا للعائلة 

منهجااً �شارت عليه اأجيال العائلة، وهو 

الدور الجتماعـــي والقت�شادي، بعيدااً 

عـــن دهاليـــز ال�شيا�شة، فلم يلـــج اأحد 

مـــن العائلة املعـــرتكات ال�شيا�شية رغم 

توافر كل املقدرات الجتماعية واملالية 

وال�شيا�شية لهم، وهذا من حقهم.

عمر مديد بالإجناز�ت

بـــداأ حياتـــه العملية مب�شاعـــدة اأبيه يف 

وانتخـــب ع�شـــوا يف  اإدارة جتارتهـــم، 

املجل�ـــص البلـــدي وع�شـــوا يف جمل�ـــص 

الإن�شاء وع�شوا يف جمل�ص ال�شحة، وهو 

موؤ�ش�ص جمموعة حممـــد عبدالرحمن 

البحـــر، وهـــي جمموعة مـــن ال�شركات 

الناجحة واملعروفة يف الكويت .

�شاهـــم يف تاأ�شي�ـــص ال�شركـــة الأهليـــة 

الكويتيـــة  ال�شينمـــا  و�شركـــة  للتاأمـــني 

وال�شركـــة الكويتيـــة ل�شناعـــة الأنابيب 

املعدنية و�شاهم يف تاأ�شي�ص غرفة جتارة 

الكويـــت يف اخلم�شينيـــات،  و�شناعـــة 

حيـــث دخـــل ع�شـــوا موؤ�ش�شـــااً و�شارك 

يف ع�شويتهـــا ويف اإدارة جمل�شهـــا منذ 
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كتب: اأن�ص اخلليفة / مدير التحريـرملف �لعدد

عام 1961 حتى اأ�شبـــح نائبا لرئي�شها 

منذ عـــام 1996، وع�شو جمعية القلب 

الكويتية واأحد موؤ�ش�شيها.

و�شـــام  منحـــه  مت  2003م  عـــام  يف 

الإمرباطورية الربيطانية )O B E( من 

امللكة اإليزابيـــث الثانية ملكة بريطانيا، 

تقديرااً للخدمـــات املتميزة التي قدمها 

الكويـــت،  يف  الربيطانيـــة  للجاليـــة 

ولإ�شهاماته يف دعم العالقات الكويتية 

الربيطانية.

يعـــد املرحـــوم بـــاإذن اهلل تعـــاىل اأحـــد 

موؤ�ش�شي بنـــك الكويت الوطني، واأ�شبح 

رئي�شا ملجل�ـــص الإدارة، و"الوطني" اأكرب 

بنك حملـــي و�شمن 50 بنكااً الأكر اأمنااً 

حول العامل، واأول واأعرق موؤ�ش�شة مالية 

وم�شرفيـــة يف منطقـــة اخلليـــج العربي 

ودولـــة الكويت، ولقد تاأ�ش�ص عام 1952 

ليكون اأول بنك وطني حملي واأول �شركة 

م�شاهمـــة يف الكويـــت ومنطقة اخلليج، 

كما يعـــد اأكرب موؤ�ش�شـــة مالية و�شاحب 

اأكرب ح�شة من �شوق اخلدمات امل�شرفية 

التجارية يف دولة الكويت.

العـــم حممـــد  تـــوىل  21 عامـــااً  منـــذ 

عبدالرحمن البحر رئا�شة جمل�ص اإدارة 

»الوطنـــي« خلفـــااً للمغفـــور لـــه حممد 

عبداملح�شن اخلرايف، وهو من م�شاهمي 

البنك منذ تاأ�شي�شه، وان�شم اإىل جمل�ص 

اإدارة البنـــك منذ عـــام 1959، قبل اأن 

يرتاأ�شه يف عام 1993.

ويف عهـــده ظـــل البنك الوطنـــي يتمتع 

باأعلى الت�شنيفات الئتمانية يف ال�شرق 

الأو�شط، من قبـــل موؤ�ش�شات الت�شنيف 

العامليـــة موديز وفيت�ـــص و�شتاندارد اأند 

بـــورز.، ورئا�شتـــه لهـــذا البنـــك العريق 

كفيلـــة لأن يُ�شطـــر تاريخ هـــذا الرجل 

باأحـــرف مـــن ذهـــب، واأن تُكتب �شريته 

وتدر�ص لالأجيال املقبلة.

�لإح�صان يف حياته

اإن ا�شـــم حممـــد عبدالرحمـــن البحـــر 

متكـــرر يف البـــن )�شخ�شيتنـــا اليـــوم( 

ويف اجلد الـــذي اأ�ش�ص اأحـــد امل�شاجد 

القدميـــة يف كويت املا�شـــي يف منطقة 

الو�شـــط، واملعروف با�شـــم م�شجد »بن 

بحر«، وهو �شخ�شية خريية هو الآخر، 

واإح�شانه يتجلى فيما ما يلي:

�لإح�صان �ل�صحي:

- اإن�شـــاء مركـــز حممـــد عبدالرحمـــن 

البحـــر للعيـــون بتكلفـــة جـــاوزت ثالثة 

ماليني ون�شف املليون د.ك عام 1999، 

وهي قيمة عالية اآنذاك.

- مركـــز �شيخـــة احل�شـــن الإبراهيـــم 

ال�شحي يف منطقة النزهة عام 2005، 

بتكلفـــة مليون وربع املليـــون د.ك. وقد 

اأطلق عليه ا�شم والدته.

- تو�شعة مركز البحر للعيون با�شم ابنه 

جا�شم، رحمه اهلل بتكلفة مليون ون�شف 

املليون د.ك.

�لإح�صان �لديني:

- اإن�شـــاء م�شجد حممـــد عبدالرحمن 

البحـــر يف منطقة ال�شـــرة يف قطعة 4، 

ويت�شع لألفني وخم�شمائة م�شل، وذلك 

عام 2004.

- اإن�شـــاء م�شجـــد يف منطقـــة مبـــارك 

)غـــرب  ال�شبـــاح  اجلابـــر  عبـــداهلل 

م�شرف( با�شم اأخته و�شحة رحمها اهلل 

يف قطعة 1، ويت�شع لألف م�شل، وذلك 

عام 2003.

�لإح�صان �لجتماعي:

كان رحمـــه اهلل يقيـــم ولئـــم الإفطـــار 

ال�شخية يوميااً يف �شهر رم�شان املبارك 

ل�شتمائـــة �شخ�ص يف م�شجـــده بال�شرة، 

وملئتي �شخ�ص يف م�شجد اأخته و�شحة. 

ف�شـــالاً عـــن تركيزه علـــى الأقربني من 

اأهلـــه وذويه لتلم�ـــص حاجاتهم الكبرية، 

ف�شالاً عن ال�شغرية، وب�شكل بعيد جدااً 

عن الأ�شواء والإحراج، بحيث ل تظهر 

اأي ب�شمـــة له يف ذلك. وقد كان ي�شابق 

الزمن يف ت�شديد اأي التزام مايل نا�شئ 

عـــن اأي تعامـــل جتـــاري، بل قبـــل اأوان 

ت�شديـــده حتى راح نقـــي اجلانب ح�شن 

ال�شرية اجتماعيااً واقت�شاديااً و�شيا�شيااً، 

وحدث ول حرج عـــن توا�شعه ال�شديد 

لل�شغري والكبري، والغني والفقري، وعن 

دماثة اأخالقه وعدم �شدور اأي نقي�شة 

منه، وهـــذا لعمري �شـــاأن الواثقني من 

اأنف�شهـــم بـــال كـــرب اأو ا�شتعـــالء، وقـــد 

ا�شت�شعـــرت يف �شخ�شيته قول ال�شاعر 

اأبي الطيب املتنبي حني امتدحه ب�شفته 

من دون اأن يعرفه �شلفااً.

مالأى �ل�صنابل تنحني بتو��صع

و�لفارغات روؤو�صهن �صو�مخ

كان الوطـــن عنـــد حممـــد عبدالرحمن 

البحـــر -رحمـــه اهلل- اأمانـــة، والغايـــة 

�شرفـــااً، والكلمة عقـــدااً، وتقدم الكويت 

هدفااً.

وفاتــــــه

رجـــل خري وبـــذل واأيـــاد بي�شـــاء، فهو 

ا�شـــم بارز م�شيء علـــى م�شتوى العمل 

الإن�شاين..

تويف العـــم حممـــد عبدالرحمن البحر 

يف الثامـــن من اأغ�شط�ـــص عام 2014م 

1435هــــ،  عـــام  �شـــوال   12 املوافـــق 

بعـــد حيـــاة حافلة بالعطـــاء على جميع 

القت�شاديـــة،  الوطنيـــة،  امل�شتويـــات، 

الجتماعية، اخلريية...
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قالـــــــو� عـــــــن �ملرحـــــــوم بـــــــاإذن �هلل حممد 

عبد�لرحمن �لبحر:

�أعماله �صتبقى خالدة

قـــال رئي�ـــص جمل�ـــص الأمـــة الكويتـــي 

مرزوق الغـــامن: »فقـــدت الكويت اليوم 

رجـــالاً مـــن رجالهـــا كانت لـــه ب�شمات 

كبرية يف جمالت كثرية، فقد كان ميثل 

الراحل ال�شخ�شية الكويتية احلقيقية«، 

م�شيفـــااً: "اإذا كان املرحـــوم قـــد دفـــن 

حتـــت الرى، فاإن اأعماله واإجنازاته يف 

خمتلـــف املجالت �شتبقى خالدة فوقه، 

يراها الكويتيون جيالاً بعد جيل، ونحن 

ن�شـــاأل اهلل تعاىل اأن يغفـــر له ويرحمه 

برحمته الوا�شعة".

�أحد بناة �قت�صاد �لكويت

وزير اخلارجية ال�شابق ال�شيخ د.حممد 

ال�شبـــاح: "اإن للفقيـــد اإ�شهامات خرية 

اأحـــد  وهـــو  القت�شـــاد،  يف  وفّعالـــة 

بنـــاء  �شاهمـــوا يف  الذيـــن  الرجـــالت 

اقت�شـــاد الكويت احلديث، كما اأنه بذل 

الكثري يف الأعمال اخلريية والإن�شانية، 

حيـــث خ�ش�ص جزءااً مـــن ثروته يف بناء 

املراكـــز ال�شحية والتعليميـــة وغريها، 

كما �شاهم يف علمه ومعرفته وعالقاته 

الدولية يف خدمـــة الكويت يف جمالت 

كثرية ومتنوعة".

�إجناز�ت باقية على مد�ر �ل�صنني

وزيـــر الدولة ل�شـــوؤون جمل�ـــص الوزراء 

ال�شيـــخ حممد عبـــداهلل املبـــارك: "اإن 

للفقيـــد اأعمالاً واإجنازات كبرية يف بناء 

الكويـــت احلديثـــة ل ميكـــن اأن متحى 

و�شتبقى على مدار ال�شنني، وهو اأعطى 

مـــن وقته وجهده خلدمـــة الوطن طوال 

حياتـــه، وندعو اجلميع بالدعاء للفقيد 

اأن يتقبل اهلل منه اأعماله ويدخله جنات 

النعيم".

من �لأعمام �ملوؤ�ص�صني ور�ئد للتحديث 

و�لنه�صة

وقـــال رئي�ـــص احتـــاد امل�شـــارف حمد 

عبداملح�شـــن املـــرزوق رئي�ـــص جمل�ـــص 

اإدارة بنـــك الكويـــت الوطنـــي: "حممد 

عبدالرحمـــن البحر: اإن الكويت فقدت 

بوفاته رجالاً من رجالتها الأبرار الذين 

اأعطوا الكثـــري لقت�شادها وموؤ�ش�شاتها 

وقطاعها اخلا�ـــص.. ويكمل: اإن البحر 

كان من الأعمـــام املوؤ�ش�شني الذين بنوا 

القطاع امل�شريف علـــى القيم الرا�شخة 

للرعيل الأول من جّتار الكويت، واأعطى 

مثالاً لالأجيال بعقليته املنفتحة واإقدامه 

ومثابرتـــه وتوا�شعـــه واأخالقـــه الدمثة 

وقربـــه من اأهل الكويـــت.. واأ�شاف: اأن 

العم حممد البحـــر كان رائدااً من رّواد 

التحديث والنه�شة القت�شادية، وكانت 

له وقفـــات م�شهودة يف اأفـــراح الكويت 

واملحطـــات ال�شعبـــة التـــي مـــّرت بها، 

منـــذ ما قبل ال�شتقـــالل بعقود، وكانت 

له ب�شمـــة ل تن�شـــى يف كل املجالت«. 

ثـــم قال: »نوّدعه اليـــوم وقد ترك وراءه 

اإرثـــااً غنيااً، وموؤ�ش�شـــات اقت�شادية نعتز 

بها، ومـــا �شنواته الع�شـــرون على راأ�ص 

بنك الكويت الوطني اإل مثال نا�شعا ملا 

حققه وما اأجنزه«.

ب�صماته �لقت�صادية �صتبقى

قــــــال رئي�ـــص جمل�ـــص اإدارة �شركــــــــة 

ال�شتثمارات الوطنية حمـــــد العمريي: 

حممـــد  العـــم  الفقيـــد  اهلل  »رحـــم 

عبدالرحمـــن البحـــر الـــذي كان اأحـــد 



  • �شالــــح ال�شلمي• ر�شيــــد البــــدر  

مــرزوق الغانم: تعدد بصمات 
"البحر" في مجــاالت كثيرة 
خالــدة ســتبقى  ولذلــك 

عبد المحســن المرزوق: رائدا 
من رواد التحديث والنهضة 
االقتصاديــة تــرك وارئه إرثا 

غنيا ومؤسسات اقتصادية
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رجـــالت الكويـــت القدامـــى �شاحـــب 

ـالب�شمات يف القت�شـــاد الكويتي التي 

�شتبقى حتى بعد رحيله«.

واأ�شـــاف: »فقد كان رحمـــه اهلل يعترب 

اأحـــد اأهم عالمات القت�شـــاد الكويتي 

على مدى اأكر من 50 عاما من العطاء 

للبـــالد، حينما بداأ حياتـــه العملية وهو 

�شاب يافع، ما اأك�شبه، رحمه اهلل، خربة 

كبـــرية وجعلـــه اإحدى ركائـــز القت�شاد 

الكويتي على مدى تاريخه«.

وقال العمريي: »اأر�شى رحمه اهلل قيمااً 

جميلـــة منهـــا ال�شرب واجلديـــة والعمل 

الـــدوؤوب، فكان بالن�شبة لأجيالنا معلما 

واأبا ورائدا«.

�لكويت �صتبقى تذكره د�ئمًا

قال اخلبري القت�شادي خالد الرزيحان: 

اإن الكويـــت �شتبقى تذكر الفقيد رحمة 

اجلليلـــة  اأعمالـــه  بف�شـــل  عليـــه  اهلل 

وم�شاهماته باأعمال اخلري ودوره البارز 

يف دعم القت�شاد الكويتي.

واأ�شـــاف: »كانـــت للرجـــل رحمـــه اهلل 

اأفعـــال خـــري عديـــدة تتنوع بـــني العمل 

ال�شحـــي واملايل وتقدمي الدعم للعديد 

من ال�شباب على مر تاريخه«.

�صتبقى �أعماله خالدة

قال اخلبري القت�شادي وامل�شريف علي 

ر�شيـــد البدر: "اإن الكويـــت فقدت اأهم 

رجالتهـــا القت�شادية بتغيـــب املرحوم 

حممـــد عبدالرحمن البحر، والذي كان 

عالمة اقت�شادية بارزة يف تاريخ الكويت 

على كافة الأ�شعدة، �شواء على ال�شعيد 

العمـــل  اأو علـــى �شعيـــد  القت�شـــادي 

اخلريي و�شتبقى اأعماله خالدة".

واأ�شـــاف: »كان رحمه اهلل �شغوفا بعمل 

اخلـــري كما كان رجالاً من الطراز الأول 

يف التفـــاين يف حـــب الكويـــت والعمـــل 

املخل�ص من اأجلها رحمه اهلل، وخال�ص 

العزاء لأ�شرته وذويه«. 

�أعماله يف �خلري.. »خالدة«

قـــال ع�شـــو غرفـــة جتـــارة و�شناعـــة 

الكويـــت عبـــداهلل جنيب املـــال: نتقدم 

بخال�ـــص العـــزاء لأ�شـــرة العـــم الفقيد 

والـــذي  البحـــر  حممـــد عبدالرحمـــن 

يعترب مـــن الرعيل الكويتي من رجالت 

الكويـــت الذيـــن �شاهمـــوا ب�شـــكل بناء 

وفعـــال يف تدعيـــم القت�شـــاد الكويتي 

يف كافـــة جوانبـــه املاليـــة والقت�شادية 

وامل�شرفية.

واأ�شـــاف: اإن الكويـــت ل تن�شـــى ف�شل 

الفقيـــد رحمـــه اهلل يف العمل اخلريي، 

حيـــث كان اأحد اأعـــالم العمل اخلريي 

الكويتـــي، و�شتبقـــى اأعمالـــه اخلرييـــة 

خالدة تذكرنا كم كان هذا الرجل حمبا 

لوطنه واأهله.

�أحب �لكويت حقًا.. وكان معطاًء

قـــال رئي�ـــص جمل�ـــص الإدارة والع�شـــو 

املنتدب يف �شركـــة ال�شت�شارات املالية 

الدوليـــة )اإيفـــا( �شالـــح ال�شلمـــي: اإن 

الكويت فقدت اأحـــد اأبنائها املخل�شني 

الذيـــن عملوا بجـــد وتفان علـــى مدار 

حياته احلافلة بالعطاء.

حممـــد  العـــم  ال�شلمـــي:  واأ�شـــاف 

عبدالرحمـــن البحر حلـــق باإخوانه من 

الرعيـــل الأول الذيـــن و�شعـــوا اأ�ش�ـــص 

القت�شاد الكويتي.

وقـــال ال�شلمـــي: ترك لنا قيـــم حقيقية 

�شتبقـــى على مـــر ال�شنني فـــكان حمبااً 

لبلـــده متفانيـــااً يف عملـــه معطـــاءاً بغري 

حدود، واختتـــم ال�شلمي بقولـــه: اللهم 

تقبلـــه واأ�شكنـــه جنـــان اخللـــد، اللهـــم 

اآمني.

رحل �لتاجر »�لأمني«

قال رئي�ص جمل�ص اإدارة ال�شركة الأوىل 

للتاأمني التكافلي ح�شني العتال: اإن وفاة 

العم حممد عبدالرحمن البحر خ�شارة 

كبرية لـ»الكويـــت واأهلها« ون�شاأل املوىل 

عـــز وجل اأن ي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم 

»اآل البحر الكرام« ال�شرب وال�شلوان.

واأ�شاف العتـــال: اإن العم حممد البحر 

هو واحـــد من رجـــالت الكويت الكبار 

الذيـــن �شاهموا يف بنـــاء نه�شته، حيث 

كان مـــن املوؤ�ش�شني يف جميع ال�شركات 

الناجحـــة التـــي اأخـــذت علـــى عاتقها 

�شياغة القت�شاد الكويتى.

وقال العتـــال: اإن العـــم رحمه اهلل كان 

تاجـــرااً بحـــق، عرف عنـــه دماثة اخللق 

وال�شدق والأمانة ودعم العمل اخلريي. 

واختتـــم العتـــال بالقول: اللهـــم اأ�شكنه 

ف�شيح جناتك.

�صاحب �لأيادي �لبي�صاء

قال اخلبري القت�شادي �شادق معريف: 

اإن الكويـــت فقـــدت اأحد اأهـــم رموزها 

القت�شادية واأحـــد اأهم رجالها برحيل 

العم حممد عبدالرحمن البحر.

واأ�شاف معريف: كان العم -رحمه اهلل- 

معروفـــااً باأفعال اخلري، فكانـــت اأياديه 

بي�شاء كما كان �شاحب اإ�شهامات كبرية 

وحقيقيـــة يف بنـــاء القت�شـــاد الكويتي 

على مدار العقود املا�شية. 

ملف �لعدد
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�أدب وفن

يدخل الإ�شالم يف كل عام الآلف من اجلن�شني، ومن خمتلف الطبقات 

الجتماعيـــة يف جميـــع اأنحاء العامل. ومن هـــوؤلء جنوم الفن يف الغرب 

الذيـــن اأعلنـــوا اإ�شالمهم بعد اأن كانوا من مغني الـــراب، ثم ُرفع �شاأنهم 

بالدخول يف الإ�شالم.

و�شاهـــم جنوم الـــراب والهيب هوب ممن اأ�شلمـــوا يف الغرب يف انت�شار 

الإ�شـــالم ودعمه باملال اأو بالدعوة اإليـــه، وتاأثر بهم الكثري من املعجبني 

الذيـــن اأعلنوا اأي�شااً الدخول يف الإ�شـــالم، اإ�شافة اإىل اأنهم �شاهموا يف 

ت�شحيـــح الكثري من مفاهيم الدين الإ�شالمي التي تنقل ب�شورة خاطئة 

يف الإعالم الغربي.

نجوم الطرب الغربي من ظلمات "الراب"
 إلى ضياء اإلسالم

ومـــن اأ�شهر جنوم الـــراب الذين اأعلنوا 

املغنـــي  مبكـــر  وقـــت  يف  اإ�شالمهـــم 

الربيطاين ال�شهري الذي حققت مبيعات 

األبومـــه مـــا يقـــارب 60 مليـــون ن�شخة 

"كات �شتيفنـــز"، والـــذي ي�شتهـــر بعـــد 
اإعالنه اإ�شالمه با�شم "يو�شف اإ�شالم"، 

وهو من اأم �شويدية واأب يوناين الأ�شل، 

وُولد يف بريطانيا.

كان "كات �شتيفنـــز" يف ال�شبعينيات يف 

اأوج �شهرته، اإل اأنه كان مهتمااً بالأديان، 

وبـــداأ يف البحـــث عن الديـــن احلقيقي 

اإىل اأن اعتنـــق الإ�شـــالم يف عام 1977 

بعـــد اأن اأر�شدته امراأة م�شلمة يف لندن 

للتوجـــه للم�شجـــد واإعـــالن اإ�شالمـــه، 

واأ�شهـــر اإ�شالمـــه يوم اجلمعـــة يف اأحد 

امل�شاجـــد، وتـــرك الغناء، وحتـــول اإىل 

داعية ومن�شد.

اأمـــا النجم الأمريكي يف هوليوود "اي�ص 

كيوب" فهو مغنـــي راب وممثل وخمرج 

اأفـــالم �شهري، اأعلن اإ�شالمه يف 1990، 

وذكـــر ذلـــك يف اإحـــدى املقابـــالت مع 

�شحيفـــة اجلادريـــان الربيطانيـــة، وله 

ماليـــني املعجبني حـــول العـــامل، وتاأثر 

بـــه بع�ـــص اأ�شدقائه وحمبيـــه؛ واأعلنوا 

اإ�شالمهم.

ومـــن هـــوؤلء اأي�شااً جريمـــني جاك�شون 

مغـــنٍّ اأمريكي �شهري حا�شل على جائزة 

غرامـــي، وهو �شقيق جنم الراب مايكل 

جاك�شـــون، والأقرب اإليه من بني جميع 

اإخوتـــه، واأعلن اإ�شالمـــه يف عام 1989 

اأثنـــاء زيارتـــه لدولـــة البحريـــن عقـــب 

اأن �شاهـــد افتخـــار الأطفـــال امل�شلمني 

بدينهـــم ومت�شكهم بـــه؛ ما اأثر يف نف�شه 

للبحث عـــن حقيقة الديـــن الإ�شالمي، 

وقام بعد ذلك بتغيري ا�شمه اإىل "حممد 

عبدالعزيز".

ثم ياأتي جنم الراب ال�شهري جورج جرين 

الـــذي اأم�شى �شنـــوات طويلة يف الفن، 

و�شارك ِفرقااً عاملية، وانتقل بني الكثري 

من الدول لن�شـــر اأغاين الراب، اإىل اأن 

اعتنـــق الإ�شالم يف عام 2011، بعد اأن 

ظـــل لفرتة يف مرحلة �شيـــاع بعيدااً عن 

والدتـــه ل�شنوات طويلـــة؛ ما جعله يعيد 

التفكـــري يف حياته، وتاأثر كثريااً ب�شلوك 

�شري 
ُ
امل�شلمني يف الغرب بتما�شكهم الأ

والجتماعي؛ وبـــداأ يف درا�شة الإ�شالم 

وتف�شريات القراآن اإىل اأن اأ�شهر اإ�شالمه 

وغرّي ا�شمه اإىل "اإبراهيم اخلليل"، ويف 

عـــام 2012 قـــام بـــاأداء العمـــرة، وقام 

بزيـــارة امل�شجد النبـــوي، وي�شغل حاليااً 

وقتـــه يف الدعوة لالإ�شالم وامل�شاركة يف 

الأعمال التطوعية.

بينمـــا ا�شتُهر املمثـــل واملغني الأمريكي 

دانتـــي ترييـــل �شميث يف جمـــال الراب 

والهيـــب هـــوب يف مدينـــة نيويورك يف 

اأواخـــر الت�شعينيات حتى بلـــغ العاملية، 

وتاأثـــر بالإ�شالم يف عمـــر 13 عامااً عن 

طريـــق والده الـــذي كان م�شلمااً، واأعلن 

اإ�شالمـــه يف عمـــر الــــ 19 عقب اإعالن 

عدد مـــن امل�شاهـــري اإ�شالمهـــم، وغرّي 

ا�شمـــه من دانتـــي اإىل "يا�شـــني"، لكنه 

ي�شتهر با�شم "مو�ص ديف".

واأخريااً ديام�ص )ميالين جورجياد�ص(، 

وهي مغنيـــة راب فرن�شية، ا�شتُهرت يف 

فرن�شا بالدفاع عن املهاجرين والأقليات 

وعن حقوق الإن�شان عرب الغناء، 

اإعداد: حممود عثمان



33 )139( ــ �شبتمرب 2014 ــ ذي القعدة 1435

بريطانيـــة تعرض التـراث المغربـــي 
لتقديم صور مشرفة عن المسلمين

تلتقـــي جل الأعمـــال الفنية الت�شكيلية التي اأجنزهـــا فنانون اأجانب 

عن املغرب يف كونها جت�شد روؤية تكاد تكون موحدة للثقافة والواقع 

املغربـــي، و�شـــورة منطية عن بع�ـــص التيمات الفلكلوريـــة، وخا�شة 

مو�شوع املراأة املغربية يف حياتها اليومية، وما يرتبط بها من عادات 

وتقاليد، تكاد تكون بعيدة عن واقعها املعي�ص.

من هذا املنظور، حتـــاول وديعة بوطابة، الت�شكيلية الربيطانية ذات 

اجلـــذور املغربيـــة، تغيري هذه ال�شورة النمطية عـــن املغرب واأنا�شه 

وعاداته، وتقدميها اإىل اجلمهور الربيطاين يف قالب مغاير، و�شورة 

بعيدة عن النمطية والت�شورات اجلاهزة. 

إيطاليا: مصور فوتوغرافي يرصد 
بعدسته أزمة المساجد

اأكد ال�شحفي الربيطاين "مارتن بار" يف مقدمته على الكتاب 

امل�شـــور للم�شـــور الفوتوغـــرايف "نيكولـــو ديجورجي�ـــص"، اأنه 

بالرغـــم من كفالة الد�شتور الإيطايل حلق العبادة دون متييز، 

فاإنه ل يوجد �شوى 8 م�شاجد ر�شمية لت�شتوعب 1.35 مليون 

م�شلم؛ مما يدفعه لل�شالة باأماكن اإيقاف ال�شيارات وال�شالت 

الريا�شية واملتاجر.

وقـــد ك�شـــف امل�شور هذه الأزمة بالنتقال مـــن مدينة لأخرى؛ 

حيـــث ر�شدت كامريتـــه امل�شلمـــني الذين ي�شلـــون بالطرقات 

والأماكن املختلفة لعدم توفر امل�شاجد.

وبالرغـــم من �شـــراء امل�شلمني مبنى يف "ترفيـــزو" لتخ�شي�شه 

لل�شـــالة، فقد اعرت�شـــت ال�شلطات املحلية �شاربـــة بالقانون 

الإيطايل الذي يكفل حرية العبادة عر�ص احلائط. 

ربيع الكون ]

ر�صوَل �هلل �إّنا قد ظمئنا

لأنو�ٍر وحاَن لنا �رتو�ُء  

ِمنَي �خللِق بحرٌ  َك يا �صَ فكفُّ

فاُء وغيثَك نبُع موردِه �ل�صَّ   

�أتيتَك يا ربيَع �لكوِن �أ�صبو

وَحْريِف كم ُيهدِهدُه �لّرجاُء   

فمن للظامئنَي �صو�َك غيٌث

قاُء �إذ� ما �لدرُب �أوح�صُه �ل�صَّ   

�إذ� ما �لركُب كان بال دليٍل

اُء ن�صلُّ �لدرَب عنَك ؛ فال جَنَ   

لنا منَك �ل�صفاعٌة يف ُذنوٍب

وعنَد �لَرْوِع فيَك لنا �حِتَماُء   

ال�شاعر: عبداملوىل عبدالنا�شر اأحمد
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در��صات

سلسلة دعوية متخصصة في دعوة غير المسلمين

البوذية في الميزان.. 

دراسـة تحليلية )10(

�نت�صار �لبوذية و�ملهتدون من �لبوذية �إىل �لإ�صالم 

"بـــوذا"  عهـــد  يف  البوذيـــة  انت�شـــرت 

انت�شـــارااً وا�شعـــا بـــني الطبقـــات العليا 

والطبقـــات الدنيـــا، اأمـــا طبقـــة امللوك 

واجلنود فقد دخلت البوذية تخل�شا من 

�شلطان الرباهمة الذيـــن اأثاروا �شخط 

جميـــع الطبقات الأخـــرى با�شتبدادهم 

وتع�شفهـــم، واأما الطبقـــات الدنيا فقد 

دفعـــت بنف�شهـــا اإىل البوذيـــة لتتخل�ص 

ممـــا عانتـــه يف رحـــاب الهندو�شية من 

ا�شطهاد واحتقار. 

