• ﺗﻘــﺎرﻳﺮ:

ﺃﻭﻝ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﻢ ..ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ
ﻭﺍﺣﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺏ

• ﻣﻠﻔـﺎت :

ﺧﻼﻝ ﺗﻜﺮﱘ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻹﺳﻼﻡ:
1274
ﻣﻬﺘﺪ ﻭﻣﻬﺘﺪﻳﺔ ﺣﺼﺎﺩ ﺭﻣﻀﺎﻥ  1435ﻫـ
ﹴ

• اﻟﻌﺎﻟـﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ:

ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ :ﻓﺘﺎﺓ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻨﺎﻕ
 1000ﺷﺨﺺ ﻟﻺﺳﻼﻡ

ﻫﺪﻳــﺔ ﺟ ــﺎﺭﻩ ﺍﻟﺘﺮﻛ ــﻲ ﺃﺩﺧﻠﺘــﻪ ﺍﻹﺳﻼﻡ

"ﻧﻴﻜﻮﻻس ﺑﻼﻧﺸـﻮ "
ﺛﻼﺛﻴﻨﻲ ﻳﻘﻮد ﻣﺠﻠﺴﺎ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻓﻲ ﺳﻮﻳﺴﺮا..

ﺩ .ﻋﺒﺪﺍﶈﺴﻦ ﺍﳋﺮﺍﻓﻲ ﻳﻜﺘﺐ:

" ﻣﻦ إﺷﺮاﻗﺎت اﻟﻮﻗﻒ "

رد ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺤﺪ ""2

ﻛﻴﻒ ﺗﻐــﺮﺏ ﺍﻟﺸﻤـﺲ
ﻓﻲ ﻋﲔ ﺣﻤﺌــﺔ?
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جلنة التعريف بالإ�سـالم
رئ ــي�س التحريـ ـ ــر

حممد �إ�سماعيل الأن�صاري
امل�ش ـ ـ ــرف الع ـ ــام

جمال نا�صر ال�شطي
مدي ــر التحري ـ ـ ــر

�أن�س خالد اخلليفة
م�ست�ش ـ ــار التحريـ ـ ــر

عبـادة نــوح

مدير العالقات العامة والإعالم

حممد طه

�سكرتيـ ــر التحريـ ـ ــر

حممــود بك ــر
التحريـ ـ ـ ــر

�سمــر �أبو �شك ــر � -أن ــوار الزنكي
م�س�ؤول الت�سوي ــق

داود ال�شمـ ـ ـ ــري
66682060

ت�صميـم و�إخـراج فنـي

28

�صاحب اال�سم الأبرز على م�ستوى العمل الإن�ساين..

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

44
ح ــوار العدد:

لقاء مع الداعية اإلسالمي
عبدالهادي غوماندور

54

الإعجاز العلمي:

م�ؤ�س�سة زخرف للدعاية والإعالن
+965 22473657 /8

م�س ـ�ؤول التوزيـع

يا�ســر ح�سـونـة

+965 6001 6426 -

اال�شرتاكات داخل الكويت
» «10دنانري للأفراد
» «20دينارًا للم�ؤ�س�سات وال�شركات
الكـويــت  -ال�شرق � -شارع �أحمد اجلابر
مبنى الهيئة اخلريية الإ�سالمية العاملية
تلفون - 22473657/8 - 60016426 :داخلي100 :
�ص.ب 1613 :الرمز الربيـدي 13017 :ال�صفاة
www.albushraa.com
Info@albushraa.com
املقاالت والآراء تعرب عن وجهات نظر �أ�صحابها
وال تعرب بال�ضرورة عن وجهة نظر املجلة

رد على ملحد ..كيف تغرب
الشمــــس في عين حمئــة؟

64

تقاري ـ ــر:

أول دولـة أوروبيـة تعتـرف بهـم..
النمسا واحة المسلمين في الغرب

66

�أبحـ ــاث:

التسامح واالعتدال في المجتمع
اإلسالمي

رئي�س التح ــريـر  /د .حممـد �إ�سماعيل الأن�صاري

النجاة ..رائدة العمل اإلنساني

50

"نيكوالس" ثالثيني يقود مجلسا
للمسلمين في سويسرا..

يكتب في هذا العدد
د.عبداملح�سن اجلار اهلل اخلرايف
الأمني العام للأمانة العامة للأوقاف

من إشراقات الوقف
د� .أ�ش ــرف دواب ـ ــة
خبري اقت�صادي

نصرة غزة اقتصاديا

في�صل الزامل

رئي�س جمل�س �إدارة جلنة التعريف بالإ�سالم

الخطاب اإلسالمي ..إذا سلم من الهوى

تابعوا آخر أخبار المسلمين
في الشرق والغرب

Albushra TV

@albushra_news

تع���د �صف���ة "الإن�سانية" يف الإ�سالم �إح���دى �أروع الثمرات التي جاء
بها ،وما كان ذلك �إال �أن هذا الدين العظيم جاء رحمة للعاملني ،و�أن
خطاب���ه جاء خطاب���ا عاما ،للم�سلم وغري امل�سل���م ،للم�ؤمن والكافر،
للأبي����ض والأ�س���ود ،للعرب���ي والأعجمي ..ولذلك ه���ذه ال�صفة من
�صفات وخ�صائ�ص الإ�سالم ،فقد ورد ذكرها يف � 56آية قر�آنية ،ويف
� 43سورة من �سور الذكر احلكيم.
وا�ستح���وذ اجلانب الإن�ساين يف الإ�سالم عل���ى اهتمام كبري ،ف�أ�صل
ّا�س اتَ ُقوا َر ّب ُك ُم
الب�شري���ة واحد (�آدم وحواء) ،قال تع���اىل} :يَ�أَ ّي َها الن ُ
ا ّل���ذِ ي َخل َ َق ُك ْم مِ ْن نَ ْف ٍ�س َو ِ
اح��� َدةٍ َو َخل َ َق منْ َها َز ْو َج َها َوبَثّ مِ نْ ُه َما رِ َج اًال
َ
ال ْر َح���ا َم �إِنّ اهلل َكا َن
ِ�س���ا ًء َوا ّت ُقوا اهلل ا ّل���ذِ ي تَ َ�سا َءلُو َن ِبهِ َو ْ أ
َكث�ي�رً ا َون َ
َعلَيْ ُك ْم َرقِ ي ًبا{.
هذا الأ�صل افرت�ض على امل�سلم منذ �أن جاء الإ�سالم الإح�سان �إىل
امل�سل���م وغري امل�سلم ،و�أن يكون هذا ج���زءا من حياته ،فيكون واقعا
ق���وال وعمال ،م�صداقا للآي���ة ال�سابقة ،وكما يق���ول الإمام الطربي
رحمه اهلل" :-جميعهم �-أي النا�س -بنو رجل واحد و�أم واحدة و�أنبع�ضه���م م���ن بع�ض ،و�أن حق بع�ضهم على بع����ض واجب وجوب حق
الأخ على �أخيه ،الجتماعهم يف الن�سب �إىل �أب واحد و�أم واحدة ،و�أن
الذي يلزمهم من رعاية بع�ضهم حق بع�ض".
ولذل���ك كان �أح���د الأه���داف التي قام���ت من �أجله���ا جمعية النجاة
اخلريية هو ت�أ�صيل العمل الإن�ساين ،و�إك�سابه �صفة "اخلريية" التي
ّا�س
ات�سمت بها �أمة حممد [ يف قولهُ } :كنْتُ ْم َخيرْ َ �أُ ّم ٍة �أُ ْخرِ َج ْت لِلن ِ
تَ�أْ ُم ُرو َن بِامل َ ْع ُر ِ
وف{.
ولقد حققت جمعية النجاة قفزات يف الفرتة ال�سابقة مبجال العمل
الإن�س���اين ،يفوق ما كان يتحق���ق يف ال�سنوات الأ�سبق ،فامتد عملها
حت���ى ج���اب بقاع العامل املختلف���ة ،وانت�شر العم���ل الإن�ساين حامال
ا�سم الكويت من قارة �آ�سيا �شرقا �إىل الأمريكيتني غربا ،ومن �أوروبا
�شم���اال �إىل �إفريقي���ا جنوب���ا ،يف م�شاريع �إن�سانية غ�ي�ر م�سبوقة يف
العم���ل الإن�ساين ،ف�أ�صبحت من رواد العمل الإن�ساين على م�ستوى
العالــــم.
وم���ا كان ذل���ك ليتحقق لوال وق���وف �أهل الكويت جميع���ا وراء هذه
اجلمعي���ة املبارك���ة بالدعم امل���ادي واملعنوي� ،س���واء كان هذا الدعم
من �أعلى �سلم القيادة املتمثلة يف ت�شجيع �سمو الأمري ال�شيخ �صباح
الأحم���د اجلابر ال�صباح حفظه اهلل� ،أو عل���ى امل�ستوى احلكومي �أو
على امل�ستوى ال�شعبي.
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"النجاة الخيرية" :إذاعة القرآن وتلفزيون الكويت شريكان في النجاح
�أ�ش���اد نائــ���ب املديـ���ر العــــــام �أن�شطة اجلمعية ب�صورة تعك�س
بجمعي���ة النج���اة اخلريي���ة الريادة اخلريية الكويتية.
جاب���ر الون���دة بالعمل اخلريي وثمن الوندة دور وتعاون وزارة
الكويت���ي م�شريا �إىل �أنه و�صل الإعالم غري املح���دود معترباً
�إىل �أ�صق���اع �أوروب���ا و�أدغ���ال تلفزيون دول���ة الكويت و�إذاعة
�إفريقي���ا وربوع �آ�سي���ا ،حامال الق���ر�آن الك���رمي �شريك�ي�ن يف
اخل�ي�ر وامل�ساعدة للمحتاجني النج���اح" ،حي���ث �إننا عرب تلك
واملعوزي���ن ،حت���ى �أ�ضح���ى الف�ضائي���ة املبارك���ة والإذاعة
مدر�سة خريية بامتياز.
املمي���زة نلتق���ي �أه���ل الكويت
و�ضيوفه���ا الك���رام ،ونعر����ض
له���م م�شاريعن���ا اخلريي���ة،
ال مميزاً وت�سابقاً
ونلم�س تفاع ً
حمموماً على فعل اخلري".

وقال الوندة �إن جمعية النجاة
اخلريي���ة حقق���ت م�شاري���ع
خريي���ة كثرية تعليمية و�صحية
و�إن�شائية وتربوية داخل وخارج
الكوي���ت ،بدعم �أه���ل الكويت وق���ال الوندة �إن الكويت غدت
الذي���ن ي�سارع���ون �إىل جن���دة واح���ة وملتق���ى عاملي���ا لتنفيذ
املحتاج�ي�ن والفق���راء ،مثمن���ا املب���ادرات الإغاثي���ة ،م�ستدال
تعاون ال�سف���ارات الكويتية مع برغبة غالبي���ة الدول يف عقد

جابـ ــر الون ــدة

نائب املدير العام جلمعية النجاة

امل�ؤمت���رات الإن�ساني���ة الكربى
يف البالد ،خ�صو�صا �أن الكويت
تعت�ب�ر م�صـــــــــ���درا لل�ث�روات
الإن�سانية واملالية وهذا يعك�س
توجه الكويت اخلريي الطامح
نح���و بل���وغ العاملي���ة يف خدمة
املعوزين وال�ضعفاء.

و�أ�ض���اف �إن جمعي���ة النج���اة
اخلريي���ة وجه نا�صع من �أوجه
العمل اخل�ي�ري الكويتي ،ويد
مم���دودة بالعط���اء والتنمي���ة
طاول���ت �شعوب���اً وجمتمع���ات
من م�ش���ارق الأر�ض ومغاربها،
ف�شي���دت امل�ؤ�س�سات التعليمية
وامل�ساجد وبيوت الفقراء ودور
الأيت���ام وكفال���ة الأيتام وكفالة
الأ�س���ر املتعفف���ة ،و�شي���دت
املراكز الطبية ونفذت العديد
من م�شاري���ع الزواج اجلماعي
للفق���راء والأيتام ع�ل�اوة على
دع���م امل�شاري���ع ال�صغ�ي�رة
للفق���راء التي تكفه���م عن ذل
ال�س����ؤال ورعاية ط�ل�اب العلم
وكفالتهـــم.

لجنة زكاة سلوى :اقبال مميز على مشروع كفالة اليتيم
ق���ال رئي�س جلن���ة زكاة �سل���وى التابعة جلمعي���ة النجاة اخلريية
ال�شي���خ بدر العقيل �إن جلنة زكاة �سل���وى ت�شهد �أقباالً كبرياً من
�أهل اخلري على م�شروع كفالة الأيتام ،ذلك امل�شروع الذي متتاز
ب���ه اللجنة ،وتبلغ كفال���ة اليتيم خارج الكوي���ت  15دينارا كويتيا
وداخل الكويت  20دينارا كويتيا.
وب�ي�ن العقيل �أن ف�ض���ل رعاية الأيتام وكفالته���م عظيم عند رب
العاملني ،وقال �إن من يكفل يتيما فهو رفيق لر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم يف اجلن���ة ،م�صداقا لقوله -عليه ال�صالة وال�سالم-
يف حديثه ال�شريف�" :أنا وكافل اليتيم كهاتني يف اجلنة") .و�أ�شار
ب�إ�صبعي���ه ال�سبابة والو�سطى( ،فما �أعظم و�أف�ضل و�أروع مرافقة
ر�س���ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سل���م يف اجلنة ،وهذا �إن دل ف�إمنا و�أ�ش���ار العقي���ل �إىل �أن اللجن���ة تفتح ب���اب امل�ساهمة يف م�شروع
ي���دل دالل���ة وا�ضحة على حث ديننا احلني���ف على رعاية الأيتام كفال���ة الأيتام على مدار العام وت�سع���ى لتفعيل حمالت متعاقبة
وكفالته���م عل���ى اعتبار �أنه���م من �شريحة ال�ضعف���اء وذوي العوز لكفالة الأيتام داخل الكويت وخارجها يف عدد من الدول العربية
واحلاج���ة ،عالوة على ذلك ف�إن كفال���ة الأيتام تزكي مال امل�سلم والإ�سالمي���ة ومنها م�صر واليمن وفل�سط�ي�ن وباك�ستان و�سورية
وتطهره ويبارك اهلل فيه وي�ضاعف له الأجر والثواب.
وبنغالدي�ش ودول البلقان وغريها من الدول الأخرى.

6

( )139ــ �سبتمرب  2014ــ ذي القعدة

1435

النج ــاة اخلريي ــة

الدبوس :مركز الكويت الطبي بصمة خيرية كويتية رائدة
ثمن رئي�س جلن���ة زكاة الفحيحيل التابعة
جلمعية النجاة اخلريي���ة ال�شيخ عبداهلل
الدبو����س حر�ص الكويت �أم�ي�راً وحكومة
و�شعب���اً على تفعي���ل دور العمل اخلريي،
موكدا �أن الإح�ص���اءات الر�سمية العاملية
�أثبت���ت �أن الكوي���ت غدت رقم���ا مهما يف
املعادلة الإن�ساني���ة ،م�ضيفا ب�أن م�ساعدة
الفقراء واملر�ض���ى وكفالة الأيتام و�أعمال
الرب� ،أ�صبحت �سجية �أهل الكويت.
وق���ال الدبو����س �إن اللجن���ة خ�ل�ال �شهر
رم�ض���ان املبارك �شهدت �إقب���اال وتفاع ً
ال
ممي���زاً من اخلريي���ن الذين حر�صوا على
امل�شاركة يف امل�شاريع اخلريية املتنوعة ،ما
بني كفالة �أيتام وبناء امل�ساجد وحفر الآبار
وترميم امل�ساج���د القدمية ،وكفالة طالب
العل���م وكفال���ة حمفظ���ي الق���ر�آن الكرمي
وم�ساع���دة املر�ض���ى وال���زواج اجلماعي

وبن���اء املدار�س التعليمي���ة ،وكفالة طالب
العلم وكفالة الأ�س���ر املقطوعة وال�شهرية
للفق���راء الذي���ن يعي�ش���ون داخ���ل وخارج
الكويت.
وب�ي�ن الدبو����س �أن الري���ادة اخلريية التي
ناله���ا العم���ل اخل�ي�ري الكويت���ي ترج���ع
وح���ول الأن�شطة اخلارجي���ة قال الدبو�س
لالهتم���ام البالغ الذي يقوم به �سمو �أمري
لدين���ا م�شاري���ع خريي���ة يف كل من اليمن
الب�ل�اد ال�شي���خ �صب���اح الأحم���د اجلابر
ال�شقي���ق حيث قمنا ب�إن�شاء مركز الكويت
الطب���ي والذي يعد ب�صم���ة خريية كويتية
ممي���زة يق���دم اخلدم���ات الطبيب���ة مل���ا
يزي���د عل���ى � 100أل���ف �شخ����ص �سنويا،
وكذل���ك نق���وم بت�شييد امل�ساج���د وترميم
الق���دمي منه���ا ،كم���ا نق���وم بحف���ر الآبار
وتوزي���ع امل�ساع���دات ،و�إقام���ة حلق���ات
حتفيظ الق���ر�آن الكرمي ورعاي���ة الفقراء
وامل�ساكني وتوزيــــع امل�ساعـــدات ال�شهرية
واملقطوعـــة.
ال�صب���اح حفظ���ه اهلل ورع���اه بالعم���ل
اخل�ي�ري ،فغ���دت الكوي���ت بف�ض���ل اهلل
جل وع�ل�ا واح���ة وملتقى عاملي���اً لإقامة
امل�ؤمت���رات اخلريي���ة الإغاثي���ة ،ف�أقامت
م�ؤمترين لإغاثة �سوريا.

زكاة كيفان 9 :رحالت إغاثية للنازحين السوريين
�أف���اد رئي�س جلن���ة زكاة كيفان التابعة جلمعي���ة النجاة اخلريية
ال�شي���خ عود اخلمي�س يف ت�صري���ح �صحايف �إن اللجنة �سريت ما
يزي���د عن  9رحالت �إغاثية للنازح�ي�ن ال�سورين بالأردن وتركيا،
وقام���ت اللجنة بتوزيع ال���دواء والك�ساء ،وامل����أكل وامل�شرب على
النازحني ،وكذلك زارت املر�ضى وكفلت الأيتام و�أقامت احلفالت
له�ؤالء الأيتام الذين فقدوا �آباءهم ب�سبب احلرب ال�شر�سة التي
ت�شهدها �سورية.
وحول �أن�شطة اللجنة خالل �شهر رم�ضان املبارك قال اخلمي�س:
اللجن���ة يف �شه���ر رم�ضان املب���ارك تراها كخلية نح���ل ،توا�صل
العم���ل بالليل والنهار خلدمة املتربعني وتلبية رغباتهم ،و�شهدنا
بتوفي���ق اهلل �أقباالً كب�ي�راً وتفاع ً
ال مميزاً من قبل اخلريين على
كافة م�شاريعنا اخلريية املتنوعة ،ما بني �إن�شائية كبناء امل�ساجد
وبن���اء دور الأيت���ام وبي���وت الفق���راء وحلق���ات حتفي���ظ القر�آن
الك���رمي وامل�شاريع االجتماعية ،مث���ل كفالة الأ�سر وكفالة الأيتام
وامل�ساع���دات بنوعيها املقطوعة وال�شهرية ،وكذلك زكاة الفطر،
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وغريها من امل�شاريــع اخلرييـــة.
وب�َّي�َّنّ اخلمي����س �أن اللجنة قام���ت بتنفيذ م�ش���روع والئم �إفطار
ال�صائم وحر�صت على التعاقد مع ال�شركات املميزة والتي تقدم
وجبات جيدة تكفي ال�صائ���م ،والقى امل�شروع ا�ستح�سان الرواد
من �ضيوف دولة الكويت ،م�ضيفا ب�أن اللجنة حتر�ص على وجود
من���دوب ي�ش���رف على الوجب���ات يف كل موقع م���ن مواقع �إفطار
ال�صائم ،ويقدم تقريراً كام ً
ال عن امل�شروع.

النج ــاة اخلريي ــة

"الشامية والشويخ" تفتح باب
المساعدات لألسر المحتاجة
�أكد نائ���ب رئي�س جلنة
زكاة ال�شامي���ة وال�شويخ
لل�ش����ؤون التنفيذيــــ���ة/
حمــــــــ���د النم����ش ع���ن
تق���دمي اللجن���ة للعديد
م���ن امل�ساعــــــــــــــ���دات
املقطوعــ���ة وال�شهري���ة
للأ�س���ر الفق�ي�رة الت���ي
تعي����ش عل���ى �أر����ض
حمد النم�ش
كوي���ت اخل�ي�ر ،معترباً
نائـــب رئيــ�س جلنــة زكــــاة
ال�شاميـــة وال�شويــخ
�أن اللجن���ة غ�ص���ن يانع
الثمار يف ب�ستان العمل
اخل�ي�ري الكويتي ،مثمنا دع���م وتعاون �أهل اخلري والذين
بهم ي�ستمر العطاء.
وق���ال النم����ش يف ت�صريح �صح���ايف له �إن اللجن���ة بد�أت
با�ستقبال تق���دمي امل�ساعدات للأ�س���ر واحلاالت الفقرية
واملحتاجة ،وذلك بعد االط�ل�اع على الأوراق وامل�ستندات
الر�سمية التي تو�ضح حاجة تلك الأ�سر للم�ساعدة ،وبعدها
يتم �صرف امل�ساعدات للمحتاجني وفق �آلية العمل املتبعة
يف اللجنة ،على �أن تكون هذه الأ�سر من �أهايل حمافظتي
العا�صم���ة وحويل ،وذلك يف �إط���ار العمل امل�ؤ�س�سي الذي
تعمل به اللجنة.
و�أو�ض���ح النم����ش �أن جلنة زكاة ال�شامي���ة وال�شويخ حباها
اهلل تعاىل خرية من �أهل الكويت فرتاهم يحر�صون دائما
عل���ى �سقي �شجرة اخلري ،حتى تظ���ل مثمرة على الدوام
فنالح���ظ ت�سابق حمموم من اخلريين على م�شروع كفالة
الأيت���ام ،وم�شروع حف���ر الآبار وم�ش���روع الأ�سر املتعففة،
ووجب���ة العامل وم�شروع بناء امل�ساج���د ،وم�شروع م�سجد
جري���ن لني بربيطاني���ا ،وم�ش���روع �إذاعة الق���ر�آن الكرمي
ب�ألباني���ا والت���ي ت�س�ي�ر على غ���رار برامج �إذاع���ة القر�آن
الكرمي الكويتية ،وغريها من امل�شاريع اخلريية التي تقوم
بها اللجنة.
واختت���م النم�ش ت�صريحه �سائال احل���ق �سبحانه �أن يدمي
على الكويت خريه���ا و�أمنها و�أمانها و�أن يحفظها من كل
�سوء و�سائر بالد امل�سلمني.
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الكندري :إنجازات مباركة من خالل
 30مشروعا في لجنة العثمان
�أ�ش���اد مدير جلن���ة زكاة العثمان التابعة جلمعي���ة النجاة اخلريية
ال�شي���خ �أحمد الكن���دري بتعاون �أهل اخلري م���ع �أن�شطة وم�شاريع
اللجن���ة املبارك���ة الت���ي ته���دف �إىل خدم���ة الفق���راء وال�ضعف���اء
واملحتاجني داخل وخارج الكويت.
وبني الكندري �أن اللجنة بف�ضل اهلل تعاىل لديها ما يزيد عن 30

م�شروع���ا خرييا ،منها ما يتم تنفيذه داخل الكويت ومنها ما ينفذ
يف اخل���ارج ،وحتر�ص اللجنة على التعاقد م���ع اجلهات الر�سمية
وامل�شهرة يف تلك البلدان ،ومن هذه امل�شاريع م�شروع رفقاء النبي
�صل���ى اهلل علي���ه و�سلم لكفال���ة الأيتام ،والذي م���ن خالله كفلت
اللجن���ة �أيتام���ا يف داخل الكويت م���ن اجلاليات الواف���دة و�أيتاما
يف العدي���د من بلدان العامل العرب���ي والإ�سالمي ،وكذلك م�شروع
ال���زواج اخلريي والذي من خالله تهدف اللجنة �إىل الق�ضاء على
�شب���ح العنو�سة الذي انت�ش���ر ب�صورة خميفة هذه الأيام ،وذلك من
خالل عمل م�ؤ�س�سي راق ديني يعك�س دور اللجان اخلريية وتو�سع
�أعمالها وتقدميها خدمات جمتمعية جليلة.

وح���ول ح�صاد �شهر رم�ض���ان املبارك قال الكن���دري :بف�ضل اهلل
تعاىل �شهدت جلنة زكاة العثمان �إقباال كثيفاً خالل �شهر رم�ضان
املبارك على �شتى امل�شاريع اخلريية والحظنا هبة وفزعة اخلريين
نحو دعم الفقراء ،ف�أقامت اللجنة والئم �إفطار ال�صائم يف العديد
من امل�ساجد ،كما وزعت اللجنة عيدية اليتيم وك�سوة اليتيم وكذلك
امل�ساع���دات املقطوع���ة وال�شهري���ة للأ�سر الفق�ي�رة التي ال جتد
م���ن يعولها ،وغريها م���ن الأعمال املباركة الت���ي �ساهمت اللجنة
به���ا ،كما �أقامت اللجنة �سل�سل���ة متميزة من املحا�ضرات مب�سجد
ال�شايج���ي املجاور للجنة مبنطقة حويل للعديد من علماء الكويت
الأفا�ضل ،الباكورة كانت مع ف�ضيلة الدكتور /خالد املذكور رئي�س
اللجن���ة اال�ست�شارية العليا للعمل عل���ى ا�ستكمال تطبيق ال�شريعة
الإ�سالمي���ة يف �أول يوم من �أي���ام �شهر رم�ضان املبارك ،معترباً �أن
هذا غي�ض من في�ض من �أعمال و�أن�شطة اللجنة.

التعريف بالإ�سالم

"التعريف باإلسالم" 1274 :مهتديا أشهروا إسالمهم في رمضان
هن����أت جلن���ة التعري���ف بالإ�س�ل�ام الأمة
الإ�سالمي���ة عامة ،و�أه���ل الكويت خا�صة
بعي���د الفط���ر املب���ارك و�أعلن���ت �إ�شه���ار
�إ�سالم  1274مهتدي���ا ومهتدية من �شتى
اجلن�سي���ات باللجنة خ�ل�ال �شهر رم�ضان
املا�ضي .جاء ذلك خ�ل�ال االحتفال بعيد
الفط���ر املبارك ،ال���ذي �أقامه فرع اللجنة
يف الق�ي�روان .وق���ال مدي���ر ع���ام اللجنة
د.جم���ال ال�شط���ي �إن �أكرث م���ن 65500
مهت���د ومهتدي���ة �أ�شه���روا �إ�سالمه���م يف
جلن���ة التعريف بالإ�سالم من���ذ ت�أ�سي�سها
ع���ام  1978و�أن م���ن املهتدي���ن م���ن قرر
بع���د �سف���ره �إىل م�سقط ر�أ�س���ه �أن يقدم

للإ�سالم �شهادة عملية فعمل بدعوة �أهله بتقدمي اجلوائ���ز الت�شجيعية للفائزين يف
و�أ�صدقائه وجريانه ومن يخالط من غري االختبارات ،كما ن�سري للمتميزين رحالت
امل�سلم�ي�ن .و�أ�شار �إىل �أن���ه قابل مهتدين العم���رة ونعم���ل بكل طاقاتن���ا على تنمية
قام���وا بافتت���اح �إذاعة للق���ر�آن الكرمي يف ثقافته���م الإ�سالمي���ة ،و�شح���ذ وازعه���م
الدين���ي ليكون���وا عنوان���ا جدي���دا مميزاً
الفلبني ،للتعريف بالإ�سالم.
للإ�سالم".
و�أو�ض���ح �أن اللجنة ال يقت�صر دورها على
و�شكر ال�شطي �أهل الكويت الذين ال ي�ألون
�إ�شه���ار �إ�سالم املهت���دي فح�سب ،بل البد
جه���دا وال يدخرون و�سعاً يف دعم �أن�شطة
من رعايته واالهتمام ب���ه" ،نقوم بتعليمه
وم�شاريع اللجنة "فلوال هذا التعاون وتلك
الطه���ارة وال�ص�ل�اة و�أركان الإ�س�ل�ام ،املبادرات ما ا�ستطاع���ت اللجنة الدعوية
وغريه���ا من الأمور الديني���ة يف الف�صول �أن حتق���ق تلك الإجن���ازات التي تدون يف
الدرا�سية التي تبد�أ من التمهيدي وت�ستمر �سجالت ال�شرف والتميز".
�إىل امل�ست���وى الراب���ع ،ونحف���ز امل�شاركني
وق���ال مدير مكات���ب العا�صم���ة للتعريف
بالإ�سالم جودة الفار�س �إن اللجنة تطرح
العدي���د من امل�شاري���ع اخلريية على �أهل
اخل�ي�ر ومنه���ا طباع���ة ترجم���ات معاين
القر�آن الكرمي وتوزيعها ،وطباعة حقيبة
الهداية ،وم�شروع كفالة داعية ،وم�شروع
كفال���ة مهت���د جدي���د ،وم�ش���روع عم���رة
املهتدين اجل���دد ،و�أن اللجنة جتد تعاونا
وتفاعال مميزا من �أهل اخلري.

الداعية نورا السويسرية :التعريف باإلسالم منارة للدعوة
يف �إطار التعاون والتن�سيق بني جهود العاملني
خلدمة الدعوة الإ�سالمية والتعريف بالإ�سالم
بني املراكز الإ�سالمية املختلفة ،قامت الداعية
"ن���ورا �إللي" رئي�سة الق�س���م الن�سائي يف مركز
ال�ش���ورى الإ�سالم���ي ب�سوي�سرا بزي���ارة �إدارة
ال�ش����ؤون الن�سائية بلجن���ة التعريف بالإ�سالم،
وكان يف ا�ستقباله���ا م�س�ؤولو الإدارة الن�سائية
والداعيات.
وقالت الداعية "نورا" بهذه املنا�سبة" :ما
ر�أيته يف �إدارة ال�ش�ؤون الن�سائية حقاً يبهج
النف����س ويبعث فيها ال�سرور والأمل ،فقد
وجدت مهتدي���ات جديدات من جن�سيات
ولغ���ات وثقاف���ات خمتلف���ة ،م���ن الهن���د
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و�سريالي���ون والفلب�ي�ن وغان���ا ومدغ�شقر
و�أوغن���دا و�إيرلن���دا ،جمعه���ن الإ�س�ل�ام
والتق�ي�ن يف هذا امل���كان الذي ميثل منارة
للدعوة ومركزاً للعلوم ال�شرعية".
و�أ�ضاف���ت :لق���د وج���دت هن���ا متابع���ة
للم�سلمات اجلديدات من قبل امل�س�ؤوالت
والداعي���ات ،حيث جتد املهتدية اجلديدة
كل ع���ون ..واطلعت على املناهج املختلفة
وق���د طلب���ت تزويدها بن�سخ���ة من كتاب
"ه���ذا طريق���ي" ومناه���ج اللغ���ة العربية
لغري الناطق�ي�ن بها ,.وعن مركز ال�شورى
الإ�سالمي ب�سوي�سرا تقول" :نقوم بتقدمي
معلوم���ات ع���ن الإ�س�ل�ام يف املدار����س

واجلامع���ات وامل�ست�شفيات وال�سجون كما
نقوم باالهتمام بامل�سلمني اجلدد من حيث
ما يواجهون من م�شاكل �سواء اجتماعية �أو
مادية بالإ�ضافة �إىل تعليمهم �أمور الدين،
وذلك من خالل تنظيم الدورات ال�شرعية
املختلفة م�ضيفة ب�أنهم ب�صدد �إقامة م�أوى
للم�سلم���ات اجلديدات اللوات���ي يواجهن
م�ش���اكل مع �أ�سرهن ،وذلك بعد �إ�سالمهن
وممن لي�س لديهن ا�ستقالل مادي".
وق���د �شه���دت الداعي���ة ن���ورة ع���دداً من
حاالت �إ�شه���ار الإ�سالم كما قامت بجولة
عل���ى الف�صول الدرا�سي���ة وح�ضرت عدة
دورات لتعليم مبادئ الإ�سالم .

التعريف بالإ�سالم

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

نسائية الروضة تجني ثمار دعوتها
الميدانية بإسالم سيدة بقصر السيف

�إميانا ب�أهمية الدعوة �إىل اهلل ،ودورها يف املجتمع ،و�أنها ر�سالة
عل���ى كل م�سل���م ،يجب عليه �أن يحلمه���ا للآخرين ،وي�ساهم يف
ن�شره���ا ول���و بجزء ب�سي���ط كما قال الر�س���ول [ يف احلديث:
"بلغ���وا عن���ي ول���و �آي���ة" ،ت�ست�ضيف جلن���ة التعري���ف بالإ�سالم
الإدارة الن�سائي���ة بال�ساملية -الن���وادي ال�شبابية لتدريبهم علىالأم���ور الدعوي���ة ،وت�أهيله���م ليكونوا دع���اة للم�ستقبل ،بتطوير
�إمكاناته���م الدعوية ،وا�ستثمار مواهبهم يف خدمة الدين ،وذلك
حتت عنوان" :كن داعيا �أينما كنت" ،وت�ستمر ملدة �أ�سبوعني يف
الف�ت�رة من � 23-10أغ�سط�س ،و�ش���ارك فيها نادي "فينا خري"
التطوعي ،والكثري من الأفراد املتطوعني.

الدعوة امليدانية جزء م���ن عمل الإدارة الن�سائية للتعريف بالإ�سالم
بالرو�ضة ،وذلك من خالل ما تقوم به من �شراكة دعوية مع امل�ؤ�س�سات
والهيئ���ات وامل�صال���ح املختلف���ة ،بدعوة غ�ي�ر امل�سلم���ات بالزيارات
واملقاب�ل�ات الدعوية التي تق���وم بها داعيات اللجنة مبختلف اللغات
يف �أماكن تواجد العمالة .وقد �صرحت بذلك مديرة العالقات العامة
والإع�ل�ام ب���الإدارة الن�سائي���ة بالرو�ضة عذوب العو�ض���ي ،م�ضيفة:
�أن الإدارة ا�ستلم���ت دع���وة كرمية من �إدارة ق�ص���ر ال�سيف ،لتعريف
العامالت بالثقافة الإ�سالمية والعادات والتقاليد العربية،
و�أ�ش���ارت �إىل �أن الزي���ارة �أثمرت عن �إ�شه���ار �إ�سالم �إحدى عامالت
الق�صر ال�سريالنكيات ،م�شيدة ب�إدارة الق�صر.

النوري للتعريف باإلسالم نظمت مسابقة الرزاق األولى للقرآن الكريم
نظم���ت دار الن���وري للتعري���ف بالإ�سالم
مبحافظ���ة اجله���راء احلف���ل اخلتام���ي
مل�سابق���ة ال���رزاق الأوىل للق���ر�آن الكرمي
للمهتدين اجلدد ،وذلك بتربع ورعاية من
�أبناء املرحوم "خلف الرزاق" يف مقر الدار
باجلهراء ،والتي �شارك فيها � 55شخ�صا
( 30رج���ال 25 +ن�س���اء) م���ن املهتدي���ن
اجل���دد ،وح�ضر احلفل مدير الدار �سامل الق���ر�آن الك���رمي ،وتعريفه���م بدينه���م من
احل�سين���ي ،ورئي����س ق�سم الدع���اة ح�سن خ�ل�ال حف���ظ �آيات���ه ،ورعاي���ة املتفوقني
النبه���ان ،بالإ�ضاف���ة �إىل املهتدين اجلدد منه���م ،وتر�سيخ قيم ومفاهيم الإ�سالم يف
واملهتديات ودعاة وداعيات الدار.
نفو�سهم.
وقال مدي���ر الدار �س���امل احل�سيني بهذه و�أ�ضاف احل�سيني :لقد �شهدت امل�سابقة
املنا�سب���ة� :إن امل�سابق���ة ج���اءت برعاي���ة �إقب���اال كثيفا بالرغم م���ن تنظيمها للمرة
كرمية م���ن �أبن���اء املرحوم خل���ف الرزاق الأوىل ،حيث �شارك فيها � 55شخ�صا من
طي���ب اهلل ث���راه ،وذلك يف �إط���ار ت�شجيع املهتدين اجل���دد رجاال ون�س���اء ،تناف�سوا
املهتدي���ن اجلدد على حفظ وتالوة وتدبر فيها على املراك���ز الأوىل ،م�شريا �إىل �أن
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امل�سابق���ة �أظه���رت ح���ب املهتدين اجلدد
و�إقبالهم على حف���ظ كتاب اهلل ،وتالوته
وتدب���ره ،حي���ث �أج���ادوا حف���ظ الآي���ات
وال�سور املقررة عليهم يف امل�سابقة.
وب�ي�ن احل�سين���ي ف�ضل حف���ظ كتاب اهلل
عز وجل م���ن علو مكان حافظه ،و�أنه مع
ال�سفرة الك���رام الربرة ،ومكانت���ه العالية
يف الدني���ا والآخ���رة ،و�أن���ه م���ن �أهل اهلل
وخا�صته.

فعالي ـ ــات

حفل استقبال
عيد الفطر المبارك 1435
ا�سم الفعالية :حفل ا�ستقبال عيد الفطر املبارك
التنظيم :جلنة التعريف بالإ�سالم
مكتب القريوان

• ا�ستقبال ال�ضيوف

املكــان� :صالة جمعية ال�صليبخات والدوحة
الفعاليــات:
• ا�ستقبال املهنئني بعيد الفطر

• كلمة مدير مكتب القريوان

• كلمة مدير عام جلنة التعريف بالإ�سالم

• رف���ع ال�ست���ار عن ع���دد الذين دخل���وا الإ�سالم يف
رم�ضان  1435هـ
• ع�شاء على �شرف احل�ضور.

