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

كان د. السميط يتحدث عن أوضاع 
أفريقيا كاألم الثكلى

د.  عبداملح�صن اجلار اهلل اخلرايف 

الأمني العام لالأمانة العامة لالأوقاف

من إشراقات الوقف

ي�شتقبـــل العامل الإ�شالمي هـــذه الأيام بداية �شنـــة هجرية جديدة، 

باآمـــال وطموحـــات جديـــدة، واإجنـــازات حتققت، واأخـــرى بانتظار 

حتققها.

لقد كانـــت الهجرة النبوية بداية تاأ�شي�ص دولـــة الإ�شالم لأمة عانت 

ال�شتـــات يف كل �شوؤونهـــا، ومزقتها اخلالفات حتى تخلفت عن ركب 

الأمم يف ذلك الوقت، فجاءها الإ�شالم وجعل منها خري اأمة وحدتها 

العقيدة املتمثلة يف �شهادة "ل اإله اإل اهلل حممًدا ر�شول اهلل".

لقـــد كانت ر�شالة الإ�شالم نوًرا اأ�شاء به اهلل -عز وجل- الإن�شانية، 

وعلـــى �شواطئها �ُشيـــدت اأعظم احل�شارات التـــي عرفتها الب�شرية، 

ف�شـــادت قيـــم العدالـــة واحلق وامل�شـــاواة واحلريـــة، واأ�شبح ذكرها 

ُملًدا يف العاملني.

كـــم نحن اليـــوم يف حاجة اإىل العودة اإىل هـــذا املنهل العذب!، فقد 

عدنـــا اإىل الوراء مرة ثانية، بعد اأن تخلينا عن �شبب عزتنا وقوتنا ، 

وهما القراآن الكرمي وال�شنة النبوية، املر�شدان اإىل اخلري يف الدنيا 

والآخرة.

اإن كل م�شلـــم ُمطالـــب باتباع قيـــم وتعاليم واأخـــالق الإ�شالم، حتى 

نُقدم منوذًجا ح�شارًيا لكل الأمم، يجمع هذا النموذج بني احل�شارة 

املاديـــة والروحيـــة، ويكون قادًرا على مواجهـــة التحديات واملخاطر 

التي تواجه الأمة الإ�شالمية، وي�شهم يف التقدم والزدهار.

وكمـــا كانت الهجـــرة النبوية ُمنطلًقـــا للبناء، وُمنعطًفـــا للخروج من 

ال�شعف، ودرو�ًشا بليغـــة وعظيمة يف الت�شييد احل�شاري، والنتقال 

مـــن ال�شتات اإىل الوحدة، يجب ا�شتثمـــار هذه املنا�شبة والعودة مرة 

اأخرى اإىل القتداء بالنبي حممد ] يف التخطيط والبناء والتغيري 

لإحداث التغيري املطلوب يف اأمتنا.

اإن الإمة الإ�شالمية تتمتع بخريات ومقومات وموارد مادية وب�شرية 

ل حـــدود لها، ونحـــن متفاءلون باأن القادم اأف�شـــل، وامل�شتقبل لأمة 

الإ�شالم باإذن اهلل.

 مـــا اأجمل اأن نتفـــاءل باخلري يف بداية العام اجلديـــد!، واأن ننطلق 

اإىل اآفاق جديدة بروح وعزمية يك�شوها التفاوؤل والتحدي، وقد كان 

النبي ] يُعجب بالفاأل احل�شن..

ليكـــن العام الهجري اجلديد.. ُمنطلًقـــا ل�شناعة اأمل جديد يف بناء 

اأمة ذات مقومات ح�شارية واإن�شانية.

وكل عام والأمة الإ�شالمية بخري..  

سلســلة دعوية متخصصة في دعوة غير المسلمين

الهندوســية – دراسة مقارنة



اأكد نائب املدير العام بجمعية 

النجـــاة اخلرييـــة جابر الوندة 

حر�ـــص اجلمعية علـــى تلم�ص 

حاجـــات امل�شلمـــني يف �شتـــى 

وتنفيذهـــا  الأر�ـــص،  ِبقـــاع 

للم�شروعات اخلريية الرائدة، 

ا�شرتاتيجيـــة،  درا�شـــة  بعـــد 

ومتابعة مميزة عن كثب ل�شري 

تلـــك امل�شروعـــات، وهذا مما 

جعـــل النجـــاة اخلرييـــة ِقبلة 

للمتربعني وخيارهم الأول.

ويف هـــذا ال�شياق اأعلن الوندة 

لأول  اجلمعيـــة  افتتـــاح  عـــن 

م�شجـــد يف جمهوريـــة األبانيا 

حتديـــًدا يف منطقـــة باي كاي 

جنوب األبانيا، وهذه هي املرة 

الأوىل التي يُ�شمع فيها �شوت 

الأذان، يعلو  يف عنان ال�شماء، 

ممـــا كان لـــه عظيـــم الأثر يف 

نفو�ص الأهايل، الذين عا�شوا 

يجـــدون  ل  طويلـــة،  �شنـــني 

م�شجًدا يـــوؤدون فيه ال�شلوات 

اخلم�ص، ويُربـــي اأبنائهم على 

مائدة القـــراآن الكرمي وال�شنة 

املحمدية.