ومن املعـــروف اأن البوذية لقيت جناحا 

كبـــريا يف القرن ال�شاد�ـــص قبل امليالد، 

اأي يف عهـــد "بـــوذا"، وميكـــن تلخي�ص 

اأ�شباب جناحه يف دعوته اإىل عدة اأمور 

منها، �شخ�شية "بوذا" املثرية واجلذابة 

التي متيزت بالوداعة والتوا�شع، والتي 

كانـــت تُوؤثـــر اإىل حـــد بعيـــد يف نفو�ص 

الهنود يف ذلك الوقت، وعدم خو�شه يف 

احلديث عن الق�شايا الفل�شفية املعقدة، 

فيما وراء الطبيعة على عك�ص املذاهب 

الفل�شفيـــة الهندو�شيـــة، وجـــود بع�ـــص 

التعاليـــم الأخالقيـــة يف دعـــوة "بوذا"، 

كاملحبـــة والعطـــف علـــى احليوانـــات، 

وح�شـــن اختيار "بـــوذا" الدعـــاة للقيام 

بن�شر تعاليمه يف الأم�شار، فقد ا�شتهر 

عنـــه اختياره لهوؤلء بعناية كبرية، وبعد 

اختبـــارات، ودعوتـــه اإىل اإلغـــاء نظـــام 

الطبقات التي �شـــادت املجتمع الهندي 

يف ع�شره، ويعترب من اأهم اأ�شباب جناح 

دعوة "بوذا" يف الهند يف ع�شره.

يقـــول "جو�شتاف لوبـــون" متحدثا عن 

الأول:  البوذيـــة يف ع�شرهـــا  ازدهـــار 

"كانـــت البوذيـــة يف تلـــك الأثنـــاء بالغة 
ذروتهـــا، فـــكان البنجـــاب ووادي الغنج 

ذاخريـــن بالأديار التـــي يق�شدها األوف 

الرهبـــان ليتعلموا فيها اأ�شـــرار الدين، 

ويتبتلـــوا اإىل التاأمل العميق الدائم قبل 

اأن ينعموا بالرنفانا"ولكن البوذية بداأت 

تنكم�ـــص بعـــد "بـــوذا"، وكان مـــن اأهم 

اأ�شباب انكما�شهـــا اأنها مل تعن بالكالم 

عن الإلـــه، وبعبارة اأخرى تركت فراغا اً 

كبريا يف نفو�ص اأتباعها، ومبرور الزمن 

مالأ اأتباعها هذا الفراغ باآلهة الهندو�ص 

اأو بعبـــادة "بوذا" نف�شه واتخـــاذه اإلها، 
ويت�شـــل بهـــذا اأي�شا اأن "بـــوذا" مل ينب 

معابـــد، ومل ياأمر اأتباعـــه مبمار�شة اأي 

لـــون مـــن األـــوان العبـــادة، وب�شبب هذا 

جلـــاأ اأتباع "بـــوذا" اإىل معابد الهندو�ص 
فو�شعـــوا فيهـــا متثال "بـــوذا"، واأ�شبح 

كل مـــا زاد هـــو اإله جديـــد اأ�شيف اإىل 

اآلهة الهندو�ص املتعددة، وبالطبع العقل 

الهندي يرحب مبزيد من الآلهة. وهكذا 

اأخذت البوذية تتال�شى يف الهندو�شية، 

واأخـــذت الهندو�شية متت�شها اأو متت�ص 

اأتباعها يوما بعد يوم. 

وكان مـــن اأ�شبـــاب �شعـــف البوذيـــة يف 

الهند بالإ�شافة اإىل ما �شبق، اأن البوذية 

اهتمـــت باإ�شـــالح الباطـــن، اأي اإ�شالح 

الأخـــالق، فحاربـــت ال�شهـــوة والغـــرور 

والكربيـــاء، والتزمـــت بال�شعب الثماين 

مـــن راأي �شليم و�شعـــور �شائب و�شلوك 

ح�شن، ولكـــن الهندو�شية قنعت باأ�شياء 

ظاهريـــة كالغ�شل يف الأنهـــار املقد�شة 

والأخذ بالطقو�ص والقرابني، ومعاجلة 

الظاهر اأي�شر واأ�شهل من معالج الأمور 

الباطنية، ولهذا تخلى البوذيون يوما بعد 

يـــوم عن �شراعهم مع نفو�شهم، واكتفوا 

بقربـــان يقدمونـــه اأو مظهـــر يظهـــرون 

به كما تـــرى الهندو�شيـــة، ومما �شاعد 

على ذلك تاأ�شل نظـــام الطبقات الذي 

رف�شتـــه البوذية، واحتـــواء الهندو�شية 

على تقاليد القوم وعاداتهم مما جرهم 

اإليها يوما بعد يوم. هذا ما اآلت له حال 

البوذية يف منت�شـــف القرن الثالث قبل 

امليالد، ففي داخل الهند، كانت البوذية 

ت�شعف وتنكم�ـــص، ومل تكن البوذية قد 

عرفـــت بعد طريقها اإىل خـــارج الهند، 

اإىل اأن جـــاء امللـــك "اآ�شـــوكا" والبوذية 

على و�شـــك اأن تنهـــار، فاعتنقها وبعث 

فيهـــا احلياة مرة اأخـــرى، ودفع بها اإىل 

اخلـــارج، واملوؤرخـــون يعدونـــه للبوذيـــة 

�شبيها بالقدي�ص "بول�ص" اأو "ق�شطنطني 

الأكرب" بالن�شبة للم�شيحية.. 

�آ�صوكا و�نت�صار �لبوذية

كون املقدونيون مملكة �شغرية يف الهند، 

ويف 321 ق م متكـــن الأمـــري "�شانـــدرا 

جوبتا" الذي ينحدر من الأ�شرة املورية 
اأن يجمـــع حوله قبائـــل عديدة مبنطقة 

اململكـــة  علـــى  ي�شتـــويل  واأن  التـــالل، 

الإغريقية بالبنجـــاب، ويزيل عن الهند 

اآثار احلكـــم الإغريقي، وجاء ابنه بعده 
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عمـرو عبداملولــى - باحث اأكادميي

فب�شـــط رقعة مملكته، فلما جاء حفيده 

"اآ�شـــوكا" وجـــد نف�شـــه حاكمـــا علـــى 
الأقاليـــم املمتدة مـــن "اأفغان�شتان" اإىل 

"مدار�ـــص"، و�شـــار "اآ�شـــوكا" يف مطلع 
حياتـــه �شـــرية اأبيـــه وجـــّده يف حماولة 

التو�شـــع عن طريق احلرب. وبينما كان 

"اآ�شـــوكا" يف قمة انت�شاراتـــه احلربية، 
اأح�ـــص با�شمئـــزاز مـــن هـــول احلروب 

وق�شوتهـــا، فتخلـــى عن احلـــرب، وكره 

الن�شر عن طريقها، وزهدت نف�شه فيها 

متاما، وتبنى مذهـــب البوذية، ثم اأعلن 

اأن فتوحاته �شتكون منذ ذلك احلني يف 

ميادين الدين، وتروي الأ�شاطري اأن هذا 

التحـــول كان ب�شبب مـــا ناله من حرية، 

وب�شبـــب تاأنيـــب �شمـــريه لقتلـــه اإخوته 

وعددهـــم ت�شعـــة وع�شـــرون، اأو حرقه 

زوجاته وجواريـــه وكنَّ خم�شمائة. ودام 

حكـــم "اآ�شوكا" ثمانيـــة وع�شرين عاما، 

تعتـــرب اأزهى فـــرتة يف تاريـــخ الب�شرية 

امل�شطرب –بح�شب اعتقاد البوذيني-، 

فقد قام يف الهند بحركة عظيمة للخري 

والراء، حفـــر الآبـــار، وزرع الأ�شجار، 

واأ�ش�ص امل�شت�شفيـــات واحلدائق العامة 

والب�شاتـــني التي تربى فيهـــا الأع�شاب 

الطبية، واهتم باأهايل الهند الأ�شليني، 

واتخذ الُعدة لتعليـــم الن�شاء، وخ�ش�ص 

هبـــات خريية لهيئـــات التعليم البوذية، 

واجته "اآ�شوكا" اإىل خارج الهند فاأر�شل 

البعـــوث الدينية اإىل ك�شمـــري و�شيالن 

وفار�ـــص  اليونانيـــة  والإمرباطوريـــة 

والإ�شكندرية. 

�لبوذية يت�صع �نت�صارها للعاملية

وهكـــذا انتقلـــت البوذيـــة مـــن مذهب 

�شمـــن املذاهـــب الدينيـــة الهندية اإىل 

عقيـــدة عامليـــة، و�شرعان مـــا لبى اأهل 

�شيالن دعوة "اآ�شوكا" فاعتنقوا العقيدة 

اجلديـــد، ولعل مما �شبـــب ذلك ما كان 

بني حاكمها وبـــني "اآ�شوكا"، من روابط 

ال�شداقة. 

ويروى اأن اأهل اجلزيرة اأر�شلوا بعثة اإىل 

الهند لتعلم البوذية، واأن "اآ�شوكا" اأر�شل 

مع اإحدى بعثاتـــه اإىل "�شيالن" ف�شيلة 

ل�شجـــرة املعرفة التي نـــال "بوذا" حتت 

ظاللهـــا املعرفـــة والب�شـــرية، وغر�شت 

هذه الف�شيلة يف �شيالن، ومبرور الزمن 

اأ�شبحت دوحة عظيمة، وماتزال باقية 

اإىل الآن، وهي اأقدم �شجرة على الأر�ص 

كما يزعمون. واأقام اآ�شوكا امل�شالت يف 

عـــدة اأمكنـــة حيـــث دون عليهـــا تعاليم 

البوذيـــة واأنذر مـــن مييلـــون للع�شيان، 

ووعد الربرة بالهبات واخلريات. 

وتنازل اآ�شوكا عن ممتلكاته ومل ي�شتبق 

اإل اأ�شيـــاء �شئيلـــة وب�شيطة مثـــل اإبرة 

لرتقيـــع الأرديـــة، وجمموعـــة خيـــوط 

للرتقيـــع ومو�شى حللق �شعـــره وغربال 

لت�شفيـــة املاء قبـــل �شربه حتـــى ليبلع 

نف�شا.

وندب اآ�شوكا رجال يتجولون يف البالد، 

يرغبـــون النا�ـــص يف الن�شـــك والـــورع، 

ويعلمونهم مكارم الأخـــالق، وحثهم اأن 

يكونوا قدوة للنا�ص، لي�شهل على النا�ص 

القتـــداء بهم، فيجاروهـــم يف �شريتهم 

الر�شيـــدة، و�شربهـــم علـــى ال�شدائد، 

وعهـــد اإليهم كذلـــك النظر يف الأعمال 

اخلرييـــة واإدارة �شوؤونهـــا ليزيد نفعها، 

وخولهم بع�ص ال�شلطة فكان لهم اإطالق 

�شراح امل�شجونني اإذا اقتنعوا برباءتهم، 

وكانـــوا يراقبون النا�ـــص ليتحققوا اأنهم 

ويحرتمـــون  ال�شـــالم  �شبـــل  يلتزمـــون 

القانون ويراعون حق الفقراء والأكابر. 

ومات اآ�شوكا وقـــد انت�شرت البوذية يف 

الهنـــد ويف البـــالد املجـــاورة لها، ولكن 

البوذيـــة يف الهنـــد عـــادت بعـــد قليـــل 

ت�شـــارع الهندو�شية كما فعلت من قبل، 

ومل ت�شتطـــع البوذيـــة اأن تثبت يف هذا 

ال�شراع، فالهندو�شية كانت اأثبت واأكر 

�شلـــة باجتاهـــات ال�شـــكان وميولهـــم، 

فا�شمحلـــت البوذيـــة اأمامهـــا، واأخذت 

تنحـــدر حتـــى انح�شـــرت علـــى الهنـــد 

تقريبا. 

اأمـــا يف البـــالد املجـــاورة فـــاإن البوذية 

�شارت بنجـــاح وان�شابـــت يف اجتاهات 

متعـــددة يف �شرقـــي اآ�شيا حتـــى اأ�شبح 

اأتباعهـــا باأعـــداد كثـــرية، ينت�شرون يف 

واليابـــان  وال�شـــني  وتايالنـــد  بورمـــا 

واإندوني�شيا ونيبال والتبت و�شيالن. 
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در��صات

والبوذيـــة القدميـــة اأي العميقة ال�شلة 

ببوذيـــة بوذا، التي يتجلـــى فيها الطابع 

الأخالقـــي والرتبـــوي، ت�شمـــى املذهب 

اجلنوبي، وهي تنت�شر يف بورما وتايالند 

و�شيالن وكتبهـــا املقد�شة باللغة البالية 

وهي لغة هندية قدمية. 

اأما البوذية اجلديدة فهي التي اختلطت 

بالآراء والنظريـــات الفل�شفية، وت�شمى 

املذهـــب ال�شمايل، وتنت�شـــر يف ال�شني 

واليابـــان والتبـــت ونيبـــال واإندوني�شيا، 

باللغـــة  مكتوبـــة  املقد�شـــة  وكتبهـــا 

ال�شن�شكريتيـــة، واأتباعها اأكر من اأتباع 

املذهب اجلنوبي. 

خا�ـــص  بوجـــه  ال�شـــني  يف  والبوذيـــة 

لهـــا طابـــع يجعلهـــا بعيدة عـــن البوذية 

احلقيقيـــة، فقد انتقلت الديانة البوذية 

عن طريق ال�شينيني الذين زاروا الهند، 

وعن طريق الـــزوار من اآ�شيا الو�شطى، 

التي �شادت فيها البوذية يف ذلك الوقت. 

ومنذ ذلك احلني انت�شرت فيها البوذية 

حتـــى اأ�شبحت ديـــن الدولـــة الر�شمي 

لها. ولكن البوذية ديانة هندية، فعندما 

اأن  ت�شتطـــع  ال�شـــني، مل  اإىل  انتقلـــت 

تبقى كما كانت، بل ا�شطبغت بال�شبغة 

ال�شينيـــة، ف�شرعان ما امتزجت برتاث 

ال�شـــني القـــدمي، والتقـــت بالديانـــات 

كالكونفو�شيـــة  القدميـــة،  ال�شينيـــة 

وغريها حتـــى اأ�شبحت �شينية حم�شة 

يف طبيعتهـــا، فقـــد �شبغهـــا ال�شينيون 

بثقافتهـــم وحياتهم فجعلوا اآلهتها ثالثة 

وثالثني، على نحو ما كانوا يعملون قبل 

البوذيـــة، واأقاموا لهـــا املعابد اجلذابة، 

التـــي تزينهـــا الفنـــون اجلميلـــة، ومما 

�شبب اإقبال ال�شينيني على البوذية اأنها 

دخلت بالدهم بعد اأن اأ�شبح بوذا اإلها، 

واأ�شبـــح متثالـــه وثنـــا يعبـــد، وتقدم له 

القرابـــني، وتقام له ال�شلوات، وقد كان 

لهم مع اآلهتهم الأوىل مظاهر للتقدي�ص 

لي�شـــت بعيدة عن هـــذه املظاهر، ومما 

�شبب اإقبالهم علـــى البوذية كذلك اأنها 

دين اإنقاذ وطهـــر، مينح بالرنفانا اللذة 

وال�شعـــادة يف احلياة وبعد املوت، يحث 

علـــى الرحمة، ويق�شـــي على ال�شهوات 

الظاملة ويبعد عن ال�شرور.

مر�حل �نت�صار �لبوذية

اإن التاريـــخ الإجمـــايل للبوذية يقرر اأن 

هـــذه الديانـــة وا�شلـــت �شريهـــا طوال 

خم�شـــة وع�شريـــن قرنـــا، ويف خـــالل 

هـــذه الفـــرتة الطويلة تطـــورت البوذية 

�شـــواء من ناحية العقيـــدة، اأو التطبيق، 

اأو الأدب، اأو املوؤ�ش�شـــات املرتبطـــة بها 

كاملعابد واملعاهد، وقد اقتحمت البوذية 

حـــوايل ثالثني قطـــرا يف اآ�شيـــا، وكان 

تاأثريها عظيمـــا يف اآداب هذه الأقطار 

ويف اجتاهاتهـــم الدينيـــة، ومنذ القرن 

التا�شـــع ع�شـــر ات�شـــل الفكـــر البوذي 

للفكـــر  فاأ�شبـــح  اأوروبـــا  دول  ببع�ـــص 

البوذي اأثره يف الفل�شفة الغربية والأدب 

الأوروبي واملو�شيقى وغريها من الفنون 

الثقافية. 

ذلـــك جممل القول نحو متـــدد البوذية 

وانت�شارها، ولكـــن اإعطاء تفا�شيل عن 

هـــذا النت�شار يكاد يكـــون اأمرا متعذرااً 

لقلة املـــادة الدقيقة عنـــه، ومن املمكن 

على كل حـــال لو ق�شمنا عمـــر البوذية 

اإىل خم�ص مراحـــل، كل مرحلة خم�شة 

قـــرون اأن نعطـــي اأبرز التطـــورات عن 

البوذية يف كل من هذه املراحل. 

�شهـــدت الفـــرتة الأوىل - مـــن مطلـــع 

البوذيـــة حتـــى القـــرن الأول امليـــالدي 

-  حتـــول اً كبـــريا اً يف العقيـــدة البوذية 

فيمـــا يت�شـــل ببـــوذا، فقـــد كان يف اأول 

هـــذه الفرتة يعد معلمـــا ورجال عظيما 

ورائـــدا عامليا، ثم اأ�شبـــح مبرو ال�شنني 

رجال مقد�شـــا فمعبودا فاإلها، ومل يكن 

ذلـــك التطـــور الوا�شع باتفـــاق اجلميع، 

ولذلـــك عقدت عدة موؤمترات للتوفيق. 

ولكنهـــامل ت�شتطـــع اأن تقنـــع اجلماهري 

برتك مكان الإله �شاغرا اً كما اأراده بوذا 

اأن يكون، فظل اخلالف قائما. 

ويف خالل هذه الفرتة ظهر الإمرباطور 

اآ�شـــوكا الذي دفـــع البوذيـــة اإىل خارج 

حـــدود الهند كما �شبق القـــول، وبداأت 

البوذية تبني املعابد وت�شع فيها الآلهة، 

كمـــا بـــداأت تقيم اجلمعيـــات التي ترى 

احلياة الجتماعية وت�شرف على �شوؤون 

الدين، وبخا�شة يف الهند و�شيالن.
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القـــرن  مـــن  اأي  الثانيـــة  الفـــرتة  ويف 

الأول حتـــى القـــرن اخلام�ـــص امليالدي 

اأخـــذت البوذيـــة تنت�شـــر جتـــاه ال�شرق 

اإىل البنغـــال، وجتاه اجلنـــوب ال�شرقي 

اإىل كمبوديـــا وفيتنـــام، وجتـــاه ال�شمال 

الغربـــي اإىل ك�شمري، ويف القرن الثالث 

اتخـــذت طريقهـــا جتـــاه ال�شـــرق اإىل 

ال�شـــني واأوا�شـــط اآ�شيـــا، وكان دخولها 

اإىل ال�شـــني بطريق البحـــر اأي�شا، ومن 

ال�شني اجتهـــت اإىل ال�شمـــال ال�شرقي 

فدخلـــت كوريا، وكان لن�شاط ال�شينيني 

الذيـــن زاروا الهند و�شيـــالن وجاوة اأثر 

كبـــري يف ن�شر البوذية يف هـــذه البقاع، 

وكانـــت البوذية يف هذه البقـــاع تتعاون 

تعاونـــا كامال مـــع النظـــام امللكي الذي 

كان م�شيطـــرا خالل هـــذه القرون على 

هذه الأقطـــار، وبوا�شطة هذا الرتباط 

بني الدين وال�شيا�شـــة انت�شرت البوذية 

وكـــر تابعوهـــا و�شهـــدت هـــذه املـــدة 

تقدمـــا وا�شحا يف الثقافة البوذية التي 

اأخذت تقيم املعاهد وتن�شر تراثها على 

اأتباعها. 

ويف املدة التالية اأي من القرن ال�شاد�ص 

اإىل العا�شر امليـــالدي ا�شتمرت البوذية 

يف التقـــدم والنت�شـــار، وبخا�شـــة مـــن 

كوريا وال�شني اإىل اليابان، والبوذية يف 

اليابـــان لها طابع وو�شـــف خا�ص لأنها 

يف اليابـــان بوذيـــات كثـــرية، فهناك ما 

يقارب ال�شتني فرقـــة واأ�شهرها ت�شمى 

بوذية "زن"، وهي التي تعتمد فقط على 
التاأمل الذاتي، ومن الهند اإىل نيبال، ثم 

اإىل التبـــت، وزادت مواكب احلجاج يف 

هذه الفرتة، وكر ن�شاطهم وتنقلهم اإىل 

البالد التي دخلتها البوذية.

ويالحـــظ يف هذه الفـــرتة اأن الرتباط 

بـــني الق�شـــور امللكيـــة احلاكمـــة وبني 

البوذيـــة مل يكـــن دائمـــا وطيـــدا، وكان 

انت�شـــار البوذية اأو تقل�شها يتوقف على 

قوة الرتباط و�شعفه، وتعد هذه الفرتة 

مـــن اأزهى فرتات البوذيـــة من الناحية 

الثقافية. فقد ات�شح تاأثري البوذية على 

الآداب والفنـــون يف جميع البلدان التي 

دخلتها. 

ويف املـــدة التالية اأي من القرن احلادي 

ع�شـــر اإىل اخلام�ـــص ع�شـــر �شعفـــت 

البوذية واختفي كثري من اآثارها، وذلك 

لعـــودة الن�شـــاط الهندو�شـــي يف الهند، 

ولظهـــور الإ�شـــالم فيهـــا كذلـــك، ويف 

�شواها مـــن الأقطار التـــي كانت ترتبع 

فيهـــا البوذيـــة، ولكـــن البوذيـــة اجتهت 

بن�شاطهـــا يف هذه الفـــرتة -هاربة  من 

الإ�شالم- جتاه لو�ـــص ومنغوليا و�شيام 

وبورما، وكان الن�شـــاط الثقايف البوذي 

عظيم الأثر خالل هذه الفرتة يف بورما 

وكمبوديا واليابان. 

اأمـــا الفـــرتة الأخـــرية اأي مـــن القـــرن 

ال�شاد�ـــص ع�شـــر اإىل القـــرن الع�شرين 

فتعتـــرب فرتة دقيقـــة يف تاريخ البوذية، 

اإذ وقفـــت البوذيـــة وجهـــا لوجـــه اأمام 

حتـــدي الفكـــر الغربـــي الـــذي حملـــه 

فقـــد  البقـــاع،  تلـــك  اإىل  ال�شتعمـــار 

اأدخـــل ال�شتعمـــار الغربـــي اإىل هـــذه 

البـــالد اجتاهاته الفكريـــة واإ�شالحاته 

الرتبوية وفل�شفاته يف خمتلف ال�شوؤون، 

ومل جتـــد البوذيـــة بـــدا مـــن اأن تتعاون 

طوائفهـــا املختلفة لتقـــف يف وجه هذا 

الزحف الفكري، وهكـــذا التقت الفرق 

البوذيـــة اأو قربـــت بع�شهـــا مـــن بع�ص 

لتقـــوى علـــى الن�شـــال يف معركتها مع 

امل�شيحية الغربية والفل�شفات الأوربية، 

وقد تبنت البوذية كثريا من الجتاهات 

الغربيـــة، كما ت�شربـــت امل�شيحية بع�ص 

الأفـــكار البوذية، وتُبودلـــت املطبوعات 

بـــني امل�شرفني على هاتـــني الفل�شفتني، 

وتطـــور التعليـــم يف املعابد فاقرتب من 

كليات الغـــرب وجامعاته، ومت تعاون يف 

اخلدمـــات الجتماعيـــة بـــني البوذيني 

الفـــرتة  هـــذه  نهايـــة  والغربيـــني. ويف 

ا�شطدمت البوذية بال�شيوعية، واأ�شبح 

احلكم يف كثري من الأقطار التي تنت�شر 

بها البوذية يف اأيدي حكومات �شيوعية، 

ومل يت�شـــح بعد م�شـــري البوذية يف ظل 

الظـــروف اجلديـــدة. كمـــا ا�شطدمت 

هـــذه  يف  الإ�شـــالم  وانت�شـــار  بزحـــف 

البـــالد، ف�شدمها �شدمـــة قا�شية، ومل 

تقو بعدهـــا على املناه�شـــة واملقاومة، 

فتخلـــت لـــه عن امليـــدان، معرتفـــة باأن 

البقاء للحـــق ولالأ�شلح، وهذه هي �شنة 

اهلل التـــي خلت من قبل ولن جتد ل�شنة 

اهلل تبديال.

النصرانيـة والبوذيــة 
تبادلـت وتأثـرت 

باألفكار العقدية في 
كليهما من القرن الـ 

16 إلى يومنا



در��صات

�ملهتدون من �لبوذية �إىل �لإ�صالم

عندمـــا اأتى نـــور الإ�شـــالم وتغلب على 

البقيـــة الباقية، انهارت اأمام هذا النور 

الإلهـــي الهندو�شية والبوذيـــة �شواء يف 

بـــالد ال�شند اأو اإندوني�شيـــا اأو تايالند، 

اعتنق كثري من البوذيني والهندو�ص دين 

الإ�شالم، وهذه مناذج من ق�ش�ص الذين 

هداهم اهلل اإىل اعتناق الإ�شالم.

1 -  خالـــد واجن: �شينـــى اجلن�شيـــة.. 
بحـــث عـــن الإ�شـــالم.. يف ال�شني.. يف 

م�شـــر.. يف �شوريا.. قـــراأ كتب التاريخ 

الإ�شالمـــى.. تعلم العربية.. ترجم كتب 

اإ�شالمية، ويف النهايـــة.. دفعته قناعته 

اإىل زيـــارة "م�شر"، واأمام الإمام الأكرب 

الدكتـــور حممـــد �شيد طنطـــاوى �شيخ 

الأزهر اأعلن براءته من ال�شرك.. ونطق 

بال�شهادتـــني اأمـــام فرحـــة املتواجديـــن 

يف مكتـــب �شيـــخ الأزهـــر، ومت اإجـــراء 

هـــذا احلوار ال�شريع معـــه بعد اعتناقه 

الإ�شالم من قبل اأحد ال�شحفيني.

يقـــول "واجن" يف حـــواره: اأنـــا اإن�شـــان 

عـــادي.. كنـــت اأدين بالبوذيـــة املنت�شرة 

يف ال�شني والهنـــد وغريهما من الدول 

املجـــاورة، ورحلة الإميـــان وبكل �شدق 

بداأت منذ ع�شرين �شنة، عندما تعلمت 

اللغة العربية يف "بكني" يف اأحد املعاهد 

هناك، ثـــم انتقلت اإىل جامعة دم�شق.. 

وتعلمت يف كلية الآداب واأ�شبحت لدي 

ح�شيلـــة كبرية من مفرادتهـــا. وعملت 

مرتجما من اللغة العربية اإىل ال�شينية، 

والعك�ص.. يف هذه الفرتة قمت برتجمة 

كتـــاب "ق�ش�ص القـــراآن" لأحمد مورو، 

ثـــم ترجمت كتاب "حيـــاة حممد" ]، 

وترجمة "اأبوبكـــر ال�شديق -ر�شي اهلل 

عنـــه-  للدكتور حممـــد ح�شني هيكل.. 

وطبـــع مـــن هـــذه الرتجمـــات العديـــد 

مـــن الطبعات ولقت رواجـــا وا�شعا يف 

الأو�شاط الإ�شالمية ال�شينية.

ومـــن خـــالل درا�شتـــي للغـــة العربيـــة 

الإ�شالميـــة  الكتـــب  لهـــذه  وترجمتـــي 

تعرفت على القـــراآن، واحلديث النبوي 

ال�شريف.. واأخذت اأتعمق اأكر واأكر يف 

الطـــالع على كتب التاريخ الإ�شالمي.. 

حتى تولدت لدي قناعة داخلية ب�شدق 

الإ�شـــالم.. واأنه الدين احلق.. لكن كان 

هناك �شيء مـــا بداخلي.. يوؤجل اتخاذ 

القرار.

ويكمـــل: اأنا حمب جدا لدرا�شة التاريخ 

ب�شفة عامة.. وعندما تعلمت العربية.. 

وخا�شـــة درا�شتـــي يف �شوريـــة اطلعت 

على كتـــب التاريـــخ الإ�شالمي ووجدت 

يف هذه الكتـــب مادة تاريخية �شادقة.. 

يجهلهـــا امل�شلمـــون يف ال�شني، كما اأين 

وجـــدت فيهـــا املعلومـــات الإ�شالميـــة 

الوفرية عـــن تاريخ الإ�شـــالم.. وحركة 

الر�شـــول ] يف ن�شـــره للدعـــوة كمـــا 

اأدركت احلقيقة املهمـــة التي يتجاهلها 

املفكرون يف الغرب.. الإ�شالم انت�شر يف 

ربوع الأر�ص بالدعوة.. ل باحلروب كما 

يدعي البع�ص.. 

يف احلقيقـــة هـــذه الكتـــب ت�شـــم مادة 

عظيمـــة عن تاريـــخ الإ�شـــالم وعظماء 

اخللفـــاء   ..[ الر�شـــول  الإ�شـــالم.. 