• مدير عام جلنة التعريف بالإ�سالم جمال ال�شطي
مرحبا بال�ضيوف

• عريف احلفل جودة الفار�س متو�سطا احل�ضور
• فرحة العيد
16
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• �صــورة جماعــية

 1274ثمار حملة «خلك فعال ..بطيب
األفعال» رمضان 1435

• الإعالن عن عدد املهتدين
• موظفي جمعية النجاة اخلريية يف مقدمة احل�ضور

• مدير مكتب �إ�شبيلية فهد ال�شمري مهنئا بالعيد
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م�شاريـ ــع خرييـ ـ ــة

�إيه ــاب الدب ــو�س

مدير جلنــة زكــــاة الفحيحيل

مشروع
العمارة
الوقفية

الوق���ف حب�س العني ع���ن متليكها لأحد من العباد والت�صدق باملنفعة على م�صرف
مباح .وي�شمل الوقف الأ�صول الثابتة ،كالعقارات واملزارع وغريها ،وي�شمل الأ�صول
املنقولة التي تبقى عينها بعد اال�ستفادة منها كالآالت ال�صناعية.
الوق���ف اخلريي م�شروع وم�ستحب ويدل على ذلك قول���ه تعاىل } :لَ ْن تَنَالُوا الْبرِ َّ
َحتَّ���ى تُنْفِ ُقوا ممِ َّ ا تحُ ِ ّبُونَ{ ،وملا �سمعه���ا �أبوطلحة بادر �إىل وقف �أحب �أمواله �إليه
وه���و ب�ستان كبري كث�ي�ر النخل ا�سمه "بريحاء" (�أخرجه البخ���اري) ،وما روي عن
عم���رو ب���ن احل���ارث بن املطلق �أن���ه قال" :ما ترك ر�س���ول اهلل �إ ّال بغلت���ه البي�ضاء
و�سالح���ه ،و�أر�ضاً تركها �صدقة"( .رواه البخ���اري) ،وقول الر�سول [�" :إذا مات
اب���ن �آدم انقط���ع عمله �إال من ثالث� :صدقة جارية� ،أو علم ينتفع به� ،أو ولد �صالح
يدعو له" ،وال�صدقة اجلارية حممولة على الوقف عند العلماء.

العمارة الوقفية
مصدر ريع ثابت يغذي مشاريع
اللجنة المتنوعة
الهـ ــدف من امل�شروع
تهدف جلنة الفحيحي���ل للزكاة وال�صدقات من خالل
م�ش���روع العمارة الوقفي���ة �إىل �إيجاد م�صدر ريع ثابت
يغ���ذي م�شاري���ع اللجنة املتنوع���ة ،وخا�ص���ة امل�شاريع
القائمة على ال�صرف على الأ�سر الفقرية.
لذل���ك قامت جلن���ة زكاة الفحيحيل ب�ش���راء عمارتني
يف منطق���ة املنق���ف ,حيث يتم توزي���ع ايراداتهما على
الأ�سر الفقرية من خالل رواتب �شهرية �أو م�ساعدات
مقطوعة ,واللجنة ب�صدد �شراء عمارة ثالثة.
طرق التبـ ــرع

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

18

( )139ــ �سبتمرب  2014ــ ذي القعدة

1435

حملي ــات

وزارة األوقاف توقف جمع التبرعات في المساجد
�أعلن���ت وزارة الأوق���اف وال�ش����ؤون الإ�سالمية
ايقاف جمع التربعات وعدم ال�سماح لأي جهة
�أو �شخ����ص بالعم���ل عل���ى جمعه���ا يف م�ساجد
الكوي���ت ,وقال���ت ال���وزارة يف بي���ان �صح���ايف
الي���وم �إن وكي���ل الوزارة الدكت���ور عادل الفالح
�أ�صدر تعميما �إداريا موجها �إىل مدراء �إدارات
م�ساجد املحافظ���ات ال�ست والأئمة واخلطباء

ب�ض���رورة �إيقاف العم���ل بالتعميم الإداري رقم
 2014/1ب�ش����أن حملة جمع التربعات ل�صالح
ال�شع���ب ال�سوري ,كما �أوق���ف التعميم اجلديد
العمل بالتعمي���م الإداري رقم  2014/8ب�ش�أن
جمع التربع���ات خالل �شهر رم�ض���ان املبارك
حفاظا على �سري العم���ل وانتظامه بعد انتهاء
الفرتة الزمنية املخ�ص�صة لذلك.

الشطي :تأسيس فريق نسائي
للتواصل مع كبار المحسنات

"الصحافيين" تستنكر التطاول
على الرسول الكريم

ق���ال مدير مكتب التوا�صل م���ع كبار املح�سنني يف بيت الزكاة
الدكتور خالد يو�سف ال�شطي �إن املكتب يخت�ص بجمع وتوثيق
املعلوم���ات عن كب���ار املح�سنني من رجال �أعم���ال وم�ؤ�س�سات
و�ش���ركات وجمعيات تعاونية وخريي���ة عن طريق التن�سيق مع
الإدارات املعنية مبا يخ�صهم وتوثيق العالقة معهم.

ع�ب�ر جمل����س �إدارة جمعي���ة ال�صحافي�ي�ن الكويتي���ة ع���ن
بال���غ ا�ستيائ���ه مما مت تداول���ه يف املواقع وو�سائ���ل التوا�صل
االجتماع���ي وردود الفع���ل عل���ى التغريدة الت���ي وردت على
احل�ساب ال�شخ�صي (تويرت) لرئي�س حترير جريدة ال�سيا�سة
�أحمد اجلاراهلل ،واملت�ضمنة تطاوال على ر�سولنا [.

و�أ�ش���ار ال�شط���ي �إىل �أن م���ن �أهداف املكت���ب الأخرى عر�ض
م�شاريع البيت ودعوة املح�سنني لزيادة حجم الدعم والتمويل
له���ا� ،إ�ضاف���ة لتزويده���م مبعلوم���ات متكاملة ع���ن امل�شاريع
اخلريية التي �ساهموا فيها و�آثارها الإيجابية على امل�ستحقني
والرد على كافة ا�ستف�ساراتهم.

وقال جمل�س �إدارة اجلمعية يف بيان �أم�س �إنه �إذ ي�شدد على
عل���و مكانة ر�سولنا الكرمي �أ�شرف اخللق وهادي الأمة ،ف�إنه
ي�ؤك���د �أن ه���ذا الأمر ال ميكن القبول ب���ه مطلقاً �أو ال�سكوت
عن���ه .و�أ�ض���اف" :و�إذا كان رئي����س حترير جري���دة ال�سيا�سة
�أحم���د اجل���اراهلل يحم���ل �صف���ة الرئي�س الفخ���ري جلمعية
ال�صحافي�ي�ن الكويتية ف����إن هذه ال�صفة �أو ه���ذا امل�سمى ال
يعن���ي �صفة تنفيذي���ة يف جمل�س �إدارة جمعي���ة ال�صحافيني
الكويتي���ة ،وت�صرف���ات الرئي����س الفخ���ري للجمعي���ة و�آرا�ؤه
ومواقف���ه وما يعرب عنه ال متثل اجلمعية وال تعرب عن �آرائها
ومواقفها".

و�أ�ض���اف ال�شط���ي �أن املكتب قام بت�أ�سي����س فريق ن�سائي من
موظفات البيت للتوا�صل مع كبار املح�سنات وتقدمي خدمات
ع���دة لهن ،مث���ل خدمة التح�صيل ال�سري���ع ،وخدمة احت�ساب
زكاة الذه���ب وخدم���ة احت�ساب زكاة الأ�سه���م وكافلة الأيتام،
وغريها من خدمات خريية.
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ضحوي الجسار :أهل الخير كثر ..وأتمنى أن أحذو حذو د .السميط
�أك���د املح�سن �ضح���وي اجل�سار �أن �أهل اخل�ي�ر يف الكويت كرث،
متمني���اً �أن يحذو حذو الدكتور عبدالرحمن ال�سميط يف �أعماله
اخلريية ب�إفريقيا.
وك�ش���ف اجل�س���ار يف ت�صريح���ات لـ«الوطن» �أنه ق�ض���ى �سنوات
عدي���دة يف عم���ل اخلري يف كثري من ال���دول الإفريقية كان منها
�إ�سالم � 6أ�شخا�ص على يديه من �ضمنهم امر�أة رهنت بيتها �إىل
�أح���د التجار لعالج بنتها م���ن ال�سرطان ،وعندما هددها التاجر
ب�إخالئها من البيت ب�سبب انتهاء املهلة التي بينهم ومل جتد املال
لتدف���ع له ،ا�ستوثق من �صحة الواقعة و�س���دد املبلغ عنها و�أرجع
بيتها �إليها وعلى �إثر هذا املوقف حدث بينهما �أن قالت له :ماذا
تريد؟ ،فقلت لها :هذا فعل املح�سنني من امل�سلمني ،ف�أ�سلمت.
و�أ�ش���ار اجل�سار �إىل �أن من �ضم���ن �أعماله �أي�ضاً كفالة  21يتيماً
و� 20أ�س���رة وبن���اء �آبار وحتفيظ قر�آن لأطف���ال امل�سلمني وتوزيع
امل�صح���ف يف خمتل���ف امل���دن وال���دول الإ�سالمي���ة� ،إ�ضافة �إىل
�أعمال خريية يف الكويت يف �شهر رم�ضان املبارك يف كل عام.

و�أ�ش���ار اجل�س���ار �إىل �أنه عم���ل يف الكثري من ال���دول الإفريقية
النامي���ة الت���ي حتتوي على عدد كبري م���ن امل�سلمني الذين دائما
م���ا يلتزمون بحدود اهلل وطاعته ،ومن �أهم تلك الدول جمهورية
ت�ش���اد الإ�سالمي���ة وال�سودان وع���دة دول يف �إفريقيا �إ�ضافة �إىل
�صعي���د م�صر ،متوجه���اً بال�شكر بهذه املنا�سب���ة �إىل �سفري ت�شاد
يف الكوي���ت علي �أحمد �أقب�ش وموظفي ال�سفارة يف الكويت على
م���ا يقومون به من ت�سهيل الأمور للمح�سنني يف �إجراءات الفيزا
وغريها.

و�أو�ضح اجل�سار �أنه مل يتلق �أي دعم من �أي جهة خريية ،فجميع وحول ال�صعوبات والعقب���ات التي تواجهه ،قال اجل�سار �إن �أبرز
الأعمال التي يقوم بها من جهده وماله ،م�ؤكداً �أنه ال يبحث عن ه���ذه ال�صعوبات ه���و ال�سري م�سافات طويل���ة بطرق غري معبدة
�أي دعم مادي من جهة خريية.
تتجاوز �أكرث من  1200كيلومرت.

بيت الزكــاة يقدم خدماتــه المميزة
باستخدام أحـدث التقنيات

ملحمة الغزو تزخر بشواهد
حية تروي انتصار إرادة الحياة
الب���د لإرادة احلي���اة �أن تنت�ص���ر على �آل���ة التدمري
والغطر�س���ة مبنط���ق يتطل���ع �إىل امل�ستقب���ل كما يف
كل املالح���م الوطني���ة ،ومنها حمنة الغ���زو العراقي
للكويت التي تزخر ب�شواهد حية كثرية التزال ماثلة
�أمامن���ا من مرافق ومبان ذات رمزية خا�صة حتكي
ق�صة وطن �أحب �أبناءه ف�أحبوه و�أخل�صوا له.

�ص��� ّرح مدي���ر مكت���ب خدمة املواط���ن يف بيت ال���زكاة ال�سي���د مو�سى حممد
اجلمع���ة ب����أن مركز االت�صال  175يعترب نقلة نوعي���ة للخدمات التي يقدمها
بي���ت ال���زكاة� ،إذ يتمكن عم�ل�اء البيت من خالله م���ن اال�ستف�سار عن جميع
طلباته���م فيم���ا يتعلق ب�أن�شطة البي���ت وم�شاريعه ،كما يُـق���دم مركز االت�صال
خدمات للمتربعني و�أخرى للم�ستفيدين.
وذكر اجلمعة �أن اخلدمات املقدمة للمتربعني تتمثل يف الرد على ا�ستف�ساراتهم
اخلا�ص���ة با�ستم���رار تربعاتهم مل�شاري���ع البيت املختلف���ة �أو توقفها ،وت�سويق
م�شاري���ع البي���ت اخلارجية (م�ساج���د ،دور �أيت���ام� ،آبار� …،إل���خ) ،وعر�ضها
عل���ى املتربعني ،وت�سويق م�شاريع البي���ت الداخلية (خدمة اجتماعية ،رعاية
�صحي���ة ،رعاية تعليمي���ة� ...،إلخ) وعر�ضها عليه���م ،والت�سويق خلدمة كفالة
الأيت���ام وعر�ض �أ�سماء الدول م���ع تو�ضيح جن�س اليتيم وعمره ومبلغ الكفالة
ح�س���ب الدولة ،وتزويد املتربعني باملعلومات ع���ن كفالة طلبة العلم ،وتوجيه
املتربع�ي�ن لأماكن املراكز الإيرادية وتو�ضيح اخلدمات التي تقدمها ،وتقدمي
�شرح مف�صل عن قنوات التربع.
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العامل الإ�سالمي

شيكاغو تشهد أكبر تظاهرة في
التاريخ األميركي دعما لغزة

بلجيكا :فتاة مسلمة تتسبب في
اعتناق  1000شخص لإلسالم
جنح���ت "فريوني���ك كول���ز"  -25عا ًما -يف م�ساع���دة 1000
�شخ����ص عل���ى اعتناق الإ�س�ل�ام خالل � 8سن���وات ،وذلك بعد
اعتناقها الإ�سالم يف �سنٍّ مبكرة ،وت�أثُّرها بزميالتها امل�سلمات،
وحتويل منزلها ملركز �إ�سالمي لراغبي التعرف على املزيد من
تعالي���م الإ�سالم ,و�أكدت "فريونيكا" �أنه���ا كانت هي و�أ�سرتها
التي �أ�صبحت م�سلمة �أي�ضً ا -يف حاجة للتعرف على الإ�سالمكثب؛ لتَ َخ ِّطي الكثري من الإ�شكاليات التي ن�ش�أت من عدم
عن ٍ
التعرف على الإ�سالم بال�شكل ال�صحيح.

تظاهر نح���و � 17ألف �شخ�ص يف �شيكاغ���و الأمريكية ت�ضام ًنا
مع قطاع غزة ،وللمطالبة بوقف العدوان الإ�سرائيلي املتوا�صل
على القطاع ,وتعترب هذه التظاهرة الأكرب تاريخ ًيا يف الواليات
املتح���دة دع ًما لفل�سطني ،فيم���ا �شهدت خم�س مدن �أخرى هي
�س���ان فران�سي�سكو ،وديربون ،وممفي����س ،و�سياتل ،وريت�شموند
تظاه���رات ك�ب�رى؛ ن�صرة لفل�سط�ي�ن وغ���زة ،وللمطالبة بوقف
العدوان واملجازر بحق ال�شعب الفل�سطيني.

سعودي يبني أول مسجد لإلسكيمو
يف �أق�ص���ى ال�شمال الكن���دي للدائرة القطبي���ة ،حيث احلرارة
تهب���ط �إىل  40حت���ت ال�صفر ،يقوم مواط���ن �سعودي ببناء �أول
م�سجد يف مدينة �سكانها � 8آالف فقط ،معظمهم من الإ�سكيمو
الأ�صلي�ي�ن ،واحد منهم فقط م�سلم ،ومع���ه  80م�سلم �آخرون،
بينهم  30عربياً ،والباقي من الهند وال�صومال.

صحيفة بيلد األلمانية تتبرأ من
مقال محرض ضد اإلسالم..
ترب�أ رئي�س حترير �صحيفة "بيلد" الأملانية كاي ديكمان من مقال
ن�شر بالعدد الأ�سبوع���ي لل�صحيفة "بيلد ام زونتاج" �أم�س الأحد
واحت���وى عل���ى انتقادات �شدي���دة للم�سلمني اعتربه���ا الكثريون
حتري�ضية ,وقال ديكمان �إن ال�صحيفة ودار ن�شر "�شربينجر" التي
ت�ص���در ال�صحيفة عنها "لي�س بها م���كان للت�صريحات التعميمية
التي تنتق�ص من الإ�سالم والب�شر الذين ي�ؤمنون باهلل".
وكان نائب حترير ال�صحيفة نيكوالو�س في�ست قد و�صف الإ�سالم
يف مقاله �أم�س ب�أنه عائق �ضد االندماج.
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�أما ال�سعودي القائ���م على بناء امل�سجد ،فهو �صحايف وطبيب،
ول���د قب���ل � 47سنة يف حي جرول مبك���ة املكرمة ،وهو الدكتور
ح�س�ي�ن ق�ستي ،املقيم م���ع زوجته ال�سعودي���ة الدكتورة �سوزان
غ���زايل وابن���ه وابنت���ه يف مدين���ة "وينيب���غ" عا�صم���ة مقاطعة
"مانيتوبا" يف الو�سط الكندي.

روسيا :مكتبات إسالمية داخل
السجون
ِح���ت بع�ض املكتبات للكت���ب الإ�سالمية داخل بع�ض
افتُت َ
ال�سج���ون الرو�سي���ة ،وكان الهدف من ذل���ك هو حماولة
تنمي���ة الوع���ي الدين���ي داخ���ل ال�سج���ون ,و�س���وف يت���م
�إن�ش���اء منوذج ُم�صغ���ر للمكتبة الإ�سالمي���ة داخل �سجن
"موردوفي���ا" ،و�إذا جنح���ت التجربة ف�س���وف يعمم داخل
ال�سج���ون الرو�سية ,وقد وافق جميع الأطراف على هذه
املب���ادرة ملح���و الأمية الديني���ة ،و�إن�ش���اء م�ساجد جديدة
داخل ال�سجون.

هولندا :توزيع المصاحف المترجمة
للهولندية مجانا

رئيس أساقفة كانتربيري السابق:
اإلسالم يحيي القيم البريطانية

قامت "م�ؤ�س�سة ال�سنة" بالتعاون مع فريق "اليقني" بحملة منح م�صحف
جما ًنا يف �شهر رم�ضان املبارك.

انتقد رئي�س �أ�ساقفة كانرتبريي ال�سابق ،روان ويليامز ،بع�ض
ال�صحف الربيطانية التي ت�سعى �إىل ت�صنيف امل�سلمني ب�أنهم
"غ�ي�ر بريطاني�ي�ن" ،م�ش���ددا �أن "الدين الإ�سالم���ي ي�ساعد
عل���ى �إحي���اء القي���م الربيطانية مث���ل ال�شع���ور باالنتماء �إىل
املجتمع".

ومتن���ح امل�ؤ�س�سة امل�صحف املرتجم واملف�سر الذي يقدر ثمنه بـ  25يورو
للراغب�ي�ن يف احل�صول علي���ه جمانا .وهذه فر�صة كب�ي�رة بالن�سبة لهم
لق���راءة معانيه ،وحتدي���دًا للذين لديهم �صعوبات مالي���ة ويتعذر عليهم
�شراء ن�سخة منه.

و�ش���دد ويليامز ،يف كلمته �أثن���اء مهرجان "معاي�شة الإ�سالم»
يف لينكولن�شاي���ر ،اجلمعة� ،أن امل�سلمني ي�ؤثرون على املجتمع
الربيط���اين ب�شكل �أو ب�آخر ،م�ضيف���ا �أن "�أعظم الهدايا التي
قدمها الدين هي مناق�شة عامة مفتوحة و�صادقة و�صعبة".
وعندما �سئل عن دور الإ�سالم يف ا�ستعادة القيم الربيطانية،
�أج���اب ويليامز" :على �سبي���ل املثال ،يف برمنجه���ام� ،شهدنا
مركزا للرعاية املحلية وم�سجدا يعمالن معا لتوفري اخلدمات
الأ�سرية و�أن�شطة ال�شباب ،وكالهما يت�صرف بدافع من �شعور
قوي ب�أن هذا هو ما يجب القيام به يف املجتمعات".

إسبانيا % 5 :من الطالب المسلمين يدرسون التربية اإلسالمية في مدارسهم
طال���ب "احت���اد اجلالي���ات الإ�سالمي���ة ب�إ�سباني���ا و"املر�ص���د
الأندل�س���ي" بتوقي���ع عق���ود مع ع���دد �أكرث من معلم���ي الرتبية
الإ�سالمي���ة للمراكز التعليمية الإ�سبانية ،فعلى الرغم من وجود
 243,437طال���ب م�سلم يف "�إ�سبانيا" ب�أكملها ،ف�إن ن�سبة % 5
فق���ط منهم هم من يدر�سون الرتبي���ة الإ�سالمية يف مدار�سهم،
وخا�ص���ة خالل املرحلة االبتدائية ,وتلك الإح�صاءات قامت بها

كلتا الهيئتني ال�سابقتني ،وهي "درا�سة عن الطالب امل�سلم" تو�ضح
ن���درة معلمي الرتبية الديني���ة الإ�سالمية ،على الرغم من العدد
الكبري للطالب املعتنقني للإ�سالم ,ويُ�سلط التقرير ال�ضوء على
�أنه يوجد يف "كتلونيا" معظم الطالب امل�سلمني ،وي�صل عددهم
�إىل  65,562طالب ،بينم���ا يف "الأندل�س"  38,585طال ًبا� ،أما
"مدريد" ففيها  36,664طالب م�سلم.
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 1274مهتديا ومهتدية ح�صاد رم�ضان 1435هـ

التعريف باإلسالم كرمت الدعاة والموظفين
المتميزين في حفل التميز السنوي

عق���د مب�س���رح رابط���ة �أع�ض���اء هيئ���ة
التدري�س للكلي���ات التطبيقية بالعديلية
"حف���ل التمي���ز الرم�ض���اين" لتك���رمي
الدع���اة واملوظف�ي�ن املتميزي���ن للجن���ة
التعريف بالإ�سالم ،خالل �شهر رم�ضان
1435هـ ،حتت رعاية العم �أحمد �سعد
اجلا�س���ر رئي����س جمل����س �إدارة جمعية
يف البداي���ة رحب عري���ف احلفل جودة
النجاة اخلريية ،وح�ضور كل من رئي�س
خلف الفار�س مدير مكتبي ال�صليبخات
جمل�س �إدارة جلن���ة التعريف بالإ�سالم
والدوح���ة باحل�ض���ور ،مثنيا على جهود
في�ص���ل الزام���ل ،ومدي���ر ع���ام جلن���ة
العامل�ي�ن يف جلنة التعري���ف بالإ�سالم
التعري���ف بالإ�س�ل�ام جم���ال ال�شط���ي،
الذين حققوا �إجنازات غري م�سبوقة يف
وال�سي���د حمم���د عبدالرحم���ن الفاي���ز
�أم�ي�ن ال�صندوق يف رابطة �أع�ضاء هيئة العمل الدعوي واملواردي للجنة ،وكذلك
التدري�س ،وال�سيد جمال النوري وجمع عل���ى من وق���ف وراءهم م���ن م�س�ؤولني
كبري من امل�س�ؤولني واملوظفني والدعاة ،قام���وا بتوفري كل ال�سب���ل لتحقيق تلك
وذل���ك لتك���رمي املتميزي���ن واملبدع�ي�ن ،الإجنازات.
والذي���ن قام���وا بجه���ود ب���ارزة خ�ل�ال عقب ذلك ق���ام القارئ حممد �إبراهيم
�شهر رم�ضان املا�ض���ي ،و�شمل التكرمي -من اجلاليات الإ�سالمية -بتالوة �آيات

الدعاة والإداريني العاملني يف الإدارات من القر�آن الكرمي ،نال ب�صوته العذب،
الن�سائي���ة والرجالية على م�ستوى جلنة وجتويده املحكم ا�ستح�سان احل�ضور.
التعري���ف بالإ�س�ل�ام ،وكذل���ك تك���رمي ويف كلمته �أكد العم �أحمد �سعد اجلا�سر
الفائزي���ن م���ن الدع���اة والفائزي���ن يف عل���ى �سعادته وت�شرف���ه بح�ضور احلفل
م�سابق���ة -املرحومة ب����إذن اهلل -بدرية لتكرمي جمموعة من العاملني املتميزين
امل�سباح الثانية.
يف جم���ال الدع���وة ،وكذل���ك من خالل
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متابعته لن�شاط جلنة التعريف بالإ�سالم
من���ذ �أن بد�أت جلنة �صغرية ،مثنيا على
الأوائ���ل الذي���ن قام���وا عل���ى �إن�شائها،
وخا�ص���ة ال�شيخ �سع���د املر�صفي الذي
مازال يتميز بالعط���اء و�صاحــــب فكرة
ت�أ�سي����س اللجنـــــة ،الت���ي انطـــــلق فيها
من التوجيه الرب���اين يف قولـــــه تعاىل:
}ا ْد ُع �إِلىِ َ�سبِيلِ َر ِّب َك بِالحْ ِ ْك َمةِ َوالمْ َ ْو ِع َظةِ
الحْ َ َ�سنَةِ َو َجادِ لْ ُهم بِا َّلتِي ِه َي �أَ ْح َ�سنُ،{..
�س َعلَيْ َك ُهدَا ُه ْم
وم���ن قوله تعاىلَّ } :ليْ َ
َولَـكِ َّن اللهّ َ يَ ْهدِ ي َمن يَ َ�شاء.{..

كتب :حممود بكر � /سكرتري التحريـر

و�أ�ش���ار �إىل �أن اللجن���ة حقق���ت الع���ام
احلايل �إجنازات فاقت يف حجمها العام
ال�سابق ،على �أيدي الدعاة والعاملني يف
جلنة التعريف بالإ�سالم ،م�شريا �إىل �أن
جلنة التعري���ف بالإ�سالم ا�سم �أكرب من
حقيقتها ،فهي ت�ستحق �أن تكون جمعية
لأن ن�شاطه���ا يتج���اوز ن�ش���اط جمعي���ة
النج���اة بكامله���ا ،وه���ذا م���ا حتتاج���ه
الكويت ،الذي يوجد على �أر�ضها جميع
الأجنا�س والأديان ،فال �أقل من �أن يقوم
• د .جمال ال�شطي
امل�سلم���ون املقيمون على �أر�ضها بفر�ض
الكفاي���ة ،بتبلي���غ الدع���وة ،فم���ن ي�أتي
للكوي���ت طلبا للرزق م���ن �أي عقيدة �أو
مذهب ،ف�إنه يكون لديه ت�صور خمالف
وم�ش���وه ع���ن الإ�س�ل�ام وامل�سلمني ،فال
يج���وز ب�أي ح���ال من الأح���وال �أن يعود
�إىل بلده بع���د عدة �سنوات ،وهو مازال
يحمل نف����س الت�صور ،ونحن ال نتحدث
عن الهداية ،لأنها بيد اهلل عز وجل.
و�ش���دد عل���ى �ض���رورة اال�ستف���ادة من
الدع���م ال�شعبي والر�سمي الذي حتظى
ب���ه جلن���ة التعري���ف بالإ�س�ل�ام ،م���ن
القيادة ال�سيا�سية واحلكومة الر�شيدة،
والوزارات املعنية ،وكذلك الدعم املادي
واملعنوي من املتربعني الكرام.
و�أ�ش���اد بالعمل املتمي���ز للجنة التعريف
بالإ�سالم عل���ى مدار العام ،م�شريا �إىل
�أن التميز احلقيقي يزداد يف خالل �شهر
رم�ضان ،من خالل الدعاة والعاملني يف
اللجن���ة ،وهذا يظه���ر يف الأعداد التي
تدخل الإ�سالم يف هذا ال�شهر الكرمي.
م���ن ناحيت���ه فق���د فق���ال مدي���ر جلنة
التعري���ف بالإ�سالم جم���ال ال�شطي� :إن
ه���ذا التكرمي ه���و �أول احتف���ال خا�ص
تقيمه اللجنة لإجن���ازات �شهر رم�ضان
املا�ضي ،وتكرمي املتميزين من العاملني
واملتطوع�ي�ن ،والدع���اة خ�ل�ال �شه���ر
رم�ضان املبارك ،م�شريا �إىل �أن الهدف وا�ستعر�ض ال�شطي الإجنازات الدعوية
من احلفل حتفي���ز العاملني �إىل املزيد واملواردي���ة التي حققته���ا اللجنة خالل
من العط���اء والإجنازات ،وتكرمي الذين ف�ت�رة �شهر رم�ضان ،قائال :لقد حققت
ب���رزوا خ�ل�ال هذه الف�ت�رة� ،س���واء يف
�إدارة الدعوة �إجنازات كبرية وذلك على
رم�ضان �أو على مدار ال�سنة.
النحو التايل:
• العم �أحمد �سعد اجلا�سر

العم الجاسر :لجنة
التعريف باإلسالم اسم
أكبر من حقيقتها
فهي تستحق أن
تكون جمعية خيرية

الشطي :التعريف باإلسالم
استخدمت أكثر من
 25وسيلة إعالمية
للتواصل مع أهل الخير
والمتبرعين والجاليات

 بل���غ عدد املهتدي���ن يف �شهر رم�ضاناملب���ارك � 1274شخ�ص���ا ،وه���و �أعل���ى
مع���دل �إ�شه���ار �إ�س�ل�ام حققت���ه اللجنة
منذ الت�أ�سي�س ،ويعود ذلك �إىل التفاعل
م���ن املواطنني واملقيم�ي�ن يف هذا البلد
الطيب ،مع عمل جلنة التعريف بالإ�سالم،
و�سعيهم �إىل التعريف بالإ�سالم.
 توزي���ع عدد  78630وجبة من خاللم�شروع �إفطار ال�صائم.

 توزيع ع���دد � 8447سلة غذائية منخالل م�شروع املواد التموينية.

 توزي���ع  20000كيلو �أرز ا�ستفاد منهاٍ
مهت���د ومهتدي���ة ،م���ن خ�ل�ال
� 4آالف
م�شروع زكاة الفطر.

 �إقام���ة  1000حما�ضرة ا�ستفاد منها� 55أل���ف ٍ
مهتد ومهتدي���ة ،وتهدف �إىل
دم���ج امل�سلم�ي�ن اجل���دد م���ع اجلاليات
الإ�سالمية ،وتثقيفهم.
 تنظي���م م�سابق���ة �سليم���ان �صال���حالرهيم���اين ال���ـ  13للمهتدي���ن اجلدد
واجلالي���ات امل�سلم���ة ،و�ش���ارك فيه���ا
 1000مت�ساب���ق ومت�سابق���ة ،وفاز فيها
� 72شخ�صا.
( )139ــ �سبتمرب  2014ــ ذي القعدة

1435

25

ملفات

 تنظيم م�سابقة املرحومة -ب�إذن اهلل-بدرية امل�سباح الثانية للمهتدين والدعاة
املتميزين ،علما ب����أن  % 30من الذين
�أ�سلموا ب�سبب املهتدين واملهتديات.
 م�سابقة املال الثقافية لغري امل�سلمني،حي���ث مت توزيع الكتيب���ات على غري
امل�سلم�ي�ن ،وح���ث املهتدي���ن عل���ى
االندم���اج يف العم���ل الدع���وي م���ن
خ�ل�ال تلك امل�سابق���ة ،وفاز فيها 16
ٍ
مهتد ومهتدية.

 ا�ستخدام �أكرث من  25و�سيلة �إعالمية �إ�شه���ار �إ�سالم هو فرع ال�ساملية (ن�ساء)،للتوا�صل مع �أهل اخلري ،واملتربعني ،بن�سبة .% 132
واجلاليات.
• �أف�ض���ل داعي���ة ه���و الداعي���ة �سي���د
 احتل���ت اللجن���ة املرك���ز الأول يف عبدال�س�ل�ام ،وجماه���د غومان���در منمتربعي جمعي���ة النجاة اخلريية من الف���رع الرئي�س���ي ،وم���ن دار الن���وري
الداعي���ة حمم���د ناليم ،وف���رع املنقف
خالل موقع التربع الإلكرتوين.
 توف�ي�ر �أك�ث�ر م���ن  18مرك���ز خدمة الداعية حبي���ب الرحمن ،و�أب���و الب�شرللمتربع�ي�ن خ�ل�ال �شه���ر رم�ض���ان عبدالوه���اب ،والداعي���ة �سي���د �أحمد،
وحمم���د جاب���ر حمم���د م���ن دار امليلم
املا�ضي.
وايدينا فالديز من املركز الفلبيني.
 مت �إر�س���ال ملي���ون ر�سال���ة ن�صي���ةللمتربع�ي�ن خ�ل�ال �شه���ر رم�ض���ان • �أف�ضل داعية من الن�ساء على م�ستوى
الأف���رع ه���ي الداعي���ة فاطم���ة �ش���اه،
املا�ضي.
والداعي���ة ريحان���ة بيج���وم ،والداعي���ة
 ت�صمي���م �أكرث من  29بطاقة �إعالمية�أمن�سالم ،وكربى من الرو�ضة الن�سائية،
خالل �شهر رم�ضان ون�شرها.
والداعية رمييزان �إ�سحاق من دار امليلم
 ن�سب���ة الإدخال ال�صحيحة يف برنامج والداعي���ة جمي���ل فاطمة م���ن ال�سامليةاملوارد بلغت .% 95
وفاطمة حليمة من دار النوري ورئي�سة
 عمل ا�ستطالع للمتربعني فبلغ ن�سبة م���ن املنق���ف و�أوالمب���اي م���ن املرك���زامل�شاركني  % 3وهي ن�سبة عالية.
الفلبيني

 �إقام���ة ن�شاط عي���د الفطر 1435هـ،الذي �شارك فيه  2150من املهتدين
واملهتديات.
�أما م�������ن ناحية �إجن�������ازات امل�������وارد فقد
تعددت ،ومنها:
 زيادة ن�سبة التربعات خالل �شهر رم�ضانبن�سبة  % 15من �إجمايل الإيرادات.
 زيادة ن�سبة �سندات القب�ض عن العامال�سابق بن�سبة .% 30
 زي���ادة �أع���داد املتربع�ي�ن اجلدد �إىل �أ�سماء بع�ض الفائزين: 1680متربعا جديدا.
املرك���ز الأول يف حتقي���ق �أعل���ى ن�سب���ة
26
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• �أف�ض���ل ف���رع م���ن الرج���ال  -املنقف
و�أف�ضل فرع من الن�ساء  -اجلهراء.

�صاحب اال�سم الأبرز على م�ستوى العمل الإن�ساين..

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

هن���اك كثري م���ن الرج���ال يف الأوطان
ي�صبح���ون علم���ا م���ن �أعالم���ه ،ورمزا
م���ن رموزه ،ال ينف�ص���ل ذكر الوطن عن
ذكره���م ،وذل���ك لدوره���م التاريخي يف
بنائه ،وبذل الغايل والنفي�س يف �سبيله،
واحلف���اظ على وجوده ،وال�سري به نحو
التقدم واحل�ضارة.
م���ن ه�ؤالء الرج���ال كان املرح���وم ب�إذن
اهلل تع���اىل /العم حمم���د عبدالرحمن
البح���ر ال���ذي ا�ستمد القي���م الإن�سانية
والوطني���ة الرفيع���ة من �أ�س���رة ت�ضرب
جذوره���ا يف �أعماق اجلزي���رة العربية،
له���ا دوره���ا الكب�ي�ر يف تاري���خ الكويت
ب�أحرف م�ضيئة نا�صعة.
ه���و املح�س���ن الكب�ي�ر الع���م حمم���د
28
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عبدالرحم���ن حمم���د عبدالرحم���ن
البح���ر ،ال���ذي ولد ع���ام  1919لأ�سرة
عريق���ة تع���ود �أ�صوله���ا �إىل فخ���ذ
النوا�ص���ر م���ن متي���م ،وقد نزح���وا من
مدين���ة الداخلة يف جند عام  1081هــ
املواف���ق 1670م ،بعد �أن كانوا �شيوخها
(الن�ساب���ة عب���داهلل املطلق م���ن الزبري
ّ
و�أخواله البحر) ،ولعله و�أخاه علي وابن
عمه عبدالعزيز �أحمد البحر وهم كبار
العائلة يف عهدهم ق���د اختطوا للعائلة
منهجاً �سارت عليه �أجيال العائلة ،وهو
الدور االجتماع���ي واالقت�صادي ،بعيداً
ع���ن دهالي���ز ال�سيا�سة ،فلم يل���ج �أحد
م���ن العائلة املع�ت�ركات ال�سيا�سية رغم
توافر كل املقدرات االجتماعية واملالية
وال�سيا�سية لهم ،وهذا من حقهم.

عمر مديد بالإجنازات
ب���د�أ حيات���ه العملية مب�ساع���دة �أبيه يف
�إدارة جتارته���م ،وانتخ���ب ع�ض���وا يف
املجل����س البل���دي وع�ض���وا يف جمل����س
الإن�شاء وع�ضوا يف جمل�س ال�صحة ،وهو
م�ؤ�س�س جمموعة حمم���د عبدالرحمن
البح���ر ،وه���ي جمموعة م���ن ال�شركات
الناجحة واملعروفة يف الكويت .
�ساه���م يف ت�أ�سي����س ال�شرك���ة الأهلي���ة
للت�أم�ي�ن و�شرك���ة ال�سينم���ا الكويتي���ة
وال�شرك���ة الكويتي���ة ل�صناع���ة الأنابيب
املعدنية و�ساهم يف ت�أ�سي�س غرفة جتارة
و�صناع���ة الكوي���ت يف اخلم�سيني���ات،
حي���ث دخ���ل ع�ض���وا م�ؤ�س�س���اً و�شارك
يف ع�ضويته���ا ويف �إدارة جمل�سه���ا منذ

ملف العدد

عام  1961حتى �أ�صب���ح نائبا لرئي�سها
منذ ع���ام  ،1996وع�ضو جمعية القلب
الكويتية و�أحد م�ؤ�س�سيها.
يف ع���ام 2003م مت منح���ه و�س���ام
الإمرباطورية الربيطانية ( )O B Eمن
امللكة �إليزابي���ث الثانية ملكة بريطانيا،
تقديراً للخدم���ات املتميزة التي قدمها
للجالي���ة الربيطاني���ة يف الكوي���ت،
ولإ�سهاماته يف دعم العالقات الكويتية
الربيطانية.

