
•	دراسـة:
ازدياد	أعـــــداد	املسلمني	بإسبانيا

في	الـ	50 عاما	املاضيـــة
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الكويت	"مركز
إنسانًيا	عالمًيا"	
وسمو	أمير	البالد
"قائًدا	إنسانًيا"
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رئي�س �لتحـــريـر / د. حممـد �إ�شماعيل �لأن�شاري

يكتب في هذا العدد

تابعوا آخر أخبار المسلمين 
في الشرق والغرب
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إنه سمو األمير.. القائد اإلنساني

د. �أ�شـــرف دو�بـــــة

خبري اقت�شادي

رجال األعمال ومنافع الحج

رد على ملحد 3

سجود الشمس تحت العرش

في�شل �لز�مل

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

الحج.. اختبار القدرات

د.  عبد�ملح�شن �جلار �هلل �خلر�يف 

الأمني العام لالأمانة العامة لالأوقاف

من إشراقات الوقف

ا�شتطـــاع بابت�شامته املعهودة دخول قلـــوب املاليني يف اأنحاء العامل، 

باعثـــا الأمل والطماأنينـــة يف غد اأف�شل لكل �شعـــوب الأر�ص، مهما 

بلغت بهم الكوارث وامل�شاعب الإن�شانية.

ا�شتطـــاع بعطائـــه الالحمـــدود وقلبـــه الإن�شاين الـــذي يفي�ص حبا 

وحنانا للب�شرية اأن يقدم لهم منوذجا لالإن�شان املحب لأخيه الإن�شان 

بغ�ـــص النظر عن لونـــه، اأو عرقه، اأو جن�شيتـــه، اأو دينه.. يكفي اأنه 

"الإن�شان"..
ا�شتقى من ح�شارته العربية والإ�شالمية �شفات القيادة، والأ�شالة، 

والعراقة، فقدم منوذجا اإن�شانيا عربيا اإ�شالميا فريدا يف عامل متوج 

فيـــه ال�شراعات واحلروب حيث ي�شبح العامل يف �شيء، ومي�شي يف 

�شيء اآخر..

قاد حملة عاملية للعطاء يف كافة امليادين، فلم يرتك جمال ول عمال 

مـــن اأعمال اخلري والعطـــاء والإن�شانية اإل وكان لـــه فيه ب�شمة من 

الب�شمـــات، ومل يرتك مكانا يف �شتى بقـــاع الأر�ص اإل وكان له راية 

من رايات العمل اخلريي والإن�شاين.

يف اإفريقيـــا فتحـــت اأبواب الكويـــت لها، وعقد املوؤمتـــرات للنهو�ص 

احل�شاري والقت�شادي بالقارة ال�شمراء، على خمتلف �شعوبها، ومل 

ي�شبقه اأحد يف هذا التفكري الإن�شاين..

يف اآ�شيـــا اأ�شبحـــت الكويـــت تعـــرف باأعمالهـــا اخلرييـــة والإغاثيـــة 

والإن�شانيـــة، فال�شواهـــد حا�شرة يف ال�شني ورو�شيـــا والفلبني والهند 

وبنغالدي�ص وباك�شتان، واأفغان�شتان، وال�شي�شان، وغريها من الدول..

يف اأوروبـــا.. �شعـــت الكويـــت يف بنـــاء املراكز احل�شاريـــة والثقافية 

العربيـــة والإ�شالمية، واجلامعـــات وامل�شت�شفيات، ودعـــم الأقليات 

امل�شلمة.

ويف الأمريكتان كان للكويت دورا ح�شاريا اأكرث من رائع يف الكوارث 

التـــي ت�شيب تلك القارة بني احلني والآخـــر كالأع�شاير والزلزل.. 

بـــل اإن الكويت من طالئع الدول التي قامت بدور اإ�شالمي ح�شاري 

مميـــز يف بيـــان ال�شورة النا�شعة لالإ�شالم بعـــد اأحداث 11�شبتمرب 

.2001
واأخريا يف اأ�شرتاليا كان لدولة الكويت م�شاهمات خريية، واإن�شانية 

يف �شتى املجالت، كما دعمت املراكز واملجال�ص الإ�شالمية لتحقيق 

التعاي�ص ال�شلمي والندماج احل�شاري.

هذه البذور التي زرعت على مدار ال�شنني و�شقاها �شمو اأمري البالد 

ال�شيـــخ �شبـــاح الأحمد اجلابـــر ال�شباح حفظـــه اهلل ورعاه، جعلت 

العـــامل يقف يدا واحدة ليعلن اأن �شمـــوه هو "القائد الإن�شاين" واأن 

الكويت هي "املركز الإن�شاين العاملي"..

فهنيئا للكويت و�شعبها فخرها ببلدها واأمريها، حفظهما اهلل.. 
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�لنجـــاة �خلرييـــة

هناأت جلنة التعريف بالإ�شالم 

ال�شعب الكويتي مبنا�شبة تكرمي 

الأمم املتحـــدة ل�شمـــو الأمـــري 

وللكويت مبنح �شموه لقب قائد 

الكويـــت  واعتبـــار  الإن�شانيـــة 

مركزا اإن�شانيـــا عامليا، م�شرية 

اإىل اأن هذا التكرمي يعد فخرا 

لالأمتـــني العربيـــة والإ�شالمية 

وتتويجا جلهود �شموه اخلريية 

والإن�شانيـــة التـــي و�شلت اإىل 

جميع بقاع العامل.

ويف هـــذا ال�شيـــاق اأكـــد نائب 

املديـــر العـــام للجنـــة املهند�ص 

عبدالعزيـــز الدعيـــج اأن هـــذا 

للكويـــت  الأممـــي  التكـــرمي 

واأمريهـــا يعـــد تكرميـــا لـــكل 

الكويتيـــني الذين عرفـــوا منذ 

القـــدم باأعمالهـــم اخلريية يف 

كل العـــامل، لفتـــا اإىل اأن �شمو 

الأمـــري حري�ـــص علـــى تقدمي 

للعمـــل  الدعـــم  اأنـــواع  كافـــة 

اخلـــريي الكويتي الـــذي ميثل 

وجها م�شرقا وم�شرفا للكويت 

واأهلها واأمريها.

واأو�شح الدعيج اأن �شمو الأمري 

بدعمـــه وت�شجيعـــه لالأعمـــال 

جعـــل  والإن�شانيـــة  اخلرييـــة 

الكويت مدر�شة رائدة يف العمل 

م�شيفا:  الإن�شـــاين،  اخلـــريي 

لقب قائـــد اإن�شاين يعد اإجنازا 

�شجـــل  اإىل  ي�شـــاف  جديـــدا 

الكويـــت فدعـــم �شمـــو الأمري 

والن�شـــاين  اخلـــريي  للعمـــل 

بـــني  تفريـــق  دون  مببـــادرات 

الأديان رفع ا�شم الكويت عاليا 

يف املحافل الدولية.

واأ�شـــار الدعيـــج اإىل اأن هـــذا 

للكويـــت  الأممـــي  التكـــرمي 

واأمريهـــا جـــاء متوافقـــا مـــع 

الـــدور الإن�شـــاين الكبري الذي 

يقوم به �شموه من خالل دعمه 

للعمـــل الإن�شاين عرب مبادرات 

ال�شعـــوب  عـــن  للتخفيـــف 

التي تعـــاين الفقـــر واحلروب 

والكوارث الطبيعية.

وختـــم الدعيج اأن هذا احلدث 

العاملـــي كان لـــه الأثـــر الطيب 

اجلـــدد  املهتديـــن  نفو�ـــص  يف 

واجلاليات مبختلف جن�شياتهم 

الغربية منها وال�شرق اآ�شيوية، 

والـــذي يعك�ـــص اهتمـــام هـــذه 

اجلاليـــات بـــدور الكويـــت يف 

العمل اخلريي والإن�شاين. 

الدعيـج: تكريم سمو األمير له األثر الطيب في نفوس المهتدين

عبد�لعزيز �لدعيج

نائب مدير العام للجنة التعريف بالإ�شالم

علـــى اإثـــر ردود اأفعال احلدث 

الطيب الـــذي تعي�شـــه الكويت 

هـــذه الأيـــام مبنا�شبـــة تكـــرمي 

الأمم املتحدة حل�شرة �شاحب 

ال�شمـــو اأمـــري البـــالد ال�شيـــخ 

�شبـــاح الأحمد اجلابر ال�شباح 

حفظه اهلل ورعاه، مبنح �شموه 

لقـــب "قائد ان�شـــاين" وت�شمية 

الكويـــت مركـــزاً اإن�شانياً عاملياً 

اإدارة  جمل�ـــص  رئي�ـــص  �شـــرح 

جمعية النجـــاة اخلريية اأحمد 

�شعد اجلا�شر باأن هذا التكرمي 

هو تكرمي لكل فرد وكل مواطن 

كويتي، معرباً عن فخر واعتزاز 

جمعيـــة النجاة اخلرييـــة بهذا 

التكـــرمي حيث تعـــد واحدة من 

املوؤ�ش�شـــات الكويتيـــة التي لها 

بـــاع طويل يف اإجناز الكثري من 

الأعمـــال الإن�شانيـــة واخلريية 

والتـــي حتظـــى بدعـــم م�شتمر 

مـــن �شمـــوه. واأو�شـــح اجلا�شر 

يف ت�شريـــح �شحفـــي هنـــاأ فيه 

الكويـــت واأمريهــــــا اأن تكريـــم 

�شمـــو الأمري بهذه ال�شفة ومن 

اأعلى املنظمـــات العاملية �شوف 

يكون له الأثـــر القوي والداعم 

للعمل اخلـــريي الكويتي ب�شكل 

عـــام م�شتقباًل، ويعطـــي الثقة 

ويحملها  اخلرييـــة،  ملوؤ�ش�شاتنا 

م�شوؤوليـــة كبـــرية جتـــاه هـــذا 

الإجناز ال�شامـــي، حيث اأ�شبح 

�شـــوت الكويـــت يف العامل يعلو 

اإن�شانيا.

وبـــني اجلا�شر اأن ل�شمو الأمري 

�شجال حافال بالعمل الإن�شاين 

لدولة الكويت يف اإغاثة املنكوبني 

الكوارث  والالجئني ومواجهـــة 

الطبيعيـــة وغـــري الطبيعية يف 

خمتلف دول العامل، ف�شال عن 

ملوؤمترات  الكويـــت  ا�شت�شافـــة 

الـــدول املانحـــة للم�شاعـــدات 

الإن�شانيـــة. لفتا اأنـــه ما مييز 

هذا التكرمي اأنه الأول يف تاريخ 

الأمم املتحدة، فلم ي�شبق لها اأن 

منحت اأي زعيم يف العامل لقب 

)قائد اإن�شاين( كما اأن الكويت 

هـــي الدولة الأوىل التى ت�شمى 

لأول مرة من قبل الأمم املتحدة 

"مركزا اإن�شانيا عامليا".

وختم اجلا�شر ت�شريحه بقوله 

اإن الدبلوما�شية الإن�شانية التي 

يتمتع بها �شمـــو الأمري ال�شيخ 

�شبـــاح الأحمد كان لهـــا الأثر 

القوي يف التتويـــج بهذا اللقب 

و�شاهمت يف دعـــم العديد من 

الإن�شـــاين،  العمـــل  جمـــالت 

ويف توطيد العالقـــات الدولية 

واخلارجية بـــني الكويت ودول 

التقـــارب  اإىل  واأدت  العـــامل، 

الوا�شـــح بـــني �شعـــوب الـــدول 

الأخرى والكويت وتقوية اأوا�شر 

الن�شيـــج املجتمعـــي والت�شامن 

بـــني خمتلــــــــف الطبقـــــــــــات 

طبقـــــــات  بـــني  والتوا�شـــــــــل 

ال�شعوب املختلفة. 

الجاسر: تكريم سمو األمير كقائد للعمل اإلنساني تكريم لكل الكويتيين

�أحمد �شعد �جلا�شر

رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية النجاة اخلريية
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�لنجـــاة �خلرييـــة

اأكـــد رئي�ص جلنة طالـــب العلم التابعة جلمعيـــة النجاة اخلريية 

د. �شامـــي الإبراهيم اأن اللجنة منـــذ تاأ�شي�شها عام 1993 تبذل 

اجلهـــد لدعم امل�شـــرية التعليميـــة للطلبة الأيتـــام وذوي الدخل 

املحدود، لفتا اإىل اأن الطلبة امل�شتفيدين من خدمات اللجنة بلغ 

عددهم 34619 طالبا وطالبة، م�شريا اإىل اأن هذا الرقم يعك�ص 

حجـــم الن�شاط الكبري الذي تقوم بـــه اللجنة جتاه هوؤلء الطلبة 

�شواء من الوافدين اأو من غري حمددي اجلن�شية.

وذكـــر د. الإبراهيـــم خـــالل احلفل الذي اأقامتـــه اللجنة لتكرمي 

الطلبة الفائقني من الأيتام والذين بلغ عددهم 57 طالبا وطالبة 

اأن اللجنة تتعامل مع 70 مدر�شة خا�شة بالكويت، حيث تقوم اللجنة 

بت�شديد ر�شوم الطلبة الأيتام و�شعاف الدخل وتقدمي الدعم والعون 

لهم مبا ي�شهم يف ا�شتمرار التح�شيل العلمي لهم. 

وقال د. الإبراهيم: اأود يف هذه املنا�شبة اأن اأعلن اأنه بف�شل اهلل 

�شبحانه وتعاىل ثم بدعم اأهل اخلري واأ�شحاب الأيادي البي�شاء  

مـــن املتربعني �شواء من الأفراد اأو ال�شركات- اأن اللجنة �شتقوم 

خالل هذا العام ب�شداد ر�شوم تعليم جميع الطلبة الأيتام.

 ويف نهايـــة احلفـــل مت تكـــرمي الطلبـــة الفائقـــني والفائقات من 

خـــالل منحهم ال�شهادات والدروع واجلوائـــز، عالوة على توزيع 

الهدايـــا والدروع التذكارية عليهـــم كما مت توزيع هدايا الفائزين 

يف م�شابقـــة جلنـــة طالب العلم يف �شهر رم�شـــان املا�شي عالوة 

على تكرمي ال�شركات امل�شاهمة يف م�شروع طالب العلم . 

ثمن مديـــر عام جمعية النجاة 

حممـــد  الدكتـــور/  اخلرييـــة 

الأن�شـــاري اجلهـــود اخلرييـــة 

الكبـــرية التـــي تبذلهـــا دولـــة 

الكويـــت خلدمـــة الإن�شانيـــة، 

موؤكدا بـــاأن منح الأمم املتحدة 

�شمـــو اأمـــري البـــالد ال�شيـــخ/ 

�شباح الأحمد اجلابر ال�شباح 

حفظه اهلل ورعـــاه، لقب قائد 

الكويـــت  واعتبـــار  اإن�شـــاين، 

مركزاً اإن�شانياً عاملياً لهو فخر 

واعتزاز وتكرمي، لأهل الكويت 

قاطبة،  وللم�شلمـــني  جميعـــا، 

مو�شحـــا باأن العمـــل اخلريي 

الكويتـــي اأطعم جوعى، وعالج 

مر�شى وكفـــل اأيتاماً وبنى هلل 

م�شاجـــد وحفـــر اآبـــاراً و�شيد 

راقيـــة،  تعليميـــة  موؤ�ش�شـــات 

وهذا غي�ص من في�ص م�شاريع 

اخلـــري الكويتية التـــي األهمت 

العمل الإن�شاين العاملي التعدد 

والتنوع.

وقـــال الأن�شـــاري يف ت�شريـــح 

�شحـــايف له: اإن اأهـــل الكويت 

�شطـــروا اأروع واأنبل الق�ش�ص 

يف البـــذل والعطـــاء منذ قدمي 

الزمن، وهذه هي عاداتنا التي 

توارثناهـــا جيـــال بعـــد جيـــل، 

و�شاهدنـــا من خـــالل رحالتنا 

اأكـــف  اخلارجيـــة  اخلرييـــة 

ال�شراعـــة، وهـــي ت�شـــاأل اهلل 

جـــل وعال اأن يحفـــظ الكويت 

واأهلهـــا مـــن كل �شـــوء، ثمنـــا 

تعـــاون ودعـــم وزارة ال�شـــوؤون 

الكويتية  اخلرييـــة  للم�شاريـــع 

الرائدة التـــي تخدم الإن�شانية 

بالتن�شيق مـــع وزارة اخلارجية 

داخل وخـــارج الكويت، م�شيدا 

باجلهود املباركـــة التي تبذلها 

واإعـــادة  تطويـــر  يف  الـــوزارة 

هيكلة العمل اخلريي الكويتي 

مبـــا يحقق منافع اأرحب واأكرب 

ال�شعفـــاء  مـــن  للم�شتفيديـــن 

واأ�شحاب العوز واحلاجة.

واختتـــم الأن�شـــاري ت�شريحه 

البـــالد  اأمـــري  �شمـــو  قائـــاًل: 

حفظه اهلل ورعاه يعتز بالعمل 

اخلريي ولـــه مقولته امل�شهورة 

"العمـــل اخلـــريي تـــاج علـــى 
الكلمـــات  وتلـــك  الروؤو�ـــص". 

ت�شحذ الهمم وتقـــوي العزائم 

وحتثنـــا على العطـــاء والبذل، 

وطبقا لالإح�شـــاءات الر�شمية 

الدولية فـــاإن الكويت ت�شدرت 

املراكز الأوىل يف دعم الق�شية 

الكويـــت  وقامـــت  ال�شوريـــة، 

بعقـــد موؤمترين دوليني لإغاثة 

النازحني ال�شوريني، وحر�شت 

علـــى ت�شييد وبناء قرى خريية 

للنازحـــني،  املرافـــق  كاملـــة 

و�شـــريت العديد مـــن القوافل 

اخلرييـــة التـــي حتمـــل الغذاء 

للنازحـــني  والـــدواء والك�شـــاء 

ال�شوريني عرب احلدود الأردنية 

والرتكية، وكل ذلك يتم برعاية 

واإ�شـــراف اجلهـــات احلكومية 

ذات ال�شلة. 

حممد �لأن�شاري

املدير العام جلمعية النجاة اخلريية

النجاة: تكريم سمو األمير قائدا إنسانيا تكريم ألهل الكويت جميعا

خالل حفل تكرمي جلنة طالب �لعلم للمتفوقني من �لطلبة �لأيتام 

اإلبراهيم: كفالة تعليم 34619 طالبا.. إنجاز متميز
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�لنجـــاة �خلرييـــة

تقديـــرا لـــدور وزارة الإعـــالم الرائـــد يف 

دعـــم العمل اخلريي والإن�شـــاين ، قامت 

جمعيـــة النجاة اخلرييـــة بتكرمي عدد من 

القياديـــني وامل�شوؤولني يف اإذاعة وتلفزيون 

الكويـــت ، وعلى راأ�شهـــم الوكيل امل�شاعد 

ل�شـــوؤون الإذاعـــة ال�شيـــخ فهـــد املبـــارك 

ل�شـــوؤون  امل�شاعـــد  والوكيـــل  ال�شبـــاح، 

التلفزيـــون يو�شـــف م�شطفـــى ، ورئي�ـــص 

فريـــق برنامـــج )م�شـــاء اخلري يـــا كويت( 

حمود اخلالدي، عـــالوة على تكرمي معد 

الربنامـــج طه عبا�ص وتكـــرمي بقية فريق 

الربنامـــج ، ح�شـــر التكـــرمي مدير اذاعة 

القـــراآن الكرمي �شمري الغريب ولفيف من 

م�شئويل الذاعة والتلفزيون بالوزارة اىل 

جانب وفد اجلمعية. 

ويف هـــذا ال�شدد قال ال�شيخ فهد املبارك 

اأن اإذاعـــة الكويـــت ت�شـــع ن�شـــب اأعينها 

تقدمي كافة و�شائل الدعم العالمي للعمل 

اخلريي والإن�شاين لإبراز دور الكويت يف 

هـــذا ال�شاأن وذلك للحفـــاظ على  املكانة 

املرموقـــة وال�شـــورة امل�شرفة التي و�شلت 

اإليهـــا الكويت يف ت�شدر امل�شهد الإن�شاين 

علـــى م�شتـــوى العـــامل، خ�شو�شـــا بعـــد 

اختيارها كمركز اإن�شـــاين عاملي واختيار 

�شاحـــب ال�شمو اأمري البالد ال�شيخ �شباح 

الأحمد قائدا للعمـــل الإن�شاين،مثمنا يف 

الوقـــت ذاته الـــدور الوطنـــي للموؤ�ش�شات 

واجلمعيات اخلريية الكويتية. 

وبـــدوره قـــال الوكيـــل امل�شاعـــد ل�شـــوؤون 

التلفزيـــون يو�شـــف م�شطفـــى : حتر�ص 

الوزارة دائما على ت�شخري كافة اإمكاناتها 

العمـــل  وامل�شموعـــة يف خدمـــة  املرئيـــة 

اخلـــريي والإن�شـــاين الكويتـــي ل �شيمـــا 

يف هـــذا الوقـــت، خ�شو�شا بعـــد التكرمي 

الأممـــي ل�شمـــو الأمـــري كقائـــد اإن�شـــاين 

وت�شميـــة الكويـــت مركزا عامليـــا اإن�شانيا، 

م�شيفا: اأعتقد اأن هذا التتويج لي�ص وليد 

اللحظة بل جاء نتيجة لأن الكويتيني 

اأمـــريا وحكومـــة و�شعبا جبلـــوا على فعل 

اخلري ومـــد يد العون لـــكل حمتاج �شواء 

داخـــل الكويـــت اأو خارجهـــا، وخري دليل 

على ذلك اأعمال اخلري الكويتية املنت�شرة 

يف كل اأنحـــاء املعمورة ي�شهد لها القا�شي 

والداين. 

ولفـــت م�شطفـــى اإىل اأن وزارة الإعـــالم 

علـــى اأهبـــة ال�شتعـــداد لدعـــم الأعمال 

الإن�شانيـــة واخلرييـــة، واأبـــواب الـــوزارة 

مفتوحـــة جلمعية النجـــاة اخلريية وكافة 

جمعيـــات وموؤ�ش�شـــات العمـــل اخلـــريي 

لإبـــراز اأن�شطتها اخلرييـــة والإن�شانية يف 

برامج اإذاعة وتلفزيون الكويت. 

ومـــن جهتـــه اأ�شـــاد امل�شت�شـــار الإعالمي 

جلمعية النجـــاة اخلريية– اأ�شاد بالتعاون 

البنـــاء من قبـــل قياديي وم�شـــوؤويل وزارة 

الإعـــالم يف الإذاعـــة والتلفزيـــون لإبراز 

اأن�شطة واأعمـــال وم�شاريع جمعية النجاة 

اخلرييـــة والن�شانيـــة واللجـــان اخلريية 

اأو  الكويـــت  �شـــواء داخـــل  لهـــا  التابعـــة 

خارجهـــا. وخـــالل الزيـــارة قامـــا الوكيل 

امل�شاعـــد ل�شئـــون الذاعـــة ال�شيـــخ فهد 

املبارك وال�شتاذ يو�شف م�شطفى باهداء 

درع الـــوزارة ل خلليفة تقديـــرا لالأن�شطة 

والربامج العالمية التى تقدمها اجلمعية 

من خالل قنوات العالم املتعددة. 

فهد المبارك : نثمن الدور 
الوطني لمؤسسات العمل 

الخيري في الكويت

يوسف مصطفى : وزارة 
اإلعالم حريصة في برامجها 

على إبراز الدور اإلنساني 
للكويت ومؤسساتها  

الخيـريـة

" النجاة " كرمت إذاعة وتلفزيون الكويت
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اأكـــد مديـــر جلنـــة زكاة كيفان 

التابعة جلمعية النجاة اخلريية 

ال�شيـــخ/ عـــــــــــــود اخلمي�ـــص 

علـــى وجود تفاعـــل مميز من 

اأهل اخلري علـــى م�شروع بناء 

امل�شاجـــد، والذي تبـــداأ تكلفة 

بناء امل�شجد مببلغ 2500 دينار 

كويتي يت�شع لعدد 60 م�شليا، 

�شاملة مكان الو�شوء والأجهزة 

الكهربائية، ومكربات ال�شوت 

وال�شجـــاد اأي ي�شتلـــم املتـــربع 

امل�شجد كاماًل.

وبني اخلمي�ص اأن اللجنة بف�شل 

اهلل تعـــاىل تلقت طلبات ببناء 

عـــدد 31 م�شجدا يف باك�شتان 

بدعم من اأهل اخلري، مو�شحا 

باأن اللجنة حتر�ص على تنفيذ 

امل�شـــروع بعد درا�شـــة ميدانية 

هـــذه  اأهـــل  احتيـــاج  تو�شـــح 

وكذلـــك  للم�شجـــد،  املنطقـــة 

نحر�ص علـــى متابعة امل�شروع 

وتوثيقه وت�شليم املتربع الكرمي 

تقريـــرا كامال، ي�شمل امل�شروع 

منذ الن�شـــاأة وحتـــى الفتتاح، 

ونوجـــه للمتربع دعوة حل�شور 

افتتاح امل�شجد.

وحول اأبرز اأهداف م�شروع بناء 

امل�شاجـــد الـــذي تقيمه اللجنة 

قـــال اخلمي�ص: هنـــاك الكثري 

مـــن امل�شلمـــني بحاجـــة كبرية 

مل�شجـــد يقيمون بـــه ال�شلوات 

اخلم�ص، ويقيمـــون به حلقات 

حتفيظ القراآن الكرمي، عالوة 

علـــى املحا�شـــرات واللقاءات 

الدعوية املباركـــة، فطوبى ملن 

كان �شبباً يف بناء م�شجد، فقد 

قـــال ر�شولنا �شلـــى اهلل عليه 

و�شلم "مـــن بنـــى هلل م�شجداً 

ولـــو كمفح�ص قطـــاة بنى اهلل 

لـــه بيتاً يف اجلنـــة". فامل�شجد 

نهـــر مـــن احل�شنـــات، كل من 

يدخل امل�شجد ويتو�شاأ وي�شلي 

ويقراأ القراآن، ويجل�ص لي�شتمع 

الدر�ـــص الديني، فـــال �شك اأن 

ذلـــك كلـــه ي�شـــب يف ح�شنات 

املتـــربع الكـــرمي، عـــالوة على 

حتقيـــق عـــدد مـــن الأهداف 

منها ال�شعور مبعاناة ال�شعوب 

امل�شلمة الفقـــرية، عالوة على 

احلفـــاظ علـــى هويـــة الدول 

للتوا�شل  ومعاملها،  الإ�شالمية 

مع اللجنة 66293044

واختتـــم اخلمي�ص مبينا ف�شل 

امل�شاهمـــة يف بنـــاء امل�شاجـــد 

مذكرا بحديث امل�شطفى �شلى 

اهلل عليـــه و�شلـــم "من بنى هلل 

م�شجدا بنى له بيتا يف اجلنة" 

فيـــا اأهل اخلري جتـــارة رابحة 

وعائد وفـــري، من ي�شرتي بيتا 

يف الدنيـــا ببيت يف دار اخللد 

وجنات النعيـــم. 

�لنجـــاة �خلرييـــة

اأكد مدير جلنـــة زكاة العثمان 

التابعة جلمعية النجاة اخلريية 

اأحمد باقر الكندري اأن اللجنة 

مل�شت تفاعاًل م�شهوداً من اأهل 

اخلـــري واملح�شنني مع م�شروع 

والـــذي   ،[ النبـــي  رفقـــاء 

تطرحـــه اللجنـــة علـــى اأهـــل 

اخلري، حيث يت�شابق اخلريون 

علـــى كفالـــة الأيتـــام، والتـــي 

تبلـــغ 15 دينـــارا كويتيـــا، يتم 

ا�شتقطاعهـــا �شهريـــاً اأو تدفع 

�شنوياً، ونقـــدم للكافل �شهادة 

تدون بها �شـــورة اليتيم وبلده 

وحالته الدرا�شيـــة وال�شحية، 

مبينـــا حر�ـــص اللجنـــــــة على 

رعاية الأيتام والتوا�شل معهم 

ومتابعتهم متابعة جيدة، حيث 

تكفل اللجنة اأيتاما يف العديد 

من الدول العربية والإ�شالمية، 

وتقـــوم اللجنـــة بالتعاقـــد مع 

اجلمعيـــات واللجان اخلريية، 

الر�شميـــة واملعتمـــدة يف هذه 

يف  بدورنـــا  ونقـــوم  البـــالد، 

كثـــب لأحـــوال  املتابعـــة عـــن 

درا�شتهـــم  ومتابعـــة  الأيتـــام 

وزيارتهـــم يف مقـــار �شكنهـــم، 

و�شـــد احتياجـــــــــــات الأيتـــام 

املعي�شية  اأحوالهـــم  وحت�شـــني 

والجتماعيــــــــــــة والتعليميـــة 

وال�شحيـــة والنف�شيـــة، اأ�شف 

اإىل ذلـــك الرعايـــة الثقافيـــة 

لالأيتـــــــــــام يف  والرتبويـــــــــــة 

املجتمعـــات الإ�شالمية وو�شع 

خطط التنفيذ والتمويل.

واأو�شـــح الكنـــدري اأن م�شروع 

رفقاء النبـــي ] من م�شاريع 

اللجنـــة الرائـــدة واملميـــزة يف 

جلنـــة زكاة العثمـــان، فرعاية 

الأيتـــام ومتابعتهـــم �شرف لنا 

جميعا، فنهـــدف اإىل اأن يكون 

هوؤلء الأيتـــام اإ�شافة �شاحلة 

جل�شـــد هـــذه الأمـــة ويعملون 

بجد واجتهاد على تقدمها.

وحـــول اآليـــة اختيـــار اليتيـــم 

قـــال الكنـــدري: يف جلنة زكاة 

العثمـــان خطـــة اإ�شرتاتيجيـــة 

ن�شـــري بهـــا، وهذا مـــا مييزنا 

بامتيـــاز،  موؤ�ش�شـــي  فعملنـــا 

فيتـــم اختيار اليتيـــم بوا�شطة 

الهيئات امل�شرفـــة على الأيتام 

واختتـــم  اليتيـــم،  دولـــة  يف 

الكنـــدري ب�شكـــر اأهـــل اخلري 

علـــى حر�شهـــم ال�شديد على 

تفعيـــل م�شروع كفالـــة الأيتام 

ورعايتهم وتاأهيلهم.  

الخميس: بناء 31 مسجدا بباكستان

عــــــود �خلمي�س

مديـــر جلنـــة زكــــاة كيفـــان

�أحمــد باقــــر �لكنــــدري

مديـــر جلنـــة زكــــاة العثمان

الكندري: مشروع رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم سباق لفعل الخير
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و�شـــط ح�شـــور كثيـــف مبجمـــع ذا جيت 

بالعقيلة اأقامـــت جلنة التعريف بالإ�شالم 

يف  واأثرهـــا  الو�شطيـــة  الدعـــوة  نـــدوة 

املجتمع، والتي حا�شر فيها �شيف الندوة 

مـــن اململكـــة العربيـــة ال�شعوديـــة ال�شيخ 

�شليمـــان اجلبيالن، ومـــن الكويت ال�شيخ 

طـــالل فاخر، ولقـــت الفعاليات ح�شورا 

فـــاق التوقـــع مـــن الأ�شـــر التـــي حر�شت 

علـــى امل�شاركـــة يف هذا الن�شـــاط الديني 

القيمي.

ا�شتهلـــت النـــدوة بكلمـــة عريـــف احلفل 

حممد جميـــل ال�شمري مديـــر العالقات 

العامة والإعالم بلجنة التعريف بالإ�شالم 

والتي رحب من خاللها باحل�شور، مثمنا 

تفاعلهـــم الالحمدود مع النـــدوة، موؤكدا 

بـــاأن هـــذه الفعاليات تعـــزز دور ال�شراكة 

املجتمعيـــة التي تقوم بها اللجنة، مع اأهل 

الكويـــت لن�شر الو�شطيـــة، وتفعيل ر�شالة 

الإ�شـــالم، مثمنا جهـــود وتعـــاون اإدارة جممع 

ذا جيـــت على اإقامة مثل هـــذه الأن�شطة التي 

ت�شحذ الهمم وحتفز النفو�ص للعمل ال�شالح.

ومن جانبه قال الداعية �شليمان اجلبيالن 

اإن اهلل جـــل وعـــال اأمرنـــا بالإح�شان اإىل 

الآخريـــن، ومعاملـــة النا�ـــص بالتـــي هـــي 

اأح�شـــن، فامل�شلم من �شلـــم امل�شلمون من 

ل�شانه ويده، مذكرا بعظيم وجزيل الثواب 

ملـــن عطـــف علـــى ال�شعفـــاء وامل�شاكني، 

ف�شنائع املعروف تقي م�شارع ال�شوء.

وبـــني اجلبيالن اأنه يجـــب علينا اأن نربي 

اأولدنا على العطاء، فنحر�ص اأن جنعلهم 

يعطون للفقـــراء، وي�شاركوننـــا يف اأعمال 

اخلري التي نقوم بها، م�شيداً بعطاء وكرم 

اأهـــل الكويت والـــذي توارثـــه الأبناء عن 

الآباء جيال بعد جيل منذ قدمي الأزل، .

ومـــن جانبـــه ثمـــن ال�شيـــخ طـــالل فاخر 

احل�شـــور املميـــز للندوة، م�شيـــداً بالدور 

التوعوي والدعوي الريادي الذي تقوم به 

جلنـــة التعريف بالإ�شالم، جتاه اجلاليات 

الوافدة امل�شلمة وغـــري امل�شلمة، مبينا اأن 

اهلل جل وعال جعل لنا جنة يف الدنيا وهي 

ي�شرية و�شهلة حيث قال �شيخ الإ�شالم ابن 

تيمية اإن يف الدنيا جنة من مل يدخلها مل 

يدخل جنـــة الآخرة تلك اجلنة هي حمبة 

اهلل عز وجـــل، ومعرفته ودوام ذكره على 

كل حـــال واإفراده لي�ـــص بالعبادة فح�شب، 

بـــل باحلب واخلـــوف والتـــوكل والرجاء، 

بحيـــث ي�شبح جل وعال وحـــده امل�شتويل 

على هموم العبد وعزماتـه، واإرادته ومتى 

مـــا اأ�شبح العبد كذلـــك فقد حظي بجنة 

الدنيا والنعيم الـــذي ل ي�شبهه نعيم اأبدا 

يف لـــذة قيام الليل ولقائه عز وجل لعباده 

فيـه، فمـــا بالك اأخي امل�شلـــم فيمن داوم 

علـــى ذكـــر اهلل وعُظمت حمبتـــه يف قلبه 

وعرفه متام املعرفة.

�إ�شهار �إ�شالم

تزينـــت النـــدوة باإ�شهار اإ�شـــالم اثنني من 

املهتديـــن اجلـــدد حيـــث اإن اأحدهما كان 

يعبـــد يف بلـــده اإلهـــا مـــن ال�شنـــم، وبعد 

تفكـــري طويل يف هذا الإلـــه الذي ل ينفع 

ول ي�شـــر مل يجـــد اإجابة ت�شفـــي �شدره، 

وخـــالل زيارتـــه للكويـــت وجـــد امل�شاجد 

عامـــرة بزوارهـــا، و�شمـــع الأذان يعلو يف 

عنـــان ال�شمـــاء يف كل مـــكان، فان�شـــرح 

�شدره، وهداأت نف�شه، واأثار اأعجابه روؤية 

امل�شلمني وهـــم يذهبون ل�شالة الفجر يف 

هـــذا الوقت املتاأخر من الليـــل، واملهتدي 

الثاين قـــال اإن �شبب اإ�شالمه امل�شاواة يف 

الإ�شالم بني امل�شلمني، فال فرق بني غني 

وفقري، حيـــث جتد اجلميع يقفـــون اأمام 

اهلل جميعـــا، فال يوجد مـــكان خم�ش�ص 

لالأغنيـــاء واآخر للفقراء، بـــل التقوى هي 

املعيار، فكان هذا املهتدي ي�شعر بالطبقية 

يف ديانتـــه ال�شابقـــة حيـــث كان يقـــف يف 

ال�شفوف الأخرية كونه من الفقراء، وهنا 

�شاهد عامال ب�شيطـــا يوؤم ال�شالة ويقف 

خلفه مديـــر ال�شركـــة وكبـــار امل�شوؤولني، 

الـــكل �شوا�شية فاأعجـــب بالإ�شالم و�شرح 

اهلل �شدره. 

ندوة "الدعوة الوسطية" للتعريف باإلسالم بمشاركة الفاخر والجبيالن
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قام وفد من جلنـــة التعريف بالإ�شالم –دار 

النـــوري باجلهـــراء- مكونـــا من العـــم نوري 

النوري، ومدير الدار �شامل احل�شيني، ورئي�ص 

ق�شم الدعوة ح�شن النبهان، بزيارة حمافظ 

اجلهـــراء ال�شيد فهد الأمري، وذلك لتكرميه 

ورعايته الكرمية ملهرجان "اإ�شالمهم فرحة" 

يف ليلـــة 27 رم�شـــان املا�شي، وعر�ص ملف 

حملة "ارحم ترحم" ا�شتعداداً لنطالقتها.

وقال احل�شينـــي بهذه املنا�شبـــة: اإن الزيارة 

تاأتـــي يف اإطار حر�ص دار النـــوري للتعريف 

بالإ�شـــالم للتوا�شـــل مع كبـــار ال�شخ�شيات 

وامل�شوؤولني باملحافظة على كافة امل�شتويات، 

وما هذا التكرمي اإل تعبري عن تقدير اللجنة 

ممثلـــة يف الدار ل�شخ�ـــص حمافظ اجلهراء 

ال�شيـــد فهـــد الأمري الـــذي ل ياألو جهدا يف 

تقـــدمي الدعـــم للجنـــة التعريـــف بالإ�شالم 

لتاأديـــة ر�شالتهـــا يف تعريف غـــري امل�شلمني 

بالإ�شالم وفق منهج يت�شم باحلكمة واملوعظة 

احل�شنة.

واأ�شـــاف احل�شينـــي: تناولت الزيـــارة اأي�شا 

الإجنـــازات التي حققتها الـــدار خالل �شهر 

رم�شـــان املبـــارك، واجلهـــود التـــي بذلـــت 

خـــالل ال�شهـــر الكرمي مـــن قبـــل امل�شوؤولني 

يف الـــدار والدعاة، وكذلـــك مت عر�ص ملف 

"ارحم ترحم" لدعـــوة غري امل�شلمني ورعاية 
اجلاليات امل�شلمة.

من ناحيته فقد اأثنى اأ�شاد حمافظ اجلهراء 

فهد الأمري باللجنة ودورها يف بيان �شماحة 

الإ�شالم للم�شلمني وغري امل�شلمني على حد 

�شواء، وكذلك دور دار النوري التي اأ�شبحت 

مبثابـــة قبلة لغـــري امل�شلمـــني وامل�شلمني من 

اأبناء اجلاليات املختلفة.

واختتمت الزيارة بتكـــرمي حمافظ اجلهراء 

حيث قدم ال�شيد نوري النوري درعا تذكاريا 

ل�شخ�شـــه الكـــرمي تكرميا وتقديـــرا لدعمه 

للتعريـــف  النـــوري  الالحمـــدود لعمـــل دار 

بالإ�شالم. 