الرا�شديـــن.. )اأبوبكـــر وعمر.. وعثمان 

وعلي(.. وعندما علم امل�شلمون بال�شني 

بوجود هذه الكتب.. اأخذوا يت�شلون بي 

وجعلوا مني مدر�شا للدين الإ�شالمي.. 

وكنـــت وقتهـــا علـــى ديانتـــي البوذية.. 

ولذلك عينت للتدري�ص يف معهد العلوم 

الإ�شالميـــة يف بكني، وكان امل�شلمون يف 

ال�شـــني ويف املعهـــد ي�شاألونني يف �شتى 

الفروع الإ�شالمية، حتى الأئمة والدعاة 

كانـــوا يتجهـــون اإيل لكـــي ي�شاألوين يف 

القـــراآن واحلديث لأننـــي اأجيد العربية 

واأفهمها.. وهم ل يعرفونها. 

لقد تاأخـــر قرار اإ�شهـــار اإ�شالمي فرتة 

طويلة.. وهـــذا يعود اإىل عـــدة اأ�شباب 

اأهمها اأن ظـــروف احلياة.. وتنقلي من 

عمـــل اإىل عمل اآخر.. و�شفرياتي خارج 

ال�شـــني مل ترتك يل فر�شة للخلود اإىل 

نف�شـــي، ومل تعطني الفر�شة كي اأمكث 

مع نف�شـــي اأفكر يف هذا الأمر. وهناك 

عامـــل اآخـــر خارجـــي.. حيـــث اإن يف 

ال�شني 56 قومية منها 10 قوميات كلها 

م�شلمون.. هذه القوميات الإ�شالمية ل 

تعـــرتف باأحد خارج عنهـــا، بل ل تهتم 

مبـــن ي�شلـــم مـــن القوميـــات الأخرى.. 

فهي متقوقعة.. ول تقبل الوافد عليها. 

طبعا.. فهم لن يعرتفوا باإ�شالمي.. ومل 

اأ�شتطـــع اإ�شهار اإ�شالمـــي هناك.. حتى 

ح�شـــرت اإىل القاهرة واأعلنت اإ�شالمي 

يف الأزهر.

2 - اإ�شـــالم مونيـــكا اليابانية بعد حياة 
البوذية: تقول: ن�شاأت يف اأجواء اليابان 

املتقدمـــة تكنولوجيـــا، وع�شـــت بعائلة 

عطوفـــة، وتوافـــرت يل �شبـــل النجـــاح 

م�شتقـــرة،  بحيـــاة  ونعمـــت  يف عملـــي 

وكانـــت عائلتي تدين بالديانـــة البوذية 

مثل كثري مـــن اليابانيني، لكن ارتباطي 

بالبوذيـــة كان �شعيفا منذ طفولتي ومل 
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يكـــن والداي يكرتثـــان، وكانت تدور يف 

عقلي اأ�شئلـــة واأنا طفلـــة تتعلق بالكون 

والوجود واحليـــاة، وظلت هذه الأ�شئلة 

تـــراودين حتـــى بلغت �شـــن الع�شرين..

وحني اأنهيت درا�شتي اجلامعية وبداأت 

اأعمل و�شـــط الغيوم م�شيفة طريان يف 

اخلطـــوط اجلويـــة اليابانيـــة اأملت اأن 

اأجد ال�شالم والهدف من خالل العمل، 

لكن على العك�ص من ذلك ا�شتمر وجود 

فـــراغ يف حياتـــي، كان هنـــاك �شيء ما 

مفقـــود ورجوت متحرقة اأن اأكت�شف ما 

هـــو، و�شاء اهلل مدبر الأمـــور اأن اأعمل 

مرتجمـــة يف وكالـــة �شياحـــة يف م�شر 

ملـــدة عـــام، ومن خـــالل زمالئي عرفت 

الإ�شالم.. 

وبعـــد اإكمـــال عـــام يف اخلـــارج عـــدت 

اإىل اليابان وقـــررت اأن اأدر�ص الإ�شالم 

لعلـــي اأعـــر علـــى اإجابـــات لالأ�شئلـــة 

التـــي لزمتني طـــوال حياتـــي، مل تكن 

املعلومـــات التي ا�شتخل�شتها �شابقا عن 

الإ�شـــالم من املدر�شة والتلفاز حمدودة 

جـــدا وح�شـــب، واإمنـــا كانـــت م�شوهة 

ت�شويهـــا بالغا، وحايل هـــو حال معظم 

ال�شعـــب اليابـــاين الـــذي يقـــراأ وي�شمع 

فقـــط عـــن العنـــف الذي حتملـــه كلمة 

م�شلم، وحينما عدت اإىل اليابان ذهبت 

اإىل املركز الإ�شالمي يف طوكيو وطلبت 

ن�شخـــة مرتجمة من القراآن الكرمي اإىل 

اليابانيـــة، وتكررت زيارتـــي اإىل املركز 

ثالث �شنـــوات، حيث در�شـــت الإ�شالم 

ومع مرور الوقت ازداد فهمي واإعجابي 

بالإ�شالم على نحو رائع، وقدم يل هذا 

الدين البهـــي اإجابات كانـــت تالحقني 

ل�شنوات طويلـــة، ثم �شافرت اإىل م�شر 

لأعلـــن جهـــارا اعتناقـــي لالإ�شـــالم يف 

جامعـــة الأزهر ووجدت عمال يف م�شر 

وتزوجت م�شريا م�شلما، واأجنبت طفلة 

�شميتها مرمي، واحلمد هلل اأعي�ص حياة 

�شعيدة مع ديني اجلديد وعائلتي، واأقوم 

بحفظ القراآن الكرمي مع زوجي.

كان لو�شع املراأة يف الإ�شالم اأثر قوي يف 

نف�شي، فاملراأة امل�شلمة م�شونة ومكرمة، 

وم�شاعرها وعقلها وعفافها.. كل ذلك 

حمـــرتم اأكر بكثـــري مما كنـــت اأتخيل 

�شابقا، بداأت اأنفرد بنف�شي واأ�شاأل اهلل 

اأن يهـــدين اإىل احلقيقـــة، واأن يعلمنـــي 

اإياهـــا، و�شرعت اأتاأمـــل العامل املخلوق 

لأرى يـــد اهلل فيـــه، تاأملـــت الأ�شجـــار 

والأزهار والطيور واحليوانات، وتاأملت 

يف اإبـــداع اخللـــق ويف التـــوازن امل�شري 

لهم. �شعرت باأن هلل كتابني: كتاب ناطق 

هو القراآن الكرمي، وكتاب �شامت اتخذ 

�شكل الكون وعجائبه وجالله.

وهكـــذا راأيـــت اهلل يف اإبداعه، وهداين 

قلبي واإح�شا�شـــي اإىل الإ�شالم، �شعرت 

بنور اهلل ميالأ قلبي، واجتاحتني �شعادة 

غامـــرة ملا ازداد اإمياين و�شعرت كما لو 

اأن اهلل كان معي يف كل حلظة.

3 - اإ�شـــالم قرية بوذية على يد راهب:  

يقـــول ال�شحفـــي ر�شـــا �شمـــدي: لقد 

قابلت الراهـــب البوذي يف مكان عام.. 

العربـــي  القمي�ـــص  يرتـــدي  كان  لقـــد 

الطويـــل الأبي�ص، على ندرة من يرتديه 

يف تايلنـــد.. وكان مطرقا يقـــراأ القراآن 

ب�شـــوت هـــادئ خافـــت.. تعجبـــت من 

تايلنديـــة �شرفـــة..  اأمـــره.. مالحمـــه 

ولكن لبا�شه عربي م�شلم خالـ�ص، ونور 

الإميان يكاد يتفجر من حمياه. جل�شت 

اأرقبه.. كان اأمامه يف املكان العام رجل 

بـــوذي، يبدو اأنه كان عامال من العمال، 

اأغلق ذلك الرجل الذي كان يقراأ القراآن 

امل�شحف ثم جل�ـــص يكلم الآخر ب�شوت 

اآخر مل اأتبينه، حتايلت لالقرتاب منهما 

م�شرتقا.. ف�شمعته يحدثه عن الإ�شالم 

وعـــن اهلل تبارك وتعـــاىل، وعن عقيـدة 

البوذيـــني الباطلـــة.. كان الآخـر �شامتا 

ل يتكلـــم، وكيـــف يتكلـــم والـــذي يكلمه 

عـــن الإ�شـــالم كان مـــن كبـــار الرهبان 

املعروفـــني الذين در�شـــوا البوذية على 

اأكابـــر الرهبان البوذيني يف تايلند. بعد 

فراغـــه اقرتبت منه، فقلت لـــه: اأنت.. 

ما هو ا�شمك؟ قال عبدالرحمن، قلت: 

اأنت الـ..، قال نعم.. قلت ما هو لقبك، 

ا�شتحيـــا وذكره وهو مطـــرق راأ�شه لأن 

اللقـــب كان تايلنديـــا.مل اأكن يف حاجـة 

ملعرفـة ق�شته لأننـــي كنت اأ�شمعـها من 

النا�ـــص.. ذلـــك الراهب البـــوذي الذي 

خالد وانج "بوذي" أدرك 
اإلسالم  انتشــار  حقيقة 
بالسيف  وليس  بالدعوة 

فأسلم
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در��صات

ق�شى حياتـــه يف الرهبنة وتعلم النحلة 

البوذية حتى غـــدا من علمائها، ثم اأتاه 

نور اليقـــني حني تعلـــم الإ�شالم فوجد 

فيـــه احلـــق املبـــني فاأ�شلـــم.. ولكنه مل 

ي�شلـــم اإ�شالمـــا فرديا، لقـــد كان ي�شعر 

بثقـــل التبعة امللقـــاة على عاتقـــه، لأنه 

ا يف الكفر وال�شالل، فاأراد اأن  كان اإماماً

يكـــون اإماما للمتقني.. وكان له ما اأراد، 

ودعا اهلل به.. لقد �شارع يف ن�شر دعوة 

الإ�شالم يف قريتـــه "�شايو" القريبة من 

العا�شمة بانكوك، فا�شتجاب له معظم 

ع�شريتـــه واأ�شلـــم قرابة �شبعـــني اأ�شرة، 

ولكـــن اإ�شـــالم تلك الأ�شـــر كان عجيبا، 

لقد كان ي�شلم الرجل ول ت�شلم زوجته، 

اأو ت�شلم املراأة ول ي�شلم زوجها، اأو ي�شلم 

البـــن ول ي�شلم اأبـــواه، فكانت ق�ش�ص 

الإ�شـــالم التـــي نقـــراأ عنهـــا يف ال�شرية 

تتكـــرر بحذافريها يف تلـــك القرية، بل 

اإن اأذيـــة امل�شركني والكفار من البوذيني 

لأ�شر امل�شلمني كانـــت بنف�ص التفا�شيل 

التـــي �شمعناهـــا عـــن الرعيـــل الأول، 

لقد اأطلقـــوا عليهم الـــكالب، و�شبوهم 

واأقذعـــوا لهم القول، وقـــد و�شل الأمر 

اإىل حماولـــة القتل لبع�ـــص امل�شلمني.. 

وكان كل هذا يقابل بال�شرب اجلميل من 

ال�شيخ عبدالرحمن الراهب �شابقا.

ال�شيـــخ عبدالرحمـــن مع اأنـــه مل يتعلم 

العربيـــة يف �شغـــره اإل اأنه بعد اإ�شالمه 

�شعـــى يف تعلـــم العربية حتـــى ي�شتطيع 

قـــراءة القراآن، وبالفعـــل جنح يف هذا، 

ومن ثم �شعى يف تعلم الإ�شالم، فا�شتطاع 

ا ل باأ�ص به من املعارف  اأن يح�شـــل قدراً

الدينية الإ�شالمية التي توؤهله اأن يدعو 

اإىل ديـــن اهلل تعاىل، ومل ينتظر ال�شيخ 

عبدالرحمـــن معونـــة مـــن اأحـــد، لقـــد 

ابتداأ مبا ي�شتطيـــع، يف حميط اأ�شرته، 

فاأ�شلمت، ثم يف حميط ع�شريته فاأ�شلم 

معظمها، ثم يف حميط جمتمعه الكبري، 

اإنه ميلك �شيارة، ي�شتخدمها يف رحالته 

بـــني القرية والعا�شمـــة بانكوك، فراأى 

اأن ي�شتغـــل هذه الو�شيلـــة اأو النعمة يف 

الدعـــوة اإىل اهلل، عمد اإىل لوحة وكتب 

عليهـــا: اهلل ربنا، الإ�شـــالم حق، ونحو 

ذلك مـــن العبارات اجلاذبـــة، واأل�شقها 

يف �شيارته، فكانـــت تطوف �شيارته كل 

مكان معلنة عن هوية �شاحبها واعتزازه 

بدين اهلل تعاىل.

 لقد راأى ال�شيـــخ عبدالرحمن اأن اأقوم 

و�شيلـــة لتثبيت الدين يف قريته اأن يقيم 

جمتمعا م�شلما، فعمد اإىل بناء م�شجد 

بتربعـــات امل�شلمني يف تايلنـــد، وكانت 

قليلة اإىل حد كبري، ولكنها كانت كفيلة 

باإقامـــة بناء متوا�شع يعترب اأول م�شجد 

يبنـــى يف تايلنـــد و�شـــط قريـــة بوذيـــة 

بكاملهـــا؛ لأن معظم امل�شاجد يف تايلند 

تبنى يف مناطق جتمع امل�شلمني غالبا.

 لقـــد وجـــد ال�شيـــخ عبدالرحمـــن اأن 

امل�شلمـــني الذيـــن يدخلـــون يف دين اهلل 

يواجهـــون م�شاعـــب عنـــد اإ�شالمهـــم، 

ا، فمنهم من  وخا�شـــة لو كانـــوا �شغـــاراً

يطـــرد من البيت، ومنهـــم من مينع من 

النفقة، فعمـــد ال�شيخ عبدالرحمن اإىل 

بنـــاء �شكن خـــريي مل�شاعـــدة امل�شلمني 

اجلـــدد الذيـــن يطـــردون مـــن بيوتهم، 

ليكون لهم مـــكان يوؤويهم ول يحتاجون 

اإىل ذويهم، في�شعرون بالعزة الإ�شالمية 

ويعت�شمـــون بديـــن اهلل تعـــاىل احلـــق، 

وكان له ما اأراد.. 

يواجـــه  الآن  ال�شيـــخ عبدالرحمـــن  اإن 

م�شكلـــة.. اإنـــه يف قريـــة بعيـــدة عـــن 

الـــذي يعمـــره  العا�شمـــة.. وم�شجـــده 

ع�شـــرات امل�شلمني يف القرية ل ميلكون 

م�شاحة من الأر�ص يقربون فيها موتاهم، 

ا  ومع اأن القانـــون التايلندي متعنت جداً

يف اإعطاء رخ�شة بناء املقابر وجتهيزها 

اإل اأن مو�شـــوع الرخ�شـــة متوقف على 

وجـــود الأر�ـــص التي ل ميلكهـــا ال�شيخ 

عبد الرحمن.. هكـــذا يعي�ص امل�شملون 

اجلدد يف بالد متتلئ بالأ�شنام والأوثان 

وال�شـــرك ال�شريـــح، اإنه اإ�شـــالم ي�شبه 

اإ�شالم ال�شحابة ر�شي اهلل عنهم. 
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المنهج النبوي مع المسلم الجديد
“العالقة األسرية” 2

�ملحامي منيف �لعجمي / مدير الأفرع واحلج والعمرة بلجنة التعريف بالإ�شالم

جـــاء الإ�شـــالم حمكمـــا يف ت�شريعاتـــه 

واأحكامـــه، وحر�ـــص على بنـــاء جمتمع 

متما�شـــك، قوامه الأ�شـــرة، املبنية على 

اأ�شا�ص من كتاب اهلل و�شنة نبيه.

وللزواج يف الإ�شـــالم م�شالح ومقا�شد 

ي�شعـــى ال�شـــرع اإىل حتقيقهـــا، ولذلك 

و�شـــع لذلك الأحـــكام ال�شرعيـــة التي 

حتقق تلك املقا�شد.

ولعـــل مـــن اأبـــرز مقا�شـــد الـــزواج يف 

الإ�شـــالم حتقيق العبودية هلل عز وجل، 

امتثـــال لقولـــه تعـــاىل: {َفانِكُحـــوا َما 

َطاَب لَُكْم ِمَن النِّ�َشاِء}، بل اعترب النبي 

] الزواج من اإكمال الدين، فقال ]: 
"اإذا تـــزوج العبـــد فقـــد ا�شتكمل ن�شف 
الديـــن، فيتـــق اهلل فيما بقـــي"، كما اأن 

مقا�شده اأي�شا حفـــظ الن�شل، واإجناب 

الذرية ال�شاحلة، وحفظ الفرج، وغ�ص 

الب�شـــر، وحتقيق الأمـــن والأمان للفرد 

واملجتمع.. وغري ذلك..

ولذلك و�شع الإ�شـــالم �شروطا اأوجبها 

على كل من الزوج والزوجة حتى ي�شبح 

الـــزواج عقدا �شحيحا، وهذه ال�شروط 

الأ�شا�ـــص  ل يجـــوز خمالفتهـــا، فهـــي 

يف احليـــاة الزوجيـــة، ومـــا دونها خارج 

الأ�شرة امل�شلمة.

واأبـــرز تلـــك ال�شـــروط التـــي ا�شرتطها 

الإ�شـــالم ما يتعلـــق باجلانـــب العقدي 

للرجل واملراأة، وذلك حفاظا على الكيان 

الإ�شالمـــي لالأ�شـــرة، ونق�شد باجلانب 

العقدي هنا هو �شرط الإ�شالم بالن�شبة 

للـــزوج، و�شرط اأن تكون املـــراأة م�شلمة 

اأو "كتابيـــة"، في�شـــرتط اأن يكون الزوج 
م�شلمـــا، ويحـــرم زواج امل�شلمة من غري 

امل�شلـــم اأيـــا كانـــت ديانته، �شـــواء كانت 

الن�شرانيـــة(  اأو  )اليهوديـــة  �شماويـــة 

"بوذيـــا  يكـــون  كاأن  اأر�شيـــة  كانـــت  اأو 

اأو  ملحـــدا  اأو  ولدينيـــا  هندو�شيـــا  اأو 

�شيوعيـــا... اإلـــخ"، ويف ذلك يقول ]: 

"اإذا خطـــب اإليكـــم مـــن تر�شـــون دينه 
وخلقه فزوجوه".

اأمـــا بالن�شبة للزوجة فقد اأباح الإ�شالم 

زواج املـــراأة الكتابيـــة اإىل جانـــب املراأة 

امل�شلمة، حيث اإنها �شاحبة دين تعرتف 

بـــاأن اهلل عز وجل هو امل�شتحق للعبادة، 

كما اأنها تعرتف كذلك مببداأ الر�شالت 

البعـــث  عقيـــدة  ولديهـــا  الب�شـــر،  اإىل 

واجلزاء، بعك�ـــص املراأة امل�شركة التي ل 

تعـــرتف بكل ما �شبـــق، فال تعرتف باإله 

اأو خالق، اأو ر�شالة اأو جزاء.

وهذه الأمور التي افرت�شها الإ�شالم من 

البديهـــات التي حتقـــق مقا�شد ال�شرع 

مـــن عقد الـــزواج، وذلك حتـــى يتحقق 

الهـــدف واملق�شـــد الذي قام مـــن اأجله 

الكيـــان الأ�شري، وتنعـــم الأ�شرة بالأمن 

والأمان وال�شكينة، و�شيانة املجتمع من 

الأخطار التي تتهدده.

وهنـــا ياأتـــي التوجيه الربـــاين يف قوله 

تعـــاىل: {َوَل تَنِكُحـــواْ امْلُ�ْشـــِرَكاِت َحتَّى 

�ْشِرَكٍة َولَْو  ن مُّ وؤِْمنٌَة َخرْيٌ ِمّ َمٌة مُّ
َ
يُوؤِْمنَّ َوَلأ

ْعَجَبتُْكْم}..
َ
اأ

يقول البغوي -رحمه اهلل- يف تف�شريه: 

وؤِْمنَـــٌة َخـــرْيٌ  َمـــٌة مُّ
َ
قولـــه تعـــاىل: {َوَلأ

ْعَجَبتُْكـــْم} بجمالها 
َ
�ْشِرَكـــٍة َولَْو اأ ـــن مُّ ِمّ

ومالها.. نزلت يف خن�شاء، وليدة �شوداء 

كانت حلذيفـــة بن اليمان، قال حذيفة: 

يا خن�شاء قد ذكرت يف املالأ الأعلى على 

�شوادك ودمامتـــك، فاأعتقها وتزوجها. 

وقـــال ال�شـــدي: نزلت يف عبـــداهلل بن 

رواحـــة كانـــت له اأمـــة �شـــوداء فغ�شب 

عليها ولطمها ثـــم فزع فاأتى النبي ] 

واأخربه بذلك، فقال له ]: وما هي يا 

عبداهلل؟ قـــال: هي ت�شهد اأن ل اإله اإل 

اهلل واأنك ر�شـــول اهلل، وت�شوم رم�شان 

وحت�شـــن الو�شوء وت�شلـــي، فقال ]: 

"هذه موؤمنـــة"، قال عبـــداهلل: فوالذي 
بعثك باحلق نبيا لأعتقنها ولأتزوجنها، 

ففعـــل ذلـــك فطعـــن عليـــه نا�ـــص مـــن 

امل�شلمني وقالوا: اأتنكح اأمة؟! وعر�شوا 

عليه حـــرة م�شركة، فاأنـــزل اهلل تعاىل 

هذه الآية. 

اهتم اإلسالم بالجانب 
العقدي للزوجان 

حفاظا على الكيان 
العقدي لألسرة  
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حو�ر �لعدد

لقاء مع �لد�عية �لإ�صالمي عبد�لهادي غوماندور:

"شكرا يا كويت على
 بانجسامورو" 

رسالة الجالية الفلبينية 
للكويت حكومة وشعبا

اأقيـــم موؤخـــرا حتـــت رعايـــة وزارة الأوقاف 

وال�شـــوؤون الإ�شالميـــة ا�شت�شافـــت موؤخـــرا 

فعاليـــة "�شكرا يا كويـــت على باجن�شامورو" 
وال�شـــوؤون  الأوقـــاف  وزارة  وكيـــل  برعايـــة 

الإ�شالميـــة الدكتور عـــادل عبداهلل الفالح، 

وجمهـــور غفري مـــن اأبناء اجلاليـــة امل�شلمة 

الفلبينية الذين اأرادوا اأن يعربوا عن �شكرهم 

لدولـــة الكويت مل�شاندتها ق�شية �شعب مورو 

امل�شلـــم يف ميندانـــاو بعـــد اإعـــالن اتفاقيـــة 

ال�شالم بـــني اجلبهة الإ�شالميـــة واحلكومة 

الفلبينية.

الداعيـــة  مـــع  موعـــد  لهـــا  كان  الب�شـــرى 

الإ�شالمـــي واأحد قيادات اجلاليـــة امل�شلمة 

الفلبينية عبدالهـــادي بوتوان غوماندر حول 

ق�شية "مورو" ومـــا قدمته الكويت من دعم 

وم�شاندة ل�شعب ناجن�شامورو.

�لبد�يــــــة 

مـــــــورو  �لتحريـــــــر  عـــــــن جبهـــــــة  حدثونـــــــا   •
�لإ�صالمية.. �لن�صاأة و�لدور؟.

تقود احلركَة الوطنيـــة يف اجلنوب الفلبيني 

جبهة حترير مورو الإ�شالمية بزعامة احلاج 

مـــراد اإبراهيم الذي اختـــري لرئا�شة اجلبهة 

عقب وفاة زعيمهـــا ال�شابق �شالمات ها�شم 

عام 2003. وتهدف اإىل حترير �شعب مورو 

امل�شلـــم، واإقامة حكم ذاتـــي، وتعود اجلذور 

الإ�شالميـــة لفكـــر قـــادة هـــذه اجلبهـــة اإىل 

ال�شتينيات، وقد تاأ�ش�شـــت املقاومة املوروية 

القومية عـــام 1968، وبعد هذا التاريخ بداأ 

املئـــات منهم ال�شفر اإىل خارج الفلبني حيث 

اأثرت فيهم روافد اأخرى.

وقد عاد هـــوؤلء جميعا اإىل الفلبني و�شكلوا 

فيمـــا بعـــد مزيجـــا اإ�شالميـــا مـــن كل هذه 

التيارات الفكرية.

وقـــد اعرتفـــت منظمـــة املوؤمتـــر الإ�شالمي 

بجبهـــة حتريـــر مـــورو الإ�شالميـــة ممثـــال 

مل�شلمي الفلبني.

17 عاما من �ملفاو�صات 

• كيف قادت �جلبهة �ملفاو�صات مع �حلكومة 
�لفلبينية؟.

يف عـــام 1997م وافقـــت جبهة حترير مورو 

الإ�شالميـــة علـــى اجللو�ـــص مـــع احلكومـــة 

الفلبينيـــة على طاولـــة املفاو�شـــات امتثال 

لِْم َفاْجنَْح لََها  لقوله تعاىل: {َواإِن َجنَُحواْ ِلل�شَّ

ِميُع الَْعِليُم. َواإِن  ْل َعلَى اهلل اإِنَُّه ُهَو ال�شَّ َوتَـــَوكَّ

ن يَْخَدُعـــوَك َفـــاإِنَّ َح�ْشَبَك اهلل ُهَو 
َ
يُِريـــُدواْ اأ

يََّدَك ِبنَ�ْشِرِه َوِباملُوؤِْمِننَي}.
َ
الَِّذَي اأ

ويف هـــذا يقـــول ال�شيخ �شالمـــات ها�شم يف 

ر�شالـــة للداعية عبدالهادي غوماندر يف 25 

مايو 2002م: "الإ�شالم اأجاز املفاو�شات مع 

العـــدو وقبول الهدنـــة، والتفاو�ص يف الوقت 

احلا�شـــر هـــو املوقـــف ال�شحيـــح، ففيهما 

الإ�شالمـــي  وللعمـــل  للم�شلمـــني  م�شلحـــة 

وللق�شيـــة، اإن �شـــاء اهلل. الهـــدوء الن�شبـــي 

يفتح املجال مل�شاعفة اجلهود يف الن�شاطات 

الدعوية والرتبوية، وغريهما من الن�شاطات 

الالزمـــة لبناء الأمة. وافقنـــا على التفاو�ص 
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وقبلنـــا الهدنة لئـــال يتهمنا النا�ـــص بالتعنت 

والتطرف ورف�ص احلل ال�شلمي".

بعـــد اأكـــر مـــن 17 عامـــا مـــن املفاو�شـــات بني 

الطرفـــني ويف 27 مار�ص 2014م، وقع الطرفان 

"التفاقية ال�شاملة على باجن�شامورو".

وتن�ـــص التفاقيـــة علـــى �شـــروط الهدنـــة ووقف 

اإطالق النار، واأ�ش�ص مفاو�شات ال�شالم، واملبادئ 

الإطاريـــة علـــى باجن�شامورو )وهـــي كلمة مركبة 

مـــن كلمتـــني: "باجن�شا" وهي لغـــة ماليو مبعنى 

�شعـــب، و"مورو" مبعنى �شمـــر اأو ن�شبة امل�شلمني 

يف املغرب وال�شيالن ومدغ�شقر(.

كما ن�شت علـــى اإن�شاء حكومة باجن�شامورو 

وزاريـــة ال�شـــكل، لديهـــا برملـــان ي�شـــم 50 

ع�شوا اأو اأكر، ولديها د�شتور داخلي ي�شمى 

بـ"القانـــون الأ�شا�شي لباجن�شامورو"، يجري 
تنفيـــذه يف اأرا�شي جوهريـــة من بالد مورو 

حمدددة بني الطرفـــني، وعلى اآليات انتقال 

ال�شلطات املحلية اإىل ناجن�شامورو، وتقا�شم 

ال�شلطات والروات، وق�شية التطبيع.

ومتيـــزت التفاقيـــة بالعديـــد مـــن املزايـــا 

امل�شجعـــة واملطمئنة للدعـــاة وامل�شلمني من 

�شعب "مورو"، واأهمها: اإقامة نظام ال�شريعة 

وحقـــوق  احلريـــات  ومبـــادئ  الق�شائـــي، 

الإن�شـــان يف الإ�شـــالم، واحلفاظ على هوية 

باجن�شامورو والرتاث.

مـــــــا هـــــــو دور �جلاليـــــــة �لفلبينيـــــــة يف دعـــــــم 

�لتفاقية؟.

ت�شتطيع اجلالية اأن تقدم دورا فاعالاً يف التفاقية، 

وتقـــدم لباجن�شامـــورو الكثـــري باعرتافها بجالية 

باجن�شامورو يف الكويت، وتقدمي الدعم الر�شمي 

وغري الر�شمي اإعالميا و�شيا�شيا ومعنويا وماديا 

ل�شالـــح التفاقيـــة ال�شاملة علـــى باجن�شامورو، 

وحلكومة باجن�شامورو املرتقبة، وتكوين عالقات 

مع القطاعات احلكومية الكويتية والأهلية، وكبار 

ال�شخ�شيات حتـــى يت�شنى لنا فتح مكتب متثيلي 

اأو ملحق عمايل اأو ثقايف.

وكذلـــك تاأ�شي�ـــص اللجنة الكويتيـــة الداعمة 

لباجن�شامـــورو للم�شاهمة يف بنـــاء امل�شاريع 

ودعـــم املوؤ�ش�شات واللجـــان املعنية من الآن، 

وقبل البدء يف احلكومة النتقالية ا�شتعدادا 

لهـــا، والدعـــوة اإىل موؤمتـــر لكبـــار التجـــار 

واملح�شنني للتعريف بباجن�شامورو وت�شجيع 

ال�شتثمار، وجلب موارد.

• هل قمتم بو�صع خطة م�صتقبلية لتفعيل 
�لتفاقية �ل�صاملة على باجن�صامورو؟.