كتب� :أن�س اخلليفة  /مدير التحريـر

متك���رر يف االب���ن (�شخ�صيتن���ا الي���وم)
ويف اجلد ال���ذي �أ�س�س �أح���د امل�ساجد
القدمي���ة يف كويت املا�ض���ي يف منطقة
الو�س���ط ،واملعروف با�س���م م�سجد «بن
بحر» ،وهو �شخ�صية خريية هو الآخر،
و�إح�سانه يتجلى فيما ما يلي:
الإح�سان ال�صحي:

 �إن�ش���اء مرك���ز حمم���د عبدالرحم���نالبح���ر للعي���ون بتكلف���ة ج���اوزت ثالثة
ماليني ون�صف املليون د.ك عام ،1999
يع���د املرح���وم ب����إذن اهلل تع���اىل �أح���د وهي قيمة عالية �آنذاك.
م�ؤ�س�سي بن���ك الكويت الوطني ،و�أ�صبح  -مرك���ز �شيخ���ة احل�س���ن الإبراهي���م
رئي�سا ملجل����س الإدارة ،و"الوطني" �أكرب ال�صحي يف منطقة النزهة عام ،2005
بنك حمل���ي و�ضمن  50بنكاً الأكرث �أمناً بتكلف���ة مليون وربع امللي���ون د.ك .وقد
حول العامل ،و�أول و�أعرق م�ؤ�س�سة مالية �أطلق عليه ا�سم والدته.
وم�صرفي���ة يف منطق���ة اخللي���ج العربي  -تو�سعة مركز البحر للعيون با�سم ابنه
ودول���ة الكويت ،ولقد ت�أ�س�س عام  1952جا�سم ،رحمه اهلل بتكلفة مليون ون�صف
ليكون �أول بنك وطني حملي و�أول �شركة املليون د.ك.
م�ساهم���ة يف الكوي���ت ومنطقة اخلليج،
الإح�سان الديني:
كما يع���د �أكرب م�ؤ�س�س���ة مالية و�صاحب
 �إن�ش���اء م�سجد حمم���د عبدالرحمن�أكرب ح�صة من �سوق اخلدمات امل�صرفية
البح���ر يف منطقة ال�س���رة يف قطعة ،4
التجارية يف دولة الكويت.
ويت�سع لألفني وخم�سمائة م�صل ،وذلك
ً
من���ذ  21عام���ا ت���وىل الع���م حمم���د عام .2004
عبدالرحمن البحر رئا�سة جمل�س �إدارة
 �إن�ش���اء م�سج���د يف منطق���ة مب���ارك«الوطن���ي» خلف���اً للمغف���ور ل���ه حممد
عب���داهلل اجلاب���ر ال�صب���اح (غ���رب
عبداملح�سن اخلرايف ،وهو من م�ساهمي
م�شرف) با�سم �أخته و�ضحة رحمها اهلل
البنك منذ ت�أ�سي�سه ،وان�ضم �إىل جمل�س
يف قطعة  ،1ويت�سع لألف م�صل ،وذلك
�إدارة البن���ك منذ ع���ام  ،1959قبل �أن
عام .2003
يرت�أ�سه يف عام .1993
الإح�سان االجتماعي:
ويف عه���ده ظ���ل البنك الوطن���ي يتمتع
ب�أعلى الت�صنيفات االئتمانية يف ال�شرق كان رحم���ه اهلل يقي���م والئ���م الإفط���ار
الأو�سط ،من قب���ل م�ؤ�س�سات الت�صنيف ال�سخية يومياً يف �شهر رم�ضان املبارك
العاملي���ة موديز وفيت����ش و�ستاندارد �أند ل�ستمائ���ة �شخ�ص يف م�سج���ده بال�سرة،
ب���ورز ,.ورئا�ست���ه له���ذا البن���ك العريق وملئتي �شخ�ص يف م�سجد �أخته و�ضحة.
كفيل���ة لأن ي�سط���ر تاريخ ه���ذا الرجل ف�ض�ل�اً ع���ن تركيزه عل���ى الأقربني من
ُ
�أهل���ه وذويه لتلم����س حاجاتهم الكبرية،
ب�أح���رف م���ن ذه���ب ،و�أن تُكتب �سريته
ال عن ال�صغرية ،وب�شكل بعيد جداً
ف�ض ً
وتدر�س للأجيال املقبلة.
عن الأ�ضواء والإحراج ،بحيث ال تظهر
الإح�سان يف حياته
�أي ب�صم���ة له يف ذلك .وقد كان ي�سابق
�إن ا�س���م حمم���د عبدالرحم���ن البح���ر الزمن يف ت�سديد �أي التزام مايل نا�شئ

ع���ن �أي تعام���ل جت���اري ،بل قب���ل �أوان
ت�سدي���ده حتى راح نق���ي اجلانب ح�سن
ال�سرية اجتماعياً واقت�صادياً و�سيا�سياً,
وحدث وال حرج ع���ن توا�ضعه ال�شديد
لل�صغري والكبري ،والغني والفقري ،وعن
دماثة �أخالقه وعدم �صدور �أي نقي�صة
منه ،وه���ذا لعمري �ش����أن الواثقني من
�أنف�سه���م ب�ل�ا ك�ب�ر �أو ا�ستع�ل�اء ،وق���د
ا�ست�شع���رت يف �شخ�صيته قول ال�شاعر
�أبي الطيب املتنبي حني امتدحه ب�صفته
من دون �أن يعرفه �سلفاً.
ملأى ال�سنابل تنحني بتوا�ضع
والفارغات ر�ؤو�سهن �شوامخ
كان الوط���ن عن���د حمم���د عبدالرحمن
البح���ر -رحم���ه اهلل� -أمان���ة ،والغاي���ة
�شرف���اً ،والكلمة عق���داً ،وتقدم الكويت
هدفاً.
وفاتـ ـ ــه
رج���ل خري وب���ذل و�أي���اد بي�ض���اء ،فهو
ا�س���م بارز م�ضيء عل���ى م�ستوى العمل
الإن�ساين..
تويف الع���م حمم���د عبدالرحمن البحر
يف الثام���ن من �أغ�سط����س عام 2014م
املواف���ق � 12ش���وال ع���ام 1435ه���ـ،
بع���د حي���اة حافلة بالعط���اء على جميع
امل�ستوي���ات ،الوطني���ة ،االقت�صادي���ة،
االجتماعية ،اخلريية...
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• مرزوق الغامن

• ال�شيخ د .حممد ال�صباح

• ال�شيخ حممد املبارك

• حمـــد املرزوق

• حمـــد العمريي

قال�������وا ع�������ن املرح�������وم ب��������إذن اهلل حممد املراك���ز ال�صحية والتعليمي���ة وغريها،
عبدالرحمن البحر:
كما �ساهم يف علمه ومعرفته وعالقاته
الدولية يف خدم���ة الكويت يف جماالت
�أعماله �ستبقى خالدة
كثرية ومتنوعة".
ق���ال رئي����س جمل����س الأم���ة الكويت���ي
�إجنازات باقية على مدار ال�سنني
مرزوق الغ���امن« :فق���دت الكويت اليوم
رج�ل�اً م���ن رجاله���ا كانت ل���ه ب�صمات وزي���ر الدولة ل�ش����ؤون جمل����س الوزراء
كبرية يف جماالت كثرية ،فقد كان ميثل ال�شي���خ حممد عب���داهلل املب���ارك�" :إن
الراحل ال�شخ�صية الكويتية احلقيقية» ،للفقي���د �أعماالً و�إجنازات كبرية يف بناء
م�ضيف���اً�" :إذا كان املرح���وم ق���د دف���ن الكوي���ت احلديث���ة ال ميك���ن �أن متحى
حت���ت الرثى ،ف�إن �أعماله و�إجنازاته يف و�ستبقى على مدار ال�سنني ،وهو �أعطى
خمتل���ف املجاالت �ستبقى خالدة فوقه ،م���ن وقته وجهده خلدم���ة الوطن طوال
يراها الكويتيون جي ً
ال بعد جيل ،ونحن حيات���ه ،وندعو اجلميع بالدعاء للفقيد
ن�س����أل اهلل تعاىل �أن يغف���ر له ويرحمه �أن يتقبل اهلل منه �أعماله ويدخله جنات
برحمته الوا�سعة".
النعيم".
�أحد بناة اقت�صاد الكويت
وزير اخلارجية ال�سابق ال�شيخ د.حممد
ال�صب���اح�" :إن للفقي���د �إ�سهامات خرية
وف ّعال���ة يف االقت�ص���اد ،وه���و �أح���د
الرج���االت الذي���ن �ساهم���وا يف بن���اء
اقت�ص���اد الكويت احلديث ،كما �أنه بذل
الكثري يف الأعمال اخلريية والإن�سانية،
حي���ث خ�ص�ص جزءاً م���ن ثروته يف بناء
30
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من الأعمام امل�ؤ�س�سني ورائد للتحديث
والنه�ضة
وق���ال رئي����س احت���اد امل�ص���ارف حمد
عبداملح�س���ن امل���رزوق رئي����س جمل����س
�إدارة بن���ك الكوي���ت الوطن���ي" :حممد
عبدالرحم���ن البحر� :إن الكويت فقدت
بوفاته رج ً
ال من رجاالتها الأبرار الذين
�أعطوا الكث�ي�ر القت�صادها وم�ؤ�س�ساتها

• خالــــد الرزيحان

وقطاعها اخلا����ص ..ويكمل� :إن البحر
كان من الأعم���ام امل�ؤ�س�سني الذين بنوا
القطاع امل�صريف عل���ى القيم الرا�سخة
للرعيل الأول من ّ
جتار الكويت ،و�أعطى
مثاالً للأجيال بعقليته املنفتحة و�إقدامه
ومثابرت���ه وتوا�ضع���ه و�أخالق���ه الدمثة
وقرب���ه من �أهل الكوي���ت ..و�أ�ضاف� :أن
العم حممد البح���ر كان رائداً من ر ّواد
التحديث والنه�ضة االقت�صادية ،وكانت
له وقف���ات م�شهودة يف �أف���راح الكويت
واملحط���ات ال�صعب���ة الت���ي م��� ّرت بها،
من���ذ ما قبل اال�ستق�ل�ال بعقود ،وكانت
له ب�صم���ة ال تن�س���ى يف كل املجاالت».
ث���م قال« :نو ّدعه الي���وم وقد ترك وراءه
�إرث���اً غنياً ،وم�ؤ�س�س���ات اقت�صادية نعتز
بها ،وم���ا �سنواته الع�ش���رون على ر�أ�س
بنك الكويت الوطني �إال مثاال نا�صعا ملا
حققه وما �أجنزه».
ب�صماته االقت�صادية �ستبقى
قـــ���ال رئي����س جمل����س �إدارة �شركـــــ���ة
اال�ستثمارات الوطنية حمـــــد العمريي:
«رح���م اهلل الفقي���د الع���م حمم���د
عبدالرحم���ن البح���ر ال���ذي كان �أح���د

ملف العدد

م��رزوق الغانم :تعدد بصمات
"البحر" في مج��االت كثيرة
ولذل��ك س��تبقى خال��دة
عبد المحس��ن المرزوق :رائدا
من رواد التحديث والنهضة
االقتصادي��ة ت��رك وارئه إرثا
غنيا ومؤسسات اقتصادية

ال�صح���ي واملايل وتقدمي الدعم للعديد
من ال�شباب على مر تاريخه».
�ستبقى �أعماله خالدة
قال اخلبري االقت�صادي وامل�صريف علي
ر�شي���د البدر�" :إن الكوي���ت فقدت �أهم
رجاالته���ا االقت�صادية بتغي���ب املرحوم
حمم���د عبدالرحمن البحر ،والذي كان
عالمة اقت�صادية بارزة يف تاريخ الكويت
على كافة الأ�صعدة� ،سواء على ال�صعيد
االقت�ص���ادي �أو عل���ى �صعي���د العم���ل
اخلريي و�ستبقى �أعماله خالدة".

و�أ�ض���اف ال�سلم���ي :الع���م حمم���د
عبدالرحم���ن البحر حل���ق ب�إخوانه من
الرعي���ل الأول الذي���ن و�ضع���وا �أ�س����س
االقت�صاد الكويتي.
وق���ال ال�سلم���ي :ترك لنا قي���م حقيقية
�ستبق���ى على م���ر ال�سنني ف���كان حمباً
لبل���ده متفاني���اً يف عمل���ه معط���ا ًء بغري
حدود ،واختت���م ال�سلمي بقول���ه :اللهم
تقبل���ه و�أ�سكن���ه جن���ان اخلل���د ،الله���م
�آمني.
رحل التاجر «الأمني»

و�أ�ض���اف« :كان رحمه اهلل �شغوفا بعمل
اخل�ي�ر كما كان رج ً
ال من الطراز الأول
يف التف���اين يف ح���ب الكوي���ت والعم���ل
املخل�ص من �أجلها رحمه اهلل ،وخال�ص
العزاء لأ�سرته وذويه».

قال رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة الأوىل
للت�أمني التكافلي ح�سني العتال� :إن وفاة
العم حممد عبدالرحمن البحر خ�سارة
كبرية لـ«الكوي���ت و�أهلها» ون�س�أل املوىل
ع���ز وجل �أن ي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم
«�آل البحر الكرام» ال�صرب وال�سلوان.

ق���ال ع�ض���و غرف���ة جت���ارة و�صناع���ة
الكوي���ت عب���داهلل جنيب امل�ل�ا :نتقدم
و�أ�ض���اف« :فقد كان رحم���ه اهلل يعترب بخال����ص الع���زاء لأ�س���رة الع���م الفقيد
�أح���د �أهم عالمات االقت�ص���اد الكويتي حمم���د عبدالرحم���ن البح���ر وال���ذي
على مدى �أكرث من  50عاما من العطاء يعترب م���ن الرعيل الكويتي من رجاالت
للب�ل�اد ،حينما بد�أ حيات���ه العملية وهو الكوي���ت الذي���ن �ساهم���وا ب�ش���كل بناء
�شاب يافع ،ما �أك�سبه ،رحمه اهلل ،خربة وفع���ال يف تدعي���م االقت�ص���اد الكويتي
كب�ي�رة وجعل���ه �إحدى ركائ���ز االقت�صاد يف كاف���ة جوانب���ه املالي���ة واالقت�صادية
وامل�صرفية.
الكويتي على مدى تاريخه».
وقال العمريي�« :أر�سى رحمه اهلل قيماً و�أ�ض���اف� :إن الكوي���ت ال تن�س���ى ف�ضل
جميل���ة منه���ا ال�صرب واجلدي���ة والعمل الفقي���د رحم���ه اهلل يف العمل اخلريي،
ال���د�ؤوب ،فكان بالن�سبة لأجيالنا معلما حي���ث كان �أحد �أع�ل�ام العمل اخلريي
الكويت���ي ،و�ستبق���ى �أعمال���ه اخلريي���ة
و�أبا ورائدا».
خالدة تذكرنا كم كان هذا الرجل حمبا
ً
دائما
الكويت �ستبقى تذكره
لوطنه و�أهله.
قال اخلبري االقت�صادي خالد الرزيحان:
�أحب الكويت ً
حقا ..وكان معطا ًء
�إن الكوي���ت �ستبقى تذكر الفقيد رحمة
ق���ال رئي����س جمل����س الإدارة والع�ض���و
اهلل علي���ه بف�ض���ل �أعمال���ه اجلليل���ة
املنتدب يف �شرك���ة اال�ست�شارات املالية
وم�ساهماته ب�أعمال اخلري ودوره البارز
الدولي���ة (�إيف���ا) �صال���ح ال�سلم���ي� :إن
يف دعم االقت�صاد الكويتي.
الكويت فقدت �أح���د �أبنائها املخل�صني
و�أ�ض���اف« :كان���ت للرج���ل رحم���ه اهلل الذي���ن عملوا بج���د وتفان عل���ى مدار
�أفع���ال خ�ي�ر عدي���دة تتنوع ب�ي�ن العمل حياته احلافلة بالعطاء.

و�أ�ضاف العت���ال� :إن العم حممد البحر
هو واح���د من رج���االت الكويت الكبار
الذي���ن �ساهموا يف بن���اء نه�ضته ،حيث
كان م���ن امل�ؤ�س�سني يف جميع ال�شركات
الناجح���ة الت���ي �أخ���ذت عل���ى عاتقها
�صياغة االقت�صاد الكويتى.

• ر�شيــــد البــــدر

• �صالــــح ال�سلمي

رج���االت الكوي���ت القدام���ى �صاح���ب
ـالب�صمات يف االقت�ص���اد الكويتي التي
�ستبقى حتى بعد رحيله».

�أعماله يف اخلري« ..خالدة»

وقال العت���ال� :إن الع���م رحمه اهلل كان
تاج���راً بح���ق ،عرف عن���ه دماثة اخللق
وال�صدق والأمانة ودعم العمل اخلريي.
واختت���م العت���ال بالقول :الله���م �أ�سكنه
ف�سيح جناتك.
�صاحب الأيادي البي�ضاء
قال اخلبري االقت�صادي �صادق معريف:
�إن الكوي���ت فق���دت �أحد �أه���م رموزها
االقت�صادية و�أح���د �أهم رجالها برحيل
العم حممد عبدالرحمن البحر.
و�أ�ضاف معريف :كان العم -رحمه اهلل-
معروف���اً ب�أفعال اخلري ،فكان���ت �أياديه
بي�ضاء كما كان �صاحب �إ�سهامات كبرية
وحقيقي���ة يف بن���اء االقت�ص���اد الكويتي
على مدار العقود املا�ضية.
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�أدب وفن

�إعداد :حممود عثمان

نجوم الطرب الغربي من ظلمات "الراب"
إلى ضياء اإلسالم
يدخل الإ�سالم يف كل عام الآالف من اجلن�سني ،ومن خمتلف الطبقات
االجتماعي���ة يف جمي���ع �أنحاء العامل .ومن ه����ؤالء جنوم الفن يف الغرب
الذي���ن �أعلن���وا �إ�سالمهم بعد �أن كانوا من مغني ال���راب ،ثم ُرفع �ش�أنهم
بالدخول يف الإ�سالم.
و�ساه���م جنوم ال���راب والهيب هوب ممن �أ�سلم���وا يف الغرب يف انت�شار
الإ�س�ل�ام ودعمه باملال �أو بالدعوة �إلي���ه ،وت�أثر بهم الكثري من املعجبني
الذي���ن �أعلنوا �أي�ضاً الدخول يف الإ�س�ل�ام� ،إ�ضافة �إىل �أنهم �ساهموا يف
ت�صحي���ح الكثري من مفاهيم الدين الإ�سالمي التي تنقل ب�صورة خاطئة
يف الإعالم الغربي.

وم���ن �أ�شهر جنوم ال���راب الذين �أعلنوا
�إ�سالمه���م يف وق���ت مبك���ر املغن���ي
الربيطاين ال�شهري الذي حققت مبيعات
�ألبوم���ه م���ا يق���ارب  60ملي���ون ن�سخة
"كات �ستيفن���ز" ،وال���ذي ي�شته���ر بع���د
�إعالنه �إ�سالمه با�سم "يو�سف �إ�سالم"،
وهو من �أم �سويدية و�أب يوناين الأ�صل،
و ُولد يف بريطانيا.

مالي�ي�ن املعجبني ح���ول الع���امل ،وت�أثر
ب���ه بع����ض �أ�صدقائه وحمبي���ه؛ و�أعلنوا
�إ�سالمهم.
وم���ن ه����ؤالء �أي�ضاً جريم�ي�ن جاك�سون
مغ���نٍّ �أمريكي �شهري حا�صل على جائزة
غرام���ي ،وهو �شقيق جنم الراب مايكل
جاك�س���ون ،والأقرب �إليه من بني جميع
�إخوت���ه ،و�أعلن �إ�سالم���ه يف عام 1989
�أثن���اء زيارت���ه لدول���ة البحري���ن عق���ب
�أن �شاه���د افتخ���ار الأطف���ال امل�سلمني
بدينه���م ومت�سكهم ب���ه؛ ما �أثر يف نف�سه
للبحث ع���ن حقيقة الدي���ن الإ�سالمي،
وقام بعد ذلك بتغيري ا�سمه �إىل "حممد
عبدالعزيز".

امل�سلمني يف الغرب بتما�سكهم الأُ�سري
واالجتماعي؛ وب���د�أ يف درا�سة الإ�سالم
وتف�سريات القر�آن �إىل �أن �أ�شهر �إ�سالمه
وغيرّ ا�سمه �إىل "�إبراهيم اخلليل" ،ويف
ع���ام  2012ق���ام ب����أداء العم���رة ،وقام
بزي���ارة امل�سجد النب���وي ،وي�شغل حالياً
وقت���ه يف الدعوة للإ�سالم وامل�شاركة يف
الأعمال التطوعية.

كان "كات �ستيفن���ز" يف ال�سبعينيات يف
�أوج �شهرته� ،إال �أنه كان مهتماً بالأديان،
وب���د�أ يف البح���ث عن الدي���ن احلقيقي
�إىل �أن اعتن���ق الإ�س�ل�ام يف عام 1977
بع���د �أن �أر�شدته امر�أة م�سلمة يف لندن
للتوج���ه للم�سج���د و�إع�ل�ان �إ�سالم���ه،
و�أ�شه���ر �إ�سالم���ه يوم اجلمع���ة يف �أحد ثم ي�أتي جنم الراب ال�شهري جورج جرين
امل�ساج���د ،وت���رك الغناء ،وحت���ول �إىل ال���ذي �أم�ضى �سن���وات طويلة يف الفن،
داعية ومن�شد.
و�شارك فِ رقاً عاملية ،وانتقل بني الكثري
�أم���ا النجم الأمريكي يف هوليوود "اي�س من الدول لن�ش���ر �أغاين الراب� ،إىل �أن
كيوب" فهو مغن���ي راب وممثل وخمرج اعتن���ق الإ�سالم يف عام  ،2011بعد �أن و�أخرياً ديام�س (ميالين جورجياد�س)،
�أف�ل�ام �شهري� ،أعلن �إ�سالمه يف  ،1990ظ���ل لفرتة يف مرحلة �ضي���اع بعيداً عن وهي مغني���ة راب فرن�سية ،ا�شتُهرت يف
وذك���ر ذل���ك يف �إح���دى املقاب�ل�ات مع والدت���ه ل�سنوات طويل���ة؛ ما جعله يعيد فرن�سا بالدفاع عن املهاجرين والأقليات
�صحيف���ة اجلادري���ان الربيطاني���ة ،وله التفك�ي�ر يف حياته ،وت�أثر كثرياً ب�سلوك وعن حقوق الإن�سان عرب الغناء،
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بينم���ا ا�شتُهر املمث���ل واملغني الأمريكي
دانت���ي تريي���ل �سميث يف جم���ال الراب
والهي���ب ه���وب يف مدين���ة نيويورك يف
�أواخ���ر الت�سعينيات حتى بل���غ العاملية،
وت�أث���ر بالإ�سالم يف عم���ر  13عاماً عن
طري���ق والده ال���ذي كان م�سلماً ،و�أعلن
�إ�سالم���ه يف عم���ر ال���ـ  19عقب �إعالن
عدد م���ن امل�شاه�ي�ر �إ�سالمه���م ،وغيرّ
ا�سم���ه من دانت���ي �إىل "يا�س�ي�ن" ،لكنه
ي�شتهر با�سم "مو�س ديف".

ربيع الكون [
َ
ر�سول اهلل �إ ّنا قد ظمئنا
َ
أنوار
وحان لنا ارتواءُ
ل ٍ



إيطاليا :مصور فوتوغرافي يرصد
بعدسته أزمة المساجد
�أكد ال�صحفي الربيطاين "مارتن بار" يف مقدمته على الكتاب
امل�ص���ور للم�ص���ور الفوتوغ���رايف "نيكول���و ديجورجي����س"� ،أنه
بالرغ���م من كفالة الد�ستور الإيطايل حلق العبادة دون متييز،
ف�إنه ال يوجد �سوى  8م�ساجد ر�سمية لت�ستوعب  1.35مليون
م�سلم؛ مما يدفعه لل�صالة ب�أماكن �إيقاف ال�سيارات وال�صاالت
الريا�ضية واملتاجر.
وق���د ك�ش���ف امل�صور هذه الأزمة باالنتقال م���ن مدينة لأخرى؛
حي���ث ر�صدت كامريت���ه امل�سلم�ي�ن الذين ي�صل���ون بالطرقات
والأماكن املختلفة لعدم توفر امل�ساجد.
وبالرغ���م من �ش���راء امل�سلمني مبنى يف "ترفي���زو" لتخ�صي�صه
لل�ص�ل�اة ،فقد اعرت�ض���ت ال�سلطات املحلية �ضارب���ة بالقانون
الإيطايل الذي يكفل حرية العبادة عر�ض احلائط.

فكف َك يا َ
ُّ
�ض ِم َ
بحر
ني
اخللق ٌ
ِ
	

َ
وغيثك نبعُ
مورده َّ
ال�صفاءُ
ِ

� َ
الكون �أ�صبو
أتيتك يا ربي َع
ِ
	

هدهد ُه الرّجاءُ
وحَ ْر ِيف كم يُ ِ

َ
فمن للظامئ َ
�سواك ٌ
غيث
ني
	

أوح�شه َّ
ُ
الدرب �
�إذا ما
ُ
ال�شقاءُ

دليل
�إذا ما
ُ
الركب كان بال ٍ
َ
ُّ
ن�ضل الدربَ
	
عنك ؛ فال نجَ َ اءُ
لنا َ
ٌ
نوب
منك
ال�شفاعة يف ُذ ٍ
	

وعن َد ال َرو ِْع َ
احتمَ اءُ
فيك لنا ِ
ال�شاعر :عبداملوىل عبدالنا�صر �أحمد

بريطانيـــة تعرض التـراث المغربـــي
لتقديم صور مشرفة عن المسلمين
تلتق���ي جل الأعم���ال الفنية الت�شكيلية التي �أجنزه���ا فنانون �أجانب
عن املغرب يف كونها جت�سد ر�ؤية تكاد تكون موحدة للثقافة والواقع
املغرب���ي ،و�ص���ورة منطية عن بع����ض التيمات الفلكلوري���ة ،وخا�صة
مو�ضوع املر�أة املغربية يف حياتها اليومية ،وما يرتبط بها من عادات
وتقاليد ،تكاد تكون بعيدة عن واقعها املعي�ش.
من هذا املنظور ،حت���اول وديعة بوطابة ،الت�شكيلية الربيطانية ذات
اجل���ذور املغربي���ة ،تغيري هذه ال�صورة النمطية ع���ن املغرب و�أنا�سه
وعاداته ،وتقدميها �إىل اجلمهور الربيطاين يف قالب مغاير ،و�صورة
بعيدة عن النمطية والت�صورات اجلاهزة.
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درا�سات
دراسـة تحليلية

()10

سلسلة دعوية متخصصة في دعوة غير المسلمين

البوذية في الميزان..
انت�شار البوذية واملهتدون من البوذية �إىل الإ�سالم
انت�ش���رت البوذي���ة يف عه���د "ب���وذا"
انت�ش���اراً وا�سع���ا ب�ي�ن الطبق���ات العليا
والطبق���ات الدني���ا� ,أم���ا طبق���ة امللوك
واجلنود فقد دخلت البوذية تخل�صا من
�سلطان الرباهمة الذي���ن �أثاروا �سخط
جمي���ع الطبقات الأخ���رى با�ستبدادهم
وتع�سفه���م ،و�أما الطبق���ات الدنيا فقد
دفع���ت بنف�سه���ا �إىل البوذي���ة لتتخل�ص
مم���ا عانت���ه يف رح���اب الهندو�سية من
ا�ضطهاد واحتقار.
ومن املع���روف �أن البوذية لقيت جناحا
كب�ي�را يف القرن ال�ساد����س قبل امليالد,
�أي يف عه���د "ب���وذا" ،وميك���ن تلخي�ص
�أ�سباب جناحه يف دعوته �إىل عدة �أمور
منها� ،شخ�صية "بوذا" املثرية واجلذابة
التي متيزت بالوداعة والتوا�ضع ,والتي
كان���ت تُ�ؤث���ر �إىل ح���د بعي���د يف نفو�س
الهنود يف ذلك الوقت ،وعدم خو�ضه يف
احلديث عن الق�ضايا الفل�سفية املعقدة،
فيما وراء الطبيعة على عك�س املذاهب
الفل�سفي���ة الهندو�سي���ة ،وج���ود بع����ض
التعالي���م الأخالقي���ة يف دع���وة "بوذا"،
كاملحب���ة والعط���ف عل���ى احليوان���ات،
وح�س���ن اختيار "ب���وذا" الدع���اة للقيام
بن�شر تعاليمه يف الأم�صار ،فقد ا�شتهر
عن���ه اختياره له�ؤالء بعناية كبرية ,وبعد
اختب���ارات ،ودعوت���ه �إىل �إلغ���اء نظ���ام
الطبقات التي �س���ادت املجتمع الهندي
يف ع�صره ،ويعترب من �أهم �أ�سباب جناح
دعوة "بوذا" يف الهند يف ع�صره.
34
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يق���ول "جو�ستاف لوب���ون" متحدثا عن
ازده���ار البوذي���ة يف ع�صره���ا الأول:
"كان���ت البوذي���ة يف تل���ك الأثن���اء بالغة
ذروته���ا ,ف���كان البنج���اب ووادي الغنج
ذاخري���ن بالأديار الت���ي يق�صدها �ألوف
الرهب���ان ليتعلموا فيها �أ�س���رار الدين،
ويتبتل���وا �إىل الت�أمل العميق الدائم قبل
�أن ينعموا بالرنفانا"ولكن البوذية بد�أت
تنكم����ش بع���د "ب���وذا" ،وكان م���ن �أهم
�أ�سباب انكما�شه���ا �أنها مل تعن بالكالم
عن الإل���ه ،وبعبارة �أخرى تركت فراغا ً
كبريا يف نفو�س �أتباعها ,ومبرور الزمن
ملأ �أتباعها هذا الفراغ ب�آلهة الهندو�س
�أو بعب���ادة "بوذا" نف�سه واتخ���اذه �إلها,
ويت�ص���ل به���ذا �أي�ضا �أن "ب���وذا" مل ينب
معاب���د ,ومل ي�أمر �أتباع���ه مبمار�سة �أي
ل���ون م���ن �أل���وان العب���ادة ,وب�سبب هذا
جل����أ �أتباع "ب���وذا" �إىل معابد الهندو�س
فو�ضع���وا فيه���ا متثال "ب���وذا" ,و�أ�صبح
كل م���ا زاد ه���و �إله جدي���د �أ�ضيف �إىل
�آلهة الهندو�س املتعددة ,وبالطبع العقل
الهندي يرحب مبزيد من الآلهة .وهكذا
�أخذت البوذية تتال�شى يف الهندو�سية،
�آ�سوكا وانت�شار البوذية
و�أخ���ذت الهندو�سية متت�صها �أو متت�ص
�أتباعها يوما بعد يوم.
كون املقدونيون مملكة �صغرية يف الهند,
وكان م���ن �أ�سب���اب �ضع���ف البوذي���ة يف ويف  321ق م متك���ن الأم�ي�ر "�شان���درا
الهند بالإ�ضافة �إىل ما �سبق� ،أن البوذية جوبتا" الذي ينحدر من الأ�سرة املورية
اهتم���ت ب�إ�ص�ل�اح الباط���ن� ،أي �إ�صالح �أن يجم���ع حوله قبائ���ل عديدة مبنطقة
الأخ�ل�اق ،فحارب���ت ال�شه���وة والغ���رور الت�ل�ال ،و�أن ي�ست���ويل عل���ى اململك���ة
والكربي���اء ،والتزم���ت بال�شعب الثماين الإغريقية بالبنج���اب ،ويزيل عن الهند
م���ن ر�أي �سليم و�شع���ور �صائب و�سلوك �آثار احلك���م الإغريقي ،وجاء ابنه بعده
ح�سن ،ولك���ن الهندو�سية قنعت ب�أ�شياء
ظاهري���ة كالغ�سل يف الأنه���ار املقد�سة
والأخذ بالطقو�س والقرابني ،ومعاجلة
الظاهر �أي�سر و�أ�سهل من معالج الأمور
الباطنية ،ولهذا تخلى البوذيون يوما بعد
ي���وم عن �صراعهم مع نفو�سهم ،واكتفوا
بقرب���ان يقدمون���ه �أو مظه���ر يظه���رون
به كما ت���رى الهندو�سي���ة ،ومما �ساعد
على ذلك ت�أ�صل نظ���ام الطبقات الذي
رف�ضت���ه البوذية ،واحت���واء الهندو�سية
على تقاليد القوم وعاداتهم مما جرهم
�إليها يوما بعد يوم .هذا ما �آلت له حال
البوذية يف منت�ص���ف القرن الثالث قبل
امليالد ،ففي داخل الهند ،كانت البوذية
ت�ضعف وتنكم����ش ،ومل تكن البوذية قد
عرف���ت بعد طريقها �إىل خ���ارج الهند،
�إىل �أن ج���اء املل���ك "�آ�س���وكا" والبوذية
على و�ش���ك �أن تنه���ار ،فاعتنقها وبعث
فيه���ا احلياة مرة �أخ���رى ،ودفع بها �إىل
اخل���ارج ،وامل�ؤرخ���ون يعدون���ه للبوذي���ة
�شبيها بالقدي�س "بول�س" �أو "ق�سطنطني
الأكرب" بالن�سبة للم�سيحية..

عمـرو عبداملولــى  -باحث �أكادميي

وندب �آ�سوكا رجاال يتجولون يف البالد,
يرغب���ون النا����س يف الن�س���ك وال���ورع,
ويعلمونهم مكارم الأخ�ل�اق ,وحثهم �أن
يكونوا قدوة للنا�س ،لي�سهل على النا�س
االقت���داء بهم ,فيجاروه���م يف �سريتهم
الر�شي���دة ،و�صربه���م عل���ى ال�شدائد،
وعه���د �إليهم كذل���ك النظر يف الأعمال
اخلريي���ة و�إدارة �ش�ؤونه���ا ليزيد نفعها،
وخولهم بع�ض ال�سلطة فكان لهم �إطالق
�سراح امل�سجونني �إذا اقتنعوا برباءتهم،
وكان���وا يراقبون النا����س ليتحققوا �أنهم
يلتزم���ون �سب���ل ال�س�ل�ام ويحرتم���ون
القانون ويراعون حق الفقراء والأكابر.
ومات �آ�سوكا وق���د انت�شرت البوذية يف
الهن���د ويف الب�ل�اد املج���اورة لها ،ولكن
البوذي���ة يف الهن���د ع���ادت بع���د قلي���ل
ت�ص���ارع الهندو�سية كما فعلت من قبل،
ومل ت�ستط���ع البوذي���ة �أن تثبت يف هذا
ال�صراع ،فالهندو�سية كانت �أثبت و�أكرث
�صل���ة باجتاه���ات ال�س���كان وميوله���م،
فا�ضمحل���ت البوذي���ة �أمامه���ا ،و�أخذت
تنح���در حت���ى انح�س���رت عل���ى الهن���د
تقريبا.

فب�س���ط رقعة مملكته ،فلما جاء حفيده والإمرباطوري���ة اليوناني���ة وفار����س
"�آ�س���وكا" وج���د نف�س���ه حاكم���ا عل���ى والإ�سكندرية.
الأقالي���م املمتدة م���ن "�أفغان�ستان" �إىل البوذية يت�سع انت�شارها للعاملية
"مدار����س" ،و�س���ار "�آ�س���وكا" يف مطلع
حيات���ه �س�ي�رة �أبي���ه وج��� ّده يف حماولة وهك���ذا انتقل���ت البوذي���ة م���ن مذهب
التو�س���ع عن طريق احلرب .وبينما كان �ضم���ن املذاه���ب الديني���ة الهندية �إىل
"�آ�س���وكا" يف قمة انت�صارات���ه احلربية ،عقي���دة عاملي���ة ,و�سرعان م���ا لبى �أهل
�سيالن دعوة "�آ�سوكا" فاعتنقوا العقيدة
�أح����س با�شمئ���زاز م���ن ه���ول احلروب
اجلدي���د ،ولعل مما �سب���ب ذلك ما كان
وق�سوته���ا ،فتخل���ى عن احل���رب ،وكره
بني حاكمها وب�ي�ن "�آ�سوكا" ,من روابط
الن�صر عن طريقها ،وزهدت نف�سه فيها
ال�صداقة.
متاما ،وتبنى مذه���ب البوذية ،ثم �أعلن
�أن فتوحاته �ستكون منذ ذلك احلني يف ويروى �أن �أهل اجلزيرة �أر�سلوا بعثة �إىل
ميادين الدين ،وتروي الأ�ساطري �أن هذا الهند لتعلم البوذية ،و�أن "�آ�سوكا" �أر�سل
التح���ول كان ب�سبب م���ا ناله من حرية ،مع �إحدى بعثات���ه �إىل "�سيالن" ف�سيلة
وب�سب���ب ت�أني���ب �ضم�ي�ره لقتل���ه �إخوته ل�شج���رة املعرفة التي ن���ال "بوذا" حتت
وعدده���م ت�سع���ة وع�ش���رون� ،أو حرقه ظالله���ا املعرف���ة والب�ص�ي�رة ,وغر�ست
وكن خم�سمائة .ودام هذه الف�سيلة يف �سيالن ,ومبرور الزمن
زوجاته وجواري���ه َّ
حك���م "�آ�سوكا" ثماني���ة وع�شرين عاما� ،أ�صبحت دوحة عظيمة ,وماتزال باقية
تعت�ب�ر �أزهى ف�ت�رة يف تاري���خ الب�شرية �إىل الآن ،وهي �أقدم �شجرة على الأر�ض
امل�ضطرب –بح�سب اعتقاد البوذيني ،-كما يزعمون .و�أقام �آ�سوكا امل�سالت يف
فقد قام يف الهند بحركة عظيمة للخري ع���دة �أمكن���ة حي���ث دون عليه���ا تعاليم
والرثاء ،حف���ر الآب���ار ،وزرع الأ�شجار ،البوذي���ة و�أنذر م���ن مييل���ون للع�صيان،
و�أ�س�س امل�ست�شفي���ات واحلدائق العامة ووعد الربرة بالهبات واخلريات.
والب�سات�ي�ن التي تربى فيه���ا الأع�شاب وتنازل �آ�سوكا عن ممتلكاته ومل ي�ستبق �أم���ا يف الب�ل�اد املج���اورة ف����إن البوذية
الطبية ،واهتم ب�أهايل الهند الأ�صليني� ،إال �أ�شي���اء �ضئيل���ة وب�سيطة مث���ل �إبرة �سارت بنج���اح وان�ساب���ت يف اجتاهات
واتخذ ال ُعدة لتعلي���م الن�ساء ،وخ�ص�ص لرتقي���ع الأردي���ة ,وجمموع���ة خي���وط متع���ددة يف �شرق���ي �آ�سيا حت���ى �أ�صبح
هب���ات خريية لهيئ���ات التعليم البوذية ،للرتقي���ع ومو�سى حللق �شع���ره وغربال �أتباعه���ا ب�أع���داد كث�ي�رة ،ينت�شرون يف
واجته "�آ�سوكا" �إىل خارج الهند ف�أر�سل لت�صفي���ة املاء قب���ل �شربه حت���ى اليبلع بورم���ا وتايالن���د وال�ص�ي�ن والياب���ان
و�إندوني�سيا ونيبال والتبت و�سيالن.
البع���وث الدينية �إىل ك�شم�ي�ر و�سيالن نف�سا.
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والبوذي���ة القدمي���ة �أي العميقة ال�صلة
ببوذي���ة بوذا ,التي يتجل���ى فيها الطابع
الأخالق���ي والرتب���وي ,ت�سم���ى املذهب
اجلنوبي ,وهي تنت�شر يف بورما وتايالند
و�سيالن وكتبه���ا املقد�سة باللغة البالية
وهي لغة هندية قدمية.
�أما البوذية اجلديدة فهي التي اختلطت
بالآراء والنظري���ات الفل�سفية ،وت�سمى
املذه���ب ال�شمايل ,وتنت�ش���ر يف ال�صني
والياب���ان والتب���ت ونيب���ال و�إندوني�سيا,
وكتبه���ا املقد�س���ة مكتوب���ة باللغ���ة
ال�سن�سكريتي���ة ,و�أتباعها �أكرث من �أتباع
املذهب اجلنوبي.
والبوذي���ة يف ال�ص�ي�ن بوج���ه خا����ص
له���ا طاب���ع يجعله���ا بعيدة ع���ن البوذية
احلقيقي���ة ,فقد انتقلت الديانة البوذية
عن طريق ال�صينيني الذين زاروا الهند،
وعن طريق ال���زوار من �آ�سيا الو�سطى,
التي �سادت فيها البوذية يف ذلك الوقت.
ومنذ ذلك احلني انت�شرت فيها البوذية
حت���ى �أ�صبحت دي���ن الدول���ة الر�سمي
لها .ولكن البوذية ديانة هندية ,فعندما
انتقل���ت �إىل ال�ص�ي�ن ,مل ت�ستط���ع �أن
تبقى كما كانت ,بل ا�صطبغت بال�صبغة
ال�صيني���ة ,ف�سرعان ما امتزجت برتاث
ال�ص�ي�ن الق���دمي ,والتق���ت بالديان���ات
ال�صيني���ة القدمي���ة ,كالكونفو�شي���ة
وغريها حت���ى �أ�صبحت �صينية حم�ضة
يف طبيعته���ا ,فق���د �صبغه���ا ال�صينيون
بثقافته���م وحياتهم فجعلوا �آلهتها ثالثة
وثالثني ،على نحو ما كانوا يعملون قبل
البوذي���ة ،و�أقاموا له���ا املعابد اجلذابة،
الت���ي تزينه���ا الفن���ون اجلميل���ة ،ومما
�سبب �إقبال ال�صينيني على البوذية �أنها
دخلت بالدهم بعد �أن �أ�صبح بوذا �إلها،
و�أ�صب���ح متثال���ه وثن���ا يعب���د ،وتقدم له
القراب�ي�ن ،وتقام له ال�صلوات ،وقد كان
لهم مع �آلهتهم الأوىل مظاهر للتقدي�س
لي�س���ت بعيدة عن ه���ذه املظاهر ،ومما
�سبب �إقبالهم عل���ى البوذية كذلك �أنها
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دين �إنقاذ وطه���ر ،مينح بالرنفانا اللذة لقلة امل���ادة الدقيقة عن���ه ,ومن املمكن
وال�سع���ادة يف احلياة وبعد املوت ،يحث على كل ح���ال لو ق�سمنا عم���ر البوذية
عل���ى الرحمة ،ويق�ض���ي على ال�شهوات �إىل خم�س مراح���ل ,كل مرحلة خم�سة
ق���رون �أن نعط���ي �أبرز التط���ورات عن
الظاملة ويبعد عن ال�شرور.
البوذية يف كل من هذه املراحل.