الكويت: النوري للتعريف باإلسالم تكرم محافظ الجهراء فهد األمير

ت�شعـــى جلنـــة التعريـــف بالإ�شالم من خـــالل م�شـــروع "علمني 

الإ�شـــالم" اإىل تعليم املهتديـــن واملهتديات اجلدد مبادئ وتعاليم 

الإ�شالم، بجانب تاأهيلهم ليكونوا دعاة اإىل اهلل.

جاء ذلـــك خالل ت�شريح ملديـــرة الإدارة الن�شائية عائ�شة جمعة 

التـــي اأ�شافت: اإن اللجنة بف�شـــل اهلل ثم بجهود القائمني عليها 

تقـــوم بجهد كبـــري يف التعريف بالإ�شالم، ويظهـــر ثمرة ذلك يف 

اأعـــداد الداخلني يف الإ�شالم �شنويـــا، وخا�شة يف �شهر رم�شان 

املبـــارك، وبف�شل اهلل عز وجل فقد اأ�شهرت الأخت "مرمي" من 

اجلاليـــة الفلبينيـــة اإ�شالمها يف فـــرع اللجنة باملنقـــف –الإدارة 

الن�شائيـــة- منذ عـــدة �شنوات وقد ح�شـــن اإ�شالمها يف ال�شنتني 

الأخريتـــني حيـــث حر�شـــت علـــى ح�شـــور الدرو�ـــص الدعويـــة 

والـــدورات ال�شرعيـــة التـــي تقيمهـــا اللجنة من خـــالل م�شروع 

علمنـــي الإ�شالم، وكذلك العتكاف مع الداعية الفلبينية رئي�شة 

�شـــامل يف امل�شاجد وتعلمت اللغة العربية وقراءة القراآن الكرمي، 

مما اأدى اإىل احلر�ص على دعوة ابنتها واأمها اإىل الإ�شالم خوفا 

عليهما اأن متوتا غري م�شلمتني لأنها دائما ما ت�شت�شعر اأن اأباها 

يلومها لعدم دعوته لدين الإ�شالم.

واأ�شـــارت جمعـــة اإىل اأن املهتديـــة اأر�شلت لبنتهـــا ووالدتها كتبا 

دعويـــة وحتدثت معهمـــا هاتفيا و�شـــاء اهلل اأن يحقـــق اأمنيتها، 

ثـــم قامـــت الداعية بالت�شـــال بالأم عن طريـــق "الياهو" ومتت 

مناق�شتهـــا والإجابة عن جميـــع ت�شاوؤلتها مما اأدى لعتناق الأم 

والبنة ذات الع�شرة اأعوام لدين الإ�شالم، ومن ثم قامت الداعية 

اأي�شـــا باإر�شـــال هديـــة لهما عبارة عـــن كتب دعويـــة وحجابات 

واأثواب �شالة. 

مهتدية جديدة تدعو "ابنتها ووالدتها" فتسلمان فتحتفي بهم في الكويت



ينفذ هذ� �مل�شروع د�خل �لكويت وخارجها يف �ليمن وبنغالدي�س

�أهد�ف �مل�شروع

1 – �شد حاجة الفقراء وامل�شاكني من اللحوم يف يوم العيد واإغنائهم عن ال�شوؤال.

2 – حتقيق مبداأ التكافل الجتماعي يف الإ�شالم.

3 – فتح اأبواب ال�شدقات اأمام املح�شنني.

4 - حتقيق مقا�شد ال�شريعة واأهداف الدين الإ�شالمي احلنيف.

5 – اإحياء �شنة موؤكدة وهي الأ�شحية.

للتربع و�مل�شاهمة

اأ�شاحي الكويت: 100 د.ك العربي – 85 د.ك املهجن

اأ�شاحي اليمن: 40 د.ك. 

اأ�شاحي بنغالدي�ص: 35 د.ك.

مشروع 
األضاحي 
داخل وخارج 
الكويت

انطالقا من �شعيها خلدمة الفقراء واملحتاجني وامل�شاكني داخل الكويت وخارجها، 

و�شـــد احتياجاتهم، وحتقيقا ملبـــداأ التكافل بني امل�شلمني، خا�شة يف الأعياد، تقوم 

جلنـــة الفحيحيل للزكاة وال�شدقات مب�شروعها الدائـــم "م�شروع الأ�شاحي داخل 

وخـــارج الكويـــت"، حيث حتيي من خاللـــه �شنة موؤكدة عن النبـــي �شلى اهلل عليه 

و�شلم وهي �شعرية الأ�شحية.

وتقـــوم اللجنة با�شتقبال تربعات املح�شنني للم�شـــروع وبالذبح نيابة عنهم وتوزيع 

حلـــوم الأ�شاحـــي، حيـــث تـــوزع حلـــوم 50 اأ�شحيـــة خالل فـــرتة عيـــد الأ�شحى 

املبارك.

والذبح من �شنن الأنبياء حيث افتدى نبي اهلل اإبراهيم عليه ال�شالم ابنه ا�شماعيل 

بكب�ـــص عظيـــم، وعليها �شار خـــري املر�شلني حممـــد �شلى اهلل عليـــه و�شلم فذبح 

الأ�شاحـــي يف اأيـــام الت�شريق، وجعلها من اأبواب ال�شدقـــات العظيمة التي اخت�ص 

اهلل عز وجل اأجرها، في�شاعف ملن ي�شاء.

�إيهـــاب �لدبـــو�س

مدير جلنــة زكــــاة الفحيحيل

م�شاريــــع خرييــــــة

الدبوس: األضحية إحياء لسنة النبي 
صلي الله عليه وسلم وتحقيق لمبدأ 

التكافل وسد احتياجات المسلمين
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حمليـــات

الرومي: اختيار صاحب السمو قائدا إنسانيا تتويج 
للعمل الخيري واإلنساني الكويتي

اأكـــد رئي�ص جمعيـــة الإ�شالح الجتماعي ال�شيـــد حمود حمد الرومي اأن اختيـــار الأمم املتحدة 

لدولـــة الكويت مركزا اإن�شانيـــا عامليا واختيار ح�شرة �شاحب ال�شمو اأمـــري البالد ال�شيخ �شباح 

الأحمـــد اجلابـــر ال�شباح حفظه اهلل ورعاه قائـــًدا اإن�شانًيا ياأتي تتويًجـــا لرعاية �شموه امل�شتمرة  

للعمل اخلريي والإن�شاين ، م�شريا اإىل ما اأعلنه معايل وزير الإعالم من اأن الأمم املتحدة �شتكرم 

دولة الكويت ممثلة ب�شمو اأمري البالد يف �شبتمرب املقبل  يف مقر الأمم املتحدة بنيويورك تقديراً 

للدور الإن�شاين الكبري لدولة الكويت ول�شموه حفظه اهلل ورعاه. 

العامة لألوقاف دشنت  األمانة 
التعاقدي  التدريبــي  البرنامج 

“الوالء المؤسسي”
نظمـــت اإدارة التطويـــر الإداري والتدريب الربنامج التعاقدي 

“الـــولء املوؤ�ش�شي”، والـــذي يعترب اأحد القيـــم الإ�شرتاتيجية 
لالأمانة العامـــة لالأوقاف لالأعـــوام 2019/2014م، يف قاعة 

ال�شدو بفندق اجلمريا، يحا�شر فيه د.وليد الرومي.

واأكدت مديـــر اإدارة التطوير الإداري والتدريب وفاء العماين  

يف كلمة الفتتاح اأن الن�شباط حل�شور الربنامج يعد اخلطوة 

الأوىل للـــولء بالإ�شافـــة اإىل �شرورة التفاعـــل الإيجابي مع 

حما�شـــر الربنامج لتحقيـــق الأهداف املرجـــوة منه وتطبيق 

خمرجاتـــه على اأر�ـــص الواقع، مبا يعـــود بالنفع على حت�شني 

الأداء يف العمل من باب خدمة اأف�شل للواقف وكافة العمالء، 

فاملعرفـــة اآفاقهـــا وا�شعة ويجـــب على اجلميـــع اأن ينهل منها 

با�شتمرار وا�شعني ن�شب اأعينهم اأن كل فرد منهم يعترب ناظر 

للوقف يف اإطاره الإداري وال�شرعي.

واأ�شافـــت العماين اأن القيـــم الإ�شرتاتيجية اجلديدة لالأمانة 

�شـــوف يتـــم تقييمهـــا وقيا�ص موؤ�شـــرات حتققهـــا، من خالل 

العديد مـــن الو�شائل واأحد هذه الو�شائـــل، و�شع اآلية لتقييم 

امل�شاركني يف الربامج التعاقدية. 

"بيت الزكاة" ينفذ مشــروع القرض الحسن

قـــام بيت الزكاة بتبنـــي م�شروع "القر�ص احل�شن" من خـــالل تلم�شه حلاجات 

املراجعني، وحماولته للو�شول باخلدمات املقدمة للجمهور اإىل اأعلى م�شتوياتها، 

حيث ا�شتحدث البيت م�شروع القر�ص احل�شن ليغطي �شريحة اأخرى من �شرائح 

املجتمـــع تختلـــف يف طبيعتها عن �شريحـــة طالبي امل�شاعـــدات، وهي �شريحة 

طالبي القرو�ص القادرين على ال�شداد، والذين ل تنطبق عليهم �شروط تقدمي 

الـــزكاة، فيقـــوم بيت الزكاة بتقدمي القرو�ص احل�شنـــة لهم، كما يتم �شداد هذه 

القرو�ص اإىل البيت من خالل جدولة مريحة و�شهلة، ومنذ العام 1992م منى 

امل�شـــروع منواً كبـــرياً �شواء يف عدد امل�شتفيدين من هـــذا امل�شروع اأو يف حجم 

امليزانية املخ�ش�شة له، كما و�شعت له لوائح تنظم العمل، وحتدد ال�شرتاطات 

الالزمة للح�شول على القر�ص احل�شن، علماً باأن امليزانية املخ�ش�شة للم�شروع 

تخ�شم من ح�شاب معونة الدولة ولي�ص من اأموال الزكاة.

ويقـــوم بيت الـــزكاة ب�شرف القرو�ص احل�شنة بناًء علـــى الطلبات املقدمة اإليه 

ب�شقف اأعلى ل يتعدى مبلغ 3000 د.ك للقر�ص الواحد، وذلك رغبة من بيت 

الـــزكاة باإتاحـــة هذه اخلدمة لأكرب عدد ممكن من امل�شتفيدين الذين ل تنطبق 

عليهم �شروط ا�شتحقاق الزكاة.  
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االتحاد األوروبي يشيد بدور الكويت 
العالمي في مجال المساعدات اإلنسانية

اأ�شـــادت م�شوؤولة رفيعة امل�شتـــوى يف الحتاد الأوروبي بدور الكويت 

الريـــادي يف تقـــدمي امل�شاعـــدات الإن�شانية حول العـــامل معربة عن 

تطلع املفو�شية الأوروبية لتعزيز التوا�شل مع دولة الكويت.

وقالـــت مفو�شة الحتاد الأوروبي ل�شوؤون التعاون الدويل وامل�شاعدة 

الإن�شانيـــة كري�شتالينـــا جورجيفـــا يف بيـــان خا�ـــص لــــ "كونـــا" اإن 

"املفو�شيـــة الأوروبية تعـــرتف بدور دولة الكويت البـــارز واملت�شاعد 
يف امل�شاعـــدة الإن�شانية العاملية خالل ال�شنوات الأخرية وخا�شة يف 

تلبية الحتياجات الإن�شانية الهائلة التي �شببها النزاع يف �شوريا".

واأعربـــت امل�شوؤولة الأوروبية عن تطلع املفو�شية لتعزيز توا�شلها مع 

الكويـــت يف امل�شاعـــي امل�شرتكة اإىل حتديد الحتياجـــات الإن�شانية 

وترويج املبادئ والقيم الإن�شانية موؤكدة يف الوقت ذاته �شرورة قيام 

املجتمـــع الدويل ببـــذل اجلهود من اأجـــل تقدمي امل�شاعـــدة الفعالة 

للمحتاجـــني يف ظـــل مواجهة العامل عدد غـــري م�شبوق من الأزمات 

الإن�شانية. 

األمم المتحدة تسمي الكويت "مركزا إنسانيا عالميا" 
وأطلقت لقب "قائد إنساني" على سمو أمير البالد

قـــال وزير الإعالم ووزيـــر الدولة ل�شوؤون 

ال�شبـــاب ال�شيـــخ �شلمـــان �شبـــاح �شـــامل 

احلمود ال�شبـــاح اإن الأمم املتحدة �شمت 

دولـــة الكويـــت "مركـــزا اإن�شانيـــا عامليا" 

واأطلقت لقـــب "قائد اإن�شاين" على �شمو 

اأمري البالد ال�شيخ �شباح الأحمد اجلابر 

ال�شباح.

يف  احلمـــود  �شلمـــان  ال�شيـــخ  واأ�شـــاف 

ت�شريح �شحايف اأن الأمم املتحدة �شتكرم 

دولـــة الكويـــت ممثلة ب�شمـــو اأمري البالد 

يف مقر الأمم املتحـــدة بنيويورك تقديرا 

للدور الإن�شاين الكبري لدولة الكويت.

وذكـــر اأن دولـــة الكويـــت حتتفـــي باليوم 

العاملي للعمـــل الإن�شاين مع كل �شركائها 

يف اأعمـــال البنـــاء والإغاثـــة الإن�شانيـــة 

والذي اأعلنت عنـــه الأمم املتحدة يف 19 

اأغ�شط�ص من كل عام، حيث ميثل فر�شة 

ل�شتـــذكار كل العطـــاءات التـــي األهمـــت 

العمل الإن�شـــاين وقدمت الغايل والثمني 

يف �شبيـــل اإ�شعـــاد الآخريـــن. وقـــال اإن 

وزارة الإعـــالم �شت�شخر كل اإمكاناتها من 

اأجـــل الحتفاء بهذا التكـــرمي ل�شيما اأن 

عطاءات الكويت الإن�شانية كبرية واأياديها 

اخلرية يف البنـــاء والتنمية ودعم البحث 

الب�شـــري و�شلـــت  العلمـــي وال�شتثمـــار 

اإىل العديـــد مـــن املجتمعـــات الب�شرية 

بف�شـــل جهود ال�شنـــدوق الكويتي 

للتنميـــة القت�شاديـــة العربيــة 

لالإمناء  العربي  وال�شندوق 

الكويــــــت  وموؤ�ش�شـــــــة 

للتقدم العلمي، اإ�شافة 

اإىل موؤ�ش�شـــــــــــــــــات 

والعمل  الإغاثـــــــــــة 

التطوعـي ال�شبابـــي 

والأعمـال اخلريية. 
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�لعامل �لإ�شالمي

حملة مصرية في نيويورك "لتغيير 
الصورة السلبية عن اإلسالم"

د�شـــن م�شت�شـــار مفتـــي م�شـــر اإبراهيـــم جنم، حملـــة عاملية يف 

نيويـــورك تهـــدف اإىل تغيـــري النظـــرة ال�شلبيـــة �شـــد الإ�شـــالم 

وامل�شلمني لـــدى الأمريكيني، الذين يربطـــون الإ�شالم بالإرهاب 

والتطـــرف بح�شـــور 10 اآلف مـــن امل�شلمـــني الأمريكيني خالل 

احتفـــال اجلالية الإ�شالمية بعيد الفطـــر املبارك، ومت جمع 10 

اآلف توقيـــع مـــن اجلالية الإ�شالمية يف نيويـــورك لإر�شالها اإىل 

البيـــت الأبي�ص والكونغر�ص اعرتا�شا علـــى جرائم احلرب التي 

جتري �شد الأطفال واملدنيني يف غزة. 

دراسة: ازياد أعداد المسلمين بإسبانيا 
في الـ50 سنة الماضية

اأظهـــرت الدرا�شـــة التـــي اأجراهـــا احتـــاد اجلاليـــات الإ�شالميـــة 

بـ"اإ�شبانيـــا"، اأن اأكـــرث من 500 األف م�شلـــم ممن يعي�شون يف البالد 
هـــم مـــن اأ�شل اإ�شباين، ك�شفـــت الدرا�شة عـــن اأن 1,6 مليون م�شلم 

يعي�ـــص يف "اإ�شبانيـــا"، منهـــم 1,1 مليـــون اأجنبي والباقـــي اإ�شباين 

اجلن�شيـــة، مو�شحـــة اأنه لُوِحظ خـــالل الـ54 �شنـــة املا�شية ازدياد 

اأعداد امل�شلمني.

واأكدت الدرا�شة اأن اأغلب املهاجرين من املغرب العربي و"باك�شتان"، 

و"ال�شنغال" و"اجلزائر"، ومعظم تكتُّالتهم يف "كتالونيا" و"الأندل�ص"، 
و"مدريد" و"فالنثيا"، واأقلها يف "اأ�شتوريا�ص" و"كانتابريا." 

روسيا: افتتاح مخيم لألطفال لتعليم 
أساسيات اإلسالم

افتُِتـــح املخيـــم ال�شنـــوي يف مدينـــة "نيجنكام�شـــك" -بجمهوريـــة 

"تتار�شتـــان" الرو�شية- لالأطفال على النهـــج الإ�شالمي، وقد ح�شر 
هذا العام اأكرث من 150 طفاًل من اأعمار 7-15 عاًما.

ح�شـــر اأطفـــال مـــن "بـــريم"، و"اأورنـــربغ اأوبال�شـــت"، و"ب�شكرييا" 

و"تتار�شتان"، وكان املخيم هذا العام مبتنزه "كاما"، ويعمل امل�شرفون 
على تعليـــم الأطفال الأخالق والثقافة الإ�شالمية، وتعليم الريا�شة، 

والألعاب الرتفيهية، والرحالت الك�شفية وغريها. 
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أكثر من ستة ماليين مسلم أدوا 
العمرة هذا العام

اأعلنـــت وزارة احلج ال�شعودية اأن اأعـــداد املعتمرين الذين اأدوا 

املنا�شك هذا العام جتاوزوا الـ6 ماليني معتمر.

وقالـــت الوزارة يف بيان لها ال�شبـــت اإن معظم املعتمرين عادوا 

اإىل بالدهـــم، وك�شفت عن خف�ـــص ن�شبة املتخلف اإىل معدلت 

قيا�شية بلغت 0.14 % مقارنة بالأعوام ال�شابقة. 

بريطانيا: متجر شهير يوقع عقدا 
بتوريد الحجاب للمدارس اإلسالمية

ـــع متجـــر "جون لوي�ـــص" الربيطـــاين ال�شهري عقًدا مـــع املدر�شة  وقَّ

الإ�شالمية للفتيات التي اأ�ش�شها املن�شد "يو�شف اإ�شالم" عام 1983 

ب�شمـــال غرب "لندن"، و"مدر�شة بلفيدر اأكادميي" التي اأ�ش�شت منذ 

130 عاًمـــا بـ"ليفربـــول"، وذلك لتوريد املالب�ـــص الالزمة واحلجاب 
للم�شلمـــات، وقـــد ح�شلت املدر�شـــة الأخرية على اإعجـــاب مفت�شي 

وىل 
ُ
التعليم والثنـــاء على م�شتواها التعليمي "املذهل"، وكذلك تُعد اأ

املدار�ـــص التي اأ�شبحت اأكادميية م�شتقلة عام 2007، وهذا اإ�شافة 

اإىل بلـــوغ عدد الطـــالب امل�شلمني باملدار�ـــص الربيطانية نحو 400 

األف طالب. 

صحيفة بريطانية: "محمد" االسم 
األكثر انتشارا في بريطانيا

ك�شفـــت �شحيفـــة "ديلي ميل" الربيطانية عـــن نتيجة درا�شة حديثة 

تك�شـــف اأن ال�شـــم الأكرث انت�شـــاًر و�شيوعا يف مقاطعتـــي "اإجنلرتا 

وويلز" بربيطانيا هو "حممد".

واأو�شحـــت ال�شحيفـــة -يف تقريـــر ن�شرتـــه اليـــوم علـــى �شفحتهـــا 

الإلكرتونية- اأنه على الرغم من اأن ن�شبة امل�شلمني يف البالد مازالت 

ل تتعـــدى 5 باملائـــة من اإجمـــايل عدد ال�شكان، فـــاإن ا�شم "حممد" 

يحتـــل املرتبة الأوىل من حيث عدد املواليد الذين اأطلق عليهم هذا 

ال�شـــم خـــالل العام املا�شـــي، واأظهرت الدرا�شـــة اأن 7445 مولودا 

جديـــدا يحمـــل ال�شم "حممـــد" فيما يحتـــل ا�شم "جـــورج" املرتبة 

العا�شرة بني اأ�شماء املواليد اجلدد.  
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الفرق التطوعية الكويتية..

 نماذج رائدة في العمل اإلنساني
العمـــل التطوعـــي قدمي قـــدم الكويت، 

�شارب بجذوره يف كل �شرب منها، ور�شم 

بكل حبة عـــرق بذلها الأجداد، واأ�شبح 

عالمة من عالماتهـــا احل�شارية، يرفع 

رايته يف كل بقعة اأينما حل فيها، �شواء 

داخل الكويت اأو خارجها.

ولذلـــك مل يكن م�شتغربـــا تكرمي الأمم 

املتحـــدة ل�شمـــو الأمـــري ال�شيـــخ جابر 

الأحمـــد ال�شبـــاح حفظـــه اهلل، قائـــدا 

اإن�شانيـــا، وللكويـــت باعتبارهـــا مركزا 

اإن�شانيـــا عامليـــا، فالكويت مـــن طالئع 

الـــدول التي تقـــوم بالأعمـــال اخلريية 

بغ�ـــص النظر عن اجلن�شيـــة اأو الديانة 

اأو العـــرق اأو اأي اعتبـــارات با�شتثنـــاء 

العتبـــارات الإن�شانيـــة التـــي تقدمهـــا 

على ما �شواها، ولذلك جابت ب�شماتها 

اخلريية �شتى بقاع الأر�ص.

اإن الكويـــت منـــوذج اإن�شـــاين يفتخر به 

كل عربي وم�شلم، فالعطاء الالحمدود 

لالآخريـــن �شواء كانت مـــن قبل الأفراد 

اأو اجلهـــات  اأو الهيئـــات واملوؤ�ش�شـــات 

العمـــل  يف  وال�شفافيـــة  احلكوميـــة، 

اخلـــريي جعلها �شمـــة لالإن�شان العربي 

وامل�شلم اأينما حل.

وما مييـــز العطـــاء الإن�شـــاين الكويتي 

اأنـــه عطـــاء متنـــوع، ل يقت�شـــر علـــى 

م�شاعـــدة ال�شعفـــاء واملحتاجني، وبناء 

امل�شاجـــد، وكفالـــة الأيتـــام والأعمـــال 

اخلريية التقليدية، بـــل عمل ي�شتوعب 

حاجـــات الع�شر احلديـــث ومتطلباته، 

بكافـــة  التعليميـــة  النواحـــي  في�شمـــل 

اأ�شكالهـــا و�شورهـــا، والنواحي الطبية، 

واملجتمعيـــة، وامل�شاعدات القت�شادية، 

والبيئيـــة، والدعم اللوج�شتـــي ال�شريع 

يف الأماكـــن املنكوبـــة.. وغـــري ذلك من 

الأعمال الإن�شانية اخلريية..

ونحن يف هذا العدد �شوف نقدم مناذج 

من الفرق التطوعية الكويتية التي تعمل 

يف املجـــال الإن�شـــاين، مقدمـــة اأعمال 

فريدة ومميزة يف العمل اخلريي..



AnwarAlzanki@�إعد�د: �أنــــو�ر �لزنــكي / م�شوؤولة العالقات العامة بالفريق التطوعي

25 )140( ــ اأكتوبر 2014 ــ ذو احلجة 1435

"أويامال"

اإذاعـــة اأويامـــال هـــي اإذاعـــة �شبابيـــة 

اإلكرتونيـــة تطوعية تعمـــل حتت مظلة 

مركز العمل التطوعي يف دولة الكويت، 

حيـــث ا�شتطعنـــا بف�شـــل اهلل منذ عام 

2009 حتقيـــق العديد مـــن الإجنازات 
واجلوائـــز والنت�شـــار والتميـــز حمليـــاً 

وعاملياً.

وا�شتوحـــى ا�شـــم الإذاعـــة مـــن تـــراث 

الآباء والأجداد الذيـــن خا�شوا البحار 

وواجهـــوا امل�شتحيـــل بطمـــوح واجتهاد 

فكانت "اأويامـــال" لتجمع الفن والعمل 

معـــا، واليوم نكمل امل�شري ون�شحذ همم 

ال�شبـــاب لالإجنـــاز والعطـــاء لأوطاننا، 

وجنمـــع بـــني خـــربات الآبـــاء وطمـــوح 

ال�شباب.

�لروؤية: اإذاعة ال�شباب اخلليجي الأوىل 

على الإنرتنت

�لر�شالـــــــة: تقـــدمي مادة �شوتيـــة مفيدة 

وممتعة لل�شباب خـــالل تواجدهم على 

الإنرتنت

�لقيـــــــم: الحرتافيـــة: ن�شتهـــدف اأعلى 

درجات الإتقـــان والحرتافية يف عملنا 

لأننا نوؤمن اأنها طريق التميز.

التطوع: غر�ص الآباء فينا قيمة التطوع 

وحب العطاء للوطن فكانت اإحدى اأهم 

قيمنـــا؛ من خاللها نفتح لل�شباب اأبواب 

الإبـــداع لتقدمي ما لديهـــم من مهارات 

وقدرات.

الإيجابيـــة: تاأ�ش�شـــت اإذاعـــة اأويامـــال 

لتعزيـــز القيم الإيجابية حيث اإن جميع 

براجمنـــا ت�شتهـــدف الطـــرح الإيجابي 

لأننـــا نوؤمن اأن مثل هـــذا الطرح له اأثر 

فاعل يف حتفيز ال�شباب و�شحذ هممهم 

بعيًدا عن التذمر والإحباط.

الإجنـــازات: قـــام الفريـــق باإنتـــاج اأكرث 

مـــن 20 برناجما جتاوز عـــدد حلقاتها 

جمتمعـــة اأكرث من 300 حلقة، والعديد 

مـــن الن�شـــرات الإخباريـــة املتخ�ش�شة 

 3 عـــدد  وبـــث  الإيجابيـــة  بالأخبـــار 

م�شل�شـــالت دراميـــة فكاهيـــة قيميـــة، 

وح�شل على املركز الأول بجائزة الكويت 

الإلكرتونيـــة يف جمـــال اإثـــراء املحتوى 

الإلكـــرتوين التـــي تن�شمهـــا موؤ�ش�شـــة 

الكويت للتقدم العلمي باإ�شراف اجلائزة 

العاملية لالأمم املتحدة لعام 2011 واإبرام 

عقد �شراكـــة مع اإذاعـــة الأمم املتحدة 

ب�شهر ينايـــر 2012، بالإ�شافة جلائزة 

اأف�شل م�شروع تطوعي يف الكويت لعام 

2014 التي قدمها بنك بوبيان.

جميـــع ح�شابـــات الإذاعـــة يف مواقـــع 

التوا�شل الجتماعي حتت ا�شم واحد:

OyamaRadio
للتوا�شـل: 65050622 - 22255661

oyamal.com :موقع الإذاعــــة

الإندرويـــد  اأجهـــزة  علـــى  تطبيقنـــا 

Oyamal :والأيفون
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"جوان"

ولد فريق جوان بتاريخ 2011-7-31، 

ببـــذرة حب للعامل واأمـــل عميق واإميان 

عظيـــم لت�شجيع ال�شبـــاب على الإجناز 

والتطوير لالأف�شل لي�شبح العامل مكاناً 

اأجمل. 

والفريـــق �شبابـــي تطوعـــي يتكـــون من 

جمموعة فتيـــات اآمَنّ بالعمل التطوعي 

اإىل اأق�شـــى احلـــدود، اأن�شاأنـــه بهـــدف 

ت�شجيع ال�شبـــاب على الإجناز وحتقيق 

اأهدافهم مبـــا يجعلهم اأ�شخا�شا اأف�شل 

ليجعلوا العامل مكاناً اأف�شل.

رغبة يف التميز بحث الفريق بحثا عميقا 

عـــن ا�شم مميـــز فكان ا�شـــم "جوان".. 

وهي تعني باللغة الرتكية "وردة الربيع" 

لتزهـــري معنـــا باإجنازاتـــك.. وباللغـــه 

الالتينيـــة "الـــروح" لت�شاريكينـــا بعطاء 

روحـــك..  وباللغـــه الفار�شيـــة "معنـــى 

النهـــر باجلنة وال�شبـــاب" وهذا هدفنا 

بالنهاية: الأجر.

�لإجناز�ت:

م�شاركة فريق جـــوان يف اأ�شبوع تطوير 

الذات يف كلية احلقوق 2011 وت�شمن 

توزيعـــات جـــداً مميزة واإقبـــال جميال 

مـــن ال�شبـــاب، كان الأ�شبـــوع بعنـــوان : 

Green Light

م�شابقة جوان.. حلفظ �شورة الرحمن: 

قـــام باإقامة امل�شابقة للفتيات، وقد كان 

عـــدد امل�شـــاركات جيـــدا واحلمـــد هلل، 

اأقيمت امل�شابقة يف يوم الأربعاء املوافق 

�شالـــح  م�شجـــد  يف  2011/8/17م 
الكندري رحمه اهلل .

رحلة جوان عـــام 2011 اإىل م�شت�شفى 

البنك الوطني ملر�شى ال�شرطان، حيث 

قام الفريق برحلة اإىل م�شت�شفى البنك 

الوطنـــي ملر�شـــى ال�شرطـــان وحتديداً 

: اللوكيميـــا اأي �شرطـــان الـــدم - ق�شم 

الأطفال لتوزيع القرقيعان على الأطفال، 

كان اجلو هادئـــاً واملناظر موؤملة وعيون 

الأمهات مالأى بالدموع اإل اأنها ما خلت 

من الأمل، اأجمل ما يف الرحلة الأطفال 

الذين قابلونا بابت�شاماتهم الربيئة ن�شاأل 

اهلل لهم ال�شفاء وال�شحة والعافية، واأن 

يربط على قلوب اأمهاتهم .

زيـــارة الأطفـــال يف دار الطفولـــة )دار 

الأيتام( حيـــث �شنعنا عاملا مليئا باملرح 

واخليال وال�شتمتاع 2012.

م�شاركـــة فريق جـــوان يف ملتقى الفرق 

التطوعيـــة، يف مقـــر الهيئـــة اخلرييـــة 

الإ�شالمية العاملية، ودار حوار جاد بناء 

حول اأهمية العمـــل التطوعي واأهداف 

كثـــرياً  و�شعدنـــا  وا�شتفدنـــا  امللتقـــى 

بامل�شاركـــة فيـــه ونرتقب اللقـــاء القادم 

باإذن اهلل.
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م�شاركة فريق جـــوان يف كلية الهند�شة 

والبرتول يف فعاليـــات الحتفال باليوم 

الوطنـــي يف كلية الهند�شـــة والبرتول - 

جامعة الكويت

كان  هـــذا  اأحتـــدى،  �شجعنـــي   2013
�شعارنا يف بداية �شهر )اأكتوبر(، مل�شاندة 

امل�شابني بال�شرطان ومكافحة �شرطان 

الثدي .

فالتغلب احلقيقي يبداأ من داخلك!..

بقوتك واإميانك باهلل وثقتك به..

ثم من ت�شجيع عائلتك واأقاربك..

قمنـــا بزيـــارة متحديات هـــذا املر�ص، 

فاأح�ش�شنـــا بقيمة الأمـــل وقوة التحدي 

لديهـــن بـابت�شاماتهـــن، وكانـــت كلمات 

ب�شيطة، ابت�شامة، وردة وحبة �شوكالتة، 

ولكنهـــا حملـــت الكثـــري مـــن املعـــاين 

وا�شت�شعرنا قربنا من اهلل.

�شروط �لن�شمام للفريق:

حتمـــل  يف  الع�شـــو  جديـــة  مـــدى   •
امل�شوؤولية. 

 • اللتزام بح�شور الجتماع الأ�شبوعي. 

• الن�شمام للفتيات من عمر 18 اإىل 25.

كلمات مل�شوؤويل و�أع�شاء �لفريق: 

• �شـــارة الأن�شاري "م�شوؤولـــة الفريق" 
تقول: اأنا طالبة يف كلية احلقوق اأ�شعى 

بـــكل جهـــدي وعطائي لإجنـــاز وتغيري 

العـــامل، هديف اإن�شـــاء موؤ�ش�شـــة جوان 

ومراكـــز تُ�شّجـــع الإجنـــاز والتطـــوع.. 

وهـــديف بالفريـــق اأن اأرتقـــي بفريقـــي 

للعامليـــة لأن هدفـــه رائع وهـــو ت�شجيع 

ال�شباب على الإجناز..

• اأفنـــان الدروي�ص "نائبة رئي�شة الفريق 
)�شابقـــا(": طالبـــة يف كليـــة الهند�شـــة 

والبـــرتول )هند�شـــة كيميائيـــة(، هديف 

منذ اأن كنت �شغرية اأن اأغرّي هذا العامل 

الوا�شـــع واأتـــرك ب�شمتي فيـــه، وفريق 

جـــوان هو خطوتي الأوىل لتحقيق هذا 

الهدف. 

ق�شـــم  الأن�شاري"م�شوؤولـــة  ليلـــى   •
امل�شاريـــع": بـــكل ب�شاطة حاملـــة لأبعد 
احلـــدود �شاأحقـــق هـــدف الهند�شـــة.. 

هنـــاك الكثري لأقدم للعـــامل فـ انتظروا 

�شطـــوع ا�شمي..  نعم اأنا وجدت لأغري 

العامل مع فريق جوان..

• نورة العجمي "م�شوؤولة ق�شم املاليه": 
طالبـــة يف كليـــة الهند�شـــة والبـــرتول 

احليـــاة  اأحـــب  كهربائيـــة(،  )هند�شـــة 

تفارقنـــي..  ل  والبت�شامـــة  متفائلـــة 

اتخذت من هذه املقولة هدفا يل "يوماً 

�شترتك الدنيا فاترك بها اأثراً طيباً".. 

واأتطلع لتغيـــري العامل مع فريقي املليء 

بالإبداع والإجنازات..

• اآ�شية القطـــان "م�شوؤولة ق�شم املوارد 
الب�شريـــه )�شابقـــا(": طالبـــة يف كليـــة 

الهند�شة والبـــرتول )هند�شة كيميائية(  

مـــن اأول مـــا تطوعـــت بجـــوان عرفت 

معنى التطـــوع و�شار من اأهم الأهداف 

يف حياتـــي.. هديف يف احلياة احل�شول 

علـــى �شهـــادة املاج�شتـــري واأن تكون يل 

وظيفة مرموقة يف املجتمع..

• فاطمـــة م�شطفـــوي "م�شوؤولـــة ق�شم 
العالقـــات العامة )�شابقـــا(": طالبة يف 

كلية احلقوق، �شغوفة بالعمل التطوعي 

وطموحي ل حدودلـــه، دائما اأ�شعى اأن 

اأكـــون اأف�شل ممـــا اأنا عليـــه.. اأهدايف 

كثرية يف احليـــاة اأهمها احل�شول على 

الدكتوراة..

ق�شـــم  "م�شوؤولـــة  العجمـــي  �شيخـــة   •
الت�شويـــق": طالبـــة يف كليـــة الهند�شـــة 

فتـــاة  مدنيـــة"،  "هند�شـــة  والبـــرتول 

اإيجابية مبت�شمة للحياة، اأهتم بامل�شاريع 

التطوعيـــة وت�شجيعهـــا، وجعـــل فريـــق 

جـــوان موؤ�ش�شـــة تطوعيـــة..  هديف يف 

احلياة هـــو ر�شا الوالديـــن وتقدمي كل 

مـــا هو اأف�شل لوطني وتغيري العامل من 

خالل تاأثريي على من حويل.. 

طموحنا: 

يف عـــام 2020 تكون لنا موؤ�ش�شة جوان 

الإبداعية لت�شجيع ال�شباب لالإجناز.

تو��شلي معنا:

الهاتف: 55082817

@JwanGroup :تويرت واإن�شتغرام

jwangroup@live.com :الإمييل

jwangroup.blogspot.com
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"ربحك مضمون"

الدافـــع  كان  �شبابـــي  تطوعـــي  فريـــق 

الرئي�شي لنطالقته الأوىل هو حماربة 

املظاهر ال�شيئة وال�شور املخلة بالآداب، 

واملالب�ـــص غري الالئقـــة املعرو�شة على 

واجهـــة املحالت التجاريـــة، واحلد من 

ظاهرة املو�شيقـــى ال�شاخبة التي باتت 

م�شدر اإزعاج وتوتر ملرتادي الأ�شواق.

بدايات الفريق كانت كمجهود �شخ�شي 

لالأخـــت مو�شـــي العريفـــي طالبـــة يف 

كليـــة ال�شريعة، واأول خطـــوة لها كانت 

طباعـــة القـــرارات ال�شادرة مـــن وزارة 

التجارة مبنـــع كل تلك املظاهر ال�شلبية 

يف الأماكـــن العامة، والتـــي لالأ�شف يف 

غالبيتهـــا قوانني غري مفعلة على اأر�ص 

الواقـــع، اآليـــة العمل: التوجـــه مبا�شرة 

للعاملني يف املحالت التجارية.. التنا�شح 

معهم باحل�شنـــى، ومن ثم اإطالعه على 

هـــذه القرارات التي يرتتـــب على عدم 

تطبيقهـــا عقوبات جزائيـــة �شادرة من 

وزارة التجارة.

تقول الأخت مو�شي العريفي: ويف اأحد 

الف�شـــول الدرا�شية مـــن العام احلايل 

2014 طلب منا الدكتور الفا�شل اأحمد 
الذايدي/مـــادة الدعوة/كليـــة ال�شريعة 

والدرا�شـــات الإ�شالميـــة تكليفـــا عبارة 

عـــن تقـــدمي م�شـــروع اإعالمـــي قيمي، 

طالبـــات جمموعتـــي  مـــع  فاجتمعـــت 

واقرتحـــت عليهـــن فكرتـــي، وقد لقت 

"ربحـــك  فـــكان  اهلل  بف�شـــل  القبـــول 

م�شمـــون"، والهدف مـــن اختيار ال�شم 

هـــو اإي�شال ر�شالـــة لأ�شحاب املحالت 

هلل  "بطاعتـــك  وهـــي:  األ  التجاريـــة: 

تربـــح ل حمالة"، "ومـــن ترك �شيئا هلل 

عو�شـــه خريا منه"، وكانت خطة العمل 

بـــاأن مت توزيع الطالبات على املجمعات 

التجارية واجلمعيـــات التعاونية ليقمن 

مبهمة توعية اأ�شحاب املحالت. 

�لنتائـــــــج:  لقت هذه التجربـــة القبول 

العاملـــني  مـــن  حتـــى  وال�شتح�شـــان 

الذيـــن  التجاريـــة  املحـــالت  تلـــك  يف 

اأبـــدوا انزعاجهـــم ال�شخ�شـــي من تلك 

التجاوزات،خا�شـــة مـــع وجـــود نتيجـــة 

لت�شويت مت ن�شـــره يف و�شائل التوا�شل 

والن�شتغـــرام  التويـــرت  الجتماعـــي 

والوات�ـــص اآب، وكان ال�شـــوؤال: هل توؤيد 

اإزالـــة ال�شور املخلة بـــالآداب والأغاين 

ال�شاخبـــة مـــن املحـــالت التجارية يف 

ال�شواق؟.