بالتاأكيـــد.. لذلـــك فقد قمنـــا بتاأ�شي�ص عدة 

موؤ�ش�شـــات لتحقيـــق هـــذا الغر�ـــص، ومنها 

معهـــد باجن�شامورو للتنمية، ويخت�ص بو�شع 

خطـــة �شاملة للتنميـــة، وجلنـــة امل�شاعدات 

اخلارجيـــة التنموية وتخت�ـــص باإبرام العقود 

التجاريـــة وال�شتثمارية والديـــون، وا�شتالم 

امل�شاعـــدات والهبات والأوقـــاف، وامل�شاريع 

اخلرييـــة ل�شالـــح باجن�شامـــورو، وتاأ�شي�ـــص 

�شندوق الأمانة، و�شاجاهرترا باجن�شامورو، 

ويخت�شـــان بالربامج التنمويـــة والقت�شادية 

والجتماعيـــة ل�شعـــب مـــورو، وكذلك جلنة 

خا�شـــة حقوقيـــة مهمتهـــا درا�شـــة قانونية 

التفاقيـــات، وبرامـــج ال�شالحات والعدالة 

النتقاليـــة، واللجنـــة النتقاليـــة اخلا�شـــة 

للقيـــادة  باجن�شامـــورو  ومعهـــد  باجلبهـــة 

والإدارة، وهما م�شوؤولن عن اختيار الكوادر 

والقـــادة واإقامـــة الـــدورات لبنـــاء الطاقات 

والتنمية الب�شرية.

كما مت تاأ�صـــــــي�س مركز باجن�صامورو لالإعالم 

ـــــــة  و�أكادمييــــــــــ  ،2007 عـــــــام  يف  �خلارجـــــــي 

باجن�صامورو للدعوة.

• مـــــــا هـــــــي �أبرز �ملحطـــــــات �لكويتيـــــــة لدعم 
�جلبهة �لإ�صالمية يف �لفلبني )مورو(؟

دولـــة الكويت من الـــدول املوؤ�ش�شـــة ملنظمة 

املوؤمتر الإ�شالمي )منظمة التعاون الإ�شالمي 

حاليـــا(، ولهـــا دورا كبـــري يف اإثـــارة ودعـــم 

"ق�شية مـــورو" العادلـــة يف املحافل الدولية 
وم�شاعـــدة م�شلمي الفلبني عامة، وقد ظهر 

ذلـــك جليا يف املواقـــف والأدوار التي قامت 

بها يف هـــذا ال�شدد يف املوؤمتـــرات العديدة 

ومنها، موؤمتر بنغازي يف ليبيا عام 1973م، 

وموؤمتـــر كوالملبـــور يف ماليزيـــا 1974م، 

وموؤمتـــر اإ�شطنبول يف تركيـــا عام 1976، 

وموؤمتر اإ�شالم اأبـــاد يف باك�شتان، وموؤمتر 

مكـــة يف ال�شعوديـــة عـــام 1981، وموؤمتر 

نيامـــي يف النيجـــر عـــام 1982م، وموؤمتر 

القمة الإ�شالمي اخلام�ص يف الكويت عام 

1987، والذي كان مـــن اأهم قراراته دعم 
مطالب مورو للتحرير.

• كلمة �أخرية؟

نتوجـــه بال�شكـــر اجلزيل للكويـــت حكومة 

و�شعبـــا، ونخ�ـــص وزارة الأوقاف وال�شوؤون 

الإ�شالميـــة واهتمامهـــا باأبنـــاء اجلاليات 

امل�شلمة عامـــة واجلاليـــة الفلبينية ب�شفة 

خا�شة. 
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�صوؤون �إ�صالمية

األغذية العالمي )100 ألف( فلسطيني 
بحاجة للمساعدات الغذائية العاجلة

اأعلـــن برنامج الأغذية العاملي التابـــع لالأمم املتحدة عن حاجة اأكر 

من 115 األف �شخ�ص يف قطاع غزة للم�شاعدة الغذائية.

واأكد الربنامج يف بيان وزعه مكتبه الإقليمي بالقاهرة اليوم حاجته 

وب�شفـــة عاجلة اإىل ثالثـــني مليون دولر اأمريكي حتـــى نهاية العام 

احلـــايل، مـــن بينها ع�شـــرة ماليـــني دولر اأمريكي مـــن اأجل عملية 

ال�شتجابـــة حلالة الطـــوارئ يف غزة، وع�شرون مليون دولر اأمريكي 

ملوا�شلة م�شروعاته املعتادة يف غزة وال�شفة الغربية.

واأ�شـــار البيان اإىل بدء نفاذ خمزون الأغذية اجلاهزة للتناول، حيث 

قام برنامج الأغذية العاملي باإي�شال املعونات الغذائية العاجلة لأكر 

مـــن مائة األف �شخ�ـــص منذ بدء الأزمة.تدمري اأكـــرب م�شاجد الفتح 

الإ�شالمي يف قطاع غزة

ق�شفت قوات الحتالل الإ�شرائيلي امل�شجد الُعمري الكبري يف غزة، 

والـــذي يعد اأقدم واأكرب م�شجد يف القطـــاع، حيث يرجع اإىل ع�شر 

الفتح الإ�شالمي يف القرن ال�شابع امليالدي.

ياأتـــي ذلـــك يف ظل ا�شتمـــرار العدوان على القطـــاع. واأظهرت عدد 

مـــن ال�شـــور الدمار الذي حلق بامل�شجد والـــذي يعد قيمة اإ�شالمية 

واأثريـــة كبـــرية، حيث تهدمـــت اأجزاء من �شقفـــه، ف�شال عن تدمري 

حمتوياتـــه بالكامـــل، فيما �شلمت مئذنته ال�شهـــرية وقبته اخل�شراء 

من الق�شف.

وتعر�ـــص امل�شجـــد من قبل لأ�شـــرار خالل احلـــرب العاملية الأوىل، 

فيمـــا مت ترميمه فيمـــا بعد عام 1925، وظل علـــى حاله منذ ذلك 

الوقـــت، و�شمي »العمـــري« ن�شبة اإىل عمر بـــن اخلطاب، و»الكبري« 

لأنه امل�شجد الأكرب يف غزة. 

االتحـاد األوروبـــي يقــرر زيـادة 

المساعدات اإلنسانية إلى سوريا

اأعلـــن جمل�ص وزراء الحتـــاد الأوروبي موافقتـــه على زيادة 

امل�شاعـــدات الإن�شانيـــة اإىل �شوريا مبقـــدار 50 مليون يورو 

لي�شـــل اإجمايل الدعم الإن�شـــاين الأوروبي اإىل 150 مليونا 

خالل 2014 يف ظل ا�شتمرار تدهور الو�شع يف �شوريا.

وقـــال املجل�ـــص يف بيان اإن زيـــادة خم�ش�شـــات امل�شاعدات 

الإن�شانيـــة تهـــدف اإىل تلبيـــة الحتياجـــات الأكـــر اإحلاحا 

لالأ�شخا�ص الأكر �شعفا داخل �شوريا ويف الدول املجاورة.

واأ�شـــار اإىل اأن الدعم الإ�شايف يهـــدف كذلك اإىل امل�شاعدة 

يف توفـــري خدمات الرعاية ال�شحية والأدوية وتو�شيع نطاق 

اإمـــدادات املياه، كما قرر املجل�ص زيادة امل�شاعدات التنموية 

بهـــــــــدف تلبية الحتياجات على املـــدى املتو�شط يف الدول 

املجـــاورة والتعامـــل مـــع التدفـــق غـــري امل�شبوق مـــن جانب 

الالجئني.

وخ�ش�ـــص الحتــــــاد الأوروبي 125 مليـــون يورو بالإ�شافة 

اإىل 75 مليونا اأخرى ما يرفع اإجمايل م�شاعدات التنمية من 

الحتاد الأوروبي اإىل 200 مليون يورو خالل عام 2014.

وو�شـــف البيـــان النزاع ال�شـــوري باأنه ت�شبـــب يف اأكرب اأزمة 

اإن�شانيـــة يف العـــامل، ما خلـــف عددا هائال مـــن الأ�شخا�ص 

املت�شرريـــن واملحتاجـــني للم�شاعـــدة، م�شـــريا اإىل اأن 9.3 

مليـــون �شخ�ـــص يف الداخل و2.8 مليـــون لجئ يف اخلارج 

حاليـــا يف حاجـــــــة للم�شاعـــدات مع دخـــول الأزمـــة عامها 

الرابـــع. 
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إفريقيا الوسطى: تقسيم 
الدولة بين المسلمين والنصارى

نتيجـــة لالإبـــادة اجلماعيـــة والعنـــف الـــذي مار�شته 

امليلي�شيات الن�شرانية امل�شلحة �شد م�شلمي "ال�شيلكا" 

يف "اإفريقيا الو�شطى"، طالب امل�شلمون هناك بتق�شيم 
الدولـــة؛ بحيث ي�شتقـــل امل�شلمون باجلـــزء ال�شمايل، 

بينما يكون اجلنوب للن�شارى؛ ليتخل�ص امل�شلمون من 

العتـــداءات امل�شتمرة التـــي اأ�شفرت عن قتل ع�شرت 

الآلف وتهجري مئات الآلف من امل�شلمني.

وقـــد اأكـــد م�شلمـــو "ال�شيلـــكا"، خالل املوؤمتـــر الذي 

ا�شتمر 3 اأيـــام بـ"الكونغو برازافيـــل" -والذي �شارك 

فيه 169 مندوباًا عن امل�شلمني والن�شارى واجلماعات 

امل�شلحـــة- اأن امل�شلمني يتجمعـــون الآن بال�شمال، واأن 

التق�شيم يُعزز من الو�شع الواقعي للبالد. 

سفـراء غربيـون 
يزورون مخيمـات 
الروهنجيين في 

أكيــاب

قام عدد من �شفراء الدول الغربية بزيارة 

خميمـــات الروهنجيني يف اأكياب عا�شمة 

واأو�شاعهـــم  اأحوالهـــم  لتفقـــد  اأراكان 

املعي�شيـــة؛ حيث قاموا يف نهايـــة الزيارة 

بعقـــد اجتمـــاع مـــع جمموعة مـــن اأعيان 

الروهنجيـــا بح�شـــور م�شـــوؤول كبـــري من 

اأفـــاد  ح�شبمـــا  امليامناريـــة  اجلـــوازات 

مرا�شل وكالة اأنباء اأراكان ANA، م�شيفا 

اأن ال�شفراء قاموا خالل الجتماع بتقدمي 

عر�ـــص للروهنجيـــا يتمثـــل يف قبولهـــم 

و�شفهم مب�شلمـــي ميامنار؛ لأن احلكومة 

امليامناريـــة ل تقبل بكونهـــم روهنجيني، 

وت�شر على و�شفهم باأنهم بنغاليون .

وبني املرا�شـــل اأن املجتمعني الروهنجيني 

يكونـــوا  اأن  با�شتنـــكار  بدورهـــم  قامـــوا 

بنغاليـــني، واأكـــدوا على كونهـــم م�شلمني 

روهنجيـــني م�شتوطنـــني يف اأراكان منـــذ 

مئات ال�شنني، واأنهـــم م�شرون على ذلك 

ول يقبلـــون اأبـــدا باأن ي�شفهـــم اأحد بغري 

ذلك مهما كلفهم الأمر.

ي�شـــار اإىل اأن احلكومـــة امليامنارية ت�شر 

يف كل خماطباتهـــا الر�شمية على و�شف 

الروهنجيـــا باأنهـــــــم بنغاليون ومهاجرون 

غـــري �شرعيـــني رغـــــم تاأكيـــدات الوثائق 

التاريخيـــة علـــى حقهــــــــم التاريخـــي يف 

منطقــــة اأراكان . 
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ريا�صــــة

ك�شف التوجويل امل�شلم، األك�شي�ص روماو، لعب فريق اأوملبيك الفرن�شي، 

عـــن الطريقة التـــي يتعامل بها املدرب مار�شيلـــو بييل�شا، مع الالعبني 

امل�شلمـــني، الذين ي�شومـــون �شهر رم�شان، حيث قال روماو يف ت�شريح 

اأدىل به للقناة الر�شمية للنادي الفرن�شي اأن املدرب الرجنتيني ي�شمح 

لـــه بالتدرب ليالاً رفقة زميلـــه ماندي ويعفيهم مـــن احل�شة التدريبية 

ال�شباحية ب�شبب تاأديتهم لفري�شة ال�شيام، و�شرح روماو قائال: "هذا 

املو�شـــم نحـــن اثنان يف الفريق من ي�شومان رم�شـــان، ورغم ذلك، فاإن 

املـــدرب وفر لنا كل الظروف، حتى نقوم بعبادتنا على اأكمل وجه، واأنا 

�شعيد بهذا التعامل".

واأ�شـــاف: "املـــدرب برمج ح�شتـــني تدريبيتني يف اليـــوم، الأوىل تكون 

يف ال�شبـــاح، ومت اإعفاوؤنـــا من احل�شة، لكننـــا نعو�شها يف امل�شاء -بعد 

الإفطـــار- وهـــذا ما اأظهر لنـــا اأن املدرب يحرتم ديانتنـــا ب�شكل كبري، 

بحيث اإنه قال لنا، اإنه ل يريد التاأثري على �شحتنا، واأنه يريد اأن يكون 

جميع لعبيه يف حالة جيدة".

يذكـــر اأن بيل�شـــا توىل تدريب الفريق الأول بنـــادي مار�شيليا بعد اإقالة 

الفرن�شي اإيلي بوب يف �شهر دي�شمرب املا�شي. 

إيلتون الفتح يقرأ القرآن الكريم وأنباء 
عن اقترابه من اعتناق اإلسالم

قـــام الالعب اإلتون جوزيـــه حمرتف الن�شر ال�شابق والفتـــح حاليااً بن�شر 

�شـــورة له عرب ح�شابه ال�شخ�شي على موقع التوا�شل الجتماعي، حيث 

يظهر الالعب يف ال�شورة وهو يقراأ القراآن الكرمي باللغة الربتغالية التي 

يتقنها.

مـــن ناحيتها اأعربت اجلماهـــري بكافة انتماءاتها عـــن اإعجابها ال�شديد 

بالالعب، حيث قالوا اإنها بادرة طيبة �شائلني اهلل عزوجل اأن ي�شرح قلبه 

لالإ�شالم.

يذكـــر اأن الالعـــب قد اأعرب عن حزنه ال�شديد ملا يحدث يف قطاع غزة، 

حيث قال منذ اأيام "ل�شت بحاجة اإىل اأن تكون م�شلمااً لت�شاند غزة، بقدر 

ما اأنت بحاجة لأن تكون اإن�شانيااً". 

موقف رائع 
من مدرب أرجنتيني تجاه 

العبيه المسلمين
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العبو "الهالل" يبعثون برسائل تعريفية عن 
اإلسالم في "أوروبا"

تناقلـــت اجلماهـــري الهالليـــة عـــرب منتدياتهـــا الإليكرتونية ومواقـــع التوا�شل 

الجتماعي املختلفة �شورة يظهر فيها لعبو الهالل وهم يوؤدون اإحدى ال�شلوات 

يف اإحـــدى ال�شاحـــات العامـــة اأثناء مع�شكرهـــم الإعـــدادي يف النم�شا، وهو ما 

اعتربته اجلماهري ر�شالة تعريفية بالإ�شالم.

وكانـــت ال�شحف الإيطالية املختلفـــة قد حتدثت عن نتيجة التعادل بني الهالل 

وجنـــوى الوديـــة الأخـــرية حيث قالت اإن املبـــاراة جاءت متو�شطـــة امل�شتوى من 

الفريقني، وحاول جنوى فيها اللعب باأ�شلوبه اجلديد والذي يطبقه للمرة الأوىل 

بينما الهالل لعب بطريقته املعتادة التي خا�ص بها الثالث وديات ال�شابقة وهو 

ما يعني اعتماد ريجياكمف مدرب الهالل لتلك الطريقة، واأ�شارت اإىل اأن فريق 

جنوى ليزال ينق�شه الكثري بناء على ما قدمه يف املباراة على العك�ص من فريق 

الهالل الذي و�شحت ب�شمات مدربه على اأداء الالعبني.

مـــن جهة اأخرى قـــرر النجم ال�شويـــدي، كري�شتيان ويليهام�شـــون لعب الهالل 

ال�شابـــق و�شع حد مل�شريته مـــع ال�شاحرة امل�شتديرة حيث قالت تقارير �شحفية 

�شويديـــة اإن الالعـــب قرر اللعب مع فريقه ال�شويدي املو�شم القادم فقط ليعلن 

بعدها اعتزال الكرة بعد م�شوار حافل بالإجنازات والألقاب. 

قدم اأبرز جنوم كرة القدم يف العامل التهنئة للم�شلمني يف �شتى 

بقـــاع الأر�ص، مبنا�شبة حلول عيد الفطر املبارك، وذلك عرب 

�شفحاتهم الر�شمية يف خمتلف مواقع التوا�شل الجتماعي.

ومن املعروف اأن العديد من جنوم الأندية يف اأوروبا م�شلمون، 

اإذ قـــدم لعـــب املنتخب الأملـــاين وفريق اأر�شنـــال الإجنليزي 

م�شعـــود اأوزيـــل التهنئـــة على �شفحتـــه الر�شميـــة على موقع 

في�شبـــوك باأربـــع لغات هـــي الإجنليزيـــة والأملانيـــة والرتكية 

والعربية.

وقـــال الالعب الأملاين الفائز مـــع منتخب بالده بكاأ�ص العامل 

يف الربازيـــل عقب فـــوز "املان�شافت" علـــى الأرجنتني بهدف 

نظيـــف يف النهائي يف ر�شالتـــه بالعربية: "كل �شنة وامل�شلمون 

يف كل مكان يف العامل طيبون". 

نجوم الكرة 
في العالم يهنئون المسلمين 

بمناسبة عيد الفطر



م�صاهري �هتدو�

نيكول�ص بالن�شو، ال�شهري بـ"عبداهلل نيكول�ص" يف اأو�شاط م�شلمي �شوي�شرا،  عمره 

مل يتجـــاوز الــــ 30 ربيعـــااً، وعلى الرغم من ذلك جنـــح يف ت�شكيل جمل�ص اإ�شالمي 

لل�شورى ي�شم اآلف امل�شلمني من اجلن�شية ال�شوي�شرية واجلن�شيات الأخرى، ليمثل 

لهم مظلة تقيهم من حر املمار�شات العن�شرية، ولهيب التهم التي تُرمى عليهم دون 

اأدلة دامغة منذ هجوم 11 �شبتمرب ال�شهري وحتى هذه اللحظة.

منحة �إلهية

نيكول�ـــص منحـــه اهلل موهبـــة بالغية وقـــدرات هائلـــة ملقارعة احلجـــة باحلجة، 

واإ�شـــكات الأ�شـــوات املعادية، وحـــارب ب�شراوة �شد قرار منـــع النقاب، والذي قد 

تتخذ احلكومة ال�شوي�شرية قرارها البتدائي حوله خالل ال�شهر اجلاري.

هـــذا ال�شـــاب ال�شوي�شري فارع الطول دخل الإ�شالم قبـــل نحو 10 �شنوات عندما 

طلـــب منـــه دعاة فرن�شيـــون الرتجمة لـ 30 طالبااً اأملانيااً بحكـــم متكنه من اللغتني، 

وبـــدلاً من تاأثر زمالئه الطـــالب، وقعت املوعظة باأعظم الأثـــر على قلب املرتجم 

ال�شـــاب الـــذي كان اأ�شا�شااً قريبااً من الإ�شالم، ومل يخرجه الوعاظ الفرن�شيون من 

جماعة التبليغ اإل بعد اأن نطق ال�شهادتني و�شط تكبريات متوا�شلة ووجوه متهللة 

م�شتب�شرة.

هديــــة جـــاره �لرتكـــي علمته �لإ�صــالم

"نيكوالس" ثالثيني يقود مجلسا 
للمسلمين في سويسرا..



51 )139( ــ �شبتمرب 2014 ــ ذي القعدة 1435

�ل�صرب �ملربح

ولد عبداهلل نيكول�ص عام 1983م يف مدينة 

بيل برين ال�شوي�شرية من اأب اأ�شوله فرن�شية 

واأم اأملانيـــة ممـــا منحـــه ميزة تعلـــم اللغتني، 

حيـــث كان الأب م�شيحيااً ثم حتـــول للديانة 

البوذيـــة يف حـــني مل تكن والدتـــه امل�شيحية 

تهتم بالكن�شية كثـــريااً، بل اإنها تركتها نهائيااً 

مع م�شي الأعوام وكانت اأقرب لليربالية.

بعدما بلغ نيكول�ص �شن الثالثة ع�شرة حدث 

تغـــري مهـــم يف حياته بعـــد اأن انتقل ملدر�شة 

جديـــدة وفقد رفقته التـــي كانت بجواره من 

اأ�شدقـــاء الطفولـــة، كان حينهـــا يزعـــج من 

حوله بحركتـــه الدائبة وم�شاغباته املتنوعة، 

مما جعله عر�شـــة لل�شرب املربح من بع�ص 

ال�شبيـــة م�شتغلني وحدته وعدم وجود رفاق 

قدماء له، مما ا�شطره اإىل البحث عن فريق 

قـــوي يحميه، وهـــذا ما حتقق لـــه بعد عام 

ون�شف العام من امل�شايقات امل�شتمرة.

يقول عبداهلل: تعرفت على �شبان من مدر�شة 

اأخرى وكنـــا نفتعل امل�شاكل لأتفـــه الأ�شباب 

ممـــا جعلنـــي مهـــاب اجلانـــب يف املدر�شة، 

ولكننـــي مل اأطق البقاء معهم و�شعرت باأنني 

 �شنيعـــااً، وبـــداأت يف البتعاد 
اً
اأرتكـــب خطـــاأ

عنهم قدر الإمـــكان، وحتولت لقراءة الكتب 

البوذية ثـــم الهندو�شية، ثم كدت اأن اأنخرط 

مع حركات تن�شرييـــة كانت جتذب ال�شباب 

اآنذاك من خالل الدعوة لديانتهم بالرتفيه، 

ولكـــن عقلي مل ي�شتوعب تبجيلهم لنبي اهلل 

عي�شى عليه ال�شالم، فمنذ �شغري كنت اأكره 

عبادة الب�شر مهما عال �شاأنهم.

و�شط هذا الـــرتدد وال�شبابية التي عا�شها، 

كان ال�شـــاب ال�شوي�شـــري يناق�ـــص كل مـــن 

يلتقيـــه من زمـــالء واأ�شدقاء عـــن الديانات 

والآلهـــة حتى التقـــى يومااً من الأيـــام �شبانااً 

مـــن األبانيا يعرفهـــم جيـــدااً وتناق�شوا حول 

الق�شيـــة ذاتهـــا، وبعد اأن تعـــرف قليالاً على 

الإ�شـــالم اأ�شر له �شديقه بـــاأن فكره يقرتب 

كثريااً مـــن الفكـــر الإ�شالمي الـــذي يرف�ص 

عبـــادة اأي كائـــن با�شتثنـــاء رب ال�شمـــوات 

والأر�ـــص ومن فيهمـــا، وطلب منـــه اأن يقراأ 

عـــن الإ�شالم، فهرول ال�شـــاب لوالده وطلب 

منه اأن يقتني كتبااً اإ�شالمية، ومل يرتدد الأب 

وجاء له بالقراآن الكرمي مرتجمااً معتقدااً اأن 

ابنـــه يريد الطالع من اأجـــل التثقف فقط، 

خ�شو�شـــااً اأن ال�شوي�شريني �شديدو العتزاز 

بثقافاتهـــم ودياناتهم، ومـــن ال�شعب التخلي 

عن معتقداتهم ب�شهولة.

كلمات �لو�عظ �لفرن�صي

تاأثر نيكول�ص كثـــريااً بقراءة القراآن الكرمي، 

وكانت ال�شدمـــة الأوىل عندما قراأ باأن اهلل 

قد اأر�شل لكل اأمة ر�شولاً، وبينما هو يقرتب 

�شيئااً ف�شيئـــااً من الإ�شالم جاء ملدر�شته وفد 

من جماعة التبليغ الفرن�شية ودعوا 30 �شابااً 

للم�شجـــد واأرادوا اأن يقنعوهـــم بالإ�شـــالم، 

وت�شـــادف حينها وجود ذلـــك الألباين الذي 

اأقنعـــه بقراءة �شيٍء عن الديـــن، وعندما راآه 

طلب ح�شوره لرتجمة املوعظة من الفرن�شية 

اإىل الأملانية وكانت النقطة الفا�شلة يف حياة 

ال�شاب.

ي�شـــف نيكول�ـــص تلـــك اللحظـــات: كانـــت 

حلظات ل تو�شـــف، تدفقت خاللها كلمات 

الواعـــظ الفرن�شـــي لداخـــل قلبـــي ب�شـــكٍل 

عجيـــب، وا�شتمـــر ل�شاعة ون�شـــف ال�شاعة 

معتقدااً اإ�شالمـــي، وبعد نهاية اللقاء غادروا 

وبقيـــت وحيدااً، وحني علـــم بحريتي حتدث 

معي لدقائق فقـــط ونطقت ال�شهادتني دون 

تردد.

خرجـــت من امل�شجـــد -ي�شتطـــرد- كالطري 

املحلـــق يف ال�شماء، كنـــت اأ�شعر بفرح غامر 

ودخلـــت منـــزيل واأعلنـــت اإ�شالمـــي ب�شكل 

�شيبت ب�شدمة مل 
ُ
مبا�شـــر لوالدتي والتـــي اأ

تفق منها لفرتة من الزمن، ثم عادت ملحاولة 

ت�شييـــق اخلنـــاق علـــّي باتهامـــي باجلنون، 

وحماولـــة اإيهامي بقلة جمـــايل بعد اإطالق 

حليتي، ولكن ذلك مل يزعزع من ثقتي �شيئااً 

لأنني �شعرت بالراحة القلبية التي مل اأجدها 

طوال حياتي.

�جلار �لرتكي

عـــام كامـــل منذ اأن نطـــق ال�شهادتـــني، كان 

خاللهـــا ي�شعـــى نيكول�ـــص لتعلـــم �شعائـــر 

الإ�شالم بني بع�ـــص اأ�شدقائه امل�شلمني دون 

جـــدوى، حتـــى جلاأ جلـــار تركـــي كان يعلمه 

اللغتـــني الفرن�شية والأملانيـــة وطلب منه رد 

اجلميل بتعليمه الإ�شالم، فاأهداه كتابااً قيمااً 

كان مدخلـــه لتعلم كل املنا�شـــك الإ�شالمية، 

ومكث حينها قرابة الـ 8 اأ�شهر ي�شلي برفقة 

اأولئك الأتراك.

تعر�ـــص ال�شاب ال�شوي�شـــري مل�شايقات عدة 

بعـــد اإ�شالمه من فرقته ال�شابـــة التي كانت 

حتميـــه يف املدر�شة، حيـــث كانوا يرت�شدون 

لـــه اأمام منزله ويتهمونه باجلنب، وي�شخرون 

منـــه، وكانـــت �شدمته كبـــرية عندما اعتدى 

عليـــه بع�ـــص اأع�شائها امل�شلمـــني وهو ما ل 

يعرف له �شببااً حتى الآن.

بعد الإ�شـــالم حتول نيكول�ـــص ل�شاب اآخر، 

وبعـــد اأن كان يدر�ص هند�شة الطباعة تركها 

وعـــاد للثانوية التي تركها �شابقااً، ومتكن من 

نيل النجاح برتتيبـــه الأول على 400 طالب 

مـــن اأبناء دفعته، ثم اجتـــه لدرا�شة الإ�شالم 

يف جامعـــة �شانديني�ـــص بباري�ـــص، ثـــم �شـــد 

رحالـــه اإىل اليمـــن حيث التحـــق بجامعتها 

العتيقة ونـــال �شهادة املاج�شتري بعد ر�شالته 

عن املقارنة بني القانون الأوروبي وال�شريعة 

الإ�شالمية.

مل يتوقف عبداهلل نيكول�ص عند هذا احلد 

بل عـــاد ليدر�ص البكالوريو�ص مرة اأخرى يف 

جامعة بـــرين ال�شوي�شريـــة يف ق�شم القانون 

واأنهاهـــا ثم تفرغ للعمـــل يف خدمة م�شلمي 

�شوي�شرا.

ال�شاب ال�شوي�شري الذي مل يتجاوز الثالثني 

ربيعـــااً جنح عـــام 2008م يف ت�شكيل جمل�ص 

�شوي�شـــرا خلدمـــة  يف  لل�شـــورى  اإ�شالمـــي 

امل�شلمـــني، حيـــث ي�شـــم اأكـــر مـــن 3 اآلف 

ع�شـــو م�شلـــم، ويحر�ـــص على الدفـــاع عن 

حقوق امل�شلمني من خالل 17 مركزااً موزعااً 

يف خمتلـــف اأنحاء �شوي�شرا، ومازال املجل�ص 

يحظى بثقة امل�شلمـــني الذي يتزايد اإقبالهم 

عليـــه بعـــد متابعـــة العديد مـــن النجاحات 

املتحققة خالل ال�شنوات املا�شية. 

نيكـوالس: إسـالمي 
جعلني أشعر بالراحة 

القلبية التي لم أجدها 
طوال حياتي
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عبد �ملعبود بدر / كاتب �إ�صالمي

ترجمات تفسير القرآن الكريم والكتب الدعوية.. لماذا؟
أرقام تتكلم..