وبنينّ الونـــدة: اأن هذا امل�شجد 

اأحـــد  مـــن  بتـــربع  بنائـــه  مت 

الذين  الكويتيـــني،  املح�شنـــني 

طال خريهـــم اأ�شقـــاع اأوروبا 

وربوع اأ�شيـــا واأدغال اإفريقيا، 

واملعونـــة  اخلـــري  يحملـــون 

لل�شعفاء والفقراء وامللهوفني، 

و�شارك فرحة الفتتاح معايل 

�شفري الكويـــت باألبانيا جنيب 

البـــدر ، وح�شـــور م�شرف من 

وزارة الأوقـــاف الكويتية �شم 

كل من وكيـــل الوزارة امل�شاعد 

لقطاع امل�شاجد الدكتور وليد 

م�شاجـــد  ومديـــر  ال�شعيـــب، 

حمافظة حويل الدكتور خالد 

احلي�ـــص، وهذا يعزز ال�شراكة 

املجتمعية الرائدة التي ت�شعى 

جمعيـــة النجـــاة اخلريية اإىل 

تعزيزهـــا مـــع كافـــة اجلهات 

مبـــا  واخلرييـــة،  الر�شميـــة 

يُحقق اخلـــري والنفع لالإ�شالم 

وامل�شلمني.

وقـــال الوندة: اإن هذه املنطقة 

التـــي �ُشيد بهـــا امل�شجد كانت 

اأنظـــار اأهـــل اخلـــري ل ت�شل 

اخلـــري  اأيـــادي  ولكـــن  اإليهـــا 

زالـــت  ول  كانـــت  الكويتيـــة، 

و�شتظل هي التي حتوز ال�شبق 

يف خدمة الإن�شانية والإ�شالم 

وامل�شلمني، فمن خالل مكاتبنا 

باألبانيـــا واجلمعيات الر�شمية 

التي نتعـــاون معها، مت ت�شييد 

بطريقـــة  امل�شجـــد،  هـــذا 

ح�شارية وراقية، ليغدوا منارة 

اإ�شالميـــة، �شاهدة على اأيادي 

اخلـــري الكويتيـــة، و�شوف يتم 

عقد برامـــج مميزة بامل�شجد، 

حيث �شتُقام به حلقات الذكر 

احلكيـــم، وكذلـــك تُعقـــد بـــه 

اخلواطر الدينيـــة والتوعوية، 

وغريهـــا من الأن�شطة الدينية 

املباركــــة. 

جابــــر الونـــدة

نائب املدير العام جلمعية النجاة
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النجـــاة اخلرييـــة

رغبة منها يف حتقيق التميز وتطوير العملية الرتبوية والتعليمية 

قامـــت الإدارة العامة للمدار�ص بتنظيـــم جمموعة من الأن�شطة 

والربامـــج والفعاليـــات وامل�شابقـــات الرتفيهيـــة، وذلـــك بهدف 

حتفيـــز الطلبـــة والطالبات على الإقبال علـــى الدرا�شة، خا�شة 

طلبة املرحلة البتدائية من امل�شتجدين.

ويف هـــذا ال�شياق قال  اإبراهيم اخلـــراز امل�شوؤول الإعالمي  يف 

مدار�ـــص النجاة: اإن مدار�ـــص النجاة كعادتهـــا  ال�شنوية احتفت 

بطلبتها مـــن البنني والبنات من امل�شتجديـــن و غري امل�شتجدين 

وذلك بتنظيم برامج ترفيهية واأن�شطة وفعاليات ترويحية لطلبة 

ال�شف الأول البتدائي على وجه اخل�شو�ص.

واأو�شح اخلراز اأن  اإدارات املدار�ص قامت بالتن�شيق مع ال�شركات 

لالأطفـــال  املحببـــة  الكرتونيـــة  ال�شخ�شيـــات  املتخ�ش�شـــة يف 

ل�شتقبـــال الطلبة والطالبات عند بوابات املدار�ص، بهدف ك�شر 

حاجـــز اخلـــوف والرهبة لـــدى ال�شغار ، وحتويـــل املدار�ص اإىل 

مكان للرتفيه والتعليم مًعا.

واأ�شار اإىل اأنه مت تنظيم عدد من امل�شابقات الثقافية والرتفيهية 

للطلبـــة وتوزيـــع الهدايـــا واجلوائز على اجلميـــع، وبعد ذلك مت 

توزيع الطلبـــة على ف�شولهم، وتقدمي فقـــرات تربوية وترفيهية 

للطلبة والطالبات بح�شور اآبائهم واأمهاتهم.  

بحضور السفير "البدر" النجاة الخيرية تفتتح أول مسجد بجنوب ألبانيا

الخراز : “مدارس النجاة” حريصة على التميز والتطوير التربوي والتعليمي
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النجـــاة اخلرييـــة

قـــال مدير عـــام جلنة زكاة ال�شاميـــة وال�شويـــخ التابعة جلمعية 

النجاة اخلريية �شامي بو نا�شي: اإن الكويت غدت عا�شمة للعمل 

اخلـــريي والإن�شاين، وذلك بف�شل اهلل- جل وعال-، ثم  بتعاون 

وتالحـــم القيادة وال�شعب، والذي اأفـــرز اإ�شهامات خريية كبرية، 

يف �شتـــى مناحـــي العمـــل اخلريي الطبـــي والإغاثـــي والتعليمي 

والإن�شاين.

ويف هـــذا ال�شيـــاق اأكد بو نا�شـــي اأن اللجنة تقـــوم حالًيا بزيارة 

جلمهوريـــة األبانيا، لتفقد العديد مـــن امل�شروعات اخلريية التي 

تُنفذهـــا، بالتعـــاون والتن�شيق مع اجلمعيات اخلرييـــة الر�شمية 

احلكوميـــة، ويُرافقهـــا ثلة ُمباركـــة من م�شئـــويل جمعية النجاة 

اخلرييـــة، وتكللت الزيارة بالعديد من الإجنازات، اأبرزها افتتاح 

اأول جممع �شكني كبري للطالبات املتفوقات حتت م�شمى "مركز 

املودة والرحمة" ل�شكن الطالبات باألبانيا.