عـــدد  و�شـــل  اأيـــام  اأربعـــة  وخـــالل 

امل�شاهديـــن اإىل 13 األـــف م�شاهد، 97 

% منهم موؤيدون، ومن الأمور اجلميلة 
التـــي لقت ا�شتح�شانا مـــن العديد من 

العاملني يف املحـــالت هو توزيعنا ل�شي 

دي يحـــوي اأنا�شيـــد باللغـــة الإجنليزية 

للمن�شديـــن �شامـــي يو�شـــف وزين بيكا، 

ومت توثيـــق ردود الفعـــل الإيجابيـــة من 

قبـــل املحالت التجارية مع ر�شالة �شكر 

على تعاونهم وتعاملهم الراقي.

ع�شو�ت �لفريق:

مو�شـــي العريفـــي - اأنفـــال الظفـــريي 

- ب�شايـــر العجمي - �شحـــى الهاجري 

- عاي�شة العو�شـــي - منى الهاجري - 

منيفة الديحاين - هيلة العنزي

�لطموحات: موا�شلة طريق ال�شعي اإىل 

احلـــد من اأي ظاهـــرة م�شيئة لالأخالق 

الأ�شـــواق  يف  الإ�شالميـــة  واملبـــادئ 

كالتدخـــني  التعاونيـــة،  واجلمعيـــات 

وغريهـــا، والتغلب على التحديات التي 

مازالت تواجهنا، ولكن باخت�شار نقول: 

نحن لها. 

�لهدف: اأن يكـــون الإ�شالم منهج حياة، 

يف بيتنـــا، منتزهاتنـــا، اأ�شواقنا، ويف كل 

مكان، وغر�ص هذا الهم الذي يف قلوبنا 

يف نف�ص كل فرد من اأفراد املجتمع.

�شكـــر خا�ص لأ�شتاذ الإعـــالم والدعوة 

اأحمـــد الذايـــدي ثـــم للجنـــة التعريف 

بالإ�شالم وللدكتورة هيفاء ال�شنعو�شي، 

ولـــكل من �شجع طموحنـــا و�شاهم معنا 

ولو بفكرة اأو كلمة طيبة.

للتوا�شـــل: مو�شي العريفـــي/ 55179971

reb7ik_mthmonn :تويتــــــــــــــر

reb7ik_mthmon :ان�شتغـــــــــرام
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ملف �لعدد

"دار ناشري للنشر 
اإللكتروني"

اأول دار ن�شـــر ومكتبة اإلكرتونية عربية 

جمانيـــة وغري ربحيـــة تّوفر العديد من 

الكتب الإلكرتونيـــة، املقالت والبحوث 

العلمية، يف كثري من املجالت املعرفية. 

كل من�شورات الدار تتوافر جماناً وكثري 

منها ح�شرياً من خالل نا�شري.

تاأ�ش�شت الدار يف 4 يوليو/مّتوز 2003، 

وهي م�شّجلة يف مكتبة الكويت الوطنية. 

رقم الإيداع: 2008 / 4-306.

�لروؤيــــة: نا�شري: عامل وعلم بال ورق.

�لر�شالـــــــة:  تعمـــل دار نا�شـــري على اأن 

اإلكرتونيـــة  ومكتبـــة  ن�شـــر  دار  تكـــون 

جمانية متاحة جلميـــع القارئني باللغة 

العربيـــة يف كل الأوقـــات. كمـــا ت�شعـــى 

الـــدار اإىل ت�شهيـــل ن�شـــر الإبداعـــات 

التـــي تواجـــه �شعوبات الن�شـــر الورقي 

التقليدي، وتاأمـــل يف تقدم بديل عملي 

ورائد للن�شر الورقي.

�لت�شميـــــــة: الياء يف "نا�شـــري" هي ياء 

املتكلـــم، اإذ ميكن لـــكل مثقف اأن يّدعي 

اأن لـــه "نا�شره" اخلا�ص، واأن يكون لكل 

قـــارئ اأي�شـــا "نا�شـــره" اخلا�ـــص الذي 

يلبي طلباته القرائية والثقافية. فيقول 

اجلميع عن املوقع هذا "نا�شري"!

�جلو�ئز و�لإجناز�ت:

• نوفمـــرب 2003: دار نا�شـــري حت�شل 

على ر�شالة ت�شجيعية من وزير الإعالم 

الكويتي.

• يونيـــو 2005: دار نا�شـــري حت�شـــل 
على جائزة تقديرية خا�شة من م�شابقة 

غرا�ص اإلكرتو 2.

• نوفمرب 2005: فوز نا�شري مب�شابقة 
ال�شيـــخ �شامل العلـــي ال�شباح اخلام�شة 

لالإنرتنت.

• يونيـــو، 2008: ت�شجيـــل دار نا�شري 
يف املكتبة الوطنية الكويتية حتت الرقم 

2008/306

• اإبريـــل 2009: �شمـــو اأمـــري الكويـــت 
يكّرم دار نا�شري حل�شولها على جائزة 

اأف�شـــل موقع يف جمال الآداب والفنون 

يف م�شابقـــة �شمـــو ال�شيخ �شـــامل العلي 

ال�شباح للمعلوماتية.

• يونيـــو 2014: فـــوز نا�شـــري بجائزة 
بنك بوبيان للم�شاريع التطوعية.

يقدم نا�شـــــــري �ملنتجات �لثقافيـــــــة �لتالية:

امل�شـــاركات: )مقالت، ق�شائد، ق�ش�ص 

ق�شرية، اأخـــرى( وتظهـــر يف ال�شفحة 

الرئي�شّية للموقع بالإ�شافة اإىل اإمكانية 

الت�شفح ح�شب ا�شـــم الكاتب اأو ح�شب 

اأر�شيف امل�شاركات املرتب زمنيا.

الكتـــب  تتوفـــر  الإلكرتونيـــة:  الكتـــب 

الإلكرتونيـــة ب�شيغـــة PDF  والهـــدف 

من ا�شتعمـــال هذه ال�شيغة هو اإمكانية 

تنزيـــل امللـــف وحفظـــه علـــى اجلهـــاز 

وقراءة الكتاب يف اأي وقت دون احلاجة 

لالت�شال بالإنرتنت.

يتيـــح نا�شـــري للقـــراء التفاعـــل مع ما 

يقـــراأون، فيمكنهم التعليـــق على كل ما 

ين�شر علـــى نا�شري عـــرب الت�شجيل يف 

املوقع كمعلقني.

ميكـــن للمعلـــق كتابـــة تعليقـــات علـــى 

امل�شاركات، بالإ�شافة اإىل تقييم والتعليق 

علـــى الكتب والبحوث الإلكرتونية. كما 

ميكـــن للموؤلـــف الـــرد علـــى املعلق مما 

يوفـــر بيئـــة تفاعلية ل يوفرهـــا الن�شر 

التقليدي.

كتابـــات املعلقـــني املن�شـــورة يف موقـــع 

نا�شـــري متثل راأي كاتبيهـــا. نا�شري ل 

يتحمـــل اأية م�شوؤولية قانونيـــة اأو اأدبية 

عن حمتواها.

ف�شليـــة  جملـــة   :I-MAG جملـــة 

)�شهرية �شابًقـــا( اإلكرتونية ت�شدر عن 

دار نا�شري للن�شـــر الإلكرتوين ب�شيغة 

PDF وتهدف اإىل تقدمي �شورة هادئة 
وهادية عن الإ�شالم. �شدر العدد الأول 

من املجلة يف فرباير / �شباط 2005.

www.i-mag.org :موقع املجلة

twitter.com/nashiri :تويرت

facebook.com/nashiri :في�شبك

 nashirinet :اإن�شتغرام

goodreads.com/nashiri:غودريدز

youtube.com/user/ :يوتيـــــــوب

 nashirinet
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�أدب وفن

مؤسسة دوريس ديوك 
في هاواي.. 

وعشق للتراث اإلسالمي

على م�شافة ثالثة اأميال من بالج واكيكي يف 

مدينة هونولولو يف هاواي، واحد من اأجمل 

واأ�شهـــر البالجـــات يف العـــامل، وبعيـــدا عن 

ال�شخب والزدحام وال�شجيج، يقع يف مكان 

هـــادئ اأكرب مركز خا�ـــص للرتاث الإ�شالمي 

يف الوليات املتحدة.

قامـــت ببنائـــه ال�شيدة دوري�ص ديـــوك، التي 

توفيـــت قبـــل 20 عاما، وكانـــت ورثت مئات 

املاليـــني من الدولرات مـــن والدها، املزارع 

نـــورث  وليـــة  التبـــغ يف  وتاجـــر  وامل�شّنـــع 

كارولينا، وهو �شاحب ماركة �شجائر با�شمه، 

وموؤ�ش�ص جامعة با�شمه. واأو�شت بعد وفاتها 

بتخ�شي�ـــص جانـــب كبري من ثروتهـــا )مليار 

ون�شف مليار دولر( للن�شاطات اخلريية.

قبـــل وفاتها، كتبـــت يف و�شيتهـــا عن ر�شد 

جزء مـــن ثروتها التي �شترتكهـــا لال�شتمرار 

يف جمـــع مقتنيات اإ�شالميـــة لإ�شافتها اإىل 

الق�شر -املتحف- وهكذا، تاأ�ش�شت موؤ�ش�شة 

دوري�ص ديـــوك للفن الإ�شالمي، وتهدف اإىل 

"تطويـــر، ودرا�شة، وفهم الفنـــون والثقافات 
الإ�شالمية".

من داخل رئا�شة املوؤ�ش�شة يف نيويورك، يقوم 

برنامج »بلدينغ بريدجز« )بناء كباري( مبهمة 

»زيادة فهـــم النا�ص للمجتمعـــات الإ�شالمية 

احلديثة عن طريق الفنون".

وت�شري ديباجـــة املوؤ�ش�شة اإىل اأهمية  توعية 

وامل�شلمـــني  بالإ�شـــالم  الأمريكـــي  ال�شعـــب 

)خا�شـــة بعـــد هجمـــات 11 �شبتمـــرب عـــام 

2001، واإعـــالن الرئي�ـــص ال�شابـــق بو�ص ما 
ي�شمـــى بـ»احلـــرب �شـــد الإرهـــاب«(، لي�ص 

برعاية برامج �شيا�شية، اأو القيام بن�شاطات 

تنظيميـــة فقط، ولكن اأي�شـــا بالرتكيز على 

ن�شر الفنون الإ�شالمية، وجاء يف الديباجة: 

»يبلـــغ عدد امل�شلمـــني يف كل العـــامل مليارا 

ون�شـــف مليار تقريبـــا، ويعي�ص منهم خم�شة 

ماليـــني تقريبـــا يف الوليـــات املتحدة، لكن، 

ح�شـــب ال�شتطالعات، قالـــت ن�شبة 63 يف 

املائـــة اإنهم يعرفون قليال، اأو ل يعرفون، اأي 

�شيء عن الإ�شالم، وقالت ن�شبة 59 يف املائة 

اإنهـــم ل يعرفون اأي م�شلم معرفة �شخ�شية، 

وقالـــت ن�شبـــة 65 يف املائـــة اإن راأيهـــم يف 

الإ�شالم، اأو امل�شلمني، �شلبي".

وت�شمـــل ن�شاطـــات املوؤ�ش�شـــة تقـــدمي منح، 

وتنظيـــم معار�ص، وجمع مقتنيـــات، وتبادل 

اأ�شاتـــذة وطـــالب، والتعـــاون مـــع املعار�ـــص 

واملوؤ�ش�شـــات الأخـــرى التـــي تهتـــم بـــرتاث 

الإ�شالم. 

عرض مسرحي ينبه األطفال لخطورة 
الحسد في جدة

جنـــح ملتقى املدينة ال�شبابيـــة بجدة الذي ينظمـــه املكتب التعاوين 

للدعـــوة والإر�شـــاد وتوعيـــة اجلاليـــات يف جنوب جـــدة حتت �شعار 

»باأخالقنـــا ن�شمـــو« يف توظيـــف امل�شـــرح لتوعية الأطفـــال بخطورة 

احل�شد عرب عر�ص م�شرحي على م�شرح الفتيان،

وتاأتي هذه امل�شرحيات �شمن فعاليات ق�شم الفتيان والتي توؤكد على 

العديد من الآداب والأخالقيات يف املجتمع، وتوظف الفنون الهادفة 

ملعاجلة بع�ص ال�شلوكات اخلاطئة.

واأ�شـــاف اأن فعاليـــات الفتيان تهدف لتوعية اأبنـــاء املجتمع بالعديد 

مـــن الأخالقيـــات املهمـــة اإىل جانب حفـــظ اأوقاتهـــم  والإ�شهام يف 

ت�شجيـــع ال�شياحة الوطنية، مبيناً باأن م�شرح الفتيان يتميز باأن�شطته 

العديدة من خـــالل امل�شرح التفاعلي التوعوي، والفقرات الإن�شادية 

وامل�شابقـــات املتنوعة واإبراز وت�شيجـــع املواهـــب يف الإن�شـــاد .  
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اإعــداد: ال�شاعر حممـود عثمـان

جناح الفــن اإلسالمي 
بمتحف اللوفر بباريس

جنـــاح الفـــن الإ�شالمـــي الـــذي مت افتتاحه 

بفرن�شـــا علـــى يـــد الرئي�ـــص هولنـــد يعترب 

اإجنـــازا كبريا ي�شـــاف اإىل  اأق�شـــام متحف 

اللوفر ليكمـــل �شل�شلة احل�شارات املختلفة، 

وقـــد �شهد اجلناح الإ�شالمـــي منذ افتتاحه 

اإقبـــال كبريا بعـــد اأن حقق اأكـــرب ن�شبة من 

الزائريـــن له من كل بالد العامل، وقد �شارك 

يف متويله ال�شعودية والكويت و�شلطنة عمان 

واجلزائر واملغرب، وجمهورية اأذربيجان.

وبهـــذا اجلناح تطور حال الفنون الإ�شالمية 

مبتحـــف اللوفـــر مـــن معرو�شـــات ب�شيطـــة 

داخل ق�شم الآثار ال�شرقية اإىل جناح خا�ص 

ي�شتمـــل علـــى اآلف القطـــع الفنيـــة النادرة 

التـــي تعود اإىل 12 قرنا من الزمان اعرتافا 

ودورهـــا  الإ�شالميـــة  احل�شـــارة  باأهميـــة 

التنويـــري والفني يف اإحياء حركة الفنون يف 

اأوروبا والعامل، تبلغ م�شاحة اجلناح 3 اآلف 

مـــرت مربع، وي�شم جمموعة الفن الإ�شالمي 

باللوفـــر التـــي تبلغ 15 األف قطعـــة، اإ�شافة 

يتـــم عر�شهـــا  اإىل 3000 قطعـــة جديـــدة 

لأول مـــرة، وتعك�ـــص القطع متيـــز احل�شارة 

الإ�شالميـــة وفنونهـــا انطالقا مـــن الأندل�ص 

باإ�شبانيـــا وو�شول اإىل الهند اإبان فرتة حكم 

املماليك. 

"نداء اإلسالم" 
تقدم تجربة جديدة للمذيع عبر األثير

اأجـــرت اإذاعة نـــداء الإ�شالم مبكـــة املكرمة جتربتهـــا الأوىل على م�شتوى 

الإذاعات ال�شعودية بتاأهيل مذيعيها للقيام باأدوار متعددة كمذيع ومهند�ص 

لل�شـــوت معـــا يف فرتة واحـــدة، عرب موجات الأثـــري يف الكثري من الربامج 

التي تقدمها.

واأو�شـــح مدير نـــداء الإ�شالم عبدالرحمن القبي�شـــي اأن تلك التجربة تاأتي 

�شمـــن التوجهـــات التي تعمـــل عليها هيئـــة الإذاعـــة والتلفزيـــون الرامية 

اإىل رفـــع م�شتـــوى الأداء والإنتـــاج وتلبيـــة رغبـــات املتلقي بدعـــم واهتمام 

عبدالرحمـــن الهزاع رئي�ص هيئة الإذاعة والتلفزيون ونائبه ل�شوؤون الإذاعة 

جمـــري القحطاين، ومبتابعـــة �شخ�شية ومبا�شرة مـــن �شالمة الزيد مدير 

اإذاعات جدة، وذلك لالرتقاء باملهام املناطة باملذيعني وتطوير اأدائهم املهني 

واإك�شابهم املزيـــد من اخلربات العلمية واملعرفية لالإ�شهام بدوره يف اإعداد 

ومتيز الربامج املقدمة للمتلقي.

واأ�شار القبي�شي اإىل اأن تلك التجربة �شاهمت يف اإ�شافة مهام جديدة لدى 

من�شوبي اإذاعة نداء الإ�شالم، موؤكدا اأن الإذاعة حتظى باإمكانات كبرية من 

ال�شتوديوهـــات والتجهيزات التقنية احلديثـــة، املدعومة بالكوادر الوطنية 

املتميـــزة مـــن ال�شبـــاب اإىل جانب اخلربات التـــي تزخر بها مـــن املذيعني 

اأ�شحاب اخلربة مما ي�شاهم يف تفاعلهم وحيويتهم مع هذه اخلطوة. 

ابتهــال

 يـــارب غـــريك نا�شُرقـــّل الن�شيـــــر وما لنا 

 اأنـــت اللطيف القـادُريـا رب غّيـــــــــر حالنــــــا 

 
ٌ
 يحنــــــو واأنـــت الآمريـــارُب مـــايل ملجـــــــاأ

 فاجبــــر فاأنت اجلابُروالك�شـــر مّنا حا�شــــل 

 وبنـــا الذنـــوب تكابُرتنـــاأى بنـــــــا اأهـواوؤنـــا 

 واجلــــرح منها غــائُراألقـــــــــت بنـــا يف ذلـــٍة 

 يف غري ذاتك ُمبــحُرواجلــــرح.. ح�شبي اأنه 

 لكّنـــــــــــــــــــــه يتنّكـــُرما م�ـــصّ قط عقيدتي 

 بني ال�شلوع ي�شـــافُربِفعالنـــا �شهـــٌم طغـــى 

دّمنـــا  اأر�ـــص  كل   نحو ال�شمـــاء يهاجُريف 

وال�شادقـــــون حتريواوالكاذبـــــون حتكمـــوا 

 بعظيـــم عفوك ماخُرمولي عفـــوك ليتنـــي 

 ن�شـــــــــراً بـــه نتغـــريبـــك اأ�شتجرُي فهْب لنا 

�شعر : م�شطفى عبد�حلكم حمادي



بعد اأن قمنا على مدار احللقات املا�شية 

با�شتعرا�ـــص البوذية ماهيتهـــا، وكتبها، 

وعقائدها، ومراحلهـــا، وانت�شارها، يف 

حماولة لبيان هذه "الفل�شفة" الب�شرية، 

تلـــك  يف  نخل�ـــص  اأغوارهـــا..  و�شـــرب 

الدرا�شـــة اإىل بيان اأوجـــه الختالفات 

بالتحليل بني البوذية والإ�شالم..

�لألوهية يف �لبوذية

مل يعـــن بـــوذا باحلديث عـــن الإله، ومل 

ي�شغـــل نف�شـــه بالـــكالم عنـــه اإثباتـــا اأو 

اإنكارا، وحتا�شى كل ما يت�شل بالبحوث 

ومـــا  الطبيعـــة،  ومـــاوراء  الالهوتيـــة، 

يتحدث عن الق�شايا الدقيقة يف الكون، 

وكان ينهى اأ�شحابه وزواره اأن يخو�شوا 

يف هذه الأبحاث ويوبخهم على �شوؤالهم 

عن مثل هذه الق�شايا. واجته بوذا اإىل 

جانـــب الإنـــكار اأكرث مـــن اجتاهه اإىل 

جانب الإثبات، ووقف يف اإحدى خطبه 

ي�شخـــر ممن يقولون بوجود الإله، وكان 

مما قالـــه يف ذلك: اإن الذيـــن يتكلمون 

عن اهلل، ومل يروه وجها لوجه كالعا�شق 

الـــذي يذوب كمـــدا وهـــو ل يعرف من 

هي حبيبته، اأو كالذي يبني ال�شلم وهو 

ل يـــدري اأين يوجد الق�شـــر، اأو كالذي 

يريـــد اأن يعرب نهـــرا فينـــادي ال�شاطئ 

الآخـــر ليقدم لـــه. بل جنـــد اأن البوذية 

تنبـــذ راأي الروحانيـــني القائـــل بوجود 

خالـــق قد�شـــي، كمـــا اأنها ترف�ـــص راأي 

املاديني الذيـــن يعزون ن�شوء العامل اإىل 

قوة م�شتقلة كامنة يف الأ�شياء.

ولكـــن لأن الإميـــان بالإلـــه فطرة فطـــر اهلل النا�ـــص عليها، واإهمال هـــذا الجتاه 

يحـــدث ارتبـــاكا وا�شطرابا، ومن اأجـــل هذا جند اأتباع بوذا مـــن بعده يفكرون يف 

الإلـــه، ويعملـــون على الو�شول اإليه اأو التعـــرف عليه، وملا كان بوذا قد ترك املجال 

خاليـــا. فقد لعبت بهم الأهواء، ويذكر تاريخ البوذيـــة -كما ذكرنا �شالفا- املتاأخر 

اأن الإمرباطور ال�شهري "اأ�شوكا" قد ب�شط �شلطانه على بالد الهند و�شجع البوذية 

بكل قواه، فكان لها كما كان الإمرباطور ق�شطنطني للم�شيحية. 

ومـــن هذا التاريخ جنـــد اأن البوذية قد حادت عن اأ�شولها، ون�شـــي القوم اإن�شانية 

بوذا، واأخذوا يبتكرون عددا من الآلهة ذكورا واإناثا. وا�شتحالت عقيدة بوذا القائمة 

علـــى اإنـــكار وجود اهلل اإىل عقيدة تعدد الآلهـــة الوثنية. وهكذا ا�شطربت العقائد 

وامتزجـــت وتداخلـــت مع كثري من العقائد الوثنية، فاجته بع�شهم اإىل العتقاد اأن 

بـــوذا لي�ص اإن�شانا حم�شا، بـــل اإن روح اهلل قد حلت به، وهنا تت�شابه هذه العقيدة 

مـــع عقيـــدة امل�شيحيني يف عي�شى ابن مرمي، وذهب بع�ـــص البوذيني املتاأخرين اإىل 

القـــول اأن بوذا كائن لهوتي هبـــط اإىل هذا العامل لينقذه مما هو فيه من �شرور، 

بينما يعتقد البع�ص الآخر اأن بوذا هو ابن اهلل، وهو املخلّ�ص للب�شرية من ماآ�شيها 

واآلمهـــا، واأنه يتحمل عنهـــم جميع خطاياهم. بل اإنهم يعتقدون اأن جت�شد بوذا مت 

بوا�شطـــة حلـــول روح القد�ص على العذراء "مايا"، ويقولـــون اإنه قد دل على ولدة 

بـــوذا جنـــم ظهر يف اأفق ال�شماء ويدعونه جنم بوذا. ويقولون اأي�شا اإنه ملا ولد بوذا 

فرحـــت جنود ال�شماء، ورتلت املالئكـــة اأنا�شيد املحبة للمولود املبارك. وقد قالوا: 

لقـــد عـــرف احلكماء بوذا واأدركوا اأ�شرار لهوته. ومل مي�ص يوم واحد على ولدته 

حتـــى حيَّـــاهُ النا�ص، وقد قال بوذا لأمه وهو طفل اإنه اأعظم النا�ص جمعيا. وقالوا: 
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دخـــل بوذا مرة اأحـــد الهياكل ف�شجدت 

لـــه الأ�شنـــام. وقـــد حـــاول ال�شيطـــان 

اإغـــواءه فلم يفلح. ويعتقـــد البوذيون اأن 

ت يف اآخـــر اأيامه،  هيئـــة بوذا قـــد تغريَّ

وقد نزل عليه نور اأحاط براأ�شه. اأ�شاء 

مـــن ج�شده نور عظيم فقال الذين راأوه 

هذا اإله عظيم.

وي�شلـــي البوذيون لبـــوذا ويعتقدون اأنه 

�شيدخلهـــم اجلنـــة. وال�شـــالة عندهم 

تـــوؤدى يف اجتماعـــات يح�شرهـــا عدد 

كبري من الأتباع.

وملا مات بـــوذا قال اأتباعـــه: �شعد اإىل 

ال�شمـــاء بج�شده بعـــد اأن كملت مهمته 

علـــى الأر�ص. يوؤمنون برجعة بوذا ثانية 

اإىل الأر�ص ليعيد ال�شالم والربكة اإليها، 

ويعتقـــدون اأن بوذا هـــو الكائن العظيم 

الواحـــد الأزيل، وهـــو عندهم ذات نور 

غري طبيعية، واأنـــه �شيحا�شب الأموات 

على اأعمالهـــم. ويعتقدون اأن بوذا ترك 

فرائ�ص ملزمة للب�شر اإىل يوم القيامة، 

ويقولـــون اإن بـــوذا اأ�ش�ـــص مملكة دينية 

على الأر�ص. بناء على ما مت عر�شه من 

ت�شـــور الألوهية عند البوذيني، ما اأنزل 

بـــه من وحي علـــى اأي ر�شول اأو نبي بل 

هو ت�شور فا�شد وثني اأدخل عليهم مثل 

غريهم الأهـــواء وال�شهـــوات وامل�شالح 

وتقدي�ص الأولياء وال�شاحلني.

�لألوهيـــــة يف �لإ�شــــالم

لقـــد جـــاء الإ�شالم مبا يُعـــد ت�شحيحا 

جلميع اأنـــواع الختالف التي وقعت يف 

الديانات املنحرفة والفل�شلفات الفا�شدة 

وهـــو يعـــّد بحق ردا ً ومر�شـــًدا على كل 

النظريـــات التي حتـــاول اأن ت�شور اهلل 

عز وجل يف �شورة بعيدة عما اأرداه اهلل 

من عباده اأن يوؤمنوا به.

جاء الإ�شالم بعقيدة التوحيد اخلال�ص 

ـــت جميـــع اأنواع  التـــي اأنكـــرت بل وذمَّ

العقـــل  وحـــررت  والتعـــدد،  ال�شـــرك 

الب�شـــري من الوثنية، وعبـــادة الفرد اأو 

الأنبياء، ومن تقدي�ص الأبطال وال�شاحلني، ومن كل �شلطان اإل �شلطان اهلل.

وعلـــى هذا فاإننا جنـــد اأن الألوهية يف الإ�شالم تختلـــف اختالفا كامال وبيًنا عما 

�شـــواه. فالإله يف الإ�شالم لي�ص كاآلهة الهندو�ص اأو اليهودية اأو البوذية والن�شرانية 

ولي�ـــص كاإله الفال�شفة، فنجد امل�شلمني يوؤمنـــون ويعتقدون اأن اهلل هو رب العاملني 

وهـــو رب هـــذا الكون، واحد تفـــرد بخلقه وملكه وتدبريه وت�شريـــف �شوؤونه؛ رزقا 

وقـــدرة وفعـــال واإحياء واإماتـــة ونفعا و�شـــرا، لرب �شواه، ويفعل وحـــده ما ي�شاء، 

ويحكـــم ما يريد، يعز من ي�شاء، ويذل من ي�شـــاء، بيده ملكوت ال�شموات والأر�ص، 

وهو على كل �شيء قدير.

وهـــذا الإله هـــو الذي اأوجد الكون من عدم وخلَق الإن�شان يف اأح�شن تقومي، وركز 

يف فطرتـــه عبوديتـــه وال�شت�شـــالم لـــه. واأن لي�ـــص يف هذا الكـــون اإل اهلل اخلالق 

الرازق، ول يجلب النفع ويدفع ال�شر اإل هو، وهذا الكون ب�شمواته واأر�شه وجنومه 

وجمراتـــه وبحاره واأ�شجاره و�شائر حيواناتـــه َخلَقه اهلل �شبحانه وتعاىل من عدم، 

ه عن �شفات النق�ص والعيب مطلقـــا، كالنوم والعجز واجلهل  واأن اهلل تعـــاىل منـــزَّ

والظلـــم، واهلل هـــو الـــذي ي�شتحق اأن يعبد وحده، وهو امللك الـــذي بيده امللك وله 

اخللـــق والأمـــر كله، فال خالق اإل اهلل ول مالك اإل اهلل، فاخللْق خلقه وامللك ملكه 

والأمـــر اأمـــره وهو العزيز الرحيم الغني احلميد، له وحده ملك ال�شموات والأر�ص 

ومـــلء مـــا يف ال�شمـــوات ومـــا يف الأر�ص وله غيـــب ال�شموات والأر�ـــص وله جنود 

ال�شموات والأر�ص، وحميط بكل �شيء، مالك لكل �شيء عليم بكل �شيء قاهر فوق 

كل �شيء، وذل الأقوياء لقوته ل تدركه الأب�شار وهو يدرك الأب�شار، وهو اللطيف 

اخلبري، يفعل ما ي�شاء ويحكم ما ي�شاء، يعلم ما يف ال�شموات وما يف الأر�ص، عامل 

الغيـــب وال�شهادة الكبري املتعال، يعلم مثاقيل اجلبال، ويعلم مكاييل البحار، ويعلم 

عدد قطر الأمطار، ويعلم عدد الأ�شجار، ويعلم عدد ذرات الرمال، ل يخفى عليه 

�شيء يف الأر�ص ول يف ال�شماء، يدبر الأمر، واأن خزائن كل �شيء عند اهلل وحده، 

فهو رب العاملني واإله العاملني.

33 )140( ــ اأكتوبر 2014 ــ ذو احلجة 1435



ه عـــن م�شابهة املخلوقـــني يف الذات والأ�شمـــاء وال�شفات  واخلالـــق �شبحانـــه منزَّ

والأفعـــال، فهـــو ل يالب�ـــص الب�شرية، ول �شيئـــا من اخلالئق، ل يف ذاتـــه واأفعاله، 

وكذلـــك اإن الب�شريـــة ل تالب�شه، ل يف وحـــدة، ول حلول، ول احتاد، ول في�ص، ول 

انبثاق، ول باأي �شورة من ال�شور، ل يف الواقع، ول يف الت�شور. فهو الأحد ال�شمد 

الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا اأحد، وهو احلي القيوم، وهو احلي الذي ل 

ميوت لي�ص كمثله �شيء. اأمره كلمح الب�شر اأو هو اأقرب. هو الأول والآخر والظاهر 

والباطـــن. يولـــج الليـــل يف النهار ويولج النهـــار يف الليل، هو البـــارئ امل�شور. قال 

َحد} 
َ

َمُد. مَلْ يَِلْد َومَلْ يُولَْد. َومَلْ يَُكن لَُّه ُكُفًوا اأ َحٌد. اهلل ال�شَّ
َ
تعاىل: {ُقْل ُهَو اهلل اأ

ْر�ِص َجَعَل لَُكْم 
َ
َمَواِت َواْلأ »�شـــورة الخال�ص«، ويقول �شبحانه وتعاىل: {َفاطـــُر ال�شَّ

ِميُع  ْزَواًجا يَْذَروؤُُكْم ِفيِه لَيْ�َص َكِمثِْلِه �َشْيء َوُهَو ال�شَّ
َ
نَْعام اأ

َ
ْزَواًجا َوِمَن اْلأ

َ
نُْف�ِشُكْم اأ

َ
ِمْن اأ

يُّ الَْقيُّوُم 
«، ويقول �شبحانه وتعاىل: {اهلل لَ اإِلَـَه اإِلَّ ُهَو احْلَ رُي} »ال�شورى:11 الَْب�شِ

ْر�ِص} »البقرة:255«، وينكر 
َ
َمـــَواِت َوَما يِف الأ ُخـــُذهُ �ِشنٌَة َولَ نَْوٌم لَُّه َما يِف ال�شَّ

ْ
لَ تَاأ

علـــى امل�شركني قولهـــم: اأن اهلل عز وجل اتخـــذ ولدا، قال تعـــاىل: {َوقالُوا اتََّخَذ 

ْر�ُص 
َ
ـــْرَن منُْه َوتَن�َشق اْلأ َمَواُت يَتََفطَّ ْحَمـــُن َولًَدا. لََقْد ِجئْتُْم �َشيْئـــا اإًِدا. تََكاُد ال�شَّ الرَّ

ن يَتَِّخَذ َولًَدا. اإن 
َ
ْحَمِن اأ ْحَمِن َولًَدا. َوَما يَنَبِغي ِللرَّ ن َدَعْوا ِللرَّ

َ
َبـــاُل َهًدا. اأ َوتَِخـــرُّ اجْلِ

ُهْم َعدا.  ْح�َشاُهْم َوَعدَّ
َ
ْحَمِن َعبًْدا. لََقْد اأ ْر�ِص اإِلَّ اآِتي الرَّ

َ
َمـــَوات َواْلأ ُكلُّ َمـــن يِف ال�شَّ

َوُكلُهْم اآِتيِه يَْوَم الِْقيَاَمِة َفْرًدا}، »�شورة مرمي«، وهو �شبحانه بيده النفع وال�شر قال 

تعاىل: {َواإِن مَيْ�َش�ْشَك اهلل ِب�ُشرٍّ َفاَل َكا�ِشَف لَُه اإِلَّ ُهَو َواإن مَيْ�َش�ْشَك بَخرْيٍ َفُهَو َعلَى 

ِبرُي} »�شورة الأنعام«، واأنه  ِكيُم اخْلَ ُكلِّ �َشْيء َقُديٌر. َوُهَو الَْقاِهُر َفْوَق عَباده َوُهَو احْلَ

بْ�َشاَر َوُهَو 
َ
بْ�َشاُر َوُهَو يُْدِرُك الأ

َ
�شبحانه لي�ص كمثله �شيء قال تعاىل: {لَّ تُْدِرُكُه الأ

ِبرُي}، »�شورة الأنعام«. اللَِّطيُف اخْلَ

�لكتب �ملقد�شة يف �لبوذيـــــة

كتـــب البوذيـــة لي�شـــت منزلـــة، ول هم 

يدعـــون ذلك، بل هي عبـــارات من�شوبة 

اإىل بـــوذا اأو حكايـــات لأفعالـــه �شجلها 

بع�ـــص اأتباعـــه، ون�شو�ص تلـــك الكتب 

تختلف ب�شبب انق�شام البوذيني. فبوذيو 

ال�شمـــال ا�شتملـــت كتبهـــم علـــى اأوهام 

كثرية تتعلق ببوذا اأما كتب اجلنوب فهي 

اأبعد قليال عن اخلرافات، ويعترب كتاب 

"تـــر بيتاكا" اأهـــم الكتـــب البوذية كلها، 
لأنـــه يت�شمـــن الن�شو�ـــص الدينية التي 

جمعتهـــا املجامع البوذية املختلفة طيلة 

قرون طويلة، وهذه الن�شو�ص اإما تكون 

عبـــارات من�شوبـــة اإىل بـــوذا، اأو حكاية 

لأفعالـــه، اأو نقـــل مـــا اأقره مـــن اأعمال 

اأتباعـــه، اأو غـــري ذلـــك مـــن احلكايات 

والأ�شاطري البوذية القدمية. 

تقد�ـــص  كمـــا  يقد�شونـــه  والبوذيـــون 

الهندو�ـــص كتابهم الفيـــدا وكما يقد�ص 

الن�شـــارى الأناجيل، غـــري اأن البوذيني 

ليّدعـــون اأن كتابهم منزل، ول ين�شبون 

مـــا فيـــه اإىل جانب اإلهي، بـــل ين�شبونه 

اإىل بوذا نف�شه واإىل اأتباعه الأولني. 

وهذا الكتاب هـــو املعتمد واملعول عليه 

عنـــد البوذيـــني قدميـــا وحديثـــا. وقد 

اتفقت الروايـــات البوذية على اأن كتاب 

تري بيتاكا مل يدون يف ع�شر بوذا، واأن 

تدوينه كان بعد وفاته بقرون طويلة. 

واختلـــف العلماء البوذيـــون يف حتديد 

وقـــت تدوينه. فقـــال بع�شهـــم اإنه بعد 

وفاة بوذا بخم�شمائة �شنة وقال البع�ص 

الآخر اإنـــه بعد وفاتـــه باأربعمائة �شنة، 

وقـــال الثالث اإنه مت تدوينه يف �شنة 80 

ق م، وقـــال الرابع: وهو امل�شهور اإنه مت 

يف عهد امللـــك اأ�شوكا فيما بني )273-

232 قـــم(.، ويف مقدمـــة كتـــاب "تري 
بيتاكا" تف�شيل دقيق عن تدوين الكتاب 
ميكـــن اأن يعتمـــد عليه يف هـــذا البيان 

والتعريـــف. فقد جاء يف هـــذه املقدمة 
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اختلف البوذيين في تسمية "بوذا" إلها أم ال؟.. 
بينما جاء اإلسالم صريحا بعقيدة التوحيد



اأن بـــوذا مل يـــدون �شيئـــا اإبـــان حياتـــه 

املديدة، واأن اأتباعـــه هم الذين حفظوا 

عنـــه اأحاديثه، وخطبـــه، واأمثاله، ولكن 

بعـــد وفاة بـــوذا وقع اخلـــالف ال�شديد 

بـــني اأتباعه، فذهـــب كل منهم يف تاأويل 

عبـــارات بـــوذا مذهًبـــا خا�ًشـــا يالئـــم 

ظروفـــه واأحوالـــه ال�شخ�شيـــة، فارتاع 

املخل�شـــون مـــن اأن�شـــار هـــذه الديانة 

ارتياعـــا �شديـــدا مـــن هـــذا اخلالف، 

وطلبـــوا عقـــد جممع ديني مـــن خا�شة 

البوذيـــة ليتولـــوا الف�شـــل يف اأ�شبـــاب 

اخلـــالف، وانعقد هذا املجمع ومل يكن 

املجمـــع الوحيـــد، بـــل توالـــت املجامع 

الكثـــرية التـــي اهتمـــت بجمـــع روايات 

بوذا وتدوينها، ومن خالل هذه املجامع 

املختلفة دونـــت رواياته، واأطلقوا عليها 

تري بيتاكا وهي مركبة من كلمتني تري 

ومعناهـــا ثالثة، وبيتـــاكا ومعناها �شلّة، 

فكلمـــة تري بيتـــاكا اأي "ثالث �شالت". 

وال�شبب يف هـــذه الت�شمية اأنهم ق�شموا 

الكتـــاب اإىل ثالث جمموعـــات: فينايا، 

و�شوتـــا، واأبيدارما. كتبت ن�شو�ص تري 

بيتـــاكا يف اأول مرة باللغـــة البالية وهي 

اإحدى اللهجات العامة التي تفرعت عن 

ال�شن�شكريتيـــة، وانت�شـــرت هذه اللهجة 

يف اأنحـــاء الهنـــد اأيام ازدهـــار البوذية، 

واأ�شبحت يف ع�شـــر اأ�شوكا لغة الدولة 

ولغة التب�شري للديانة البوذية، ثم ماتت 

هذه اللغة بدورها يف الهند. 

ينق�شـــم الكتـــاب اإىل ثالثـــة اأ�شفـــار اأو 

جمموعـــات: املجموعـــة الأوىل "فينايا 

بيتـــاكا" وتعنـــي النظـــام ولأنها حتتوي 
وقوانينهـــا،  الرهبانيـــة،  النظـــم  علـــى 

وم�شالكها.