نو�فذ دعـــويــــة

لكل م�شروع �شواء كان م�شروعا جتاريا 

اأو م�شروعـــا دعويـــا هـــدف و�شريحـــة 

م�شتهدفان لتحقيق هذا الهدف، �شواءا 

كان ربحيـــا اأم تنمويـــا اأم روحيـــا، غري 

اأن املدقـــق يف م�شروع ترجمات تف�شري 

القراآن الكرمي والكتيبات الدعوية يكاد 

ي�شـــدم للوهلـــة الأوىل من وقـــع فائدة 

هذا امل�شروع املبارك، وخ�شو�شا لأبناء 

العربيـــة الذين ل يخالطون غريهم من 

امل�شلمني اأو غري امل�شلمني ب�شكل كبري.

اإن واقـــع توزيـــع اخلريطـــة ال�شكانيـــة 

الآن لأكـــر مـــن مليـــار ومائتـــي مليون 

م�شلـــم يخـــرب اأن تعداد اأكـــر من مليار 

م�شلـــم ل يح�شنـــون التحـــدث بالعربية 

بطالقـــة، ف�شال عن قـــراءة تف�شريات 

القـــراآن الكـــرمي اأو الكتيبـــات الدعوية 

بالعربية، واأي تفكري خارج هذا الإطار 

وبهـــذه املو�شوعيـــة العددية ي�شقط من 

ح�شاباتنـــا اأكر من اأربعة اأخما�ص عدد 

امل�شلمني الفعليني الذين ي�شهدون اأن ل 

اإله اإل اهلل واأن حممدا ر�شول اهلل. 

اإن حـــق اأكـــر مـــن مليار موحـــد علينا 

جميعا -نحن املتحدثـــني بالعربية- األ 

نـــدع بابا مـــن اأبـــواب العلـــم النافع اإل 

اجتهدنـــا فيه قدر امل�شتطـــاع لتلخي�ص 

وتي�شـــري ما تي�شر مـــن موؤلفاته احلالية 

ذات الجتاهـــات الو�شطيـــة املي�شـــرة، 

وقمنـــا برتجمته ومعاجلتـــه اإلكرتونيا، 

التطبيقـــات  اأف�شـــل  مـــع  وتعاملنـــا 

الإلكرتونية لتي�شريه وت�شهيله للنا�ص.

بل رمبـــا ت�شدم مرة اأخـــرى اإذا اأيقنت 

اأن هـــذه اجلهـــود اجلبـــارة التي حتتاج 

مل�شاهمـــة كل منا ولو بامل�شاركة الفاعلة 

يف ن�شـــر اخلـــري والـــرب موجهـــة فقط 

للم�شلمـــني املوحديـــن، والـــذي يعتـــرب 

تق�شـــريا ما بعده تق�شري يف دعوة غري 

امل�شليمـــن اإىل �شحيـــح الدين الو�شطي 

احلنيـــف، والواقـــع يفر�ـــص علينـــا اأن 

نتعامـــل مع �شتـــة مليارات مـــن الب�شر، 

بجميع لغاتهم ولهجاتهم وثقافاتهم، ول 

تدري اأين ت�شيب اخلري، لعل اهلل يفتح 

لنا قلوبا واأبوابا من عنده.

اإن انح�شار جهود الدعوة والعاملني بها 

يف نطاق املتحدثني بالعربية، هو اإهدار 

كبـــري لطاقات يجب ال�شتفادة منها يف 

مـــا يفيـــد اأكـــر، هذا من خـــالل ثالث 

نقاط اأ�شا�شية:

• اأن هـــوؤلء املتحدثـــني بالعربية لديهم 
تـــراث هائل من املوؤلفـــات واملطبوعات 

خمت�شـــرة ومطولـــة تقريبـــا يف جميـــع 

اأبـــواب العلـــم ال�شرعـــي و�شنوفـــه، ول 

ينق�شهـــم اإل مطالعـــة بع�ـــص من هذه 

الأبواب، وهذا ما ل يتاح لغري الناطقني 

بالعربية ول يكاد يقارن.

• اأن الغالب الأعم من املتحدثني بالعربية 
هـــم بالأ�شل م�شلمـــون موحدون، تربوا 

علـــى هذه الثقافة العربيـــة الإ�شالمية، 

فهـــم ل يحتاجـــون اإىل التعليم واملتابعة 

وتعليـــم  للرعايـــة  املبا�شـــر  والت�شـــال 

�شحيح الدين، خالفا لغري العرب الذين 

ل يعلمـــون بع�ـــص الفرو�ـــص الأ�شا�شية 

لهـــذا الديـــن، ولديهـــم فقـــر �شديد يف 

مطبوعـــات وخمت�شـــرات ل�شـــرح هذه 

الفرو�ص، وهم حجة ما�شة اإىل ات�شال 

مبا�شر لتعليم اأ�شا�شيات الدين، فبع�ص 

الذيـــن ولـــدوا لأبويـــن م�شلمني يف دول 

اأوروبـــا واآ�شيـــا ل يـــكاد يعـــرف اإل اأنه 

م�شلـــم ا�شما، وهـــوؤلء نتحمـــل جميعا 

م�شوؤولية تعليمهـــم ومتابعتهم كل بقدر 

ا�شتطاعته.

•  اأن تركيـــز اجلهـــود علـــى اأ�شاليـــب 
الدعوة للم�شلمـــني اأو العرب على وجه 

اخل�شو�ص يفقدك �شوقا رائجة للغاية، 

وبابـــا من الثـــواب لي�ص مـــن املتوقع اأو 

املنطقـــي األ نطرقه، فاأنت تتحدث عن 

مائتـــي مليـــون من اأ�شل اأكـــر من �شتة 

مليارات من الب�شر يعني بواقع 1: 300 

�شخ�ـــص، فهل يت�شور بنـــا اأن ل نطرق 

هـــذا البـــاب، واأل ن�شاعـــف اجلهـــود 

املبذولة لـــه، ونحث اخلطى بالعمل من 

اأجل تطويره وتنميته.

كمـــا اأن واقـــع هذا التطـــور ال�شريع يف 

التطبيقات الرقمية، وم�شارعة اجلميع 

يف تطوير وحتديث منتجه مبا يتما�شى 

مع هـــذا التطور اللحظـــي مبا يف ذلك 

اأ�شحاب الأهواء واملن�شغلون با�شتهداف 

الفئـــات ال�شبابية بغري املفيد النافع من 

العلـــم ال�شرعي واملـــادي، يفر�ص اأي�شا 

علينـــا م�شاعفـــة اجلهود للحـــاق بهذا 

الركـــب الـــذي انطلق م�شرعـــا، ويطلب 

خطـــى اإ�شافيـــة مت�شارعـــة للحـــاق به 

من الدعاة والعلمـــاء واملرتجمني واأهل 

اخلري والف�شل.

فاأيـــن اأ�شحـــاب الهمـــم العاليـــة واأيـــن 

امل�شمـــرون لهـــذا اخلري العميـــم الذين 

ميتثلـــون قـــول حبيبنـــا امل�شطفـــى ] 

"لأن يهـــدي اهلل بك رجـــال واحدا خري 
لك مما طلعت عليه ال�شم�ص"؟.

ْكَرَ 
َ
ْمـــِرِه َولَِكـــَنّ اأ

َ
 َغاِلـــٌب َعلَـــى اأ

ُ َّ
{َواهلل

النَّا�ِص َل يَْعلَُموَن}.  
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�لإعجاز �لعلمي

)2(
رد على ملحد 

كيف تغرب الشمس 
في عين حمئة؟

�شورة رقم 1

�شورة لغروب ال�شم�ص وتبدو مثل قر�ص 

ي�شقط يف العني التي تغلي، هذه املنطقة 

موجـــودة يف غـــرب اأمـــريكا يف منطقة 

الينابيـــع احلـــارة، وهي مناطـــق بعيدة 

جدااً ومل تكن معروفة يف املا�شي.

�شورة رقم 2

خريطـــة العامل وتبدو مناطـــق الينابيع 

احلـــارة اأو ال�شخانـــات تقـــع يف اأق�شى 

غـــرب الكـــرة الأر�شية، وهـــذه املنطقة 

�شماها القراآن "مغرب ال�شم�ص".

ملحـــد يـــردد ما قالـــه ملحـــدون قبله: 

كيف ميكن لل�شم�ـــص اأن ت�شقط وتغيب 

يف العـــني احلمئة؟ وكيف يحوي القراآن 

اأخطاء علمية؟

هنـــاك ظاهـــرة ا�شمهـــا خـــداع العمق 

Depth perception هذه الظاهرة 
حتدث يف حالت كثرية، وبخا�شة عندما 

ننظر لالأج�شام البعيدة. فعندما نراقب 

�شفينة تبتعـــد عنا حتى اإذا و�شلت اإىل 

خط الأفق نراها وكاأنها تغرق يف البحر 

مع اأنها تبتعد عنا فقط...

�شبـــب هـــذه الظاهـــرة هـــي اأن الدماغ 

ل ي�شتطيـــع اأن يدرك البعـــد الثالث اأو 
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العمق من علـــى م�شافات كبرية، فريى 

املنظر وكاأنه ثنائي الأبعاد. مثالاً عندما 

ننظر اإىل النجوم يف ال�شماء ل ن�شتطيع 

التمييز بني الأبعد والأقرب على الرغم 

مـــن اأن امل�شافـــات التي تف�شلنـــا عنها 

تقدر مبليـــارات الكيلومـــرتات، اإل اأننا 

نراها جميعااً على م�شتوى واحد.

والآن لنتاأمـــل بع�ـــص ال�شـــور امللتقطة 

ت�شمى  يلـــو التـــي  للمنطقـــة  حديثـــااً 

)احلجـــا  Yel lowstone ن  �شتو

ال�شفـــراء( وهـــي منطقـــة مميـــزة  رة 

علـــى م�شتـــوى العـــامل، وفيهـــا ينابيـــع 

�شاخنة Geyser  تتدفـــق با�شتمـــرار، 

ولتزال حتافظ علـــى حالها منذ اآلف 

ال�شنني، ويقول اخلرباء اإن اأجمل منظر 

لغـــروب ال�شم�ص هو ذلك الذي يُرى يف 

مناطق ال�شخانات Geyser يف اأق�شى 

غرب الأر�ص: �شورة رقم 5-3

قـــد يكون هـــذا هـــو املنظر الـــذي راآه 

ذو القرنـــني عندمـــا و�شـــل اإىل العـــني 

احلمئة، وهي منطقة تتدفق منها املياه 

احلـــارة با�شتمـــرار )واهلل اأعلم(، ومثل 

هذه املناطق مل تكن معروفة زمن النبي 

الكـــرمي. ولذلك فقـــد و�شـــل اإليها ذو 

القرنـــني. وبالفعل عندمـــا نتاأمل الكرة 

الأر�شية جند اأن هـــذه املنطقة تقع يف 

اأق�شـــى الغرب، وهـــذه املنطقة �شماها 

القراآن "مغرب ال�شم�ص".

على عك�ص ما ي�شوق امللحد؛ فاإننا عندما 

نتاأمل هذه ال�شور ونتاأمل الآية الكرمية 

ن�شتطيع اأن نرى عدة معجزات علمية. 

لنتدبـــر الآيـة اأولاً وهـــي قولـــــه تعاىل: 

ْم�ِص َوَجَدَها  {َحتَّى اإَِذا بَلََغ َمغـــِرَب ال�شَّ

ا  تَْغُرُب يِف َعنْي َحِمئة َوَوَجَد عنَْدَها َقْوماً

ْن 
َ
ا اأ َب َواإِمَّ ْن تَُعذِّ

َ
ا اأ ُقلْنَا يَا َذا الَْقْرننَْي اإِمَّ

تَتَِّخَذ ِفيِهْم ُح�ْشناًا (الكهف: 86) دققوا 

معي يف كلمة {َوَجَدَها}، مل يقل مثالاً: 

"وال�شم�ـــص تغـــرب .." اأو "اإن ال�شم�ـــص 
تغـــرب يف عني حمئة.." ولـــو قال ذلك 

لكان هناك خطـــاأ علمي بالفعل، ولكنه 

قال {َوَجَدَها تَْغُرُب} اأي اأن ذا القرنني 

هو الـــذي وجدها وراآهـــا ح�شب روؤيته 

اخلا�شـــة.. وهنا القـــراآن ي�شف لنا ما 

يـــراه الب�شـــر، ول يتحدث عـــن حقيقة 

علمية.

و�لآن لنتاأمل هذه �ملعجز�ت:

1 - لـــو كان النبي الكـــرمي هو من األف 
القراآن فمن اأين علم بوجود ينابيع حارة 

)عيـــون حمئة( يف اأق�شـــى غرب الكرة 

الأر�شية؟ هـــذه املناطق مل تكت�شف اإل 

بعد اكت�شاف قارة اأمريكا.

2 - القراآن و�شـــف لنا ظاهرة اخلداع 
الب�شري اخلا�ـــص بالبعد الثالث، حيث 

اإن الإن�شـــان عاجـــز عـــن روؤيـــة البعـــد 

م�شطحـــة  الروؤيـــة  وت�شبـــح  الثالـــث، 

اأو م�شتويـــة اأمامـــه عنـــد خـــط الأفق. 

والإعجاز يتجلـــى يف كلمة {َوَجَدَها}، 

فهذه الكلمة توؤكد لنا اأن القراآن يتحدث 

عن الروؤية الب�شرية.

3 - لقـــد اأ�شار القـــراآن اإىل منطقة يف 
اأق�شـــى الغرب وهي "مغـــرب ال�شم�ص" 

هـــذه املنطقـــة تتميـــز بعيونهـــا احلمئة 

)ال�شاخنة(، وهـــذه اإ�شارة لقارة اأمريكا 

قبـــل اأن يكت�شفهـــا املكت�شفـــون بقـــرون 

طويلة.

واأخـــريااً هذه حماولة لفهـــم الآية، وقد 

حتوي هـــذه الآية اأ�شرارااً اأخرى اأعظم، 

وقد يتمكن الب�شر يومااً ما من اكت�شاف 

العني احلمئة التي اأخرب عنها القراآن.. 

واهلل اأعلم. 

�شورة رقم 5�شورة رقم 4�شورة رقم 3

وجود "العين 
الحمئة" في أقصى 
غرب الكرة األرضية 
أعجاز ودليل على أن 

القرآن كتاب الله
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د. �إبر�هيم ح�صن ح�صني / رئي�ص حترير جملة �شنابل امل�شرية

اإلسـالم والفجوة المعرفية
�حلـــو�ر مع �لآخـــر

تواجـــدت الفجوة املعرفيـــة يف ع�شرنا 

الراهـــن ب�شبب ا�شتمرار �شيغة "الأنا"، 

و"الآخـــر"، اأو "نحن" و"هم" لتكون هي 
ال�شيغـــة احلاكمة يف حياتنـــا املعرفية، 

فالتوا�شـــل والتاأثـــري يحتـــاج التقـــارب 

بني "نحـــن" و"هـــم"، فقد اأثـــر العرب 

امل�شلمـــون علـــى اأوروبـــا ح�شاريـــا يف 

الع�شـــور الو�شطـــى، فقـــد كانت حركة 

الفتـــوح الإ�شالميـــة، قد حولـــت البحر 

املتو�شـــط الذي كان الرومـــان ي�شمونها 

"بحرنـــا" اإىل بحـــرية عربيـــة اإ�شالمية 
ال�شرقيـــة  ال�شواطـــئ  فتحـــوا  عندمـــا 

واجلنوبيـــة لهـــذا البحـــر، وقـــد عربت 

تلك الفتوحـــات م�شيق جبل طارق اإىل 

�شبه جزيرة اإيبرييـــا وفر�شوا �شيادتهم 

علـــى جزر البحر املتو�شـــط، لكن الأمر 

مل يكن جمرد غزو ع�شكري، واإمنا كان 

ا�شتقـــرارا وبناء، ومـــن ناحية اأخرى مل 

يكـــن البحر املتو�شط عامل ف�شل بقدر 

ما كان عامل و�شل وتوا�شل بني املنطقة 

العربية واأوربا. 

فقـــد حققت احل�شـــارة العربية اإجنازا 

معرفيـــا هائال �شواء مـــن حيث الرتاكم 

املعريف الذي كان مبنزلة طفرة معرفية 

يف تاريخ العلـــم، اأو من حيث نقل العلم 

من املرحلة الو�شفية التي وقف عندها 

اإىل  القدمـــاء  مـــن  اليونـــان وغريهـــم 

املرحلة التجريبية والتطبيقية. 

فقـــد اأفلح خ�شـــوم العقـــل يف ع�شرنا 

الراهـــن يف عاملنـــا العربـــي الإ�شالمي 

املعـــريف  اجلـــدل  م�شتـــوى  اإعـــادة  يف 

والثقايف اإىل الـــوراء عقودا من الزمن، 

رغـــم اأن الدين الإ�شالمي يتيح لالأفراد 

واجلماعات جمال وا�شعـــا واأفقا رحبا 

لكت�شـــاب املعرفة وللتف�شري، فال توجد 

يف الإ�شـــالم �شلطة عليا لتقرير ما هي 

املعرفـــة؟ ومـــا هو التف�شـــري ال�شحيح؟ 

فلي�ـــص فيه "بابا" ول "دالي لما"، ول 

جممع كن�شي، واملوؤمنون يتمتعون بحرية 

وا�شعـــة يف حريـــة التف�شـــري واكت�شاب 

املعرفـــة، مـــادام هنـــاك �شعـــي �شادق 

واأمـــني للو�شـــول اإىل احلقيقـــة، لذلك 

كان من املمكن التو�شل اإىل ا�شتنتاجات 

خمتلفة عن املوقف ال�شحيح يف ق�شية 

معينة. 

لألفراد  أتاح  اإلسالم 
الحرية في اكتساب 
لتحقيــق  المعرفــة 
النهــوض الحضاري

ولكي نق�شي علي الفجوة املعرفية بنينا 

وبني الو�شع العاملي الراهن علينا القفز 

فوق التخلف املزدوج، وهو التخلف عن 

و�شعنا املتقدم الذي مت يف املا�شي قبل 

انح�شـــار دورات احل�شـــارة بعيدا عنا، 

والتخلف املرير يف احلا�شر الذي يدفعنا 

اإىل غياهـــب العجـــز والتبعيـــة، واأي�شا 

مقاومـــة الت�شطيـــح املخل الـــذي ينجم 

عن عدم التمكني اأو فقر الإمكانات، اأو 

�شعف الوعي اجلاد باأهمية الدرا�شات 

العلمية املتعمقة، والدفع باجتاه التوجه 

الإن�شـــاين املت�شم بالنفتـــاح احل�شاري 

ل�شت�شراف روؤى امل�شتقبل. 

وقـــد اأمرنا القراآن الكرمي باأن ننظر يف 

الكـــون ونتاأمل فيه مـــع التفكري العقلي 

حتـــى ينتهـــي الإن�شـــان اإىل درجـــة من 

العلـــم لتحقيق املعرفة، فكل �شيء ذكره 

القـــراآن الكـــرمي مطلوب تاأملـــه بالعقل 

والنظـــر فيـــه، ولي�ـــص جمـــرد قــــــراءة 

لكتمـــــــال  يكفيـــان  وحفظـــه  القـــراآن 

اإمياننـــا بالدين، فاأيـــن موقع ذلــــك من 

ْم 
َ
َفاَل يَتََدبَُّروَن الُْقْراآَن اأ

َ
قوله تعـــاىل: {اأ

ْقَفالَُها} )حممد:24(، فكل 
َ
َعلَى ُقلُوٍب اأ

الآيات القراآنيـــة الكرمية التي تتحدث 

عن الظواهر الكونية والكائنات املختلفة 

تنتهي بالدعوة اإىل حث القوى الفكرية 

لـــدى الإن�شان لتكويـــن معرفة حقيقية 

وتاأ�شي�ـــص علـــم يقـــوم يف جمملـــه على 

خدمـــــــــــة الإن�شـــان ل�شيانـــــة كرامته 

ونف�شــــه. 



اإعـــداد: د. �شفي الدين اأحمد

4 طرق للتغلب على األرق

ي�شيـــب الأرق ن�شبة مـــن النا�ص، ت�شل يف الوليات املتحدة اإىل 

اأكـــر من 60 % وتظهر على عـــدة اأ�شكال، منها �شعوبة البدء 

بالنـــوم، و�شعوبـــة احلفـــاظ على النـــوم، وتردي نوعيـــة النوم، 

والنـــوم املتقطع. وينعك�ـــص ذلك على ال�شحة مـــن �شوء �شبط 

ال�شهية والأن�شولني وال�شمنة وغريها. هذه بع�ص احللول: )1( 

توجه لل�شرير يف موعد ثابت يوميا، وقم من ال�شرير مبكرا يف 

موعد ثابت يوميا. )2( خذ حماما دافئا قبل النوم. )3( توقف 

عـــن ا�شتخدام الهاتف والتلفزيـــون والكمبيوتر ملدة �شاعة على 

الأقـــل قبل النوم. )4( جرب تنـــاول كوب من الروب )الزبادي( 

اأو اأطعمـــة غنيـــة بالرتيبتوفان اأو �شاي اأع�شـــاب مثل البابوجن، 

قبل النوم مبا�شرة. 

بعد بحث دام 5 سنوات: السكر قاتل
يعمـــل تناول ال�شكر املكرر )ال�شكر الأبي�ص( على الت�شبب ب�شكل مبا�شر يف الكثري 

مـــن ال�شطرابات اله�شمية واملناعية، ويعمل على املدى الطويل على زيادة فر�ص 

ال�شمنة وال�شكري واأمرا�ص القلب وال�شرطان. 

اجلديـــد اأن الدوريـــة الأمريكية للطـــب الباطني، من اجلمعيـــة الطبية الأمريكية، 

ذكـــرت موؤخـــرا خال�شة بحث قامت به اإدارة تقييم التغذية وال�شحة الوطنية على 

مـــدى خم�ص �شنوات، وهـــي اأن زيادة م�شتوى تناول ال�شكـــر يرفع م�شتوى خطورة 

املوت من اأمرا�ص القلب بثالثة اأ�شعاف، مقارنة مبن يحر�شون على تقليل ال�شكر 

لأقل من 10 % من م�شدر ال�شعرات احلرارية يف غذائهم. 

املالحـــظ هنـــا اأن النتيجة ل تتحدث عن اأمرا�ـــص القلب فقط، بل عن رفع معدل 

املـــوت!  وخل�ـــص التقرير عـــدة ا�شطرابات اأخـــرى مت ر�شدها لـــدى فئات تناول 

م�شتويات عالية من ال�شكر، من اأهمها: ا�شطراب دهون الدم وارتفاع �شغط الدم 

وعدم ا�شتجابة الأن�شولني، وغريها. 

نقص األلياف وراء بعض حاالت الربو
ت�شـــرتك عـــدة عوامل يف الت�شبب يف حالت الربو، منها عوامل غذائية. وقد وجد العلماء يف 

درا�شة طبية يف جامعة لو�شاين يف �شوي�شرا، اأن اللتهابات الرئوية تزيد معدلتها عند خف�ص 

تناول الألياف الذائبة. يقول الباحثون اإن لالألياف دورا يبداأ بالعمل يف الأمعاء بحيث يح�شن 

مـــن منـــو بكترييا نافعة خا�شـــة ذات اأثر مناعي ينظـــم املناعة ويقلل من نوبـــات احل�شا�شية 

التنف�شيـــة. كمـــا يبحث العلماء اأي�شا يف اأثر م�شابه على حالت القولون الع�شبي وغريها من 

ال�شطرابـــات املناعيـــة. يذكر اأن اأحد اأف�شـــل م�شادر الألياف هـــي الأرز الأ�شمر واحلبوب 

الكاملة واخل�شراوات الورقية كاخل�ص وامللفوف والفواكه الطازجة. 
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�صحتك بالدنيا



كيف تقلل من حصول األخطاء الطبية معك

تت�شبب الأخطاء الطبية والآثار اجلانبية لالأدوية واجلراحات التي مل يكن لها لزوم 

بع�شـــرات املاليني من الأ�شرار ال�شحية للمر�شى حول العامل، ومباليني الوفيات 

�شنويـــا. ففي الوليات املتحدة الأمريكيـــة وحدها، تت�شبب الأخطاء الطبية بوفاة 

ن�شـــف مليون اأمريكـــي �شنويا، تبعا لإح�شاءات الهئيـــات الطبية الر�شمية. يعترب 

بع�ـــص الباحثني اأن دخـــول امل�شت�شفى اأو العيـــادة اأو امل�شتو�شف، قد ي�شبه املرور 

بحقل األغام، فاأي خطاأ ب�شيط ميكن اأن يكون قاتال. لتقليل ح�شول هذه الأخطاء 

معـــك، يقـــول الباحث جو جرادون اأنه من حقك اأن ت�شاأل الطبيب اأ�شئلة مثل )1( 

هـــل اأنت متاأكـــد اأن هذا هو ت�شخي�ص حالتي؟ )2( هـــل ميكن القيام بفحو�شات 

اأخـــرى للتاأكـــد، قبـــل تناول الـــدواء؟ )3( هل لـــدي اأعرا�ص اأخـــرى ل تتالئم مع 

الت�شخي�ـــص؟ )4( ما هي الأمرا�ـــص الأخرى التي ميكن اأن ت�شبب هذه الأعرا�ص 

التـــي عنـــدي؟ )5( هل ت�شمح يل باأخذ راأي طبي ثان مـــن طبيب اآخر قبل البدء 

بالعـــالج اأو اجلراحة؟ )6( مـــن اأين اأقراأ لأتعلم املزيد عن مر�شي؟ )7( لو ح�شل 

يل عر�ص مفاجئ هل ت�شمح اأن اأتوا�شل معك ب�شكل مبا�شر؟ )9( هل هناك حل 

اآخر بدل من الدواء اأو اجلراحة، مثال من خالل ت�شحيح الغذاء، وهكذا؟. 

الطماطم يحمي من سرطان 
الثدي

ت�شاهـــم اخل�شـــار والفواكـــه يف تعزيز ال�شحـــة والوقاية من 

الكثري من الأمرا�ـــص. وللطماطم دور خا�ص ب�شبب احتوائه 

على مادة الليكوبني. يف درا�شة طبية ن�شرتها الدورية الطبية 

لأمرا�ـــص الغدد الطبية، وجدت اأن تنـــاول الطماطم ي�شاهم 

يف الوقايـــة من �شرطـــان الثدي ب�شبب احتوائـــه على م�شاد 

الأك�شـــدة الليكوبني، والذي ي�شاهم اأي�شا بتنظيم دهون الدم 

وم�شتـــوى ال�شكر بالـــدم. مت يف الدرا�شة التو�شل لأن الن�شاء 

الالتـــي تناولـــن على الأقل 25 ملجم مـــن الليكوبني ملدة 10 

اأ�شابيع، ارتفع لديهن ن�شبة الوقاية بحوايل 10 %.  

للدماغ تمارينه أيضا
تفيـــد ممار�شـــة الريا�شة البدنيـــة يف حت�شني الـــدروة الدموية 

وتعزيز اجلهاز اله�شمي والتنف�شي وحت�شني النف�شية وغريها. 

لكـــن للدماغ متارينـــه الذهنية اخلا�شـــة اأي�شـــا لتقويته، وهي 

لي�شت ريا�شية! قام الباحثون يف الدورية الطبية لأمرا�ص كبار 

ال�شـــن، بدرا�شـــة 3000 �شخ�ـــص م�شن، يف متو�شـــط عمر 75 

تقريبـــا، ومت اإ�شراكهـــم يف 10 جل�شات متاريـــن ذهنية: متارين 

الذاكرة والتفكري ال�شليم و�شرعة التفكري، وكانت مدة كل جل�شة 

�شاعـــة. مت قيا�ص اأثر تلك اجلل�شات بعد 5 �شنوات، حيث ذهل 

العلماء باأن اأثر تلك التمارين الذهنية ا�شتمر لديهم عند قيا�ص 

قدراتهم الذهنية، على املحاور الثالثة، مقارنة باملجموعة التي 

مل تخ�شع للتمارين. 
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تعـــاين غزة اأر�ـــص العزة حربـــا �شر�شة 

فر�شـــت عليهـــا من الكيـــان ال�شهيوين 

فر�شـــا، دفاعـــا عن النف�ـــص، ومواجهة 

لعـــدوان همجي و�شلوك بربري خريهم 

بـــني اأمرين: املـــوت البطـــيء باحل�شار 

الذي امتد لأكـــر من ثماين �شنوات اأو 

املوت ال�شريع بالقتل.

فهـــا نحن نـــرى على م�شامـــع وم�شاهد 

العـــامل اأجمـــع يف اأر�ـــص غـــزة، اإخوانااً 

لنـــا يواجهون نازيـــا �شهيونيا وهو اأ�شد 

النا�ـــص عداوة للذيـــن اآمنوا،  مل يرقبوا 

فيهـــم اإل ول ذمـــة، وعاثـــوا يف الأر�ص 

ف�شـــادا وارتكبوا يف حقهـــم من املجازر 

واملذابح ما ي�شيب لها الولدان، ف�شفكوا 

دمـــاء ال�شغـــار والكبار رجـــال ون�شاء، 

بجثـــث  ومثلـــوا  احلرمـــات،  وانتهكـــوا 

ال�شهـــداء، وهدمـــوا البيـــوت، واأتلفـــوا 

املـــزارع، وحرقـــوا امل�شاجـــد، واعتقلوا 

الآلف، ويتموا الأطفال، ورملوا الن�شاء، 

واأثكلوا الأمهات.

ورغـــم كل هذا البـــالء مل يهن اأهل غزة 

ومـــا �شعفوا ومـــا ا�شتكانوا، بـــل بذلوا 

الغـــايل والنفي�ص من اأجـــل الدفاع عن 

الأمـــة الإ�شالميـــة وكرامتهـــا واأر�شهـــا 

وعر�شهـــا، فقدموا دماءهـــم واأرواحهم 

بنف�ـــص طيبة هنيـــة، واأموالهـــم ب�شخاء 

منقطع النظري.