ُمبيًنـــا اأن املركز ُخ�ش�ـــص ل�شكن الطالبات املغرتبـــات، والالتي 

يقدمـــن من القـــرى البعيدة طلًبا للعلـــم، ومت جتهيز املبنى حتى 

يُ�شبـــح ب�شمـــة خرييـــة مميزة، تليـــق باأهل الكويـــت، وكذلك مت  

و�شـــع األيـــة مميزة لعمـــل املركز، ليكـــون مركًزا خريًيـــا وتربوًيا 

واأخالقًيـــا وقيمًيـــا يُعزز الثقافـــة الإ�شالمية، ويُحفـــز الطالبات 

الالئـــي �شت�شبحن اأمهات امل�شتقبل على العطاء الزاخر، ويُر�شخ 

لديهن ن�شر هذا الدين العظيم، من خالل املعاملة احل�شنة، كما 

اأننا ن�شتقبل يف املركز الطالبات املتفوقات.  

كرمت جلنة زكاة العثمان التابعة جلميعة النجاة اخلريية جريدة 

»الوطـــن« لدعمها املتوا�شـــل للعمل اخلريي الكويتي، وذلك بعد 

جنـــاح امل�شابقـــة الرم�شانية التـــي نظمتها اللجنـــة بالتعاون مع 

اجلريدة.

بـــدوره اأكد مدير اللجنة اأحمد باقر الكندري اأن اللجنة حتر�ص 

علـــى �شرعة تلبية طلبات املراجعني مبـــا يتوافق مع اآلية العمل 

املتبعة يف اجلمعية، لفًتا اىل اأن خدمة املعوزين والفقراء وذوي 

احلاجـــة �شـــرف على �شدور العاملني يف حقـــل العمل اخلريي، 

فنحن قنطرة بني اأهل اخلري واملحتاجني، مو�شًحا اأن جلنة زكاة 

العثمان لديها ما يزيد على 30 م�شروًعا خريًيا اإن�شانًيا تُنفذها 

داخل الكويت وخارجها.

واأ�شـــاف الكندري خـــالل تكرمي اللجنة ملديـــر اإدارة العالنات 

باجلريدة عبـــد القادر اجلا�شم اأن م�شابقـــة اللجنة الرم�شانية 

قيمـــت بالتعاون مـــع جريدة 
ُ
»عميـــد العمـــل اخلـــريي«، والتي اأ

»الوطـــن«، حظيـــت بتفاعل مميـــز من اأهل الكويـــت واجلاليات 

املقيمـــة على هـــذه الأر�ص املباركة، وهذا يعك�ـــص ريادة الكويت 

اخلرييـــة العامليـــة، فر�شالتنـــا اإن�شانية خريية عامليـــة لتخفيف 

معاناة ال�شعفاء واملحتاجني.

وبـــنينّ الكندري اأنـــه مت تكرمي 30 فائًزا وفائزة من امل�شاركني يف 

امل�شابقـــة، وُقدمـــت هدايا قيمة لهم، ُمقدمة مـــن �شركة »ع�شل 

معجـــزة ال�شفـــاء«، والتي حتر�ـــص دائًما على م�شانـــدة اللجنة، 

وتكـــرمي حفظـــة القراآن الكـــرمي، وكذلك تقدمي العـــون والدعم 

لالأ�شر الفقرية املقيمة على اأر�ص الكويت، وهذا يعك�ص توجه اأهل 

الكويت جميًعا، خلدمة العمل اخلريي وم�شاندة املحتاجني.

واختتـــم الكنـــدري حديثه موجًهـــا ال�شكر لكل مـــن �شاند ودعم 

جلنـــة »زكاة العثمـــان«، موؤكـــًدا اأن اللجنة حتر�ـــص على اإي�شال 

اخلري اإىل ُم�شتحقيه يًدا بيد. 

"زكاة العثمان" :  تكرم »الوطن« لجهودها في دعم العمل الخيري

“الشامية والشويخ” : أفتتحت “مركز المودة والرحمة” بألبانيا
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النجـــاة اخلرييـــة

اأعلنت جلنة زكاة الفحيحيل التابعة جلمعية النجاة اخلريية باأنه 

مت افتتـــاح وبدء ت�شغيـــل املركز الكويتي الطبي اخلريي باليمن، 

والـــذي مت اإن�شـــاوؤه بالكامـــل على نفقة اأهل اخلـــري واملح�شنني 

الكويتيـــني، ويُعتـــرب هذا العمـــل اإجنـــاًزا اإن�شانًيا اآخـــر يُ�شاف 

لالأعمال الإن�شانية للكويت واأهلها.

ويف هـــذا ال�شاأن قال ال�شيخ عبد اهلل الدبو�ص باإنه يُعترب وجود 

مركـــز طبي خـــريي باليمن اأمـــًرا ُملًحا للغايـــة خا�شة يف تلك 

املنطقـــة التي يوجـــد بها املركـــز، وذلك ل�شعـــف م�شتوى دخل 

الفـــرد وت�شاعف متطلبات املعي�شة وكـــرة الفقراء واملحتاجني 

بهـــا، فاملري�ص يظل يتجرع مرارة املر�ص ويتمنى اأن يجد مرفًقا 

�شحًيا خريًيا ي�شهم يف عالجه ويُخفف عنه فاأنى له ذلك!.

واأو�شـــح الدبو�ـــص اأن املركز �شوف يقوم بعالج اأكر من 50 األف 

مري�ـــص �شنوًيا يف متلف اأق�شامـــه الطبية املتنوعة، واأنه يُعترب 

نقلة طبية كبـــرية على م�شتوى اخلدمات التي تُقدم للمراجعني 

باليمن.