املجموعـــة الثانية: �شوتـــان بيتاكا وهي 

جمموعة اخلطب التي األقاها بوذا على 

تالميذه، ويف هذه اخلطب و�شايا بوذا 

ودعواته التي وجهها اإىل النا�ص. 

بيتـــاكا  اأبيدارمـــا  الثالثـــة:  املجموعـــة 

وحتوي الق�شايا الفل�شفية املعقدة التي 

قامت عليها الديانة البوذية، كما حتوي 

تف�شيـــل الأخـــالق املهمة التـــي يتبعها 

البوذيـــون عامة. تتميـــز هذه املجموعة 

بالطـــول والتعقيد. وقد حلقت بالكتاب 

تعديـــالت كثـــرية وعقـــدت لأجلها عدة 

جمامع، وهكذا اأخذت ن�شو�ص الكتاب 

تتزايد على مر القرون، واختلط الأ�شل 

بال�شروح والزيادات الكثرية، واأ�شبحت 

ل حتتـــوي بال�شرورة علـــى تعاليم بوذا 

وحده، بـــل حتتوي على تعاليم املدار�ص 

البوذية القدمية. 

اإذن هـــذا الكتاب املزعوم هو عبارة عن 

تعاليـــم تناقلتها الأل�شـــن من غري �شند 

يت�شـــل به اأو �شبه �شنـــد. اإنه مت تدوين 

هذه التعاليم بعـــد وفاة بوذا 433 �شنة 

-اإن اأحـــدا من كّتاب تـــري بيتاكا مل ير 

بـــوذا اأو ي�شاحبه اأو ي�شمـــع اأقواله -اإن 

جمموعـــات تـــري بيتاكا كتبـــت جمعيا 

باللغـــة الباليـــة فيما كان بـــوذا يتحدث 

باللهجـــة التي عرفت باملجدية- حلقت 

بهـــذا الكتاب كثري مـــن اخللط والعبث 

هـــذا  اأن  اأي  والنتحـــال،  والتحريـــف 

الكتاب ل ينفع ول يجوز عقال اأن نطلق 

عليه كتابا مقد�شا اأو اأنه يهدي وير�شد 

ويعلـــم النا�ص. ويت�شح من ذلك العر�ص 

اأن كتب البوذية املقد�شة لي�شت مقد�شة 

ولي�شت وحيا بل هي نتاج ب�شري حم�ص 

ل عالقة لها بال�شماء. 

�لكتب �ملقد�شـــة يف �لإ�شـــالم

�لقــر�آن �لكريـــم

يوؤمن امل�شلمون بجميع كتب اهلل املنّزلة 

علـــى ر�شله عليهـــم ال�شـــالة وال�شالم، 

والتـــي اأخربنـــا بهـــا القـــراآن الكـــرمي 

)�شحـــف اإبراهيـــم ومو�شـــى والتـــوراة 

وزبـــور داود واإجنيـــل عي�شـــى( -عليهم 

ال�شـــالم جميعـــا-، واأن اهلل �شبحانـــه 

وتعـــاىل قد اأر�شل ر�شله بالبينات واأنزل 

عليهـــم الكتب رحمة للخلق وهداية لهم 

لتتحقق �شعادتهم يف الدنيا والآخره. 

والإميان بالكتب هـــو الت�شديق اجلازم 

باأن هلل كتبـــا اأنزلها علـــى ر�شله عليهم 

ال�شـــالة وال�شـــالم، وهـــي مـــن كالمـــه 

حقيقة واأنها نور وهدى، واأن ما ت�شمنته 

حق و�شدق وعدل.

ول يوجـــد كتاب مـــن كتـــب الأديان يف 

هذا العـــامل بقي كما هو عـــرب القرون 

الطويلـــة، ومل ي�شلم من اأيـــدي التغيري 

والتبديل، والعبث والتحريف اإل القراآن 

الكرمي الذي وعد اهلل بحفظه يف قوله 

ْكـــَر َواإِنَّا لَُه  لْنَا الذِّ تعـــاىل {اإنَّا نَْحـــُن نَزَّ

اِفُظوَن} »�شورة احلجر«، بالإ�شافة  حَلَ

اإىل الإ�شنـــاد املت�شل يف القراآن الكرمي 

والأحاديـــث النبوية لبيـــان �شدقها من 

كذبها و�شحيحها من �شقيمها.

مل تتنبـــه الأمم ال�شابقـــة اإىل اأهميـــة 

الإ�شنـــاد، فاختلطـــت الكتـــب املقد�شة، 

والوثائق الدينية لديها بالزيف والدجل 

والتحريـــف اإل الإ�شـــالم الدين الوحيد 

الـــذي ظلـــت اأ�شولـــه وم�شـــادره ثابتة 

وموثقـــة، ولذلك فـــاإن القـــراآن الكرمي 

معجـــز من جميـــع الوجـــوه، فمن حيث 

الأ�شلـــوب الأدبـــي فهو يف اأبهـــى �شور 

اجلمال وهو يف جمال الت�شريع قانون يف 

ذروة الكمال، وهو يف الإلهيات والإخبار 

عـــن املغيبات، ياأتي مبـــا ل يعرف اأحد 

من الب�شـــر، وهو يف الطبيعة ي�شري اإىل 

قوانني وظواهر مل يكن يعرفها اأحد يف 
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ع�شره، وهو كتاب اأمر اهلل نبيه و�شفيه 

حممدا �شلى اهلل عليه و�شلم اأن يتحدى 

به النا�ص جمعيا، فتحدى الإن�ص واجلن 

علـــى اأن ياأتـــوا ب�شورة واحـــدة اأو ع�شر 

�شور من مثله ومل ولن ي�شتطيعوا، كتاب 

ل ياأتيـــه الباطـــل من بـــني يديه ول من 

خلفه. فنحن امل�شلمون نوؤمن بكل الكتب 

وال�شحـــف التـــي اأخربنـــا بهـــا القراآن 

الكرمي ول نوؤمن ببع�ص ونكفر ببع�ص. 

الدللة من القـــراآن الكرمي قال تعاىل: 

بِِّه  نـــِزَل اإِلَيِْه ِمن رَّ
ُ
�ُشـــوُل مِبَا اأ {اآَمَن الرَّ

َوَمالآِئَكِتـــِه  ِبـــاهلِل  اآَمـــَن  ُكل  َوامْلُوؤِْمنُـــوَن 

ن  َحد مِّ
َ
ُق بَـــنْيَ اأ َوُكتُِبـــِه َوُر�ُشِلـــِه لَ نَُفـــرِّ

َطْعنَـــا ُغْفَرانََك 
َ
رُّ�ُشِلِه َوَقالُـــواْ �َشِمْعنَا َواأ

رُي} »�شـــورة البقرة«،  َربَّنَـــا َواإِلَيَْك امْلَ�شِ

نَزلْنَا اإِلَيَْك الِْكتَاَب 
َ
ويقول عز وجل: {َواأ

ًقا ملَا بنَْيَ يََديِْه ِمَن الِْكتَاِب  ـــقِّ ُم�َشدِّ ِباحْلَ

نَزَل 
َ
َوُمَهيِْمًنـــا َعلَيْه َفاْحُكم بَيْنَُهـــم مِبَا اأ

ا َجاءَك ِمَن  اهلل َولَ تَتَّبـــْع اأْهَواءُهـــْم َعمَّ

}، »املائـــدة«، وقولـــــــه �شبحانــه:  قِّ احْلَ

َفاَل يَتََدبَُّروَن القراآن َولَْو َكاَن ِمْن ِعند 
َ
{اأ

َغـــرْيِ اهلل لََوَجُدواْ ِفيِه اْخِتاَلًفا َكِثرًيا}، 

»املائدة«.

�ملـــــر�أة يف �لبوذيـــــة

اأّمـــا على �شعيد التعاطي مـــع املراأة يف املجتمع البوذي، فاإنَّه تعاطى معها ب�شلبية، 

ومـــن منطلـــق "دوين"، وكان بوذا نف�شـــه قد دعا اإىل الرهبانيـــة واعتزال املجتمع 

والعي�ـــص يف الغابـــات، كما اأنَّه دعـــا اأتباعه اإىل ممار�شة هـــذه الطقو�ص، وهذا ما 

اأثـــر �شلًبا على طبيعة العالقة بـــني الّرجل واملراأة، كما اأوحى اإىل اأتباعه باأن يكون 

الّرجل على حذٍر يف تعاطيه معها. 

وتبـــدو النظـــرة ال�شطحية لفل�شفة بـــوذا اأنها جلميع النا�ـــص، ولي�ص بها متييز بني 

الطبقـــات. لذلك جند العالمـــة رادها كر�شنن النائب ال�شابـــق لرئي�ص اجلمهورية 

الهنديـــة يقـــول يف بحثه: اإن املـــراأة الهندية يف ع�شر بوذا مل تكـــن منعزلة، ولكننا 

مـــع ذلـــك جند بوذا يرتدد كثريا يف قبولها لتكون مـــن اأتباعه، وقد �شاأله مرة اأحد 

خا�شتـــه وهـــو ابن عمـــه اآنندا: كيف نعامـــل الن�شاء اأيها ال�شيـــد؟ فاأجاب ل تنظر 

اإليهـــن. ولكـــن اإذا ا�شطررنا للنظـــر اإليهن؟ ل تخاطبهـــن. واإذا خاطبتهن كن على 

حـــذر تـــام منهن. وكان اآنندا من اأن�شار املـــراأة، وكان ابن عم بوذا و�شفيه، فمازال 

يلـــح علـــى بوذا حتى قبل �شم الن�شاء اإىل جماعتـــه واأتباعه، وعلى اأنه على الرغم 

من ذلك كان يرى يف هذا خطرا على املجتمع البوذي، وقد قال لآنندا مرة: لو مل 

ن�شـــم املراأة لدام النظام اخلال�ـــص طوياًل، اأما الآن بعد دخول املراأة بيننا فال اأراه 

يدوم طوياًل.

وقـــد اأثـــر عن بـــوذا قوله: "للنظام بعـــد موتي اأن يغـــري من �شننه ما يـــراه م�شرا 

ًملقا�شـــده وحياتـــه" ويرى العالمة رادها كر�شنن اأن بوذا عنى بهذه اجلملة لأتباعه 

طـــرد الن�شـــاء اإذا راأوا منهـــن خطرا على الدعـــوة، وبذلك مل تعـــن البوذية باملراأة 

العناية ال�شاملة.. مل تكرم وحت�شن اإليها؛ �شواء كانت زوجة اأو اأما اأو بنتا اأو اأرملة 

اأو حتى مطلقة،مل نطلع على حقوق حمرتمة للمراأة يف هذه الفل�شلفة، واإذا ذكرت 

فاإنها تذكر بطريقة عر�شية اأو هام�شية، ول نرى اأي ذكر عن مرياث املراأة، وهذا 

ينم على عدم ثقة باملراأة. كاأنهن مذنبات ل فائدة من املراأة اإل الإجناب، وذم املراأة 

التي تريد اأن تتتعلم البوذية.

اقتصرت العبادات في 
البوذية على تقديس 

"بوذا" بينما  تنوعت في 
اإلسالم إلشباع فطرة 

اإلنسان

 ال يوجد أثر لحقوق 
المرأة في الكتب 

البوذية وإذا ذكرت 
فإنها تذكر بصورة 
عرضية أو هامشية
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�ملـــــر�أة يف �لإ�شــــالم

مـــن كمال دين الإ�شالم وجماله تكرميه 

للمراأة واإح�شانه لها، ومن �شور التكرمي 

اأن حـــدد لها ن�شيبهـــا من املرياث، مما 

تركـــه الوالدان اأو غريهمـــا من اأقاربها 

على ح�شب نـــوع القرابة ويف حدود ما 

ت�شتحـــق. وحذر مـــن ع�شل املـــراأة، اأو 

الت�شيـــق عليهـــا. ونعى علـــى امل�شركني 

كراهيتهم لالأنثـــى وذمهم غاية الذم يف 

َحُدُهْم 
َ
ـــَر اأ ذلـــك قال تعـــاىل: {َواإَِذا بُ�شِّ

ا َوُهَو َكِظيٌم  نثَى َظـــلَّ َوْجُهُه ُم�ْشـــَودًّ
ُ
بالأ

َر ِبِه  يتَـــَواَرى مَن الَْقْوِم من �ُشـــوِء َما بُ�شِّ

َاِب  ُه يِف الرتُّ ْم يَُد�شُّ
َ
اأمُيْ�ِشُكـــُه َعلَى ُهوٍن اأ

لَ �َشاء َما يَْحُكُموَن}.
َ
اأ

ول فرق بـــني الرجل واملراأة يف القراآن. 

وقد خلـــق اهلل الرجل واملـــراأة ليعبدوه 

ويقوموا بالأعمـــال ال�شاحلة، وكالهما 

�شيحا�شـــب علـــى اأعماله. وللمـــراأة يف 

القـــراآن اأن جتـــادل ر�شـــول اهلل ولي�ص 

لأحد اأي حق يف اأن يجعلها ت�شمت.

ومن �شور تكرمي املراأة اأي�شا اإدلء املراأة 

بال�شهادة يف ال�شفقات، والوفاء بالنذور 

اإذا نـــذرت، مما يعد دليال على احرتام 

الإ�شـــالم لـــراأي املـــراأة، ولهـــا احلق يف 

اإبرام العقـــود وال�شفقات وحق التملك 

وحق الت�شرف يف ممتلكاتها كما ت�شاء، 

ومنح الإ�شالم للمراأة حقوقا ل مثيل لها 

يف هذا العـــامل، اأو يف اأي من الديانات 

املوجودة، حيث لها حق اأن تختار الزوج، 

ولها حق طلب الطالق، ونهى عن �شرب 

الزوجة بدون �شبب، ولقد بلغ من كرامة 

املراأة امل�شلمة اأنها جتري اخلائف وتفك 

الأ�شـــري، فالن�شاء يف الإ�شـــالم �شقائق 

الرجـــال وخـــري النا�ص خريهـــم لأهله. 

للمراأة حـــق الإجارة، والبيـــع، وال�شراء 

و�شائر العقود، ولها حق التعلم والتعليم 

وحـــّرم الإ�شالم قتل الن�شـــاء والأطفال 

يف احلـــرب. ولقـــد بلـــغ مـــن حمافظة 

الإ�شالم علـــى املراأة امل�شلمـــة اأنه اأنزل 

قراآنـــا يتلى اإىل يـــوم القيامة يحذر فيه 

من اإ�شاعــــــة ال�شوء عنها، فقال تعاىل: 

تُوا 
ْ
{َوالَِّذيَن يَْرُموَن املُْح�َشنَاِت ثُمَّ مَلْ يَاأ

ْربََعـــة �ُشَهَداء َفاْجِلُدوُهْم ثََماِننَي َجلَْدًة 
َ
ِباأ

ْولَِئَك ُهُم 
ُ
بًَدا َواأ

َ
َوَل تَْقَبلُوا لَُهْم �َشَهـــاَدًة اأ

الَْفا�ِشُقوَن}.

ولقـــد كرم الإ�شالم املـــراأة اإذا كانت اأما 

واأمر بالإح�شان لها والرب بها، لذلك جند 

اأن القـــراآن يو�شـــي بالإح�شان للوالدين 

بعد عبـــادة اهلل عز وجـــل: قال تعاىل: 

يْنَا اْلإِن�َشـــاَن ِبَواِلَديْه ُح�ْشًنا َواإِن  {َوَو�شَّ

َجاَهـــَداَك ِلتُ�ْشـــِرك بي َما لَيْ�ـــَص لََك بِه 

نَبِّئُُكم 
ُ
علٌْم َفاَل تُطْعُهَما اإِيلَّ َمْرِجُعُكْم َفاأ

ـــا ُكنتُـــْم تَْعَملُـــون}. فـــالأم والزوجة  مِبَ

والبنـــات والأخوات يف الإ�شالم ح�شلن 

على حقوقهن يف املرياث قبل اأن تعرف 

اأي ديانة اأو قانون هذه احلقوق.

لقد رفـــع الإ�شالم مكانة املراأة واأكرمها 

مبـــا مل يكرمها به دين �شواه. ويالها من 

ت�شريعات رفعت مكانـــة املراأة وكرمتها 

اأح�شـــن تكرمي و�شانتهـــا وحفظتها من 

كل �شواء.

�لعبادة يف �لبوذيـــــة

اإن البوذيـــة ل تعرف طريقـــة العبادات 

باحلركات، فكل مـــا عندها هو الإكثار 

مـــن احلمـــد والثناء على بـــوذا حل�شنه 

وجمالـــه وكمالـــه، وهكـــذا ي�شتنتـــج اأنَّ 

البوذيـــة التـــي اأ�ش�شهـــا بـــوذا لــــم تلزم 

اأتباعهـــا يف البدايـــة ب�شعائـــر معّينة اأو 

تفر�ص عليهم عبـــادات خا�شة، ولكنَّها 

لــــم تلبـــث اأن حتّولـــت مـــن بعـــده اإىل 

ممار�شـــة العبـــادات، واأقامـــت املعابد، 

كمـــا اأنَّ بـــوذا رف�ـــص النظـــام الطبقي 

وحاربـــه، واآمـــن بالتنا�شـــخ، واتخذ من 

الزهـــد والتق�شـــف والعزلة م�شـــاًرا له 

ولأتباعـــه، ودعـــا اإىل رهبانيـــة قا�شية 

وحـــاّدة للتخلّ�ـــص من ال�شهـــوات وهوى 

النف�ـــص، وجعـــل ال�شبيـــل اإىل التخلّ�ص 

منها مواجهتها بق�شايا اأخالقية، وجعل 

الطريـــق اإىل ذلك الفـــرار اإىل الغابات 

والطبيعـــة للتاأّمـــل، ممـــا جعـــل بذلـــك 

منهجه �شلبًيا يف مواجهة التحّديات. 

وللبوذيـــة نظام معني مـــن حيث رجالها 

وخدامهـــا. ولقـــد عرفنـــا من قبـــل اأن 

بـــوذا ذهب اإىل اأن الطريق اإىل الرنفانا 

واحلياة الروحية ال�شامية لن يبلغها اإل 

اأ�شخا�ص اأفرغوا اأنف�شهم لهذا الغر�ص. 

ولذلك و�شع رتبـــة للن�شاك املتزهدين، 

وكان حمتما على من يريد الدخول اإىل 

اإحـــدى رتب النظام الديني اأن ي�شت�شري 

اأول والديه. 

رسمت البوذية 
لنفسها نظاما معينا 
في مجال العبادات 

فاعتمدت على 
الطبقات سواء بالنسبة 

لرجالها أو خدامها
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�لعبادة يف �لإ�شــــالم

 العبـــادة ا�شـــم جامع لـــكل ما يحبه اهلل وير�شـــاه من الأقـــوال والأعمال الظاهرة 

والباطنـــة، وهـــذا هو اأح�شن ما قيـــل يف تعريف العبادة. واأمـــا الآثار املرتتبة على 

العبـــادات فمنهـــا، ان�شراح ال�شدر، وراحة البال، وارتياحـــه واطمئنانه والعبادة يف 

الإ�شالم لها روح ولها ج�شد، فروحها العقيدة التي دفعت اإليها، والغاية التي عملت 

مـــن اأجلها، وج�شدها عمل اجلوارح، من لفظ الل�شان، وحركات اجل�شم. فال�شالة 

مثـــال حركات واألفاظ، قيـــام وقعود، وركوع و�شجود، وتـــالوة وذكر وت�شبيح، ولكن 

هذا كله ج�شد ال�شالة، فاإن مل يكن الدافع اإليه توحيدا �شحيحا، وعقيدة �شليمة، 

ومل يكن املق�شود بها امتثال اأمر اهلل، وطلب ر�شاه، كانت ج�شدا ميتا ل روح فيه، 

فال�شـــالة هي التي تنهـــى عن الفح�شاء واملنكر، و�شلة وثيقـــة بني العبد وبني ربه 

ويكون على �شلة دائما باهلل. ثم اإن الزكاة لها اآثارها العظيمة، فهي تطهر النف�ص 

مـــن ال�شـــح والبخل، وتطهر املـــال، وتكون �شببا يف منائه وكرثتـــه، ويح�شل بها ما 

ي�شمى يف هذا الزمان بالتكافل الجتماعي، وهو اأن الأغنياء عندما يخرجون زكاة 

اأموالهم ويعطونها للفقراء، فاإن الفقراء تن�شد بذلك حاجاتهم ويح�شل لهم القوت 

ب�شبب هذا احلق الذي فر�شه اهلل عز وجل يف اأموال الأغنياء. 

واأما ال�شيام فاإن اآثاره عظيمة ونتائجه كبرية، وذلك اأن ال�شيام جنة كما قال ر�شول 

اهلل، فهـــو جنة مـــن النار، ووقاية منها يف الدار الآخرة، وهو جنة من املعا�شي، اإذ 

اإن فيـــه اإ�شعـــاف قوة ال�شهوة يف النف�ص، فيكبح جماحها ويحول بينها وبني اأن تقع 

يف املزالـــق، وتقع يف الأمور املحرمة، ب�شبب التمتع بالنعم والتلذذ بها، فاإن النف�ص 

قـــد تقدم ب�شبب ذلك على ما ل حتمـــد عقباه يف الدنيا والآخرة، واأما احلج فاإنه 

عبـــادة عظيمـــة افرتا�شها اهلل عز وجـــل على عباده يف العمر مـــرة واحدة، وهي 

ت�شتمـــل على اأمور تتعلـــق باملال واأمور تتعلق بالبدن ولها اآثار طيبة، ونتائج حميدة 

يف حيـــاة الإن�شان، ومن الآثار املرتتبة على احلج والعمرة اأن املحرم عندما يتجرد 

مـــن ثيابـــه ويلب�ـــص اإزارا ورداء ي�شتوي فيه الغنـــي والفقري، ويتذكر بهـــذا اللبا�ص 

الأكفـــان عند املوت في�شتعد له بالأعمـــال ال�شاحلة التي هي خري زاد. واأي�شا يف 

اجتمـــاع احلجاج يف عرفة تذكـــري باجتماع النا�ص يف املوقف يـــوم القيامة فيكون 

ذلك حافزا لال�شتعداد لذلك اليوم بالأعمال ال�شاحلة، ويف احلج يلتقي امل�شلمون 

من م�شارق الأر�ص ومغاربها فيتعارفون. واحلا�شل اأن هذه العبادات العظيمة التي 

وميكن قبوله يف الثامنة من عمره، ولكنه 

ل ير�شـــم يف وظيفته قبل الع�شرين، اأما 

حفلـــة القبـــول فـــال تخرج عـــن اإجراء 

بع�ص الطقو�ص، وترداد بع�ص الألفاظ. 

ويفر�ـــص على النا�شـــك التبتل، ويحظر 

عليه الرق�ـــص والغناء وامل�شارح اأو اأخذ 

الف�شـــة اأو الذهب. ول يـــاأكل يف اليوم 

اإل وجبـــة واحـــدة يف ال�شحى. ويحمل 

يف يده طبـــق الإح�شان متنقال من بيت 

اإىل اآخـــر، ل يقول كلمة لأحد، ول يوؤثر 

الغني على الفقري عند طلب الإح�شان. 

وقد عا�ـــص اأولئك الن�شـــاك يف الأديرة 

التـــي �شرع يف ت�شييدهـــا يف زمن بوذا، 

نف�شه وارتدوا الثوب الأ�شفر الب�شيط، 

اأمـــا عملهم فـــكان عالوة علـــى �شيانة 

الأماكـــن املقد�شـــة "الدر�ـــص والتاأمل"، 

واأنكـــر بـــوذا ال�شـــالة، ولكـــن اأتباعـــه 

اأبتدعـــوا مامل يبتدعه اأي دين اآخر، األ 

وهـــو ال�شالة الآلية القائمة على جمرد 

التكـــرار املمـــّل. فكانـــوا ينق�شون بع�ص 

الألفـــاظ ال�شحريـــة علـــى "عجلتـــني" 

لل�شـــالة، يديرها الهـــواء اأو قوة اندفاع 

املـــاء. ويف كل مرة تلـــف العجلة لّفتها، 

وترتفع الكلمات املنقو�شة نحو ال�شماء، 

وتردد �شالة هي جمرد تكرار. ولو كان 

بوذا نف�شه حيا لنتف�ص خجال من هذه 

البتكارات ال�شبيانية.

اإليمان بجميع األنبياء 
والرسل واجب وفرض 

في اإلسالم
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در��شات

للعبادة في اإلسالم 
مقاصد وليس مجرد 

حركات تؤدى من 
اإلنسان



�شرعها اهلل عـــز وجل وبنى عليها دينه 

احلنيـــف، ترتتـــب عليها اآثـــار طيبة يف 

حيـــاة امل�شلم الدنيوية، واآثار عظيمة يف 

حياتـــه الأخروية، ولكن لي�شت هذه هي 

كل العبـــادات يف الإ�شـــالم، فالعبادة يف 

الإ�شـــالم اأ�شمل اإذ هي كل ما يحبه اهلل 

وير�شاه من الأعمال والأقوال الظاهره 

والباطنـــة، فكل عمـــل اأو قول عملته اأو 

قلته مما يحبه اهلل وير�شاه فهو عبادة، 

بل كل عادة ح�شنة عملتها بنية التقرب 

فمعا�شرتـــك  عبـــادة،  فهـــي  اهلل  اإىل 

احل�شنة لأبيك واأهلك وزوجك واأولدك 

وجريانك اإذا ق�شدت بها وجه اهلل فهي 

عبـــادة، ومعاملتـــك احل�شنـــة يف البيت 

وال�شـــوق املكتـــب واإذا ق�شدت بها وجه 

اهلل فهي عبـــادة، واأداء الأمانة والتزام 

ال�شـــدق والعـــدل وكـــف الأذى واإعانة 

ال�شعيـــف واكت�شاب احلـــالل وموا�شاة 

امل�شكني وزيارة املري�ص ون�شرة املظلوم 

كل ذلـــك عبـــادة اإذا ق�شد به وجه اهلل، 

وِحـــَي اإِلَيَْك ِمَن 
ُ
قـــال تعاىل: {اتْـــُل َما اأ

الةَ تَنَْهى  ـــاَلةَ اإِنَّ ال�شَّ ِقِم ال�شَّ
َ
الِْكتَاِب َواأ

 ِ
َّ

اهلل َولَِذْكـــُر  َوامْلُنَكـــِر  الَْفْح�شـــاء  َعـــِن 

ْكـــرب َواهلل يَْعلَـــُم َما تَ�ْشنَُعـــوَن} ويقول 
َ
اأ

يَُّهـــا الَِّذيـــَن اآَمنُـــواْ ُكِتَب 
َ
�شبحانـــه: {يَاأ

َياُم َكَما ُكِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمن  َعلَيُْكُم ال�شِّ

َقبْلُكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن} ويقول اهلل تعاىل: 

ُمُر بالَْعْدِل َوالإِْح�َشاِن َواإِيتَاء 
ْ
 يَاأ

َ ّ
{اإِنَّ اهلل

ِذي الُْقْربَى َويَنَْهى َعِن الَْفْح�َشاء َواملنَكِر 

ُروَن}. َوالَْبْغِي يَِعُظُكْم لََعلَُّكْم تََذكَّ

�لأنبياء و�لر�شل يف �لبوذية

ل تعـــرتف ول توؤمـــن البوذيـــة بالر�شل 

والأنبياء، وبالتـــايل اأي�شا ل ب�شريعتهم 

ول بكتبهـــم، وهـــذا يرجـــع اىل اإنـــكار 

البوذية لالألوهية من الأ�شا�ص.

 �لأنبياء و�لر�شل يف �لإ�شالم

الإميـــان بالر�شـــل هـــو الت�شديـــق بـــاأن 

اهلل بعـــث يف كل اأمة ر�شـــول، يدعوهم 

اإىل عبـــادة اهلل وحـــده واجتنـــاب مـــا 

يعبـــد من دونه، واأنهـــم جمعيا مر�شلون 

�شادقـــون، قد بلغوا جميع مـــا اأر�شلهم 

اهلل به، ومنهـــم من اأعلمنا اهلل با�شمه، 

ومنهـــم من ا�شتاأثر اهلل بعلمه. والإميان 

بجميع الأنبيـــاء والر�شل واجب وفر�ص 

يف ديـــن الإ�شـــالم، ومـــن كفـــر بواحـــد 

منهـــم فقد كفر بهم جمعيـــا، والقتداء 

بهـــم يف الإميان وح�شـــن اخللق والعمل 

ب�شريعـــة مـــن اأر�شـــل اإلينا منهـــم، واأن 

خامتهـــم واأف�شلهم املر�شـــل اإىل النا�ص 

كافة حممد �شلى اهلل عليه و�شلم، فال 

ر�شول ول نبي بعده اإىل يوم القيامة.

ومل تخـــل اأمـــة مـــن ر�شـــول يبعثه اهلل 

ب�شريعـــة م�شتقلـــة اإىل قومـــه اأو نبـــي 

يوحي اإليه ب�شريعـــة من قبله ليجددها 

من بعده. وجميع الأنبياء والر�شل رجال 

مـــن الب�شر، اختارهـــم هلل وا�شطفاهم 

واجتباهـــم بني �شائر عبـــاده، وف�شلهم 

بالآيـــات  واأيدهـــم  والر�شالـــة  بالنبـــوة 

واأكرمهـــم اهلل بالر�شالـــة، وكلفهـــم بها، 

واأمرهـــم باإبالغهـــا اإىل النا�ص ليعبدوا 

بعث الله األنبياء والرسل 
للهداية وتقويم 

الناس.. أما البوذية فال 
مكان فيها لألنبياء 

والرسل

العبادة في اإلسالم 
تتميز بالشمول قوال 

وعمال ظاهرا وباطنا



اهلل وحـــده، واأن الر�شـــل خلق من خلق 

اهلل، وكلهـــم عباده، وهـــو اأوجدهم وهو 

واأنهـــم ل ميلكـــون  فيهـــم،  املت�شـــرف 

والر�شـــل  �شـــرا.  ول  نفعـــا  لأنف�شهـــم 

جمعيـــا ب�شـــر ل يختلفـــون عنهـــم يف 

تكويـــن اأج�شادهم، لي�ص فيهم �شيء من 

الألوهية ولي�ـــص فيهم من هو ابن اهلل، 

تعـــاىل اهلل عمـــا يقولـــون علـــوا كبريا، 

ولي�ـــص فيهم من يكتم مـــن �شيء اأر�شله 

اهلل عـــز وجل به، قـــال تعـــاىل: {اآَمَن 

بِّه َوامْلُوؤِْمنُوَن  نِزَل اإِلَيِْه ِمن رَّ
ُ
�ُشوُل مِبَا اأ الرَّ

ُكل اآَمـــَن ِباهلل َوَمالآئَكِتِه َوُكتُبه َوُر�ُشِلِه لَ 

ن رُّ�ُشلِه َوقالُواْ �َشِمْعنَا  َحٍد مِّ
َ
ُق بنَْيَ اأ نَُفـــرِّ

رُي}،  َطْعنَا ُغْفَرانَـــَك َربَّنَا َواإِليَْك املَ�شِ
َ
َواأ

يَُّها الَِّذيَن 
َ
ويقول �شبحانه وتعـــاىل: {ياأ

اآَمنُواْ اآِمنُواْ ِباهلل َوَر�ُشوله َوالِْكتَاِب الَّذي 

نَزَل 
َ
َل َعلَـــى َر�ُشوله َوالْكتَاب الَّـــذَي اأ نَزَّ

ِمن َقبُْل َوَمن يَْكُفْر ِباهلل َوَماَلِئَكِتِه َوُكتُِبِه 

َوُر�ُشِلـــِه َوالَْيْوِم الآِخـــِر َفَقْد �َشلَّ �َشاَلًل 

بَِعيًدا}، ويقول �شبحانه وتعاىل: {ُقولُواْ 

نزَل اإِىَل 
ُ
لَيْنَا َوَما اأ ِ َوَما اأنِزَل اإِ

ّ
اآَمنَّا ِبـــاهلل

َواإِ�ْشَحاَق َويَْعقوَب  َواإِ�ْشَماِعيـــَل  اإِبَْراهيَم 

وِتَي ُمو�َشـــى َوِعي�َشى 
ُ
َوالأ�ْشَبـــاط َوَمـــا اأ

ُق بنَْيَ  بِِّهْم لَ نَُفرِّ وِتَي النَّبيُّوَن من رَّ
ُ
َوَمـــا اأ

نُْهْم َونَْحُن لَُه ُم�ْشِلُموَن}، ويقول:  َحٍد مِّ
َ
اأ

يِّـــنَي َر�ُشوًل  مِّ
ُ
{ُهـــَو الَّـــِذي بََعـــَث يِف اْلأ

يِهْم َويَُعلُِّمُهُم  نُْهْم يَتْلُو َعلَيِْهْم اآيَاِتِه َويَُزكِّ مِّ

ْكَمَة َواإِن َكانُوا ِمن َقبُْل لَِفي  الِْكتَاَب َواحْلِ

بنٍي َواآَخِريـــَن ِمنُْهْم ملَّا يَلَْحُقوا  �َشاَلٍل. مُّ

ِكيـــُم. َذِلَك َف�ْشُل  بِهـــْم َوُهـــَو الَْعِزيُز احْلَ

اهلل يُوؤِْتيـــِه َمـــن يَ�َشـــاء َواهلل ُذو الَْف�ْشِل 

ن 
َ
الَْعِظيـــم}، ويقول: {َوَما َمنََع النَّا�َص اأ

ن َقالُواْ 
َ
يُوؤْمنُـــواْ اإِْذ َجاءُهـــُم الُْهـــَدى اإِلَّ اأ

�ُشـــوًل. ُقل لَّْو َكاَن يِف  بََعـــَث اهلل بَ�َشًرا رَّ
َ
اأ

لْنَا  ْر�ِص َمالآئَكٌة مَيْ�ُشوَن ُمْطَمِئنِّنَي لَنَزَّ
َ
الأ

�ُشوًل}. َماء َملًَكا رَّ َن ال�شَّ َعلَيِْهم مِّ

�خلامتة

اإن اأي ر�شالـــة دينيـــة يتـــم حجبهـــا عن 

العقل، اأو منع العقل من تناولها وتدبرها 

والوقـــوف علـــى حقيقتها، هـــي لي�شت 

بر�شالة دينية اإلهية، بل هي عورة دينية 

خمتلقة كاذبة م�شوهة، يخ�شى اأتباعها 

اأن تطلـــع عليهـــا اجلماهـــري، فينف�شوا 

عنها، واإن اأية ر�شالة دينية يقوم اأتباعها 

بو�شـــع احلواجـــز والأ�شـــالك ال�شائكة 

وهـــالت القدا�شـــة املخيفـــة واملرعبـــة 

حولهـــا، لرتهيب النا�ـــص عن القرتاب 

منهـــا والتفكـــر فيهـــا وتدبرهـــا وطرح 

الأ�شئلـــة عليهـــا، هـــي لي�شـــت بر�شالة 

اإلهية، واإمنا هي عبارة عن نزوات دنيئة 

واأطماع عفنة وع�شبية مقيتة لإخ�شاع 

النا�ـــص ل�شدنتهـــا واأحبارهـــا ورهبانها 

وعمائمهـــا، حتـــى يظلـــوا هـــم الأعلون 

ويبقـــوا الـــوكالء الوحيديـــن والو�شطاء 

املبا�شريـــن بني اهلل وبني عباده. احلمد 

هلل علـــى نعمـــة الإ�شـــــــالم وكفـــى بها 

نعمــــة. 

�مل�شــــادر و�ملر�جـــــع:

- العقيدة يف اهلل، الدكتور عمر �شليمان الأ�شقر.

- الإميان باهلل، حممد بن اإبراهيم احلمد.

- الإميان بالكتب، حممد بن اإبراهيم احلمد.

- الإميـــان بالكتب، الدكتـــور حممد بن عبدالرحمن 

اجلهني. 

- الإ�شـــالم اأ�شولـــه ومبادئـــه، الدكتـــور حممـــد بن 

عبداهلل بن �شالح. 

باملدينـــة  الإ�شالميـــة  اجلامعـــة  الإميـــان،  اأركان   -

املنورة. 

- اأثـــر العبـــادات يف حيـــاة امل�شلـــم، عبداملح�شن بن 

حممد البدر. 

- املراأة يف الإ�شالم، يف العقيدة اليهودية وامل�شيحية 

بني الأ�شطورة واحلقيقة

- الإ�شالم واملراأة، موقع ر�شول اهلل. 

- مقارنة الأديان- اأديان الهند الكربى،

- البوذية تاريخها وعقائدها، عبداهلل م�شطفى. 

- ن�شو�ـــص يف اأديـــان الهنـــد، حممـــد �شيـــاء 

الأعظمي. 
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در��شات

اإلسالم رسالة 
واضحة المعالم 
واألركان بينما 

البوذية تقوم على 
الفلسفة والتقديس 

والضبابية



احلفاظ على الكيان الأ�شري اأحد اأهم 

املقا�شـــد التي تهـــدف اإليهـــا ال�شريعة 

الإ�شالميـــة من خـــالل تنظيمها للزواج 

والطالق ومـــا يرتبط بهما مـــن اأحكام 

وت�شريعات.

وامل�شلم/امل�شلمـــة اجلديـــد لبـــد مـــن 

الإيجـــاز لـــه عـــن �شـــروط الـــزوج يف 

الإ�شالم، فقد و�شعت ال�شريعة �شروطا 

لهـــذه العالقـــة باعتبارهـــا مـــن اأعظم 

العالقات يف الإ�شالم.

وا�شرتط يف املـــراأة اأن اأن تكون م�شلمة 

اأو  يهوديـــة  اأنهـــا  )مبعنـــى  كتابيـــة  اأو 

ن�شرانية(، عفيفة حم�شنة، واأن ل تكون 

من حمارمـــه الالتي يحرم عليه الزواج 

منهن على التاأبيد، ول يجمع يف زواجه 

بني املراأة واأختهـــا اأو عمتها اأو خالتها، 

وبالن�شبـــة للرجل فقـــد ا�شرتط فيه اأن 

اأن يكـــون م�شلمـــا، ويحـــرم يف الإ�شالم 

زواج امل�شلمة مـــن الكافر اأيا كان دينه؛ 

كتابياً كان اأو غري كتابي، ح�شن اخللق، 

م�شتقيما.

فـــاإذا ما متـــت ال�شـــروط، وعقد العقد 

وجبـــت وترتبت احلقوق على الزوجني، 

فيجب على الرجل النفقة على الزوجة 

مـــن طعـــام و�شـــراب ولبا�ـــص وامل�شكن 

املنا�شب، والع�شرة احل�شنة، قال تعاىل: 

{َوَعا�ِشُروُهَنّ ِبامْلَْعُروِف َفاإِْن َكِرْهتُُموُهَنّ 

 ِفيِه 
ُ َّ
ْن تَْكَرُهوا �َشيًْئا َويَْجَعَل اهلل

َ
َفَع�َشى اأ

ا َكِثرًي}، ويقـــول ر�شول اهلل �شلى  َخـــرْيً

اهلل عليـــه و�شلم: "خريكم خريكم لأهله 

واأنـــا خريكـــم لأهلي"، وكذلـــك ال�شرب 

عليهـــا وحتملهـــا، ومراعـــاة الفروقات 

الطبيعيـــة بينهمـــا، باعتبـــار اختـــالف 

الطبيعـــة، والعـــدل يف حالـــة التعـــدد، 

والدفاع عنها، وحفظ اأ�شرارها، وعدم 

التعدي عليها، وحل امل�شكالت بالن�شح 

والإر�شـــاد، قالـــت عائ�شـــة ر�شـــي اهلل 

عنهـــا: "مـــا �شـــرب ر�شـــول اهلل �شلى 
اهلل عليـــه و�شلم امـــراأة ول عبداً اإل اأن 

يقاتل يف �شبيل اهلل"، واللتزام ب�شروط 

الزوجة.