مراحل انت�شار البوذية

�شه���دت الف�ت�رة الأوىل  -م���ن مطل���ع
البوذي���ة حت���ى الق���رن الأول املي�ل�ادي
 حت���وال ً كب�ي�را ً يف العقي���دة البوذيةفيم���ا يت�ص���ل بب���وذا ،فق���د كان يف �أول
ه���ذه الفرتة يعد معلم���ا ورجال عظيما
ورائ���دا عامليا ،ثم �أ�صب���ح مبرو ال�سنني
رجال مقد�س���ا فمعبودا ف�إلها ,ومل يكن
ذل���ك التط���ور الوا�سع باتف���اق اجلميع،
ولذل���ك عقدت عدة م�ؤمترات للتوفيق.
ولكنه���امل ت�ستط���ع �أن تقن���ع اجلماهري
برتك مكان الإله �شاغرا ً كما �أراده بوذا
�أن يكون ،فظل اخلالف قائما.

�إن التاري���خ الإجم���ايل للبوذية يقرر �أن
ه���ذه الديان���ة وا�صل���ت �سريه���ا طوال
خم�س���ة وع�شري���ن قرن���ا ,ويف خ�ل�ال
ه���ذه الف�ت�رة الطويلة تط���ورت البوذية
�س���واء من ناحية العقي���دة� ,أو التطبيق,
�أو الأدب� ,أو امل�ؤ�س�س���ات املرتبط���ة بها
كاملعابد واملعاهد ,وقد اقتحمت البوذية
ح���وايل ثالثني قط���را يف �آ�سي���ا ,وكان
ت�أثريها عظيم���ا يف �آداب هذه الأقطار
ويف اجتاهاته���م الديني���ة ,ومنذ القرن
التا�س���ع ع�ش���ر ات�ص���ل الفك���ر البوذي
ببع����ض دول �أوروب���ا ف�أ�صب���ح للفك���ر
ويف خالل هذه الفرتة ظهر الإمرباطور
البوذي �أثره يف الفل�سفة الغربية والأدب
�آ�س���وكا الذي دف���ع البوذي���ة �إىل خارج
الأوروبي واملو�سيقى وغريها من الفنون
ح���دود الهند كما �سبق الق���ول ،وبد�أت
الثقافية.
البوذية تبني املعابد وت�ضع فيها الآلهة،
ذل���ك جممل القول نحو مت���دد البوذية كم���ا ب���د�أت تقيم اجلمعي���ات التي ترى
وانت�شارها ,ولك���ن �إعطاء تفا�صيل عن احلياة االجتماعية وت�شرف على �ش�ؤون
ه���ذا االنت�شار يكاد يك���ون �أمرا متعذراً الدين ،وبخا�صة يف الهند و�سيالن.

ويف الف�ت�رة الثاني���ة �أي م���ن الق���رن
الأول حت���ى الق���رن اخلام����س امليالدي
�أخ���ذت البوذي���ة تنت�ش���ر جت���اه ال�شرق
�إىل البنغ���ال ،وجتاه اجلن���وب ال�شرقي
�إىل كمبودي���ا وفيتن���ام ،وجت���اه ال�شمال
الغرب���ي �إىل ك�شمري ،ويف القرن الثالث
اتخ���ذت طريقه���ا جت���اه ال�ش���رق �إىل
ال�ص�ي�ن و�أوا�س���ط �آ�سي���ا ،وكان دخولها
�إىل ال�ص�ي�ن بطريق البح���ر �أي�ضا ,ومن
ال�صني اجته���ت �إىل ال�شم���ال ال�شرقي
فدخل���ت كوريا ،وكان لن�شاط ال�صينيني
الذي���ن زاروا الهند و�سي�ل�ان وجاوة �أثر
كب�ي�ر يف ن�شر البوذية يف ه���ذه البقاع،
وكان���ت البوذية يف هذه البق���اع تتعاون
تعاون���ا كامال م���ع النظ���ام امللكي الذي
كان م�سيط���را خالل ه���ذه القرون على
هذه الأقط���ار ،وبوا�سطة هذا االرتباط
بني الدين وال�سيا�س���ة انت�شرت البوذية
وك�ث�ر تابعوه���ا و�شه���دت ه���ذه امل���دة
تقدم���ا وا�ضحا يف الثقافة البوذية التي
�أخذت تقيم املعاهد وتن�شر تراثها على
�أتباعها.

الثقافية .فقد ات�ضح ت�أثري البوذية على
الآداب والفن���ون يف جميع البلدان التي
دخلتها.
ويف امل���دة التالية �أي من القرن احلادي
ع�ش���ر �إىل اخلام����س ع�ش���ر �ضعف���ت
البوذية واختفي كثري من �آثارها ،وذلك
لع���ودة الن�ش���اط الهندو�س���ي يف الهند،
ولظه���ور الإ�س�ل�ام فيه���ا كذل���ك ،ويف
�سواها م���ن الأقطار الت���ي كانت ترتبع
فيه���ا البوذي���ة ،ولك���ن البوذي���ة اجتهت
بن�شاطه���ا يف هذه الف�ت�رة -هاربة من
الإ�سالم -جتاه الو����س ومنغوليا و�سيام
وبورما ،وكان الن�ش���اط الثقايف البوذي
عظيم الأثر خالل هذه الفرتة يف بورما
وكمبوديا واليابان.

النصرانيـة والبوذيــة
تبادلـت وتأثـرت
باألفكار العقدية في
كليهما من القرن الـ
 16إلى يومنا

ويف املدة التالية �أي من القرن ال�ساد�س
�إىل العا�شر املي�ل�ادي ا�ستمرت البوذية
يف التق���دم واالنت�ش���ار ،وبخا�ص���ة م���ن
كوريا وال�صني �إىل اليابان ,والبوذية يف
الياب���ان لها طابع وو�ص���ف خا�ص لأنها
�أم���ا الف�ت�رة الأخ�ي�رة �أي م���ن الق���رن
يف الياب���ان بوذي���ات كث�ي�رة ،فهناك ما
ال�ساد����س ع�ش���ر �إىل الق���رن الع�شرين
يقارب ال�ستني فرق���ة و�أ�شهرها ت�سمى
فتعت�ب�ر فرتة دقيق���ة يف تاريخ البوذية،
بوذية "زن" ،وهي التي تعتمد فقط على
�إذ وقف���ت البوذي���ة وجه���ا لوج���ه �أمام
الت�أمل الذاتي ،ومن الهند �إىل نيبال ،ثم
�إىل التب���ت ،وزادت مواكب احلجاج يف
هذه الفرتة ،وكرث ن�شاطهم وتنقلهم �إىل
البالد التي دخلتها البوذية.

حت���دي الفك���ر الغرب���ي ال���ذي حمل���ه
اال�ستعم���ار �إىل تل���ك البق���اع ،فق���د
�أدخ���ل اال�ستعم���ار الغرب���ي �إىل ه���ذه
الب�ل�اد اجتاهاته الفكري���ة و�إ�صالحاته
الرتبوية وفل�سفاته يف خمتلف ال�ش�ؤون,
ومل جت���د البوذي���ة ب���دا م���ن �أن تتعاون
طوائفه���ا املختلفة لتق���ف يف وجه هذا
الزحف الفكري ،وهك���ذا التقت الفرق
البوذي���ة �أو قرب���ت بع�ضه���ا م���ن بع�ض
لتق���وى عل���ى الن�ض���ال يف معركتها مع
امل�سيحية الغربية والفل�سفات الأوربية،
وقد تبنت البوذية كثريا من االجتاهات
الغربي���ة ,كما ت�شرب���ت امل�سيحية بع�ض
الأف���كار البوذية ,وتُبودل���ت املطبوعات
ب�ي�ن امل�شرفني على هات�ي�ن الفل�سفتني،
وتط���ور التعلي���م يف املعابد فاقرتب من
كليات الغ���رب وجامعاته ,ومت تعاون يف
اخلدم���ات االجتماعي���ة ب�ي�ن البوذيني
والغربي�ي�ن .ويف نهاي���ة ه���ذه الف�ت�رة
ا�صطدمت البوذية بال�شيوعية ،و�أ�صبح
احلكم يف كثري من الأقطار التي تنت�شر
بها البوذية يف �أيدي حكومات �شيوعية،
ومل يت�ض���ح بعد م�ص�ي�ر البوذية يف ظل
الظ���روف اجلدي���دة .كم���ا ا�صطدمت
بزح���ف وانت�ش���ار الإ�س�ل�ام يف ه���ذه
الب�ل�اد ،ف�صدمها �صدم���ة قا�سية ،ومل
تقو بعده���ا على املناه�ض���ة واملقاومة،
فتخل���ت ل���ه عن املي���دان ،معرتف���ة ب�أن
البقاء للح���ق وللأ�صلح ،وهذه هي �سنة
اهلل الت���ي خلت من قبل ولن جتد ل�سنة
اهلل تبديال.

ويالح���ظ يف هذه الف�ت�رة �أن االرتباط
ب�ي�ن الق�ص���ور امللكي���ة احلاكم���ة وبني
البوذي���ة مل يك���ن دائم���ا وطي���دا ،وكان
انت�ش���ار البوذية �أو تقل�صها يتوقف على
قوة االرتباط و�ضعفه ,وتعد هذه الفرتة
م���ن �أزهى فرتات البوذي���ة من الناحية
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املهتدون من البوذية �إىل الإ�سالم
عندم���ا �أتى ن���ور الإ�س�ل�ام وتغلب على
البقي���ة الباقية ،انهارت �أمام هذا النور
الإله���ي الهندو�سية والبوذي���ة �سواء يف
ب�ل�اد ال�سند �أو �إندوني�سي���ا �أو تايالند,
اعتنق كثري من البوذيني والهندو�س دين
الإ�سالم ،وهذه مناذج من ق�ص�ص الذين
هداهم اهلل �إىل اعتناق الإ�سالم.
 - 1خال���د واجن� :صين���ى اجلن�سي���ة..
بح���ث ع���ن الإ�س�ل�ام ..يف ال�صني ..يف
م�ص���ر ..يف �سوريا ..ق���ر�أ كتب التاريخ
الإ�سالم���ى ..تعلم العربية ..ترجم كتب
�إ�سالمية ،ويف النهاي���ة ..دفعته قناعته
�إىل زي���ارة "م�صر" ،و�أمام الإمام الأكرب
الدكت���ور حمم���د �سيد طنط���اوى �شيخ
الأزهر �أعلن براءته من ال�شرك ..ونطق
بال�شهادت�ي�ن �أم���ام فرح���ة املتواجدي���ن
يف مكت���ب �شي���خ الأزه���ر ،ومت �إج���راء
ه���ذا احلوار ال�سريع مع���ه بعد اعتناقه
الإ�سالم من قبل �أحد ال�صحفيني.
يق���ول "واجن" يف ح���واره� :أن���ا �إن�س���ان
ع���ادي ..كن���ت �أدين بالبوذي���ة املنت�شرة
يف ال�صني والهن���د وغريهما من الدول
املج���اورة ،ورحلة الإمي���ان وبكل �صدق
بد�أت منذ ع�شرين �سنة ،عندما تعلمت
اللغة العربية يف "بكني" يف �أحد املعاهد
هناك ،ث���م انتقلت �إىل جامعة دم�شق..
وتعلمت يف كلية الآداب و�أ�صبحت لدي
ح�صيل���ة كبرية من مفرادته���ا .وعملت
مرتجما من اللغة العربية �إىل ال�صينية،

والعك�س ..يف هذه الفرتة قمت برتجمة
كت���اب "ق�ص�ص الق���ر�آن" لأحمد مورو،
ث���م ترجمت كتاب "حي���اة حممد" [،
وترجمة "�أبوبك���ر ال�صديق -ر�ضي اهلل
عن���ه -للدكتور حمم���د ح�سني هيكل..
وطب���ع م���ن ه���ذه الرتجم���ات العدي���د
م���ن الطبعات والقت رواج���ا وا�سعا يف
الأو�ساط الإ�سالمية ال�صينية.

يف احلقيق���ة ه���ذه الكت���ب ت�ض���م مادة
عظيم���ة عن تاري���خ الإ�س�ل�ام وعظماء
الإ�س�ل�ام ..الر�س���ول [ ..اخللف���اء
الرا�شدي���ن�( ..أبوبك���ر وعمر ..وعثمان
وعلي) ..وعندما علم امل�سلمون بال�صني
بوجود هذه الكتب� ..أخذوا يت�صلون بي
وجعلوا مني مدر�سا للدين الإ�سالمي..
وكن���ت وقته���ا عل���ى ديانت���ي البوذية..
ولذلك عينت للتدري�س يف معهد العلوم
الإ�سالمي���ة يف بكني ،وكان امل�سلمون يف
ال�ص�ي�ن ويف املعه���د ي�س�ألونني يف �شتى
الفروع الإ�سالمية ،حتى الأئمة والدعاة
كان���وا يتجه���ون �إيل لك���ي ي�س�ألوين يف
الق���ر�آن واحلديث لأنن���ي �أجيد العربية
و�أفهمها ..وهم ال يعرفونها.

وم���ن خ�ل�ال درا�ست���ي للغ���ة العربي���ة
وترجمت���ي له���ذه الكت���ب الإ�سالمي���ة
تعرفت على الق���ر�آن ،واحلديث النبوي
ال�شريف ..و�أخذت �أتعمق �أكرث و�أكرث يف
االط�ل�اع على كتب التاريخ الإ�سالمي..
حتى تولدت لدي قناعة داخلية ب�صدق
الإ�س�ل�ام ..و�أنه الدين احلق ..لكن كان
هناك �شيء م���ا بداخلي ..ي�ؤجل اتخاذ لقد ت�أخ���ر قرار �إ�شه���ار �إ�سالمي فرتة
القرار.
طويلة ..وه���ذا يعود �إىل ع���دة �أ�سباب
ويكم���ل� :أنا حمب جدا لدرا�سة التاريخ �أهمها �أن ظ���روف احلياة ..وتنقلي من
ب�صفة عامة ..وعندما تعلمت العربية ..عم���ل �إىل عمل �آخر ..و�سفرياتي خارج
وخا�ص���ة درا�ست���ي يف �سوري���ة اطلعت ال�ص�ي�ن مل ترتك يل فر�صة للخلود �إىل
على كت���ب التاري���خ الإ�سالمي ووجدت نف�س���ي ،ومل تعطني الفر�صة كي �أمكث
يف هذه الكت���ب مادة تاريخية �صادقة ..مع نف�س���ي �أفكر يف هذا الأمر .وهناك
يجهله���ا امل�سلم���ون يف ال�صني ،كما �أين عام���ل �آخ���ر خارج���ي ..حي���ث �إن يف
وج���دت فيه���ا املعلوم���ات الإ�سالمي���ة ال�صني  56قومية منها  10قوميات كلها
الوفرية ع���ن تاريخ الإ�س�ل�ام ..وحركة م�سلمون ..هذه القوميات الإ�سالمية ال
الر�س���ول [ يف ن�ش���ره للدع���وة كم���ا تع�ت�رف ب�أحد خارج عنه���ا ،بل ال تهتم
�أدركت احلقيقة املهم���ة التي يتجاهلها مب���ن ي�سل���م م���ن القومي���ات الأخرى..
املفكرون يف الغرب ..الإ�سالم انت�شر يف فهي متقوقعة ..وال تقبل الوافد عليها.
ربوع الأر�ض بالدعوة ..ال باحلروب كما طبعا ..فهم لن يعرتفوا ب�إ�سالمي ..ومل
�أ�ستط���ع �إ�شهار �إ�سالم���ي هناك ..حتى
يدعي البع�ض..
ح�ض���رت �إىل القاهرة و�أعلنت �إ�سالمي
يف الأزهر.
� - 2إ�س�ل�ام موني���كا اليابانية بعد حياة
البوذية :تقول :ن�ش�أت يف �أجواء اليابان
املتقدم���ة تكنولوجي���ا ،وع�ش���ت بعائلة
عطوف���ة ،وتواف���رت يل �سب���ل النج���اح
يف عمل���ي ونعم���ت بحي���اة م�ستق���رة،
وكان���ت عائلتي تدين بالديان���ة البوذية
مثل كثري م���ن اليابانيني ،لكن ارتباطي
بالبوذي���ة كان �ضعيفا منذ طفولتي ومل

يك���ن والداي يكرتث���ان ،وكانت تدور يف
عقلي �أ�سئل���ة و�أنا طفل���ة تتعلق بالكون
والوجود واحلي���اة ،وظلت هذه الأ�سئلة
ت���راودين حت���ى بلغت �س���ن الع�شرين..
وحني �أنهيت درا�ستي اجلامعية وبد�أت
�أعمل و�س���ط الغيوم م�ضيفة طريان يف
اخلط���وط اجلوي���ة الياباني���ة �أملت �أن
�أجد ال�سالم والهدف من خالل العمل،
لكن على العك�س من ذلك ا�ستمر وجود
ف���راغ يف حيات���ي ،كان هن���اك �شيء ما
مفق���ود ورجوت متحرقة �أن �أكت�شف ما
ه���و ،و�شاء اهلل مدبر الأم���ور �أن �أعمل
مرتجم���ة يف وكال���ة �سياح���ة يف م�صر
مل���دة ع���ام ،ومن خ�ل�ال زمالئي عرفت كان لو�ضع املر�أة يف الإ�سالم �أثر قوي يف
نف�سي ،فاملر�أة امل�سلمة م�صونة ومكرمة،
الإ�سالم..
وم�شاعرها وعقلها وعفافها ..كل ذلك
وبع���د �إكم���ال ع���ام يف اخل���ارج ع���دت حم�ت�رم �أكرث بكث�ي�ر مما كن���ت �أتخيل
�إىل اليابان وق���ررت �أن �أدر�س الإ�سالم �سابقا ،بد�أت �أنفرد بنف�سي و�أ�س�أل اهلل
لعل���ي �أع�ث�ر عل���ى �إجاب���ات للأ�سئل���ة �أن يه���دين �إىل احلقيق���ة ،و�أن يعلمن���ي
الت���ي الزمتني ط���وال حيات���ي ،مل تكن �إياه���ا ،و�شرعت �أت�أم���ل العامل املخلوق
املعلوم���ات التي ا�ستخل�صتها �سابقا عن لأرى ي���د اهلل في���ه ،ت�أمل���ت الأ�شج���ار
الإ�س�ل�ام من املدر�سة والتلفاز حمدودة والأزهار والطيور واحليوانات ،وت�أملت
ج���دا وح�س���ب ،و�إمن���ا كان���ت م�شوهة يف �إب���داع اخلل���ق ويف الت���وازن امل�سري
ت�شويه���ا بالغا ،وحايل ه���و حال معظم لهم� .شعرت ب�أن هلل كتابني :كتاب ناطق
ال�شع���ب الياب���اين ال���ذي يق���ر�أ وي�سمع هو القر�آن الكرمي ،وكتاب �صامت اتخذ
فق���ط ع���ن العن���ف الذي حتمل���ه كلمة �شكل الكون وعجائبه وجالله.
م�سلم ،وحينما عدت �إىل اليابان ذهبت
�إىل املركز الإ�سالمي يف طوكيو وطلبت
ن�سخ���ة مرتجمة من القر�آن الكرمي �إىل
الياباني���ة ،وتكررت زيارت���ي �إىل املركز
ثالث �سن���وات ،حيث در�س���ت الإ�سالم
ومع مرور الوقت ازداد فهمي و�إعجابي
بالإ�سالم على نحو رائع ،وقدم يل هذا
الدين البه���ي �إجابات كان���ت تالحقني
ل�سنوات طويل���ة ،ثم �سافرت �إىل م�صر
لأعل���ن جه���ارا اعتناق���ي للإ�س�ل�ام يف وهك���ذا ر�أي���ت اهلل يف �إبداعه ،وهداين
جامع���ة الأزهر ووجدت عمال يف م�صر قلبي و�إح�سا�س���ي �إىل الإ�سالم� ،شعرت
وتزوجت م�صريا م�سلما ،و�أجنبت طفلة بنور اهلل ميلأ قلبي ،واجتاحتني �سعادة
�سميتها مرمي ،واحلمد هلل �أعي�ش حياة غام���رة ملا ازداد �إمياين و�شعرت كما لو
�سعيدة مع ديني اجلديد وعائلتي ،و�أقوم �أن اهلل كان معي يف كل حلظة.
بحفظ القر�آن الكرمي مع زوجي.
� - 3إ�س�ل�ام قرية بوذية على يد راهب:

خالد وانج "بوذي" أدرك
حقيقة انتش��ار اإلسالم
بالدعوة وليس بالسيف
فأسلم

يق���ول ال�صحف���ي ر�ض���ا �صم���دي :لقد
قابلت الراه���ب البوذي يف مكان عام..
لق���د كان يرت���دي القمي����ص العرب���ي
الطوي���ل الأبي�ض ،على ندرة من يرتديه
يف تايلن���د ..وكان مطرقا يق���ر�أ القر�آن
ب�ص���وت ه���ادئ خاف���ت ..تعجب���ت من
�أم���ره ..مالحم���ه تايلندي���ة �صرف���ة..
ولكن لبا�سه عربي م�سلم خالـ�ص ،ونور
الإميان يكاد يتفجر من حمياه .جل�ست
�أرقبه ..كان �أمامه يف املكان العام رجل
ب���وذي ،يبدو �أنه كان عامال من العمال،
�أغلق ذلك الرجل الذي كان يقر�أ القر�آن
امل�صحف ثم جل����س يكلم الآخر ب�صوت
�آخر مل �أتبينه ،حتايلت لالقرتاب منهما
م�سرتقا ..ف�سمعته يحدثه عن الإ�سالم
وع���ن اهلل تبارك وتع���اىل ،وعن عقيـدة
البوذي�ي�ن الباطل���ة ..كان الآخـر �صامتا
ال يتكل���م ،وكي���ف يتكل���م وال���ذي يكلمه
ع���ن الإ�س�ل�ام كان م���ن كب���ار الرهبان
املعروف�ي�ن الذين در�س���وا البوذية على
�أكاب���ر الرهبان البوذيني يف تايلند .بعد
فراغ���ه اقرتبت منه ،فقلت ل���ه� :أنت..
ما هو ا�سمك؟ قال عبدالرحمن ،قلت:
�أنت الـ ،..قال نعم ..قلت ما هو لقبك،
ا�ستحي���ا وذكره وهو مط���رق ر�أ�سه لأن
اللق���ب كان تايلندي���ا.مل �أكن يف حاجـة
ملعرفـة ق�صته لأنن���ي كنت �أ�سمعـها من
النا����س ..ذل���ك الراهب الب���وذي الذي
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درا�سات

ق�ضى حيات���ه يف الرهبنة وتعلم النحلة
البوذية حتى غ���دا من علمائها ،ثم �أتاه
نور اليق�ي�ن حني تعل���م الإ�سالم فوجد
في���ه احل���ق املب�ي�ن ف�أ�سل���م ..ولكنه مل
ي�سل���م �إ�سالم���ا فرديا ،لق���د كان ي�شعر
بثق���ل التبعة امللق���اة على عاتق���ه ،لأنه
كان �إما ًما يف الكفر وال�ضالل ،ف�أراد �أن
يك���ون �إماما للمتقني ..وكان له ما �أراد،
ودعا اهلل به ..لقد �سارع يف ن�شر دعوة
الإ�سالم يف قريت���ه "�شايو" القريبة من
العا�صمة بانكوك ،فا�ستجاب له معظم
ع�شريت���ه و�أ�سل���م قرابة �سبع�ي�ن �أ�سرة،
ولك���ن �إ�س�ل�ام تلك الأ�س���ر كان عجيبا،
لقد كان ي�سلم الرجل وال ت�سلم زوجته،
�أو ت�سلم املر�أة وال ي�سلم زوجها� ،أو ي�سلم
االب���ن وال ي�سلم �أب���واه ،فكانت ق�ص�ص
الإ�س�ل�ام الت���ي نق���ر�أ عنه���ا يف ال�سرية
تتك���رر بحذافريها يف تل���ك القرية ،بل
�إن �أذي���ة امل�شركني والكفار من البوذيني
لأ�سر امل�سلمني كان���ت بنف�س التفا�صيل
الت���ي �سمعناه���ا ع���ن الرعي���ل الأول،
لقد �أطلق���وا عليهم ال���كالب ،و�سبوهم
و�أقذع���وا لهم القول ،وق���د و�صل الأمر
�إىل حماول���ة القتل لبع����ض امل�سلمني..
وكان كل هذا يقابل بال�صرب اجلميل من
ال�شيخ عبدالرحمن الراهب �سابقا.
ال�شي���خ عبدالرحم���ن مع �أن���ه مل يتعلم
العربي���ة يف �صغ���ره �إال �أنه بعد �إ�سالمه
�سع���ى يف تعل���م العربية حت���ى ي�ستطيع
ق���راءة القر�آن ،وبالفع���ل جنح يف هذا،
ومن ثم �سعى يف تعلم الإ�سالم ،فا�ستطاع
�أن يح�ص���ل قد ًرا ال ب�أ�س به من املعارف
الدينية الإ�سالمية التي ت�ؤهله �أن يدعو
�إىل دي���ن اهلل تعاىل ،ومل ينتظر ال�شيخ
عبدالرحم���ن معون���ة م���ن �أح���د ،لق���د
ابتد�أ مبا ي�ستطي���ع ،يف حميط �أ�سرته،
ف�أ�سلمت ،ثم يف حميط ع�شريته ف�أ�سلم
معظمها ،ثم يف حميط جمتمعه الكبري،
�إنه ميلك �سيارة ،ي�ستخدمها يف رحالته
ب�ي�ن القرية والعا�صم���ة بانكوك ،فر�أى
�أن ي�ستغ���ل هذه الو�سيل���ة �أو النعمة يف
40

( )139ــ �سبتمرب  2014ــ ذي القعدة

1435

الدع���وة �إىل اهلل ،عمد �إىل لوحة وكتب ويعت�صم���ون بدي���ن اهلل تع���اىل احل���ق،
عليه���ا :اهلل ربنا ،الإ�س�ل�ام حق ،ونحو وكان له ما �أراد..
ذلك م���ن العبارات اجلاذب���ة ،و�أل�صقها �إن ال�شي���خ عبدالرحم���ن الآن يواج���ه
يف �سيارته ،فكان���ت تطوف �سيارته كل م�شكل���ة� ..إن���ه يف قري���ة بعي���دة ع���ن
مكان معلنة عن هوية �صاحبها واعتزازه العا�صم���ة ..وم�سج���ده ال���ذي يعم���ره
بدين اهلل تعاىل.
ع�ش���رات امل�سلمني يف القرية ال ميلكون

لقد ر�أى ال�شي���خ عبدالرحمن �أن �أقوم
و�سيل���ة لتثبيت الدين يف قريته �أن يقيم
جمتمعا م�سلما ،فعمد �إىل بناء م�سجد
بتربع���ات امل�سلمني يف تايلن���د ،وكانت
قليلة �إىل حد كبري ،ولكنها كانت كفيلة
ب�إقام���ة بناء متوا�ضع يعترب �أول م�سجد
يبن���ى يف تايلن���د و�س���ط قري���ة بوذي���ة
بكامله���ا؛ لأن معظم امل�ساجد يف تايلند
تبنى يف مناطق جتمع امل�سلمني غالبا.

م�ساحة من الأر�ض يقربون فيها موتاهم،
ومع �أن القان���ون التايلندي متعنت جدًا
يف �إعطاء رخ�صة بناء املقابر وجتهيزها
�إال �أن مو�ض���وع الرخ�ص���ة متوقف على
وج���ود الأر����ض التي ال ميلكه���ا ال�شيخ
عبد الرحمن ..هك���ذا يعي�ش امل�سملون
اجلدد يف بالد متتلئ بالأ�صنام والأوثان
وال�ش���رك ال�صري���ح� ،إنه �إ�س�ل�ام ي�شبه
�إ�سالم ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم.

لق���د وج���د ال�شي���خ عبدالرحم���ن �أن
امل�سلم�ي�ن الذي���ن يدخل���ون يف دين اهلل
يواجه���ون م�صاع���ب عن���د �إ�سالمه���م،
وخا�ص���ة لو كان���وا �صغ���ا ًرا ،فمنهم من
يط���رد من البيت ،ومنه���م من مينع من
النفقة ،فعم���د ال�شيخ عبدالرحمن �إىل
بن���اء �سكن خ�ي�ري مل�ساع���دة امل�سلمني
اجل���دد الذي���ن يط���ردون م���ن بيوتهم،
ليكون لهم م���كان ي�ؤويهم وال يحتاجون
�إىل ذويهم ،في�شعرون بالعزة الإ�سالمية

امل�صـــادر
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طريــق الهدى

المنهج النبوي مع المسلم الجديد
“العالقة األسرية” 2
املحامي منيف العجمي  /مدير الأفرع واحلج والعمرة بلجنة التعريف بالإ�سالم
@muneefalajmi

ج���اء الإ�س�ل�ام حمكم���ا يف ت�شريعات���ه
و�أحكام���ه ،وحر����ص على بن���اء جمتمع
متما�س���ك ،قوامه الأ�س���رة ،املبنية على
�أ�سا�س من كتاب اهلل و�سنة نبيه.
وللزواج يف الإ�س�ل�ام م�صالح ومقا�صد
ي�سع���ى ال�ش���رع �إىل حتقيقه���ا ،ولذلك
و�ض���ع لذلك الأح���كام ال�شرعي���ة التي
حتقق تلك املقا�صد.
ولع���ل م���ن �أب���رز مقا�ص���د ال���زواج يف
الإ�س�ل�ام حتقيق العبودية هلل عز وجل،
امتث���اال لقول���ه تع���اىلَ } :فانكِ ُح���وا َما
اب لَ ُك ْم مِ َن ال ِّن َ�ساءِ { ،بل اعترب النبي
َط َ
[ الزواج من �إكمال الدين ،فقال [:
"�إذا ت���زوج العب���د فق���د ا�ستكمل ن�صف
الدي���ن ،فيت���ق اهلل فيما بق���ي" ،كما �أن
مقا�صده �أي�ضا حف���ظ الن�سل ،و�إجناب
الذرية ال�صاحلة ،وحفظ الفرج ،وغ�ض
الب�ص���ر ،وحتقيق الأم���ن والأمان للفرد
واملجتمع ..وغري ذلك..
ولذلك و�ضع الإ�س�ل�ام �شروطا �أوجبها
على كل من الزوج والزوجة حتى ي�صبح
ال���زواج عقدا �صحيحا ،وهذه ال�شروط
ال يج���وز خمالفته���ا ،فه���ي الأ�سا����س
يف احلي���اة الزوجي���ة ،وم���ا دونها خارج
الأ�سرة امل�سلمة.
و�أب���رز تل���ك ال�ش���روط الت���ي ا�شرتطها
الإ�س�ل�ام ما يتعل���ق باجلان���ب العقدي
للرجل واملر�أة ،وذلك حفاظا على الكيان
الإ�سالم���ي للأ�س���رة ،ونق�صد باجلانب
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البديه���ات التي حتق���ق مقا�صد ال�شرع
م���ن عقد ال���زواج ،وذلك حت���ى يتحقق
اله���دف واملق�ص���د الذي قام م���ن �أجله
الكي���ان الأ�سري ،وتنع���م الأ�سرة بالأمن
والأمان وال�سكينة ،و�صيانة املجتمع من
الأخطار التي تتهدده.

العقدي هنا هو �شرط الإ�سالم بالن�سبة
لل���زوج ،و�شرط �أن تكون امل���ر�أة م�سلمة
�أو "كتابي���ة" ،في�ش�ت�رط �أن يكون الزوج
م�سلم���ا ،ويح���رم زواج امل�سلمة من غري
امل�سل���م �أي���ا كان���ت ديانته� ،س���واء كانت
�سماوي���ة (اليهودي���ة �أو الن�صراني���ة)
�أو كان���ت �أر�ضي���ة ك�أن يك���ون "بوذي���ا وهن���ا ي�أت���ي التوجيه الرب���اين يف قوله
�أو هندو�سي���ا والديني���ا �أو ملح���دا �أو تع���اىلَ } :و اَل تَنكِ ُح���وا ْ المْ ُ ْ�ش���رِ َك ِ
ات َحتَّى
�شيوعي���ا� ...إل���خ" ،ويف ذلك يقول [ :يُ�ؤْمِ َّن َو َ ألَ َم ٌة ُّم�ؤْمِ نَ ٌة َخيرْ ٌ ِ ّمن ُّم ْ�شرِ َك ٍة َولَ ْو
"�إذا خط���ب �إليك���م م���ن تر�ض���ون دينه �أَ ْع َج َبتْ ُك ْم{..
وخلقه فزوجوه".
يقول البغوي -رحمه اهلل -يف تف�سريه:
قول���ه تع���اىلَ } :و َ ألَ َم��� ٌة ُّم�ؤْمِ نَ��� ٌة َخ�ْي�ررْ ٌ
ِ ّم���ن ُّم ْ�شرِ َك ٍ���ة َولَ ْو َ�أ ْع َج َبتْ ُك��� ْم{ بجمالها
ومالها ..نزلت يف خن�ساء ،وليدة �سوداء
كانت حلذيف���ة بن اليمان ،قال حذيفة:
يا خن�ساء قد ذكرت يف امللأ الأعلى على
�سوادك ودمامت���ك ،ف�أعتقها وتزوجها.
وق���ال ال�س���دي :نزلت يف عب���داهلل بن
رواح���ة كان���ت له �أم���ة �س���وداء فغ�ضب
�أم���ا بالن�سبة للزوجة فقد �أباح الإ�سالم عليها ولطمها ث���م فزع ف�أتى النبي [
زواج امل���ر�أة الكتابي���ة �إىل جان���ب املر�أة و�أخربه بذلك ،فقال له [ :وما هي يا
عبداهلل؟ ق���ال :هي ت�شهد �أن ال �إله �إال
امل�سلمة ،حيث �إنها �صاحبة دين تعرتف
اهلل و�أنك ر�س���ول اهلل ،وت�صوم رم�ضان
ب����أن اهلل عز وجل هو امل�ستحق للعبادة،
وحت�س���ن الو�ضوء وت�صل���ي ،فقال [:
كما �أنها تعرتف كذلك مببد�أ الر�ساالت
"هذه م�ؤمن���ة" ،قال عب���داهلل :فوالذي
�إىل الب�ش���ر ،ولديه���ا عقي���دة البع���ث
بعثك باحلق نبيا لأعتقنها ولأتزوجنها،
واجلزاء ،بعك����س املر�أة امل�شركة التي ال
ففع���ل ذل���ك فطع���ن علي���ه نا����س م���ن
تع�ت�رف بكل ما �سب���ق ،فال تعرتف ب�إله
امل�سلمني وقالوا� :أتنكح �أمة؟! وعر�ضوا
�أو خالق� ،أو ر�سالة �أو جزاء.
عليه ح���رة م�شركة ،ف�أن���زل اهلل تعاىل
وهذه الأمور التي افرت�ضها الإ�سالم من هذه الآية.