يجـــودون  غـــزة  يف  اإخواننـــا  كان  واإذا 

باأنف�شهم واأموالهـــم وديارهم، ويتقبلون 

ما ي�شيبهم بنف�ص عزيزة اأبية، فال اأقل 

مـــن اأن جنـــود باأموالنـــا للمرابطني يف 

اأر�ـــص غزة، من خـــالل جهاد كل م�شلم 

وم�شلمـــة؛ جهـــادا اقت�شاديـــا يعزون به 

دينهم، ويذلون به عدوهم، ويطهرون به 

مالهـــم، وي�شاركون بـــه اإخوانا مرابطني 

يف اأر�ص غزة يف جهادهم.

وقد اأفتى علماء ثقة باأولوية دفع الزكاة 

اإىل اأهل غزة، كما اأنه من حق اأهل غزة 

علينـــا اأن ل تتحول اأموالنا اإىل ر�شا�ص 

ي�شتقـــر يف قلوبهـــم من خـــالل �شرائنا 

لب�شائع اأعدائهم.

واملقاطعة القت�شادية لي�شت بدعا فقد 

عرفهـــا العامل قدميـــا وحديثا، وطبقها 

الغـــرب نف�شه على الـــدول التي اأبت اأن 

تخ�شـــع ل�شيطرته، ول قيمـــة ملا يردده 

الواهنـــون واملتخاذلـــون واملنهزمون من 

عدم جدوى املقاطعة، فما ل يدرك كله 

ل يرتك جله. 

ويف تقديـــرات خل�شائر اقت�شاد الكيان 

ال�شهيوين من جراء العدوان على قطاع 

غـــزة ذكر �شنـــدوق النقد الـــدويل اأنها 

ت�شـــل لنحو 0.2 % مـــن الناجت املحلي 

الإجمـــايل، وهو ما يعـــادل 546 مليون 

دولر على اعتبار اأن قيمة الناجت املحلي 

الإجمايل للكيان ال�شهيوين يناهز 273 

مليار دولر، موؤكدا اأن خ�شائر تل اأبيب 

قـــد ترتفع اإذا ما ا�شتمر العدوان لفرتة 

طويلـــة، وم�شـــريا اإىل اأن معـــدل النمو 

القت�شـــادي الإ�شرائيلـــي قـــد يتباطـــاأ 

بدرجـــة اأكرب اإذا ا�شتمر الو�شع على ما 

هو عليـــه، مع تكبد قطاعـــي ال�شياحة 

وال�شـــركات ال�شغـــرية واملتو�شطـــة يف 

جنوب اإ�شرائيل اأكرب اخل�شائر. 

ويف املقابـــل اأفـــادت تقديـــرات اأخـــرى 

اإىل اأن مقـــدار اخل�شائـــر التي تكبدها 

اقت�شاد الكيـــان ال�شهيوين تقدر باأكر 

مـــن 8.5 مليارات �شيكل، اأي ما يعادل 

2.4 مليـــار دولر، واأن خ�شـــارة هـــذا 
القت�شاد اليوميـــة تبلغ نحو 80 مليون 

دولر، واأ�شافـــت تلـــك التقديـــرات اأن 

تكلفـــة اعرتا�ـــص �شـــاروخ واحد يكلف 

100 األـــف دولر اأمريكـــي، ف�شال عن 
اأن تعوي�شـــات ال�شهاينـــة عمـــا حلـــق 

مبمتلكاتهـــم مـــن اأ�شـــرار يقـــدر باأكر 

مـــن 10 ماليني �شيكل يوميـــا. وذكرت 

الإذاعة الإ�شرائيلية اأن اخل�شائر الأولية 

لقطـــاع ال�شناعة فقط بلغت نحو 875 

مليون �شيكل )250 مليون دولر(. 

وقد اأثـــرت تلـــك اخل�شائـــر �شلبا على 

املوازنة العامة لدولة الكيان ال�شهيوين 

املقررة لعام 2015، وا�شطرت احلكومة 

لتاأجيـــل مناق�شة تلك املوازنـــة، كما اأن 

ميزانيـــة الدفاع التـــي مت اإقرارها -من 

قبل- لعام 2015 بنحو 54 مليار �شيكل 

اأ�شبحـــت بعـــد احلـــرب قابلـــة للزيادة 

نتيجة للتكاليـــف الباهظة للحرب التي 

بداأهـــا الكيـــان ال�شهيـــوين وعجز عن 

اخلروج من وحلها. و�شدق اهلل العظيم 

اإذ يقـــول: {اإن تكونـــوا تاأملـــون فاإنهـــم 

ياأملـــون كما تاأملون وترجـــون من اهلل ما 

ليرجون} )الن�شاء:104(. 

د. �أ�صـــرف دو�بـــــة / خبري �قت�صادي

نصرة غزة اقتصاديا
�لإقت�صـــاد �لإ�صالمــي
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المملكة تتصدر أصول المصارف اإلسالمية
 بـ 285 مليار دوالر

يف اإطـــار ا�شتعـــدادات غرفـــة جتـــارة و�شناعة دبي لتنظيـــم الدورة العا�شـــرة من املنتدى 

القت�شـــادي الإ�شالمـــي العاملـــي يف اأكتوبر القادم، اأظهر حتليـــل للغرفة مبني على تقرير 

حديـــث ل�شركة »اأرن�شت اند يونغ« اأن النظـــام املايل العاملي التقليدي ي�شهد حتولاً جذريااً 

باجتـــاه التمويل الإ�شالمي، حيث �شجلت الأ�شول امل�شرفية الإ�شالمية العاملية معدل منو 

تراكمـــي �شنـــوي بن�شبة %16 خالل الفرتة من 2008-2012. ومن غري املرجح اأن يفقد 

التمويل الإ�شالمي هذا الزخم الكبري، خا�شة واأن حتليل غرفة دبي يتوقع اأن ي�شل معدل 

النمـــو ال�شنـــوي املركب لالأ�شـــول امل�شرفية الإ�شالمية يف الدولـــة اإىل نحو 17 % خالل 

الفرتة من 2013 وحتى 2018.

وك�شف التحليل عن اإجمايل عدد العمالء لدى امل�شارف الإ�شالمية حول العامل والذي ُقدر 

بنحـــو 38 مليون عميل، يوجد ثلثاهم يف �شـــت دول هي: ال�شعودية، وماليزيا، والإمارات، 

وتركيـــا، وقطـــر، واإندوني�شيا. ومن بني هذه الأ�شواق ال�شتة الواعدة تعد ال�شعودية ال�شوق 

الأكـــرب بالن�شبة حلجـــم اأ�شول امل�شارف الإ�شالمية، بقيمة تقـــدر بنحو 285 مليار دولر 

اأمريكي يف 2013، مقارنة مع 245 مليار دولر اأمريكي يف 2012. 

بنوك الكويت تتجه إلى التمويالت اإلسالمية
اجتـــه عدد كبري من البنوك الكويتية موؤخـــرااً اإىل التعامل باملنتجات واخلدمات الإ�شالمية 

ليحل التمويل الإ�شالمى حمل التعامالت امل�شرفية التقليدية يف منطقة اخلليج.

فقـــد ك�شـــف البنك التجـــاري الكويتـــي حديثااً عـــن خطته يف التعامـــل الكامـــل بال�شريعة 

الإ�شالميـــة، وهـــو اآخر بنك ي�شهد هذا التحول، يذكر اأن هناك خم�شة بنوك اأخرى اجتهت 

اإىل نف�ـــص الأمـــر، و هي البنـــك الإ�شالمي الكويتـــي، وبنك بوبيان والبنـــك الأهلي املتحد، 

والبنك الكويتي الدويل. 

السلطات الهندية تبحث إصدار تشريعات للمصارف 
اإلسالمية.. لجذب المليارات

تبحـــث ال�شلطـــات الهنديـــة ق�شية امل�شـــارف الإ�شالمية، بخا�شة يف ظـــل احلاجة املا�شة 

لـــدى البالد لجتـــذاب التمويل من الدول الإ�شالمية الرية من اأجل ا�شتخدامها مب�شاريع 

البنيـــة التحتيـــة، م�شيفا اأن لدى البنـــك املركزي الهندي بع�ص الرتدد علـــى اأ�شا�ص ديني 

حيـــال الق�شية، وقال تقرير �شحفي من�شور مبوقـــع »فري�شت بو�شت« الهندي اأن اجلهات 

الداعمة لإقرار نظام امل�شرفية الإ�شالمية يف الهند ت�شري اإىل اأن اعتماده يجذب الأموال 

مـــن الدول الرية التي تقطنهـــا غالبية اإ�شالمية، ما ي�شاعد بالتـــايل على متويل م�شاريع 

البنيـــة التحتية العمالقة يف الهند، والتي تعاين خططها التنموية حاليا من فجوة متويلية 

تقّدر برتليون دولر. 



مـــا هو ال�شر الذي جعـــل اجلامعات الغربية 

تتميـــز عـــن غريها مـــن اجلامعـــات وحتتل 

املراتب الأوىل يف ت�شنيفات التميز؟ احلقيقة 

اأن هذا �شوؤال و�شر يحتاج اأن نك�شفه يف هذه 

املقالة الق�شرية.

فقد �شربت اجلامعـــات الأمريكية حتديدااً، 

فوجـــد اأن الوقـــف هو عامـــل التميز الكبري 

مـــن  تتفـــوق علـــى غريهـــا  الـــذي جعلهـــا 

اجلامعـــات، ويف هذه املقالـــة �شوف نك�شف 

عـــن خم�شـــني جامعـــة ومـــا هـــي اأوقافهـــا 

بالإ�شافـــة اإىل درا�شـــة تف�شيليـــة عن ع�شر 

جامعات.

فالوقف دائما مالزم للتميز.. حقيقة اأدركها 

امل�شلمـــون الأوائل فلما اأرادوا التميز اجتهوا 

اإىل التعليم. وملـــا كان الوقف مالزما للتميز 

فقـــد كانت اأوقافهم على التعليم �شببا كبريا 

يف نه�شة الأمة.

وقد اقتفي الغرب هـــذا النهج فاجتهوا اإىل 

الوقف بل و�شنعـــوا له الأنظمة التي حتميه 

وجتعلـــه م�شتقال.. فال تنده�ـــص اإذا عرفت 

اأن اجلامعـــات الأكر متيـــزا يف العامل اإمنا 

هـــي جامعـــات لهـــا اأوقافها اخلا�شـــة التي 

ت�شتثمرها وتنفق منهـــا، فلم تعد اجلامعات 

املتميزة عبئا على الدول بل اأ�شبحت م�شتقلة 

مبيزانياتهـــا الوقفية، وعوائـــد ا�شتثماراتها 

الوقفيـــة، التـــي جعـــل م�شاريفهـــا -اإن مل 

يكـــن كلهـــا- على نف�ـــص اجلامعـــة �شواء يف 

الأبحاث اأو الباحثني، املحا�شرين، الأجهزة، 

الأن�شطة، املناف�شات واملناهج وغري ذلك من 

منافع اجلامعة.

اإذن فكلمـــة ال�شر يف نه�شـــة الأمة وتقدمها 

هو ما اكت�شفه امل�شلمون الأوائل وهو الوقف 

على التعليم. ولكن ما هو الوقف التعليمي؟ 

الوقـــف التعليمي هو ما يوفر الدعم لربامج 

واأن�شطة اجلامعات، مبا يف ذلك امل�شاعدات 

املالية لطلبة اجلامعـــات، وطلبة الدرا�شات 

العليا، والطلبـــة املهنني، واملقاعد املمنوحة، 

والبحـــوث اجلامعيـــة، واملراكـــز الأكادميية، 

وبرامـــج تاأهيل الطالـــب، ومقتنيات املكتبة. 

وتعتـــرب متويـــالت الوقف حا�شمـــة لتحقيق 

جناح على الأمد البعيد للبحوث الأكادميية، 

ومبادرات تاأهيل الطالبة اجلامعيني.

اأمـــا عن اآليـــة تخ�شي�ص الوقـــف للتعليم اأو 

جلامعـــة معينـــة -بت�شويـــر اأدق- فتتـــم عن 

طريـــق حتديد اجلهـــات املانحة ب�شكل عام؛ 

الغر�ص الذي يتم اإنفاق الدخل اإليه، فيمكن 

اأن يكـــون الغر�ـــص اإن�شاء مقعـــد بالق�شم، اأو 

دعم منحة الأ�شتاذية، اأو �شراء كتب للمكتبة، 

اأو متويل املحا�شـــرات اأو املنح، اأو يكون من 

اأجـــل ال�شتخدامـــات العامـــة علـــى ح�شب 

اجلامعة. ومبقت�شى تلك القيود من اجلهات 

املانحـــة، ل ت�شتطيع اجلامعة اأن تهدر املبلغ 

الرئي�شي للوقف ولكن با�شتطاعتها اأن تنفق 

كل اأو جـــزء من الدخل الذي ياأتي من خالل 

ا�شتثمـــار املنح والهدايا مـــن املانحني. ويتم 

ا�شتخدام �شيغة توزيع الإنفاق حل�شاب مبلغ 

الدخـــل من اأجـــل توزيع ما ميكـــن اأن يكون 

مقيـــدا ب�شكل دائم، اأو مقيـــدا لفرتة موؤقتة 

معتمدا على القيـــود التي يفر�شها املانح اأو 

التي ل يفر�شها.

المسلمون األوائل أدركوا 
أن الوقف سبيل التميز 
فوقفوا على العلم فبنوا 

حضارة

و يتم توثيق م�شطلحات الوقف يف اتفاقيات 

الوقف الر�شمية وغـــري الر�شمية التي تقوم 

كل من اجلهات املانحة واجلامعة بتنفيذها. 

ومـــن الأ�شا�شـــي اأن تقوم اجلامعـــة، ب�شكل 

فعـــال، مبناق�شـــة غر�ـــص الوقف مـــع املانح 

للتاأكيد على اأن �شتمنع اأي قيود، يتم و�شعها 

على التمويل، فعالية ا�شتخدام توزيع التمويل 

بامل�شتقبل.

 ولدى اجلامعة التزامات قانونية واأخالقية 

نحـــو اجلهـــات املانحة من اأجـــل ا�شتمرارية 

اإدارة الوقف وفقا ل�شروط التفاقية.

بقلم: د. �إبر�هيم بن حممد �حلجي

امل�شــرف على اأكادمييــة الوقـــف

الوقف على التعليم 
في الغرب
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"نيل�صون مانديال"

عرف الغرب معنى جملة نل�شون مانديال ال�شهرية "التعليم اأقوى �شالح 

ميكنك ا�شتخدامه من اأجل تغيري العامل" بل واأدركها خري اإدراك فاأقبل 

علـــى تطوير التعليم وجعله �شالحه الأول يف مواجهة العامل باأ�شره، ومل 

يجد و�شيلة تعينه على ذلك �شوى الوقف التعليمي الذي عرفه امل�شلمون 

الأوائل.

فاأ�شبـــح الوقف التعليمي يوفر الدعم لربامج اجلامعات والأن�شطة مبا 

يف ذلك امل�شاعدة املالية لطالب اجلامعة، والدرا�شات العليا، والطالب 

املهنيـــني، واملقاعـــد املمنوحة، واأبحـــاث الكليات، واملراكـــز الأكادميية، 

وبرامـــج تاأهيـــل الطالب، ومقتنيـــات املكتبة. وتعتـــرب متويالت الوقف 

حا�شمـــة لنجـــاح طويـــل الأمـــد بالبحث الأكادميـــي، ومبـــادرات تاأهيل 

الطالب باجلامعة.

وفيما يلي ترتيب للجامعات العاملية وفقا للمبالغ الوقفية املخ�ش�شة لها:

املبلغ بالفئة املليونيةاملوؤ�ش�شةم

30،435جامعة هارفارد1
19،345جامعة ييل 2
18،623جامعة تك�شا�ص3
17،036جامعة �شتانفورد4
16،954جامعةبرن�شتون5
10،150معهد ما�شات�شو�شت�ص للتكنولوجيا6
7،691جامعة مي�شيغان7
7،654جامعة كولومبيا8
9A&M 7،639جامعة نظام تك�شا�ص
7،119جامعة نورث و�شرتن10

مـــا اأم�ص حاجتنا الآن -نحن العـــامل الإ�شالمي- اإىل اإحياء دور الوقف 

التعليمي حتى تعود الأمة لريادتها وقوتها.

و�شنكـــون متوا�شلـــني معكـــم يف العدد القـــادم باإذن اهلل، ن�شـــرااً لثقافة 

الأوقـــاف؛ حيث اإننـــي مرافق مع الوالد الآن يف دولـــة الت�شيك للعالج، 

وهنا يتبني اأهمية الوقف ال�شحي. 

وعنوان مقالنا القادم باإذن اهلل "وقف الأك�شجني". 

تعليـــم النا�ـــص خـــري الأوقـــاف؛ يحتـــاج ملهـــارات احلـــب 

والتوا�شل.
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الفر�ص كالقطـــار، والأوقاف فر�شـــة فاحجز قبل اأن 

يغادر القطار.
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تغريدات وقفية



ت�شتحق النم�شـــا، اأن يطلق عليها بحق، 

لقـــب واحـــة امل�شلمـــني يف اأوروبا، فال 

ا�شطهـــاد من قبـــل الدولـــة، ول متييز 

متار�شه الأغلبيـــة الكاثوليكية �شدهم، 

يف  الإ�شالميـــة،  الأقليـــات  بخـــالف 

العديـــد من دول القارة العجوز، اإ�شافة 

اإىل اأنهـــا تربـــة خ�شبة، وبيئـــة منا�شبة 

لن�شر الإ�شالم، الذي توؤكد الإح�شاءات 

الر�شمية، تزايد اعتناق النم�شاويني له، 

ب�شكل غري م�شبوق.

ويبلـــغ عـــدد امل�شلمـــني يف النم�شـــا، ما 

يزيـــد عن500 األف ن�شمـــة، ي�شكلون 6 

% مـــن اإجمايل تعـــداد ال�شكان، البالغ 
نحو 8 مليون ن�شمة، والإ�شالم هو ثاين 

اأكـــرب جمموعـــة دينية، بعـــد املجموعة 

امل�شيحية الربوت�شتانتية، وفقا لدرا�شة 

اأجرتهـــا اجلمعيـــة النم�شاويـــة للتفاهم 

الدويل، كما يوجد بالنم�شا، حوايل87 

م�شجدا، منها27 يف العا�شمة فيينا.

يذكـــر اأن العرتاف الر�شمي بالإ�شالم، 

قـــد مت عـــام 1912م، عندمـــا اأ�شدرت 

الإمرباطورية النم�شاوية املجرية، قانون 

الإ�شالم، ووقف القي�شر فران�ص يو�شف، 

اإىل جانب ت�شييد م�شجد للم�شلمني، يف 

عا�شمة الإمرباطورية مب�شاهمة مالية 

منه. لكن اندلع احلرب العاملية الأوىل 

�شنـــة 1914، حـــال دون تنفيذ م�شروع 

امل�شجد يف فيينا، واأما قانون الإ�شالم، 

عيد اإحيـــاوؤه يف نهايـــة ال�شبعينيات، 
ُ
فاأ

بعد اأن طالب م�شلمو النم�شا بالأمر.

ومينح هذا الت�شريـــع القانوين للنم�شا، 

لقب اأول دولة اأوروبية، تعرتف بالإ�شالم 

ر�شميـــا، وعلـــى امل�شتـــوى العملي، فقد 

منح هـــذا الو�شـــع القانـــوين امل�شلمني 

مكا�شـــب وا�شحـــة، مثـــل وجـــود هيئة 

متثلهم ر�شميااً، اأمام ال�شلطات، واإمكان 

ح�شول موؤ�ش�شاتهم التعليمية والرتبوية 

والجتماعيـــة، على م�شاعـــدات مالية 

عاليـــة، واإدراج مـــادة الرتبيـــة الدينيـــة 

يف  امل�شلمـــني  لتالميـــذ  الإ�شالميـــة، 

املدار�ـــص العامة. فيمـــا يتلقى اأكر من 

40 األف تلميذ م�شلم، يف النم�شا حاليااً، 
تعليمااً اإ�شالميااً، على اأيدي مائتي معِلّم 

م�شلـــم، ت�شـــرف عليهم الهيئـــة الدينية 

الإ�شالمية.

واأقيـــم اأول م�شجـــد يف النم�شـــا عـــام 

1878 بعد موؤمتر برلني اأن�شاأته يف ذلك 
الوقـــت ال�شلطـــات النم�شاوية للجيو�ص 

الإ�شالميـــة يف مدينـــة فيينـــا. بعدهـــا 

مبا�شـــرة تربع القي�شـــر فران�ص يو�شف 

الأول مببلـــغ كبـــري مـــن املال مـــن اأجل 

اإن�شـــاء م�شجد للم�شلمني، وقد خ�ش�ص 

حمافـــظ مدينـــة فيينا يف ذلـــك الوقت 

كارل لويجر اأر�شااً ليقام عليها امل�شجد 

اإل اأن انحالل الإمرباطورية النم�شاوية 

يف اأعقـــاب احلـــرب العاملية الأوىل كان 

قد اأعـــاق حتقيـــق هذا امل�شـــروع، ويف 

ذلـــك احلني اأقيم م�شلـــى للم�شلني يف 

دار ال�شفارة الرتكية واآخر يف دار رجال 

الأعمـــال يف فيينا. بعدها بـــداأ يتزايد 

اأعـــداد امل�شلمـــني يف النم�شـــا حتى بلغ 

اخلم�شني األفااً. واأ�شبحت تقام ال�شالة 

يف قاعـــات متعـــددة اأ�شهرهـــا قاعـــات 

املعهـــد الإفريقـــي الآ�شيـــوي واملكتـــب 

 1968 عـــام  ويف  امل�شـــري.  الثقـــايف 

مت ت�شكيـــل جمل�ـــص الأمناء مـــن الدول 

الإ�شالمية برئا�شة ال�شفري امل�شري يف 

ذلـــك الوقت ح�شن التهامـــي. وا�شرتى 

جمل�ـــص الأمناء اأر�شااً مـــن بلدية فيينا، 

مت و�شع حجر الأ�شا�ص عليها يف التا�شع 

والع�شريـــن من �شهر فرباير عام 1968 

بح�شور وزيـــر اخلارجية النم�شاوي يف 

ذلـــك احلني الدكتور كـــورت فالدهامي، 

أول دولة أوروبية تعترف بهم.. 

النمسا واحة المسلمين في الغرب
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و�شاركه رئي�ص اأ�شاقفة النم�شا يف ذلك 

الوقت الكاردينال كونيج و�شفراء الدول 

الغربيـــة والإ�شالمية، ونق�ص على حجر 

الأ�شا�ص يف التا�شع والع�شرين من �شهر 

فربايـــر 1968 ويف احلـــادي ع�شر من 

�شهـــر نوفمرب عـــام 1977 �ُشمع الأذان 

لأول مـــرة علـــى منـــارة امل�شجـــد التي 

اعتالها الهالل.

ل�شـــك اأن اإقامة هـــذا امل�شجد )املركز 

هدفـــااً  حقـــق  فيينـــا(  يف  الإ�شالمـــي 

�شاميااً لالأعـــداد املتزايدة من امل�شلمني 

النم�شاويـــني واأفراد اجلالية الإ�شالمية 

املقيمني. 

وامل�شلمـــون يف النم�شـــا يتمتعون بكافة 

احلقـــوق والمتيـــازات التـــي يتمتع بها 

غريهم من اأبناء الأديان الأخرى. ونرى 

هنا اأن الإ�شالم يحتل املركز الثاين بني 

الديانات املعرتف بها. حيث بلغ عددهم 

الآن حـــوايل 700 األف م�شلم ميار�شون 

�شعائرهـــم الدينية بحرية كاملة يف ظل 

حرية العقيدة والعبادة املكفولة لالأديان 

دون اأدنى قيد.

وللم�شلمني يف النم�شا موؤ�ش�شاتهم التي 

ترعـــى م�شالح و�شوؤون هـــذا العدد من 

امل�شلمـــني، وكذلـــك ت�شرف علـــى اأكر 

مـــن مائـــة م�شجـــد، اأكـــر مـــن 30 يف 

العا�شمـــة النم�شاوية فيينـــا. فلي�ص يف 

النم�شا متييز بني اأبناء ال�شعب الواحد 

اأو الأجانـــب ب�شبب العقيـــدة الدينية اأو 

املذهب ال�شيا�شـــي اأو الجتاه الفكري، 

فهناك عدد مـــن امل�شلمني النم�شاويني 

حكوميـــة  منا�شـــب  ي�شغلـــون  الذيـــن 

مرموقـــة، ويـــوؤدون واجبهـــم يف خدمة 

الوطـــن دون اأن يكـــون اإ�شالمهم عائقااً 

لهم عن بلوغ املرتبـــة الإدارية اأو الفنية 

التـــي توؤهلهم لها كفاءتهـــم اأو خربتهم، 

بل اإن امل�شوؤولني النم�شاويني يتعاطفون 

غالبااً مع مواطنيهم من امل�شلمني.

ومب�شاندة احلكومـــة النم�شاوية جلهود 

الـــدول العربيـــة والإ�شالمية برز املركز 

الإ�شالمـــي يف فيينا اإىل حيـــز الوجود 

واأ�شبح من اأحد معاملها.. واملركز يحتوي 

علـــى م�شجد كبري واآخر �شغري و�شرفة 

للن�شـــاء ومكتبـــة وقاعـــة للمحا�شرات 

واأخـــرى لالجتماعـــات ومكاتب لالإمام 

والعاملني.

وللمركـــز الإ�شالمـــي يف فيينا دور مهم 

يف جمع �شمل امل�شلمني عرب منظماتهم 

وهيئاتهـــم يف جمل�ـــص تن�شيقي ر�شمي 

با�شـــم "جمل�ـــص الهيئـــات الإ�شالمية" 

ي�شـــم ممثيلـــن عـــن جميـــع الهيئـــات 

واملنظمات واجلاليات الإ�شالمية.

وقد اأقـــام امل�شلمون يف اأكتوبر املا�شي، 

املركـــز  �شاحـــة  يف  كبـــريا،  احتفـــال 

الإ�شالمي، بالعا�شمة النم�شاوية فيينا، 

وذلـــك مبنا�شبة مرور مائـــة عام، على 

العـــرتاف ر�شميا بالديـــن الإ�شالمي، 

كدين ر�شمي يف البـــالد. وقد �شبق هذا 

الحتفـــال، احتفال اآخـــر ر�شمي، اأقيم 

مبقر بلدية فيينـــا، وح�شرته القيادات 

ال�شيا�شيـــة النم�شاويـــــة، وعلى راأ�شهم 

رئي�ـــص اجلمهوريـــة الدكتـــــــور هاينـــز 

في�شـــر. 
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الحكومة النمساوية 
أول دولة أوروبيـة 

تسن تشريعا قانونيا 
يعترف باإلسـالم 

رسميا
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اإن الت�شامح والعتدال من ثوابت الّدين 

الإ�شالمي املبدئية، فلقد جاء الإ�شالم؛ 

لرُي�شـــي دعائم ال�شـــالم يف الأر�ص من 

خالل دعوة اأتباعه اإىل تثبيت الت�شال 

وتقويتـــه بينهم وبني اأهـــل الكتاب على 

قاعـــدة دينيـــة را�شخـــة، وهـــي الإميان 

ا:  باهلل ومالئكتـــه وكتبه ور�شلـــه جميعاً

نْزَل 
ُ
نْـــِزَل اإلَيْنَا َواأ

ُ
{َوُقولُـــوا اآَمنَّا بالَّذي اأ

لَُهنَـــا َواإِلَُهكْم َواِحـــٌد َونَْحُن لَُه  اإِلَيُْكـــْم َواإِ

ُم�ْشِلُموَن}.

والعتـــدال  الت�شامـــح  ثقافـــة  تتجلـــى 

كاإحـــدى اأهـــم ال�شـــرورات الإن�شانيـــة 

والأخالقيـــة يف الواقـــع املعا�شـــر بعـــد 

اأن ا�شت�شـــرت ظاهرة العنـــف وظاهرة 

علـــى  الجتماعيـــة  العالقـــات  تهـــدم 

كافـــة الأ�شعدة، وبعـــد اأن اأ�شبح الكبار 

وال�شغـــار على حد �شواء اإما �شحايا اأو 

جمرمني؛ ب�شبب هيمنة لغة العنف على 

الواقـــع املعا�شـــر، وغياب املثـــل والقيم 

الدينيـــة والأخالقية، الأمر الذي يجعل 

الفرد املعا�شر يقف عند مفرتق الطرق 

يف التعامـــل مع الآخر الذي قد ل يتفق 

معه يف اأفكاره، بل رمبا يوؤذيه ويلحق به 

اأو باأ�شرته اأو باأفكاره الأذى.

ا يف  قـــد يبدو الإن�شـــان املعا�شـــر حائراً

الت�شـــرف يف املواقـــف ال�شائكـــة، بعد 

اأن اأ�شهمـــت الرتبيـــة احلديثة يف ح�شو 

دماغه وراأ�شه باملعلومات التي ت�شيع يف 

زحمـــة احلياة، والتـــي ل تعلمه مهارات 

ال�شحيحـــة،  الجتماعـــي  التفاعـــل 

وبالتايل يبقـــى جانب مبتور يف جوانب 

الرتبية املعا�شرة، لكنه يف نف�ص الوقت 

جانـــب حياتي، اإذ كيف ينطلق الفرد يف 

ر�شم �شلوكياته مع الآخر.