هـــذا بالن�شبـــة حلقـــوق الزوجـــة، اأمـــا 

بالن�شبة حلقوق الزوج، فله حق الطاعة 

باملعـــروف، باعتباره قوامـــا على املراأة، 

ومتكينه من ال�شتمتاع  بها، عدم الإذن 

ملـــن يكره الـــزوج بالدخـــول اإىل املنزل، 

قال ر�شـــول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: 

"ل يحـــل للمـــراأة اأن ت�شـــوم وزوجهـــا 

�شاهـــد اإل باإذنه، ول تـــاأذن يف بيته اإل 

باإذنـــه"، وعـــدم اخلروج مـــن البيت اإل 
باإذنه، وخدمته.

هـــذه هـــي باخت�شـــار �شديـــد �شـــروط 

حتقق العالقـــة الزوجية، وحق كل زوج 

على الآخر، وبقي اأخريا على الزوجني 

ْن َخلََق 
َ
مراعاة قوله تعاىل: {َوِمْن اآيَاِتِه اأ

ْزَواًجا ِلتَ�ْشُكنُوا اإِلَيَْها 
َ
نُْف�ِشُكـــْم اأ

َ
لَُكْم ِمْن اأ

ًة َوَرْحَمـــًة اإِنَّ يِف ذِلَك  َوَجَعـــَل بَيْنَُكْم َمَودَّ

ـــُروَن}، وقولـه تعاىل:  َلآيَـــاٍت ِلَقْوٍم يَتََفكَّ

ن نَّْف�ـــصٍ َواِحَدٍة  {ُهَو الَّـــِذي َخلََقُكـــم ِمّ

َوَجَعَل ِمنَْها َزْوَجَها ِلَي�ْشُكَن اإِلَيَْها}. 

الشريعة اإلسالمية 
وضعت أحكاما 
ميسرة يتقبلها 
المسلم الجديد 

وخاصة في العالقات 
األسرية
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�لب�شرى يف لقاء مع عامل �ملخطوطات 

د. محمود مهــدي بـــدوي

المخطوطات
 الوعاء الحضاري 
للتراث العربي 
واإلسالمي

املخطوطـــات العربيـــة والأ�شالميـــة متثل الرافد احل�شـــاري للعامل 

العربـــي والإ�شالمي، وبني طياتها ي�شكن التاريخ باأحداثه املتالحقة، 

والآثـــار التـــي تركها الأجـــداد، وتبني اأحـــوال املجتمـــع يف الع�شور 

املختلفة، لذا كان من الأهمية مبكان الهتمام بالعلم املخت�ص بالآثار 

واملخطوطات على مدار التاريخ العربي والإ�شالمي.

ولقد ا�شتخدم العرب وامل�شلمون الكثري من الو�شائل املتاحة للحفاظ 

على تراثهم، فنجده حمفوظا على األواح من الطني املفخور، واحلجر، 

واأوراق الـــربدي، والأخ�شاب واملعادن واجللود والورق.. فكل ما كان 

يتاح لهم كانوا يجعلون منه مادة حلفظ هذا الرتاث.

ومـــع التقدم العلمي اأ�شبـــح للمخطوطات علم خا�ـــص بها، درا�شة، 

وبحثـــا، ومتحي�شـــا، ومتخ�ش�شـــون، واأ�شـــول علمية ي�شـــري وفقها 

املتخ�ش�ص يف هذا العلم..

ونحن يف هذا اللقاء �شوف نتناول علم املخطوطات مع اأحد العلماء 

الذيـــن عا�شـــوا، ووهبوا حياتهم لهـــذا العلم، لي�شتخرجـــوا لنا كنوز 

احل�شـــارة العربية والإ�شالمية، وتكون مادة خ�شبة �شهلة يف متناول 

اأيدينا ت�شتفيد منهـــا الأجيال على مر الع�شور، اإنه الدكتور حممود 

مهـــدي بـــدوي الذي �شوف نتعرف منه علـــى املخطوط واأهمية علم 

املخطوطـــات، وكيفية احلفاظ عليها.. وغري ذلك من املو�شوعات.. 

فاإىل ما جاء يف اللقاء:

بد�يـــــــة نرحب ب�شيفنا �لعزيز.. �أهال و�شهال مبجلة �لب�شرى وقر�ئها 

و�لقائمني عليها..

هل لكم �أن تعرفونا ب�شخ�شيتكم �لكرمية؟

ب�شـــم اهلل الرحمن الرحيـــم، ا�شمي حممود مهدي حممود اإبراهيم، 

وال�شهرة حممود مهدي بدوي، بداأت حياتي العلمية يف ُكتَّاب �شيخّي 

املرحومـــني: ال�شيخ ربيـــع اأبوال�شعود، وال�شيـــخ حممد عجاج، حيث 

بداأت حفظ القراآن الكرمي يف ُكتَّاب الأول، وختمته يف ُكتَّاب الثاين، 

وبعد اإمتام درا�شتي البتدائية احلقني والدي -رحمه اهلل- بالتعليم 

الإعـــدادي الأزهري، وتدرجت يف مراحلـــه الدرا�شية حتى تخرجت 

يف كليـــة اللغـــة العربية، جامعة الأزهر، بعـــد التخرج عملت مدر�ًشا 

للغة العربية واآدابها يف املعاهد الأزهرية، ووزارة املعارف ال�شعودية، 

وتدرجـــت يف ال�شلّـــم الوظيفي التعليمي حتى �شـــرت مديًرا لإحدى 

الإدارات التعليميـــة بالأزهـــر ال�شريـــف. واأثناء عملـــي مدر�ًشا للغة 

العربية ح�شلت على متهيد املاج�شتري من كلية الدرا�شات الإ�شالمية 

والعربية بجامعة الأزهر، و�شجلت ر�شالة املاج�شتري يف ق�شم الأدب 

والبالغـــة، وكان مو�شوعهـــا "ال�شور البيانيـــة يف الُع�شر الأخري من 

القراآن الكرمي" اإل اأن ظروف بعثتي للعمل بوزارة املعارف ال�شعودية 

حالـــت دون اإمتـــام الر�شالـــة، وبعـــد عودتـــي مل�شر التحقـــت بق�شم 
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الدرا�شات الرتاثيـــة، مبعهد الدرا�شات 

العربيـــة، التابع جلامعة الدول العربية، 

وفيه ح�شلت على الدبلومة فاملاج�شتري 

فالدكتوراه التي اأهلتني ملمار�شة حتقيق 

الـــرتاث العربي حتقيقا علميًّا منهجيًّا، 

حتـــى �شـــرت ع�شـــًوا بلجنـــة حتقيـــق 

الـــرتاث العلمـــي بجامعة م�شـــر للعلوم 

والتكنولوجيا مب�شر.

عـــــــام  ب�شـــــــكل  �ملخطوطـــــــات  در��شـــــــة 

و�لإ�شالمية علـــــــم ودر��شة.. هل لكم �أن 

حتـــــــددو� لنا مفهـــــــوم �ملخطوطة وكيف 

ميكـــــــن لنا حتديد مـــــــا �إذ� كان �ملحتوى 

�لذي يتم حتقيقه خمطوطة �أم ل؟

املخطـــوط ب�شـــكل عام هـــو كل ما كتب 

بخـــط اليـــد، لكـــن ا�شطلـــح كثـــري من 

العلمـــاء علـــى اأن املخطوط هو ما كتب 

بخط اليد قبل زمن الطباعة، �شواء كان 

يف �شـــكل �شحف م�شمـــوٍم بع�شها اإىل 

بع�ـــص يف �شورة كرا�شـــات اأو دفاتر، اأو 

يف �شكل لفائف، وعليه فال تعد الوثائق 

ول الر�شائـــل ول العهـــود واملواثيق ول 

النقو�ص خمطوطات. 

ما هي �أهمية علـــــــم �ملخطوطات و�أنو�عها؟

حتـــى وقت قريب م�شـــى كان التحقيق 

يعتمد يف كثـــري من الأحيان على خربة 

املحقـــق، وفرا�شتـــه، وح�شـــن توقعـــه، 

ووفـــرة معلوماتـــه، وكـــم ثقافتـــه، ثـــم 

اقتحم ميـــدان التحقيق من ل ميلك له 

عدة ول عتـــاًدا، فن�شـــرت خمطوطات 

جمهولـــة الن�شـــب، م�شوهـــة املالمـــح، 

م�شللة للباحثــــني، فتنبه بع�ص الأفراد 

لهـــذا  بالـــرتاث  املعنيـــة  واملوؤ�ش�شـــات 

العبـــث، واألفت كتـــب، وو�شعت مناهج 

علمية توؤهل راغبـــي التحقيق ملمار�شة 

هذا الفـــن ممار�شة منهجية، فا�شتملت 

املناهج الدرا�شية على العديد من املواد 

الدرا�شيـــة كمناهـــج التحقيق، وفهر�شة 

التحقيـــق،  وم�شـــادر  املخطوطـــات، 

ودرا�شة امل�شطلحات...الخ، وبذا اأ�شبح 

علـــم املخطوطات علًمـــا جامًعا لكل ما 

يحتاجـــه املحقـــق مـــن اأدوات لإخـــراج 

املخطوط يف اأقرب �شورة ملا تركه عليه 

املوؤلف.

اأمـــا بالن�شبة لأنـــواع املخطوطات فهي 

تتنـــوع بتنوع العلوم، فهناك خمطوطات 

ال�شريعـــة  بعلـــوم  تُْعنـــى  �شرعيـــة 

كالفقـــة والتف�شـــري واحلديـــث، وهناك 

خمطوطات لغوية كمخطوطات املعاجم 

واللغة وقواعـــد اللغة من نحو و�شرف، 

وخمطوطـــات بالغيـــة، وخمطوطـــات 

اأدبيـــة، وخمطوطـــات تاريخية، وكل ما 

�شبق ميكـــن اأن نطلق عليه خمطوطات 

العلـــوم النقليـــة، وهنـــاك خمطوطـــات 

العلـــوم العقليـــة كالفل�شفـــة واحل�شاب 

والهند�شة والطب وال�شيدلة والكيمياء 

واحِلَيـــل )امليكانيـــكا( وغريهـــا. وهذا 

يربز اإىل حد كبـــري مقدار ثراء الرتاث 

ا وكيًفا.   الإ�شالمي، وتنوعه، كمًّ

�أبرز �ملخطوطات يف �لعامل �لإ�شالمي؟ 

و�أكـــــــر �لـــــــدول �لإ�شالمية �لتـــــــي تزخر 

بهذه �ملخطوطات؟

ل ميكـــن القـــول اإن خمطوطـــات كـــذا 

هي اأبـــرز املخطوطات علـــى الإطالق، 

ولكن ت�شتمـــد املخطوطات متيزها من 

اأمـــور منهـــا، اجلانـــب املـــادي: كح�شن 

اخلـــط، والزخرفـــة، وتو�شيـــح الن�ـــص 

بر�شـــوم نباتية اأو حيوانيـــة اأو اآدمية اأو 

ميكانيكيـــة فلكية...الـــخ، اأو من خالل 

قيمتهـــا العلمية، حيث يعـــد املخطوط 

متفـــرًدا متميًزا يف فنـــه، كمعجم ل�شان 

العرب، وتـــاج العرو�ص للزبيدي، وكتاب 

القانـــون لبن �شينا والـــرازي، واجلامع 

لبـــن البيطار...الخ. وتعـــد امل�شاحف 

ال�شريفة يف طليعة ذلك باحتوائها على 

الأمرين، فقد كانت توىل عناية خا�شة 

ن�شاخـــًة وفنًّا وجتليـــًدا، بالإ�شافة اإىل 

قيمتها املعنوية العالية. اأما اأكرث الدول 

الإ�شالمية ثراء واحتفاظا باملخطوطات 

فهـــي تركيا، ولعل ال�شبب يعود اإىل تلك 

احلقبـــة التـــي تولت فيها حكـــم العامل 

الإ�شالمي، ف�شرعت اآنذاك يف جمع ما 

ا�شتطاعت جمعه من املخطوطات.

مبن تاأثـــــــر �لدكتور حممـــــــود مهدي يف 

در��شته لعلم �ملخطوطات؟

لقد تاأثرت يف عملي كمحقق مبدر�شتني 

من مدار�ص التحقيـــق: املدر�شة الأوىل 

التـــي اعتمـــد فحولهـــا علـــى منهجهم 

اخلا�ص يف التحقيـــق، ومن اأعالم هذه 

املدر�شة الأ�شاتذة: حممد حميي الدين 

هـــارون،  وعبدال�شـــالم  عبداحلميـــد، 

واأحمـــد �شقـــر، واآل �شاكـــر، و�شعيـــب 

الأرناوؤوط وغريهم.

اأمـــا املدر�شة الثانية فهي التي اعتمدت 

علـــى مناهـــج درا�شية �شاملـــة، واأدوات 

كافية، متد املحقـــق بكل ما يحتاج اإليه 

لإجنـــاز عملـــه اإجنـــازا علميـــا �شامال، 

كتب: اأن�ص اخلليفة / مدير التحريـر



التراث خير معبر عن 
الهوية اإلسالمية 

لذلك اهتم 
المستشرقين به 

تحقيقا ودراسة ونشرا
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ومن اأعالم هـــذه املدر�شة الذين تاأثرت 

بهم نظريـــا وعمليا اأ�شتاذاي الكرميان: 

الأ�شتاذ املرحوم ع�شام ال�شنطي، حيث 

در�ـــص يل مناهـــج التحقيـــق وفهر�شـــة 

املخطوطات، وكان اأحد امل�شرفني على 

ر�شالـــة املاج�شتري، واأ�شتـــاذي الدكتور 

يو�شف زيدان الذي اأ�شرف على ر�شالة 

الدكتوراه.  

كيف ميكـــــــن لنا من خالل هـــــــذ� �لعلم 

�لر�ئع �حلفاظ على �لرت�ث �حل�شاري 

وهوية �لأمة �لإ�شالمية؟

اإن هـــذا العلـــم وحـــده لـــن يحقـــق لنا 

احلفـــاظ على الـــرتاث احل�شاري، ولن 

يـــربز ويدعم وجود الهويـــة الإ�شالمية، 

بـــل هـــو يف حاجـــة لأجيـــال خمل�شـــة 

توؤمن بهذه الثوابـــت، وتوقن اأن الرتاث 

خـــري معرب عـــن اأ�شالتهـــا، ومن خالله 

تنعك�ـــص �شورة اجلهـــود الرائعـــة التي 

بذلهـــا علماوؤنـــا يف كافة املجالت حتى 

حاز العـــامل الإ�شالمي ق�شـــب ال�شبق، 

وا�شتحـــق الريادة، و�شاهـــم يف النه�شة 

العلميـــة احلديثة باأفـــكار وا�شتنتاجات 

علمائـــه. وعلينا األ نقـــارن بني التقدم 

العلمي احلـــايل وبني م�شمـــون الرتاث، 

فنتعلـــل بعدم احلاجة اإليه، ويكفينا دليال 

على اأهميته عناية امل�شت�شرقني به حتقيًقا 

ودرا�شـــة ون�شـــًرا، فقد ن�شـــروا درا�شات 

كثرية تبـــني ف�شل الـــرتاث العربي، ومن 

هوؤلء: رينولد نيكل�شون، وجورج �شارتون، 

ومايرهوف، وزوزنفلد ويوك�شفيت�ص. 

يف �ملخطوطات �لتي قمت بتحقيقها.. 

هناك �هتمام خا�س باجلانب �لطبي.. 

ملاذ�؟

حينمـــا بـــداأ العلمـــاء العـــرب يتنبهـــون 

لأهميـــة التحقيـــق يف الع�شر احلديث 

توجهـــت عنايتهم اإىل العلـــوم ال�شرعية 

واللغويـــة والأدبية؛ وذلـــك للحاجة اإىل 

هذه الكتب يف بع�ـــص مراحل الدرا�شة 

والبحـــث، واإلـــف م�شمونهـــا، وو�شـــوح 

م�شطلحاتهـــا، ول�شهولة ن�شرها، ورواج 

بيعها، فـــكان ذلك يعو�ص املحقق بع�ص 

التعوي�ـــص عمـــا اأنفقه، وعلـــى اجلانب 

الآخـــر ظـــل الـــرتاث العلمـــي ل يلتفت 

اإليـــه لعك�ـــص الأ�شبـــاب ال�شابقـــة، وقد 

حـــاول بع�ـــص املحققـــني اقتحام جمال 

 ، حتقيق الـــرتاث العلمـــي فـــزلَّ واأ�شلَّ

واأثناء درا�شتي للدبلومة نبهني اأ�شتاذي 

الدكتـــور حممـــد جـــالل عبدالوهاب، 

وهـــو اأ�شتـــاذ للريا�شيـــات يف اجلامعة 

الفرن�شيـــة اإىل �شرورة العناية بالرتاث 

العلمـــي حتقيًقا ودرا�شـــة، فاأفدت من 

تنبيهه، ووجهت عنايتي للرتاث العلمي 

م�شتعيًنـــا بـــاهلل، �شالـــًكا دربـــه ال�شاق، 

فاأف�شـــح يل عـــن كثـــري مـــن اأ�شـــراره، 

وتي�شـــر يل الوقـــوف علـــى كثـــري مـــن 

دللت م�شطلحاته واأ�شاليبه، فحاولت 

اأن يكـــون جهدي املتوا�شـــع م�شجًعا ملن 

تتوق نف�شه خلو�ص غماره.    

هل هنـــــــاك معايري خا�شة عند حتقيق 

�ملخطوطات لكـــــــي ن�شتطيع �لقول باأن 

هذ� �ملحتوى �لرت�ثي قد مت حتقيقه؟

نعـــم هنـــاك معايـــري علمية بهـــا يحكم 

ق حتقيًقا  على املحتوى الرتاثي باأنه ُحقِّ

علميًّا منهجيًّا، منها: جمع خمطوطات 

الكتـــاب ودرا�شتهـــا، وترتيبهـــا ترتيًبـــا 

منهجيًّا، واختيـــار اأ�شل للتحقيق منها، 

واعتماد بع�شها م�شاعدات، ومطابقتها 

وبيـــان الفروق بينهـــا، وت�شويب الن�ص، 

وتخلي�شـــه من الت�شحيـــف والتحريف، 

والتعريـــف مب�شطلحاتـــه، وتخريـــج ما 

يحتـــاج للتخريج، والتقـــدمي له بدرا�شة 

وافية، وتذييله بك�شافات منا�شبة.

م�شاعب تو�جه علم حتقيق �ملخطوطات؟

هناك م�شاعب عامة يواجهها كثري من 

املحققـــني تتمثل يف عـــدم القدرة على 

احل�شـــول علـــى بع�ص ن�شـــخ املخطوط 

لوجودهـــا يف بـــالد بعيـــدة، اأو للقيـــود 

ال�شديـــدة التـــي تفر�ـــص علـــى ت�شوير 

بع�ـــص املخطوطات داخليـــا وخارجيا، 

اأو لـــرداءة م�شوراتها، وهناك م�شاعب 

تخ�ص حتقيق الرتاث العلمي من اأهمها: 

غمو�ـــص كثـــري مـــن م�شطلحـــات هذا 

اجلانـــب الرتاثـــي، فكثري مـــن م�شطلحاته 

اأ�شلهـــا يونـــاين اأو �شريـــاين اأو هنـــدي اأو 

فار�شـــي، وقـــد دخـــل هـــذه امل�شطلحـــات 

الت�شحيـــف والتحريف نتيجـــة الرتجمة اأو 

الن�شخ، في�شاعف هذا من معاناة املحقق. 
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بجانب عملكم كمحقق للمخطوطات.. 

لديكـــــــم �شغـــــــف باجلانـــــــب �لدعوي من 

خالل �خلطابة.. ترى هل هناك �رتباط 

بني �لتحقيق و�خلطابة؟

التحقيق من دللته التدقيق، والتما�ص 

يفيـــد  كمنهـــج  والتحقيـــق  ال�شـــواب، 

اخلطيـــب يف حتريـــه الدقـــة، وح�شـــن 

اختياره للمو�شوع، وبراعته يف العر�ص، 

كما ميد اخلطيب برثوة علمية متنوعة 

ميكن الإفادة منها، وال�شت�شهاد بها يف 

بع�ص خطبه.  

هـــــــل �خلطاب �لدعوي �لـــــــذي يخاطب 

�مل�شلم وغري �مل�شلم بحاجة �إىل �لتطوير 

�أم �أن �لدعـــــــاة هـــــــم مـــــــن يحتاجون �إىل 

هذ�؟

ل ميكـــن ف�شل اخلطـــاب عن الداعية، 

فتطويـــر اأحدهما دون الآخر لن يحقق 

راأيـــي كالهمـــا  املرجـــوة، ويف  الغايـــة 

بحاجة لتطويـــر، فاحلاجة ما�شة لتنوع 

الأ�شاليـــب، واختيار اللغة واملو�شوعات 

التـــي تنا�شب املتلقـــي، وخماطبة العقل 

واإثارته، والعمل علـــى دح�ص ال�شبهات 

باحلجـــة واملنطق، والتحلـــي باحلكمة، 

واأن يكون الداعية قدوة ح�شنة، موؤهال 

تاأهيـــال نف�شيـــا وعلميـــا للقيـــام بهـــذا 

الـــدور العظيم، واأن يحـــاول الربط بني 

م�شتجـــدات الع�شر ودعوتـــه، والإفادة 

منها يف بلوغ غايته.

ق�شـــــــة هد�ية لأحد �لأ�شخا�س من غري 

�مل�شلمـــــــني تاأثر بهـــــــا ف�شيلـــــــة �لدكتور 

حممود مهدي؟

ممـــن تاأثرت بهم املفكر الفرن�شي رجاء 

جـــارودي، هـــذا الرجل ولـــد م�شيحيا، 

لكنـــه مل يركـــن اإىل مـــا �شـــب عليـــه، 

واعتمد على عقلـــه يقارن بني الأديان، 

حتـــى هدتـــه نتائـــج فكـــره اإىل عظمة 

الإ�شالم فاعتنقه غري مرتدد ول مبال، 

هذا النموذج يلفـــت نظرنا اإىل �شرورة 

الطـــالع على الفكر الدينـــي لالآخرين 

ودرا�شته درا�شـــة مقارنة، للوقوف على 

مـــا فيه من خلـــل وزيغ و�شـــالل، حتى 

نتمكن من بيان الفروق اجلوهرية التي 

تخدم دعوتنـــا، وتع�شم بع�ص امل�شلمني 

من الزلل. 

كلمة �أخرية..

اأخـــريا اأ�شكـــر جميع ال�شـــادة القائمني 

على اأمر هذه املجلة الرائعة، راجيا اهلل 

عـــز وجل لهم جميعا ال�شداد والتوفيق، 

�شببـــا  يجعلهـــم  واأن  بهـــم،  ينفـــع  واأن 

للهدايـــة، واأن يوفقهـــم ملزيد من اجلهد 

والعطاء. 
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�شوؤون �إ�شالمية

رئيس "فنزويال" يقرر استضافة أطفال "غزة" 
المصابين واليتامى

قـــرر الرئي�ص الفنزويلي، "نيكول�ص مادورو"، ا�شت�شافة الأطفال امل�شابني، وكفالة 

الأطفـــال اليتامى، جراء العدوان ال�شهيوين على "غـــزة"، داعًيا اإىل و�شع حد ملا 

و�شفه بـ"حرب الإبادة ال�شهيونية �شد ال�شعب الفل�شطيني."

واأ�شـــار "مادورو" اإىل اأن بالده �شـــوف تن�شئ مركز اإيواء، بهدف ا�شتقبال الأطفال 
الفل�شطينيـــني امل�شابـــني اأو اليتامـــى، جراء العـــدوان ال�شهيوين، م�شـــرًيا اإىل اأن 

"كراكا�ص" تدر�ص اإمكانية اأن تتبنى عائالت فنزويلية هوؤلء الأطفال. 

األمم المتحدة: انعدام األمن الغذائي لـ 74 % 
من النازحين السوريين

اأعلنـــت مفو�شيـــة الأمم املتحدة ل�شوؤون الالجئني يف لبنـــان، اأن نحو 74 يف املائة 

من اأ�شر النازحني ال�شوريني تعاين قدراً معيناً من انعدام الأمن الغذائي، واأ�شارت 

املفو�شيـــة، يف تقريـــر ن�شرته على موقعها الإلكرتوين، وتنـــاول الظروف املعي�شية 

للنازحني ال�شوريني بهدف حت�شني برامج امل�شاعدات الإن�شانية وتوجيه امل�شاعدات، 

واأ�شـــار التقريـــر اإىل اأن 40 يف املائة من اأ�شر النازحني ال�شوريني ت�شم 7 اأفراد اأو 

اأكـــرث، واأن 65 يف املائـــة منها ت�شم اأطفالً دون �شـــن اخلام�شة، يُذكر اأن تقديرات 

مفو�شيـــة الأمم املتحـــدة ل�شوؤون الالجئني ت�شـــري اإىل اأن عدد النازحني ال�شوريني 

يف لبنـــان قـــد جتاوز املليون و100 األف �شخ�ص، ويتوقع اأن يتجاوز عددهم املليون 

ون�شف املليون بنهاية العام احلايل. 

"السيليكا" تعلن قيام دولة 
مستقلة شمالي إفريقيا 

الوسطى
اأعلن تنظيم ال�شيليكا وهو تنظيم �شيا�شي وع�شكري 

م�شلم يف اإفريقيـــا الو�شطى، ت�شكيل حكومة وقتية 

لدولـــة م�شتقلـــة يف ال�شمال ال�شرقـــي للبالد، قال 

اجلـــرنال "نـــور الديـــن اآدم" النائـــب الأول لرئي�ص 

ال�شيليـــكا يف بيـــان لـــه: "مت اإن�شـــاء دولـــة لئيكية 

)علمانيـــة(، حرة وم�شتقلة تقع يف ال�شمال ال�شرقي 

جلمهورية اإفريقيا الو�شطى.. منف�شلة عن اإفريقيا 

الو�شطى".

واأ�شـــاف البيـــان اأن "الدولـــة اجلديـــدة يف منطقة 

"بـــرياو" )800 كـــم يف ال�شمـــال ال�شرقـــي لبانغي( 
يرتاأ�شهـــا "مي�شـــال دجوتوديـــا"، الرئي�ـــص ال�شابق 

لإفريقيـــا الو�شطـــى، وهـــو يف ذات احلـــني رئي�ـــص 

حكومتها املوؤقتة، واأو�شح البيان اأن "نور الدين اآدم" 

�شيتوىل من�شب وزير الدولة للدفاع الوطني والأمن 

الوطنـــي واأن 12 وزيـــرا اأو وكالء وزارة �شي�شكلـــون 

احلكومة املوؤقتة.

واأرجـــع نور الديـــن اآدم هذه اخلطـــوة اإىل "الإبادة 

اجلماعيـــة املخطـــط لها واملدبر واملنفـــذة، واتخاذ 

امل�شلمني رهائن مليلي�شيات م�شيحية، بالإ�شافة اإىل 

تدمري امل�شاجد وممتلـــكات الغري وبيوتهم وانتهاك 

ميلي�شيات الأنتي بالكا حرمة املقابر وامل�شاحف"، 

وظهرت فكـــرة تق�شيم البالد بـــني جنوب م�شيحي 

و�شمـــال م�شلـــم منذ تفاقـــم الأزمة التـــي انحدرت 

اإليهـــا البالد منذ اأكرث من عام، والتي دفعت مبئات 

الآلف من امل�شلمني اإىل الهجرة نحو �شمال البالد 

هربا من النتهاكات التي ت�شلطها عليهم ميلي�شيات 

الأنتي بالكا امل�شيحية. 

فل�شطــــني �ملحتلــــة

�شـــــــــــوريا

�إفريقيا �لو�شطى
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بوتين يبحــث الوضع فــي القرم مع 

الزعيم التاريخي للتتار
قال زعيم تتار القرم "م�شطفى جميلوف": اإن جمموعة من ممثلي 

الرئي�ـــص "بوتـــن" طلبوا منـــي مقابلة الرئي�ـــص الرو�شي "فالدميري 

بوتن"، واإن كانت نتيجة هذا اللقاء اإيجابية، ف�شوف يفك اأ�ْشر ابني 

واأعـــود اإىل وطنـــي،  واأكد "جميلوف" اأن ابنـــه رهينة؛ لكي ين�شاع 

لالإرادة الرو�شية وال�شلطات الرو�شية، ول يتحدث عن حرية القرم. 

كمـــا اأعـــرب عن اأمله اأن يرجع اإىل وطنه �شريًعـــا، ويفك اأ�ْشر ابنه، 

واأن تتحرر "اأوكرانيا" ويحا�شب كل القاتلني والفا�شدين. 

الصين تعدم ثمانيــة من 
مســلمي اإليغــور تحـــت 
شعار "مكافحة اإلرهاب"

اأعدمت ال�شلطات ال�شينية ثمانية اأ�شخا�ص 

من الأقلية امل�شلمة يف اإقليم �شينغيانغ غربي 

البـــالد بعد اإدانتهـــم بال�شلـــوع يف هجمات 

واأعمال ُو�شفت بالإرهابية، وبينها هجوم يف 

العا�شمة بكني.

اجلديـــدة  ال�شـــني  اأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 

"�شينخوا" عـــن اإدارة الرعايـــة يف �شينغيانغ 
اأنه مت تنفيذ اأحـــكام الإعدام يف الأ�شخا�ص 

الثمانية مبوافقـــة حمكمة ال�شعب العليا يف 

الإقليـــم الـــذي ي�شـــم اأغلبية مـــن امل�شلمني 

الإيغور ويعرف برتك�شتان ال�شرقية.

عدموا اتُهموا 
ُ
وقالت الوكالة اإن ثالثة ممن اأ

بتدبـــري هجـــوم ب�شيارة حمملـــة بالوقود يف 

بكني يعود اإىل خريف العام املا�شي.

ففي اأكتوبر/ت�شريـــن الأول 2013، �شدمت 

�شيـــارة حمملة بكمية من البنزين ح�شدا من 

النا�ص يف �شاحـــة "تيان اآن ِمْن" قبل اأن يقع 

اإ�شرام النار يف حمولتها مما اأدى اإىل مقتل 

خم�شـــة اأ�شخا�ـــص بينهم �شائحـــان واإ�شابة 

اأربعني اآخرين ح�شب رواية ال�شلطات.

اإنهـــا  ال�شينيـــة  ال�شلطـــات  تقـــول  وبينمـــا 

ت�شتهـــدف فقـــط مـــن ت�شفهـــم باإرهابينِي، 

يتهـــم ممثلون ل�شكان �شينغيانـــغ من الإيغور 

وحقوقيـــون ال�شلطـــات باعتمـــاد �شيا�شات 

قمعية اأدت اإىل ا�شطرابات يف الإقليم الذي 

يتمتع بحكم ذاتي.

وكانـــت ال�شلطـــات قـــد اأعدمـــت يف يونيو/

حزيـــران املا�شـــي 13 �شخ�شا بتهـــم تتعلق 

اأي�شا بالإرهاب، كما �شدرت اأحكام بال�شجن 

علـــى ع�شرات اآخريـــن لل�شبب نف�شه. ووفقا 

لوكالـــة �شينخوا، فـــاإن واحدا على الأقل من 

املتهمـــني الثمانيـــة اعـــرتف مب�شاركتـــه يف 

حادثـــة "تيان اآن ِمْن" التـــي و�شفتها الوكالة 
بالهجوم الإرهابي.

ونُ�شبـــت اإىل بقيـــة الأ�شخا�ـــص الذيـــن مت 

اإعدامهـــم "جرائـــم" يف مدن ك�شغـــر واأك�شو 

وهوتـــان ب�شينغيانـــغ ت�شمـــل التعـــدي علـــى 

ال�شرطة و�شنع متفجـــرات وال�شتيالء على 

�شـــالح وت�شكيـــل منظمـــة "اإرهابيـــة" وقتل 

م�شوؤولني حكوميني وحرق نقطة تفتي�ص.

وبـــث التلفزيـــون ال�شينـــي املركـــزي �شورا 

للمتهمني اأثناء حماكمتهم، وخالل ا�شتجواب 

ال�شرطـــة لهـــم. و�شهـــد اإقليـــم �شينغيانغ يف 

مار�ص/اآذار ومايو/اأيـــار املا�شيني هجومني 

ُو�شف اأحدهما باأنـــه انتحاري، واأوقعا نحو 

�شبعـــني قتيـــال، وهو ما دفـــع ال�شلطات اإىل 

فر�ص اإجراءات اأمن م�شددة. 

ترك�شتان �ل�شرقية

م�شلمو �لقرم
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ريا�شــــة

بطل العالم السابق "مايك تايسون" ينتقد تقاعس 
المسلمين عن نصرة غزة

يعقـــد هذه الأيـــام يف مدينة �شان دييغو موؤمتر »كومك- كـــون« الدويل، الذي يجذب كل عام 

اأكـــرث من مئة األف م�شرتك. ويعر�ص يف املوؤمتر الكتب امل�شورة والأفالم وم�شل�شالت اخليال 

العلمي والفنتازيا والنيمي�شن.

بطـــل العامل ال�شابق يف املالكمة للوزن الثقيل للمحرتفني، مايك تاي�شون، الذي حتول موؤخرا 

اإىل ممثـــل، قام بعر�ص م�شروعـــه »األغاز مايكل تاي�شون« وهو م�شل�شـــل »اأنيم�شني« تلفزيوين 

يقوم فيه تاي�شون باأداء ال�شوت ل�شورته املتحركه.

وردا على الأ�شئلة عن الو�شع يف غزة، قال: اإنه ي�شلي من اأجل اإخوانه الفل�شطينيني، واأ�شاف: 

"اإذا مل يتوقف ال�شهيانة عن قتل اإخواننا يف فل�شطني ف�شوف يواجه العامل حربا نووية".

وقال: "يوؤملني اأن امل�شلمني يقتلون بع�شهم البع�ص يف ال�شرق الأو�شط بدل من دعم اإخوانهم 

يف فل�شطني". 

روسيا: غرف للصالة 
ببطولة العالم للجودو 

ت�شتعد مدينة "ت�شيليابين�شك" الرو�شية 

ل�شت�شافـــة بطولة العامل للجودو، وقد 

حـــت و�شائل الإعـــالم اأن القائمني  �شرَّ

�شون اأماكن  على البطولة �شـــوف يخ�شِّ

ح مكتـــب  لل�شـــالة للم�شلمـــني ، و�شـــرَّ

حمافـــظ "ت�شيليابين�شـــك" اأنـــه �شوف 

يفتتـــح 3 غـــرف لل�شـــالة؛ للم�شلمني، 

والكاثوليك، والأرثوذك�ص.

و�شتُعقد بطولة العامل للجودو يف الفرتة 

بني 25-31 اأغ�شط�ص اجلاري. 

مدرب الهالل األلماني يعتنق اإلسالم
ك�شـــف وكيـــل الأعمال ال�شعـــودي اأحمد القرون عـــن تواجد املدرب 

الأملـــاين �شتامب الـــذي فاز مع فريق الهالل الأوملبـــي بكاأ�ص الأمري 

في�شل املو�شم املا�شي يف العا�شمة ال�شعودية الريا�ص، مو�شحاً باأن 

تواجد �شتامب يف الريا�ص ياأتي لظروفه ال�شخ�شية، حيث اإنه اعتنق 

الدين الإ�شالمي وهلل احلمد، وقد تزوج من فتاة �شعودية حالياً.

وقـــال القـــرون اإن �شتامـــب اتخذ قـــراره باعتناق الإ�شـــالم لقناعته 

التامة، وبعد ذلك اتخذ قرار الزواج من فتاة �شعودية..

واأو�شح اأحمد القـــرون يف ت�شريحات ل�شحيفة اجلزيرة ال�شعودية، 

اأن �شتامـــب حت�شل علـــى بع�ص العرو�ص من اأندية حملية، ولكنهامل 

ترتـــق لطموحـــات املـــدرب، ل�شيما اأنه ملـــم بكافـــة تفا�شيل الكرة 

ال�شعودية، حيث عمـــل يف فرتة �شابقة م�شاعداً للبلجيكي جرييت�ص 

وكذلـــك توىل تدريب اأوملبي الهالل وفـــاز معه بكاأ�ص الأمري في�شل، 

كما اأنه قدم عرو�شاً رائعة مع الهالل الأوملبي..

واأكـــد القرون اأن �شتامب ل ميانع من تدريب اأحد املنتخبات ال�شنية 

متـــى ما كان هناك م�شروع بنـــاء حمدد الأهداف، م�شيداً باإمكانات 

املدرب وقدرته على �شنع فريق قوي كما فعل مع الهالل. 
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العبو الشباب يسعون لتشييد مسجد 
على نفقتهم الخاصة

ك�شف مهاجم ال�شباب عي�شى عبيد اأن لعبي اجلوارح ب�شدد الإعالن 

عن مبادرة لبناء م�شجد مل يتحدد بعد مكانه، خالل مع�شكر هولندا 

على نفقة الالعبني، ووجدت الفكرة ترحابا وا�شعا من كل الالعبني 

الذين اأعلنوا تاأييدهم لهذا امل�شروع الإ�شالمي، وخالل الأيام املقبلة 

�شرتت�شم معامل هذا امل�شروع الكبري.

وتابع: مل نحدد اإىل الآن ما اإذا كنا �شن�شيد امل�شجد داخل الإمارات 

اأو خارجهـــا، فهنـــاك اقـــرتاح باأن يكـــون امل�شجد يف اإحـــدى الدول 

الآ�شيوية، التـــي بها اأغلبية م�شلمة مثل ماليزيا اأو اإندوني�شيا، نظرا 

لوجـــود املئـــات مـــن امل�شاجد يف الإمـــارات، وهذه الـــدول قد تكون 

بحاجة اأكرث لوجود م�شاجد لديها.

وزاد: مـــن الرائـــع اأن يـــوؤدي لعبو كـــرة القدم دورهـــم الجتماعي 

والدينـــي جتاه دولتهم، وجتاه عاملهم الإ�شالمي والعربي، واأنا �شعيد 

للغايـــة باأن لعبي الإمارات �شباقون يف هذا ال�شاأن ولهم الكثري من 

املواقـــف الإن�شانية، لكن معظمهم ل يحبـــون الإعالن عن مثل هذه 

الأ�شياء حتى ل يتم تف�شريها على غري ما حتمله من هدف اإن�شاين 

يف الدرجة الأوىل. 

أبوتريكة يرفض المشاركة في "مباراة 
سالم" بسبب االحتالل الصهيوني

رف�ص الالعب امل�شري املعتزل حممد اأبوتريكة تلبية دعوة للم�شاركة يف مباراة من 

اأجل "ال�شالم" ب�شبب ممار�شات الحتالل ال�شهيوين.

وجـــاءت الدعوة من زعيـــم الفاتيكان فران�شي�ـــص الأول للم�شاركة يف مباراة ودية، 

ون�شـــر النجـــم املعتزل �شورة للدعـــوة التي تلقاهـــا على ح�شابـــه الر�شمي مبوقع 

التوا�شل الجتماعي الق�شرية "تويرت".