ُمعلًنـــا اأنه مت و�شع اخلطة الت�شغيلية للم�شروع ، ووفق الدرا�شة 

التـــي مت و�شعهـــا فـــاإن املركز يحتـــاج اإىل 7000 دينـــار كتكلفة 

ت�شغيليـــة �شهرًيـــا، والأمل معقـــود على اأهل اخلـــري يف الكويت 

للم�شاركة يف دعم هذا العمل الإن�شاين، بعد اأن مت ت�شغيله.

واختتم: من اأجل ذلك فاإن جلنة زكاة الفحيحيل التابعة جلمعية 

النجـــاة اخلريية بدعم اخلريين واأهل الف�شـــل والإح�شان تفتح 

باًبا وا�شًعا للخري. 

اأكـــد نائـــب رئي�ص جلنـــة زكاة 

ال�شاميـــة وال�شويـــخ لل�شـــوؤون 

التنفيذيـــة حمـــد النم�ـــص باأن 

تكـــرمي الأمم املتحدة للكويت، 

اإن�شانًيـــا  مركـــًزا  واعتبارهـــا 

،وتكـــرمي  الإن�شـــاين  للعمـــل 

ال�شيـــخ  البـــالد  اأمـــري  �شمـــو 

�شباح الأحمد اجلابر ال�شباح 

-حفظـــه اهلل ورعـــاه -قائًدا 

للعمـــل الإن�شـــاين، تكرمي لكل 

وامل�شلمـــني  الكويـــت،  اأهـــل 

جميًعـــا، مو�شًجـــا بـــاأن هـــذا 

ال�شتحقـــاق ي�شتوجـــب علينا 

املزيـــد مـــن امل�شوؤوليـــة جتـــاه 

حتقيق ريادة الكويت اخلريية، 

م�شيًفـــا بـــاأن العمـــل اخلريي 

غـــدا  �شلعـــة الكويـــت الأوىل 

عاملًيا.

وتابـــع: مت بحمـــد اهلل تعاىل، 

النتهـــاء مـــن درا�شـــة اأغلـــب 

احلـــالت الراغبـــة يف طلـــب 

امل�شاعدات،ل�شاكني  حمافظتي 

العا�شمة وحـــويل، ومت توزيع 

امل�شاعدات ال�شهرية واملقطوعة، 

لتلـــك  الغذائيـــة  وامل�شاعـــدات 

الأ�شـــر املحتاجة، والتي تُعاين 

من اأو�شاع معي�شة �شعبة، من 

ذوي الأجور الب�شيطة والعمالة 

الفقرية، التي ل تكفي رواتبها 

ُم�شتلزمـــات احليـــاة اليوميـــة 

املعونـــات  تنوعـــت  وقـــد   ،

وامل�شاعـــدات مـــا بـــني مـــواد 

غذائيـــة ومبالغ مالية، كما مت 

م�شاعدة جميع الطلبات التي 

وفـــدت اإىل اللجنة من الأيتام 

والأرامل واملعوزين، وذلك بعد 

درا�شة حالتهم والإطالع على 

الأوراق الر�شمية املعتمدة .

وبـــني النم�ـــص اأن جلنـــة زكاة 

ال�شاميـــة وال�شويخ نبتة عطرة 

يف حديقـــة العمـــل اخلـــريي 

الغناء، وتقـــوم بدورها املنوط 

اإليها، جتاه م�شاعدة املعوزين، 

وتتبع اللجنة مبـــداأ ال�شفافية 

يف تعامالتهـــا، وال�شـــري وفـــق 

قوانـــني ونظم ولوائـــح العمل 

اخلريي الكويتي. 

هـــذه  توزيـــع  اأن  مو�شًحـــا 

امل�شاعدات ياأتي تنفيًذا لروؤية 

اللجنـــة يف م�شاعـــدة ودعـــم 

الأ�شـــر الفقـــرية، وذلـــك بعد 

درا�شتهـــا وزيارتهـــا ميدانًيـــا، 

ويتـــم توزيـــع امل�شاعـــدات يًدا 

بيد لهـــذه الأ�شـــر، عن طريق 

كوبونـــات تُ�شـــرف لهـــم مـــن 

التعاونيـــة، وذلك  اجلمعيـــات 

امل�شاعدات  و�شـــول  ل�شمـــان 

مل�شتحقيهـــا  الذيـــن يدعــــون 

لأهـــل الكويـــت جميًعا باخلري 

والربكة والأمن والأمــان. 

"الشامية والشويخ" : تفتح باب المساعدات لساكني محافظة الفروانية

حمد النم�س

نائـــب رئيــ�ص جلنــة زكــــاة 

ال�شاميـــة وال�شويــخ

بدء تشغيل المركز الكويتي الطبي الخيري باليمن

22629843 - 22667780

إتصل	بنا	يصلك	مندوبنا:													99388878
أو	عن	طريق	اإلستقطـاع	البنكي	حساب	بنك	بوبيان:	0119810010

قال	رسول	ا [
{	خيركم	من	تعلم	القرآن	وعلمه	}

�����
������
ساهم	معنا..	بتعليم	كتاب	ا
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ُعقـــدت مبركز تايـــز للتوا�شل احل�شاري 

نـــدوة حتت عنـــوان "حقـــوق احليوان يف 

الإ�شالم" للنا�شطة كلوديا الر�شود، �شارك 

فيهـــا اأكر من مائة �شخ�ـــص من اجلالية 

الغربية من متلف اجلن�شيات املتواجدة 

على اأر�ص الكويت.

وقالت الر�شود يف حما�شرتها: لقد اهتم 

الإ�شالم باحليـــوان اهتماًما بالًغا، واأمرنا 

بالإح�شـــان اإليـــه والراأفة بـــه، وهذا لي�ص 

بغريـــب حيـــث اإن الإ�شالم جـــاء بقواعد 

و�شوابـــط قوية توؤيد حمايـــة احليوانات، 

وكيفية معاملتها، والأمثلة على ذلك كثرية 

يف القراآن الكرمي وال�شنة النبوية.