العتـــدال والت�شامح �شفتان من مكارم 

الأخالق اأثنى املوىل -عز وجل- عليهما 

ْعِر�ْص 
َ
ُمـــْر ِبالُْعـــْرِف َواأ

ْ
{ُخـــِذ الَْعْفـــَو َواأ

اهِلني}، كمـــا ورد يف الذكـــــر  َعـــِن اجْلَ

ن تَْعُفواْ اأْقـــَرُب ِللتَّْقَوى}، 
َ
احلكيم: {َواأ

ولأنهما يوؤديان اإىل وحدة الكلمة، واإىل 

اإ�شاعـــة ال�شالم بني النا�ـــص، وذلك لأن 

النت�شـــاَر للنف�ص غريـــزةٌ ب�شريٌة وحب 

النتقام ناجت عن نزعٍة يف النف�ص، ومن 

حمبة الذات، لذا ترى بع�ص الأ�شخا�ص 

عندمـــا يلحقه الأذى مـــن اأحد؛ اأول ما 

د. وفاء بنت نا�شر العجمي�أبحـــــاث

التسامح واالعتدال في المجتمع اإلسالمي
موؤمتر الت�سامح واالعتدال بـ "فانكوفر – كندا"

)2-1(
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يفكر فيـــه هو كيف ينتقم من ال�شخ�ص 

الـــذي �شـــدر منـــه الأذى، بخالف من 

األهمه اهلل احل�ص الإمياين؛ اإذ يلجاأ اإىل 

حتكيـــم العقل؛ ومن ثَّـــم العفو وال�شفح 

والت�شامح متا�شياًا مع التوجيه الرباين: 

بُكْم َوَجنٍَّة  ن رَّ {َو�َشاِرُعواْ اإىل َمْغِفـــَرٍة مِّ

ْت  ِعـــدَّ
ُ
ْر�ـــصُ اأ

َ
َمـــَواُت َوالأ َعْر�ُشَهـــا ال�شَّ

اء  ـــرَّ ِللُْمتَِّقـــنَي، الَِّذيـــَن يُنِفُقـــوَن يف ال�شَّ

اء َوالَْكاِظِمنَي الَْغيْـــَظ َوالَْعاِفنَي  ـــرَّ َوال�شَّ

َعِن النَّا�ِص َواهلل يُِحبُّ املُْح�ِشِننَي}.

فمو�شوع العتدال والت�شامح الإن�شاين 

يف الإ�شـــالم اأمـــر وا�شـــٌح يف تعامالت 

امل�شلمـــني مع غريهم على مر الع�شور؛ 

فقد جاء الإ�شالم ب�شريعٍة عادلٍة، ونظٍم 

اإن�شانيٍة رفيعٍة حترتم الإن�شان، وتكّرمه 

ب�شرف النظر عن دينه وعقيدته. 

ويف �شـــوء ما تقدم اخـــرتُت اأن اأ�شرب 

ب�شهمي يف مو�شوع "الت�شامح والعتدال 

يف املجتمع الإ�شالمي"؛ لأرد على هوؤلء 

الذيـــن يُهاجمون الإ�شـــالم، ويتطاولون 

على مقد�شاته، ولأبني لهم اإحدى �شور 

عظمـــة الإ�شالم يف واقعيتـــه وعامليته، 

ولأثبت لهـــم اأن الإ�شالم �شـــرورةٌ لبد 

منها للمجتمعـــات الإن�شانية، فالإ�شالم 

واملو�شـــوع  امل�شمـــون  اإن�شـــاين  ديـــٌن 

واملقا�شد، وهو دين ال�شالم والعتدال 

والت�شامح الإن�شاين.  

ولقد نظمُت خطة هذا البحث املتوا�شع 

على النحو الآتي:

• تعريف الت�شامح والعتدال يف املجتمع 
الإ�شالمي.

• الت�شامح والعتدال يف القراآن الكرمي 
وال�شنة النبوية.

• اأهمية الت�شامح والعتدال يف 
املجتمع الإ�شالمي.

• اأ�شاليب اإ�شاعة الت�شامح والعتدال مع 
اأمثلة لهما يف ظل املجتمع الإ�شالمي.

تعريف �لت�صامح و�لعتد�ل

ال�ّشماحـــة يف ال�شطـــالح تقـــال علـــى 

وجهـــني: الأّول: ما ذكره اجلرجايّن من 

اأّن املـــراد بها: بذل ما ل يجب تف�ّشال، 

اأو مـــا ذكره ابن الأثـــري من اأّن املق�شود 

بها: اجلود عن كرم و�شخاء، والآخر: يف 

معنى الّت�شامـــح مع الغري يف املعامالت 

املختلفـــة، ويكون ذلك بتي�شـــري الأمور 

واملالينة فيها اّلتـــي تتجلّى يف الّتي�شري 

وعـــدم القهر، و�شماحـــة امل�شلمني اّلتي 

تبـــدو يف تعامالتهـــم املختلفة �شواء مع 

بع�شهـــم اأو مـــع غريهـــم مـــن اأ�شحاب 

الّديانات الأخرى.

ا معاين قريبة منه  ويراد بالت�شامح اأي�شاً

مثل: الرحمة؛ العفو؛ واملغفرة؛ وال�شلح؛ 

وال�شفح.

اأما العتـــدال: فهو التزام املنهج العدل 

الأقوم، واحلق الذي هو و�شط بني الغلو 

والتنطـــع، وبـــني التفريـــط والتق�شري، 

بـــني  فالعتـــدال وال�شتقامـــة و�شـــط 

طرفـــني همـــا: الإفـــراط والتفريـــط. 

والعتـــدال هـــو: ال�شتقامـــة والتزكية، 

والتو�شط واخلريي.

اإذن فالت�شامح والعتدال يعني الحرتام 

والقبول والتقدير للتنوع الري لثقافات 

عاملنـــا ولأ�شـــكال التعبـــري ولل�شفـــات 

الت�شامـــح  هـــذا  ويتعـــزز  الإن�شانيـــة. 

والعتدال باملعرفة والنفتاح والت�شال 

وحريـــة الفكـــر وال�شمـــري واملعتقـــد.. 

اإنـــه الوئـــام يف �شياق الختـــالف، وهو 

لي�ـــص واجبـــا اأخالقياًا فح�شـــب، واإمنا 

ا،  هـــو واجـــب �شيا�شـــي وقانـــوين اأي�شاً

والت�شامح والعتدال هما الف�شيلة التي 

تي�شر قيام ال�شالم، وي�شهمان يف اإحالل 

ثقافة ال�شالم حمل ثقافة احلرب.

كمـــا اأن الت�شامـــح والعتـــدال ي�شكالن 

والتعدديـــة.  الإن�شـــان  حقـــوق  عمـــاد 

والت�شامح والعتدال يعنيان الإقرار باأن 

الب�شر املختلفـــني بطبعهم يف مظهرهم 

واأو�شاعهـــم ولغاتهم و�شلوكهم وقيمهم، 

لهم احلق يف العي�ص ب�شالم.

�لت�صـــــــامح و�لعتد�ل يف �لقر�آن �لكرمي 

و�ل�صنة �لنبوية:

اإن ال�شماحـــة �شفـــة بارزة مـــن �شفات 

املجتمع الإ�شالمي، لأنها ظاهرة يف ثنايا 

الإ�شالم كله، فالأحكام ال�شرعية مبنية 

عليهـــا، فهذا قول اهلل تعاىل ينطق بها: 

{َفَمِن ا�ْشُطرَّ َغرْيَ بَاٍغ َولَ َعاٍد َفال اإِثَْم 

َعلَيْـــه}، واهلل تعاىل ي�شف ر�شوله ] 

بال�شماحة ويوجهـــه للمداومــــة عليها، 

وذلك يف قولــــــه تعـــاىل: {َفِبَما َرْحَمٍة 

ـــَن اهلِل ِلنَت لَُهْم َولَـــْو ُكنَْت َفّظااً َغِليَظ  مِّ

واْ ِمْن َحْوِلَك}. الَْقلِْب لَنَْف�شُّ
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وقـــد اأمـــر اهلل عز وجـــل نبيـــه بالعفو 

ُمـــْر ِبالُْعْرِف 
ْ
يف قولـــه: {ُخِذ الَْعْفـــَو َواأ

اِهِلنَي}، واأمــــــر عباده  ْعِر�ْص َعِن اجْلَ
َ
َواأ

بالعفـــو وال�شفح يف قولــــــــه: {فاْعُفوا 

نَّ اهلل  ْمِره اإِ
َ
ِتَي اهلل ِباأ

ْ
َوا�ْشَفُحـــوا َحتَّى يَاأ

َ �شفة هذا  َعلَـــى ُكِلّ �َشْيٍء َقِديٌر}، وبنَيَّ

العفــــــو وال�شفح يف قولـــــــه: {َفا�ْشَفِح 

ِميَل}. ْفَح اجْلَ ال�شَّ

ويقـــول تعـــاىل: {َفا�ْشَفـــْح َعنُْهـــْم َوُقْل 

ويقـــول  يَْعلَُمـــوَن}،  َف�َشـــْوَف  �َشـــالٌم 

�َشنَُة  تبــــــارك وتعاىل: {َول تَ�ْشتَِوي احْلَ

ْح�َشُن 
َ
ّيئَـــُة اْدَفـــْع ِبالَِّتـــي هـــَي اأ َول ال�شَّ

َفـــاإَِذا الَِّذي بَيْنََك َوبَيْنَُه َعَداَوةٌ كاأنَُّه َويِلٌّ 

َحِميٌم}. 

اِء  رَّ ويقول تعاىل: {الَِّذيَن يُنِْفُقوَن يِف ال�شَّ

اء َوالَْكاِظمنَي الَْغيْـــَظ َوالَْعاِفنَي  ـــرَّ َوال�شَّ

َعـــِن النَّا�ـــص َواهلل يُحـــبُّ امْلُْح�ِشِننَي}. 

ويقـــول تبارك وتعـــاىل: {ل اإِْكـــَراهَ يِف 

 ،{ �ْشُد ِمـــَن الَْغِيّ َ الرُّ يـــِن َقـــْد تََبـــنيَّ الِدّ

اِدلُوا  ويقـــول تبارك يف عـــاله: {َول جُتَ

ْح�َشُن اإِل 
َ
هـــَل الِْكتَـــاِب اإِل بالَِّتي هـــَي اأ

َ
اأ

الَِّذيـــَن َظلَُموا ِمنُْهْم َوُقولُـــوا اآَمنَّا ِبالَِّذي 

نِْزَل اإِلَيُْكـــْم َواإِلَُهنَا َواإِلَُهُكْم 
ُ
لَيْنَا َواأ نْـــِزَل اإِ

ُ
اأ

َواِحٌد َونَْحُن لَُه ُم�ْشِلُموَن}.

هذه بع�ص الآيـــات القراآنية التي تدعو 

وحتث على الت�شامح والإخاء الإن�شاين، 

فقد �شمـــل الإ�شالم بت�شاحمـــه وي�شره 

ورفقـــه النا�ص جميعـــااً -ب�شرف النظر 

عن عقيدتهـــم- فت�شامح معهم يف كثري 

من الق�شايا والأحـــكام، ومنحهم كثريااً 

من احلقوق الإن�شانية.

ولقد وردت الكثري من الأحاديث النبوية 

التـــي تدعـــو اإىل الت�شامح وحتث عليه، 

 عنهما- 
ّ

فعـــن ابـــن عّبا�ص -ر�شـــي اهلل

قال: قيل لر�شـــول اهلل ]: اأّي الأديان 

اأحـــّب اإىل اهلل؟ قـــال ]: »احلنفّيـــة 

ال�ّشمحـــة«. وعـــن ابـــن عّبا�ـــص -ر�شي 

اهلل عنهمـــا- قال: قال ر�شول اهلل ]: 

»ا�شمح ي�شمح لك«.

 
ّ

وعـــن اأبي �شعيد اخلـــدرّي -ر�شي اهلل

عنـــه- عـــن الّنبـــّي ] قـــال: »اأف�شـــل 

املوؤمنني رجل �شمح البيع، �شمح ال�ّشراء، 

�شمح الق�شاء، �شمـــح القت�شاء«. وعن 

 بن عمرو -ر�شي اهلل عنهما- 
ّ

عبـــداهلل

 ]: »دخل رجل 
ّ

قـــال: قال ر�شـــول اهلل

اجلّنة ب�شماحته قا�شيا ومتقا�شيا«.

 
ّ

 -ر�شي اهلل
ّ

وعـــن جابر بـــن عبـــد اهلل

 ] قال: »رحم 
ّ

عنهمـــا- اأّن ر�شول اهلل

ا اإذا باع، واإذا ا�شرتى،   رجـــالاً �شمحاً
ّ

اهلل

واإذا اقت�شى«.

 بن م�شعـــود -ر�شي اهلل 
ّ

وعـــن عبداهلل

عنـــه- قـــال: قال ر�شـــول اهلل ]: »األ 

اأخربكـــم مبن يحرم علـــى الّنار، اأو مبن 

حتـــرم عليه الّنار: علـــى كّل قريب هنّي 

�شهـــل«. وعـــن اأبي هريـــرة -ر�شي اهلل 

عنـــه- عن النبي ]  قـــال: »اإّن الدين 

ي�شـــر، ولن ي�شاّد الّدين اأحـــد اإّل غلبه، 

ف�شّددوا، وقاربوا، واأب�شروا، وا�شتعينوا 

بالغدوة والّروحة و�شيء من الّدجلة«.

وعـــن اأبـــي م�شعـــــود  ر�شـــي اهلل عنه 

قال: قال ر�شول اهلل ]: »حو�شب رجل 

مّمن كان قبلكم فلم يوجد له من اخلري 

�شـــيء اإّل اأّنـــه كان يخالط الّنا�ص، وكان 

مو�شرا، فكان ياأمر غلمانه اأن يتجاوزوا 

عن املع�شر. قال: قال اهلل -عّز وجل-: 

نحن اأحّق بذلك منه، جتاوزوا عنه«.

وقـــد جتلى هذا اخللق القومي يف �شرية 

�شيـــد املر�شلني والـــذي يوؤكد ت�شاحمه، 

فكان ي�شتخدم العفو والإح�شان يف حق 

نف�شـــه فيعفو وي�شفح عمـــن اأ�شاء اإليه، 

وي�شتخـــدم العدل يف حق ربه فال ينتقم 

اإل هلل، عـــز وجـــل، وهـــذا مـــا روته اأم 

 : املوؤمنـــني عائ�شة ر�شي اهلل عنها قائلةاً

"مـــا انتقم ر�شول اهلل ] لنف�شه اإل اأن 
تنتهك حرمة اهلل، فينتقم هلل بها".

ويف فتـــح مكـــة )رم�شـــان 8 هــــ( دخل 

ر�شول اهلل ] ظافرااً على راأ�ص ع�شرة 

اآلف مقاتل مـــن اأ�شحابه، وا�شت�شلمت 

قري�ص ووقفت حتت قدميه اأمام الكعبة 

تنتظـــر حكمه فيهـــم بعـــد اأن اأخرجوه 

مـــن دياره وقاتلـــوه، فمـــا زاد ] على 

اأن قـــال: "يا مع�شر قري�ص، ماذا تظنون 

اأين فاعـــل بكم؟" قالوا: خريااً، اأخ كرمي 

وابن اأخ كرمي، فقـــال: "اليوم اأقول لكم 

مـــا قال اأخي يو�شف من قبل: ل تريب 

عليكم اليـــوم، يغفر اهلل لكم وهو اأرحم 

الراحمني".

وعفـــو النبي ] عـــن وح�شي بن حرب 

قاتـــل عمـــه حمـــزة ر�شـــي اهلل عنـــه: 

فحينمـــا جـــاء اإىل النبـــي ] مع اأحد 

وفـــود الطائـــف �شاأله ر�شـــول اهلل ]: 

"اآنـــت وح�شي؟ فقـــال: نعم، قـــال: اأنت 
قتلـــت حمـــزة؟ قال: قـــد كان من الأمر 

مـــا بلغك، قال: فهـــل ت�شتطيع اأن تغيب 

وجهك عني؟".

هذه هي �شماحـــة النبي ]، وهذا هو 

عفو النبـــي ]، �شماحة ورحمة وعفو 

للب�شرية كلها.

شمل اإلسالم بتسامحه 
ويسره ورفقه الناس 

جميعا بغض النظر عن 
عقيدتهم

�لعتـــــــد�ل يف �لقـــــــر�آن �لكرمي و�ل�صـــــــنة 

و�لنبوية:

الأخالق يف الإ�شـــالم و�شطية، لقيامها 

على العتـــدال، فهي مـــن اأجل تهذيب 

النفو�ـــص، وترقيـــق امل�شاعـــر، و�شفـــاء 

القلوب من الأمرا�ص احل�شية واملعنوية، 

وهـــي ذات اأغرا�ـــص اإن�شانيـــة كرميـــة، 

ل نفعيـــة ماديـــة حم�شـــة. والأحـــكام 

ال�شرعيـــة كلهـــا قائمـــة علـــى الي�شـــر 

وال�شماحة والتو�شط والعتدال، لتكون 

�شهلـــة التطبيق واملمار�شة على خمتلف 

النا�ـــص يف حـــال القـــوة وال�شعف، ويف 

وقت الإقامة وال�شفر، ويف حال ال�شحة 

واملر�ـــص، ويف �شـــن ال�شبـــاب والكهولة 

وال�شيخوخـــة، وجنـــد م�شـــداق ذلـــك 

اآيات القـــراآن، والآية اجلامعة للعبادات 

القائمة على الي�شـــر والعتـــــدال هي: 

�أبحـــــاث
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ا اإّل ُو�ْشَعَها لََها َما  {َل يَُكِلّـــُف اهلل نَْف�شاً

َك�َشَبـــْت َوَعلَيَْهـــا َما اْكتَ�َشَبـــْت}. ويقول 

َمـــا ا�ْشتََطْعتُـــْم  تعـــاىل: {َفاّتُقـــوا اهلل 

ِطيُعوا}.
َ
َوا�ْشَمُعوا َواأ

ويف �شـــاأن ال�شـــالة قـــال اهلل تعالــــــــى: {

ـــالةَ َواآتُوا الـــَزَكاةَ َواْرَكُعوا َمَع  ِقيُمـــوا ال�َشّ
َ
واأ

ْفلَـــَح 
َ
الّراِكِعـــنَي}، وقـــال �شبحانـــه: {َقـــْد اأ

امْلُوؤِْمنُوَن الَِّذيَن ُهْم يِف �َشاَلِتِهْم َخا�ِشُعوَن}.

ويف �شاأن ال�شــــــوم: قال اهلل تعالـــــــى: 

َياُم  ّ يَها اّلِذيَن اآَمنُواْ ُكِتَب َعلَيُْكُم ال�شِ
َ
{يَاأ

َكَمـــا ُكِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمـــن َقبِْلُكْم لََعلَُّكْم 

تَّتُقوَن}، ثم قال �شبحانــــــه وتعالــــــــــى: 

ْعُدوَداٍت َفَمن َكاَن ِمنُكم ّمِري�شااً  ّيامااً َمّ
َ
{اأ

َخَر َوَعلَى 
ُ
يَام اأ

َ
ْن اأ ةٌ ِمّ ْو َعلَى �َشَفٍر َفِعـــَدّ

َ
اأ

الَِّذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة َطَعاُم ِم�ْشِكنٍي َفَمن 

ن تَ�ُشوُموا 
َ
َع َخرْيااً َفُهَو َخرْيٌ لَّـــُه َواأ تََطـــَوّ

َخرْيٌ لَُّكْم اإِن ُكنتُْم تَْعلَُموَن}.

واحلديث اجلامع للنبّي ]: "خذوا من 

العمل ما تطيقون، فاإن اهلل ل ميل حتى 

متلـــوا"، وقـــول الّنبّي ]: "مـــا نهيتكم 
عنـــه فاجتنبوه وما اأمرتكم به فاأتوا منه 

ما ا�شتطعتم".

وقال الّنبـــّي ] يف احلديث القد�شي: 

اأن اهلل عز وجل قال: "كل عمل ابن اآدم 

لـــه اإل ال�شـــوم فهو يل واأنـــا اأجزي به، 

ال�شيام جنة، والذي نف�ص حممد بيده، 

خللـــوف، فـــم ال�شائم اأطيـــب عند اهلل 

يـــوم القيامـــة من ريح امل�شـــك، لل�شائم 

فرحتـــان: اإذا اأفطر؛ فـــرح بفطره، واإذا 

لقي ربه؛ فرح ب�شومه".

ونهى الّنبّي ] عن الرتهب قائالاً: "اأما 

واهلل اإين لأخ�شاكـــم هلل، واأتقاكـــم لـــه، 

ولكنـــي اأ�شوم واأفطـــر، واأ�شلي واأرقد، 

واأتـــزوج الن�شاء، فمن رغـــب عن �شنتي 

فلي�ص مني".

ا يف  وقـــال ] ملن نذر اأن ي�شـــوم قائماً

تقـــم يف  ول  �شومـــك  "اأمت  ال�شم�ـــص: 

ا الّنبّي ]: "هلك  ال�شم�ص"، وقال اأي�شاً

املتنطعون، وقال: "لي�ص من الرب ال�شيام 

يف ال�شفر"، "اإن هذا الدين متني فاأوغل 

فيـــه برفق، فاإن املنبـــت ل اأر�شا قطع، 

ول ظهرا اأبقـــى" اأي اإن املنقطع بدابته 

عـــن الرفقة ل يقطع امل�شافة، ول يبقي 

الدابة على قيد احلياة.

ونهـــى الّنبّي ] عـــن �شـــوم الو�شال، 

قال: "اأف�شل ال�شيـــام )�شيام التطوع( 

ا  عند اهلل: �شـــوم داود، كان ي�شوم يوماً

ويفطر يوما".

ويف احلـــج املفرو�ص عـــن ال�شتطاعة، قال 

ِ َعلَـــى النا�ـــصِ ِحج الَبيِْت 
ّ

اهلل تعـــاىل: {َوهلِل

}. وقال �شبحانه  َمِن ا�ْشتََطـــاَع اإِلَيِْه �َشِبيـــالاً

وتعـــاىل يف اأ�شحـــاب الأعذار: {َفمـــْن َكاَن 

ذاًى ِمْن َراأْ�ِشِه َفِفْديٌَة ِمْن 
َ
ْو ِبِه اأ

َ
ا اأ ِمنُْكْم َمِري�شاً

ْو نُ�ُشٍك}. 
َ
ْو �َشَدَقٍة اأ

َ
َياٍم اأ �شِ

عقـــارات  مـــن  الأمـــوال  يف  الت�شـــرف  اإن 

ومنقولت قائم على الرتا�شي لقوله تعاىل: 

ـــاَرةاً َعْن تََرا�ـــصٍ ِمنُْكْم}،  ْن تَُكـــوَن جِتَ
َ
{اإِل اأ

وقوله ]: "اإمنا البيع عن ترا�ص".

اأمـــا الت�شويـــف اأو املماطلة مـــن الغني 

والأثمـــان  احلقـــوق  اأداء  يف  امللـــيء 

والديون فحرام وظلم، ومن كبائر الإثم 

واملعا�شي لقوله  ]: "مطل الغني ظلم 

واإذا اأتبع اأحدهم على مليء فليتبع".

يف  قائمـــة  الجتماعيـــة  والعالقـــات 

والعتـــدال  الرتاحـــم  علـــى  الإ�شـــالم 

والعفـــو واإغاثة امللهـــوف والتفريج على 

اأهل الكـــروب والأزمـــات لقوله تعاىل: 

ْر�َشلْنَـــاَك اإِل َرْحَمـــةاً ِللَْعامَلِنَي}، 
َ
{َوَمـــا اأ

ومـــن اأخ�ـــص مـــا تنبغـــي مراعاتـــه من 

العالقـــات الجتماعيـــة الإح�شـــان اإىل 

الأهل والقرابة و�شلـــة الأرحام لقولــــه 

ْن تَُولُّوا ُوُجوَهُكْم 
َ
تعـــاىل: {لَيْ�َص الْـــرِبَّ اأ

قبَل امْلَ�ْشِرِق َوامْلَْغِرب َولِكنَّ الرْبَّ َمْن اآَمَن 

 َوالْيَـــْوِم اْلآِخـــِر...}. ومن اأ�شول 
َ

ِبـــاهلل

الهـــدي القـــراآين التو�شـــط والعتدال 

يف معاملـــة الآخرين مبـــا يحقق الغاية 

املن�شودة كما جاء يف اأجمع اآية يف كتاب 

اهلل للخـــري ودفــــع ال�شــــر قـــال تعاىل: 

ُمر ِبالَْعْدِل َواْلإِْح�َشان َواإِيتَاء 
ْ
{اإّن اهلل يَاأ

ِذي الُْقْربَى َويَنَْهى َعْن الَْفْح�شاء َوامْلُنَْكر 

ُروَن}.  َوالَْبْغي يَِعظُكْم لََعلَُكْم تََذَكّ
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يف الواحـــد والع�شريـــن مـــن رم�شـــان 

1435 املوافـــق 19يوليـــو2014 جاءين 
ات�شـــال على الهاتف اخلا�ـــص بفريقنا 

التطوعـــي من حتـــت اأمطـــار القذائف 

والر�شا�شات..

�شرخة طفل تهز القلب فيتوه من الهول 

ليدري كيف ي�شكن! 

امـــراأة تئـــن ول�شانها لينطـــق اإل ب"ل 

حول ولقوة اإل باهلل"!

وفجـــاأة! اإذ ب�شـــوت ذاك الرجـــل الذي 

غري مالمح تلـــك اللوحة التي ارت�شمت 

يف خميلتي بعد تلـــك الأ�شوات، فقال: 

اأنـــا اأخوكم من غزة، اأريـــد اأن اأكون مع 

فريقكـــم التطوعي لأخدم الإ�شالم قبل 

اأن اأموت!

اأنا م�شتعـــد مل�شاعدتكم متى ما توفرت 

يل خدمة الإنرتنت!

اهلل اأكبــــــــر! اأخربونـــي من املحا�شر؟! 

من املكلـــوم هل هـــي اأرواحنــــا املقيدة 

اأم عزائمهـــــــم التـــي مـــا ا�شتطـــاع لها 

العــــدو و�شول؟!

�شدقا اإن احلياة ال�شعبة ت�شنع اإن�شانا 

حقيقيـــا، واإن البـــالء ل يزيـــد املرء اإل 

حبا وعطـــاء، وما اأعظـــم اأولئك الذين 

يروون النا�ص حتى وهم ُعَطا�َشى! 

رفقـــا بنا يـــا �شاكني اأر�ـــص العزة! فما 

اأموالنـــا ول هدوء ليلنـــا ول ترف طغى 

ليلنـــا ونهارنا زاد البطولـــة فينا، بل اإنا 

اإىل ما اأنتم عليه لراغبون.

بالرغم من فرط امل�شائب اأبهرمت العامل 

بقوة جلدكم فازددمت بالعطاء اإفراطا!

ق�شفت عقولنا وعاث بها الأعداء حتى 

اأن�شوها من تكون، وثبطوا عزائمنا حتى 

بتنـــا نـــرى كل �شيء ي�شتحيـــل حتقيقه، 

ون�شينـــا اأنه كما يجعـــل احلب كل �شيء 

�شهال، يجعل الإميان كل �شيء ممكنا.

اإىل كل متخاذل مثبط:

ل تتحدث عن نريان، ل�شعة �شرارة منها 

مل مت�ش�شك، كم هي ب�شعة تلك امل�شاعر 

حـــني نـــرى الغربـــاء يح�شـــون بوخـــزة 

اإبـــرة اأ�شابـــت براءة طفـــل م�شلم، ومن 

اأ�شكناهم جنبـــات اأرواحنا من ال�شعوب 

امل�شلمـــة تبكـــي بـــراءة ذاك الطفل دما 

وهم ي�شحكون!

كلمـــة اإىل كل روح مازالـــت علـــى قيـــد 

احلياة:

كل الكـــون من حولـــك يتحرك باجتاه ، 

فلم ال�شكون عقيدتك؟

ابداأ ولو اأح�ش�شت بالغربة، ففي البداية 

يتجاهلونـــك وقـــد ي�شخـــرون منك، ثم 

يحاربونك، ثم عما قريب تنت�شر ومعك 

اجلمـــع الغفـــري، مت�شـــك باأمنياتك يف 

الدنيا جتدهـــا يف الدنيا والآخرة، وكن 

للعطـــاء عنوانـــا وتذكـــر دائمـــا ات�شال 

غزة.

ابتهال:

يـــارب ومنـــذ زمن بعيـــد اأوقعـــت اأمتنا 

الإ�شالمية اأحالمها يف مكان ما.. ومنذ 

ذلك احلني ونحـــن ندعو ومازلنا نبتهل 

اإليك "اللهم اجمعنا ب�شالتنا".  
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تنمية ب�صرية

استراتيجيات تدريب 
وتطوير الموظفين 

واإلداريين في منظمات 
الموارد البشرية

هناك عدة طرق متعلقة بتطوير �لإد�ريني 

و�ملوظفني يف �ملنظمـــــــات ومن هذه �لطرق 

ما يلي:

مهاراتهـــم  وتطويـــر  املـــدراء  تدريـــب   •
متعلقـــة  مهـــارات  واإك�شابهـــم  وخرباتهـــم 

بالقيادة الإدارية.

• تطويـــر مهـــارات الإداريـــني واإك�شابهـــم 
مهـــارات متعلقـــة بكيفية �شنـــع القرارات 

واتخاذها ب�شكل �شحيح.

• التوا�شـــل غري املبا�شر عن طريق الإمييل 
باملـــدراء  اخلا�ـــص  الإلكـــرتوين  والربيـــد 

والتوا�شـــل معهـــم ب�شـــكل يومـــي بطريقة 

اإدارية مهذبة تعمل علـــى تطوير مهاراتهم 

وترغيبهـــم يف تطويـــر معلوماتهـــم وتنمية 

مهاراتهم الإدارية.