وكتب اأبوتريكة يف تغريدة على �شفحته الر�شمية عرب "تويرت": "�شورة من الدعوة 

للمباراة، ورف�شي لها ب�شبب الكيان ال�شهيوين.. عفًوا نحن نربى اأجيال"، دون اأن 

يذكر مزيًدا من التفا�شيل.

فيمـــا ذكرت بع�ص املواقع الإخبارية الريا�شية اأن �شبب رف�ص الدعوة هو م�شاركة 

الالعب "الإ�شرائيلي" يو�شي بن عيون، الالعب ال�شابق لناديي ت�شيل�شي وليفربول 

الإجنليزيني يف املباراة.

وكان الالعب اأبوتريكة قد تلقى دعوة ر�شمية من فران�شي�ص الأول، خلو�ص مباراة 

ودية دولية من اأجل ال�شالم، من املقرر اأن تقام على امللعب الأوليمبي يف روما يف 

مطلع �شبتمرب املقبل. 



الصحفية األمريكية
كلوديا الرشود.. 

"واقعية اإلسالم" سارت بي إلى الهداية

كلوديـــا الر�شود.. اأمريكية من ولية "كاليفورنيا"، تخرجت من جامعتها امل�شهورة، 

ثـــم عملت "�شحفيـــة"، جاءت اإىل الكويت يف عام 1979م، بلـــد الت�شامح الديني، 

حاملـــة بـــني جنباتهـــا ديانتها ال�شابقة وهـــي الن�شرانية، ولكـــن اأراد اهلل عز وجل 

اأن تتـــزوج رجـــال من اأهل هذا البلد الطيب، فـــكان لها نعم الزوج يف بلد تبعد عن 

موطنها الأ�شلى اآلف الأميال، فقدم لها منوذجا اإ�شالميا واقعيا من خالل اأقواله 

واأفعاله املرتبطة بقيم وتعاليم الإ�شالم.. 

مل يكتف الزوج بذلك فبداأ يعرفها على الإ�شالم ب�شورة �شيقة، ويقدم لها الإ�شالم 

باأركانه يف �شورة فريدة.. ت�شتدعي من مل ي�شمع عنه اإىل الوقوف والتاأمل اأمامه.. 

ماهـــذا الديـــن العظيم؟.. ويبداأ ال�شخ�ـــص يف البحث والغو�ـــص لي�شتخرج بنف�شه 

جواهر وجمال الإ�شالم..

ومن هنا بد�أت رحلة �ل�شيدة "كلوديا �لر�شود".. فماذ� قالت؟..

م�شاهري �هتدو�



ق�شيـــت �شتة ع�شر عامـــا بعد اأن اأتيت 

اإىل الكويت يف البحـــث والدرا�شة لكي 

كان  ولذلـــك  الإ�شـــالم..  اإىل  اأحتـــول 

دخويل اإىل الإ�شالم لي�ص اأمرا �شهاًل.

عندمـــا جئت اىل الكويـــت مل اأكن ذلك 

ال�شخ�ـــص املفقود الذي ل يعرف الدين 

اأو يعـــرتف بوجود اإله خالـــق لل�شموات 

ترعرعـــت  قـــد  كنـــت  بـــل  والأر�ـــص، 

ممار�شـــة  مبتعـــة  اأ�شعـــر  كن�شرانيـــة، 

العبادات والطقو�ص التي تربيت عليها، 

فقـــد كنت اأرى هـــذا الأمر هو �شراحة 

مع النف�ص، ووجودي يف جمتمع خمتلف 

عـــن جمتمعي ال�شابـــق ل يجعلني اأغري 

دينـــي ال�شابـــق لأنخـــرط يف املجتمـــع 

اجلديـــد، حيـــث اعتـــربت ذلـــك نوعا 

مـــن اأنواع النفـــاق، ولذلك مل تكن لدي 

الرغبـــة يف التحـــول اإىل ديانـــة جديدة 

لكـــي اأكون مقبولـــة يف املجتمع اجلديد 

الذي اأعي�ص فيه.. 

عندما ذهبـــت اإىل القا�شي اأنا وزوجي 

لكـــي نتـــزوج قـــال يل القا�شـــي: اأنـــت 

ن�شرانيـــة، والن�شارى اأهـــل كتاب، فال 

تدعـــي �شخ�شـــا يرغمـــك علـــى تغيري 

وقـــع يف  العبـــارة  لهـــذه  وكان  دينـــك، 

نف�شـــي، وذلك لأن ال�شـــالم ي�شمح يل 

بالبقاء على دينـــي كن�شرانية متزوجة 

مـــن م�شلـــم، فاحرتمته جـــدا لإخباري 

بهذا الأمر حيث كنت قلقة، وم�شطربة 

من هذه الناحية. 

مـــع مـــرور الوقت بـــداأت القـــراءة عن 

الإ�شـــالم، واأخربين زوجـــي الكثري عن 

الإ�شـــالم. وكان كثـــرًيا مـــا ي�شاألني اإذا 

كنت اأرغـــب يف اعتنـــاق الإ�شالم لكني 

اأخربته باأنني عندما اأ�شعر اأنني جاهزة 

للتحـــول اإىل الإ�شـــالم �شـــوف اأعرفـــه 

واأقوم بذلك.

بـــداأت يف تعلم املزيد عـــن الإ�شالم مع 

اأطفـــايل واأنا اأحببت مـــا تعلمته خالل 

تلك الفرتة من تعاليم ومبادئ الإ�شالم، 

فقـــد كنت اأرى اأنها قريبـــة من الفطرة 

وتخاطـــب العقـــل واملنطـــق، فاتخـــذت 

قرارا داخليا بـــاأن الإ�شالم بالن�شبة يل 

هو الدين الأخري والنهائي.

وكانـــت املرحلـــة الأخـــرية بالن�شبة يل 

هـــي التحليـــل واملقارنـــة بـــني الإ�شالم 

يف  خا�شـــة  الأخـــرى،  والديانـــات 

امل�شـــرتكات والختالفـــات، فالرحمـــة 

والعـــدل وامل�شاواة والإح�شان وم�شاعدة 

الآخرين قيم جاءت بها الأديان الأخرى، 

ولكن هـــل كانت تلك املفاهيم والتعاليم 

جمرد اأمـــور نظرية، اأو �شعارات تطلق، 

ول يوجد لها تطبيق يف اأر�ص الواقع..

لقـــد راأيـــت عجبـــا يف الإ�شـــالم.. نعم 

الرحمة موجودة يف الإ�شالم والديانات 

الأخـــرى.. ولكنهـــا يف الإ�شـــالم اأعـــم 

واأ�شمـــل، ولذلك جنـــد اأن اهلل عز وجل 

خاطـــب نبيـــه قائـــال: {ومـــا اأر�شلناك 

اإل رحمـــة للعاملـــني}، فمـــن رحمة اهلل 

عـــز وجـــل اأن اهلل اأر�شل نبيـــه حممدا 

�شلى اهلل عليـــه و�شلم للعاملني )لالإن�ص 

واجلـــن(، ومل ير�شلـــه خا�شة اإىل قومه 

كمـــا يف الديانـــات ال�شابقـــة، ولذلـــك 

والإح�شـــان  الرحمـــة  �شـــور  تعـــددت 

والرفق يف الإ�شالم، وجاء كواقع عملي، 

�شواء بالن�شبة لالإن�شـــان اأو احليوان اأو 

النبـــات اأو اجلماد، ولنـــا يف ق�شة بكاء 

جـــذع النخلة خري اأثـــر، فقد قال جابر 

بن عبداهلل: كان امل�شجد م�شقوفا على 

جـــذوع نخل، فـــكان النبـــي -�شلى اهلل 

عليـــه و�شلم- اإذا خطب يقوم اإىل جذع 

منهـــا، فلما �شنع له املنرب �شمعنا لذلك 

اجلـــذع �شوتـــا ك�شوت الع�شـــار،  حتى 

جـــاء النبـــي -�شلى اهلل عليـــه و�شلم-، 

فو�شع يده عليه ف�شكت.

رحلتـــي يف التحول مـــن الن�شرانية اإىل 

الإ�شـــالم كانت رحلة طويلـــة، ومل تكن 

وليدة اليوم والليلة، مررت فيها بالكثري 

من املحطات، فلم اأدخل الإ�شالم �شريعا، 

اأو اأتـــاين الوحـــي املفاجئ مـــرة واحدة 

لأكـــون اإن�شانـــة م�شلمـــة، لقـــد ق�شيت 

العديـــد من ال�شنـــوات يف التعرف على 

الإ�شالم ومبادئـــه وتعاليمه، وا�شتمعت 

للكثـــري من العلمـــاء، وامل�شايـــخ، لأكون 

علـــى ب�شرية من اأمـــري، وتعلمت بع�ص 

تعاليم الإ�شالم..

mahmoudbakrh@كتب: حممود بكـــر - �شكرتيـــر التحريــر

قضيت عدة سنوات في 
التعرف على اإلسالم حتى 

أكون على "بصيرة من 
أمري"
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فنحن اأمـــام اأفعال واأقوال خمتلفة عما 

هـــو موجود يف الديانـــات الأخرى، نعم 

ال�شفة واحدة، لكـــن الإ�شالم يرتجمها 

واقعا وفعال..

اإن هذا التنوع يف الإ�شالم ي�شجع الفرد 

على ممار�شة ال�شعائر والعبادات، ويفتح 

جمال كبريا داخـــل القلب والنف�ص ملثل 

تلك الأمور.

اأركان  اأده�شتنـــي  التـــي  ومـــن الأمـــور 

الإ�شالم، فال�شهادتان اإ�شالم وا�شت�شالم 

من العبد لرب العباد، وعبادته وحده ل 

�شريـــك له، وركن "الـــزكاة"، فيه الكثري 

من احلكمة واخلري للعامل اأجمع، بل اإن 

الزكاة قادرة على خلق عامل �شعيد بعيد 

متاما عن الغل واحلقد واحل�شد، فدفع 

الزكاة يحل م�شكلـــة الظلم والغنب التي 

ي�شعـــر بها الفقـــراء وامل�شاكني، ويحقق 

التـــوازن بينهم وبـــني الأغنياء يف �شورة 

من التكافـــل الجتماعي يعجز اأي دين 

اآخـــر عن حتقيقها، وكذلك ركن ال�شوم 

الـــذي يعزز قيـــم التعاطـــف الإن�شاين، 

والن�شبـــاط النف�شي، وتقويـــة الإميان 

بـــاهلل عز وجل، والتقرب اإليه يف �شورة 

مل تاألفها الأديان الأخرى، فال�شائم يف 

الإ�شـــالم كاملالئكـــة ل �شراب ول طعام 

ول �شهـــوات بل عبـــادات.. اأما ال�شالة 

ففيها من الأ�شرار ما يعجز عنه الل�شان، 

فال�شالة يف الإ�شـــالم توا�شل دائم بني 

العبد واهلل عز وجل، فبجانب ال�شلوات 

اخلم�ص هناك ال�شلوات التطوعية التي 

يلجاأ فيها الإن�شان اإىل اهلل عز وجل يف 

اأي وقت يناجيه، ي�شكو له، يتو�شل اإليه، 

يرجـــوه، ي�شكره، بل جعـــل الإ�شالم من 

"ال�شـــالة" قرة العني لالإن�شـــان امل�شلم، 
يتقرب بها اإىل اهلل عز وجل لي�شعد يف 

الدنيا والآخرة.

اأخريا فاإن "احلج" هو الركن الأخري من 

الأركان وقـــرن بال�شتطاعـــة، وهذا من 

رحمـــة اهلل بالعباد، وهذا الركن يجتمع 

امل�شلمون حتت مظلته �شوا�شية ل فرق 

بني اأبي�ص اأو اأ�شود، رحلة يرتبى ويتعلم 

فيهـــا امل�شلم، ال�شرب والرحمة والوحدة 

ّيَها 
َ
ويعي�ـــص واقعيا قولــــــه تعـــاىل: {يَاأ

ـــن َذَكـــٍر َواأنثَى  الّنا�ـــُص اإِنَـــا َخلَْقنَاُكـــم ِمّ

َوَجَعلْنَاُكـــْم �ُشُعوًبا َوَقَباِئـــَل ِلتََعاَرُفوا اإِّن 

تَْقاُكْم...}.. فيعي�ص 
َ
ْكَرَمُكْم ِعنَد اهلِل اأ

َ
اأ

واقعـــا اأنه ل فرق بـــني اإن�شان واآخر اإل 

بتقوى اهلل عز وجل.. 

بعد الدرا�شة والبحـــث اأ�شبحت اأقرب 

اإىل الإ�شـــالم واعتناقـــه لكـــن ما زالت 

هنـــاك اأمور بحاجة اإىل قرار، فالتخلي 

عـــن معتقد بعد ع�شـــرات ال�شنني قرار 

يحتاج اإىل �شجاعة وقوة، وهذا ما كنت 

اأريد، فاأخربت زوجي مبا اأعاين، فذهب 

اإىل ال�شيخ يف امل�شجد الذي ي�شلي فيه، 

واأخـــربه، فـــكان اأن األهمه اهلل عز وجل 

الـــرد ال�شواب قائال له: "اأخرب زوجتك 

اأنهـــا ل تتخلى عن دينهـــا الأ�شلي، اإنها 

�شوف تقوم بتطوير نف�شها، للو�شول اإىل 

نهايتهـــا الطبيعية. فالإ�شالم يبني على 

تعاليم امل�شيحيـــة. اإنه الر�شالة النهائية 

لالأديـــان الكتابيـــة. فهي كمـــا لو كانت 

قد ح�شلـــت على درجـــة البكالوريو�ص 

يف ممار�شـــة امل�شيحية، ولكن من خالل 

قبـــول الإ�شـــالم اإنها �شتكمـــل درا�شتها 

الروحية وامل�شي قدمـــا للح�شول على 

اأعظم �شهادة وهي الإ�شالم".

املاج�شتـــري  الت�شبيـــه  هـــذا  اأعطـــى 

الراحـــة  مـــن  الكثـــري  والدكتـــوراه يل 

و�شاعدين على و�شع اللم�شات الأخرية 

علـــى قراري اعتناق الإ�شالم.. واحلمد 

هلل اأ�شبحت م�شلمة..

بعـــد فـــرتة وجيزة مـــن اإ�شالمـــي قرر 

زوجي الذهاب اإىل مكة لأداء احلج مع 

اأطفالنـــا الثنني، عندمـــا �شمعت والدة 

زوجـــي بهـــذا النباأ قـــررت اأن تاأتي اإيلَّ 

حال، وترافقني يف رحلتي لكي تر�شدين 

وتدعمنـــي، ويف مكـــة املكرمـــة �شعرت 

باإح�شا�ـــص كبـــري من ال�شـــالم والر�شا، 

وحمـــدت اهلل عـــز وجل اأننـــي جزء من 

هـــذا املجتمع ال�شخم مـــن امل�شلني من 

كل ركن من اأركان الأر�ص.

منذ ذلك احلني تعرفـــت على الإ�شالم 

عـــن قـــرب ومازلـــت لـــالآن اأتعلـــم عنه 

الكثري. وملا كنت من حمبي احليوانات، 

فقد كنت �شعيـــدة لكت�شاف الكثري من 

الإ�شارات والإر�شادات يف القراآن الكرمي 

والأحاديـــث النبويـــة التـــي حتثنا على 

العطف على احليوانات، واإكرامها.

اإن كل اآيـــة مـــن اآيـــات القـــراآن الكرمي 

تعلمنـــا الكثـــري مـــن الدرو�ـــص املهمـــة، 

خا�شـــة اإذا كان لدينا معلـــم قادر على 

م�شاعدتنـــا علـــى تف�شـــري لغتـــه الغنية 

و�شياقه التاريخي.

اإن اآيات القراآن تعالج كل ق�شايا احلياة، 

وجتيب على جميع الأ�شئلة. 

شعرت في "مكة 
المكرمة" بنعمة األمن 

واألمان والسالم
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�لإعجاز �لعلمي

نحاول الإجابة عن �شوؤال اأو �شبهة طاملا 

رددها امللحـــدون يف حديث النبي عليه 

ال�شالة وال�شالم، حول �شجود ال�شم�ص 

حتت العر�ص، لنقراأ...

اإنهـــا �شبهـــة اأثارهـــا اأعـــداء الإ�شـــالم 

بهـــدف الت�شكيك يف �شـــدق نبينا عليه 

ال�شـــالة وال�شالم، فقالـــوا اإن ال�شم�ص 

جتـــري بقوانني كونية حمكمة، ومع اأننا 

نراهـــا تغرب وتتحـــرك اإل اأن احلقيقة 

اأن الأر�ـــص هي التـــي تدور حولها. لقد 

�شككوا ب�شـــدق حديث النبـــي الأعظم 

عندما قال لأبي ذر حني غربت ال�شم�ص: 

"اأتدري اأين تذهب؟"، فيقول اأبوذر: اهلل 
ور�شولـــــه اأعلم، فيقول احلبيب: "فاإنها 

تذهــــــب حتى ت�شجــــد حتـــت العر�ص، 

ِري  ْم�ُص جَتْ فذلــــك قوله تعـــاىل: {ال�شَّ

مِلُ�ْشتََقـــٍر لََها َذِلَك تَْقِديُر الَْعزيز الَْعِليم} 

»ي�ص:38«، واحلديث رواه البخاري.

اإن املوؤمـــن يوؤمـــن بكل مـــا جاء عن اهلل 

وعن ر�شوله، واأول �شفة للمتقني اأوردها 

اهلل يف كتابـــه هـــي: {الَِّذيـــَن يُوؤِْمنُـــوَن 

ِبالَْغيِْب} »البقـــرة:2«، فقد حدثنا اهلل 

عـــن كثـــري مـــن الأ�شيـــاء الغيبيـــة مثل 

اجلـــن واملالئكة والقيامة واجلنة والنار 

ومعجزات الأنبياء، وكل هذه الأ�شياء ل 

يوجد اإثبات علمي ملمو�ص عليها، فهل 

ننكرها كما يفعل امللحدون؟!

اإن العلـــم مل ي�شـــل اإىل نهايته، بل كلما 

ك�شـــف العلمـــاء حقيقة علميـــة جديدة 

زاد اإح�شا�شهـــم بجهلهـــم اأكـــرث، وتبني 

لهم اأن الكـــون اأعقد مما كانوا يظنون، 

وقد يك�شف العلماء حقائق حول �شجود 

ال�شم�ـــص يف امل�شتقبـــل، وبالتايل نكون 

اأمـــام دليل مـــادي ملمو�ـــص على �شدق 

قول النبي عليه ال�شالة وال�شالم.

لقـــد اأراد النبي الأعظم ] اأن يذكرنا 

بـــاأن هـــذه ال�شم�ـــص هـــي خملـــوق من 

خملوقـــات اهلل ي�شجـــد لـــه ول يع�شي 

اأمره، لقـــد �شحح املعتقـــدات ال�شائدة 

يف زمنـــه، حيث كان النا�ص يعتقدون اأن 

ال�شم�ـــص هـــي اإله في�شجـــدون لها. ولو 

كان النبـــي يريـــد ال�شهـــرة اأو املال كما 

عـــون لكان الأجدر بـــه اأن يقرَّ قومه  يدَّ

علـــى �شركهـــم وعقيدتهـــم الفا�شدة يف 

األوهيـــة ال�شم�ص، ولكنه ر�شول من عند 

اهلل.

ولكن احلديث يوؤكد على �شجود ال�شم�ص 

واأنهـــا جتـــري يف فلكها وهـــي �شاجدة 

خلالقها تعاىل. وميكننـــا اأن نفهم هذه 

النقاط لنتمكن من فهم احلديث اأكرث:

1 - اإن كل �شـــيء ي�شجـــد هلل، وبالتايل 
فاإن ال�شم�ـــص ت�شجد هلل يف كل حلظة، 

وهـــذا ل يتناق�ص مع ن�ص احلديث، بل 

اإن النبـــي الأعظم عندما قـــال: "فاإنها 

تذهب حتى ت�شجد حتت العر�ص" يعني 

اأن ال�شم�ـــص يف رحلتهـــا تبقى �شاجدة، 

فالعر�ـــص يحيط بالكـــون كله من جميع 

رد على ملحد "3"

سجود الشمس
 تحت العرش
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جوانبـــه، فاأينمـــا تكـــون ال�شم�ـــص فهي 

حتت العر�ص، وكل املخلوقات هي حتت 

العر�ص اأي�شاً!

2 - اإن عمـــل ال�شم�ص الدائم يف توليد 
الطاقة واحلرارة هـــو امتثال لأمر اهلل 

مَلْ تََر 
َ
و�شجود له، واهلل تعاىل يقول: {اأ

َماَواِت َوَمْن  نَّ اهلل يَ�ْشُجُد لَُه َمْن يِف ال�شَّ
َ
اأ

ْم�ُص َوالَْقَمـــُر َوالنُُّجوُم  ْر�ـــصِ َوال�شَّ
َ
يِف اْلأ

َوابُّ َوَكِثرٌي ِمَن  َجُر َوالـــدَّ َبـــاُل َوال�شَّ َواجْلِ

النَّا�ص َوَكِثرٌي َحقَّ َعلَيِْه الَْعَذاُب َوَمْن يُِهِن 

نَّ اهلل يَْفَعُل َما  اهلل َفَمـــا لَُه ِمْن ُمْكـــِرٍم اإِ

يَ�َشاءُ} »احلج:18«.

علـــى  للـــرد  طريقـــة  اأف�شـــل  اإن   -  3
امل�شككـــني يف مثل هـــذه ال�شبهـــات اأن 

نـــزداد اإميانـــاً ويقينـــاً ومت�شـــكاً بهـــذا 

الدين، ول نف�شح جمالً لهم اأن ي�شككوا 

يف ديننـــا احلنيـــف، فاهلل تعـــاىل يريد 

اأن يختـــرب اإمياننا و�شدقنـــا وثقتنا به، 

فاملوؤمن ل يطلـــب الدليل امللمو�ص على 

كل �شـــيء، بل ل�شان حالـــه يقول: {ُكل 

ِمـــْن ِعنِْد َربِّنَـــا} »اآل عمران:7«. ولي�ص 

�شروريـــاً اأن ناأتـــي بالدليل العلمي على 

كل �شيء.

فلـــو جاء ملحـــد واأنكر وجـــود املالئكة 

وطلب الدليل العلمـــي، فما هو العمل؟ 

بب�شاطـــة نقـــول اإننا نوؤمن بـــكل ما جاء 

يف القـــراآن وال�شنـــة، فـــاإذا كان هنـــاك 

دليل علمي زادنـــا اإمياناً وت�شليماً، واإذا 

مل يوجـــد دليـــل علمـــي فهذا لـــن يوؤثر 

يف اإمياننـــا. ولذلـــك فـــاإن اأول �شفـــة 

للقـــراآن وردت هـــي {َل َريْـــَب ِفيـــِه}، 

واأول �شفـــة للمتقني وردت هي {الَِّذيَن 

يُوؤِْمنُـــوَن ِبالَْغيْـــِب} فتاأملوا معي هاتني 

ال�شفتني:

1 - القـــراآن لريـــب فيه، اأي: ل�شك فيه.

2 - املتقـــون يوؤمنــــــون بالغيــــــــب، اأي: 
بالأ�شياء غـــري امللمو�شة والتي ل يوجد 

عليها دليل مادي.

ولكـــن اهلل تعـــاىل اأودع يف كتابه الكثري 

مـــن املعجـــزات العلميـــة لتثبتنـــا علـــى 

احلـــق، وتـــرك اأ�شيـــاء ليختـــرب �شدق 

اإمياننـــا، فلو قدم اهلل لنا الدليل املادي 

علـــى كل �شـــيء فمـــا فائـــدة الإميـــان 

اأو  اإذن، وكيـــف نتميـــز عـــن املالئكـــة 

عـــن اجلمادات، فهـــذه ل تع�شـــي اأمر 

خالقها؛ لأنها لي�شت خمرية، ولكن اهلل 

اأعطانـــا حرية الختيار، ولذلك قال يف 

َح�ِشَب 
َ
اأول �شـــــــورة العنكبـــوت: {اأمل  اأ

ْن يَُقولُـــوا اآََمنَّا َوُهْم 
َ
ْن يرُْتَُكوا اأ

َ
النَّا�ـــُص اأ

َل يُْفتَنُـــوَن َولََقْد َفتَنَّا الَّذيـــَن ِمْن َقبِْلِهْم 

َفلََيْعلََمـــنَّ اهلل الَِّذيَن �َشَدُقـــوا َولََيْعلََمنَّ 

ْم َح�ِشـــَب الَِّذيـــَن يَْعَملُـــوَن 
َ
الَْكاذِبـــنَي  اأ

ْن يَ�ْشِبُقونَا �َشاَء َما يَْحُكُموَن  
َ

يِّئـــاِت اأ ال�شَّ

َجَل اهلل 
َ
َمـــْن َكاَن يَْرُجو ِلَقـــاَء اهلل َفاإنَّ اأ

ِميُع الَْعِليـــُم  َوَمْن َجاَهَد  َلآٍَت َوُهـــَو ال�شَّ

نَّ اهلل لََغِنيٌّ َعِن  َفاإِمَنا يَُجاِهـــُد ِلنَْف�ِشِه اإِ

الَْعامَلِنَي} »العنكبوت:6-1«.

مالحظــــة:

اأر�شل يل اأحد الإخـــوة الأفا�شل مقالة 

تف�شـــر حديث النبي يف �شجود ال�شم�ص 

حتت العر�ص، ووجدُت �شيئاً مفيداً وهو 

اأنـــه اإذا جاء اأحد امللحديـــن وذكر هذا 

احلديث وقال اإنـــه يخالف العلم، نقول 

له: اإن احلديث يحوي حقيقتني: الأوىل 

علمية، والثانية غيبية!

فقد ا�شتمـــل احلديث على حقيقة علمية 

توؤكد باأن ال�شم�ص يف رحلتها فاإنها ت�شجد، 

وهـــذا ما نـــراه حولنا من نظـــام ودقة يف 

عمل ال�شم�ـــص، لأن �شجود ال�شم�ص لي�ص 

ك�شجود الب�شر، بل �شجودها هو امتثالها 

لأمـــر اهلل، ومـــا اأودعه فيها مـــن قوانني 

كونية ل حتيد عنها.

اأما احلقيقة الثانية فهي حقيقة غيبية 

توؤكـــد �شجـــود ال�شم�ص حتـــت العر�ص، 

والعر�ص هو اأمر غيبي جمهول بالن�شبة 

لنـــا، ل نعرف مكانـــه ول طبيعة مادته 

ول حجمـــه ول �شكله... ولذلـــك فاإننا 

 عندما نف�شر حقيقة غيبية 
ً
نرتكب خطاأ

بحقيقـــة علمية، ينبغي اأن منيز بينهما، 

فنحن نعلم حجم ال�شم�ص ومادتها واآلية 

عملهـــا و�شرعـــة جريانهـــا وغـــري ذلك 

بدقة تامة، اأما ما يتعلق بالعر�ص فلي�ص 

لدينا علم حوله، وبالتايل نقول اإن هذا 

احلديث �شحيح، ونحن كم�شلمني نوؤمن 

به كاإمياننا باهلل تعاىل.

مالحظة ثانيـــة:

هنـــاك الكثري مـــن الأمور التـــي ت�شتبه 

علـــى بع�ص النا�ص، وامللحـــدون ي�شعون 

دائمـــاً للحديـــث عـــن املت�شابهـــات يف 

نْزَل 
َ
القراآن، يقول تعاىل: {ُهـــَو الَّذي اأ

َكَماٌت ُهنَّ  َعلَيْـــَك الْكتاَب ِمنْـــُه اآَيَاٌت حُمْ

ا الَّذيَن  مَّ
َ
َخُر ُمتَ�َشاِبَهاٌت َفاأ

ُ
اأمُّ الْكتَاِب َواأ

يِف ُقلُوِبِهـــْم َزيٌْغ َفَيتَِّبُعـــوَن َما تَ�َشابََه منُْه 

ِويلـــه َوَما يَْعلَُم 
ْ
ابْتَغـــاَء الْفتْنَـــة َوابِْتَغاَء تَاأ

ِويلَـــُه اإلَّ اهلل...} »اآل عمـــران:7-6«، 
ْ
تَاأ

ولذلـــك يجـــب اأن ننتبـــه مـــن مثل هذه 

الأقاويل التـــي ي�شوقها امل�شككون حول 

كتـــاب اهلل و�شنـــة نبيـــه عليـــه ال�شالة 

وال�شـــالم، واأقول اإن اأف�شل طريقة للرد 

علـــى امل�شككني اأن نظهـــر لهم مت�شكنا 

واإمياننا باهلل تعاىل، وهذا اأمر يجعلهم 

اأكرث �شعفاً وارتباكاً.

وقد علَّمنا اهلل دعـــاء عظيماً ميكن اأن 

ندعو به عندما جند اأي �شك اأو ارتياب 

اأو ت�شـــاوؤل ل جنـــد اإجابة لـــه، مثاًل اإذا 

كان اهلل خلـــق كل �شيء فمن خلق اهلل؟ 

ملـــاذا خلق اهلل الب�شـــر ثم يعذبهم؟ ملاذا 

خلق اهلل ال�شر واملر�ص وجهنم... وغري 

ذلك ، وهو: {َربَّنَا َل تُزْغ ُقلُوبَنَا بَْعَد اإْذ 

نََّك  َهَديْتَنَـــا َوَهْب لَنَا ِمـــْن لَُدنَْك َرْحَمًة اإِ

اُب} »اآل عمران:8«.  نَْت الَْوهَّ
َ
اأ

من المعجزات العلمية 
ترك األشياء بدون دليل 
مادي لتحقيق اإليمان 

والثبات عليه



مل حتـــظ املراأة بتكـــرمي يف اأي دين من 

الأديان مثلما حظيـــت بتكرمي الإ�شالم 

لهـــا تكرميـــا يفـــوق اأي تكـــرمي اآخـــر، 

فقـــد يرى البع�ـــص اأن املـــراأة مبقت�شى 

اخللق والتكوين اأنهـــا �شعيفة التفكري، 

وتلـــك  الـــراأي،  �شـــداد  اإىل  ومفتقـــدة 

اأخطاء �شائعـــة، لأن الطبيعة الإن�شانية 

واحـــدة بني الرجل واملراأة، فو�شع املراأة 

التاريخي كو�شع الرجل التاريخي، وكما 

ا�شطفى اهلل من الرجال فقد ا�شطفى 

مـــن الن�شاء، وذلـــك يف قولــــــــه تعاىل: 

{َواإِْذ َقالَـــِت املاََلِئَكـــُة يَا َمـــْرمَيُ اإِنَّ اهلل 

ـــَرِك َوا�ْشَطَفـــاِك َعلَى  ا�ْشَطَفـــاك َوَطهَّ

ِن�َشاء الَْعامَلِنَي} »اآل عمران:42«.

وكما تقبل اهلل تعاىل املراأة فيما يت�شل 

ب�شـــوؤون العبادة والقيام بخدمة اأماكنها 

املقد�شـــة تقبـــل الرجل وذلـــك يف قوله 

ةُ ِعْمـــَراَن َربِّ 
َ
تعـــاىل: {اإِْذ َقالَـــِت اْمَراأ

ًرا  رَّ اإِينِّ نَـــَذْرُت لَـــَك َمـــا يِف بَْطِنـــي حُمَ

ميـــُع الَْعِليُم  نَت ال�شَّ
َ
َفتََقبَّـــْل ِمنِّي اإِنَّـــَك اأ

ـــا َو�َشَعتَْها َقالَـــْت َربِّ اإِينِّ َو�َشْعتَُها  َفلَمَّ

ـــا َو�َشَعـــْت َولَيْ�َص  ْعلَـــُم مِبَ
َ
 اأ
ُ
نثَـــى َواهلل

ُ
اأ

يْتَُهـــا َمـــْرمَيَ  نثَـــى َواإيِن �َشمَّ
ُ
َكـــُر َكالأ الذَّ

يَْطاِن  ِعيُذَها ِبَك َوذريَّتََها ِمَن ال�شَّ
ُ
ِواإِينِّ اأ

ِجيـــِم َفتََقبَّلََهـــا َربَُّهـــا ِبَقبُـــوٍل َح�َشٍن  الرَّ

نَبتََها نََباًتـــا َح�َشًنا} »اآل عمران:35-
َ
َواأ

37«، وكما اأوحـــى اهلل �شبحانه وتعاىل 
اإىل الرجل فقد اأوحى اإىل املراأة، حيث 

ْن 
َ
اأوحـــى اإىل اأم مو�شى بقوله تعاىل: {اأ

لِْقيه يِف الَْيمِّ 
َ
ْر�شعيِه َفاإَِذا ِخْفت َعلَيْه َفاأ

َ
اأ

َزيِن اإِنَّـــا َراُدوهُ اإِلَيِْك  َوَل تََخـــايِف َوَل حَتْ

َوَجاِعلُوهُ ِمَن املُْر�َشِلني} »الق�ش�ص:7«. 

ثم كانت اأخت مو�شى كما اأنباأنا القراآن 

يـــِه}  ُق�شِّ ْخِتـــِه 
ُ
ِلأ {َوَقالَـــْت  الكـــرمي: 

»الق�ش�ص:11«. 

كمـــا جند امـــراأة فرعون التـــي اأنقذت 

مو�شى عليه ال�شالم من القتل: {َوَقالَِت 

ُت َعـــنْيٍ يلِّ َولََك َل  ُت ِفْرَعـــْوَن ُقرَّ
َ
اْمـــَراأ

ْو نَتَِّخَذهُ َولًَدا} 
َ
ن يَنَفَعنَا اأ

َ
تَْقتُلُوهُ َع�َشى اأ

»الق�ش�ص:9«. 

ثـــم اأظهـــر القـــراآن الكرمي قـــوة اإميان 

امراأة فرعون بربها �شد جربوت زوجها 

 
ُ َّ
وطغيانـــه يف قوله تعاىل: {َو�َشَرَب اهلل

ةَ ِفْرَعْوَن اإِْذ َقالَْت 
َ
َمثاًَل لِّلَِّذيَن اآَمنُوا ِاْمَراأ

ِني  نَِّة َوجَنِّ َربِّ ابِْن يِل ِعنَدَك بَيًْتا يِف اجْلَ

ِني ِمـــَن الَْقْوِم  ِمـــن ِفْرَعـــْوَن َوَعَمِلِه َوجَنِّ

امِلِنَي} »التحرمي:11«.  الظَّ

وقـــد زاد من تكرمي املـــراأة اأن جعل لها 

كافة احلقوق التي يتمتع بها الرجل، فقد 

اأعطاها حرية اختيار وقبول الزوج، كما 

اأعطاها حريـــة العمل والفكر والتعليم، 

والعالقـــة بـــني الرجل واملـــراأة يف �شتى 

�شورها بـــدءا من الأمومـــة والزوجية، 

والبنوة، ومرورا بالأخوة والقرابة.. هي 

عالقـــة اأراد اهلل لها البقـــاء اأبد الدهر 

حتى تبقى احلياة الإن�شانية ذاتها، كما 

جنـــد اأن املراأة قد بايعت الر�شول �شلى 

اهلل عليـــه و�شلـــم، وقال لهـــن الر�شول: 

"فيمـــا ا�شتطعن واأطقـــن" رحمة منه 
ورفقـــا باملراأة، وردت عليه الن�شاء وقلن 

للر�شـــول �شلى اهلل عليـــه و�شلم: "اهلل 

ور�شولـــه اأرحم بنا منـــا باأنف�شنا" »رواه 

البخـــاري عن عائ�شة ر�شي اهلل عنها«، 

كما جاء يف حجة الـــوداع قول الر�شول 

الكرمي "األ وا�شتو�شوا بالن�شاء خريا". 

لقـــد كـــرم الإ�شالم املـــراأة بتكرميها يف 

القراآن، ويف احلياة و�شية الر�شول لنا، 

األ يـــدل ذلك على قيمة املراأة ومكانتها 

يف الإ�شالم.  

كرم اإلسالم المرأة 
فأعطاها كافة 

الحقوق التي يتمتع 
بها الرجل
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د. �إبر�هيم ح�شن ح�شني / رئي�ص حترير جملة �شنابل امل�شرية

اإلسـالم وتكريم المرأة
�حلـــو�ر مع �لآخـــر



بجانب فوائد الريا�شة املتعددة، يكت�شف العلماء املزيد من الفوائد 

مـــن خالل الأبحـــاث والدرا�شـــات الطبية. ففي درا�شـــة ن�شرتها 

الدوريـــة الربيطانية للطـــب الريا�شي، مت تقييـــم 1000 �شخ�ص 

ميار�شون الريا�شة بانتظام، مبعدل 5 مرات على الأقل اأ�شبوعيا. 

ومت قيا�ـــص معدل الإ�شابة بنـــزلت الربد لديهم ومقارنته مبعدل 

الإ�شابـــة املعـــروف بني النا�ص العاديـــني. وجد اأنهم اأقـــل اإ�شابة 

بنـــزلت الربد واللتهابـــات التنف�شية العلوية، مبعدل 43 %، كما 

وجـــد اأنهم حتى يف حال اإ�شابتهم بنزلة برد فاإن الأعرا�ص تكون 

لديهـــم اأقل،يف�شـــر العلماء ذلـــك على اأن الريا�شـــة تقوي املناعة 

وحت�شن من �شحة وظائف اجل�شم عموما. 

ممارسة الرياضة تقلل من نزالت البرد
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�شحتك بالدنيا

ت�شتخـــدم امل�شتح�شرات ال�شيدلنية واملبيدات احل�شرية والع�شبية والأ�شمدة الكيماوية 

يف كل املنتجـــات الزراعية تقريبـــا )با�شتثناء الع�شوي املوثق(. بع�ص املنتوجات الزراعية 

)مثـــل التفـــاح والفراولـــة( ي�شعب جدا زراعتهـــا بدون عدة م�شتح�شـــرات خا�شة، حيث 
وجدت يف درا�شات عدة وجود ما بني 30 و40 م�شتح�شر على تلك الفواكه امل�شرتاة من 

ال�شـــوق، والتي قد مت فح�ص عينـــات منها باملخترب بعد غ�شلها!. بعيدا عن اجلدل حول 

مدى �شالمة هذه امل�شتح�شرات، اإليك بع�ص احللول: )1( للتفاح: اأ�شرت الع�شوي املوثق، 

اأو اأغ�شله جيدا ثم ق�شره، فهذا يقلل من ن�شبة املبيدات. بدائل: جرب البطيخ فهو يزرع 

بن�شبـــة اأقـــل من املبيدات. )2( الفراولـــة: اأ�شرت الع�شوي املوثق فقـــط. بدائل اأقل تلوثا: 

الكيـــوي. )3( البطاطـــا: اأ�شرت الع�شوي املوثق، اأو ق�شرها جيدا واغ�شلها عدة مرات قبل 

الطهي. بدائل: البطاطا احللوة. 