اهتم اإلسالم بالجانب
العقدي للزوجان
حفاظا على الكيان
العقدي لألسرة

حوار العدد

لقاء مع الداعية الإ�سالمي عبدالهادي غوماندور:

"شكرا يا كويت على
بانجسامورو"
رسالة الجالية الفلبينية
للكويت حكومة وشعبا

�أقي���م م�ؤخ���را حت���ت رعاي���ة وزارة الأوقاف
وال�ش����ؤون الإ�سالمي���ة ا�ست�ضاف���ت م�ؤخ���را
فعالي���ة "�شكرا يا كوي���ت على باجن�سامورو"
برعاي���ة وكي���ل وزارة الأوق���اف وال�ش����ؤون
الإ�سالمي���ة الدكتور ع���ادل عبداهلل الفالح،
وجمه���ور غفري م���ن �أبناء اجلالي���ة امل�سلمة
الفلبينية الذين �أرادوا �أن يعربوا عن �شكرهم
لدول���ة الكويت مل�ساندتها ق�ضية �شعب مورو
امل�سل���م يف ميندان���او بع���د �إع�ل�ان اتفاقي���ة
ال�سالم ب�ي�ن اجلبهة الإ�سالمي���ة واحلكومة
الفلبينية.
الب�ش���رى كان له���ا موع���د م���ع الداعي���ة
الإ�سالم���ي و�أحد قيادات اجلالي���ة امل�سلمة
الفلبينية عبداله���ادي بوتوان غوماندر حول
ق�ضية "مورو" وم���ا قدمته الكويت من دعم
وم�ساندة ل�شعب ناجن�سامورو.
البدايـ ـ ــة
• حدثون�������ا ع�������ن جبه�������ة التحري�������ر م�������ورو
الإ�سالمية ..الن�ش�أة والدور؟.
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تقود احلرك َة الوطني���ة يف اجلنوب الفلبيني
جبهة حترير مورو الإ�سالمية بزعامة احلاج
م���راد �إبراهيم الذي اخت�ي�ر لرئا�سة اجلبهة يف ع���ام 1997م وافق���ت جبهة حترير مورو
عقب وفاة زعيمه���ا ال�سابق �سالمات ها�شم الإ�سالمي���ة عل���ى اجللو����س م���ع احلكوم���ة
عام  .2003وتهدف �إىل حترير �شعب مورو الفلبيني���ة على طاول���ة املفاو�ض���ات امتثاال
اجنَ ْح لَ َها
ِل�سل ْ ِم َف ْ
امل�سل���م ،و�إقامة حكم ذات���ي ،وتعود اجلذور لقوله تعاىلَ } :و�إِن َجنَ ُحوا ْ ل َّ
ال�سمِ ي ُع الْ َعلِي ُمَ .و ِ�إن
الإ�سالمي���ة لفك���ر ق���ادة ه���ذه اجلبه���ة �إىل َوتَ��� َو َّك ْل َعلَى اهلل ِ�إ َّن ُه ُه َو َّ
ال�ستينيات ،وقد ت�أ�س�س���ت املقاومة املوروية يُرِ ي���دُوا ْ �أَن يَ ْخ َد ُع َ
���وك َف����إِنَّ َح ْ�س َب َك اهلل ُه َو
القومية ع���ام  ،1968وبعد هذا التاريخ بد�أ ا َّلذِ يَ �أَ َّيد َ
�صرِ ِه َوبِاملُ�ؤْمِ ِننيَ{.
َك ِبنَ ْ
املئ���ات منهم ال�سفر �إىل خارج الفلبني حيث ويف ه���ذا يق���ول ال�شيخ �سالم���ات ها�شم يف
�أثرت فيهم روافد �أخرى.
ر�سال���ة للداعية عبدالهادي غوماندر يف 25
وقد عاد ه����ؤالء جميعا �إىل الفلبني و�شكلوا مايو 2002م" :الإ�سالم �أجاز املفاو�ضات مع
فيم���ا بع���د مزيج���ا �إ�سالمي���ا م���ن كل هذه الع���دو وقبول الهدن���ة ،والتفاو�ض يف الوقت
احلا�ض���ر ه���و املوق���ف ال�صحي���ح ،ففيهما
التيارات الفكرية.
م�صلح���ة للم�سلم�ي�ن وللعم���ل الإ�سالم���ي
وق���د اعرتف���ت منظم���ة امل�ؤمت���ر الإ�سالمي
وللق�ضي���ة� ،إن �ش���اء اهلل .اله���دوء الن�سب���ي
بجبه���ة حتري���ر م���ورو الإ�سالمي���ة ممث�ل�ا
يفتح املجال مل�ضاعفة اجلهود يف الن�شاطات
مل�سلمي الفلبني.
الدعوية والرتبوية ،وغريهما من الن�شاطات
الالزم���ة لبناء الأمة .وافقن���ا على التفاو�ض
 17عاما من املفاو�ضات
• كيف قادت اجلبهة املفاو�ضات مع احلكومة
الفلبينية؟.

كتب :حممود بكـــر � -سكرتيـــر التحريــر

@mahmoudbakrh

وقبلن���ا الهدنة لئ�ل�ا يتهمنا النا����س بالتعنت م�������ا ه�������و دور اجلالي�������ة الفلبيني�������ة يف دع�������م
االتفاقية؟.
والتطرف ورف�ض احلل ال�سلمي".
بع���د �أك�ث�ر م���ن  17عام���ا م���ن املفاو�ض���ات بني
الطرف�ي�ن ويف  27مار�س 2014م ،وقع الطرفان
"االتفاقية ال�شاملة على باجن�سامورو".
وتن����ص االتفاقي���ة عل���ى �ش���روط الهدن���ة ووقف
�إطالق النار ،و�أ�س�س مفاو�ضات ال�سالم ،واملبادئ
الإطاري���ة عل���ى باجن�سامورو (وه���ي كلمة مركبة
م���ن كلمت�ي�ن" :باجن�سا" وهي لغ���ة مااليو مبعنى
�شع���ب ،و"مورو" مبعنى �سم���ر �أو ن�سبة امل�سلمني
يف املغرب وال�سيالن ومدغ�شقر).
كما ن�صت عل���ى �إن�شاء حكومة باجن�سامورو
وزاري���ة ال�ش���كل ،لديه���ا برمل���ان ي�ض���م 50
ع�ضوا �أو �أكرث ،ولديها د�ستور داخلي ي�سمى
بـ"القان���ون الأ�سا�سي لباجن�سامورو" ،يجري
تنفي���ذه يف �أرا�ضي جوهري���ة من بالد مورو
حمدددة بني الطرف�ي�ن ،وعلى �آليات انتقال
ال�سلطات املحلية �إىل ناجن�سامورو ،وتقا�سم
ال�سلطات والرثوات ،وق�ضية التطبيع.

ً
فاعال يف االتفاقية،
ت�ستطيع اجلالية �أن تقدم دورا
وتق���دم لباجن�سام���ورو الكث�ي�ر باعرتافها بجالية
باجن�سامورو يف الكويت ،وتقدمي الدعم الر�سمي
وغري الر�سمي �إعالميا و�سيا�سيا ومعنويا وماديا
ل�صال���ح االتفاقي���ة ال�شاملة عل���ى باجن�سامورو،
وحلكومة باجن�سامورو املرتقبة ،وتكوين عالقات
مع القطاعات احلكومية الكويتية والأهلية ،وكبار
ال�شخ�صيات حت���ى يت�سنى لنا فتح مكتب متثيلي
�أو ملحق عمايل �أو ثقايف.
وكذل���ك ت�أ�سي����س اللجنة الكويتي���ة الداعمة
لباجن�سام���ورو للم�ساهمة يف بن���اء امل�شاريع
ودع���م امل�ؤ�س�سات واللج���ان املعنية من الآن،
وقبل البدء يف احلكومة االنتقالية ا�ستعدادا
له���ا ،والدع���وة �إىل م�ؤمت���ر لكب���ار التج���ار
واملح�سنني للتعريف بباجن�سامورو وت�شجيع
اال�ستثمار ،وجلب موارد.
• هل قمتم بو�ضع خطة م�ستقبلية لتفعيل
االتفاقية ال�شاملة على باجن�سامورو؟.

ومتي���زت االتفاقي���ة بالعدي���د م���ن املزاي���ا
امل�شجع���ة واملطمئنة للدع���اة وامل�سلمني من بالت�أكي���د ..لذل���ك فقد قمن���ا بت�أ�سي�س عدة
�شعب "مورو" ،و�أهمها� :إقامة نظام ال�شريعة م�ؤ�س�س���ات لتحقي���ق ه���ذا الغر����ض ،ومنها
الق�ضائ���ي ،ومب���ادئ احلري���ات وحق���وق معه���د باجن�سامورو للتنمية ،ويخت�ص بو�ضع
الإن�س���ان يف الإ�س�ل�ام ،واحلفاظ على هوية خط���ة �شاملة للتنمي���ة ،وجلن���ة امل�ساعدات
اخلارجي���ة التنموية وتخت����ص ب�إبرام العقود
باجن�سامورو والرتاث.

التجاري���ة واال�ستثمارية والدي���ون ،وا�ستالم
امل�ساع���دات والهبات والأوق���اف ،وامل�شاريع
اخلريي���ة ل�صال���ح باجن�سام���ورو ،وت�أ�سي����س
�صندوق الأمانة ،و�ساجاهرترا باجن�سامورو،
ويخت�ص���ان بالربامج التنموي���ة واالقت�صادية
واالجتماعي���ة ل�شع���ب م���ورو ،وكذلك جلنة
خا�ص���ة حقوقي���ة مهمته���ا درا�س���ة قانونية
االتفاقي���ات ،وبرام���ج اال�صالحات والعدالة
االنتقالي���ة ،واللجن���ة االنتقالي���ة اخلا�ص���ة
باجلبه���ة ومعه���د باجن�سام���ورو للقي���ادة
والإدارة ،وهما م�س�ؤوالن عن اختيار الكوادر
والق���ادة و�إقام���ة ال���دورات لبن���اء الطاقات
والتنمية الب�شرية.
كما مت ت�أ�س�������ي�س مركز باجن�سامورو للإعالم
اخلارج�������ي يف ع�������ام  ،2007و�أكادميي ـ ـ ـ ـ ـ�������ة
باجن�سامورو للدعوة.
• م�������ا ه�������ي �أبرز املحط�������ات الكويتي�������ة لدعم
اجلبهة الإ�سالمية يف الفلبني (مورو)؟
دول���ة الكويت من ال���دول امل�ؤ�س�س���ة ملنظمة
امل�ؤمتر الإ�سالمي (منظمة التعاون الإ�سالمي
حالي���ا) ،وله���ا دورا كب�ي�ر يف �إث���ارة ودع���م
"ق�ضية م���ورو" العادل���ة يف املحافل الدولية
وم�ساع���دة م�سلمي الفلبني عامة ،وقد ظهر
ذل���ك جليا يف املواق���ف والأدوار التي قامت
بها يف ه���ذا ال�صدد يف امل�ؤمت���رات العديدة
ومنها ،م�ؤمتر بنغازي يف ليبيا عام 1973م،
وم�ؤمت���ر كواالملب���ور يف ماليزي���ا 1974م،
وم�ؤمت���ر �إ�سطنبول يف تركي���ا عام ،1976
وم�ؤمتر �إ�سالم �أب���اد يف باك�ستان ،وم�ؤمتر
مك���ة يف ال�سعودي���ة ع���ام  ،1981وم�ؤمتر
نيام���ي يف النيج���ر ع���ام 1982م ،وم�ؤمتر
القمة الإ�سالمي اخلام�س يف الكويت عام
 ،1987والذي كان م���ن �أهم قراراته دعم
مطالب مورو للتحرير.
• كلمة �أخرية؟
نتوج���ه بال�شك���ر اجلزيل للكوي���ت حكومة
و�شعب���ا ،ونخ����ص وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون
الإ�سالمي���ة واهتمامه���ا ب�أبن���اء اجلاليات
امل�سلمة عام���ة واجلالي���ة الفلبينية ب�صفة
خا�صة.
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�ش�ؤون �إ�سالمية

األغذية العالمي ( 100ألف) فلسطيني
بحاجة للمساعدات الغذائية العاجلة
�أعل���ن برنامج الأغذية العاملي التاب���ع للأمم املتحدة عن حاجة �أكرث
من � 115ألف �شخ�ص يف قطاع غزة للم�ساعدة الغذائية.
و�أكد الربنامج يف بيان وزعه مكتبه الإقليمي بالقاهرة اليوم حاجته
وب�صف���ة عاجلة �إىل ثالث�ي�ن مليون دوالر �أمريكي حت���ى نهاية العام
احل���ايل ،م���ن بينها ع�ش���رة مالي�ي�ن دوالر �أمريكي م���ن �أجل عملية
اال�ستجاب���ة حلالة الط���وارئ يف غزة ،وع�شرون مليون دوالر �أمريكي
ملوا�صلة م�شروعاته املعتادة يف غزة وال�ضفة الغربية.
و�أ�ش���ار البيان �إىل بدء نفاذ خمزون الأغذية اجلاهزة للتناول ،حيث
قام برنامج الأغذية العاملي ب�إي�صال املعونات الغذائية العاجلة لأكرث
م���ن مائة �ألف �شخ����ص منذ بدء الأزمة.تدمري �أك�ب�ر م�ساجد الفتح
الإ�سالمي يف قطاع غزة
ق�صفت قوات االحتالل الإ�سرائيلي امل�سجد ال ُعمري الكبري يف غزة،
وال���ذي يعد �أقدم و�أكرب م�سجد يف القط���اع ،حيث يرجع �إىل ع�صر
الفتح الإ�سالمي يف القرن ال�سابع امليالدي.
ي�أت���ي ذل���ك يف ظل ا�ستم���رار العدوان على القط���اع .و�أظهرت عدد
م���ن ال�ص���ور الدمار الذي حلق بامل�سجد وال���ذي يعد قيمة �إ�سالمية
و�أثري���ة كب�ي�رة ،حيث تهدم���ت �أجزاء من �سقف���ه ،ف�ضال عن تدمري
حمتويات���ه بالكام���ل ،فيما �سلمت مئذنته ال�شه�ي�رة وقبته اخل�ضراء
من الق�صف.
وتعر����ض امل�سج���د من قبل لأ�ض���رار خالل احل���رب العاملية الأوىل،
فيم���ا مت ترميمه فيم���ا بعد عام  ،1925وظل عل���ى حاله منذ ذلك
الوق���ت ،و�سمي «العم���ري» ن�سبة �إىل عمر ب���ن اخلطاب ،و«الكبري»
لأنه امل�سجد الأكرب يف غزة.

االتحـاد األوروبـــي يقــرر زيـادة
المساعدات اإلنسانية إلى سوريا
�أعل���ن جمل�س وزراء االحت���اد الأوروبي موافقت���ه على زيادة
امل�ساع���دات الإن�ساني���ة �إىل �سوريا مبق���دار  50مليون يورو
لي�ص���ل �إجمايل الدعم الإن�س���اين الأوروبي �إىل  150مليونا
خالل  2014يف ظل ا�ستمرار تدهور الو�ضع يف �سوريا.
وق���ال املجل����س يف بيان �إن زي���ادة خم�ص�ص���ات امل�ساعدات
الإن�ساني���ة ته���دف �إىل تلبي���ة االحتياج���ات الأك�ث�ر �إحلاحا
للأ�شخا�ص الأكرث �ضعفا داخل �سوريا ويف الدول املجاورة.
و�أ�ش���ار �إىل �أن الدعم الإ�ضايف يه���دف كذلك �إىل امل�ساعدة
يف توف�ي�ر خدمات الرعاية ال�صحية والأدوية وتو�سيع نطاق
�إم���دادات املياه ,كما قرر املجل�س زيادة امل�ساعدات التنموية
بهــــــ���دف تلبية االحتياجات على امل���دى املتو�سط يف الدول
املج���اورة والتعام���ل م���ع التدف���ق غ�ي�ر امل�سبوق م���ن جانب
الالجئني.
وخ�ص����ص االحتــــــاد الأوروبي  125ملي���ون يورو بالإ�ضافة
�إىل  75مليونا �أخرى ما يرفع �إجمايل م�ساعدات التنمية من
االحتاد الأوروبي �إىل  200مليون يورو خالل عام .2014
وو�ص���ف البي���ان النزاع ال�س���وري ب�أنه ت�سب���ب يف �أكرب �أزمة
�إن�ساني���ة يف الع���امل ،ما خل���ف عددا هائال م���ن الأ�شخا�ص
املت�ضرري���ن واملحتاج�ي�ن للم�ساع���دة ،م�ش�ي�را �إىل �أن 9.3
ملي���ون �شخ����ص يف الداخل و 2.8ملي���ون الجئ يف اخلارج
حالي���ا يف حاجــــ���ة للم�ساع���دات مع دخ���ول الأزمـــة عامها
الرابـــع.
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إفريقيا الوسطى :تقسيم
الدولة بين المسلمين والنصارى
نتيج���ة للإب���ادة اجلماعي���ة والعن���ف ال���ذي مار�سته
امليلي�شيات الن�صرانية امل�سلحة �ضد م�سلمي "ال�سيلكا"
يف "�إفريقيا الو�سطى" ،طالب امل�سلمون هناك بتق�سيم
الدول���ة؛ بحيث ي�ستق���ل امل�سلمون باجل���زء ال�شمايل،
بينما يكون اجلنوب للن�صارى؛ ليتخل�ص امل�سلمون من
االعت���داءات امل�ستمرة الت���ي �أ�سفرت عن قتل ع�شرت
الآالف وتهجري مئات الآالف من امل�سلمني.
وق���د �أك���د م�سلم���و "ال�سيل���كا" ،خالل امل�ؤمت���ر الذي
ا�ستمر � 3أي���ام بـ"الكونغو برازافي���ل" -والذي �شارك
فيه  169مندو ًبا عن امل�سلمني والن�صارى واجلماعات
امل�سلح���ة� -أن امل�سلمني يتجمع���ون الآن بال�شمال ،و�أن
التق�سيم يُعزز من الو�ضع الواقعي للبالد.

سفـراء غربيـون
يزورون مخيمـات
الروهنجيين في
أكيــاب
قام عدد من �سفراء الدول الغربية بزيارة
خميم���ات الروهنجيني يف �أكياب عا�صمة
�أراكان لتفق���د �أحواله���م و�أو�ضاعه���م
املعي�شي���ة؛ حيث قاموا يف نهاي���ة الزيارة
بعق���د اجتم���اع م���ع جمموعة م���ن �أعيان
الروهنجي���ا بح�ض���ور م�س����ؤول كب�ي�ر من
اجل���وازات امليامناري���ة ح�سبم���ا �أف���اد
مرا�سل وكالة �أنباء �أراكان  ،ANAم�ضيفا
�أن ال�سفراء قاموا خالل االجتماع بتقدمي
عر����ض للروهنجي���ا يتمث���ل يف قبوله���م
و�صفهم مب�سلم���ي ميامنار؛ لأن احلكومة
امليامناري���ة ال تقبل بكونه���م روهنجيني،

وت�صر على و�صفهم ب�أنهم بنغاليون .

ذلك مهما كلفهم الأمر.

وبني املرا�س���ل �أن املجتمعني الروهنجيني
قام���وا بدوره���م با�ستن���كار �أن يكون���وا
بنغالي�ي�ن ،و�أك���دوا على كونه���م م�سلمني
روهنجي�ي�ن م�ستوطن�ي�ن يف �أراكان من���ذ
مئات ال�سنني ،و�أنه���م م�صرون على ذلك
وال يقبل���ون �أب���دا ب�أن ي�صفه���م �أحد بغري

ي�ش���ار �إىل �أن احلكوم���ة امليامنارية ت�صر
يف كل خماطباته���ا الر�سمية على و�صف
الروهنجي���ا ب�أنهــــ���م بنغاليون ومهاجرون
غ�ي�ر �شرعي�ي�ن رغـــــم ت�أكي���دات الوثائق
التاريخي���ة عل���ى حقهـــــ���م التاريخ���ي يف
منطقــــة �أراكان .
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ريا�ضـ ــة

إيلتون الفتح يقرأ القرآن الكريم وأنباء
عن اقترابه من اعتناق اإلسالم
ق���ام الالعب �إلتون جوزي���ه حمرتف الن�صر ال�سابق والفت���ح حالياً بن�شر
�ص���ورة له عرب ح�سابه ال�شخ�صي على موقع التوا�صل االجتماعي ،حيث
يظهر الالعب يف ال�صورة وهو يقر�أ القر�آن الكرمي باللغة الربتغالية التي
يتقنها.
م���ن ناحيتها �أعربت اجلماه�ي�ر بكافة انتماءاتها ع���ن �إعجابها ال�شديد
بالالعب ،حيث قالوا �إنها بادرة طيبة �سائلني اهلل عزوجل �أن ي�شرح قلبه
للإ�سالم.
يذك���ر �أن الالع���ب قد �أعرب عن حزنه ال�شديد ملا يحدث يف قطاع غزة،
حيث قال منذ �أيام "ل�ست بحاجة �إىل �أن تكون م�سلماً لت�ساند غزة ،بقدر
ما �أنت بحاجة لأن تكون �إن�سانياً".

موقف رائع
من مدرب أرجنتيني تجاه
العبيه المسلمين
ك�شف التوجويل امل�سلم� ،ألك�سي�س روماو ،العب فريق �أوملبيك الفرن�سي،
ع���ن الطريقة الت���ي يتعامل بها املدرب مار�سيل���و بييل�سا ،مع الالعبني
امل�سلم�ي�ن ،الذين ي�صوم���ون �شهر رم�ضان ,حيث قال روماو يف ت�صريح
�أدىل به للقناة الر�سمية للنادي الفرن�سي �أن املدرب االرجنتيني ي�سمح
ل���ه بالتدرب لي ً
ال رفقة زميل���ه ماندي ويعفيهم م���ن احل�صة التدريبية
ال�صباحية ب�سبب ت�أديتهم لفري�ضة ال�صيام ,و�صرح روماو قائال" :هذا
املو�س���م نح���ن اثنان يف الفريق من ي�صومان رم�ض���ان ،ورغم ذلك ،ف�إن
امل���درب وفر لنا كل الظروف ،حتى نقوم بعبادتنا على �أكمل وجه ،و�أنا
�سعيد بهذا التعامل".
و�أ�ض���اف" :امل���درب برمج ح�صت�ي�ن تدريبيتني يف الي���وم ،الأوىل تكون
يف ال�صب���اح ،ومت �إعفا�ؤن���ا من احل�صة ،لكنن���ا نعو�ضها يف امل�ساء -بعد
الإفط���ار -وه���ذا ما �أظهر لن���ا �أن املدرب يحرتم ديانتن���ا ب�شكل كبري،
بحيث �إنه قال لنا� ،إنه ال يريد الت�أثري على �صحتنا ،و�أنه يريد �أن يكون
جميع العبيه يف حالة جيدة".

يذك���ر �أن بيل�س���ا توىل تدريب الفريق الأول بن���ادي مار�سيليا بعد �إقالة
الفرن�سي �إيلي بوب يف �شهر دي�سمرب املا�ضي.
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نجوم الكرة
في العالم يهنئون المسلمين
بمناسبة عيد الفطر
قدم �أبرز جنوم كرة القدم يف العامل التهنئة للم�سلمني يف �شتى
بق���اع الأر�ض ،مبنا�سبة حلول عيد الفطر املبارك ،وذلك عرب
�صفحاتهم الر�سمية يف خمتلف مواقع التوا�صل االجتماعي.
ومن املعروف �أن العديد من جنوم الأندية يف �أوروبا م�سلمون،
�إذ ق���دم الع���ب املنتخب الأمل���اين وفريق �أر�سن���ال الإجنليزي
م�سع���ود �أوزي���ل التهنئ���ة على �صفحت���ه الر�سمي���ة على موقع
في�سب���وك ب�أرب���ع لغات ه���ي الإجنليزي���ة والأملاني���ة والرتكية
والعربية.
وق���ال الالعب الأملاين الفائز م���ع منتخب بالده بك�أ�س العامل
يف الربازي���ل عقب ف���وز "املان�شافت" عل���ى الأرجنتني بهدف
نظي���ف يف النهائي يف ر�سالت���ه بالعربية" :كل �سنة وامل�سلمون
يف كل مكان يف العامل طيبون".

العبو "الهالل" يبعثون برسائل تعريفية عن
اإلسالم في "أوروبا"
تناقل���ت اجلماه�ي�ر الهاللي���ة ع�ب�ر منتدياته���ا الإليكرتونية ومواق���ع التوا�صل
االجتماعي املختلفة �صورة يظهر فيها العبو الهالل وهم ي�ؤدون �إحدى ال�صلوات
يف �إح���دى ال�ساح���ات العام���ة �أثناء مع�سكره���م الإع���دادي يف النم�سا ،وهو ما
اعتربته اجلماهري ر�سالة تعريفية بالإ�سالم.

وكان���ت ال�صحف الإيطالية املختلف���ة قد حتدثت عن نتيجة التعادل بني الهالل
وجن���وى الودي���ة الأخ�ي�رة حيث قالت �إن املب���اراة جاءت متو�سط���ة امل�ستوى من
الفريقني ،وحاول جنوى فيها اللعب ب�أ�سلوبه اجلديد والذي يطبقه للمرة الأوىل
بينما الهالل لعب بطريقته املعتادة التي خا�ض بها الثالث وديات ال�سابقة وهو
ما يعني اعتماد ريجياكمف مدرب الهالل لتلك الطريقة ،و�أ�شارت �إىل �أن فريق
جنوى اليزال ينق�صه الكثري بناء على ما قدمه يف املباراة على العك�س من فريق
الهالل الذي و�ضحت ب�صمات مدربه على �أداء الالعبني.
م���ن جهة �أخرى ق���رر النجم ال�سوي���دي ،كري�ستيان ويليهام�س���ون العب الهالل
ال�ساب���ق و�ضع حد مل�سريته م���ع ال�ساحرة امل�ستديرة حيث قالت تقارير �صحفية
�سويدي���ة �إن الالع���ب قرر اللعب مع فريقه ال�سويدي املو�سم القادم فقط ليعلن
بعدها اعتزال الكرة بعد م�شوار حافل بالإجنازات والألقاب.
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م�شاهري اهتدوا

هديـ ــة ج ــاره الرتك ــي علمته الإ�ســالم

"نيكوالس" ثالثيني يقود مجلسا
للمسلمين في سويسرا..
نيكوال�س بالن�شو ,ال�شهري بـ"عبداهلل نيكوال�س" يف �أو�ساط م�سلمي �سوي�سرا ,عمره
مل يتج���اوز ال���ـ  30ربيع���اً ,وعلى الرغم من ذلك جن���ح يف ت�شكيل جمل�س �إ�سالمي
لل�شورى ي�ضم �آالف امل�سلمني من اجلن�سية ال�سوي�سرية واجلن�سيات الأخرى ,ليمثل
لهم مظلة تقيهم من حر املمار�سات العن�صرية ,ولهيب التهم التي تُرمى عليهم دون
�أدلة دامغة منذ هجوم � 11سبتمرب ال�شهري وحتى هذه اللحظة.
منحة �إلهية
نيكوال����س منح���ه اهلل موهب���ة بالغية وق���درات هائل���ة ملقارعة احلج���ة باحلجة,
و�إ�س���كات الأ�ص���وات املعادية ,وح���ارب ب�ضراوة �ضد قرار من���ع النقاب ,والذي قد
تتخذ احلكومة ال�سوي�سرية قرارها االبتدائي حوله خالل ال�شهر اجلاري.

ه���ذا ال�ش���اب ال�سوي�سري فارع الطول دخل الإ�سالم قب���ل نحو � 10سنوات عندما
طل���ب من���ه دعاة فرن�سي���ون الرتجمة لـ  30طالباً �أملانياً بحك���م متكنه من اللغتني،
وب���دالً من ت�أثر زمالئه الط�ل�اب ,وقعت املوعظة ب�أعظم الأث���ر على قلب املرتجم
ال�ش���اب ال���ذي كان �أ�سا�ساً قريباً من الإ�سالم ،ومل يخرجه الوعاظ الفرن�سيون من
جماعة التبليغ �إال بعد �أن نطق ال�شهادتني و�سط تكبريات متوا�صلة ووجوه متهللة
م�ستب�شرة.

ال�ضرب املربح
ابن���ه يريد االطالع من �أج���ل التثقف فقط،
ً
ولد عبداهلل نيكوال�س عام 1983م يف مدينة خ�صو�ص���ا �أن ال�سوي�سريني �شديدو االعتزاز
بيل برين ال�سوي�سرية من �أب �أ�صوله فرن�سية بثقافاته���م ودياناتهم ،وم���ن ال�صعب التخلي
و�أم �أملاني���ة مم���ا منح���ه ميزة تعل���م اللغتني ,عن معتقداتهم ب�سهولة.
حي���ث كان الأب م�سيحياً ثم حت���ول للديانة
البوذي���ة يف ح�ي�ن مل تكن والدت���ه امل�سيحية
تهتم بالكن�سية كث�ي�راً ،بل �إنها تركتها نهائياً
مع م�ضي الأعوام وكانت �أقرب لليربالية.
بعدما بلغ نيكوال�س �سن الثالثة ع�شرة حدث
تغ�ي�ر مه���م يف حياته بع���د �أن انتقل ملدر�سة
جدي���دة وفقد رفقته الت���ي كانت بجواره من
�أ�صدق���اء الطفول���ة ,كان حينه���ا يزع���ج من
حوله بحركت���ه الدائبة وم�شاغباته املتنوعة،
كلمات الواعظ الفرن�سي
مما جعله عر�ض���ة لل�ضرب املربح من بع�ض
ال�صبي���ة م�ستغلني وحدته وعدم وجود رفاق ت�أثر نيكوال�س كث�ي�راً بقراءة القر�آن الكرمي,
قدماء له ،مما ا�ضطره �إىل البحث عن فريق وكانت ال�صدم���ة الأوىل عندما قر�أ ب�أن اهلل
ق���وي يحميه ،وه���ذا ما حتقق ل���ه بعد عام قد �أر�سل لكل �أمة ر�سوالً ,وبينما هو يقرتب
�شيئاً ف�شيئ���اً من الإ�سالم جاء ملدر�سته وفد
ون�صف العام من امل�ضايقات امل�ستمرة.
من جماعة التبليغ الفرن�سية ودعوا � 30شاباً
يقول عبداهلل :تعرفت على �شبان من مدر�سة
�أخرى وكن���ا نفتعل امل�شاكل لأتف���ه الأ�سباب للم�سج���د و�أرادوا �أن يقنعوه���م بالإ�س�ل�ام,
مم���ا جعلن���ي مه���اب اجلان���ب يف املدر�سة ,وت�ص���ادف حينها وجود ذل���ك الألباين الذي
ولكنن���ي مل �أطق البقاء معهم و�شعرت ب�أنني �أقنع���ه بقراءة �شيءٍ عن الدي���ن ,وعندما ر�آه
�أرتك���ب خط����أً �شنيع���اً ،وب���د�أت يف االبتعاد طلب ح�ضوره لرتجمة املوعظة من الفرن�سية
عنهم قدر الإم���كان ,وحتولت لقراءة الكتب �إىل الأملانية وكانت النقطة الفا�صلة يف حياة
البوذية ث���م الهندو�سية ,ثم كدت �أن �أنخرط ال�شاب.
مع حركات تن�صريي���ة كانت جتذب ال�شباب ي�ص���ف نيكوال����س تل���ك اللحظ���ات :كان���ت
�آنذاك من خالل الدعوة لديانتهم بالرتفيه ،حلظات ال تو�ص���ف ,تدفقت خاللها كلمات
ب�ش���كل
ولك���ن عقلي مل ي�ستوعب تبجيلهم لنبي اهلل الواع���ظ الفرن�س���ي لداخ���ل قلب���ي
ٍ
عي�سى عليه ال�سالم ,فمنذ �صغري كنت �أكره عجي���ب ,وا�ستم���ر ل�ساعة ون�ص���ف ال�ساعة
معتقداً �إ�سالم���ي ,وبعد نهاية اللقاء غادروا
عبادة الب�شر مهما عال �ش�أنهم.
ً
و�سط هذا ال�ت�ردد وال�ضبابية التي عا�شها ,وبقي���ت وحيدا ،وحني عل���م بحريتي حتدث
كان ال�ش���اب ال�سوي�س���ري يناق����ش كل م���ن معي لدقائق فق���ط ونطقت ال�شهادتني دون
يلتقي���ه من زم�ل�اء و�أ�صدقاء ع���ن الديانات تردد.
والآله���ة حتى التق���ى يوماً من الأي���ام �شباناً خرج���ت من امل�سج���د -ي�ستط���رد -كالطري
م���ن �ألبانيا يعرفه���م جي���داً وتناق�شوا حول املحل���ق يف ال�سماء ,كن���ت �أ�شعر بفرح غامر
الق�ضي���ة ذاته���ا ,وبعد �أن تع���رف قلي ً
ال على ودخل���ت من���زيل و�أعلن���ت �إ�سالم���ي ب�شكل
ُ
الإ�س�ل�ام �أ�سر له �صديقه ب����أن فكره يقرتب مبا�ش���ر لوالدتي والت���ي �أ�صيبت ب�صدمة مل
كثرياً م���ن الفك���ر الإ�سالمي ال���ذي يرف�ض تفق منها لفرتة من الزمن ,ثم عادت ملحاولة
عل���ي باتهام���ي باجلنون,
عب���ادة �أي كائ���ن با�ستثن���اء رب ال�سم���وات ت�ضيي���ق اخلن���اق
ّ
والأر����ض ومن فيهم���ا ,وطلب من���ه �أن يقر�أ وحماول���ة �إيهامي بقلة جم���ايل بعد �إطالق
ع���ن الإ�سالم ,فهرول ال�ش���اب لوالده وطلب حليتي ،ولكن ذلك مل يزعزع من ثقتي �شيئاً
منه �أن يقتني كتباً �إ�سالمية ,ومل يرتدد الأب لأنني �شعرت بالراحة القلبية التي مل �أجدها
وجاء له بالقر�آن الكرمي مرتجماً معتقداً �أن طوال حياتي.

نيكـوالس :إسـالمي
جعلني أشعر بالراحة
القلبية التي لم أجدها
طوال حياتي

اجلار الرتكي
ع���ام كام���ل منذ �أن نط���ق ال�شهادت�ي�ن ,كان
خالله���ا ي�سع���ى نيكوال����س لتعل���م �شعائ���ر
الإ�سالم بني بع����ض �أ�صدقائه امل�سلمني دون
ج���دوى ,حت���ى جل�أ جل���ار ترك���ي كان يعلمه
اللغت�ي�ن الفرن�سية والأملاني���ة وطلب منه رد
اجلميل بتعليمه الإ�سالم ،ف�أهداه كتاباً قيماً
كان مدخل���ه لتعلم كل املنا�س���ك الإ�سالمية،
ومكث حينها قرابة الـ � 8أ�شهر ي�صلي برفقة
�أولئك الأتراك.

تعر����ض ال�شاب ال�سوي�س���ري مل�ضايقات عدة
بع���د �إ�سالمه من فرقته ال�شاب���ة التي كانت
حتمي���ه يف املدر�سة ,حي���ث كانوا يرت�صدون
ل���ه �أمام منزله ويتهمونه باجلنب ,وي�سخرون
من���ه ,وكان���ت �صدمته كب�ي�رة عندما اعتدى
علي���ه بع����ض �أع�ضائها امل�سلم�ي�ن وهو ما ال
يعرف له �سبباً حتى الآن.

بعد الإ�س�ل�ام حتول نيكوال����س ل�شاب �آخر,
وبع���د �أن كان يدر�س هند�سة الطباعة تركها
وع���اد للثانوية التي تركها �سابقاً ,ومتكن من
نيل النجاح برتتيب���ه الأول على  400طالب
م���ن �أبناء دفعته ,ثم اجت���ه لدرا�سة الإ�سالم
يف جامع���ة �سانديني����س بباري����س ,ث���م �ش���د
رحال���ه �إىل اليم���ن حيث التح���ق بجامعتها
العتيقة ون���ال �شهادة املاج�ستري بعد ر�سالته
عن املقارنة بني القانون الأوروبي وال�شريعة
الإ�سالمية.
مل يتوقف عبداهلل نيكوال�س عند هذا احلد
بل ع���اد ليدر�س البكالوريو�س مرة �أخرى يف
جامعة ب�ي�رن ال�سوي�سري���ة يف ق�سم القانون
و�أنهاه���ا ثم تفرغ للعم���ل يف خدمة م�سلمي
�سوي�سرا.