واأ�شـــارت اإىل اأنه ل يجـــب علينا اخلجل 

عنـــد احلديـــث عـــن احليـــوان وحقوقه، 

فاأكـــرب �شورة يف القراآن الكرمي �ُشميت بـــ 

"�شـــورة البقـــرة"، وحولهـــا دارت ال�شورة، 
وهنـــاك �شـــور اأخـــرى مثـــل "الأنعـــام"، 

و"النمـــل"، وكذلك ورد ِذكـــر "الناقة" يف 

القـــراآن الكرمي، م�شـــرية اإىل اأن كل ذلك 

تعزيـــز وتاأكيد على اأهميـــة ُح�شن معاملة 

احليوانات وعدم الإ�شاءة اإليها، ومعاملتها 

ب�شـــكل اإن�شـــاين كاأي مـــن ملوقات اهلل 

�شبحانـــه وتعـــاىل، فالإ�شـــالم دين رحمة 

وراأفـــة، وهذه الرحمة وتلك الراأفة ت�شمل 

الإن�شـان واحليــوان قال تعاىل: {َوَرْحَمِتي 

َو�ِشَعْت ُكلنّ �َشْيٍء}.

واأكدت علـــى اأن الرفق باحليوان فيه من 

الأجـــر اجلزيـــل والثواب الكبـــري لفاعله، 

ففـــي احلديث عن النبـــي �شلى اهلل عليه 

و�شلـــم: اأن رجاًل راأى كلًبا ياأكل الرى من 

العط�ص فاأخـــذ الرجل ُخفه فجعل يغرف 

له به حتـــى اأرواه، ف�شكر اهلل له، فاأدخله 

اجلنـــة. ويف رواية: قالـــوا: يا ر�شول اهلل: 

واإن لنا يف البهائم اأجًرا، قال: يف كل كبد 

رطبة اأجر. 

الدعوة امليدانية عمل مهم من اأعمال جلنة 

التعريـــف بالإ�شالم - الإدارة الن�شائية -، 

حيـــث تقـــوم ب�شفة دورية بهـــا من خالل 

الزيارات، واملقابالت الدعوية، واملعار�ص 

الدعوية، ويُ�شـــرف عليها داعيات الإدارة 

مبختلف اللغات، يف اأماكن جتمع العمالة 

الن�شائية و�شكناتهم. 

�شرحـــت بذلك مديرة العالقـــات العامة 

والإعـــالم يف الإدارة الن�شائيـــة بالرو�شة 

عذوب العو�شي ًم�شيفة اأن الإدارة بجميع 

اأفرعهـــا الن�شائية تقوم بعمل ميداين من 

خـــالل خطة عمـــل على مـــدار الأ�شبوع، 

ي�شرف عليهـــا داعيـــات الإدارة مبختلف 

اللغـــات، حيث يقمـــن بزيـــارات ميدانية 

ال�شناعيـــة،  واملناطـــق  ال�شـــركات  اإىل 

وغريها مـــن اأماكن جتمع تلـــك العمالة، 

وخالل هذه الزيارات يتم توزيع احلقائب 

الدعوية على العامالت وتعريفهن باللجنة 

واأن�شطتهـــا باأ�شلـــوب مب�شـــط ومت�شر 

وجذاب، ُم�شـــرية اإىل اأن  الداعيات قمننّ 

بجولة ميدانيـــة مبنطقة ال�شليبخات من 

خـــالل معر�ص دعوي، ووزعـــن الكتيبات 

واحلقائب الدعوية على غري امل�شلمات.

واختتمـــت العو�شـــي ت�شريحهـــا بتوجيه 

ال�شكـــر للداعيـــات على اجلهـــود الطيبة 

التي يبذلونها يف دعوة غري امل�شلمات. 

التعريف بالإ�صالم

الصليبخات بمنطقة  الميدانية  بالروضة« تفعل دعوتها  النسائية  »اإلدارة 

ندوة "حقوق الحيوان في اإلسالم" للجالية الغربية بـ"مركز تايز"
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التعريف بالإ�صالم

انطالًقـــا مـــن دورهـــا يف ن�شـــر تعاليـــم الدين 

الإ�شالمـــي احلنيـــف بـــني اجلاليـــات املختلفة، 

قامت الإدارة الن�شائية بلجنة التعريف بالإ�شالم 

–فرع الرو�شة- بن�شاط دعوي للداعية الهندية 
ريحانـــة بيجوم، وذلك يف مركـــز اأترجة القراآن 

الكرمي بالرحاب، واأ�شفر الن�شاط عن اإ�شالم 3 

�شيدات من عامالت املركز.

وقالـــت م�شوؤولـــة العالقـــات العامـــة والإعالم 

بـــالإدارة الن�شائية عذوب العو�شي: اإن الن�شاط 

ياأتـــي �شمـــن جمموعـــة مـــن الأن�شطـــة تُقيمها 

الإدارة الن�شائيـــة للدعـــوة امليدانية يف متلف 

املراكز والهيئـــات والتجمعات اخلارجية ك�شكن 

العامالت.

واأ�شـــارت اإىل اأن الن�شـــاط يت�شمن حما�شرات 

دعويـــة مبختلـــف اللغـــات، وتوزيـــع احلقائـــب 

الدعويـــة، والتعريف باللجنة والأن�شطة اليومية 

والأ�شبوعيـــة التي تقوم بهـــا، خا�شة للجاليات 

غري امل�شلمة، واأو�شحـــت اأن الأن�شطة –بف�شل 

اهلل- تُ�شفـــر عـــن اإ�شهـــار اإ�شـــالم العديـــد من 

ال�شيدات الالئي يح�شرن الربامج املختلفة، بل 

اإنهـــن يُبدين اإعجابهن مبا تقـــوم به اللجنة من 

حما�شرات ودرو�ص توعوية متلفة.