تلعـــب التغذيـــة ال�شحية دورا مهمـــا يف الوقاية من الكثـــري من الأمرا�ص، 

وامل�شاعدة يف الت�شايف من بع�ص الأمرا�ص اأي�شا. ، ويعترب مر�ص ال�شكري 

مـــن الأمرا�ـــص املتاأثرة ب�شكل كبـــري بالتغذية. هذه جمموعـــة من الأغذية 

املفيـــدة جـــدا ملر�شى ال�شكـــري: 1 - ال�شاي الأخ�شـــر: ي�شاهم يف �شبط 

م�شتـــوى ال�شكر يف الدم. املقـــرتح: كوبني اإىل ثالثة اأكواب يوميا. 2 - خل 

التفـــاح: ي�شاعـــد علـــى تقليل ارتفـــاع ال�شكر يف الدم بعـــد الأكل. املقرتح: 

ملعقتـــان قبـــل كل وجبة.  3 - الكمون: ي�شاهـــم يف خف�ص ال�شكر يف الدم 

بن�شبـــة ت�شـــل اإىل 8 %. املقرتح: ن�شف ملعقـــة يوميا ملدة 12 اأ�شبوع.  4 

- الثوم: يعمل على امل�شاهمة يف �شبط م�شتوى الأن�شولني بالدم. املقرتح: 

ف�ص ثوم طازج مرتني اإىل ثالث مرات يوميا. 

طرق عملية لتقليل تناول المبيدات الحشرية

أربعة أغذية صديقة لمرضى السكري



اإعـــداد: د. �شفي الدين اأحمد
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هل توقفت عـــن التدخني موؤخرا؟ هنيئا لك. لكن ت�شري 

بع�ـــص الدرا�شـــات لحتماليـــة بقـــاء بع�ص مـــن عوامل 

اخلطـــورة حتى بعد التوقف عـــن التدخني، مثل خطورة 

الإ�شابة بال�شرطان وبع�ـــص اأمرا�ص القلب. اإليك بع�ص 

احللـــول حلماية �شحتـــك: )1( ال�شـــاي الأخ�شر: ففي 

درا�شة اأجريت على املدخنني، وجد اأن معدلت �شرطان 

الرئة قد تدنت لـــدى من ي�شرب ال�شاي الأخ�شر منهم. 

)2( تناول اأقرا�ص فيتامينـــات: تعمل بع�ص الفيتامينات 
مثل فيتامني �شي واملغني�شيوم والزنك وفيتامني دال على 

امل�شاهمـــة يف ت�شحيح التلف الـــذي ت�شبب التدخني به. 

)3( جتنـــب التدخني ال�شلبي، والـــذي يح�شل من خالل 
جمال�شـــة املدخنني. )4( قلل عوامـــل اخلطورة الأخرى، 

فاحر�ـــص على الريا�شة وعلى الـــوزن ال�شحي والتغذية 

ال�شحية. 

التدخين قد يسبب الخرف!
يت�شبب التدخني بع�شـــرات الأمرا�ص املوؤكدة وي�شاهم 

يف ح�شـــول مئـــات الأعرا�ـــص والآفـــات الأخـــرى، يف 

درا�شة جديدة تو�شل العلماء لأن التدخني ب�شراهة يف 

منت�شـــف العمر، يزيد ب�شـــكل كبري من خطر الإ�شابة 

باخلـــرف يف نهاية العمـــر. كما اأنـــه ي�شاهم يف تطور 

الزهامير اأي�شا، تخل�ص الدرا�شة الطبية التي ن�شرتها 

دورية الطب الباطني باأن تدخني "باكيت" كامل )علبة( 

يوميـــا، يزيد بن�شبة 37 % من الإ�شابة باخلرف عند 

كـــرب ال�شن. اأما تدخني باكيتـــني يوميا، فريفع الن�شبة 

اإىل 44 %. 

كيف تقلل أضرار التدخين، بعد التوقف عنه!
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د. �أ�شـــرف دو�بـــــة / خبري �قت�شادي

رجال األعمال ومنافع الحج
�لإقت�شـــاد �لإ�شالمــي

احلـــج فري�شـــة كربى و�شعـــرية عظمى 

جعـــل اهلل تعـــاىل فيهـــا مـــن املنافـــع 

الدينيـــة والدنيوية مـــا ل يح�شى عده، 

حتى اإنه حينما حتـــدث القراآن الكرمي 

عـــن احلكمة مـــن وراء تلـــك الفري�شة 

اجلامعـــة ذكـــر اإقامة ال�شعائـــر والذكر 

جنبـــا اإىل جنب مع ذكـــر املنافع، فقال 

تُوَك 
ْ
ِجّ يَاأ ّذن يف الّنا�ص باحْلَ

َ
تعـــاىل : {َواأ

ِتنَي من ُكِلّ َفٍجّ 
ْ
رَجاًل َوَعلَى ُكِلّ �َشاِمر يَاأ

َعِميٍق ِلَي�ْشَهُدوا َمنَاِفَع لَُهْم َويَْذُكُروا ا�ْشَم 

ْعلُوَمات َعلَـــى َما َرَزَقُهم  ّيـــام َمّ
َ
اهلل يِف اأ

ْطِعُموا 
َ
ّمن بَِهيَمة الأنَْعـــاِم َفُكلُوا ِمنَْها َواأ

الَْباِئ�َص الَْفِقري} »احلج:28-27«.

وقـــد جـــاءت كلمـــة "منافـــع" يف الآية 

الكرمية نكـــرة لتفيد عمـــوم املنافع يف 

كل الع�شـــور دون ق�شرهـــا على منفعة 

دون اأخـــرى، وهي بذلـــك تفتح ال�شبيل 

اأمام حجاج بيت اهلل احلرام لال�شتفادة 

من تلـــك املنافع، ومنهـــم بالطبع رجال 

الأعمـــال، فال حرج عليهم ول جناح اأن 

يكون احلـــج مو�شما يجمعـــون فيه بني 

منافعهم الدينية والدنيوية. يقول تعاىل 

ن تَبْتَُغواْ َف�ْشاًل 
َ
: {لَيْ�َص َعلَيُْكـــْم ُجنَاٌح اأ

ن ّرِبُّكْم} »البقرة:198«. ِمّ

عـــام  كل  عظيمـــة  فر�شـــة  احلـــج  اإن 

اأمـــام رجال الأعمـــال للنهو�ـــص بالأمة 

وذلـــك  خرياتهـــا،  مـــن  وال�شتفـــادة 

با�شتغـــالل منافع احلـــج لتحقيق ذلك، 

فهـــذه املنافـــع لي�شـــت جامـــدة بل هي 

متطـــورة ومتجددة بتجدد الزمان ذاته، 

ولعـــل من هذه املنافع لرجـــال الأعمال 

ما يلي: 

1 - التعرف على ال�شلع التي ي�شتهلكها 
احلجـــاج وما بها مـــن مزايا وما حتمله 

من موا�شفات واأ�شعـــار، والعمل لحقا 

على اإنتاجها وت�شويقها. 

2 - عقـــد �شفقات البيـــع وال�شراء من 
خالل املراجحة.

3 - التعـــارف مع الأجنا�ص الأخرى من 
عـــرب وعجم، والتحـــاور معهم ومعرفة 

منتجاتهـــم  واأهـــم  اأ�شواقهـــم  طبيعـــة 

ومميزاتها واأ�شعارها. 

4 - احلـــج فر�شـــة لدرا�شـــة امل�شـــاكل 
القت�شادية اخلا�شة بالبلدان الإ�شالمية 

عامة وم�شاكل رجـــال الأعمال خا�شة، 

وو�شع احللول الالزمـــة لها، من خالل 

مفهـــوم الوحـــدة الإ�شالميـــة ال�شاملة، 

فقد كان احلج يف عهد النبوة واخلالفة 

الرا�شـــدة منتدى للخـــرباء والعلماء يف 

كافة علوم املعرفة، يتبادلون فيه الراأي 

والفكر واخلـــربات فتنمو الأمة وتعرف 

طريقها لالبتكار واخلال�ص، وهنا تبدو 

اأهمية الدور املوؤ�ش�شي من خالل اإن�شاء 

غرفة جتاريـــة اإ�شالميـــة، ولتكن تابعة 

ملنظمـــة املوؤمتر الإ�شالمـــي تعد ملوؤمتر 

�شنوي لرجال الأعمال يعقد بعد النتهاء 

مـــن منا�شك احلـــج، ويجتمع فيه رجال 

الأعمال امل�شلمون من كل حدب و�شوب 

وفـــق ترتيبات م�شبقـــة، وجدول اأعمال 

مرتب وفـــق اأوليات الأمـــة الإ�شالمية، 

حاملني معهم درا�شات علمية وتو�شيات 

عملية، مبا يحقق التكامل يف املنتجات 

والوفاء بالحتياجات، مع متابعة تنفيذ 

تلـــك التو�شيـــات من الناحيـــة العملية، 

حتـــى ل تكون حربا على ورق، وما ذلك 

علـــى اهلل بعزيـــز؛ اإذا �شدقـــت النوايا 

وخل�شـــت النفو�ـــص.. ويف هـــذا الإطار 

ميكـــن اأي�شا -مـــن خالل تلـــك الغرفة 

التجاريـــة الإ�شالميـــة املقرتحة- اإقامة 

معار�ص مبكة واملدينة تعر�ص فيها منتجات 

الـــدول الإ�شالميـــة مبـــا يفـــي باحتياجات 

احلجـــاج، وبذلك تتـــداول اأمـــوال امل�شلمني 

داخـــل ديارهـــم، ويتوفـــر لرجـــال الأعمال 

امل�شلمني �شوق رائجة ملنتجاتهم. 

وختاما فاإن رجال الأعمال مطالبون باأل 

تطغـــى منافعهم الدنيوية يف احلج على 

منافعهـــم الأخروية، فاحلج نعمة كربى 

لرجال الأعمـــال، به تنف�شح �شدورهم، 

وميالأ الإميان قلوبهم ويعودون من تلك 

الرحلـــة الربانيـــة وقد �شمـــت نفو�شهم 

وغفـــرت ذنوبهم، فينتهون عن املعا�شي 

والكبائـــر ويف مقدمتها الربا واأكل املال 

الباطـــل، مقتديـــن بو�شيـــة النبـــي ] 

اجلامعـــة يف حجة الـــوداع "اإن دماءكم 

واأموالكـــم عليكم حـــرام -اإىل اأن تلقوا 

ربكـــم- كحرمـــة يومكم هـــذا، وحرمة 

�شهركم هـــذا و�شتلقون ربكم، في�شاألكم 

عـــن اأعمالكـــم، وقد بلغـــُت، فمن كانت 

عنـــده اأمانـــة فليوؤدهـــا اإىل مـــن ائتمنه 

عليها، واإن كل رًبا مو�شوع، ولكم روؤو�ص 

تظلمـــون،  ول  تظلمـــون  ل  اأموالكـــم، 

ق�شـــى اهلل اأنه ل ربـــا، واإن ربا العبا�ص 

بن عبداملطلب  مو�شـــوع كله"..عازمني 

علـــى اأن يكونوا اأكـــرث دافعية يف اإجناز 

اأعمالهـــم وال�شتفـــادة مـــن وقتهـــم يف 

الطاعة والعبادة، ومن العبادة يف حتقيق 

العمـــران وتوفـــري الحتياجات الالزمة 

ملعي�شـــة امل�شلمـــني، مقتديـــن يف ذلـــك 

بخطـــوات الر�شول الكرمي علـــى اأودية 

مكـــة وجبالها وهو يعمل بيـــده ويعتمد 

على ذاته يف كفالة نف�شه واأهله. 
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�لقت�شاد �لإ�شالمي

بيتك لألبحاث: االقتصاد اإلسالمي في 
إفريقيا يشهد توسعا ملحوظا

 اأكـــد تقريـــر ل�شركة "بيتـــك لالأبحـــاث" و"املركز املاليـــزي العاملي" اأن 

التمويـــل الإ�شالمي يف القارة الإفريقية ي�شهد تو�شعا وا�شحا؛ حيث اإن 

اإفريقيا حالياً لديها 2.4 % من الأ�شول امل�شرفية الإ�شالمية العامليـة 

(كمـــا يف الن�شـــف الأول مـــن 2013)، 0.6 % من ال�شكـــوك القائمة 

)الربع الأول 2014)، و 2.8 % من اأ�شول اإدارة ال�شناديق الإ�شالمية 

)نهاية 2013(، وت�شمل قائمة البلدان الإفريقية التي اأ�شدرت ال�شكوك 

ال�شودان ونيجرييا وجامبيا وال�شنغال، اأظهر التقرير اأن القارة الإفريقية 

منطقة جديرة باملتابعة؛ نظراً لحتياجات متويل البنى التحتية بها مما 

�شيمثـــل رواجـــاً كبرياً ل�شوق ال�شكـــوك على نحو متزايـــد، وخا�شة اإذا 

كانت الدول حتر�ص على جذب الأموال من امل�شتثمرين.  

المصرفيــة اإلسالميــة تسيطـر 
على القطـاع البنكي بالكويت

ذكـــرت "اأك�شفـــورد بيزن�ص جـــروب" اأن اخلدمـــات امل�شرفية 

الإ�شالمية ت�شيطر على القطاع امل�شريف الكويتي، م�شرية اإىل 

اأن عـــدداً متزايداً من البنـــوك الكويتية املانحة تتحرك بعيدا 

عـــن اخلدمـــات امل�شرفيـــة التقليدية يف حماولـــة لال�شتفادة 

مـــن �شـــوق املنتجات املاليـــة التي تخ�شـــع لأحـــكام ال�شريعة 

الإ�شالميـــة، والتي حتقق ازدهـــارا يف املنطقة، و�شوف توؤدي 

هـــذه اخلطـــوة اإىل اأن يتمكن التمويـــل الإ�شالمي من اللحاق 

باخلدمات امل�شرفية التقليدية يف الكويت.

واأ�شار التقرير اإىل اأن هناك بنوكا اأخرى يف جنوب �شرق اآ�شيا 

تتطلـــع للتحول اإىل اخلدمات امل�شرفية الإ�شالمية، ويخطط 

بنـــك "اجـــرو" املاليـــزي للتحـــول اإىل اخلدمـــات امل�شرفيـــة 

الإ�شالمية بحلول 2015. 

البنك اإلسالمي للتنمية يفتح باب 
الترشيح لجائزته السنوية

اأعلـــن الوكيل امل�شاعـــد ل�شوؤون الرقابة املالية بـــوزارة املالية واملدير 

التنفيـــذي مبجل�ص املديريـــن التنفيذيني بالبنـــك الإ�شالمي للتنمية 

ممثـــال عـــن الكويت بدر م�شـــاري احلمـــاد عن فتح بـــاب الرت�شيح 

للجائـــزة ال�شنوية التي مينحها البنـــك بالتناوب يف حقلي القت�شاد 

الإ�شالمي والبنوك واملالية الإ�شالمية.

و�شـــرح احلماد يف بيان �شحايف قائال اإن اجلائزة تتكون من �شهادة 

ا�شتحقـــاق وو�شام يحمالن �شعار البنـــك الإ�شالمي للتنمية، وكذلك 

مكافاأة مالية تعادل 30 األف دينار اإ�شالمي )ما يعادل 45 األف دولر( 

و�شتمنح اجلائزة لعام 1435 هـ - 2014 م لتكرمي ومكافاأة وت�شجيع 

كل جهد بارز ومبدع يف جمال ال�شريفة واملالية الإ�شالمية. 



بقلم: د. �إبر�هيم بن حممد �حلجي

امل�شــرف على اأكادمييــة الوقـــف

وقف 
األكسجين

يف ذات يـــوم مـــن اأيام اخلليـــج العربي 

امل�شبع بالرطوبة، وكنا نقطن يف مدينة 

الدمـــام وكان يف زيارتنـــا جدتي قادمة 

مـــن منطقـــة مكـــة حيـــث اأ�شولنـــا من 

هناك، فنحن من هذيل.

عليـــه  ي�شعـــب  العـــادي  الإن�شـــان  اإن 

امل�شبـــع  اليـــوم  يف  الهـــواء  ا�شتن�شـــاق 

بالرطوبة فما بالكم بكبري ال�شن.

وهذا مـــا حدث فعـــاًل.. فكانت جدتي 

جتد �شعوبـــة بالغة يف ا�شتن�شاق الهواء 

اإىل درجـــة اأنهـــا توقفـــت فجـــاأة وازرق 

وجههـــا، فحملتهـــا م�شرعـــاً اإىل اأقرب 

�شرعـــة،  باأق�شـــى  ونزلـــت  م�شت�شفـــى 

واأح�شـــرت العربـــة املخ�ش�شـــة لنقـــل 

كبـــار ال�شن وحملتهـــا وو�شعتها فيه ثم 

دفعتهـــا م�شرعاً اإىل املـــكان املخ�ش�ص 

لالأك�شجني.

لقـــد كان منظراً مريعاً، لقد كان النا�ص 

بالدور؛ فقد كان الذين ي�شتن�شقون ثالثة 

اأو اأربعة ويبقى ع�شرة اأو ت�شعة ينتظرون 

دورهم، لقد كان منظرا مريعاً بالن�شبة 

يل. 

فخاطبت امل�شوؤولـــة عن املـــكان  وقلت 

لها ماذا ن�شنع وما العمل؟!

فقالت يل بربود مزعج: "بالدور"

فقلـــت لها واأنـــا اأ�شت�شيـــط غ�شباً: هل 

منوت بالدور؟!

قالتفتت يل جدتـــي ب�شعوبة م�شتغربة 

كلمتـــي ورا�شيـــة بق�شـــاء اهلل وقالـــت 

بنف�ص مطمئنة و�شجاعـــة عالية: "اهلل 

يغنينا عنهم بالعافية"

فمـــا اإن انتهـــت من هـــذه الدعوة حتى 

احمـــر وجههـــا وزال ال�شحـــوب وبداأت 

تتنف�ص بطريقة طبيعية..

وعلـــى الفـــور عدنـــا اإىل البيـــت ونحن 

وتعلـــو  احلديـــث  اأطـــراف  نتجـــاذب 

البت�شامة على �شفتي، ومن ذلك الوقت 

واأنـــا حري�ـــص جداً علـــى �شناعة �شيء 

يخفـــف من معاناة النا�ـــص، وخا�شة يف 

مثل هذه املواقف احلرجة التي قد تكون 

عاقبتها �شعبة، ومن هنا جاءت مبادرة 

عنوان الوقف  waqf.com، ل�شناعة 

موقـــع متخ�ش�ص لتي�شـــري وتهيئة وقف 

الأك�شجـــني، فالفكـــرة باخت�شار جاءت 

ممتـــدة من حديث جابر ر�شي اهلل عنه 

"مل يكن اأحد مـــن اأ�شحاب النبي �شلى 
اهلل عليـــه و�شلـــم ذو مقـــدرة اإل وقف" 

فمنهم من وقف احلبل ومنهم من وقف 

الدلـــو ومنهم مـــن وقف القـــدر.. ومن 

هـــذا املنطلـــق كان وقـــف الأك�شجني.. 

اإنـــك باإيقافك اأ�شطوانـــة الأك�شجني يف 

م�شت�شفى عام اأو خا�ص تكون بذلك قد 

�شنعت بهذا الوقف اأمرا يخفف معاناة 

الكثريين.. واإن هذا الوقف يعترب الأول 

من نوعه.

ويف ملحـــة تاريخية عـــن الأك�شجني فاإن 

اإ�شطوانـــات الأك�شجني مل يتم معرفتها 

اإل بعـــد اإ�شالة الأك�شجـــني عام 1877 

فرن�شـــي  اأحدهمـــا  عاملـــني  بوا�شطـــة 

والثـــاين �شوي�شـــري، وقـــد ا�شتخدمت 

هـــذه الإ�شطوانـــات يف البداية يف �شنة 

.1914

واإن الوقف ال�شحي يف تاريخنا له حظوة 

واهتمـــام، بـــل نكاد جنـــزم اأن الواقفني 

واأوقافهم مل جتعل جمال للدولة لإقامة 

امل�شت�شفيات، لأن الواقفني كانوا يتولون 

هـــذا الأمر بالكامل علـــى رقعة الدولة، 

ومـــن اأهـــم الأوقاف التـــي اأوقفت على 

ال�شحة "البيمار�شتان" الذي اأمر ببنائه 

هارون الر�شيـــد ببغداد، واأي�شا  اأحيـاء 

طبية متكامـلـــة، فقد حتدث ابن جبري 

يف رحلته: اأنه وجـــد ببغداد حياً كاماًل 

مـــن اأحيائها ي�شبـــه املدينـــة ال�شغرية، 

كان ي�شمى ب�شـــوق املار�شتان، يتو�شطه 

ق�شـــر فخم جميل وحتيـــط به الغيا�ص 

والريا�ص واملقا�شري والبيوت املتعددة، 

وكلهـــا اأوقـــاف وقفـــت علـــى املر�شى، 

وكذلك احلال يف املغرب الأق�شى، ومن 

اأهمهـــا م�شت�شفـــى �شيدي فـــرج بفا�ص 

التـــي خ�ش�ص جـــزء منهـــا لعالج طري 

اللقالق،

ويف �شـــرح مب�شــــط ملوقــــــــع وقــــــــــف 

oxygen.waqf.com الأك�شجني

)140( ــ اأكتوبر 2014 ــ ذو احلجة 641435

�لوقف �لإ�شالمي



روؤيتنا: الأك�شجني للجميع. 

مهمتنـــــــا: بث ثقافة الوقـــف وتطبيقاته 

ل�شتثمـــار  متميـــزة  اأفـــكار  وتقـــدمي 

امل�شتقبل. 

�شـــراء  معلومـــات  تي�شـــري  هدفنـــــــا: 

واأماكـــن  الأوك�شجـــني،  م�شتلزمـــات 

اأراد وقـــف  ملـــن  امل�شت�شفيـــات  اأقـــرب 

الأوك�شجني .

تعريـــــــف: وقـــف الأك�شجـــني يعمل على 

توفري اأجهزة الأك�شجني كوقف للمر�شى 

بامل�شت�شفيات 

وتطبيقـــاً لتلـــك الفكـــرة مت بنـــاء موقع 

وقف الأك�شجـــني لتي�شري من�شة بحثية 

ل�شـــركات امل�شتلزمـــات الطبية وتوفري 

تلـــك الأجهزة ملـــن يود ذلـــك، كما يتيح 

اأي�شـــا خدمة اأقـــرب م�شت�شفى لتي�شري 

الأمـــر ملن اأراد وقف ما قام بتوفريه من 

اأجهزة.

ملاذ� �لأك�شجني: اإن الأوك�شجني يعد من 

اأ�شا�شيات احلياة على الأر�ص لالإن�شان 

وكذلـــك للحيـــوان والنبـــات، وهو جزء 

ب�شيـــط من نعـــم اهلل �شبحانـــه وتعاىل 

على خلقه.. 

وكما هو معروف علمياً فاإن الأوك�شجني 

يعـــد اأهـــم عنا�شر بقـــاء الكائنات على 

قيد احلياة، وخ�شو�شـــاً الإن�شان، فقد 

ي�شتطيـــع الفرد البقـــاء دون طعام وبال 

مـــاء لأيام معـــدودة، ولكن بـــال هواء ل 

ي�شتطيـــع العي�ـــص مـــدة خم�ـــص دقائق، 

ومـــن هنا لحـــظ العلماء مـــدى اأهمية 

الأوك�شجني حلياة الإن�شان.

وميثل الأوك�شجني اإك�شري احلياة خلاليا 

اجل�شم الذي ي�شتن�شقه الإن�شان لينتقل 

عرب الدم اإىل جميع اأنحاء اجل�شم عرب 

م�شخـــة القلب، لتاأخـــذ خاليا اجل�شم 

غـــاز  اإىل  الأوك�شجـــني وحتولـــه  منـــه 

الكربـــون وتعيده مرة اأخـــرى عرب الدم 

اإىل الرئتني )عملية ال�شهيق والزفري(.

كم ي�شتهلك �لفرد من �لأك�شجني؟

يتنف�ـــص الإن�شان العادي ما يعادل ثالث 

اإ�شطوانات من الأوك�شجني يوميا بتكلفة 

اأي  الواحـــدة  لالأ�شطوانـــة  دولرا   22
66 دولرا اأمريكيـــا يوميـــا )248 ريال 
�شعوديا( ومبعدل 24 األف دولر �شنويا 

)90000( ريال �شعودي، واإذا افرت�شنا 

اأن متو�شـــط عمـــر الإن�شـــان 70 عاما، 

فـــاإن قيمـــة ا�شتهالكه مـــن الأوك�شجني 

تزيـــد على 1.5 مليـــون دولر، اأي اأكرث 

من �شتة ماليني ريال �شعودي، وكل ذلك 

منحة ربانية من اهلل �شبحانه وتعاىل.

وهـــذا يعني اأنـــك با�شتثمـــارك ووقفك 

لأ�شطوانـــة اأك�شجني واحدة التي تعادل 

قيمتهـــا األف ريال تقريبـــاً، تكون بذلك 

قد ا�شتثمرت يف اخلـــري بحدود مليون 

ريـــال �شعودي يف احلالـــة املثالية، اأجر 

هـــذا الوقف وا�شع وملـــح، وهذا ف�شل 

اهلل ويوؤتيه من ي�شاء.

أوقف الخليفة هارون الرشيد أحياء 

طبية كاملة مثل "سوق المارستان"



كثـــري منـــا ل ي�شعر بنعمة ال�شحة اإل عنـــد املر�ص؛ وكذلك 

الوقف.
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�شاهـــم يف اإنقـــاذ حيـــاة اإن�شـــان باإذن اللـــة بـ "وقف 

الأك�شجني"
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اإذا اأنت اأوقفت اأ�شطوانة اأك�شجني واحدة قيمتها األف ريال 

تقريبـــاً؛ تكـــون بذلك ا�شتثمرت ما يقـــارب املليون ريال يف 

احلالة املثالية، وف�شل اهلل وا�شع يوؤيته من ي�شاء.
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وقـــف الأك�شجني نواة لأوقاف �شحية؛ مثل وقف جهاز الكلى، 

ووقف جهاز قيا�ص ال�شغط، وغريها من الأجهزة املهمة التي يحتاجها 

املر�شى وتكون متاحة لهم يف امل�شت�شفيات العامة واخلا�شة.
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اإذا اأنت اأوقفت اأ�شطوانة اأك�شجني واحدة، تكون قد �شاهمت 

يف تخفيـــف معانـــاة ما ل يقل عن خم�شـــة اآلف �شخ�ص اأو 

حتى �شاهمت يف اإنقاذ حياتهم.
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اإذا كانـــت ال�شحـــة مقدمة وثمينة، فكذلـــك الوقف مقدماً 

على كل ال�شدقات.
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تغريدات وقفية
ماذ� يقدم موقع وقف �لأك�شجني؟

يقـــدم قاعدة بيانات ب�شـــركات امل�شتلزمات الطبيـــة بالعامل حمددة 

املوقـــع على خريطة مما يتيح للواقف اإيجاد اأ�شهل طريقة للح�شول 

على اأجهـــزة الأك�شجني، كما يوفر قاعدة بيانات امل�شت�شفيات اأي�شا 

لوقف الأجهزة بها

كيف ت�شتخدم موقع وقف �لأك�شجني؟

1 - اخرت موقعا على خريطة جوجل املتوفرة 

2 - ابحث عن اأقرب عالمة متوفرة بالقرب منك

3 - بال�شغط عليها تظهر ا�شم ال�شركة وبياناتها وطرق التوا�شل معها 

4 - تذهـــب لتبويب اأقـــرب م�شت�شفى للبحث عن امل�شت�شفى الأقرب 
باملثل كما يف اخلريطة ال�شابقة

5 - تختـــار اإحدى العالمات املتوفرة للح�شـــول على معلومات تلك 
امل�شت�شفى. 

اأمتنى اأن نكون جميعاً م�شاركني يف اإحياء ثقافة الوقف يف جمتمعاتنا 

وي�شعدنا م�شاركة خرباتكم بتنفيذ الفكرة اأو تطويرها وكما ميكنكم 

التوا�شـــل معنا من اأجـــل اإ�شافة �شركة اأو م�شت�شفى من خالل بوابة 

 .waqf.com وقف

فمـــن خـــالل هذا املوقع فاإنك بكل �شهولـــة ت�شتطيع اأن تتعرف على 

الأماكـــن القريبـــة منك التي تبيع اأ�شطوانـــة الأك�شجني وكذلك على 

امل�شت�شفيات القريبة منك لكي توقف الأك�شجني لديها. 

علمـــا اأن يف اأمريـــكا وحدهـــا اأكرث مـــن خم�شني األـــف �شرير وقفي 

يف اأكـــرث من خم�شـــني م�شت�شفى وقفـــي؛ وتكون بهـــذا تعرفت على 

الأوقـــاف بالن�شبـــة للمجـــال ال�شحي، ويا ليتنا نعيـــد هذا الهتمام 

للمجـــال ال�شحي عن طريق الأوقاف، ولعـــل وقف الأك�شجني بادرة 

متميـــزة ي�شارك فيها املجتمـــع اأفرادا وجماعـــات للقيام مبثل هذه 

املهـــام التـــي ل تقت�شر على اجلهـــات الر�شمية.. ويـــا ليت اجلميع 

ي�شاهـــم يف مثـــل هذا حتى يتغري الو�شـــع ال�شحي يف بلداننا وتكون 

منارة للنا�ص وعطاء وتخفيفاً للماأزومني، واملكلومني، واملحتاجني.

وختاماً قد قدر اهلل علي واأنا اأنهي مقايل هذا الآن؛ اأن اأكون بجوار 

والـــدي الذي ياأخـــذ جرعة مـــن الأك�شجني يف جمهوريـــة الت�شيك، 

ف�شبحـــان الـــذي قدر لنا هذا، ون�شـــاأل اهلل اأن ي�شفي والدي وجميع 

مر�شى امل�شلمني.

وقف األكسجين يهدف إلى توفير 
أجهزة األكسجين كوقف للمرضى 

بالمستشفيات
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�لوقف �لإ�شالمي



1. New York-Presbyterian Hospital / 
Weill Cornell Medical Center )New 
York City( — 2,478

2. Florida Hospital Orlando — 2,242

3. Jackson Memorial Hospital )Miami( 
— 1,732

4. UPMC Presbyterian )Pittsburgh( — 
1,583

5. Yale-New Haven )Conn.( Hospital — 
1,552

6. Orlando )Fla.( Regional Medical 
Center — 1,510

7. Montefiore Hospital – Moses 
Campus7 — 1,438

8. Indiana University Health Methodist 
Hospital )Indianapolis(8 — 1,372

9. Methodist University Hospital 
)Memphis, Tenn.( — 1,367

10. Barnes-Jewish Hospital )Saint 
Louis, Mo.( — 1,335

11. Norton Hospital )Louisville, Ky.(9 
— 1,295

12. Cleveland Clinic — 1,277

13. The Mount Sinai Medical Center 
)New York City( — 1,221

14. Memorial Hermann Southwest 
Hospital )Houston( — 1,176

15. Buffalo )N.Y.( General Hospital — 
1,159

16. UAB Hospital )Birmingham, Ala.( 
— 1,118

17. North Shore University Hospital 
)Manhasset, N.Y.( — 1,076

18. Beaumont Hospital, Royal Oak 
)Mich.( — 1,070

19. Christiana Hospital )Newark, Del.( 
— 1,064

20. Memorial Regional Hospital 
)Hollywood, Fla.( — 1,037

21. Mount Sinai Beth Israel Medical 
Center )New York City( — 1,011

22. Saint Joseph's Hospital )Tampa, 
Fla.( — 1,006

23. Bergen Regional Medical Center 
)Paramus, N.J.( — 999

23. Massachusetts General Hospital 
)Boston( — 999

24. Butterworth Hospital )Grand 
Rapids, Mich.( — 998

25. Ohio State University Wexner Medical 
Center )Columbus, Ohio( — 978

25. The Johns Hopkins Hospital 
)Baltimore( — 978

26. Vanderbilt University Hospital 
)Nashville, Tenn.( — 956

27. Tampa )Fla.( General Hospital — 
947

28. Thomas Jefferson University 
Hospital )Philadelphia( — 945

29. Carolinas Medical Center 
)Charlotte, N.C.(— 933

30. Grady Memorial Hospital )Atlanta( 
— 931 

30. University of Michigan Hospitals 
and Health Centers )Ann Arbor, 
Mich.( — 931

31. Mercy Hospital Saint Louis — 929

32. Long Island Jewish Medical Center 
)New Hyde Park, N.Y.( — 921

33. The Moses H. Cone Memorial 
Hospital )Greensboro, N.C.( — 918

34. Aurora Saint Luke's Medical 
Center )Milwaukee( — 913

35. Bellevue Hospital Center )New York 
City( — 912

36. Mount Sinai St. Luke's )New York 
City( — 907

37. Houston Methodist Hospital — 897

38. Cedars-Sinai Medical Center )Los 
Angeles( — 896

38. Jewish Hospital )Louisville, Ky.( — 
896

39. Northwestern Memorial Hospital 
)Chicago( — 893

40. Charlton Memorial Hospital )Fall 
River, Mass.( — 889

41. Mayo Clinic Hospital – Saint Mary's 
Campus )Rochester, Minn.( — 885

42. Memorial Hermann – Texas Medical 
Center )Houston( — 883

42. UF Health Shands at the University 
of Florida )Gainesville( — 883

43. Sharp Memorial Hospital )San 
Diego( — 881

44. Brookdale University Hospital and 
Medical Center )Brooklyn, N.Y.( — 
879

45. Huntsville )Ala.( Hospital — 870

45. Inova Fairfax Hospital )Falls 
Church, Va.( — 870

46. Baylor University Medical Center at 
Dallas — 869

47. Lehigh Valley Hospital Cedar Crest 
)Allentown, Pa.( — 868

48. Baptist Medical Center 
Jacksonville )Fla.( — 864

48. Hartford )Conn.( Hospital — 864

49. Vidant Medical Center )Greenville, 
N.C.( — 861

50. Loma Linda )Calif.( University 
Medical Center — 854

�إح�شائية باأعلى 50 م�شت�شفى وقفية يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 
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د. وفاء بنت نا�شر العجمي�أبحـــــاث

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

)2-2(

تناولنـــا يف العـــدد ال�شابـــق الت�شامـــح 

والعتدال وتعريفيهما و�شور وجودهما 

القـــراآن  يف  ومكانهمـــا  املجتمـــع،  يف 

الكـــرمي وال�شنة النبوية، و�شوف نتعرف 

يف هـــذا العـــدد علـــى الأهميـــة التـــي 

يحتلهـــا الت�شامح والعتدال يف املجتمع 

الإ�شالمي، واأ�شاليـــب اإ�شاعة الت�شامح 

والعتـــدال مـــع اأمثلـــة لهمـــا يف ظـــل 

املجتمع الإ�شالمي. 

�أهمية ثقافة �لت�شامح و�لعتد�ل

واملالئكـــة  ور�شولـــه   
ّ

اهلل يحّبهـــا   -  1
املقّربون.

 على وجـــوه املوؤمنني 
ّ

2 - ي�شفيهـــا اهلل
لتكـــون لهـــم عالمـــة ممّيـــزة يف الّدنيا 

والآخرة.

 3 - ال�ّشمـــح واملعتـــدل حمبـــوب لدى 

اأهله وجمتمعه.

 4 - ال�ّشماحـــة والعتـــدال يف البيـــع 

وال�ّشـــراء باب عظيم مـــن اأبواب ك�شب 

الّرزق وتكثريه.

5 - ال�ّشماحة والعتدال جتلب الّتي�شري 
يف الأمور كلّها.

6 - ال�ّشماحة والعتدال يغنم الإن�شان 

اأكرب قدر من ال�ّشعادة وهناءة العي�ص.

7 - جتلـــب �شماحـــة الّنف�ـــص املعتدلـــة 
اخلري الّدنيوّي حيـــث مييل الّنا�ص اإىل 

الّتعامـــل معه؛ فيكرث عليه اخلري بكرثة 

حمّبيه واملتعاملني معه.

8 - العتـــدال وال�ّشماحـــة يف الّتعامل 
مـــع اأ�شحاب الّديانـــات الأخرى جتلب 

لهم الّطماأنينة والأمن، فيوؤّدي ذلك اإىل 

حّبهم للمت�شاحمني معهم ومعاونتهم ثّم 

الّدخـــول يف هذا الّدين اّلذي يقّر مبداأ 

الّت�شامح والعتـــدال مع الآخرين، وقد 

حدث ذلك عقب الفتوح الإ�شالمّية.

كيف ن�شيع ثقافة �لت�شامح و�لعتد�ل؟

يتفق اجلميع اأن اإ�شاعة ثقافة الت�شامح 

والعتـــدال، اإمنـــا تبـــداأ مـــن الأ�شـــرة، 

فالبيت لـــه اأثر كبري يف هـــذا اجلانب، 

فـــاإذا كانت العالقة بني الآبـــاء والأبناء 

والإكـــراه  الت�شلـــط  لغـــة  علـــى  تقـــوم 

وال�شتبـــداد، فمـــن البدهـــي اأن البيت 

الت�شامـــح  اأجـــواء  تغيـــب عنـــه  الـــذي 

والعتدال يكون عامـــاًل يف ن�شر ثقافة 

العنف يف جو ديكتاتوري، لهذا يتعلمون 

ال�شتبداد بالراأي، وعدم احرتام الآخر 

اأو راأيـــه، كمـــا اأن النظـــام الديكتاتوري 

�شـــواء يف الأ�شـــرة اأو الدولـــة يعترب من 

اأحد اأ�شبـــاب �شيوع لغة العنف، وغياب 

الأمـــن، وانعدام الثقة بـــني الأفراد.كما 

اأن هذه الأجـــواء تعزز ال�شعور بالبغ�ص 

واحلقد والنتقام.

ومن البدهي اأننا ن�شتطيع تعليم الأبناء 

الكثـــري من الأمـــور عن طريـــق الإقناع 

اأو التوجيـــه ال�شحيح، فـــاإذا غاب هذا 

والتهديـــد  العقوبـــات  فـــاإن  املفهـــوم، 

�شيوؤديـــان اإىل تنفيذ الأوامر رمبا، لكن 

مع تعزيز الرغبة بالنتقام. 

واإىل جانـــب اإ�شاعة الأجواء املت�شاحمة 

والدميقراطيـــة، فهنـــاك اأمـــور اأخـــرى 

منهـــا: العدالة بني الأبناء والتي ت�شاهم 

يف تعريـــف الطفـــل واملراهـــق بحقوقه 

تعزيـــز  اأن  وكمـــا  الآخريـــن،  وحقـــوق 

التناف�ـــص ال�شريـــف اأو ال�شحيـــح ينمي 

لدى الأولد العرتاف مبهارات الآخرين 

وما ميتلكونه من قدرات فقد يكون من 

ال�شروري اأن نعلم الأبناء تقدمي التهاين 

يف امل�شابقـــة اإىل الفائزيـــن، فهذه تعزز 

لديه ال�شعور بحب الآخرين واحرتامهم 

وتنمـــي اخلـــري لهـــم؛ ممـــا ي�شاعد يف 

تدريـــب الأولد على مقدمات الت�شامح 

والعتدال يف حياتهم.
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مناذج للت�شامح و�لعتد�ل يف �ملجتمع 

�مل�شلم

�أوًل: �ل�شماحـــــــة و�لعتد�ل مع �لنف�س

هناك مظاهر عديدة اأ�شري اإىل اأهّمها، 

منها:

ي�شتطيـــع �شمح النف�ص املعتدل، اأن يغنم 

يف حياتـــه اأكـــرب ق�شـــط مـــن ال�شعـــادة 

وهنـــاءة العي�ص؛ لأنه بخلقه هذا يتكيَّف 

مـــع الأو�شـــاع الطبيعيـــة والجتماعية 

ب�شرعـــة، مهمـــا كانت غـــري مالئمة ملا 

يحب.