ال�شاب ال�سوي�سري الذي مل يتجاوز الثالثني
ربيع���اً جنح ع���ام 2008م يف ت�شكيل جمل�س
�إ�سالم���ي لل�ش���ورى يف �سوي�س���را خلدم���ة
امل�سلم�ي�ن ,حي���ث ي�ض���م �أك�ث�ر م���ن � 3آالف
ع�ض���و م�سل���م ،ويحر����ص على الدف���اع عن
حقوق امل�سلمني من خالل  17مركزاً موزعاً
يف خمتل���ف �أنحاء �سوي�سرا ,ومازال املجل�س
يحظى بثقة امل�سلم�ي�ن الذي يتزايد �إقبالهم
علي���ه بع���د متابع���ة العديد م���ن النجاحات
املتحققة خالل ال�سنوات املا�ضية.
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نوافذ دع ــويـ ــة
ترجمات تفسير القرآن الكريم والكتب الدعوية ..لماذا؟
أرقام تتكلم..
عبد املعبود بدر  /كاتب �إ�سالمي

لكل م�شروع �سواء كان م�شروعا جتاريا
�أو م�شروع���ا دعوي���ا ه���دف و�شريح���ة
م�ستهدفان لتحقيق هذا الهدف� ،سواءا
كان ربحي���ا �أم تنموي���ا �أم روحي���ا ،غري
�أن املدق���ق يف م�شروع ترجمات تف�سري
القر�آن الكرمي والكتيبات الدعوية يكاد
ي�ص���دم للوهل���ة الأوىل من وق���ع فائدة
هذا امل�شروع املبارك ،وخ�صو�صا لأبناء
العربي���ة الذين ال يخالطون غريهم من
امل�سلمني �أو غري امل�سلمني ب�شكل كبري.
�إن واق���ع توزي���ع اخلريط���ة ال�سكاني���ة
الآن لأك�ث�ر م���ن ملي���ار ومائت���ي مليون
م�سل���م يخ�ب�ر �أن تعداد �أك�ث�ر من مليار
م�سل���م ال يح�سن���ون التح���دث بالعربية
بطالق���ة ،ف�ضال عن ق���راءة تف�سريات
الق���ر�آن الك���رمي �أو الكتيب���ات الدعوية
بالعربية ،و�أي تفكري خارج هذا الإطار
وبه���ذه املو�ضوعي���ة العددية ي�سقط من
ح�ساباتن���ا �أكرث من �أربعة �أخما�س عدد
امل�سلمني الفعليني الذين ي�شهدون �أن ال
�إله �إال اهلل و�أن حممدا ر�سول اهلل.
�إن ح���ق �أك�ث�ر م���ن مليار موح���د علينا
جميعا -نحن املتحدث�ي�ن بالعربية� -أال
ن���دع بابا م���ن �أب���واب العل���م النافع �إال
اجتهدن���ا فيه قدر امل�ستط���اع لتلخي�ص
وتي�س�ي�ر ما تي�سر م���ن م�ؤلفاته احلالية
ذات االجتاه���ات الو�سطي���ة املي�س���رة،
وقمن���ا برتجمته ومعاجلت���ه �إلكرتونيا،
وتعاملن���ا م���ع �أف�ض���ل التطبيق���ات
الإلكرتونية لتي�سريه وت�سهيله للنا�س.
بل رمب���ا ت�صدم مرة �أخ���رى �إذا �أيقنت
�أن ه���ذه اجله���ود اجلب���ارة التي حتتاج
مل�ساهم���ة كل منا ولو بامل�شاركة الفاعلة

يف ن�ش���ر اخل�ي�ر وال�ب�ر موجه���ة فقط م�سل���م ا�سما ،وه����ؤالء نتحم���ل جميعا
للم�سلم�ي�ن املوحدي���ن ،وال���ذي يعت�ب�ر م�س�ؤولية تعليمه���م ومتابعتهم كل بقدر
تق�ص�ي�را ما بعده تق�صري يف دعوة غري ا�ستطاعته.
امل�سليم���ن �إىل �صحي���ح الدين الو�سطي
• �أن تركي���ز اجله���ود عل���ى �أ�سالي���ب
احلني���ف ،والواق���ع يفر����ض علين���ا �أن
الدعوة للم�سلم�ي�ن �أو العرب على وجه
نتعام���ل مع �ست���ة مليارات م���ن الب�شر،
اخل�صو�ص يفقدك �سوقا رائجة للغاية،
بجميع لغاتهم ولهجاتهم وثقافاتهم ،وال
وباب���ا من الث���واب لي�س م���ن املتوقع �أو
تدري �أين ت�صيب اخلري ،لعل اهلل يفتح
املنطق���ي �أال نطرقه ،ف�أنت تتحدث عن
لنا قلوبا و�أبوابا من عنده.
مائت���ي ملي���ون من �أ�صل �أك�ث�ر من �ستة
�إن انح�صار جهود الدعوة والعاملني بها مليارات من الب�شر يعني بواقع 300 :1
يف نطاق املتحدثني بالعربية ،هو �إهدار �شخ����ص ،فهل يت�صور بن���ا �أن ال نطرق
كب�ي�ر لطاقات يجب اال�ستفادة منها يف ه���ذا الب���اب ،و�أال ن�ضاع���ف اجله���ود
م���ا يفي���د �أك�ث�ر ،هذا من خ�ل�ال ثالث املبذولة ل���ه ،ونحث اخلطى بالعمل من
نقاط �أ�سا�سية:
�أجل تطويره وتنميته.
• �أن ه����ؤالء املتحدث�ي�ن بالعربية لديهم
كم���ا �أن واق���ع هذا التط���ور ال�سريع يف
ت���راث هائل من امل�ؤلف���ات واملطبوعات
التطبيقات الرقمية ،وم�سارعة اجلميع
خمت�ص���رة ومطول���ة تقريب���ا يف جمي���ع
يف تطوير وحتديث منتجه مبا يتما�شى
�أب���واب العل���م ال�شرع���ي و�صنوف���ه ،وال
مع ه���ذا التطور اللحظ���ي مبا يف ذلك
ينق�صه���م �إال مطالع���ة بع����ض من هذه
�أ�صحاب الأهواء واملن�شغلون با�ستهداف
الأبواب ،وهذا ما ال يتاح لغري الناطقني
الفئ���ات ال�شبابية بغري املفيد النافع من
بالعربية وال يكاد يقارن.
العل���م ال�شرعي وامل���ادي ،يفر�ض �أي�ضا
• �أن الغالب الأعم من املتحدثني بالعربية علين���ا م�ضاعف���ة اجلهود للح���اق بهذا
ه���م بالأ�صل م�سلم���ون موحدون ،تربوا الرك���ب ال���ذي انطلق م�سرع���ا ،ويطلب
عل���ى هذه الثقافة العربي���ة الإ�سالمية ،خط���ى �إ�ضافي���ة مت�سارع���ة للح���اق به
فه���م ال يحتاج���ون �إىل التعليم واملتابعة من الدعاة والعلم���اء واملرتجمني و�أهل
واالت�ص���ال املبا�ش���ر للرعاي���ة وتعلي���م اخلري والف�ضل.
�صحيح الدين ،خالفا لغري العرب الذين
ف�أي���ن �أ�صح���اب الهم���م العالي���ة و�أي���ن
ال يعلم���ون بع����ض الفرو����ض الأ�سا�سية
امل�شم���رون له���ذا اخلري العمي���م الذين
له���ذا الدي���ن ،ولديه���م فق���ر �شديد يف
ميتثل���ون ق���ول حبيبن���ا امل�صطف���ى [
مطبوع���ات وخمت�ص���رات ل�ش���رح هذه
"لأن يه���دي اهلل بك رج�ل�ا واحدا خري
الفرو�ض ،وهم حجة ما�سة �إىل ات�صال
لك مما طلعت عليه ال�شم�س"؟.
مبا�شر لتعليم �أ�سا�سيات الدين ،فبع�ض
َ
ُ
هّ
ِ���ب َعلَ���ى �أَ ْم���رِ ِه َولَكِ ��� َّن �أَكْثرَ َ
َ
الذي���ن ول���دوا لأبوي���ن م�سلمني يف دول } َوالل غال ٌ
ّا�س اَل يَ ْعل َ ُمونَ{.
�أوروب���ا و�آ�سي���ا ال ي���كاد يع���رف �إال �أنه النَ ِ
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الإعجاز العلمي

رد على ملحد

()2

كيف تغرب الشمس
في عين حمئة؟

ملح���د ي���ردد ما قال���ه ملح���دون قبله:
كيف ميكن لل�شم����س �أن ت�سقط وتغيب
يف الع�ي�ن احلمئة؟ وكيف يحوي القر�آن
�أخطاء علمية؟
هن���اك ظاه���رة ا�سمه���ا خ���داع العمق
 Depth perceptionهذه الظاهرة
حتدث يف حاالت كثرية ،وبخا�صة عندما
ننظر للأج�سام البعيدة .فعندما نراقب
�سفينة تبتع���د عنا حتى �إذا و�صلت �إىل
خط الأفق نراها وك�أنها تغرق يف البحر
مع �أنها تبتعد عنا فقط...
�سب���ب ه���ذه الظاه���رة ه���ي �أن الدماغ
ال ي�ستطي���ع �أن يدرك البع���د الثالث �أو
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�صورة رقم

1

�صورة لغروب ال�شم�س وتبدو مثل قر�ص
ي�سقط يف العني التي تغلي ،هذه املنطقة
موج���ودة يف غ���رب �أم�ي�ركا يف منطقة
الينابي���ع احل���ارة ،وهي مناط���ق بعيدة
جداً ومل تكن معروفة يف املا�ضي.

�صورة رقم

2

خريط���ة العامل وتبدو مناط���ق الينابيع
احل���ارة �أو ال�سخان���ات تق���ع يف �أق�صى
غ���رب الك���رة الأر�ضية ،وه���ذه املنطقة
�سماها القر�آن "مغرب ال�شم�س".

عبد الدائم الكحيل

�صورة رقم

3

العمق من عل���ى م�سافات كبرية ،فريى
املنظر وك�أنه ثنائي الأبعاد .مث ً
ال عندما
ننظر �إىل النجوم يف ال�سماء ال ن�ستطيع
التمييز بني الأبعد والأقرب على الرغم
م���ن �أن امل�ساف���ات التي تف�صلن���ا عنها
تقدر مبلي���ارات الكيلوم�ت�رات� ،إال �أننا
نراها جميعاً على م�ستوى واحد.
والآن لنت�أم���ل بع����ض ال�ص���ور امللتقطة
حديث���اً للمنطق���ة الت���ي ت�سمى  يل���و
�ستو ن ( Yellowstoneا حلج���ا
رة ال�صف���راء) وه���ي منطق���ة ممي���زة
عل���ى م�ست���وى الع���امل ،وفيه���ا ينابي���ع
�ساخنة   Geyserتتدف���ق با�ستم���رار،
والتزال حتافظ عل���ى حالها منذ �آالف
ال�سنني ،ويقول اخلرباء �إن �أجمل منظر
لغ���روب ال�شم�س هو ذلك الذي يُرى يف
مناطق ال�سخانات  Geyserيف �أق�صى
غرب الأر�ض� :صورة رقم 5-3
ق���د يكون ه���ذا ه���و املنظر ال���ذي ر�آه
ذو القرن�ي�ن عندم���ا و�ص���ل �إىل الع�ي�ن
احلمئة ،وهي منطقة تتدفق منها املياه
احل���ارة با�ستم���رار (واهلل �أعلم) ،ومثل
هذه املناطق مل تكن معروفة زمن النبي
الك���رمي .ولذلك فق���د و�ص���ل �إليها ذو
القرن�ي�ن .وبالفعل عندم���ا نت�أمل الكرة
الأر�ضية جند �أن ه���ذه املنطقة تقع يف
�أق�ص���ى الغرب ،وه���ذه املنطقة �سماها
القر�آن "مغرب ال�شم�س".

�صورة رقم

4

�صورة رقم
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5

على عك�س ما ي�سوق امللحد؛ ف�إننا عندما والآن لنت�أمل هذه املعجزات:
نت�أمل هذه ال�صور ونت�أمل الآية الكرمية
 - 1ل���و كان النبي الك���رمي هو من �ألف
ن�ستطيع �أن نرى عدة معجزات علمية.
القر�آن فمن �أين علم بوجود ينابيع حارة
لنتدب���ر الآيـة �أوالً وه���ي قولـــــه تعاىل:
(عي���ون حمئة) يف �أق�ص���ى غرب الكرة
}حتَّى �إِ َذا بَل َ َغ َمغ���رِ َب َّ
ال�ش ْم ِ�س َو َجدَهَ ا
َ
الأر�ضية؟ ه���ذه املناطق مل تكت�شف �إال
تَ ْغ ُر ُب فيِ َعينْ َحمِ ئة َو َو َج َد عنْدَهَ ا َق ْو ًما
ُقلْنَا يا َذا الْ َقرنَ �إما �أَن تُع ِّذب و�إما �أَن بعد اكت�شاف قارة �أمريكا.
ْ ينْ ِ َّ ْ َ َ َ ِ َّ ْ
َ
تَت َِّخ َذ فِ يهِ ْم ُح ْ�س ًنا )الكهف (86 :دققوا  - 2القر�آن و�ص���ف لنا ظاهرة اخلداع
معي يف كلمة } َو َجدَهَ ا{ ،مل يقل مث ً
ال :الب�صري اخلا����ص بالبعد الثالث ،حيث
"وال�شم����س تغ���رب � "..أو "�إن ال�شم����س �إن الإن�س���ان عاج���ز ع���ن ر�ؤي���ة البع���د
تغ���رب يف عني حمئة "..ول���و قال ذلك الثال���ث ،وت�صب���ح الر�ؤي���ة م�سطح���ة
لكان هناك خط����أ علمي بالفعل ،ولكنه �أو م�ستوي���ة �أمام���ه عن���د خ���ط الأفق.
َْ
قال } َو َجدَهَ ا تغ ُر ُب{ �أي �أن ذا القرنني والإعجاز يتجل���ى يف كلمة } َو َجدَهَ ا{،
هو ال���ذي وجدها ور�آه���ا ح�سب ر�ؤيته
فهذه الكلمة ت�ؤكد لنا �أن القر�آن يتحدث
اخلا�ص���ة ..وهنا الق���ر�آن ي�صف لنا ما
عن الر�ؤية الب�شرية.
ي���راه الب�ش���ر ،وال يتحدث ع���ن حقيقة
 - 3لق���د �أ�شار الق���ر�آن �إىل منطقة يف
علمية.
�أق�ص���ى الغرب وهي "مغ���رب ال�شم�س"
ه���ذه املنطق���ة تتمي���ز بعيونه���ا احلمئة
(ال�ساخنة) ،وه���ذه �إ�شارة لقارة �أمريكا
قب���ل �أن يكت�شفه���ا املكت�شف���ون بق���رون
طويلة.

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

و�أخ�ي�راً هذه حماولة لفه���م الآية ،وقد
حتوي ه���ذه الآية �أ�سراراً �أخرى �أعظم،
وقد يتمكن الب�شر يوماً ما من اكت�شاف
العني احلمئة التي �أخرب عنها القر�آن..
واهلل �أعلم.
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احل ــوار مع الآخ ــر

اإلسـالم والفجوة المعرفية
د� .إبراهيم ح�سن ح�سني  /رئي�س حترير جملة �سنابل امل�صرية

تواج���دت الفجوة املعرفي���ة يف ع�صرنا
الراه���ن ب�سبب ا�ستمرار �صيغة "الأنا",
و"الآخ���ر"� ،أو "نحن" و"هم" لتكون هي
ال�صيغ���ة احلاكمة يف حياتن���ا املعرفية,
فالتوا�ص���ل والت�أث�ي�ر يحت���اج التق���ارب
بني "نح���ن" و"ه���م" ،فقد �أث���ر العرب
امل�سلم���ون عل���ى �أوروب���ا ح�ضاري���ا يف
الع�ص���ور الو�سط���ى ,فق���د كانت حركة
الفت���وح الإ�سالمي���ة ,قد حول���ت البحر
املتو�س���ط الذي كان الروم���ان ي�سمونها
"بحرن���ا" �إىل بح�ي�رة عربي���ة �إ�سالمية
عندم���ا فتح���وا ال�شواط���ئ ال�شرقي���ة
واجلنوبي���ة له���ذا البح���ر ,وق���د عربت
تلك الفتوح���ات م�ضيق جبل طارق �إىل
�شبه جزيرة �إيبريي���ا وفر�ضوا �سيادتهم
عل���ى جزر البحر املتو�س���ط ،لكن الأمر
مل يكن جمرد غزو ع�سكري ,و�إمنا كان
ا�ستق���رارا وبناء ,وم���ن ناحية �أخرى مل
يك���ن البحر املتو�سط عامل ف�صل بقدر
ما كان عامل و�صل وتوا�صل بني املنطقة
العربية و�أوربا.
فق���د حققت احل�ض���ارة العربية �إجنازا
معرفي���ا هائال �سواء م���ن حيث الرتاكم
املعريف الذي كان مبنزلة طفرة معرفية
يف تاريخ العل���م� ,أو من حيث نقل العلم
من املرحلة الو�صفية التي وقف عندها
اليون���ان وغريه���م م���ن القدم���اء �إىل
املرحلة التجريبية والتطبيقية.
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فق���د �أفلح خ�ص���وم العق���ل يف ع�صرنا
الراه���ن يف عاملن���ا العرب���ي الإ�سالمي
يف �إع���ادة م�ست���وى اجل���دل املع���ريف
والثقايف �إىل ال���وراء عقودا من الزمن,
رغ���م �أن الدين الإ�سالمي يتيح للأفراد
واجلماعات جماال وا�سع���ا و�أفقا رحبا
الكت�س���اب املعرفة وللتف�سري ,فال توجد
يف الإ�س�ل�ام �سلطة عليا لتقرير ما هي
املعرف���ة؟ وم���ا هو التف�س�ي�ر ال�صحيح؟
فلي����س فيه "بابا" وال "داالي الما" ،وال
جممع كن�سي ,وامل�ؤمنون يتمتعون بحرية
وا�سع���ة يف حري���ة التف�س�ي�ر واكت�ساب
املعرف���ة ,م���ادام هن���اك �سع���ي �صادق
و�أم�ي�ن للو�ص���ول �إىل احلقيق���ة ,لذلك
كان من املمكن التو�صل �إىل ا�ستنتاجات
خمتلفة عن املوقف ال�صحيح يف ق�ضية
معينة.

فوق التخلف املزدوج ,وهو التخلف عن
و�ضعنا املتقدم الذي مت يف املا�ضي قبل
انح�س���ار دورات احل�ض���ارة بعيدا عنا,
والتخلف املرير يف احلا�ضر الذي يدفعنا
�إىل غياه���ب العج���ز والتبعي���ة ,و�أي�ضا
مقاوم���ة الت�سطي���ح املخل ال���ذي ينجم
عن عدم التمكني �أو فقر الإمكانات� ،أو
�ضعف الوعي اجلاد ب�أهمية الدرا�سات
العلمية املتعمقة ،والدفع باجتاه التوجه
الإن�س���اين املت�سم باالنفت���اح احل�ضاري
ال�ست�شراف ر�ؤى امل�ستقبل.

وق���د �أمرنا القر�آن الكرمي ب�أن ننظر يف
الك���ون ونت�أمل فيه م���ع التفكري العقلي
حت���ى ينته���ي الإن�س���ان �إىل درج���ة من
العل���م لتحقيق املعرفة ،فكل �شيء ذكره
الق���ر�آن الك���رمي مطلوب ت�أمل���ه بالعقل
والنظ���ر في���ه ،ولي����س جم���رد قـــ���راءة
الق���ر�آن وحفظ���ه يكفي���ان الكتمــــ���ال
�إميانن���ا بالدين ،ف�أي���ن موقع ذلــــك من
قوله تع���اىل�} :أَ َفلاَ يَتَ َد َّب ُرو َن الْ ُق ْر�آ َن َ�أ ْم
وب �أَ ْق َفالُ َها{ (حممد ,)24:فكل
َعلَى ُقل ُ ٍ
الآيات القر�آني���ة الكرمية التي تتحدث
عن الظواهر الكونية والكائنات املختلفة
تنتهي بالدعوة �إىل حث القوى الفكرية
ل���دى الإن�سان لتكوي���ن معرفة حقيقية
وت�أ�سي����س عل���م يق���وم يف جممل���ه على
ولكي نق�ضي علي الفجوة املعرفية بنينا خدمــــــــ���ة الإن�س���ان ل�صيانـــــة كرامته
وبني الو�ضع العاملي الراهن علينا القفز ونف�ســــه.

اإلسالم أتاح لألفراد
الحرية في اكتساب
المعرف��ة لتحقي��ق
النه��وض الحضاري

�إعـــداد :د� .صفي الدين �أحمد

�صحتك بالدنيا

 4طرق للتغلب على األرق
ي�صي���ب الأرق ن�سبة م���ن النا�س ،ت�صل يف الواليات املتحدة �إىل
�أك�ث�ر من  % 60وتظهر على ع���دة �أ�شكال ،منها �صعوبة البدء
بالن���وم ،و�صعوب���ة احلف���اظ على الن���وم ،وتردي نوعي���ة النوم،
والن���وم املتقطع .وينعك����س ذلك على ال�صحة م���ن �سوء �ضبط
ال�شهية والأن�سولني وال�سمنة وغريها .هذه بع�ض احللول)1( :
توجه لل�سرير يف موعد ثابت يوميا ،وقم من ال�سرير مبكرا يف
موعد ثابت يوميا )2( .خذ حماما دافئا قبل النوم )3( .توقف
ع���ن ا�ستخدام الهاتف والتلفزي���ون والكمبيوتر ملدة �ساعة على
الأق���ل قبل النوم )4( .جرب تن���اول كوب من الروب (الزبادي)
�أو �أطعم���ة غني���ة بالرتيبتوفان �أو �شاي �أع�ش���اب مثل البابوجن،
قبل النوم مبا�شرة.

بعد بحث دام  5سنوات :السكر قاتل

يعم���ل تناول ال�سكر املكرر (ال�سكر الأبي�ض) على الت�سبب ب�شكل مبا�شر يف الكثري
م���ن اال�ضطرابات اله�ضمية واملناعية ،ويعمل على املدى الطويل على زيادة فر�ص
ال�سمنة وال�سكري و�أمرا�ض القلب وال�سرطان.
اجلدي���د �أن الدوري���ة الأمريكية للط���ب الباطني ،من اجلمعي���ة الطبية الأمريكية،
ذك���رت م�ؤخ���را خال�صة بحث قامت به �إدارة تقييم التغذية وال�صحة الوطنية على
م���دى خم�س �سنوات ،وه���ي �أن زيادة م�ستوى تناول ال�سك���ر يرفع م�ستوى خطورة
املوت من �أمرا�ض القلب بثالثة �أ�ضعاف ،مقارنة مبن يحر�صون على تقليل ال�سكر
لأقل من  % 10من م�صدر ال�سعرات احلرارية يف غذائهم.
املالح���ظ هن���ا �أن النتيجة ال تتحدث عن �أمرا����ض القلب فقط ،بل عن رفع معدل
امل���وت! وخل����ص التقرير ع���دة ا�ضطرابات �أخ���رى مت ر�صدها ل���دى فئات تناول
م�ستويات عالية من ال�سكر ،من �أهمها :ا�ضطراب دهون الدم وارتفاع �ضغط الدم
وعدم ا�ستجابة الأن�سولني ،وغريها.

نقص األلياف وراء بعض حاالت الربو
ت�ش�ت�رك ع���دة عوامل يف الت�سبب يف حاالت الربو ،منها عوامل غذائية .وقد وجد العلماء يف
درا�سة طبية يف جامعة لو�ساين يف �سوي�سرا� ،أن االلتهابات الرئوية تزيد معدالتها عند خف�ض
تناول الألياف الذائبة .يقول الباحثون �إن للألياف دورا يبد�أ بالعمل يف الأمعاء بحيث يح�سن
م���ن من���و بكترييا نافعة خا�ص���ة ذات �أثر مناعي ينظ���م املناعة ويقلل من نوب���ات احل�سا�سية
التنف�سي���ة .كم���ا يبحث العلماء �أي�ضا يف �أثر م�شابه على حاالت القولون الع�صبي وغريها من
اال�ضطراب���ات املناعي���ة .يذكر �أن �أحد �أف�ض���ل م�صادر الألياف ه���ي الأرز الأ�سمر واحلبوب
الكاملة واخل�ضراوات الورقية كاخل�س وامللفوف والفواكه الطازجة.
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للدماغ تمارينه أيضا
تفي���د ممار�س���ة الريا�ضة البدني���ة يف حت�سني ال���دروة الدموية
وتعزيز اجلهاز اله�ضمي والتنف�سي وحت�سني النف�سية وغريها.
لك���ن للدماغ متارين���ه الذهنية اخلا�ص���ة �أي�ض���ا لتقويته ،وهي
لي�ست ريا�ضية! قام الباحثون يف الدورية الطبية لأمرا�ض كبار
ال�س���ن ،بدرا�س���ة � 3000شخ����ص م�سن ،يف متو�س���ط عمر 75
تقريب���ا ،ومت �إ�شراكه���م يف  10جل�سات متاري���ن ذهنية :متارين
الذاكرة والتفكري ال�سليم و�سرعة التفكري ،وكانت مدة كل جل�سة
�ساع���ة .مت قيا�س �أثر تلك اجلل�سات بعد � 5سنوات ،حيث ذهل
العلماء ب�أن �أثر تلك التمارين الذهنية ا�ستمر لديهم عند قيا�س
قدراتهم الذهنية ،على املحاور الثالثة ،مقارنة باملجموعة التي
مل تخ�ضع للتمارين.

الطماطم يحمي من سرطان
الثدي
ت�ساه���م اخل�ض���ار والفواك���ه يف تعزيز ال�صح���ة والوقاية من
الكثري من الأمرا����ض .وللطماطم دور خا�ص ب�سبب احتوائه
على مادة الليكوبني .يف درا�سة طبية ن�شرتها الدورية الطبية
لأمرا����ض الغدد الطبية ،وجدت �أن تن���اول الطماطم ي�ساهم
يف الوقاي���ة من �سرط���ان الثدي ب�سبب احتوائ���ه على م�ضاد
الأك�س���دة الليكوبني ،والذي ي�ساهم �أي�ضا بتنظيم دهون الدم
وم�ست���وى ال�سكر بال���دم .مت يف الدرا�سة التو�صل لأن الن�ساء
الالت���ي تناول���ن على الأقل  25ملجم م���ن الليكوبني ملدة 10
�أ�سابيع ،ارتفع لديهن ن�سبة الوقاية بحوايل .% 10

كيف تقلل من حصول األخطاء الطبية معك
تت�سبب الأخطاء الطبية والآثار اجلانبية للأدوية واجلراحات التي مل يكن لها لزوم
بع�ش���رات املاليني من الأ�ضرار ال�صحية للمر�ضى حول العامل ،ومباليني الوفيات
�سنوي���ا .ففي الواليات املتحدة الأمريكي���ة وحدها ،تت�سبب الأخطاء الطبية بوفاة
ن�ص���ف مليون �أمريك���ي �سنويا ،تبعا لإح�صاءات الهئي���ات الطبية الر�سمية .يعترب
بع����ض الباحثني �أن دخ���ول امل�ست�شفى �أو العي���ادة �أو امل�ستو�صف ،قد ي�شبه املرور
بحقل �ألغام ،ف�أي خط�أ ب�سيط ميكن �أن يكون قاتال .لتقليل ح�صول هذه الأخطاء
مع���ك ،يق���ول الباحث جو جرادون �أنه من حقك �أن ت�س�أل الطبيب �أ�سئلة مثل ()1
ه���ل �أنت مت�أك���د �أن هذا هو ت�شخي�ص حالتي؟ ( )2ه���ل ميكن القيام بفحو�صات
�أخ���رى للت�أك���د ،قب���ل تناول ال���دواء؟ ( )3هل ل���دي �أعرا�ض �أخ���رى ال تتالئم مع
الت�شخي����ص؟ ( )4ما هي الأمرا����ض الأخرى التي ميكن �أن ت�سبب هذه الأعرا�ض
الت���ي عن���دي؟ ( )5هل ت�سمح يل ب�أخذ ر�أي طبي ثان م���ن طبيب �آخر قبل البدء
بالع�ل�اج �أو اجلراحة؟ ( )6م���ن �أين �أقر�أ لأتعلم املزيد عن مر�ضي؟ ( )7لو ح�صل
يل عر�ض مفاجئ هل ت�سمح �أن �أتوا�صل معك ب�شكل مبا�شر؟ ( )9هل هناك حل
�آخر بدال من الدواء �أو اجلراحة ،مثال من خالل ت�صحيح الغذاء ،وهكذا؟.
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الإقت�ص ــاد الإ�سالمــي

نصرة غزة اقتصاديا
د� .أ�ش ــرف دواب ـ ــة  /خبري اقت�صادي

تع���اين غزة �أر����ض العزة حرب���ا �شر�سة
فر�ض���ت عليه���ا من الكي���ان ال�صهيوين
فر�ض���ا ،دفاع���ا عن النف����س ،ومواجهة
لع���دوان همجي و�سلوك بربري خريهم
ب�ي�ن �أمرين :امل���وت البط���يء باحل�صار
الذي امتد لأك�ث�ر من ثماين �سنوات �أو
املوت ال�سريع بالقتل.
وقد �أفتى علماء ثقة ب�أولوية دفع الزكاة
فه���ا نحن ن���رى على م�سام���ع وم�شاهد �إىل �أهل غزة ،كما �أنه من حق �أهل غزة
الع���امل �أجم���ع يف �أر����ض غ���زة� ،إخواناً علين���ا �أن ال تتحول �أموالنا �إىل ر�صا�ص
لن���ا يواجهون نازي���ا �صهيونيا وهو �أ�شد ي�ستق���ر يف قلوبه���م من خ�ل�ال �شرائنا
النا����س عداوة للذي���ن �آمنوا ،مل يرقبوا لب�ضائع �أعدائهم.
فيه���م �إال وال ذم���ة ،وعاث���وا يف الأر�ض واملقاطعة االقت�صادية لي�ست بدعا فقد
ف�س���ادا وارتكبوا يف حقه���م من املجازر عرفه���ا العامل قدمي���ا وحديثا ،وطبقها
واملذابح ما ي�شيب لها الولدان ،ف�سفكوا الغ���رب نف�سه على ال���دول التي �أبت �أن
دم���اء ال�صغ���ار والكبار رج���اال ون�ساء ،تخ�ض���ع ل�سيطرته ،وال قيم���ة ملا يردده
وانتهك���وا احلرم���ات ،ومثل���وا بجث���ث الواهن���ون واملتخاذل���ون واملنهزمون من
ال�شه���داء ،وهدم���وا البي���وت ،و�أتلف���وا عدم جدوى املقاطعة ،فما ال يدرك كله
امل���زارع ،وحرق���وا امل�ساج���د ،واعتقلوا ال يرتك جله.
الآالف ،ويتموا الأطفال ،ورملوا الن�ساء،
ويف تقدي���رات خل�سائر اقت�صاد الكيان
و�أثكلوا الأمهات.
ال�صهيوين من جراء العدوان على قطاع
ورغ���م كل هذا الب�ل�اء مل يهن �أهل غزة غ���زة ذكر �صن���دوق النقد ال���دويل �أنها
وم���ا �ضعفوا وم���ا ا�ستكانوا ،ب���ل بذلوا ت�ص���ل لنحو  % 0.2م���ن الناجت املحلي
الغ���ايل والنفي�س من �أج���ل الدفاع عن الإجم���ايل ،وهو ما يع���ادل  546مليون
الأم���ة الإ�سالمي���ة وكرامته���ا و�أر�ضه���ا دوالر على اعتبار �أن قيمة الناجت املحلي
وعر�ضه���ا ،فقدموا دماءه���م و�أرواحهم
الإجمايل للكيان ال�صهيوين يناهز 273
بنف����س طيبة هني���ة ،و�أمواله���م ب�سخاء مليار دوالر ،م�ؤكدا �أن خ�سائر تل �أبيب
منقطع النظري.
ق���د ترتفع �إذا ما ا�ستمر العدوان لفرتة
و�إذا كان �إخوانن���ا يف غ���زة يج���ودون طويل���ة ،وم�ش�ي�را �إىل �أن مع���دل النمو
ب�أنف�سهم و�أمواله���م وديارهم ،ويتقبلون االقت�ص���ادي الإ�سرائيل���ي ق���د يتباط����أ
ما ي�صيبهم بنف�س عزيزة �أبية ،فال �أقل بدرج���ة �أكرب �إذا ا�ستمر الو�ضع على ما
م���ن �أن جن���ود ب�أموالن���ا للمرابطني يف
�أر����ض غزة ،من خ�ل�ال جهاد كل م�سلم
وم�سلم���ة؛ جه���ادا اقت�صادي���ا يعزون به
دينهم ،ويذلون به عدوهم ،ويطهرون به
ماله���م ،وي�شاركون ب���ه �إخوانا مرابطني
يف �أر�ض غزة يف جهادهم.
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هو علي���ه ،مع تكبد قطاع���ي ال�سياحة
وال�ش���ركات ال�صغ�ي�رة واملتو�سط���ة يف
جنوب �إ�سرائيل �أكرب اخل�سائر.
ويف املقاب���ل �أف���ادت تقدي���رات �أخ���رى
�إىل �أن مق���دار اخل�سائ���ر التي تكبدها
اقت�صاد الكي���ان ال�صهيوين تقدر ب�أكرث
م���ن  8.5مليارات �شيكل� ،أي ما يعادل
 2.4ملي���ار دوالر ،و�أن خ�س���ارة ه���ذا
االقت�صاد اليومي���ة تبلغ نحو  80مليون
دوالر ،و�أ�ضاف���ت تل���ك التقدي���رات �أن
تكلف���ة اعرتا����ض �ص���اروخ واحد يكلف
� 100أل���ف دوالر �أمريك���ي ،ف�ضال عن
�أن تعوي�ض���ات ال�صهاين���ة عم���ا حل���ق
مبمتلكاته���م م���ن �أ�ض���رار يق���در ب�أكرث
م���ن  10ماليني �شيكل يومي���ا .وذكرت
الإذاعة الإ�سرائيلية �أن اخل�سائر الأولية
لقط���اع ال�صناعة فقط بلغت نحو 875
مليون �شيكل ( 250مليون دوالر).
وقد �أث���رت تل���ك اخل�سائ���ر �سلبا على
املوازنة العامة لدولة الكيان ال�صهيوين
املقررة لعام  ،2015وا�ضطرت احلكومة
لت�أجي���ل مناق�شة تلك املوازن���ة ،كما �أن
ميزاني���ة الدفاع الت���ي مت �إقرارها -من
قبل -لعام  2015بنحو  54مليار �شيكل
�أ�صبح���ت بع���د احل���رب قابل���ة للزيادة
نتيجة للتكالي���ف الباهظة للحرب التي
بد�أه���ا الكي���ان ال�صهي���وين وعجز عن
اخلروج من وحلها .و�صدق اهلل العظيم
�إذ يق���ول�} :إن تكون���وا ت�أمل���ون ف�إنه���م
ي�أمل���ون كما ت�أملون وترج���ون من اهلل ما
اليرجون{ (الن�ساء.)104:

االقت�صاد الإ�سالمي

المملكة تتصدر أصول المصارف اإلسالمية
بـ  285مليار دوالر
يف �إط���ار ا�ستع���دادات غرف���ة جت���ارة و�صناعة دبي لتنظي���م الدورة العا�ش���رة من املنتدى
االقت�ص���ادي الإ�سالم���ي العامل���ي يف �أكتوبر القادم� ،أظهر حتلي���ل للغرفة مبني على تقرير
حدي���ث ل�شركة «�أرن�ست اند يونغ» �أن النظ���ام املايل العاملي التقليدي ي�شهد حتوالً جذرياً
باجت���اه التمويل الإ�سالمي ،حيث �سجلت الأ�صول امل�صرفية الإ�سالمية العاملية معدل منو
تراكم���ي �سن���وي بن�سبة  16%خالل الفرتة من  .2012-2008ومن غري املرجح �أن يفقد
التمويل الإ�سالمي هذا الزخم الكبري ،خا�صة و�أن حتليل غرفة دبي يتوقع �أن ي�صل معدل
النم���و ال�سن���وي املركب للأ�ص���ول امل�صرفية الإ�سالمية يف الدول���ة �إىل نحو  % 17خالل
الفرتة من  2013وحتى .2018
وك�شف التحليل عن �إجمايل عدد العمالء لدى امل�صارف الإ�سالمية حول العامل والذي ُقدر
بنح���و  38مليون عميل ،يوجد ثلثاهم يف �س���ت دول هي :ال�سعودية ،وماليزيا ،والإمارات،
وتركي���ا ،وقط���ر ،و�إندوني�سيا .ومن بني هذه الأ�سواق ال�ستة الواعدة تعد ال�سعودية ال�سوق
الأك�ب�ر بالن�سبة حلج���م �أ�صول امل�صارف الإ�سالمية ،بقيمة تق���در بنحو  285مليار دوالر
�أمريكي يف  ،2013مقارنة مع  245مليار دوالر �أمريكي يف .2012

بنوك الكويت تتجه إلى التمويالت اإلسالمية
اجت���ه عدد كبري من البنوك الكويتية م�ؤخ���راً �إىل التعامل باملنتجات واخلدمات الإ�سالمية
ليحل التمويل الإ�سالمى حمل التعامالت امل�صرفية التقليدية يف منطقة اخلليج.
فق���د ك�ش���ف البنك التج���اري الكويت���ي حديثاً ع���ن خطته يف التعام���ل الكام���ل بال�شريعة
الإ�سالمي���ة ،وه���و �آخر بنك ي�شهد هذا التحول ,يذكر �أن هناك خم�سة بنوك �أخرى اجتهت
�إىل نف����س الأم���ر ،و هي البن���ك الإ�سالمي الكويت���ي ،وبنك بوبيان والبن���ك الأهلي املتحد،
والبنك الكويتي الدويل.

السلطات الهندية تبحث إصدار تشريعات للمصارف
اإلسالمية ..لجذب المليارات
تبح���ث ال�سلط���ات الهندي���ة ق�ضية امل�ص���ارف الإ�سالمية ،بخا�صة يف ظ���ل احلاجة املا�سة
ل���دى البالد الجت���ذاب التمويل من الدول الإ�سالمية الرثية من �أجل ا�ستخدامها مب�شاريع
البني���ة التحتي���ة ،م�ضيفا �أن لدى البن���ك املركزي الهندي بع�ض الرتدد عل���ى �أ�سا�س ديني
حي���ال الق�ضية ،وقال تقرير �صحفي من�شور مبوق���ع «فري�ست بو�ست» الهندي �أن اجلهات
الداعمة لإقرار نظام امل�صرفية الإ�سالمية يف الهند ت�شري �إىل �أن اعتماده يجذب الأموال
م���ن الدول الرثية التي تقطنه���ا غالبية �إ�سالمية ،ما ي�ساعد بالت���ايل على متويل م�شاريع
البني���ة التحتية العمالقة يف الهند ،والتي تعاين خططها التنموية حاليا من فجوة متويلية
تقدر برتليون دوالر.
ّ
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الوقف الإ�سالمي

بقلم :د� .إبراهيم بن حممد احلجي
امل�شــرف على �أكادمييــة الوقـــف

الوقف على التعليم
في الغرب
م���ا هو ال�سر الذي جع���ل اجلامعات الغربية
تتمي���ز ع���ن غريها م���ن اجلامع���ات وحتتل
املراتب الأوىل يف ت�صنيفات التميز؟ احلقيقة
�أن هذا �س�ؤال و�سر يحتاج �أن نك�شفه يف هذه
املقالة الق�صرية.

يك���ن كله���ا -على نف����س اجلامع���ة �سواء يف
الأبحاث �أو الباحثني ،املحا�ضرين ،الأجهزة،
الأن�شطة ،املناف�سات واملناهج وغري ذلك من
منافع اجلامعة.
�إذن فكلم���ة ال�سر يف نه�ض���ة الأمة وتقدمها
هو ما اكت�شفه امل�سلمون الأوائل وهو الوقف
على التعليم .ولكن ما هو الوقف التعليمي؟

فقد �سربت اجلامع���ات الأمريكية حتديداً،
فوج���د �أن الوق���ف هو عام���ل التميز الكبري
ال���ذي جعله���ا تتف���وق عل���ى غريه���ا م���ن الوق���ف التعليمي هو ما يوفر الدعم لربامج
اجلامع���ات ،ويف هذه املقال���ة �سوف نك�شف و�أن�شطة اجلامعات ،مبا يف ذلك امل�ساعدات
ع���ن خم�س�ي�ن جامع���ة وم���ا ه���ي �أوقافه���ا املالية لطلبة اجلامع���ات ،وطلبة الدرا�سات
بالإ�ضاف���ة �إىل درا�س���ة تف�صيلي���ة عن ع�شر العليا ،والطلب���ة املهنني ،واملقاعد املمنوحة،
جامعات.
والبح���وث اجلامعي���ة ،واملراك���ز الأكادميية،
فالوقف دائما مالزم للتميز ..حقيقة �أدركها وبرام���ج ت�أهيل الطال���ب ،ومقتنيات املكتبة.
امل�سلم���ون الأوائل فلما �أرادوا التميز اجتهوا وتعت�ب�ر متوي�ل�ات الوقف حا�سم���ة لتحقيق
�إىل التعليم .ومل���ا كان الوقف مالزما للتميز جناح على الأمد البعيد للبحوث الأكادميية،
فق���د كانت �أوقافهم على التعليم �سببا كبريا ومبادرات ت�أهيل الطالبة اجلامعيني.
يف نه�ضة الأمة.
�أم���ا عن �آلي���ة تخ�صي�ص الوق���ف للتعليم �أو
وقد اقتفي الغرب ه���ذا النهج فاجتهوا �إىل
الوقف بل و�صنع���وا له الأنظمة التي حتميه
وجتعل���ه م�ستقال ..فال تنده����ش �إذا عرفت
�أن اجلامع���ات الأكرث متي���زا يف العامل �إمنا
ه���ي جامع���ات له���ا �أوقافها اخلا�ص���ة التي
ت�ستثمرها وتنفق منه���ا ،فلم تعد اجلامعات
املتميزة عبئا على الدول بل �أ�صبحت م�ستقلة
مبيزانياته���ا الوقفية ،وعوائ���د ا�ستثماراتها
الوقفي���ة ،الت���ي جع���ل م�صاريفه���ا �-إن مل
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جلامع���ة معين���ة -بت�صوي���ر �أدق -فتت���م عن
طري���ق حتديد اجله���ات املانحة ب�شكل عام؛
الغر�ض الذي يتم �إنفاق الدخل �إليه ،فيمكن
�أن يك���ون الغر����ض �إن�شاء مقع���د بالق�سم� ،أو
دعم منحة الأ�ستاذية� ،أو �شراء كتب للمكتبة،
�أو متويل املحا�ض���رات �أو املنح� ،أو يكون من
�أج���ل اال�ستخدام���ات العام���ة عل���ى ح�سب
اجلامعة .ومبقت�ضى تلك القيود من اجلهات
املانح���ة ،ال ت�ستطيع اجلامعة �أن تهدر املبلغ

الرئي�سي للوقف ولكن با�ستطاعتها �أن تنفق
كل �أو ج���زء من الدخل الذي ي�أتي من خالل
ا�ستثم���ار املنح والهدايا م���ن املانحني .ويتم
ا�ستخدام �صيغة توزيع الإنفاق حل�ساب مبلغ
الدخ���ل من �أج���ل توزيع ما ميك���ن �أن يكون
مقي���دا ب�شكل دائم� ،أو مقي���دا لفرتة م�ؤقتة
معتمدا على القي���ود التي يفر�ضها املانح �أو
التي ال يفر�ضها.