• معرفـــة وحتديـــد وو�شـــف وحتليـــل 
والتـــي  الواقعيـــة  الإداريـــة  امل�شـــاكل 

ودرا�شـــة  ومعرفـــة  املـــدراء  يواجههـــا 

وحتليل الأ�شباب التـــي اأدت اإىل ظهور 

مثل هـــذه امل�شكالت وو�شـــع اختيارات 

متعددة وبديلة يف احللول املنا�شبة لهذه 

امل�شـــكالت واختيـــار البديـــل الأف�شـــل 

واحلل الأمثل حلل امل�شكالت الإدارية.

• اإيجـــاد نظام مرن مـــن فتح احلوارات 
واإيجـــاد نقا�شـــات جمديـــة ومفيدة بني 

املوظفني.

• ت�شكيـــل جمموعات تدريبيـــة واإعداد 
فرق تدريبيـــة خا�شة بتدريب املوظفني 

والإداريني وتوفري مدربني وا�شت�شاريني 

وخرباء لتطوير وتنمية مهاراتهم.

• اإيجـــاد نظـــام يعمـــل علـــى ت�شجيـــع 
التعاون فيما بـــني املوظفني والإداريني 

اأكانـــوا  �شـــواءاً  متعـــددة  كمجموعـــات 

متدربني اأو موظفني من ذوي الكفاءات 

العليا واخلربات املتميزة.

• التطبيـــق العملـــي والتنفيـــذ العملـــي 
واملبا�شـــر للوظائف واملهـــام والواجبات 

الإدارية والوظيفية املتعددة .

• خلق جو منا�شب من الألفة والن�شجام 
الداخلـــي بـــني املوظفـــني وبيئـــة العمل 

التـــي  والوظائـــف  الأعمـــال  وطبيعـــة 

يقومون بها.

• ت�شكيل وتنظيم جلان خا�شة بالأفراد 
�شعفهـــم  نقـــاط  ومعرفـــة  املتدربـــني 

ودجمهم يف الربامج التدريبية املتاحة، 

وذلـــك لإك�شابهم مهارات اإدارية وتنمية 

معارفهم وخرباتهم ومهاراتهم.

• اإيجاد اأنظمـــة خا�شة بالتفاعل البناء 
والتفاعل الواقعـــي ال�شادق الذي يعرب 

عـــن ال�شفافيـــة والو�شـــوح يف خمتلف 

الأعمال الإدارية.

• اإتاحـــة الفر�شة للموظفـــني والأفراد 
العاملني بالتفاعل احلقيقي مع خمتلف 

املواقف الإدارية املتعددة، واإيجاد نظام 

الإدارة املوقفيـــة يف املنظمـــات الإدارية 

وتطبيق اأنظمة وقوانني وا�شرتاتيجيات 

الإدارة املوقفيـــة، والرتكيـــز على اأ�ش�ص 

املوظفـــني  وت�شجيـــع  املوقفيـــة  الإدارة 

والإداريـــني على تطبيق اأ�ش�ص ومفاهيم 

وقوانـــني الإدارة املوقفيـــة، وذلـــك من 

خـــالل التعامـــل مـــع كل موقـــف اإداري 

ب�شـــكل خا�ـــص يختلف عـــن امل�شكالت 

الإدارية الأخرى.

• ويف كثـــري مـــن املنظمـــات الإداريـــة 
والتجارية والقت�شادية احلديثة ت�شعى 

قوانـــني  تطبيـــق  اإىل  العليـــا  الإدارات 

ا�شرتاتيجيـــات الإدارة املوقفية، بحيث 

يتم تدريب الأفراد والإداريني واملوظفني 

على حل امل�شكالت والتعامل مع املواقف 
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الإدارية املتعـــددة بعدة طرق وباأ�شاليب 

خمتلفـــة مع الت�شجيع علـــى الإبداع يف 

احللول وطرح البدائل املنا�شبة لختيار 

البديـــل الأف�شـــل واملنا�شـــب حلل هذه 

امل�شكالت الإدارية.

• لقـــد اأثبتـــت الدرا�شـــات الأكادمييـــة 
الدولية احلديثة يف اإدارة املوارد الب�شرية 

احلديثة على اأن اأف�شل العلوم الإدارية 

واأف�شل الطرق حلل امل�شكالت الإدارية 

هو تطبيق قوانني الإدارة املوقفية ب�شكل 

فعال وبناء واإيجابـــي يوؤدي اإىل تعريف 

املوظفني والإداريني بكيفية التعامل مع 

امل�شـــكالت الإدارية ومع املواقف بطرق 

جديـــدة وحلـــول منا�شبـــة، تتوافـــق مع 

املواقـــف املتعددة التي متـــر بها املن�شاأة 

والتـــي يواجهها املـــدراء واملوظفون يف 

خمتلف م�شتوياتهم الوظيفية .

• طريقـــة تدريب املوظفـــني والإداريني 
علـــى التكيـــف والتاأقلـــم مـــع املواقـــف 

املختلفـــة واإر�شادهـــم وتعليمهـــم كيفية 

التعامل مع هذه املواقف وتهيئتهم على 

مواجهـــة الظـــروف وحـــل امل�شـــكالت، 

وتدريبهـــم على املرونـــة يف الت�شرفات 

والقـــدرة علـــى التاأقلـــم والتوافـــق مـــع 

ال�شلوكيـــات الإن�شانيـــة ال�شـــادرة مـــن 

املـــدراء واملوظفـــني، مع اإطـــالق العنان 

وت�شجيـــع احلريـــات يف التعبـــري عـــن 

الآراء مبـــا يخدم املنظمـــة ويعمل على 

تطويرها.

• تدريب املوظفني والإداريني والعاملني 
امل�شـــكالت ومعرفـــة  علـــى ت�شخي�ـــص 

اأ�شبـــاب ظهور هذه امل�شـــكالت وكيفية 

حـــل هذه امل�شكالت وكيفية التعامل مع 

املواقف اليومية املختلفة.

تهيئة الموظفين 
على مواجهة الظروف 

وحل المشكالت 
من أساسيات 

التطوير الوظيفي

• اإيجـــاد نظـــام مـــرن يتيـــح الفر�شـــة 
للدخول يف احلـــوارات والنقا�شات مما 

يجعـــل الإداريـــني يتوجهـــون بال�شتماع 

والإ�شغـــاء اإىل مطالـــب املوظفـــني يف 

املنظمـــات، مـــع الهتمـــام مبطالبهـــم 

والعمل على حتقيقها.

• توفـــري الخت�شا�شيني يف علم النف�ص 
وال�شتعانة بال�شت�شاريني املتخ�ش�شني 

وم�شاعـــدة  النف�شيـــة  بال�شت�شـــارات 

واملوظفـــني والتعـــاون معهـــم علـــى حل 

م�شكالتهـــم وتخطـــي ظروفهـــم املادية 

والإدارية املختلفة.

• تدريب العاملـــني واملوظفني والأفراد 
والإداريني على املرونة يف التعامل وعدم 

اإيجاد ح�شا�شيـــات زائدة بني املوظفني 

الآخريـــن  لآراء  املوظفـــني  تقبـــل  مـــع 

وتفاعـــل الإداريني مع رغبات وحاجات 

ومتطلبـــات املوظفـــني، مـــع ال�شتمـــاع 

اإىل حاجـــات ورغبات املوظفني واإيجاد 

نظـــام ي�شجـــع على الو�شـــوح والنفتاح 

والت�شامح مـــع الآخرين، مما يوؤدي اإىل 

حل ال�شراعات وامل�شكالت واخلالفات 

املاليـــة والإداريـــة والوظيفيـــة واملهنية 

�شـــواءاً بـــني املوظفني اأو بـــني املوظفني 

والإداريني.

• تدريب املوظفني والإداريني وتطويرهم 
وتعليمهـــم على كيفية حتديـــد وحتليل 

ودرا�شة التفاعالت املختلفة وال�شلوكيات 

املختلفة ال�شادرة من الأفراد مع معرفة 

مظاهر ال�شمـــات ال�شخ�شية والفكرية 

التـــي ميتلكها الأفراد واملوظفون، حيث 

اإن هـــذه الطريقـــة تنمـــي ال�شخ�شيـــة 

لـــدى  النا�شـــج  والفكـــر  النا�شجـــة 

املوظفني، كما تعمل على حل امل�شكالت 

بطرق عقالنية بحيـــث يتم التعامل مع 

الواقع عن قرب وحل امل�شكالت بطرق 

�شحيحة. 

حممد �صرور �حلريري

ماج�شتري اإدارة اأعمال
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تنمية ب�صرية

• تدريب املوظفـــني على الندماج فيما 
بينهـــم وتنميـــة العمـــل لـــدى املوظفني 

والإداريـــني ب�شكل يعمـــل على حت�شني 

لبع�شهـــم  واملوظفـــني  الأفـــراد  فهـــم 

البع�ص، بحيث تكون هناك قابلية حلل 

امل�شكالت املختلفة يف الأعمال املختلفة 

التـــي يقوم بها املوظفـــون الإداريون مع 

الت�شجيع على اتبـــاع الأنظمة اجلديدة 

واحلديثة واإيجاد طرق اإبداعية حديثة 

يف حل امل�شكالت.

• تدريـــب الإداريني واملوظفني والأفراد 
واملـــوارد الب�شريـــة ب�شـــكل يـــوؤدي اإىل 

تطويرهـــم ورفـــع م�شتوياتهـــم وزيـــادة 

خرباتهـــم الإدارية، مـــع اإتقان ممار�شة 

اأعمالهم وتوفري مر�شدين لهم خمت�شني 

مبهـــام التوجيـــه والإر�شـــاد والإ�شراف 

على املوظفني والإداريني .

• اإيجاد وتوفري مدراء من ذوي اخلربات 
والكفـــاءات الإداريـــة املتميـــزة لتعمـــل 

علـــى تدريـــب املوظفـــني الآخرين وحل 

م�شكالتهم التي يواجهونها يف العمل.

تدريبيـــة  برامـــج  وتوفـــري  اإيجـــاد   •
وتطويريـــة علميـــة وثقافيـــة عن طريق 

اإقامـــة حما�شرات علميـــة وتوفري كتب 

وحما�شبيـــة  واإداريـــة  علميـــة  ومـــواد 

واقت�شاديـــة توؤدي اإىل زيـــادة معلومات 

املوظفـــني والإداريني واإك�شابهم معارف 

ومعلومات جديدة.

 التخطيط والتطوير 
المهني والوظيفي 
واإلداري يؤدي إلى 

تطوير مهارات 
الموظفين

م�شاهمـــة املنظمـــة بال�شـــرتاك يف   •
القت�شاديـــة  واملجـــالت  الدوريـــات 

تعمـــل  والتـــي  املتخ�ش�شـــة  والإداريـــة 

علـــى توفري معلومـــات جديـــدة اإدارية 

ومالية لتطوير معلومات وزيادة خربات 

املوظفني.

• لقـــد اأثبتـــت الدرا�شـــات الأكادمييـــة 
الدولية احلديثة يف اإدارة املوارد الب�شرية 

على اأهمية التخطيط والتطوير املهني 

والوظيفي والإداري للموظفني والأفراد 

والإداريـــني ب�شـــكل يـــوؤدي اإىل تطويـــر 

مهـــارات املوظفـــني والأفـــراد العاملني 

وترقيتهم والرتكيز على كيفية ترغيبهم 

بالإخال�ص يف اأداء الأعمال، وت�شجيعهم 

علـــى الولء والر�شا الوظيفي يف العمل 

الـــذي يقومـــون بـــه، وذلك عـــن طريق 

الهتمـــام باحلاجات العلميـــة واملهنية 

وحتقيـــق  وتوفريهـــا  املوظفـــني  لـــدى 

اأهدافهـــم الإداريـــة والوظيفية واملهنية 

مـــع تنميـــة الطاقات واجلهـــود العقلية 

والب�شرية لدى الأفراد العاملني.

• تدريـــب املوظفـــني والإداريـــني علـــى 
معرفـــة الأبعـــاد الداخليـــة واخلارجية 

ومعرفـــة امل�شتويـــات الدنيـــا والعليا يف 

الهياكل التنظيمية لل�شركات.

• واأخـــريااً تدريـــب املوظفـــني وتطويـــر 
مهاراتهم بوا�شطة تقدمي وتوفري مكتب 

خا�ص بال�شت�شارات الإدارية والنف�شية 

�شمـــن املكاتب الإداريـــة للمن�شاأة، مما 

يعمـــل علـــى تو�شيـــح اأهـــداف الأفراد 

وتطويرهـــا وحتقيقها وزيادة طموحات 

الأفراد والتن�شيق بـــني اأهداف الأفراد 

التنظيميـــة  والأهـــداف  واملوظفـــني 

للمن�شاأة الإدارية كاملة.  
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د.  عبد�ملح�صن �جلار �هلل �خلر�يف / الأمني العام لالأمانة العامة لالأوقاف

�لإ�صر�قـات �حل�صاريــة

من إشراقات الوقف 1

ابـــداأ -بـــاإذن اهلل وتوفيقـــه- �شل�شلـــة 

جديـــدة موازية ل�شل�شلـــة »من منظومة 

القيم الإ�شالمية«، و�شل�شلة ثالثة �شاأبداأ 

فيها قريبااً باإذن اهلل وهي »�شل�شلة تربية 

الأبنـــاء« حتى ل ميل القارئ الكرمي من 

الكتابة يف مو�شوع واحد.

وال�شل�شلـــة التي �شاأبداأها اليوم �شتكون 

عـــن اإ�شراقات الوقـــف، واأتنـــاول فيها 

بع�ص ما للوقف مـــن اإ�شراقات انبثقت 

عن هذا النظام الذي اأبدعته احل�شارة 

الإ�شالمية انطالقااً من مفهوم »ال�شدقة 

اجلاريـــة« الذي اأر�شـــد اإليه النبي ]، 

يف حديثـــه املعروف: »اإذا مات الإن�شان 

انقطع عنـــه عمله اإل من ثالثة: اإل من 

�شدقـــة جارية، اأو علم ينتفع به، اأو ولد 

�شالح يدعو له«.

ومـــن هـــذا احلديـــث كانـــت انطالقـــة 

الوقـــف واإ�شهامـــه البـــارز يف النه�شـــة 

احل�شاريـــة الإ�شالمية، حيث �شاهم يف 

كل جمـــالت احليـــاة تقريبـــااً، �شواء يف 

املجـــال الديني، اأو الوطنـــي، والعلمي، 

والجتماعـــي،  وال�شحـــي،  والثقـــايف، 

واملهني، وغريها من املجالت.

ومن الطريف اأن الوقف قد امتد لي�شمل 

اأمـــورااً تعد من الإ�شراقـــات احل�شارية 

ال�شابقـــة للع�شر، والتـــي كان ل يت�شور 

اأن ي�شـــل اإليهـــا الرقـــي الإن�شـــاين يف 

حينهـــا، فتجـــد علـــى �شبيل املثـــال اأن 

الوقـــف مل يقت�شر على بنـــاء امل�شاجد 

والبيمار�شتانـــات )امل�شت�شفيات(، ودور 

العلم واملكتبات، وحفـــر الأنهار والآبار 

لتوفري امليـــاه للنا�ص، واإقامـــة اجل�شور 

والقناطـــر، بـــل كانـــت هنـــاك اأوقـــاف 

لطيفة اأخرى مثل: وقف الآنية املك�شورة 

لتعوي�ص الغالم عـــن الآنية التي ت�شبب 

يف ك�شرهـــا درءااً لغ�شـــب �شيده، ووقف 

املجانني، ووقف الكالب ال�شالة، ووقف 

احلليـــب، ووقـــف احلـــادي يف ال�شحر 

لإ�شمـــاع املر�شـــى يف البيمار�شتانـــات 

املدائـــح النبويـــة واملواعـــظ الإميانية، 

ب�شكل اإن�شادي لطيـــف، وهو ما ي�شمى 

حاليـــااً »املو�شيقـــى ال�شاعرية«، وكذلك 

وقف املتهام�شني لإ�شماع املري�ص لرفع 

معنوياتـــه وكاأنه قد مت �شفـــاوؤه، ووقف 

الإيحـــاء اإىل املري�ـــص بال�شفاء، ووقف 

العميـــان، ووقـــف املرابطـــات اأو وقف 

الغ�شـــوب )اأي الغا�شبات من اأزواجهن 

ول يجـــدن عائـــال ينفـــق عليهـــن حتى 

ي�شلح اهلل بينهم!( ووقف ت�شييد البيوت 

)الفنادق( لإقامة الغرباء، ووقف فكاك 

الأ�شـــرى، ووقف ق�شـــر الفقراء )الذي 

ن�شـــئ لي�شتمتع الفقراء بحياة الق�شور 
ُ
اأ

كالأغنيـــاء(، ووقـــف الأ�شمـــاك التي ل 

تاأتـــي اإل مرة واحـــدة يف العام )للمزيد 

من الطالع على الإ�شراقات احل�شارية 

للوقـــف: د.راغـــب ال�شرجـــاين، روائع 

الأوقاف يف احل�شارة الإ�شالمية(.

هذه جمرد منـــاذج لإ�شراقـــات الوقف 

التـــي اأ�شهمـــت يف اإ�شـــراق احل�شـــارة 

الإ�شالميـــة علـــى الكون مـــا يقرب من 

1400 �شنـــة، وكل واحـــدة منهـــا -ومن 
اأمثالهـــا- ت�شتحـــق مقـــال بذاتهـــا، ملـــا 

انطوت عليه من دللت عميقة تك�شف 

عن عمق التكوين احل�شاري للم�شلمني 

حتـــى �شربوا اأروع الأمثلـــة يف الرحمة 

بالإن�شان والأ�شماك والطري واحليوان، 

واأعملوا عقولهـــم فاأبدعوا �شبالاً رائعة 

ل�شد حاجـــات الأغنيـــاء والفقراء على 

ال�شواء!.

ول تعجب -اأخي القارئ واأختي القارئة- 

من القول اإن الوقـــف قد امتد اإ�شراقه 

اإىل الأغنيـــاء كذلـــك، اإذ كيف �شتف�شر 

الوقف ال�شحـــي والوقف العلمي مثالاً، 

فهـــل كان ا�شتخدام املكتبـــات مق�شورااً 

علـــى الفقـــراء وحدهـــم، بـــل هـــل كان 

الوقـــف قا�شرااً على �شـــد عوز الفقراء 

اإىل املـــال واخلدمـــات ومل ي�شد حاجة 

الأغنيـــاء اإىل تزكيـــة اأنف�شهم والإ�شهام 

يف عمران الكون؟!

في�ـــص..   مـــن  غي�ـــص  جمـــرد  هـــذا 

الإ�شراقـــات احل�شاريـــة ال�شاملة التي 

املجـــالت  منهـــا يف  كالاً  �شاأ�شتعر�ـــص 

املختلفـــة يف هذه ال�شل�شلـــة التي اأ�شاأل 

اهلل اأن ينفـــع بها يف اإلقـــاء ال�شوء على 

روعـــة الوقـــف واأهميته، كـــي ي�شهم يف 

اأ�شهـــم يف  احلا�شـــر وامل�شتقبـــل كمـــا 

املا�شي.

واهلل امل�شتعان! 
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�لدعوة �لإلكرتونية

"آبــل" تعتــرف بقدرتهــا على اســتخراج 
بيانات مستخدمي "آيفون" دون علمهم

اعرتفـــت �شركـــة "اآبـــل" بـــاأن موظفيها قـــادرون علـــى ا�شتخـــراج البيانات 

ال�شخ�شيـــة، مبا يف ذلك الر�شائل الن�شية، وجهـــات الت�شال وال�شور، من 

ا. هواتف "اآيفون"، وذلك من خالل تقنيات غري ُمعلنة �شابقاً

ـــا للخبـــري الأمني الذي دفـــع "اآبل" لالعرتاف، ميكـــن ا�شتعمال نف�ص  ووفقاً

التقنيـــات التي تُ�شتخدم لاللتفاف على ت�شفري الن�شخ الحتياطية، من قبل 

جهـــات اإنفاذ القانون اأو غريهم ممن ميلكـــون ات�شالاً اإىل اأجهزة احلا�شب 

"املوثوقة" التي تت�شل بها هواتف "اآيفون". 

بالفيديو.. طفلة أمريكية تدهش العالم برد 
فعلها بعد سماع  "األذان" ألول مرة

اأظهـــر مقطـــع فيديو، ن�شر علـــى يوتيوب، طفلة اأمريكيـــة ت�شتمع لـــالأذان للمرة الأوىل يف 

جممع جتاري برتكيا.، وكانت الطفلة ب�شحبة والديها، بح�شب �شحيفة "�شنيار" الإماراتية، 

عندما رفع �شوت الأذان لل�شالة يف املجمع التجاري، مما اأثار ا�شتغرابها وحريتها، وراحت 

تنظـــر حولهـــا با�شتغراب �شديد وت�شاأل والديها عن م�شدر ال�شـــوت، واأخربها والدها باأن 

http://goo.gl/wAVMe :هذا نداء ال�شالة للم�شلمني.  رابط الفيديو

شــبكة إنترنــت جديــدة تنقــل 43 
تيرابايت في جزء من الثانية

متكنـــت جمموعـــة من الباحثـــني الدمناركيني مـــن تطوير نوع 

جديـــد من الألياف الب�شرية قادرة على نقل 43 تريا بايت من 

البيانات خالل جزء من الثانية.

واأكد اخلرباء اأن التقنية اجلديدة قادرة على حتميل الأفالم يف 

وقـــت ق�شري ل يزيد عن 0.2 ميلي ثانية، حيث قام الباحثون 

با�شتخدام الألياف الب�شرية املتعددة النواة التي قامت باإنتاجها 

�شركة "اإن اإن تي" اليابانية.

وبذلـــك فقد متكن الباحثون يف اجلامعة التقنية يف الدمنارك 

من ا�شتعادة لقـــب اأ�شرع �شبكة اإنرتنت بعد اأن خ�شروه ل�شالح 

معهـــد كال�شروه الأملاين الذي متكن مـــن تطوير �شبكة اإنرتنت 

ب�شرعة 32 تريابايت يف جزء من الثانية. 
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اإلعالم الصيني: "آيفون" يشكل تهديدا 
لألمن القومي

و�شف الإعالم الر�شمي ال�شيني هاتف �شركة "اآبل" الذكي، "اآيفون" باأنه ي�شكل 

ا لالأمن القومي، وذلك ب�شبب قدرته على تتبع ور�شد املواقع اجلغرافية  تهديـــداً

للم�شتخدمني.

 Frequent "خا�شية "املواقع املتكررة  CCTV "وانتقدت قناة "�شي �شي تي يف

Locations  اخلا�شـــة بهاتـــف "اآيفـــون"، والتي تتيح تتبـــع مواقع امل�شتخدمني 
والك�شف عن بياناتهم.

ويف لقـــاء مـــع قناة "�شي �شي تي يف" قال اأحـــد الباحثني اإن هذه البيانات بالغة 

احل�شا�شيـــة، واأو�شح قائالاً "اإن الو�شول اإىل هذه البيانات قد يك�شف عن كامل 

الو�شع القت�شادي اخلا�ص بالبلد، وقد ي�شل الأمر اإىل اأ�شرار الدولة". 

إدوارد سنودن يحذر من استخدام خدمة التخزين "دروب بوكس"
دعـــا املتعاقـــد ال�شابق مع وكالـــة الأمن القومي الأمريكية، اإدوارد �شنودن م�شتخدمي خدمة التخزيـــن ال�شحابي "دروب بوك�ص" اإىل ا�شتبدالها 

بخدمـــات اأخـــرى اأكر اأمناًا..، وقـــال �شنودن يف مقابلة اأجرتها معه �شحيفة اجلارديان اإن "دروب بوك�ـــص" �شريك م�شتهدف ومرغوب من قبل 

برنامج التج�ش�ص "بريزم" PRISM  الذي هو اأ�شد املعادين للخ�شو�شية، والذي ك�شف عنه �شنودن العام املا�شي. 

"ويسترن ديجيتال" تطلق أقراصا صلبة بسعتي 
5 و 6 تيرابايت

اأعلنت �شركة "ويت�شرن ديجيتال" عن اإطالق قر�شني �شلبني جديدين بقيا�ص 3.5 اإن�ص 

�شمـــن �شل�شلـــة "Green" لالأقرا�ص ال�شلبة التي تُنتجهـــا. ويقّدم الأول �شعة تخزينية 

تبلغ 5 تريابايت يف حني يقّدم الطراز الثاين �شعة 6 تريابايت من امل�شاحة التخزينية.

ويت�شمـــن القر�شـــان 64 جيجابايت من الذاكرة املوؤقتـــة "الكا�ص"، بالإ�شافة اإىل تقنية 

IntelliPower  اخلا�شة بال�شركة، وامل�شوؤولة عن اإدارة الطاقة. وبح�شب ال�شركة تعمل 
الأقرا�ص ب�شكل ل يولد الكثري من احلرارة مما يُ�شاعدها يف العمل لفرتة اأطول.

وقالـــت ال�شركة بـــاأن القر�شني اجلديدين هما الأ�شرع يف ال�شل�شلة، حيث يقوم القر�ص 

ب�شعـــة 6 تريابايـــت بنقل البيانات ب�شرعة ت�شـــل اإىل 175 ميجاِبت يف الثانية، يف حني 

ينقل الطراز الآخر ب�شعة 5  جيجابايت البيانات مبعدل 170 ميجاِبت يف الثانية، لكن 

ا للطاقة �شمن ال�شل�شلة، حيث ي�شتهلكان 5.3 واط اأثناء  القر�شني هما الأكر ا�شتهالكاً

ال�شتخدام و 3.4 واط اأثناء النتظار و 0.4 واط يف حالة اخلمول. 
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في�صل �لز�مل / رئي�ص جمل�ص اإدارة جلنة التعريف بالإ�شالم

باخليــــر نلتقـــي

الخطاب اإلسالمي.. إذا سلم من الهوى

يف بع�ـــص احلـــوارات التـــي تـــدور بني 

الإ�شالميني، اأو عندمـــا يكون خطابهم 

موجهـــا اإىل الآخريـــن، األحظ يف وارد 

املناق�شة يف الأمور ال�شرعية، اأو توجيه 

اخلطاب، تتبعا وحر�شا على ا�شتح�شار 

الغريـــب مـــن الأخبـــار وامل�شائـــل، بـــل 

وامل�شطلحات التـــي يتم ترتيب -رمبا- 

فتوى يكون امل�شطلح هو م�شدر الإلهام 

لهـــا، مثـــل »ال�شائل« وغـــري ذلك، وهو 

اأمـــر يتطلب التفاتـــة اإىل الهدي النبوي 

الكرمي يف هذا املقام. 

ونحـــن قريبون من اأيـــام احلج، فلننظر 

اإىل �شـــوؤال اأحدهم للنبي  ] عن اأبلغ 

الدعـــاء يف يـــوم عرفة، فقـــال له: »اإين 

اأ�شـــاأل اهلل اجلنة واأعوذ بـــه من النار« 

وقال لعمه العبا�ص الذي �شاأله الدعاء، 

وكان يتوقـــع الإ�شهـــاب والإفا�شـــة يف 

العبـــارة، واإذا بدعـــاء النبـــي ] لـــه: 

»اللهم ارزقه العفـــو والعافية«، وعندما 

�شمع اأعرابي ر�شول اهلل ] يدعو اهلل 

عز وجـــل، وبجانبه معاذ بن جبل يدعو 

اهلل بـــكالم مل يفهمه، فقال: »يا ر�شول 

اهلل، اإين ل اأعـــرف دندنتـــك ول دندنة 

معـــاذ، ولكني اأ�شـــاأل اهلل اجلنة، واأعوذ 

به من النار«.

فقال له عليه ال�شالة وال�شالم: »حولها 

ندندن يا اأعرابي«.. يف �شورة رائعة من 

�شور التوا�شـــع، والذهاب مبا�شرة اإىل 

مق�شود العبادة. 

ال�شبــــــــــاب  بع�ـــص  ا�شتح�شــــــــــار  اإن 

وا�شرتجـــاع  الغريبـــة،  للم�شطلحـــات 

ق�شايـــا غري ن�شطة يف واقع النا�ص اأمر 

ميكـــن اإرجاعـــه اإىل امللـــل، اأو الف�شول 

واعتقـــاد اأن فهـــم ال�شاحلـــني الأولني 

مرتبـــط بلغـــة وا�شطـــالح، ول ينتقـــل 

ذلـــك الفهـــم اإل بتلـــك اللغـــة، متنا�شيا 

اأن لـــكل زمـــان لغة وم�شطلحـــا، ورمبا 

انتقل نف�ص املعنى اإىل �شرائح اأو�شع من 

دائـــرة معارفه ومريديـــه ومعجبيه، اإىل 

»الكافة« من خمتلـــف الفئات والأعمار 

با�شتعمال لغة الزمان. 

يعنـــي مراجعـــة اخللجـــات،  ذلـــك  اإن 

وتنقيتهـــا مـــن رغبة الإبهـــار وما ميكن 

ت�شنيفه يف دائرة ال�شهرة املذمومة. 

قـــد تكون هذه امل�شاألة دقيقة، ولكن اأمل 

يقل الأولون »ال�شـــرك اأخفى من دبيب 

النملـــة ال�شوداء على ال�شخـــرة املل�شاء 

يف الليلـــة الظلماء« ولي�ـــص يك�شفها اإل 

ت�شليط �شوء م�شباح مركز.

كلمة �أخيـــــرة: 

كتب عمـــر )ر�شى اهلل عنـــه( اإىل اأهل 

حم�ص: »اكتبـــوا يل فقراءكـــم« فكتبوا 

اليه اأ�شماء الفقراء، وذكروا فيهم عمري 

بـــن �شعد -وكان واليا عليهم- فلما قراأ 

ا�شمه قال: من عمري بن �شعد؟! 

قالوا: اأمرينا. 

قال: اأو فقري هو؟! 

قالوا: لي�ص اأهل بيت اأفقر منه.  

يا  ندندن  »حولها 
أعرابي«.. صورة 
رائعة من صور 

التواضع والذهاب 
مباشرة إلى 

مقصود العبادة