واختتمت بـــاأن الن�شاط الذي قامت به الداعية 

�شفر عـــن اإ�شهار اإ�شالم 3 �شيدات كن 
َ
ريحانة اأ

قـــد ح�شرن الدرو�ص واملحا�شرات التي تُقيمها 

الإدارة الن�شائية. 

إشهار إسالم 3 سيدات 
بمركز أترجة القرآن بالرحاب

نظمـــت جلنـــة التعريـــف بال�شـــالم مبحافظـــة الأحمـــدي -فـــرع املنقف 

ن�شـــاء- حفاًل لتخريج عدد 100 دار�شة من املهتديات اجلدد يف الدورات 

التمهيديـــة والف�شول ال�شرعية ودار�شات اللغه العربية حتت رعاية كل من 

مديـــر �شوق �شاهبندر الإمارات، ومدير بيت لـــوذان، ومدير �شوق الوايف ، 

ورئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية �شاحية علي �شباح ال�شامل التعاونية، ورئي�ص 

جمل�ـــص اإدارة جمعية �شاحية جابر العلي التعاونية، وذلك يف �شالة اأفراح 

جمعية �شاحية جابر العلي.

اُفتتح احلفل باآيات من الذكر احلكيم، ثم األقت مديرة الفرع عائ�شة جمعة 

كلمـــه اأ�شادت فيهـــا بالدار�شات قائلة: )بف�شل اهلل- عز وجل- حتقق هذا 

الإجنـــاز الدعوي الهام من خالل تخريـــج 100 دار�شة من متلف اللغات 

للـــدورات التمهيديـــة والف�شـــول ال�شرعيـــة ودورات تعلم اللغـــة العربية(، 

واأ�شـــارت اإىل اأن هـــذه الـــدورات ُتثـــل الأ�شا�ص التي تبنـــى عليه املهتدية 

اجلديـــدة اإ�شالمها بعـــد نطقها بال�شهادتني، حيث تقـــوم اللجنة بتعليمهن 

مبادئ الإ�شـــالم وتعاليمه، وكذلك فقه الو�شوء وال�شـــالة ب�شكل اأ�شا�شي، 

والرتكيز على تعليمهن اللغة العربية لي�شتطعن تعلم القراآن الكرمي وتالوته، 

وخا�شة يف ال�شالة.

واأو�شحـــت اأن اللجنة قامـــت بهذا اجلهد الكبري مع تزايـــد حالت اإ�شهار 

الإ�شالم خالل �شهر رم�شان املبارك، حيث قامت بتكثيف الدورات ال�شرعية 

للمهتديات اجلدد،  م�شرية اإىل اأن تلك الدورات ترتبط ارتباًطا وثيًقا بعمل 

اللجنة الرئي�شي، وهو رعاية املهتديات بعد اإ�شهارهن اإ�شالمهن، وذلك من 

خالل ثقافة �شرعية و�شطية ترتبط باأ�شا�شيات الدين الإ�شالمي.

لقيت كلمة للخريجات، وبع�ص الأنا�شيد الدينية، مب�شاركة من 
ُ
عقب ذلك اأ

قيمت امل�شابقـــات الرتفيهية والثقافية 
ُ
الأطفـــال واملهتديات اجلـــدد، كما اأ

للح�شور.

واُختتم احلفل بتكرمي اخلريجات وذلك بتوزيع ال�شهادات والهدايا عليهن، 

وهلل احلمد واملنة مت اإ�شهار اإ�شالم مهتدية و�شط تكبري وتهليل احل�شور.  

نسائية المنقف : تحتفي بتخريج 
بطيب	األفعال100 دارسة من المهتديات الجدد

5000
مسلم	جديد	سنويًا	في	الكويت	بحاجة	ملن	يعلمهم	

اإلسالم..	فمن	يرعاهم..??

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

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

قيمة	اإلستقطاع
لـلمهتـد	الواحد

10د.ك
شــهريًا

قيمة		الكفالة
لـلمهتـد	الواحد

120د.ك
ســـنويًا

تبرع	عن	طريق	:
w w w. i p c . o r g . k w
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التعريف بالإ�صالم

اإدارة  �شـــرح ع�شـــو جمل�ـــص 

معهـــد كامـــز للتدريـــب جمال 

ال�شطـــي  باأن املعهد قدم على 

مـــدار العـــام عدًدا كبـــرًيا من 

الربامج التدريبية املتخ�ش�شة 

والعـــــامـــة فـــــي القطـــــاعني 

والقطاع  والتطوعـــي  اخلريي 

العـــام خالل العـــام  التدريبي 

احلايل 2014م. وقد ا�شتملت 

الربامـــج التدريبيـــة املقدمـــة 

جمـــالت  يف  دورات  علـــى 

العامة  والعالقـــات  الت�شويـــق 

وعـــدًدا  الب�شريـــة،  واملـــوارد 

  )IT( من برامـــج الكمبيوتـــر

حيث �شـــارك يف برامج املعهد 

الكثري من اجلمعيات اخلريية 

واملوؤ�ش�شـــات العامة واخلا�شة 

من داخل الكويـــت وخارجها، 

والتـــي بدورها اأثنت على هذه 

ومـــدى  التدريبيـــة،  الربامـــج 

تطبيقها  واإمكانيـــة  جودتهـــا، 

عملًيا داخل هذه املوؤ�ش�شات.