المسلمون األوائل أدركوا
أن الوقف سبيل التميز
فوقفوا على العلم فبنوا
حضارة
و يتم توثيق م�صطلحات الوقف يف اتفاقيات
الوقف الر�سمية وغ�ي�ر الر�سمية التي تقوم
كل من اجلهات املانحة واجلامعة بتنفيذها.
وم���ن الأ�سا�س���ي �أن تقوم اجلامع���ة ،ب�شكل
فع���ال ،مبناق�ش���ة غر����ض الوقف م���ع املانح
للت�أكيد على �أن �ستمنع �أي قيود ،يتم و�ضعها
على التمويل ،فعالية ا�ستخدام توزيع التمويل
بامل�ستقبل.
ولدى اجلامعة التزامات قانونية و�أخالقية
نح���و اجله���ات املانحة من �أج���ل ا�ستمرارية
�إدارة الوقف وفقا ل�شروط االتفاقية.

تغريدات وقفية
"نيل�سون مانديال"
عرف الغرب معنى جملة نل�سون مانديال ال�شهرية "التعليم �أقوى �سالح
ميكنك ا�ستخدامه من �أجل تغيري العامل" بل و�أدركها خري �إدراك ف�أقبل
عل���ى تطوير التعليم وجعله �سالحه الأول يف مواجهة العامل ب�أ�سره ،ومل
يجد و�سيلة تعينه على ذلك �سوى الوقف التعليمي الذي عرفه امل�سلمون
الأوائل.
ف�أ�صب���ح الوقف التعليمي يوفر الدعم لربامج اجلامعات والأن�شطة مبا
يف ذلك امل�ساعدة املالية لطالب اجلامعة ،والدرا�سات العليا ،والطالب
املهني�ي�ن ،واملقاع���د املمنوحة ،و�أبح���اث الكليات ،واملراك���ز الأكادميية،
وبرام���ج ت�أهي���ل الطالب ،ومقتني���ات املكتبة .وتعت�ب�ر متويالت الوقف
حا�سم���ة لنج���اح طوي���ل الأم���د بالبحث الأكادمي���ي ،ومب���ادرات ت�أهيل
الطالب باجلامعة.
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تعلي���م النا����س خ�ي�ر الأوق���اف؛ يحت���اج مله���ارات احل���ب
والتوا�صل.
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الأوق���اف كن���ز حتت���اج �إىل خارط���ة طري���ق لإجناحه���ا
وحمايتها.
More
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م���ن �أرقى مرات���ب احلكمة حتويل الناف���ع �إىل �أعظم نفعاً،
كـــن حكيماً ف�أوقف.
وفيما يلي ترتيب للجامعات العاملية وفقا للمبالغ الوقفية املخ�ص�صة لها:
م
1
2
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5
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7
8
9
10

امل�ؤ�س�سة
جامعة هارفارد
جامعة ييل
جامعة تك�سا�س
جامعة �ستانفورد
جامعةبرن�ستون
معهد ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا
جامعة مي�شيغان
جامعة كولومبيا
جامعة نظام تك�سا�س A&M
جامعة نورث و�سرتن

املبلغ بالفئة املليونية
30،435
19،345
18,623
17,036
16,954
10,150
7,691
7,654
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7,119

م���ا �أم�س حاجتنا الآن -نحن الع���امل الإ�سالمي� -إىل �إحياء دور الوقف
التعليمي حتى تعود الأمة لريادتها وقوتها.
و�سنك���ون متوا�صل�ي�ن معك���م يف العدد الق���ادم ب�إذن اهلل ،ن�ش���راً لثقافة
الأوق���اف؛ حيث �إنن���ي مرافق مع الوالد الآن يف دول���ة الت�شيك للعالج،
وهنا يتبني �أهمية الوقف ال�صحي.
وعنوان مقالنا القادم ب�إذن اهلل "وقف الأك�سجني".
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تقـ ــارير

أول دولة أوروبية تعترف بهم..

النمسا واحة المسلمين في الغرب
ت�ستحق النم�س���ا� ،أن يطلق عليها بحق،
لق���ب واح���ة امل�سلم�ي�ن يف �أوروبا ،فال
ا�ضطه���اد من قب���ل الدول���ة ،وال متييز
متار�سه الأغلبي���ة الكاثوليكية �ضدهم،
بخ�ل�اف الأقلي���ات الإ�سالمي���ة ،يف
العدي���د من دول القارة العجوز� ،إ�ضافة
�إىل �أنه���ا ترب���ة خ�صبة ،وبيئ���ة منا�سبة
لن�شر الإ�سالم ،الذي ت�ؤكد الإح�صاءات
الر�سمية ،تزايد اعتناق النم�ساويني له،
ب�شكل غري م�سبوق.
ويبل���غ ع���دد امل�سلم�ي�ن يف النم�س���ا ،ما
يزي���د عن� 500ألف ن�سم���ة ،ي�شكلون 6
 %م���ن �إجمايل تع���داد ال�سكان ،البالغ
نحو  8مليون ن�سمة ،والإ�سالم هو ثاين
�أك�ب�ر جمموع���ة دينية ،بع���د املجموعة
امل�سيحية الربوت�ستانتية ،وفقا لدرا�سة
�أجرته���ا اجلمعي���ة النم�ساوي���ة للتفاهم
الدويل ،كما يوجد بالنم�سا ،حوايل87
م�سجدا ،منها 27يف العا�صمة فيينا.

عا�صمة الإمرباطورية مب�ساهمة مالية
منه .لكن اندالع احلرب العاملية الأوىل
�سن���ة  ،1914ح���ال دون تنفيذ م�شروع
امل�سجد يف فيينا ،و�أما قانون الإ�سالم،
ف�أُعيد �إحي���ا�ؤه يف نهاي���ة ال�سبعينيات،
بعد �أن طالب م�سلمو النم�سا بالأمر.
ومينح هذا الت�شري���ع القانوين للنم�سا،
لقب �أول دولة �أوروبية ،تعرتف بالإ�سالم
ر�سمي���ا ،وعل���ى امل�ست���وى العملي ،فقد
منح ه���ذا الو�ض���ع القان���وين امل�سلمني
مكا�س���ب وا�ضح���ة ،مث���ل وج���ود هيئة
متثلهم ر�سمياً� ،أمام ال�سلطات ،و�إمكان
ح�صول م�ؤ�س�ساتهم التعليمية والرتبوية
واالجتماعي���ة ،على م�ساع���دات مالية
عالي���ة ،و�إدراج م���ادة الرتبي���ة الديني���ة
الإ�سالمي���ة ،لتالمي���ذ امل�سلم�ي�ن يف
املدار����س العامة .فيم���ا يتلقى �أكرث من
� 40ألف تلميذ م�سلم ،يف النم�سا حالياً،
تعليماً �إ�سالمياً ،على �أيدي مائتي مع ِلّم
م�سل���م ،ت�ش���رف عليهم الهيئ���ة الدينية
الإ�سالمية.

يذك���ر �أن االعرتاف الر�سمي بالإ�سالم،
ق���د مت ع���ام 1912م ،عندم���ا �أ�صدرت
الإمرباطورية النم�ساوية املجرية ،قانون و�أقي���م �أول م�سج���د يف النم�س���ا ع���ام
الإ�سالم ،ووقف القي�صر فران�س يو�سف 1878 ،بعد م�ؤمتر برلني �أن�ش�أته يف ذلك
�إىل جانب ت�شييد م�سجد للم�سلمني ،يف الوق���ت ال�سلط���ات النم�ساوية للجيو�ش
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الإ�سالمي���ة يف مدين���ة فيين���ا .بعده���ا
مبا�ش���رة تربع القي�ص���ر فران�س يو�سف
الأول مببل���غ كب�ي�ر م���ن املال م���ن �أجل
�إن�ش���اء م�سجد للم�سلمني ،وقد خ�ص�ص
حماف���ظ مدين���ة فيينا يف ذل���ك الوقت
كارل لويجر �أر�ضاً ليقام عليها امل�سجد
�إال �أن انحالل الإمرباطورية النم�ساوية
يف �أعق���اب احل���رب العاملية الأوىل كان
قد �أع���اق حتقي���ق هذا امل�ش���روع ،ويف
ذل���ك احلني �أقيم م�صل���ى للم�صلني يف
دار ال�سفارة الرتكية و�آخر يف دار رجال
الأعم���ال يف فيينا .بعدها ب���د�أ يتزايد
�أع���داد امل�سلم�ي�ن يف النم�س���ا حتى بلغ
اخلم�سني �ألفاً .و�أ�صبحت تقام ال�صالة
يف قاع���ات متع���ددة �أ�شهره���ا قاع���ات
املعه���د الإفريق���ي الآ�سي���وي واملكت���ب
الثق���ايف امل�ص���ري .ويف ع���ام 1968
مت ت�شكي���ل جمل����س الأمناء م���ن الدول
الإ�سالمية برئا�سة ال�سفري امل�صري يف
ذل���ك الوقت ح�سن التهام���ي .وا�شرتى
جمل����س الأمناء �أر�ضاً م���ن بلدية فيينا،
مت و�ضع حجر الأ�سا�س عليها يف التا�سع
والع�شري���ن من �شهر فرباير عام 1968
بح�ضور وزي���ر اخلارجية النم�ساوي يف
ذل���ك احلني الدكتور ك���ورت فالدهامي،

و�شاركه رئي�س �أ�ساقفة النم�سا يف ذلك
الوقت الكاردينال كونيج و�سفراء الدول
الغربي���ة والإ�سالمية ،ونق�ش على حجر
الأ�سا�س يف التا�سع والع�شرين من �شهر
فرباي���ر  1968ويف احل���ادي ع�شر من
�شه���ر نوفمرب ع���ام �ُ 1977سمع الأذان
لأول م���رة عل���ى من���ارة امل�سج���د التي
اعتالها الهالل.
ال�ش���ك �أن �إقامة ه���ذا امل�سجد (املركز
الإ�سالم���ي يف فيين���ا) حق���ق هدف���اً
�سامياً للأع���داد املتزايدة من امل�سلمني
النم�ساوي�ي�ن و�أفراد اجلالية الإ�سالمية
املقيمني.

الحكومة النمساوية
أول دولة أوروبيـة
تسن تشريعا قانونيا
يعترف باإلسـالم
رسميا
وامل�سلم���ون يف النم�س���ا يتمتعون بكافة
احلق���وق واالمتي���ازات الت���ي يتمتع بها

غريهم من �أبناء الأديان الأخرى .ونرى
هنا �أن الإ�سالم يحتل املركز الثاين بني
الديانات املعرتف بها .حيث بلغ عددهم
الآن ح���وايل � 700ألف م�سلم ميار�سون
�شعائره���م الدينية بحرية كاملة يف ظل
حرية العقيدة والعبادة املكفولة للأديان
دون �أدنى قيد.

ال���دول العربي���ة والإ�سالمية برز املركز
الإ�سالم���ي يف فيينا �إىل حي���ز الوجود
و�أ�صبح من �أحد معاملها ..واملركز يحتوي
عل���ى م�سجد كبري و�آخر �صغري و�شرفة
للن�س���اء ومكتب���ة وقاع���ة للمحا�ضرات
و�أخ���رى لالجتماع���ات ومكاتب للإمام
والعاملني.

وللم�سلمني يف النم�سا م�ؤ�س�ساتهم التي
ترع���ى م�صالح و�ش�ؤون ه���ذا العدد من
امل�سلم�ي�ن ،وكذل���ك ت�شرف عل���ى �أكرث
م���ن مائ���ة م�سج���د� ،أك�ث�ر م���ن  30يف
العا�صم���ة النم�ساوية فيين���ا .فلي�س يف
النم�سا متييز بني �أبناء ال�شعب الواحد
�أو الأجان���ب ب�سبب العقي���دة الدينية �أو
املذهب ال�سيا�س���ي �أو االجتاه الفكري،
فهناك عدد م���ن امل�سلمني النم�ساويني
الذي���ن ي�شغل���ون منا�ص���ب حكومي���ة
مرموق���ة ،وي����ؤدون واجبه���م يف خدمة
الوط���ن دون �أن يك���ون �إ�سالمهم عائقاً
لهم عن بلوغ املرتب���ة الإدارية �أو الفنية
الت���ي ت�ؤهلهم لها كفاءته���م �أو خربتهم،
بل �إن امل�س�ؤولني النم�ساويني يتعاطفون
غالباً مع مواطنيهم من امل�سلمني.

وللمرك���ز الإ�سالم���ي يف فيينا دور مهم
يف جمع �شمل امل�سلمني عرب منظماتهم
وهيئاته���م يف جمل����س تن�سيقي ر�سمي
با�س���م "جمل����س الهيئ���ات الإ�سالمية"
ي�ض���م ممثيل���ن ع���ن جمي���ع الهيئ���ات
واملنظمات واجلاليات الإ�سالمية.

وقد �أق���ام امل�سلمون يف �أكتوبر املا�ضي،
احتف���اال كب�ي�را ،يف �ساح���ة املرك���ز
الإ�سالمي ،بالعا�صمة النم�ساوية فيينا،
وذل���ك مبنا�سبة مرور مائ���ة عام ،على
االع�ت�راف ر�سميا بالدي���ن الإ�سالمي،
كدين ر�سمي يف البـــالد .وقد �سبق هذا
االحتف���ال ،احتفال �آخ���ر ر�سمي� ،أقيم
مبقر بلدية فيين���ا ،وح�ضرته القيادات
ال�سيا�سي���ة النم�ساويـــــة ،وعلى ر�أ�سهم
رئي����س اجلمهوري���ة الدكتــــ���ور هاين���ز
ومب�ساندة احلكوم���ة النم�ساوية جلهود في�شـــر.
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م�ؤمتر الت�سامح واالعتدال بـ "فانكوفر – كندا"
()2-1

التسامح واالعتدال في المجتمع اإلسالمي

�إن الت�سامح واالعتدال من ثوابت ال ّدين
الإ�سالمي املبدئية ،فلقد جاء الإ�سالم؛
ليرُ �س���ي دعائم ال�س�ل�ام يف الأر�ض من
خالل دعوة �أتباعه �إىل تثبيت االت�صال
وتقويت���ه بينهم وبني �أه���ل الكتاب على
قاع���دة ديني���ة را�سخ���ة ،وه���ي الإميان
باهلل ومالئكت���ه وكتبه ور�سل���ه جمي ًعا:
} َو ُقولُ���وا �آ َمنَّا با َّلذي �أُنْ���زِ َل �إلَيْنَا َو�أُنْز َل
ِ�إلَيْ ُك��� ْم َو ِ�إلَ ُهنَ���ا َو�إِلَ ُهك ْم َو ِ
اح��� ٌد َونَ ْح ُن لَ ُه
ُم ْ�س ِل ُمونَ{.

تتجل���ى ثقاف���ة الت�سام���ح واالعت���دال
ك�إح���دى �أه���م ال�ض���رورات الإن�ساني���ة
والأخالقي���ة يف الواق���ع املعا�ص���ر بع���د
�أن ا�ست�ش���رت ظاهرة العن���ف وظاهرة
ته���دم العالق���ات االجتماعي���ة عل���ى
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وبالتايل يبق���ى جانب مبتور يف جوانب
الرتبية املعا�صرة ،لكنه يف نف�س الوقت
جان���ب حياتي� ،إذ كيف ينطلق الفرد يف
ر�سم �سلوكياته مع الآخر.

كاف���ة الأ�صعدة ،وبع���د �أن �أ�صبح الكبار
وال�صغ���ار على حد �سواء �إما �ضحايا �أو
جمرمني؛ ب�سبب هيمنة لغة العنف على
الواق���ع املعا�ص���ر ،وغياب املث���ل والقيم
الديني���ة والأخالقية ،الأمر الذي يجعل االعت���دال والت�سامح �صفتان من مكارم
الفرد املعا�صر يقف عند مفرتق الطرق الأخالق �أثنى املوىل -عز وجل -عليهما
يف التعام���ل مع الآخر الذي قد ال يتفق
ُ
}خ���ذِ الْ َع ْف��� َو َو�أْ ُم��� ْر بِالْ ُع��� ْر ِف َو�أَ ْعرِ ْ
�ض
معه يف �أفكاره ،بل رمبا ي�ؤذيه ويلحق به َع���نِ الجْ َ اهلِني{ ،كم���ا ورد يف الذكـــــر
�أو ب�أ�سرته �أو ب�أفكاره الأذى.
احلكيمَ } :و�أَن تَ ْع ُفوا ْ �أ ْق��� َر ُب لِل َّت ْق َوى{،
ق���د يبدو الإن�س���ان املعا�ص���ر حائ ًرا يف ولأنهما ي�ؤديان �إىل وحدة الكلمة ،و�إىل
الت�ص���رف يف املواق���ف ال�شائك���ة ،بعد �إ�شاع���ة ال�سالم بني النا����س ،وذلك لأن
�أن �أ�سهم���ت الرتبي���ة احلديثة يف ح�شو االنت�ص���ا َر للنف�س غري���زةٌ ب�شري ٌة وحب
ٍ
نزعة يف النف�س ،ومن
دماغه ور�أ�سه باملعلومات التي ت�ضيع يف االنتقام ناجت عن
زحم���ة احلياة ،والت���ي ال تعلمه مهارات حمبة الذات ،لذا ترى بع�ض الأ�شخا�ص
التفاع���ل االجتماع���ي ال�صحيح���ة ،عندم���ا يلحقه الأذى م���ن �أحد؛ �أول ما

يفكر في���ه هو كيف ينتقم من ال�شخ�ص
ال���ذي �ص���در من���ه الأذى ،بخالف من
�ألهمه اهلل احل�س الإمياين؛ �إذ يلج�أ �إىل
حتكي���م العقل؛ ومن َّث���م العفو وال�صفح
والت�سامح متا�ش ًيا مع التوجيه الرباين:
} َو َ�سارِ ُعوا ْ �إىل َمغْفِ ��� َرةٍ ِّمن َّرب ُك ْم َو َجن ٍَّة
ال�س َم��� َواتُ َوالأَ ْر ُ
َع ْر ُ
����ض �أُ ِع���دَّتْ
�ض َه���ا َّ
َّ
ال�س��� َّراء
ِلل ْ ُمتَّقِ َ
�ي�ن ،الذِ ي��� َن يُنفِ ُق���و َن يف َّ
ني الْ َغيْ َ
ال�ض��� َّراء َوالْ َك ِ
َو َّ
ني
���ظ َوالْ َعافِ َ
اظمِ َ
َّا�س َواهلل يُ ِح ُّب امل ُ ْح ِ�س ِننيَ{.
َعنِ الن ِ

فمو�ضوع االعتدال والت�سامح الإن�ساين
يف الإ�س�ل�ام �أم���ر وا�ض��� ٌح يف تعامالت
امل�سلم�ي�ن مع غريهم على مر الع�صور؛
ٍ
ٍ
ونظم
عادلة،
ب�شريعة
فقد جاء الإ�سالم
ٍ
ٍ
ٍ
رفيعة حترتم الإن�سان ،وتك ّرمه
إن�سانية
�
ب�صرف النظر عن دينه وعقيدته.

ويف �ض���وء ما تقدم اخ�ت�رتُ �أن �أ�ضرب
ب�سهمي يف مو�ضوع "الت�سامح واالعتدال
يف املجتمع الإ�سالمي"؛ لأرد على ه�ؤالء
الذي���ن يُهاجمون الإ�س�ل�ام ،ويتطاولون
على مقد�ساته ،ولأبني لهم �إحدى �صور
عظم���ة الإ�سالم يف واقعيت���ه وعامليته،
ولأثبت له���م �أن الإ�سالم �ض���رورةٌ البد
منها للمجتمع���ات الإن�سانية ،فالإ�سالم
دي��� ٌن �إن�س���اين امل�ضم���ون واملو�ض���وع
واملقا�صد ،وهو دين ال�سالم واالعتدال
والت�سامح الإن�ساين.
ولقد نظمتُ خطة هذا البحث املتوا�ضع
على النحو الآتي:

�أنّ امل���راد بها :بذل ما ال يجب ّ
تف�ضال،
�أو م���ا ذكره ابن الأث�ي�ر من �أنّ املق�صود
بها :اجلود عن كرم و�سخاء ،والآخر :يف
معنى التّ�سام���ح مع الغري يف املعامالت
املختلف���ة ،ويكون ذلك بتي�س�ي�ر الأمور
واملالينة فيها ا ّلت���ي تتجلّى يف التّي�سري
وع���دم القهر ،و�سماح���ة امل�سلمني ا ّلتي
تب���دو يف تعامالته���م املختلفة �سواء مع كم���ا �أن الت�سام���ح واالعت���دال ي�شكالن
بع�ضه���م �أو م���ع غريه���م م���ن �أ�صحاب عم���اد حق���وق الإن�س���ان والتعددي���ة.
ال ّديانات الأخرى.
والت�سامح واالعتدال يعنيان الإقرار ب�أن
ويراد بالت�سامح �أي�ضً ا معاين قريبة منه الب�شر املختلف�ي�ن بطبعهم يف مظهرهم
مثل :الرحمة؛ العفو؛ واملغفرة؛ وال�صلح؛ و�أو�ضاعه���م ولغاتهم و�سلوكهم وقيمهم،
وال�صفح.
لهم احلق يف العي�ش ب�سالم.
وحري���ة الفك���ر وال�ضم�ي�ر واملعتق���د..
�إن���ه الوئ���ام يف �سياق االخت�ل�اف ،وهو
لي����س واجب���ا �أخالق ًيا فح�س���ب ،و�إمنا
ه���و واج���ب �سيا�س���ي وقان���وين �أي�ضً ا،
والت�سامح واالعتدال هما الف�ضيلة التي
تي�سر قيام ال�سالم ،وي�سهمان يف �إحالل
ثقافة ال�سالم حمل ثقافة احلرب.

• تعريف الت�سامح واالعتدال يف املجتمع �أما االعت���دال :فهو التزام املنهج العدل
الإ�سالمي.
الأقوم ،واحلق الذي هو و�سط بني الغلو
• الت�سامح واالعتدال يف القر�آن الكرمي والتنط���ع ،وب�ي�ن التفري���ط والتق�صري� ،إن ال�سماح���ة �صف���ة بارزة م���ن �صفات
وال�سنة النبوية.
فاالعت���دال واال�ستقام���ة و�س���ط ب�ي�ن املجتمع الإ�سالمي ،لأنها ظاهرة يف ثنايا
والتفري���ط.
إف���راط
ل
ا
هم���ا:
طرف�ي�ن
الإ�سالم كله ،فالأحكام ال�شرعية مبنية
• �أهمية الت�سامح واالعتدال يف
واالعت���دال ه���و :اال�ستقام���ة والتزكية ،عليه���ا ،فهذا قول اهلل تعاىل ينطق بها:
املجتمع الإ�سالمي.
والتو�سط واخلريي.
} َف َمنِ ْ
ا�ض ُط َّر َغيرْ َ بَ ٍاغ َوالَ َع ٍاد َفال �إِثْ َم
• �أ�ساليب �إ�شاعة الت�سامح واالعتدال مع
�إذن فالت�سامح واالعتدال يعني االحرتام َعلَيْ���ه{ ،واهلل تعاىل ي�صف ر�سوله [
�أمثلة لهما يف ظل املجتمع الإ�سالمي.
والقبول والتقدير للتنوع الرثي لثقافات بال�سماحة ويوجه���ه للمداومــــة عليها،
تعريف الت�سامح واالعتدال
عاملن���ا ولأ�ش���كال التعب�ي�ر ولل�صف���ات وذلك يف قولــــــه تع���اىلَ } :ف ِب َما َر ْح َم ٍة
هلل ِلنتَ لَ ُه ْم َولَ��� ْو ُكنْتَ َف ّظاً َغل َ
ال�سماح���ة يف اال�صط�ل�اح تق���ال عل���ى الإن�ساني���ة .ويتع���زز ه���ذا الت�سام���ح ِّم��� َن ا ِ
ِيظ
ّ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ّ
وجه�ي�ن :الأ ّول :ما ذكره اجلرجاين من واالعتدال باملعرفة واالنفتاح واالت�صال ال َقل ِب النْ َف ُّ
�ضوا مِ ْن َح ْولِك{.
الت�س�������امح واالعتدال يف القر�آن الكرمي
وال�سنة النبوية:
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�أين فاع���ل بكم؟" قالوا :خرياً� ،أخ كرمي
وابن �أخ كرمي ،فق���ال" :اليوم �أقول لكم
م���ا قال �أخي يو�سف من قبل :ال ترثيب
عليكم الي���وم ،يغفر اهلل لكم وهو �أرحم
الراحمني".

امل�ؤمنني رجل �سمح البيع� ،سمح ّ
ال�شراء،
�سمح الق�ضاء� ،سم���ح االقت�ضاء» .وعن
عب���داللهّ بن عمرو -ر�ضي اهلل عنهما-
ق���ال :قال ر�س���ول اللهّ [« :دخل رجل
اجلنّة ب�سماحته قا�ضيا ومتقا�ضيا».
وع���ن جابر ب���ن عب���د اللهّ -ر�ضي اللهّ وعف���و النبي [ ع���ن وح�شي بن حرب
عنهم���ا� -أنّ ر�سول اللهّ [ قال« :رحم قات���ل عم���ه حم���زة ر�ض���ي اهلل عن���ه:
اللهّ
اً
�سمحا �إذا باع ،و�إذا ا�شرتى ،فحينم���ا ج���اء �إىل النب���ي [ مع �أحد
رج�ًل�
ً
وف���ود الطائ���ف �س�أله ر�س���ول اهلل [:
و�إذا اقت�ضى».
وع���ن عبداللهّ بن م�سع���ود -ر�ضي اهلل "�آن���ت وح�شي؟ فق���ال :نعم ،ق���ال� :أنت
قتل���ت حم���زة؟ قال :ق���د كان من الأمر
عن���ه -ق���ال :قال ر�س���ول اهلل [�« :أال
م���ا بلغك ،قال :فه���ل ت�ستطيع �أن تغيب
�أخربك���م مبن يحرم عل���ى النّار� ،أو مبن
وجهك عني؟".
حت���رم عليه النّار :عل���ى ك ّل قريب هينّ
�سه���ل» .وع���ن �أبي هري���رة -ر�ضي اهلل هذه هي �سماح���ة النبي [ ،وهذا هو
عن���ه -عن النبي [ ق���ال�« :إنّ الدين عفو النب���ي [� ،سماحة ورحمة وعفو
ي�س���ر ،ولن ي�شا ّد ال ّدين �أح���د � اّإل غلبه ،للب�شرية كلها.
ف�س ّددوا ،وقاربوا ،و�أب�شروا ،وا�ستعينوا
بالغدوة وال ّروحة و�شيء من ال ّدجلة».

وق���د �أم���ر اهلل عز وج���ل نبي���ه بالعفو
يف قول���هُ :
}خذِ الْ َع ْف��� َو َو�أْ ُم��� ْر بِالْ ُع ْر ِف
َ
�ض َعنِ الجْ ِ
َو�أَ ْعرِ ْ
اه ِلنيَ{ ،و�أمــــــر عباده
}فاع ُفوا
بالعف���و وال�صفح يف قولـــــ���ه:
ْ
ا�ص َف ُح���وا َحتَّى يَ�أْت َِي اهلل ِب�أَ ْمرِ ه ِ�إنَّ اهلل
َو ْ
َعلَ���ى ُك ِ ّل َ�ش ْيءٍ َقدِ ي ٌر{ ،وبَينَّ َ �صفة هذا
ا�ص َف ِح
العفـــ���و وال�صفح يف قولـــــــهَ } :ف ْ
ال�ص ْف َح الجْ َ مِ ي َل{.
َّ
ا�ص َف��� ْح َعنْ ُه��� ْم َو ُق ْل
ويق���ول تع���اىلَ } :ف ْ
َ�س�ل�ا ٌم َف َ�س��� ْو َف يَ ْعل َ ُم���ونَ{ ،ويق���ول
تبــــــارك وتعاىلَ } :وال تَ ْ�ستَوِ ي الحْ َ َ�سنَ ُة
ه���ي �أَ ْح َ�س ُن
ال�س ّيئَ��� ُة ا ْد َف��� ْع بِا َّلتِ���ي
َوال َّ
َ
َ
َف����إِ َذا ا َّلذِ ي بَيْنَك َوبَيْنَ ُه َعدَا َوةٌ ك�أ َّن ُه َوليِ ٌّ
َحمِ ي ٌم{.
ال�س َّراءِ
ويقول تعاىل} :ا َّلذِ ي َن يُنْفِ ُقو َن فيِ
َّ
ني الْ َغيْ َ
ال�ض��� َّراء َوالْ َك ِ
َو َّ
ني
���ظ َوالْ َعافِ َ
اظم َ
ح���ب المْ ُ ْح ِ�س ِننيَ{.
َع���نِ النَّا����س َواهلل يُ ُّ
ويق���ول تبارك وتع���اىل} :ال �إِ ْك��� َراهَ فيِ
ِ
الدّي���نِ َق��� ْد تَ َب�َّي�نَّ َ ال ُّر ْ�ش ُد مِ ��� َن الْ َغ ِ ّي{ ،وع���ن �أب���ي م�سعـــــود ر�ض���ي اهلل عنه
ُ
َ
تجُ
ويق���ول تبارك يف ع�ل�اهَ } :وال ادِ لوا قال :قال ر�سول اهلل [« :حو�سب رجل
ه���ي �أَ ْح َ�س ُن ِ�إال
�أَه��� َل الْكِ تَ ِ
���اب ِ�إال با َّلتِي َ
ممن كان قبلكم فلم يوجد له من اخلري
ّ
َ
ا َّلذِ ي��� َن ظل َ ُموا مِ نْ ُه ْم َو ُقولُ���وا �آ َمنَّا بِا َّلذِ ي �ش���يء � اّإل �أ ّن���ه كان يخالط النّا�س ،وكان
ُ
ُ
�أنْ���زِ َل ِ�إلَيْنَا َو�أنْزِ َل �إِلَيْ ُك��� ْم َو�إِلَ ُهنَا َو�إِلَ ُه ُك ْم مو�سرا ،فكان ي�أمر غلمانه �أن يتجاوزوا
َو ِ
اح ٌد َونَ ْح ُن لَ ُه ُم ْ�س ِل ُمونَ{.
عن املع�سر .قال :قال اهلل -ع ّز وجل:-
هذه بع�ض الآي���ات القر�آنية التي تدعو نحن �أحقّ بذلك منه ،جتاوزوا عنه».
وحتث على الت�سامح والإخاء الإن�ساين ،وق���د جتلى هذا اخللق القومي يف �سرية
فقد �شم���ل الإ�سالم بت�ساحم���ه وي�سره �سي���د املر�سلني وال���ذي ي�ؤكد ت�ساحمه،
ً
ورفق���ه النا�س جميع���ا -ب�صرف النظر فكان ي�ستخدم العفو والإح�سان يف حق
عن عقيدته���م -فت�سامح معهم يف كثري نف�س���ه فيعفو وي�صفح عم���ن �أ�ساء �إليه،
ً
من الق�ضايا والأح���كام ،ومنحهم كثريا وي�ستخ���دم العدل يف حق ربه فال ينتقم
من احلقوق الإن�سانية.
�إال هلل ،ع���ز وج���ل ،وه���ذا م���ا روته �أم
ولقد وردت الكثري من الأحاديث النبوية امل�ؤمن�ي�ن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها قائل ًة:
الت���ي تدع���و �إىل الت�سامح وحتث عليه" ،م���ا انتقم ر�سول اهلل [ لنف�سه �إال �أن
فع���ن اب���ن ع ّبا�س -ر�ض���ي اللهّ عنهما -تنتهك حرمة اهلل ،فينتقم هلل بها".
قال :قيل لر�س���ول اهلل [ّ � :أي الأديان ويف فت���ح مك���ة (رم�ض���ان  8ه���ـ) دخل
� ّ
أح���ب �إىل اهلل؟ ق���ال [« :احلنف ّي���ة ر�سول اهلل [ ظافراً على ر�أ�س ع�شرة
ر�ضيا����س
ب
ع
اب���ن
وع���ن
مح���ة».
ال�س
ّ
ّ
�آالف مقاتل م���ن �أ�صحابه ،وا�ست�سلمت
[:
اهلل
ر�سول
قال
قال:
عنهم���ا-
اهلل
قري�ش ووقفت حتت قدميه �أمام الكعبة
«ا�سمح ي�سمح لك».
تنتظ���ر حكمه فيه���م بع���د �أن �أخرجوه
وع���ن �أبي �سعيد
اخل���دري -ر�ضي اللهّ م���ن دياره وقاتل���وه ،فم���ا زاد [ على
ّ

شمل اإلسالم بتسامحه
ويسره ورفقه الناس
جميعا بغض النظر عن
عقيدتهم
االعت�������دال يف الق�������ر�آن الكرمي وال�س�������نة
والنبوية:

الأخالق يف الإ�س�ل�ام و�سطية ،لقيامها
على االعت���دال ،فهي م���ن �أجل تهذيب
النفو����س ،وترقي���ق امل�شاع���ر ،و�صف���اء
القلوب من الأمرا�ض احل�سية واملعنوية،
وه���ي ذات �أغرا����ض �إن�ساني���ة كرمي���ة،
ال نفعي���ة مادي���ة حم�ض���ة .والأح���كام
ال�شرعي���ة كله���ا قائم���ة عل���ى الي�س���ر
وال�سماحة والتو�سط واالعتدال ،لتكون
�سهل���ة التطبيق واملمار�سة على خمتلف
النا����س يف ح���ال الق���وة وال�ضعف ،ويف
وقت الإقامة وال�سفر ،ويف حال ال�صحة
واملر����ض ،ويف �س���ن ال�شب���اب والكهولة
وال�شيخوخ���ة ،وجن���د م�ص���داق ذل���ك
�آيات الق���ر�آن ،والآية اجلامعة للعبادات
ّب���ي [ ق���ال�« :أف�ض���ل �أن ق���ال" :يا مع�شر قري�ش ،ماذا تظنون القائمة على الي�س���ر واالعتـــــدال هي:
عن���ه -ع���ن الن ّ
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اَ
}ل يُ َك ِلّ ُ
���ف اهلل نَ ْف�سً ا � اّإل ُو ْ�س َع َها لَ َها َما
���ت{ .ويقول
���ت َو َعلَيْ َه���ا َما ا ْكتَ َ�س َب ْ
َك َ�س َب ْ
ا�ستَ َط ْعتُ��� ْم
تع���اىلَ } :فا ّت ُق���وا اهلل َم���ا ْ
ا�س َم ُعوا َو َ�أ ِطي ُعوا{.
َو ْ

ويف �ش����أن ال�ص�ل�اة ق���ال اهلل تعالــــــــى} :
ال�ص�ل�اةَ َو�آتُوا ال��� َز َكاةَ وَا ْر َك ُعوا َم َع
و�أَقِ ي ُم���وا َّ
ال ّراكِ عِ �ي�نَ { ،وق���ال �سبحان���هَ } :ق��� ْد �أَ ْفلَ��� َح
ا�ش ُعونَ{.
المْ ُ�ؤْمِ نُو َن ا ّلَذِ ي َن ُه ْم فيِ َ�صلاَ تِهِ ْم َخ ِ

ويف �ش�أن ال�صـــ���وم :قال اهلل تعالـــــــى:
ال�ص َيا ُم
}يَ�أَي َها ا ّلذِ ي َن �آ َمنُوا ْ ُكت َ
ِب َعلَيْ ُك ُم ِ ّ
ِب َعلَى ا ّلَذِ ي َن مِ ���ن َقبْ ِل ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم
َك َم���ا ُكت َ
تَ ّت ُقونَ{ ،ثم قال �سبحانــــــه وتعالــــــــــى:
َات َف َمن َكا َن مِ ن ُكم ّمرِ ي�ضاً
}�أَ ّياماً َّم ْعدُود ٍ
�أَ ْو َعلَى َ�س َف ٍر َفعِ ��� َّدةٌ ِ ّم ْن َ�أيَام ُ�أ َخ َر َو َعلَى
ا ّلَذِ ي َن يُ ِطي ُقونَ ُه فِ ْديَ ٌة َط َعا ُم مِ ْ�سكِ ٍني َف َمن
�صو ُموا
تَ َط��� َّو َع َخيرْ اً َف ُه َو َخيرْ ٌ ّلَ��� ُه َو َ�أن تَ ُ
َخيرْ ٌ ّلَ ُك ْم �إِن ُكنتُ ْم تَ ْعل َ ُمونَ{.

للنبي [" :خذوا من
واحلديث اجلامع
ّ
العمل ما تطيقون ،ف�إن اهلل ال ميل حتى
ّبي [" :م���ا نهيتكم
متل���وا" ,وق���ول الن ّ
عن���ه فاجتنبوه وما �أمرتكم به ف�أتوا منه
ما ا�ستطعتم".