 وي�شتطيـــع اأن ي�شتقبل املقادير بالر�شا 

مكروهـــة  كانـــت  مهمـــا  والت�شليـــم، 

للنفو�ص.

وي�شتطيـــع �شمـــح النف�ـــص املعتـــدل، اأن 

يظفر باأكرب ق�شط من حمبة النَّا�ص له، 

َماَحة  وثقة النَّا�ص به؛ لأنه يعاملهم بال�شَّ

والب�شـــر ولني اجلانـــب، والتغا�شي عن 

ال�شيئات والنقائ�ص، فاإذا دعاه الواجب 

اإىل تقدمي الن�شح، كان يف ن�شحه رفيًقا 

لـيًِّنا، �شمًحا هيًِّنا، ي�شر بالن�شيحة، ول 

يريـــد الف�شيحـــة، ي�شد الثغـــرات، ول 

ت والعرثات.  ين�شر الزلَّ

ويجلـــب �شمـــح النف�ص املعتـــدل، الهنيِّ 

اللنيِّ لنف�شه اخلري الدنيوي بت�شاحمه؛ 

وذلك لأنَّ النَّا�ص يحبون املت�شامح الهنيِّ 

، فيميلون اإىل التعامل معه، فيكرث  اللنيِّ

عليه اخلري بكرثة حمبيه والواثقني به.

 ويجلب �شمح النف�ص الهنيِّ اللنيِّ لنف�شه 

ر�شـــا اهلل تعـــاىل واخلـــري الأخـــروي 

العظيـــم، مـــا ابتغى ب�شماحتـــه ر�شوان 

اهلل عز وجل.

وال�ّشـــالم  بالّتحّيـــة  الّنا�ـــص  مبـــادرة 

وامل�شافحـــة وح�شن املحادثـــة؛ لأّن من 

كان �شمح الّنف�ص بادر اإىل العتدال يف 

حياته.

 ح�شن امل�شاحبـــة واملعا�شرة والّتغا�شي عن 

الهفـــوات، لأّن مـــن كان �شمـــح الّنف�ـــص كان 

ح�شـــن امل�شاحبة لإخوانه ولأهلـــه ولأولده 

وخلدمه، ولكّل من يخالطه اأو يرعاه.

ثانًيا: �ل�شماحة و�لعتد�ل يف �حلرب

لقـــد و�شـــع الإ�شـــالم جمموعـــة مـــن 

العتـــدال  توؤكـــد  التـــي  ال�شوابـــط 

والت�شامـــح الإن�شـــاين يف الإ�شالم وقت 

احلـــرب. وحدد اأ�شبابـــاً بتحققها يجب 

وقف القتال على الفور وهي: الإ�شالم، 

واجلزية، واملعاهدة، والقتال يف الأ�شهر 

احلرم، والهزمية وال�شت�شالم والأ�شر. 

فعـــن �شليمان بـــن بريدة عـــن اأبيه قال 

اأمـــريا  اأمـــر  اإذا   [ ر�شـــول اهلل  كان 

علـــى جي�ص اأو �شرية اأو�شاه يف خا�شته 

بتقوى اهلل ومن معه من امل�شلمني خريا 

ثـــم قال: "اغـــزوا با�شـــم اهلل يف �شبيل 

اهلل، قاتلـــوا مـــن كفر بـــاهلل، اغزوا ول 

تغلـــوا ول تغدروا ول متثلـــوا ول تقتلوا 

وليـــًدا، واإذا لقيت عدوك من امل�شركني 

فادعهـــم اإىل ثالث خ�شـــال فاأيتهن ما 

اأجابـــوك فاقبـــل منهم وكـــف عنهم، ثم 

ادعهم اإىل الإ�شالم، فاإن اأجابوك فاقبل 

منهم وكف عنهم، ثم ادعهم اإىل التحول 

من دارهم اإىل دار املهاجرين واأخربهم 

اأنهم اإن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين 

تعزيز الشعور بحب 
اآلخرين واحترامهم 
مقدمات التسامح 

واالعتدال
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وعليهم ما على املهاجرين، فاإن اأبوا اأن 

يتحولوا منهـــا فاأخربهم اأنهـــم يكونون 

كاأعـــراب امل�شلمني يجـــرى عليهم حكم 

اهلل الـــذي يجـــرى علـــى املوؤمنـــني، ول 

يكون لهم يف الغنيمـــة والفيء �شيء اإل 

اأن يجاهدوا مع امل�شلمني، فاإن هم اأبوا 

ف�شلهم اجلزية، فاإن هم اأجابوك فاقبل 

منهم وكف عنهم، فاإن هم اأبوا فا�شتعن 

باهلل وقاتلهم".

و ملـــا بعـــث الر�شـــول ] اأ�شامـــة بـــن 

زيـــد ر�شـــي اهلل عنه يف �شريـــة غالب، 

فحاربهـــم اأ�شامة ر�شي اهلل عنه بجنده 

حتـــى هزمهـــم، وفـــرَّ رجل منهـــم وهو 

ابن مردا�ـــص، فتبعه اأ�شامـــة ورجل من 

الأن�شـــار، وملـــا اقرتبا من هـــذا الرجل 

، واأو�شكا على قتله، قال الرجل: ل  الفارِّ

ا  اإله اإل اهلل، فكف الأن�شاري وتركه، اأمَّ

اأ�شامة فظن اأنَّه قال ل اإله اإل اهلل خوًفا 

من القتـــل، فطعنه برحمه، فقتله، فلما 

قدموا املدينـــة بلغ النبي ] ما حدث، 

فقـــال: "يا اأ�شامة، اأقتلتَه بعدما قال: ل 

اإله اإل اهلل؟!"، فاأجاب اأ�شامة: يا ر�شول 

اهلل، اإمنا كان متعوًذا )اأى: قالها لينجو 

بها من القتل(، فكرر الر�شول ] قوله: 

"اأقتلتَـــه بعدما قال ل اإله اإل اهلل؟" قال 
اأ�شامة: فمـــا زال يكررها، حتى متنيُت 

اأين مل اأكن اأ�شلمُت قبل ذلك اليوم".

فلي�ـــص اجلهـــاد يف الإ�شـــالم تعط�شـــاً 

للدماء، بل اإنـــه ت�شامح واعتدال و�شمو 

يف التعامل مع الآخر.

وقـــد و�شـــع الإ�شـــالم جمموعـــة مـــن 

توؤكـــد  والتـــي  الإ�شالميـــة،  الأخـــالق 

يف  الإن�شـــاين  والت�شامـــح  العتـــدال 

الإ�شـــالم وقـــت احلـــرب، وهـــذه بع�ص 

الأخالق الإ�شالمية:

1 - عدم الإجهاز على اجلرحى.

2 - عدم الإف�شاد يف الأر�ص. 

3 - منع التفريق بـــني الوالدة وولدها. 
يف ال�شبي.

4 - الوفـــاء بالعهـــد وعـــدم الغـــدر اأو 
اخليانة.

5 - الإح�شـــان يف القتـــل والنهـــي عـــن 
التمثيل والتحريق.

نَُه امل�شلمون. مَّ
َ
6 - النهي عن قتل من اأ

7 - النهـــي عـــن قتال وترويـــع املدنيني 
ومن األقى ال�شالح من املقاتلني.

8 - ح�شـــن معاملـــة الأ�شـــرى والرقيق 
وال�شبي.

ثالثًا: �لت�شامـــــــح و�لعتد�ل يف �حلرية 

�لدينية

اإن من اأروع مظاهر الت�شامح والعتدال 

يف الإ�شـــالم هي احلريـــة الدينية. فقد 

اختـــار اهلل �شبحانـــه وتعـــاىل الإن�شان 

مـــن بـــني �شائـــر خلقـــه، وا�شتخلفه يف 

الأر�ـــص ليقـــوم بعمارتهـــا، ومل يرتكـــه 

�ُشـــدى، بـــل اأر�شـــده كيـــف يقـــوم بهذه 

بالوحـــي  رعـــاه  الأ�شا�شيـــة؛  املهمـــة 

باإر�شال الر�شل والأنبياء، واإنزال الكتب 

وال�شحف، وبـــنّي له ال�شراط امل�شتقيم 

هـــذا  وكل  والواجبـــات،  احلقـــوق  يف 

لتحقيـــق م�شالح النا�ص، وهذه امل�شالح 

ل تتحقـــق واملفا�شـــد ل تدراأ اإل بتوفري 

مـــا ا�شطلحوا علـــى ت�شميتـــه الكليات 

اخلم�ص، اأو ال�شروريات اخلم�ص، التي 

ل ت�شتقيـــم احليـــاة وت�شتقـــر وت�شتمـــر 

بدونها، وهي: الدين، والنف�ص، والعقل، 

والن�شل، واملال.

 ومن بني هذه امل�شالح الدين، اأي الدين 

احلـــق –الإ�شـــالم-، لأنه املعتـــرَب عند 

اهلل دون غيــــره {اإن الديـــن عنـــد اهلل 

الإ�شـــالم}، {َوَمْن يَبْتَِغ َغـــرْيَ الإ�ْشالِم 

ِديًنـــا َفلَـــْن يُْقبَل ِمنْـــُه َوُهـــَو يِف الآخرِة 

ا�ِشِريـــن}، ولذلـــك فقـــد منع  ِمـــَن اخْلَ
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�أبحـــــاث

اهلل تعـــاىل بحكمته اإجبـــار النا�ص على 

اتبـــاع هذا الديـــن احلـــق، اأو اإكراههم 

يِن  على الدخول فيـــه: {ل اإْكَراهَ يِف الِدّ

}، بل منح  �ْشـــُد ِمَن الَْغـــِيّ َ الرُّ َقـــْد تََبنيَّ

الإن�شان حرية الختيار يف ذلك: {َوُقِل 

قُّ ِمْن َرّبُكْم َفَمـــْن �َشاَء َفلْيُوؤِْمْن َوَمْن  احْلَ

�َشاَء َفلَْيْكُفْر}.

اإن الإ�شـــالم مل يقـــم علـــى ا�شطهـــاد 

اأو  حقوقهـــم  م�شـــادرة  اأو  خمالفيـــه 

حتويلهم بالكره عن عقائدهم اأو امل�شا�ص 

اجلائر لأموالهم واأعرا�شهم ودمائهم.. 

وتاريـــخ الإ�شالم يف هـــذا املجال اأن�شع 

تاريـــخ على وجه الأر�ـــص. لأن الإ�شالم 

يوؤمـــن بالتعدد والختالف، فالختالف 

بـــني النا�ص يف �شـــوؤون دينهم اأو دنياهم 

اأمـــر قدمي، و�شيبقى قائماً اإىل اأن يرث 

اهلل الأر�ص ومن عليها.

فالختالف �شنة من �شنن اهلل يف خلقه؛ 

يقـــول �شيـــد قطب -رحمـــه اهلل-: "اإن 

مـــن طبيعة النا�ص اأن يختلفوا؛ لأن هذا 

الختـــالف اأ�شـــل من اأ�شـــول خلقتهم؛ 

يحقـــق حكمـــة عليـــا مـــن ا�شتخـــالف 

هـــذه  اإن  الأر�ـــص.  يف  الكائـــن  هـــذا 

اخلالفـــة حتتاج اإىل وظائـــف متنوعة، 

وا�شتعـــدادات �شتى من األـــوان متعددة؛ 

كي تتكامـــل جميعها وتتنا�شـــق، وتوؤدي 

دورها الكلي يف اخلالفة والعمارة، وفق 

الت�شميـــم الكلـــي املقـــدر يف علم اهلل. 

فالبـــد اإذن من تنـــوع يف املواهب يقابل 

تنوع تلك الوظائف؛ ولبد من اختالف 

يف ال�شتعدادات يقابل ذلك الختالف 

يف احلاجات. يقـــول تبــــــارك وتعاىل: 

ًة َواِحَدًة  مَّ
ُ
َعَل النَّا�َص اأ {َولَْو �َشاَء َربَُّك جَلَ

تَِلِفـــنَي )11٨( اإِل َمـــْن  َول يََزالُـــوَن خُمْ

ْت َكِلَمُة  ــَك َوِلَذِلَك َخلََقُهـــْم َومَتَّ َرِحَم َربُـّ

نَِّة َوالنَّا�ِص  َرِبّـــَك لأْمالأنَّ َجَهنََّم ِمـــَن اجْلِ

ْجَمِعنَي}.
َ
اأ

علـــى  الإ�شـــالم  يفر�ـــص  مل  ولذلـــك 

الن�شـــراين اأن يرتك ن�شرانيته، اأو على 

اليهـــودي اأن يرتك يهوديتـــه، بل طالب 

كليهما مـــادام يوؤثر دينه القدمي اأن يدع 

الإ�شالم و�شاأنه، يعتنقه من يعتنقه، دون 

تهجم مر اأو جدل �شيئ.

فقد كانـــت امل�شيحية -اآخـــر الديانات 

قبـــل الإ�شـــالم- قـــد فر�شـــت فر�ًشـــا 

التعذيـــب  وو�شائـــل  والنـــار  باحلديـــد 

والقمـــع التي زاولتهـــا الدولة الرومانية 

مبجرد دخول الإمرباطور "ق�شطنطني" 

يف امل�شيحية. بنف�ص الوح�شية والق�شوة 

التي زاولتهـــا الدولة الرومانية من قبل 

�شـــد امل�شيحيني القالئل مـــن رعاياها 

الذين اعتنقوا امل�شيحية اقتناعاً وحباً! 

ومل تقت�شر و�شائـــل القمع والقهر على 

الذيـــن مل يدخلوا يف امل�شيحية؛ بل اإنها 

ظلـــت تتنـــاول يف �شـــراوة امل�شيحيـــني 

اأنف�شهـــم الذيـــن مل يدخلـــوا يف مذهب 

الدولـــة، وخالفوها يف بع�ـــص العتقاد 

بطبيعـــة امل�شيـــح! فلمـــا جـــاء الإ�شالم 

عقب ذلك جاء يُعلن -يف اأول ما يُعلن- 

هـــذا املبداأ العظيم الكبري {ل اإْكَراهَ يِف 

.{ �ْشُد ِمَن الَْغِيّ َ الرُّ يِن َقْد تََبنيَّ الِدّ

ويف هـــذا املبـــداأ "الت�شامـــح والعتدال 

الدينـــي" يتجلى تكـــرمي اهلل لالإن�شان، 

وم�شاعـــره،  وفكـــره  اإرادتـــه  واحـــرتام 

وترك اأمره لنف�شه فيما يخت�ص بالهدى 

وال�شـــالل يف العتقـــاد، وحتميله تبعة 

عمله وح�شاب نف�شه. وهذه هي اأخ�ص 

خ�شائ�ص التحرر الإن�شاين. 

الحريـــة الدينيــة 
من أورع مظاهر 

التسامح واالعتدال 
في اإلسالم
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حممد �شرور �حلريري / ماج�شتري اإدارة اأعمالتنمية ب�شرية

�أوًل: تغيري �ملرء �شلوكه

مـــن ال�شـــروري قبل كل �شـــيء اأن يغرّي 

املـــرء �شلوكـــه واأّل يقت�شـــر على حتليل 

نف�شـــه واإدراكـــه لهـــا. واإذا اكتفى املرء 

باإدراك ذاته من دون اأن يّتخذ يف احلني 

ويف الوقت املنا�شب اخلطوات التي هي 

نتائـــج هـــذا الإدراك اجلديد، يظل كل 

اإدراكه عدمي اجلدوى.

وبو�شـــع املرء اأن يحلل نف�شه ويعرف كل 

�شيء عنها �شنوات كثرية، ولكن ذلك لن 

يكون جمدياً اإذا ظل عقيماً، اإذا مل يقرن 

ذلـــك بتغيـــريات يف ممار�شتـــه للحياة. 

وقد تكون هذه التغيريات طفيفة، ولكن 

املـــرء ل ميكن اأن يتقدم يف هذا الدرب 

دون اإجراء تغيري حقيقي وفعلي للنف�ص 

ولل�شلوك.

اإن مـــا ي�شنعـــه الإن�شـــان يف نف�شه اأمر 

بالـــغ الدقة. ول ميكـــن للمرء اأن ي�شنع 

الكثـــري، ولكـــن علـــى املـــرء األ يكـــون 

مفـــرط الحرتا�ـــص. واأعتقـــد اأنـــه من 

بالـــغ الأهمية يف التحليـــل اأن يبَقى يف 

الذهن على الدوام كيف يعيد ال�شخ�ص 

اإنتـــاج نف�شه.. وعلى املرء اأن يبحث عن 

التجـــارب وعلى اخل�شو�ـــص املقاومات 

التي لدى ال�شخ�ـــص يف اتخاذ اخلطوة 

التالية، وهي الت�شرف ب�شورة خمتلفة. 

واإل ظل املرء يف و�شع غري حقيقي اإىل 

حـــد ما، علـــى الرغم مـــن كل التجارب 

الذاتيـــة التي لديه. وتعتمـــد م�شاألة ما 

هي التغرّيات على الو�شع كلياً. ويعاين 

التحليـــل النف�شي من اخلطـــر الكبري يف 

اأن كل �شـــيء يو�شـــع بـــني يـــدي التحليل 

واأن النا�ـــص ل يوؤمنون اإل عندما ينق�شي 

التحليل، ينتهي، ثم يقومون بالتغيري. واأنا 

مقتنع اأن على املرء اأن يبداأ القيام بالتغيري 

قبل ذلك، واأن امل�شاألة هي ح�شراً م�شاألة 

معرفـــة ما هـــي امل�شـــكالت وكيف ميكن 

اإجراء التغرّيات وبالتدريج.

ثانيًا: تنمية �لهتمام بالعامل

امل�شاألـــة الثانية هـــي اأن يكّف املرء عن 

الإفـــراط يف الهتمام بنف�شـــه ويلتفت 

للعامل من حوله.

وكذلك تواجه التحليل النف�شي خطورة 

كبـــرية هنا. فالنا�ص الذيـــن هم حقاً ل 

يهتمـــون اإل باأنف�شهـــم يجـــدون جمـــالً 

هائال ملمار�شـــة الرنج�شية. فال اأهمية 

يف العـــامل اإل مل�شكالتهم. وهذه م�شكلة 

خطرية يجب التغلب عليها.

واأن يكون املرء مهتماً مب�شكالته ح�شراً 

لي�ـــص ال�شبيل اإىل معافاتـــه و�شريورته 

اإن�شاناً كامـــل الإن�شانيـــة. ول ي�شتطيع 

املـــرء اأن يعي�ص بطريقـــة قوية ومفرحة 

وم�شتقلـــة اإذا مل يكن يهتـــم اإل بنف�شه. 

وعلـــى املرء اأن يقف علـــى قدمني على 

الأر�ص، ب�شكل ثابت وقوي و�شحيح واأن 

يفهم مايجري حوله يف العامل.

اإن اخلطر يجب دفعه بالتحليل النف�شي 

ال�شحيح، ومـــن دون حتليل �شليم يظل 

ال�شخ�ـــص متمركـــزاً حـــول م�شكالتـــه 

ويظـــل منف�شـــاًل عـــن العـــامل، وهـــذه 

م�شيبة كربى.

اإن تركيـــز املرء على م�شكالته يجب اأن 

ي�شري مـــع التو�شيـــع والتنـــوع احلا�شل 

يف العـــامل ولي�ـــص فقـــط اهتمـــام املرء 

مب�شكالته وبحياته.

ثالثًا: تعّلم �لتفكري �لنقدي

اإن امل�شاألـــة الأ�شا�شية الأخرى هي تعلّم 

التفكري بطريقة نقدية.

فالتفكري النقـــدي هو ال�شالح  الوحيد 

الـــذي ميلكـــه املـــرء �شـــد الأخطار يف 

احليـــاة. اإذا مل اأفكر نقدياً فاأنا عر�شة 

لـــكل التاأثريات، ولكل املقرتحات، ولكل 

الأخطـــاء، ولـــكل الأكاذيـــب املنت�شـــرة، 

التـــي اأتلّقنها من اليوم الأول يف حياتي 

طرق العالج والتحسين النفسي
ورفع الروح المعنوية لدى األفراد والمدراء
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ف�شاعـــداً. ول ميكـــن للمـــرء اأن يكون 

حـــراً، ول اأن يكون ذاتَه ول اأن يكون لـه 

مركـــز يف ذاته مـــا مل يكن قـــادراً على 

التفكري نقدياً ـ

ويعني التفكري النقـــدي اأن ي�شبح املرء 

مـــدركاً لكل مـــا يجري حولـــه باأ�شلوب 

اأكـــرث نقديـــة، ولي�ـــص التفكـــري النقدي 

هواية، واإمنا هـــو َملََكة، ولي�ص التفكري 

بو�شفـــك  ت�شتخدمـــه  �شيئـــاً  النقـــدي 

فيل�شوفاً ثم عندما تكون فيل�شوفاً تفكر 

نقديـــاً، ولكنك عندما تكـــون يف البيت 

تتخلى عـــن تفكريك النقـــدي، تخلعه. 

اإن التفكـــري النقدي خ�شي�شة، ومقدرة 

ميكن ممار�شتها فردياً واجتماعياً.

ويحتـــاج التفكري النقدي اإىل ال�شجاعة 

اإذا كان املـــرء يعي�ـــص يف عـــامل خاطئ 

وزمـــن معكو�ـــص ومقلوب كمـــا هو حال 

وقتنا احلا�شر وزمننا املعا�شر. 

التفكير النقدي 
خصيصة تجل المرء 

مدركا لكل ما يجري 
من حوله
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د.  عبد�ملح�شن �جلار �هلل �خلر�يف / الأمني العام لالأمانة العامة لالأوقاف

�لإ�شر�قـات �حل�شاريــة

من إشراقات الوقف
إسهام المرأة الكويتية في دعم مسيرة الوقف )2-1(

�شـــبق اأن بداأنـــا �شل�شـــلة جديـــدة عـــن 

الوقف وروائعـــه احل�شارية والإن�شانية 

حتت عنـــوان »من اإ�شـــراقات الوقف«، 

وحتدثنـــا يف املقـــال الأول منهـــا عـــن 

»الإ�شراقات احل�شـــارية«، واليوم نعود 

-والعود اأحمد- اإىل هذه ال�شل�شـــلة من 

جديد لأنتقـــي حموراً مهماً من جوانب 

الوقف، وهو اإ�شـــهام املـــراأة الكويتية يف 

دعم م�شـــرية الوقف منـــذ بواكريها يف 

كويت املا�شي، من خالل عدة اإ�شراقات 

جميلة.

�لإ�شر�قة �لأوىل: �هتمام �لوقف باملر�أة 

يف �حل�شارة �لإ�شالمية

لقد اأوىل الوقف عرب الع�شور الإ�شالمية 

اهتمامـــا كبـــرًيا باملـــراأة واحتياجاتها، 

فمن وقـــف تزويـــج ال�شبـــاب بالفتيات 

ووقف جتهيـــز العرو�ص، ووقـــف اإعارة 

احللي والزينـــة يف الأعرا�ص والأفراح، 

اإىل وقف احلليـــب للمر�شعات، ووقف 

تعري�ص املكفوفـــات للمكفوفني، ووقف 

اللواتـــي  الن�شـــاء  وهـــن  املرابطـــات، 

ي�شـــددن الرحـــال اإىل امل�شجد الأق�شى 

وتويف حمرمهـــن هناك، فيبقني يف دار 

خا�شـــة معـــززات مكرمات حتـــى ياأتي 

من ياأخذهن مـــن حمارمهن، بالإ�شافة 

اإىل وقـــف تاأهيل الن�شاء وتدريبهن على 

اإتقان احلرف والعمل.

ولقـــد حفـــظ التاريخ باأحـــرف من نور 

اأوقـــاف ال�شيـــدة عائ�شـــة اأم املوؤمنـــني، 

ووقـــف اأختها اأ�شماء، ووقـــف اأم �شلمة 

ووقـــف اأم حبيبة ووقـــف �شفية، ر�شي 

اأجمعـــني، وكذلـــك وقـــف  اهلل عنهـــن 

زبيـــدة بنـــت اأبي جعفـــر املن�شور زوجة 

هـــارون الر�شيـــد، رحمهمـــا اهلل، حيث 

حفـــرت اآبـــار املاء من بغـــداد اإىل مكة، 

ووقف خا�شكي �شلطان زوجة ال�شلطان 

العثمـــاين لإطعـــام الفقـــراء، وغريهن 

الكثريات.

�ملـــــــر�أة  �إ�شهامـــــــات  �لثانيـــــــة:  �لإ�شر�قـــــــة 

�لكويتية �لوقفية يف �ملا�شي

فقد كان ما يقارب ن�شف عدد الأوقاف 

القدمية يف كويـــت املا�شي موقوًفا من 

قبـــل ن�شـــاء كويتيات فا�شـــالت، يوؤثرن 

علـــى اأنف�شهن ولـــو كان بهن خ�شا�شة، 

فقد كـــن -يف ظل عـــدم خروجهن اإىل 

العمـــل يف املجتمع الكويتـــي املحافظ- 

يتربعـــن بحليهـــن مـــن الدنيـــا، وهـــو 

مـــا ورثنـــه مـــن اآبائهـــن اأو اأزواجهن اأو 

اإخوانهن، �شدقـــات جاريات لوجه اهلل 

تعاىل.

تفاعلهـــا  الكويتيـــة  للمـــراأة  كان  كمـــا 

العفوي مـــع حياتها الجتماعية وبيئتها 

املحيطـــة، ففـــي حـــني يخـــرج الرجـــل 

لي�شهـــد �شـــالة اجلماعـــة يف امل�شجد، 

فقـــد تركزت معظـــم احلجـــج الوقفية 

يف كويـــت املا�شي من قبل الرجال على 

امل�شاجـــد والأئمة واملوؤذنـــني، وباملقابل 

وب�شـــكل طبيعي وعفـــوي، فقد تركزت 

معظم وقفيات املـــراأة يف كويت املا�شي 

على الفقراء واإطعام الطعام مبا ي�شمى 

»الع�شيـــات وال�شحايـــا«، ومبـــا ينا�شب 

معرفتهـــا التف�شيليـــة باأحـــوال الفقراء 

وامل�شاكني من حولها.

�لإ�شر�قـــــــة �لثالثـــــــة: �إجنـــــــاز�ت �لأمانة 

�لعامـــــــة لالأوقاف يف دولة �لكويت يف ما 

يخ�س �ملر�أة

ويف الع�شـــر احلديـــث حققـــت الأمانة 

العامة لالأوقاف بدولة الكويت اإجنازات 

مهمة للمراأة مثل:

م�شـــروع مـــن ك�شـــب يدي، وهـــو مركز 

ُخ�ش�ص لرعاية الفئـــات التي تتقا�شى 

وزارة  مـــن  الجتماعيـــة  امل�شاعـــدة 

ال�شـــوؤون الجتماعيـــة والعمـــل، وذلك 

لتاأهيلهـــن واإك�شابهن املهـــارات الالزمة 

للعمـــل، مل�شاعدتهن على �شد حاجاتهن 

والعتماد على اأنف�شهن.

وكذلك م�شروع حا�شنة املراأة الكويتية، 

بالتعاون امل�شرتك ما بني الهيئة العامة 

للتعليـــم التطبيقي والتدريـــب وبرنامج 

اإعـــادة هيكلـــة القوى العاملـــة واجلهاز 

العامـــة  والأمانـــة  للدولـــة  التنفيـــذي 

لالأوقـــاف، الذي يقـــدم الدعم للعن�شر 

الن�شائـــي يف الدخـــول اإىل امل�شروعات 

ال�شغـــرية؛ لإيجـــاد جيـــل ن�شائي على 

القدر املطلوب من الإنتاجية. 
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�لدعوة �لإلكرتونية

اإم عـــن تو�شلهـــا  بـــي  اآي  ك�شفـــت �شركـــة 

لتطويـــر �شريحة اإلكرتونية مت ت�شميمها كي 

تعمـــل بطريقة ُم�شابهـــة لطريقة عمل دماغ 

الإن�شـــان، وياأتي تطويـــر ال�شريحة بناًء على 

جتـــارب كانـــت ال�شركة قد بداأتهـــا يف العام 

.2011

وقالـــت ال�شركـــة اإن ال�شريحـــة التي اأطلقت 

عليها ا�شم TrueNorth مزودة بـ 4،096 

نـــواة معاجلـــة، وحُتاكـــي عمل مليـــون خلية 

ع�شبية يف دمـــاغ الإن�شان و256 مليون من 

نقـــاط ال�شتباك الع�شبـــي، وهما عن�شران 

رئي�شيان يُ�شكالن البناء احليوي للدماغ.

وهـــذا يعني بح�شـــب ال�شركـــة اأن ال�شريحة 

ت�شتطيـــع ت�شفـــري البيانـــات وكاأنهـــا اأمناط 

نب�شية، وهـــو الأ�شلوب الـــذي يعتقد علماء 

الأع�شـــاب بـــاأن الدمـــاغ يُخـــزن املعلومات 

بوا�شطته. وذكـــر الربوفي�شور "كارفر مايد" 

يف الورقة البحثية التي ن�شرتها ال�شركة باأن 

معاجلـــات الكمبيوتر التقليديـــة ل ت�شتطيع 

ت�شفـــري البيانات بهـــذه الطريقـــة، وبالتايل 

جتلـــب ال�شريحة تطوًرا كبـــرًيا على طريقة 

عمل اأجهزة الكمبيوتر.

وقامـــت اآي بـــي اإم باختبار قـــدرة ال�شريحة 

علـــى اأداء بع�ـــص مهـــام الـــذكاء ال�شناعـــي 

ال�شائعـــة، مثل متييز ال�شور، ووفًقا لل�شركة 

ت�شتطيـــع اخلاليا الع�شبية ونقاط الرتباط 

الع�شبـــي الإلكرتونيـــة يف ال�شريحة التعامل 

مع هذه املهام بال�شرعة املعتادة مع ا�شتهالك 

ُمنخف�ص للطاقة مقارنًة بال�شرائح الأخرى.

ولـــدى اختبار ال�شريحة علـــى بع�ص مقاطع 

الفيديـــو، متكنـــت مـــن متييـــز عنا�شر مثل 

الأ�شخا�ـــص وراكبــــي الدراجات وال�شيارات 

واحلافـــــــالت وال�شاحنات بدقـــة ت�شل اإىل 

80 باملئــــة. 

تكشف عن شريحة متطورة 

تحاكي دماغ اإلنسان

ظهر تطبيق جديد ي�شمى Nanu  لإجراء املكاملات املجانية، م�شتخدًما �شبكات 2G، واأي�ًشا 

 Skype لإجراء مكاملات اخلطوط الأر�شية والهواتف النقالة، منهًيا بذلك �شيطرة العمالق

علـــى هذا املجال. ويتبـــع Nanu برنامج الت�شغيل اآندرويد، ولكن الفريق يقول: اإن ن�شخة الـ 

iOS �شوف تظهر يف خالل �شهرين اإىل ثالثة اأ�شهر قادمة، مع كثري من اخلدمات الأخرى، 
وميكـــن مـــن خالل التطبيق الت�شال بامل�شتخدمني له عـــن طريق �شبكات 2G، اأو حتى غري 

امل�شتخدمني له عن طريق الهواتف الأر�شية واملحمولة.

ومـــع الت�شال با�شتخـــدام Nanu، �شيظهر اإعالن ق�شري خالل �شماع رنني نغمات الهاتف، 

ومبجرد بدء املكاملة بني الطرفني، تتوقف اإذاعة الإعالن على الفور.

عائدات الإعالنات ت�شاعد على دعم تكلفة املكاملة، بحيث ت�شبح جمانية للم�شتخدمني.

واأخربت NANU �شبكة TNW  اأنها تعمل مع �شركات مثل "كنتاكي فرايد ت�شيكن" و"ن�شتلة" 

و"باي وبال" و"HTC"  وغريها. 

"نانو" تطبيق جديد يتحدى "سكايب" في إجراء 

المكالمات المجانية
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قـــام املهند�ـــص الأملاين "اإ�ص ماتيا�ص ميندي"  - الـــذي اعتنق الإ�شالم عام 

2008 - بت�شميـــم تطبيـــق "الإمـــام" للهاتف املحمـــول، ي�شاعد يف حتديد 
القبلة واأوقات ال�شالة حول العامل.

وقد اأكد "ميندي" اأن الدافع وراء ت�شميم ذلك التطبيق يكمن يف م�شاعدة 

اإخوانـــه امل�شلمني الذيـــن يجدون م�شكلة يف اأداء ال�شـــالة ب�شروطها ب�شكل 

�شحيح، لكنهم يعجزون عن التعبري عن م�شكلتهم.

وي�شـــم التطبيـــق تعليـــم كيفيـــة اأداء ال�شالة، عـــالوة على تقـــومي يت�شمن 

الأحداث الإ�شالمية واأوقاتها.

وي�شعـــى املخـــرتع امل�شلم للعثور عن �شركة تتـــوىل متويل وتطبيق الخرتاع، 

وذلك لتوفر اخلدمة ملاليني امل�شلمني حول العامل. 

 Aspire V "اأطلقـــت �شركة "اأي�شـــر" حا�شبها املحمول "اأ�شبايـــر يف نيرتو

Nitro الـــذي ي�شتهدف ع�شـــاق الألعاب، والذي ميتاز بتقنية �شممت لإزالة 
الغبار ووبر القطط.

وتاأتـــي �شل�شلة حا�شبات "اأ�شباير يف نيـــرتو" اجلديدة بطرازين، حيث يقدم 

الأول �شا�شة بقيا�ص 15 بو�شة، بينما يقدم الآخر �شا�شة بقيا�ص 17 بو�شة، 

هـــذا وتدعم الن�شخة ال�شـــوداء Black Edition فقط من احلا�شب ميزة 

اإزالة الغبار.

ومـــع اأن �شركـــة "اأي�شر" مل تك�شف عن �شعر اأو موعد طرح هذه احلا�شبات، 

غـــري اأن نظريتهـــا "مايكرو�شوفت" قامت بذلك، حيث ذكـــرت اأنها �شتطرح 

يف اأوروبـــا اأوًل خالل الربع الثالث من هـــذا العام ب�شعر 699 يورو بالن�شبة 

لطراز 15 بو�شة، بينما �شيطرح طراز 17 بو�شة ب�شعر 799 يورو. 

كل مـــا يحتاجـــه امل�شتخدم هو اإ�شافة vi قبـــل youtube يف �شريط العنوان 

اخلا�ـــص بالفيديـــو ومن ثـــم ال�شغط على مفتـــاح "اإنرت"، لتبـــداأ عملية تنزيل 

الفيديو.، كما مُيكن التوجه اإىل املوقع ول�شق الرابط اأو مُيكن البحث مبا�شرًة 

من �شريط البحث للو�شول اإىل الفيديو املطلوب وتنزيله متاماً كما هو احلال 

يف الكثري من املواقع التي تُقدم هذه اخلدمة. 

"أيسر" تطلق حاسبات مع ميزة جديدة إلزالة الغبار

ألمانيا: مهندس يصمم تطبيق "اإلمام" لخدمة المسلمين

أسهل طريقة لتحميل فيديوهات
"يوتيوب"
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@FaisalalzamilL

في�شل �لز�مل / رئي�ص جمل�ص اإدارة جلنة التعريف بالإ�شالم

باخليــــر نلتقـــي

الحج.. اختبار القدرات

يف اإحـــدى ال�شنـــوات فوجـــئ احلجـــاج 

بالـــربد ال�شديـــد، كمـــا فوجئـــوا اأي�شا 

بتنظيـــم منطقـــة املرجم ب�شـــكل جيد، 

وفوجئـــوا -واجلهـــات الر�شمية-بزيادة 

الأعداد اإىل 4 ماليني، وكانت التوقعات 

يف حـــدود 3 ماليـــني، اأو اأقـــل قليـــال، 

كونها حجة جمعة، ا�شتقطبت من داخل 

اململكـــة اأعدادا اإ�شافيـــة، من مواطنني 

ومقيمـــني، رغم اأنه ل يوجد ن�ص واحد 

�شحيـــح باأف�شلية هـــذه املوافقة، �شوى 

القيمـــة املميـــزة ليـــوم اجلمعـــة طوال 

العام. 

متيـــزت  اخلليجيـــة  احلـــج  حمـــالت 

بالتنظيـــم اجليد، و�شمعـــت مبثل ذلك 

يف حمـــالت اأخرى مـــن م�شر واملغرب، 

وهـــو اأمر ح�شن للتي�شري على احلجاج، 

بغري مبالغـــة يف مظاهر الرفاهية التي 

ل �شلـــة لهـــا بتي�شـــري اأداء احلج الذي 

يقـــوم اأ�شا�شا على امل�شـــاواة يف اللبا�ص 

لإظهـــار وحدانيـــة  املنا�شـــك،  و�شائـــر 

العبادة ووحـــدة العباد، كهـــدف اأ�شمى 

للحـــج.. وتلك املظاهر تخد�ص من ذلك 

الهدف. 

احلج لي�ص عبادة روحانية بحتة، كما هو 

احلال يف �شهر رم�شان، فهو يتعامل مع 

اجل�شد والن�شباط ال�شلوكي من طاعة 

حمكمة، فالل�شان من�شبط "ل جدال يف 

احلج"، ومواعيد احلركة من�شبطة )يوم 

الرتويـــة، موعد الن�شـــراف من عرفة، 

فرتة الإقامة يف مزدلفة... اإلخ(.

ومـــن متطلبـــات الن�شبـــاط التخطيط 

لكل اأعمالـــك احلياتية بعد عودتك من 

رحلة احلج، حيث تعلمت يف تلك الرحلة 

اأنك اإذا مل تاأخذ معك جتهيزات معينة 

فقد تق�شي الليل يف العراء يف مزدلفة، 

اأو ت�شيبـــك ال�شم�ص يف نهار عرفة -يف 

�شنـــوات احلـــر- اأو ت�شـــل الطريق ول 

تعود اإىل موقع احلملة ب�شبب ت�شاهلك 

يف الن�شبـــاط وعدم حملـــك العناوين 

واتباعك الإر�شادات. 

اإذن، هـــي رحلـــة ك�شفيـــة ت�شاعد على 

تطوير املهـــارات املعي�شية، وما ي�شمونه 

اليوم »اختبار القدرات« وهم ميار�شون 

ذلك التطوير بالغرب يف خميمات، من 

يذهب اإليها فاإنه ل يتوقع نف�ص ظروف 

املعي�شـــة التـــي اعتادهـــا طـــوال العام، 

وهذا املعنـــى بداأ يغيب عن بال البع�ص 

مع ت�شابق احلمالت يف اإراحة احلجيج، 

فارتفـــع �شقـــف التوقعـــات الرتفيهيـــة 

ب�شكل ل يتواءم مع هذه املعاين. 

اإنها عبادة مميزة، يحتاج اإليها الإن�شان 

للخـــروج من عادات �شـــارة ت�شللت اإىل 

حياتـــه، ويعجز عن قهرهـــا، فاإذا وجد 

يف بيئـــة جماعية اأدرك اأنه ي�شتطيع اأن 

يقهـــر ذلك ال�شعـــف وي�شرتجع املبادرة 

يف اإدارة �شوؤونه املعي�شية من جديد. 

كل عام واأنتم بخري. 

"الحج" عبادة مميزة 
تعالج العادات 

الضارة التي تسللت 
لحياة اإلنسان