واأو�شــــح ال�شطــــي اأنه مــــع حلول 

العــــام التدريبــــي اجلديد 2014 

م– 2015م مت اإبــــرام عـــدد من 

اتفاقيـــات التعـــاون مع جهات 

حمليـــة وخارجيـــة يف جمـــال 

التدريب الداخلي واخلارجي، 

وكانت من اأهـــم هذه اجلهات 

للتنميـــة،  الإ�شالمـــي  البنـــك 

الـــذي كان ومـــا يـــزال �شريًكا 

ُمتميـــًزا يف رعاية امل�شروعات 

ال�شخمــــــــــة التـــــــي تخــــــدم 

املجتمعات الإ�شالمية، وت�شهم 

يف تطويـــر هـــذه املجتمعـــات 

علمًيا وثقافًيا واقت�شادًيا.

وياأتـــي هـــذا امل�شـــروع الكبري 

�شمن امل�شروعـــات التي يقوم 

البنـــك الإ�شالمـــي برعايتهـــا 

حتت م�شمى "م�شروع �شناعة 

العمل التطوعي"،ومن اجلديرر 

بالذكر اأن هذا امل�شروع  ينفرد 

املعهد بتنفيـــذه ، وذلك للمرة 

الثالثـــة على التوايل. ويحتوي 

هـــذا امل�شـــروع املتميـــز علـــى 

عدد مـــن الربامـــج التدريبية 

التـــي تخدم القطـــاع اخلريي 

والتطوعي على م�شتوى العامل 

الإ�شالمـــي، حيث يتـــم تنفيذه 

يف عدد من الدول الإ�شالمية، 

ومـــن �شمنها دولة الكويت، ملا 

لها من ريادة وتيز وباع طويل 

يف هذا القطاع.

وبنينّ ال�شطـــي اأنه على جانب 

والعتمـــادات  ال�شركـــــــــــــات 

الدوليـــة قـــد ح�شـــل املعهـــد 

على اعتمـــاد دويل من �شركة 

الأمريكيــــــــــة   CompTIA
يف  واملتخ�ش�شـــة  العامليـــة، 

تقدمي عدد كبري من ال�شهادات 

الدولية يف برامـــج الكمبيوتر 

املعلومــــــــــــــات،  وتكنولوجيـــا 

ال�شبـــكات  يف  واملتخ�ش�شـــة 

والربجميـــات، وغريهـــا مـــن 

الربامج التي ل غنى عنها لكل 

متخ�ش�ص يف هذا املجال. 

نظمـــت الإدارة الن�شائية بلجنة التعريـــف بالإ�شالم-دار النوري 

باجلهراء- حُما�شرة طبية للجالية  ال�شريلنكية ، ح�شرها اأكر 

من 100 �شخ�ص من ال�شيدات والأطفال.

وقالـــت مديرة الإدارة �شعاع ال�شمـــري بهذه املنا�شبة: اإن الإدارة 

قامـــت بهذا الن�شاط من باب رعاية اجلاليات الإ�شالمية  الذي 

يُعـــد مـــن اأحد الأهداف التـــي قامت من اأجلهـــا جلنة التعريف 

بالإ�شـــالم، ومن باب احلفاظ على النف�ـــص كاأحد املقا�شد التي 

جاءت من اأجلهـــا ال�شريعة الإ�شالمية، والتعريف بكون الإ�شالم 

منهـــج �شامل حليـــاة الب�شـــر.، واأ�شـــارت اإىل اأن املُحا�شرة تاأتي 

يف �شـــوء �شل�شلـــة حُما�شرات تقـــوم بهـــا الإدارة بغر�ص تثقيف 

اجلاليـــات يف متلف اجلوانب، بحيث ل يقت�شر ن�شاط الإدارة 

علـــى اجلوانب التعبديـــة واإمنا ي�شمل كافـــة اجلوانب التي تهم 

ُروَن}  َفال تُبْ�شِ
َ
نُف�ِشُكْم اأ

َ
امل�شلـــم، م�شداًقا لقولــه تعـــاىل: {َويِف اأ

ىَل الإِِبِل َكيَْف  َفال يَنُظُروَن اإِ
َ
الذاريـــات: 21، وقوله �شبحانـــه: {اأ

َبْت َواإِىَل  َباِل َكيَْف نُ�شِ َماء َكيَْف ُرِفَعْت َواإِىَل اجْلِ ُخِلَقْت َواإِىَل ال�َشنّ

ْر�ِص َكيَْف �ُشِطَحْت} الغا�شية: 17-20، وقوله عز وجل: {اإَِننّ 
َ
الأ

ْر�ِص َواْخِتالِف اللنّيِْل َوالننَّهاِر َلآيَاٍت ِلأويِل 
َ
َماَواِت َوالأ يِف َخلِْق ال�شنّ

لْبَاِب" اآل عمران: 190.
َ
الأ

واختتمـــت ال�شمـــري بتوجيـــه ال�شكـــر للح�شـــور مـــن اجلاليـــة 

ال�شريلنكية، ثم قامت بتوزيع الهدايا عليهم. 

الشطي: البنك اإلسالمي للتنمية شريك استراتيجي لمعهد كامز للتدريب

نسائية دار النوري:  نظمت محاضرة طبية للجالية السيرالنكية

جمال ال�صطي

ع�شو جمل�ص اإدارة معهد كامز 

للتدريب الأهلي
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مشروع إغاثة الالجئين 
في بنغالديش

بنغالدي�ـــص اإحدى الدولة الإ�شالمية التـــي يعي�ص بها قرابة 26 مليون �شخ�ص 

حتت خط الفقر، وذلك نتيجة الظروف التي تعي�شها تلك الدولة، حيث تُعاين 

من الكـــوارث الطبيعية املتتالية نتيجة الفي�شانات واجلفاف والأعا�شري، مما 

يُ�شبب ارتفاًعا يف اأ�شعار الغذاء، وتفاقم حالة الفقر بني اأبناء املجتمع، ونزوح 

الأ�شخا�ص من القرى واملدن اإىل الأماكن الآمنة.