ّب���ي [ يف احلديث القد�سي:
وقال الن ّ
�أن اهلل عز وجل قال" :كل عمل ابن �آدم
ل���ه �إال ال�ص���وم فهو يل و�أن���ا �أجزي به،
ال�صيام جنة ،والذي نف�س حممد بيده،
خلل���وف ،ف���م ال�صائم �أطي���ب عند اهلل

ي���وم القيام���ة من ريح امل�س���ك ،لل�صائم �إن الت�ص���رف يف الأم���وال م���ن عق���ارات
فرحت���ان� :إذا �أفطر؛ ف���رح بفطره ،و�إذا ومنقوالت قائم على الرتا�ضي لقوله تعاىل:
لقي ربه؛ فرح ب�صومه".
ا����ض مِ نْ ُك ْم{،
} ِ�إال �أَ ْن تَ ُك���و َن تجِ َ ���ا َر ًة َع ْن تَ َر ٍ
ال�" :أما وقوله [�" :إمنا البيع عن ترا�ض".
ّبي [ عن الرتهب قائ ً
ونهى الن ّ
واهلل �إين لأخ�شاك���م هلل ،و�أتقاك���م ل���ه� ،أم���ا الت�سوي���ف �أو املماطلة م���ن الغني
ولكن���ي �أ�صوم و�أفط���ر ،و�أ�صلي و�أرقد ،املل���يء يف �أداء احلق���وق والأثم���ان
و�أت���زوج الن�ساء ،فمن رغ���ب عن �سنتي والديون فحرام وظلم ،ومن كبائر الإثم
فلي�س مني".
واملعا�صي لقوله [" :مطل الغني ظلم
وق���ال [ ملن نذر �أن ي�ص���وم قائ ًما يف و�إذا �أتبع �أحدهم على مليء فليتبع".
ال�شم����س�" :أمت �صوم���ك وال تق���م يف والعالق���ات االجتماعي���ة قائم���ة يف
ال�شم�س" ،وقال �أي�ضً ا الن ّ
ّبي [" :هلك الإ�س�ل�ام عل���ى الرتاح���م واالعت���دال
املتنطعون ،وقال" :لي�س من الرب ال�صيام والعف���و و�إغاثة املله���وف والتفريج على
يف ال�سفر"�" ،إن هذا الدين متني ف�أوغل �أهل الك���روب والأزم���ات لقوله تعاىل:
في���ه برفق ،ف�إن املنب���ت ال �أر�ضا قطعَ } ،و َم���ا �أَ ْر َ�سلْنَ َ
���اك �إِال َر ْح َم��� ًة ِلل ْ َعالمَ ِ نيَ{،
وال ظهرا �أبق���ى" �أي �إن املنقطع بدابته وم���ن �أخ����ص م���ا تنبغ���ي مراعات���ه من
ع���ن الرفقة ال يقطع امل�سافة ،وال يبقي العالق���ات االجتماعي���ة الإح�س���ان �إىل
الدابة على قيد احلياة.
الأهل والقرابة و�صل���ة الأرحام لقولــــه
�س الْ�ِب�ررِ َّ �أَ ْن تُ َولُّوا ُو ُجوهَ ُك ْم
ونه���ى الن ّ
ّبي [ ع���ن �ص���وم الو�صال ،تع���اىل} :لَيْ َ
رب َم ْن �آ َم َن
قال�" :أف�ضل ال�صي���ام (�صيام التطوع) قب َل المْ َ ْ�شرِ قِ َوالمْ َ ْغرِ ب َولكِ َّن الْ َّ
عند اهلل� :ص���وم داود ،كان ي�صوم يو ًما بِ���اللهَ َوالْ َي��� ْو ِم ْال ِآخ���رِ  .{...ومن �أ�صول
ويفطر يوما".
اله���دي الق���ر�آين التو�س���ط واالعتدال
ويف احل���ج املفرو�ض ع���ن اال�ستطاعة ،قال يف معامل���ة الآخرين مب���ا يحقق الغاية
النا����س ِحج ال َبيْ ِت املن�شودة كما جاء يف �أجمع �آية يف كتاب
اهلل تع���اىلَ } :وللِهّ ِ عَلَ���ى
ِ
ا�ستَ َط���ا َع �إِلَيْهِ َ�س ِبي�ل�اً { .وقال �سبحانه اهلل للخ�ي�ر ودفــــع ال�شـ���ر قـــال تعاىل:
َم ِن ْ
ْ
َ
ْ
ال ْح َ�سان َو ِ�إيتَاء
وتع���اىل يف �أ�صح���اب الأعذارَ } :فم��� ْن كا َن }�إنّ اهلل يَ�أ ُمر بِالْ َعدْلِ َو إِ
مِ نْ ُك ْم َم ِري�ضً ا �أَ ْو ِبهِ َ�أ ًذى مِ ْن َر�أْ ِ�سهِ َففِ ْديَ ٌة مِ ْن ذِ ي الْ ُق ْربَى َويَنْ َهى َع ْن الْ َف ْح�شاء َوالمْ ُنْكرَ
َوالْ َب ْغي يَعِ ظ ُك ْم لَ َعل َ ُك ْم تَ َذ َّك ُرونَ{.
ِ�ص َي ٍام �أَ ْو َ�ص َد َقةٍ �أَ ْو نُ ُ�س ٍك{.
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يلال تطوع

اتصال من غزة!
�أنـ ــوار الزنــكي  /م�س�ؤولة العالقات العامة بالفريق التطوعي
@AnwarAlzanki

يف الواح���د والع�شري���ن م���ن رم�ض���ان
 1435املواف���ق 19يولي���و 2014جاءين
ات�ص���ال على الهاتف اخلا����ص بفريقنا
التطوع���ي من حت���ت �أمط���ار القذائف
والر�شا�شات..
�صرخة طفل تهز القلب فيتوه من الهول
اليدري كيف ي�سكن!
ام���ر�أة تئ���ن ول�سانها الينط���ق �إال ب"ال
حول والقوة �إال باهلل"!

�إب���رة �أ�صاب���ت براءة طف���ل م�سلم ،ومن
العــــدو و�صوال؟!
�صدقا �إن احلياة ال�صعبة ت�صنع �إن�سانا �أ�سكناهم جنب���ات �أرواحنا من ال�شعوب
حقيقي���ا ،و�إن الب�ل�اء ال يزي���د املرء �إال امل�سلم���ة تبك���ي ب���راءة ذاك الطفل دما
حبا وعط���اء ،وما �أعظ���م �أولئك الذين وهم ي�ضحكون!
يروون النا�س حتى وهم ُع َط َ
ا�شى!
كلم���ة �إىل كل روح مازال���ت عل���ى قي���د
رفق���ا بنا ي���ا �ساكني �أر����ض العزة! فما احلياة:
�أموالن���ا وال هدوء ليلن���ا وال ترف طغى كل الك���ون من حول���ك يتحرك باجتاه ،
ليلن���ا ونهارنا زاد البطول���ة فينا ،بل �إنا فلم ال�سكون عقيدتك؟
�إىل ما �أنتم عليه لراغبون.
ابد�أ ولو �أح�س�ست بالغربة ،ففي البداية

وفج����أة! �إذ ب�ص���وت ذاك الرج���ل الذي بالرغم من فرط امل�صائب �أبهرمت العامل
غري مالمح تل���ك اللوحة التي ارت�سمت بقوة جلدكم فازددمت بالعطاء �إفراطا!
يف خميلتي بعد تل���ك الأ�صوات ،فقال :ق�صفت عقولنا وعاث بها الأعداء حتى
�أن���ا �أخوكم من غزة� ،أري���د �أن �أكون مع �أن�سوها من تكون ،وثبطوا عزائمنا حتى
فريقك���م التطوعي لأخدم الإ�سالم قبل بتن���ا ن���رى كل �شيء ي�ستحي���ل حتقيقه،
�أن �أموت!
ون�سين���ا �أنه كما يجع���ل احلب كل �شيء
�أنا م�ستع���د مل�ساعدتكم متى ما توفرت �سهال ،يجعل الإميان كل �شيء ممكنا .ابتهال:
يل خدمة الإنرتنت!
�إىل كل متخاذل مثبط:
ي���ارب ومن���ذ زمن بعي���د �أوقع���ت �أمتنا
اهلل �أكبـــــ���ر! �أخربونـــي من املحا�صر؟! ال تتحدث عن نريان ،ل�سعة �شرارة منها الإ�سالمية �أحالمها يف مكان ما ..ومنذ
من املكلـــوم هل ه���ي �أرواحنــــا املقيدة مل مت�س�سك ،كم هي ب�شعة تلك امل�شاعر ذلك احلني ونح���ن ندعو ومازلنا نبتهل
�أم عزائمهــــ���م الت���ي م���ا ا�ستط���اع لها ح�ي�ن ن���رى الغرب���اء يح�س���ون بوخ���زة �إليك "اللهم اجمعنا ب�ضالتنا".
يتجاهلون���ك وق���د ي�سخ���رون منك ،ثم
يحاربونك ،ثم عما قريب تنت�صر ومعك
اجلم���ع الغف�ي�ر ،مت�س���ك ب�أمنياتك يف
الدنيا جتده���ا يف الدنيا والآخرة ،وكن
للعط���اء عنوان���ا وتذك���ر دائم���ا ات�صال
غزة.
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تنمية ب�شرية

استراتيجيات تدريب
وتطوير الموظفين
واإلداريين في منظمات

الموارد البشرية
هناك عدة طرق متعلقة بتطوير الإداريني
واملوظفني يف املنظم�������ات ومن هذه الطرق
ما يلي:
• تدري���ب امل���دراء وتطوي���ر مهاراته���م
وخرباته���م و�إك�سابه���م مه���ارات متعلق���ة
بالقيادة الإدارية.
• تطوي���ر مه���ارات الإداري�ي�ن و�إك�سابه���م
مه���ارات متعلق���ة بكيفية �صن���ع القرارات
واتخاذها ب�شكل �صحيح.
• التوا�ص���ل غري املبا�شر عن طريق الإمييل
والربي���د الإلك�ت�روين اخلا����ص بامل���دراء
والتوا�ص���ل معه���م ب�ش���كل يوم���ي بطريقة
�إدارية مهذبة تعمل عل���ى تطوير مهاراتهم
وترغيبه���م يف تطوي���ر معلوماته���م وتنمية
مهاراتهم الإدارية.

• معرف���ة وحتدي���د وو�ص���ف وحتلي���ل
امل�ش���اكل الإداري���ة الواقعي���ة والت���ي
يواجهه���ا امل���دراء ومعرف���ة ودرا�س���ة
وحتليل الأ�سباب الت���ي �أدت �إىل ظهور
مثل ه���ذه امل�شكالت وو�ض���ع اختيارات
متعددة وبديلة يف احللول املنا�سبة لهذه
• �إيجاد �أنظم���ة خا�صة بالتفاعل البناء
امل�ش���كالت واختي���ار البدي���ل الأف�ض���ل
والتفاعل الواقع���ي ال�صادق الذي يعرب
واحلل الأمثل حلل امل�شكالت الإدارية.
ع���ن ال�شفافي���ة والو�ض���وح يف خمتلف
• �إيج���اد نظام مرن م���ن فتح احلوارات الأعمال الإدارية.
و�إيج���اد نقا�ش���ات جمدي���ة ومفيدة بني
• �إتاح���ة الفر�صة للموظف�ي�ن والأفراد
املوظفني.
العاملني بالتفاعل احلقيقي مع خمتلف
• ت�شكي���ل جمموعات تدريبي���ة و�إعداد املواقف الإدارية املتعددة ،و�إيجاد نظام
فرق تدريبي���ة خا�صة بتدريب املوظفني الإدارة املوقفي���ة يف املنظم���ات الإدارية
والإداريني وتوفري مدربني وا�ست�شاريني وتطبيق �أنظمة وقوانني وا�سرتاتيجيات
وخرباء لتطوير وتنمية مهاراتهم.
الإدارة املوقفي���ة ،والرتكي���ز على �أ�س�س
• �إيج���اد نظ���ام يعم���ل عل���ى ت�شجي���ع الإدارة املوقفي���ة وت�شجي���ع املوظف�ي�ن
التعاون فيما ب�ي�ن املوظفني والإداريني والإداري�ي�ن على تطبيق �أ�س�س ومفاهيم
كمجموع���ات متع���ددة �س���وا ًء �أكان���وا وقوان�ي�ن الإدارة املوقفي���ة ،وذل���ك من
متدربني �أو موظفني من ذوي الكفاءات خ�ل�ال التعام���ل م���ع كل موق���ف �إداري
العليا واخلربات املتميزة.
ب�ش���كل خا����ص يختلف ع���ن امل�شكالت

• ت�شكيل وتنظيم جلان خا�صة بالأفراد
املتدرب�ي�ن ومعرف���ة نق���اط �ضعفه���م
ودجمهم يف الربامج التدريبية املتاحة،
وذل���ك لإك�سابهم مهارات �إدارية وتنمية
معارفهم وخرباتهم ومهاراتهم.

• التطبي���ق العمل���ي والتنفي���ذ العمل���ي الإدارية الأخرى.
واملبا�ش���ر للوظائف وامله���ام والواجبات • ويف كث�ي�ر م���ن املنظم���ات الإداري���ة
الإدارية والوظيفية املتعددة .
والتجارية واالقت�صادية احلديثة ت�سعى

• خلق جو منا�سب من الألفة واالن�سجام الإدارات العلي���ا �إىل تطبي���ق قوان�ي�ن
الداخل���ي ب�ي�ن املوظف�ي�ن وبيئ���ة العمل ا�سرتاتيجي���ات الإدارة املوقفية ،بحيث
وطبيع���ة الأعم���ال والوظائ���ف الت���ي يتم تدريب الأفراد والإداريني واملوظفني
على حل امل�شكالت والتعامل مع املواقف
يقومون بها.
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الإدارية املتع���ددة بعدة طرق وب�أ�ساليب
خمتلف���ة مع الت�شجيع عل���ى الإبداع يف
احللول وطرح البدائل املنا�سبة الختيار
البدي���ل الأف�ض���ل واملنا�س���ب حلل هذه
امل�شكالت الإدارية.
• لق���د �أثبت���ت الدرا�س���ات الأكادميي���ة
الدولية احلديثة يف �إدارة املوارد الب�شرية
احلديثة على �أن �أف�ضل العلوم الإدارية
و�أف�ضل الطرق حلل امل�شكالت الإدارية
هو تطبيق قوانني الإدارة املوقفية ب�شكل
فعال وبناء و�إيجاب���ي ي�ؤدي �إىل تعريف
املوظفني والإداريني بكيفية التعامل مع
امل�ش���كالت الإدارية ومع املواقف بطرق
جدي���دة وحل���ول منا�سب���ة ،تتواف���ق مع
املواق���ف املتعددة التي مت���ر بها املن�ش�أة
والت���ي يواجهها امل���دراء واملوظفون يف
خمتلف م�ستوياتهم الوظيفية .
• طريق���ة تدريب املوظف�ي�ن والإداريني
عل���ى التكي���ف والت�أقل���م م���ع املواق���ف
املختلف���ة و�إر�شاده���م وتعليمه���م كيفية
التعامل مع هذه املواقف وتهيئتهم على
مواجه���ة الظ���روف وح���ل امل�ش���كالت،
وتدريبه���م على املرون���ة يف الت�صرفات
والق���درة عل���ى الت�أقل���م والتواف���ق م���ع
ال�سلوكي���ات الإن�ساني���ة ال�ص���ادرة م���ن
امل���دراء واملوظف�ي�ن ،مع �إط�ل�اق العنان
وت�شجي���ع احلري���ات يف التعب�ي�ر ع���ن
الآراء مب���ا يخدم املنظم���ة ويعمل على
تطويرها.

حممد �سرور احلريري
ماج�ستري �إدارة �أعمال

• تدريب املوظفني والإداريني والعاملني
عل���ى ت�شخي����ص امل�ش���كالت ومعرف���ة
�أ�سب���اب ظهور هذه امل�ش���كالت وكيفية
ح���ل هذه امل�شكالت وكيفية التعامل مع
املواقف اليومية املختلفة.

تهيئة الموظفين
على مواجهة الظروف
وحل المشكالت
من أساسيات
التطوير الوظيفي
• �إيج���اد نظ���ام م���رن يتي���ح الفر�ص���ة
للدخول يف احل���وارات والنقا�شات مما
يجع���ل الإداري�ي�ن يتوجه���ون باال�ستماع
والإ�صغ���اء �إىل مطال���ب املوظف�ي�ن يف
املنظم���ات ،م���ع االهتم���ام مبطالبه���م
والعمل على حتقيقها.
• توف�ي�ر االخت�صا�صيني يف علم النف�س
واال�ستعانة باال�ست�شاريني املتخ�ص�صني
باال�ست�ش���ارات النف�سي���ة وم�ساع���دة
واملوظف�ي�ن والتع���اون معه���م عل���ى حل
م�شكالته���م وتخط���ي ظروفه���م املادية
والإدارية املختلفة.

• تدريب العامل�ي�ن واملوظفني والأفراد
والإداريني على املرونة يف التعامل وعدم
�إيجاد ح�سا�سي���ات زائدة بني املوظفني
م���ع تقب���ل املوظف�ي�ن لآراء الآخري���ن
وتفاع���ل الإداريني مع رغبات وحاجات
ومتطلب���ات املوظف�ي�ن ،م���ع اال�ستم���اع
�إىل حاج���ات ورغبات املوظفني و�إيجاد
نظ���ام ي�شج���ع على الو�ض���وح واالنفتاح
والت�سامح م���ع الآخرين ،مما ي�ؤدي �إىل
حل ال�صراعات وامل�شكالت واخلالفات
املالي���ة والإداري���ة والوظيفي���ة واملهنية
�س���وا ًء ب�ي�ن املوظفني �أو ب�ي�ن املوظفني
والإداريني.
• تدريب املوظفني والإداريني وتطويرهم
وتعليمه���م على كيفية حتدي���د وحتليل
ودرا�سة التفاعالت املختلفة وال�سلوكيات
املختلفة ال�صادرة من الأفراد مع معرفة
مظاهر ال�سم���ات ال�شخ�صية والفكرية
الت���ي ميتلكها الأفراد واملوظفون ،حيث
�إن ه���ذه الطريق���ة تنم���ي ال�شخ�صي���ة
النا�ضج���ة والفك���ر النا�ض���ج ل���دى
املوظفني ،كما تعمل على حل امل�شكالت
بطرق عقالنية بحي���ث يتم التعامل مع
الواقع عن قرب وحل امل�شكالت بطرق
�صحيحة.
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تنمية ب�شرية

• تدريب املوظف�ي�ن على االندماج فيما
بينه���م وتنمي���ة العم���ل ل���دى املوظفني
والإداري�ي�ن ب�شكل يعم���ل على حت�سني
فه���م الأف���راد واملوظف�ي�ن لبع�ضه���م
البع�ض ،بحيث تكون هناك قابلية حلل
امل�شكالت املختلفة يف الأعمال املختلفة
الت���ي يقوم بها املوظف���ون الإداريون مع
الت�شجيع على اتب���اع الأنظمة اجلديدة
واحلديثة و�إيجاد طرق �إبداعية حديثة
يف حل امل�شكالت.
• تدري���ب الإداريني واملوظفني والأفراد
وامل���وارد الب�شري���ة ب�ش���كل ي����ؤدي �إىل
تطويره���م ورف���ع م�ستوياته���م وزي���ادة
خرباته���م الإدارية ،م���ع �إتقان ممار�سة
�أعمالهم وتوفري مر�شدين لهم خمت�صني
مبه���ام التوجي���ه والإر�ش���اد والإ�شراف
على املوظفني والإداريني .
• �إيجاد وتوفري مدراء من ذوي اخلربات
والكف���اءات الإداري���ة املتمي���زة لتعم���ل
عل���ى تدري���ب املوظف�ي�ن الآخرين وحل
م�شكالتهم التي يواجهونها يف العمل.

• �إيج���اد وتوف�ي�ر برام���ج تدريبي���ة
وتطويري���ة علمي���ة وثقافي���ة عن طريق
�إقام���ة حما�ضرات علمي���ة وتوفري كتب
وم���واد علمي���ة و�إداري���ة وحما�سبي���ة
واقت�صادي���ة ت�ؤدي �إىل زي���ادة معلومات
املوظف�ي�ن والإداريني و�إك�سابهم معارف
ومعلومات جديدة.

التخطيط والتطوير

المهني والوظيفي
واإلداري يؤدي إلى
تطوير مهارات
الموظفين
• م�ساهم���ة املنظم���ة باال�ش�ت�راك يف
الدوري���ات واملج�ل�ات االقت�صادي���ة
والإداري���ة املتخ�ص�ص���ة والت���ي تعم���ل
عل���ى توفري معلوم���ات جدي���دة �إدارية
ومالية لتطوير معلومات وزيادة خربات
املوظفني.
• لق���د �أثبت���ت الدرا�س���ات الأكادميي���ة
الدولية احلديثة يف �إدارة املوارد الب�شرية
على �أهمية التخطيط والتطوير املهني
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والوظيفي والإداري للموظفني والأفراد
والإداري�ي�ن ب�ش���كل ي����ؤدي �إىل تطوي���ر
مه���ارات املوظف�ي�ن والأف���راد العاملني
وترقيتهم والرتكيز على كيفية ترغيبهم
بالإخال�ص يف �أداء الأعمال ،وت�شجيعهم
عل���ى الوالء والر�ضا الوظيفي يف العمل
ال���ذي يقوم���ون ب���ه ،وذلك ع���ن طريق
االهتم���ام باحلاجات العلمي���ة واملهنية
ل���دى املوظف�ي�ن وتوفريه���ا وحتقي���ق
�أهدافه���م الإداري���ة والوظيفية واملهنية
م���ع تنمي���ة الطاقات واجله���ود العقلية
والب�شرية لدى الأفراد العاملني.
• تدري���ب املوظف�ي�ن والإداري�ي�ن عل���ى
معرف���ة الأبع���اد الداخلي���ة واخلارجية
ومعرف���ة امل�ستوي���ات الدني���ا والعليا يف
الهياكل التنظيمية لل�شركات.
• و�أخ�ي�راً تدري���ب املوظف�ي�ن وتطوي���ر
مهاراتهم بوا�سطة تقدمي وتوفري مكتب
خا�ص باال�ست�شارات الإدارية والنف�سية
�ضم���ن املكاتب الإداري���ة للمن�ش�أة ،مما
يعم���ل عل���ى تو�ضي���ح �أه���داف الأفراد
وتطويره���ا وحتقيقها وزيادة طموحات
الأفراد والتن�سيق ب�ي�ن �أهداف الأفراد
واملوظف�ي�ن والأه���داف التنظيمي���ة
للمن�ش�أة الإدارية كاملة.

الإ�شراقـات احل�ضاريــة

من إشراقات الوقف

1

د.عبداملح�سن اجلار اهلل اخلرايف  /الأمني العام للأمانة العامة للأوقاف

اب���د�أ -ب����إذن اهلل وتوفيق���ه� -سل�سل���ة
جدي���دة موازية ل�سل�سل���ة «من منظومة
القيم الإ�سالمية» ،و�سل�سلة ثالثة �س�أبد�أ
فيها قريباً ب�إذن اهلل وهي «�سل�سلة تربية
الأبن���اء» حتى ال ميل القارئ الكرمي من
الكتابة يف مو�ضوع واحد.
وال�سل�سل���ة التي �س�أبد�أها اليوم �ستكون
ع���ن �إ�شراقات الوق���ف ،و�أتن���اول فيها
بع�ض ما للوقف م���ن �إ�شراقات انبثقت
عن هذا النظام الذي �أبدعته احل�ضارة
الإ�سالمية انطالقاً من مفهوم «ال�صدقة
اجلاري���ة» الذي �أر�ش���د �إليه النبي [،
يف حديث���ه املعروف�« :إذا مات الإن�سان
انقطع عن���ه عمله �إال من ثالثة� :إال من
�صدق���ة جارية� ،أو علم ينتفع به� ،أو ولد
�صالح يدعو له».
وم���ن ه���ذا احلدي���ث كان���ت انطالق���ة
الوق���ف و�إ�سهام���ه الب���ارز يف النه�ض���ة
احل�ضاري���ة الإ�سالمية ،حيث �ساهم يف
كل جم���االت احلي���اة تقريب���اً� ،سواء يف
املج���ال الديني� ،أو الوطن���ي ،والعلمي،
والثق���ايف ،وال�صح���ي ،واالجتماع���ي،
واملهني ،وغريها من املجاالت.

والبيمار�ستان���ات (امل�ست�شفيات) ،ودور
العلم واملكتبات ،وحف���ر الأنهار والآبار
لتوفري املي���اه للنا�س ،و�إقام���ة اجل�سور
والقناط���ر ،ب���ل كان���ت هن���اك �أوق���اف
لطيفة �أخرى مثل :وقف الآنية املك�سورة
لتعوي�ض الغالم ع���ن الآنية التي ت�سبب
يف ك�سره���ا درءاً لغ�ض���ب �سيده ،ووقف
املجانني ،ووقف الكالب ال�ضالة ،ووقف
احللي���ب ،ووق���ف احل���ادي يف ال�سحر
لإ�سم���اع املر�ض���ى يف البيمار�ستان���ات
املدائ���ح النبوي���ة واملواع���ظ الإميانية،
ب�شكل �إن�شادي لطي���ف ،وهو ما ي�سمى
حالي���اً «املو�سيق���ى ال�شاعرية» ،وكذلك
وقف املتهام�سني لإ�سماع املري�ض لرفع
معنويات���ه وك�أنه قد مت �شف���ا�ؤه ،ووقف
الإيح���اء �إىل املري����ض بال�شفاء ،ووقف
العمي���ان ،ووق���ف املرابط���ات �أو وقف
الغ�ض���وب (�أي الغا�ضبات من �أزواجهن
وال يج���دن عائ�ل�ا ينف���ق عليه���ن حتى
ي�صلح اهلل بينهم!) ووقف ت�شييد البيوت
(الفنادق) لإقامة الغرباء ،ووقف فكاك
الأ�س���رى ،ووقف ق�ص���ر الفقراء (الذي
�أُن�ش���ئ لي�ستمتع الفقراء بحياة الق�صور
كالأغني���اء) ،ووق���ف الأ�سم���اك التي ال
ت�أت���ي �إال مرة واح���دة يف العام (للمزيد
من االطالع على الإ�شراقات احل�ضارية
للوق���ف :د.راغ���ب ال�سرج���اين ،روائع
الأوقاف يف احل�ضارة الإ�سالمية).

ومن الطريف �أن الوقف قد امتد لي�شمل
�أم���وراً تعد من الإ�شراق���ات احل�ضارية
ال�سابق���ة للع�صر ،والت���ي كان ال يت�صور
�أن ي�ص���ل �إليه���ا الرق���ي الإن�س���اين يف
حينه���ا ،فتج���د عل���ى �سبيل املث���ال �أن هذه جمرد من���اذج لإ�شراق���ات الوقف
الوق���ف مل يقت�صر على بن���اء امل�ساجد الت���ي �أ�سهم���ت يف �إ�ش���راق احل�ض���ارة
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الإ�سالمي���ة عل���ى الكون م���ا يقرب من
� 1400سن���ة ،وكل واح���دة منه���ا -ومن
�أمثاله���ا -ت�ستح���ق مق���اال بذاته���ا ،مل���ا
انطوت عليه من دالالت عميقة تك�شف
عن عمق التكوين احل�ضاري للم�سلمني
حت���ى �ضربوا �أروع الأمثل���ة يف الرحمة
بالإن�سان والأ�سماك والطري واحليوان،
و�أعملوا عقوله���م ف�أبدعوا �سب ً
ال رائعة
ل�سد حاج���ات الأغني���اء والفقراء على
ال�سواء!.
وال تعجب �-أخي القارئ و�أختي القارئة-
من القول �إن الوق���ف قد امتد �إ�شراقه
�إىل الأغني���اء كذل���ك� ،إذ كيف �ستف�سر
الوقف ال�صح���ي والوقف العلمي مث ً
ال،
فه���ل كان ا�ستخدام املكتب���ات مق�صوراً
عل���ى الفق���راء وحده���م ،ب���ل ه���ل كان
الوق���ف قا�صراً على �س���د عوز الفقراء
�إىل امل���ال واخلدم���ات ومل ي�سد حاجة
الأغني���اء �إىل تزكي���ة �أنف�سهم والإ�سهام
يف عمران الكون؟!
ه���ذا جم���رد غي����ض م���ن في����ض..
الإ�شراق���ات احل�ضاري���ة ال�شاملة التي
�س�أ�ستعر����ض ك ً
ال منه���ا يف املج���االت
املختلف���ة يف هذه ال�سل�سل���ة التي �أ�س�أل
اهلل �أن ينف���ع بها يف �إلق���اء ال�ضوء على
روع���ة الوق���ف و�أهميته ،ك���ي ي�سهم يف
احلا�ض���ر وامل�ستقب���ل كم���ا �أ�سه���م يف
املا�ضي.
واهلل امل�ستعان!

الدعوة الإلكرتونية

"آب��ل" تعت��رف بقدرته��ا على اس��تخراج
بيانات مستخدمي "آيفون" دون علمهم
اعرتف���ت �شرك���ة "�آب���ل" ب����أن موظفيها ق���ادرون عل���ى ا�ستخ���راج البيانات
ال�شخ�صي���ة ،مبا يف ذلك الر�سائل الن�صية ،وجه���ات االت�صال وال�صور ،من
هواتف "�آيفون" ،وذلك من خالل تقنيات غري ُمعلنة �ساب ًقا.
ووفقً���ا للخب�ي�ر الأمني الذي دف���ع "�آبل" لالعرتاف ،ميك���ن ا�ستعمال نف�س
التقني���ات التي تُ�ستخدم لاللتفاف على ت�شفري الن�سخ االحتياطية ،من قبل
اً
ات�صال �إىل �أجهزة احلا�سب
جه���ات �إنفاذ القانون �أو غريهم ممن ميلك���ون
"املوثوقة" التي تت�صل بها هواتف "�آيفون".

بالفيديو ..طفلة أمريكية تدهش العالم برد
فعلها بعد سماع "األذان" ألول مرة
�أظه���ر مقط���ع فيديو ،ن�شر عل���ى يوتيوب ،طفلة �أمريكي���ة ت�ستمع ل�ل��أذان للمرة الأوىل يف
جممع جتاري برتكيا ,.وكانت الطفلة ب�صحبة والديها ،بح�سب �صحيفة "�سنيار" الإماراتية،
عندما رفع �صوت الأذان لل�صالة يف املجمع التجاري ،مما �أثار ا�ستغرابها وحريتها ،وراحت
تنظ���ر حوله���ا با�ستغراب �شديد وت�س�أل والديها عن م�صدر ال�ص���وت ،و�أخربها والدها ب�أن
هذا نداء ال�صالة للم�سلمني .رابط الفيديوhttp://goo.gl/wAVMe :

ش��بكة إنترن��ت جدي��دة تنق��ل 43
تيرابايت في جزء من الثانية
متكن���ت جمموع���ة من الباحث�ي�ن الدمناركيني م���ن تطوير نوع
جدي���د من الألياف الب�صرية قادرة على نقل  43تريا بايت من
البيانات خالل جزء من الثانية.
و�أكد اخلرباء �أن التقنية اجلديدة قادرة على حتميل الأفالم يف
وق���ت ق�صري ال يزيد عن  0.2ميلي ثانية ،حيث قام الباحثون
با�ستخدام الألياف الب�صرية املتعددة النواة التي قامت ب�إنتاجها
�شركة "�إن �إن تي" اليابانية.
وبذل���ك فقد متكن الباحثون يف اجلامعة التقنية يف الدمنارك
من ا�ستعادة لق���ب �أ�سرع �شبكة �إنرتنت بعد �أن خ�سروه ل�صالح
معه���د كال�سروه الأملاين الذي متكن م���ن تطوير �شبكة �إنرتنت
ب�سرعة  32تريابايت يف جزء من الثانية.
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إدوارد سنودن يحذر من استخدام خدمة التخزين "دروب بوكس"
دع���ا املتعاق���د ال�سابق مع وكال���ة الأمن القومي الأمريكية� ،إدوارد �سنودن م�ستخدمي خدمة التخزي���ن ال�سحابي "دروب بوك�س" �إىل ا�ستبدالها
بخدم���ات �أخ���رى �أكرث �أم ًنا ,..وق���ال �سنودن يف مقابلة �أجرتها معه �صحيفة اجلارديان �إن "دروب بوك����س" �شريك م�ستهدف ومرغوب من قبل
برنامج التج�س�س "بريزم"  PRISMالذي هو �أ�شد املعادين للخ�صو�صية ،والذي ك�شف عنه �سنودن العام املا�ضي.

اإلعالم الصيني" :آيفون" يشكل تهديدا
لألمن القومي
و�صف الإعالم الر�سمي ال�صيني هاتف �شركة "�آبل" الذكي�" ،آيفون" ب�أنه ي�شكل
تهدي���دًا للأمن القومي ،وذلك ب�سبب قدرته على تتبع ور�صد املواقع اجلغرافية
للم�ستخدمني.
وانتقدت قناة "�سي �سي تي يف"  CCTVخا�صية "املواقع املتكررة" Frequent

 Locationsاخلا�ص���ة بهات���ف "�آيف���ون" ،والتي تتيح تتب���ع مواقع امل�ستخدمني
والك�شف عن بياناتهم.

ويف لق���اء م���ع قناة "�سي �سي تي يف" قال �أح���د الباحثني �إن هذه البيانات بالغة
احل�سا�سي���ة ،و�أو�ضح اً
قائل "�إن الو�صول �إىل هذه البيانات قد يك�شف عن كامل
الو�ضع االقت�صادي اخلا�ص بالبلد ،وقد ي�صل الأمر �إىل �أ�سرار الدولة".

"ويسترن ديجيتال" تطلق أقراصا صلبة بسعتي
 5و  6تيرابايت
�أعلنت �شركة "ويت�سرن ديجيتال" عن �إطالق قر�صني �صلبني جديدين بقيا�س � 3.5إن�ش
ويقدم الأول �سعة تخزينية
�ضم���ن �سل�سل���ة " "Greenللأقرا�ص ال�صلبة التي تُنتجه���ا.
ّ
تبلغ  5تريابايت يف حني يق ّدم الطراز الثاين �سعة  6تريابايت من امل�ساحة التخزينية.
ويت�ضم���ن القر�ص���ان  64جيجابايت من الذاكرة امل�ؤقت���ة "الكا�ش" ،بالإ�ضافة �إىل تقنية
 IntelliPowerاخلا�صة بال�شركة ،وامل�س�ؤولة عن �إدارة الطاقة .وبح�سب ال�شركة تعمل
الأقرا�ص ب�شكل ال يولد الكثري من احلرارة مما يُ�ساعدها يف العمل لفرتة �أطول.
وقال���ت ال�شركة ب����أن القر�صني اجلديدين هما الأ�سرع يف ال�سل�سلة ،حيث يقوم القر�ص
ب�سع���ة  6ترياباي���ت بنقل البيانات ب�سرعة ت�ص���ل �إىل  175ميجابِت يف الثانية ،يف حني
ينقل الطراز الآخر ب�سعة  5جيجابايت البيانات مبعدل  170ميجابِت يف الثانية ،لكن
القر�صني هما الأكرث ا�ستهال ًكا للطاقة �ضمن ال�سل�سلة ،حيث ي�ستهلكان  5.3واط �أثناء
اال�ستخدام و  3.4واط �أثناء االنتظار و  0.4واط يف حالة اخلمول.
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باخليـ ــر نلتق ــي

الخطاب اإلسالمي ..إذا سلم من الهوى
في�صل الزامل  /رئي�س جمل�س �إدارة جلنة التعريف بالإ�سالم
@FaisalalzamilL

يف بع����ض احل���وارات الت���ي ت���دور بني
الإ�سالميني� ،أو عندم���ا يكون خطابهم
موجه���ا �إىل الآخري���ن� ،أالحظ يف وارد
املناق�شة يف الأمور ال�شرعية� ،أو توجيه
اخلطاب ،تتبعا وحر�صا على ا�ستح�ضار
الغري���ب م���ن الأخب���ار وامل�سائ���ل ،ب���ل
وامل�صطلحات الت���ي يتم ترتيب -رمبا-
فتوى يكون امل�صطلح هو م�صدر الإلهام
له���ا ،مث���ل «ال�صائل» وغ�ي�ر ذلك ،وهو
�أم���ر يتطلب التفات���ة �إىل الهدي النبوي
الكرمي يف هذا املقام.

فقال له عليه ال�صالة وال�سالم« :حولها �أن ل���كل زم���ان لغة وم�صطلح���ا ،ورمبا
ندندن يا �أعرابي» ..يف �صورة رائعة من انتقل نف�س املعنى �إىل �شرائح �أو�سع من
�صور التوا�ض���ع ،والذهاب مبا�شرة �إىل دائ���رة معارفه ومريدي���ه ومعجبيه� ،إىل
مق�صود العبادة.
«الكافة» من خمتل���ف الفئات والأعمار
با�ستعمال لغة الزمان.

«حولها ندندن يا
أعرابي» ..صورة
رائعة من صور
التواضع والذهاب
مباشرة إلى
مقصود العبادة

�إن ذل���ك يعن���ي مراجع���ة اخللج���ات،
وتنقيته���ا م���ن رغبة الإبه���ار وما ميكن
ت�صنيفه يف دائرة ال�شهرة املذمومة.
ق���د تكون هذه امل�س�ألة دقيقة ،ولكن �أمل
يقل الأولون «ال�ش���رك �أخفى من دبيب
النمل���ة ال�سوداء على ال�صخ���رة املل�ساء
يف الليل���ة الظلماء» ولي����س يك�شفها �إال
ت�سليط �ضوء م�صباح مركز.

ونح���ن قريبون من �أي���ام احلج ،فلننظر
�إىل �س����ؤال �أحدهم للنبي [ عن �أبلغ
الدع���اء يف ي���وم عرفة ،فق���ال له�« :إين
�أ�س����أل اهلل اجلنة و�أعوذ ب���ه من النار»
كلمة �أخي ـ ــرة:
وقال لعمه العبا�س الذي �س�أله الدعاء،
كتب عم���ر (ر�ضى اهلل عن���ه) �إىل �أهل
وكان يتوق���ع الإ�سه���اب والإفا�ض���ة يف
حم�ص« :اكتب���وا يل فقراءك���م» فكتبوا
العب���ارة ،و�إذا بدع���اء النب���ي [ ل���ه:
«اللهم ارزقه العف���و والعافية» ،وعندما �إن ا�ستح�ضـــــــ���ار بع����ض ال�شبـــــــ���اب اليه �أ�سماء الفقراء ،وذكروا فيهم عمري
�سمع �أعرابي ر�سول اهلل [ يدعو اهلل للم�صطلح���ات الغريب���ة ،وا�سرتج���اع ب���ن �سعد -وكان واليا عليهم -فلما قر�أ
عز وج���ل ،وبجانبه معاذ بن جبل يدعو ق�ضاي���ا غري ن�شطة يف واقع النا�س �أمر ا�سمه قال :من عمري بن �سعد؟!
اهلل ب���كالم مل يفهمه ،فقال« :يا ر�سول ميك���ن �إرجاع���ه �إىل املل���ل� ،أو الف�ضول قالوا� :أمرينا.
اهلل� ،إين ال �أع���رف دندنت���ك وال دندنة واعتق���اد �أن فه���م ال�صاحل�ي�ن الأولني
قال� :أو فقري هو؟!
مع���اذ ،ولكني �أ�س����أل اهلل اجلنة ،و�أعوذ مرتب���ط بلغ���ة وا�صط�ل�اح ،وال ينتق���ل
به من النار».
ذل���ك الفه���م �إال بتل���ك اللغ���ة ،متنا�سيا قالوا :لي�س �أهل بيت �أفقر منه.

( )139ــ �سبتمرب  2014ــ ذي القعدة

1435

81