وقـــد قامت جلنة الفحيحيل للزكاة وال�شدقـــات مب�شروع "اإغاثة الالجئني يف 

بنغالدي�ـــص"،  وذلـــك للم�شاهمة يف حلها، والتخفيف مـــن حدة الفقر، وتوفري 

�ُشبل احلياة املادية لإعا�شة الالجئني، وتوفري م�شادر رزق ثابتة لهم.

أهدف المشروع: 
يهدف امل�شروع اإىل حتقيق عدة اأهداف:

• اإغاثة الالجئني يف دولة بنغالدي�س

• تقدمي و�صائل الدعم والإعا�صة لالجئني.

• حتقيق مبداأ التكافل الإ�صالمي.

• توفري احتياجات الالجئني.

• فتح اأبواب اخلري اأمام املح�صنني للتربع والدعم وامل�صاهمة يف اإغاثتهم. 

اإيهـــاب الدبـــو�س

مدير جلنــة زكــــاة الفحيحيل

م�صاريــــع خرييــــــة

مشروع إغاثة الالجئين في بنغالديش 
يحد من مشكلة الفقر ويوفر سبل 

الحياة إلعاشة الالجئين



“العون المباشر” تفتتح المبنى الجديد 
لجامعة األمة في “كينيا”

افتتحـــت جمعية العـــون املبا�شر املبنى اجلديـــد جلامعة "الأمة" يف 

مقاطعة "كاجيادو"  )75 كم جنوب العا�شمة الكينية نريوبي(، وقد 

ح�شر حفل الفتتاح نائب رئي�ص جمهورية كينيا وليم روتو، والرئي�ص 

ال�شـــوداين الأ�شبق، ورئي�ص ُمنظمة الدعـــوة الإ�شالمية امل�شري عبد 

الرحمـــن �شوار الذهب، ورئي�ص جمل�ـــص اإدارة جمعية العون املبا�شر 

د. عبـــد الرحمـــن �شالـــح املحيالن، ووزيـــر التعليم العـــايل الكيني 

الربوفي�شـــور داوود �شومي، وممثل الأغلبيـــة الربملانية الكينية )اآدم 

بري دوعايل(، ولفيف من ال�شخ�شيات الر�شمية وال�شعبية يف كينيا 

وبع�ص دول اخلليج، اإ�شافة اإىل مدير املكتب امليداين جلمعية العون 

املبا�شر يف كينيا. 

بيت الزكاة يضع حجر األساس لبناء 
مركز مهني لليتيمات والطالبات

قـــام مدير عام بيت الـــزكاة اإبراهيم اأحمـــد ال�شالح بزيارة قرية 

ح�شـــرة �شاحب ال�شمو اأمري البالد ال�شيخ �شباح الأحمد اجلابر 

ال�شبـــاح -حفظه اهلل ورعـــاه - يف مدينة غـــاورت باإقليم )جاوا 

الغربية( يف اإندوني�شيا، والتي قامت على اإن�شائها وزارة الأوقاف 

وال�شـــوؤون الإ�شالميـــة بالتعـــاون مـــع بيـــت الزكاة بهـــدف تقدمي 

اخلدمـــات الإن�شانية وتوفري الظـــروف املعي�شية الكرمية ل�شكان 

القرية.

وذكر ال�شالح اأنه �شاركه يف هذه الزيارة كل من نائب املدير العام 

للخدمات الجتماعية يف بيت الزكاة وليد حممد الكندري، ووكيل 

وزارة الأوقـــاف امل�شاعـــد للتن�شيـــق الفني والعالقـــات اخلارجية 

واحلج خليفة الأذينة ومدير اإدارة العالقات اخلارجية يف الوزارة 

وليد العمار.

وقـــال ال�شالح اأنه مت خـــالل الزيارة تفقـــد امل�شروعات اخلريية 

ال�شابقـــة، التـــي مت تنفيذهـــا يف القريـــة مـــن ِقبـــل العديـــد من 

اجلمعيـــات اخلريية والإ�شالمية والكويتيـــة، حيث اطمان الوفد 

على �شري العمـــل وُح�شن ال�شتفادة من هذه امل�شروعات يف هذه 

القريـــة التي حملت ا�شم قائـــد الإن�شانية ح�شرة �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ �شباح الأحمد اجلابر ال�شباح حفظه اهلل ورعاه. 

وقـــال ال�شالح: اإنـــه مت خالل الزيارة و�شع حجـــر الأ�شا�ص لبناء 

مركز تدريب مهني لليتيمات والطالبات، يتوىل تويله بيت الزكاة 

بح�شور �شعادة �شفري دولة الكويت يف جمهورية اإندوني�شيا نا�شر 

العنـــزي، وم�شاركة معـــايل الدكتور �شامل �شقـــاف اجلفري وزير 

ال�شوؤون الجتماعية بجمهورية اإندوني�شيا.  

وزير قبرصي يشيد بتبني الكويت 
فكرة رحلة األمل اإلنسانية

اأ�شـــاد وزير موا�شالت اجلمهورية القرب�شية ماريو�ص دمييرتياذي�ص 

بتبنـــي دولة الكويـــت فكرة رحلة الأمل الإن�شانيـــة، التي و�شلت اإىل 

قرب�ص يف الـ 20 من �شهر �شبتمرب �شمن برنامج جولته العاملية.

وثمـــن الوزير الذي جـــاء نائًبا عن رئي�ـــص اجلمهورية القرب�شية يف 

كلمـــة األقاها خالل حفـــل اأقامته �شفارة الكويـــت يف قرب�ص حر�ص 

دولـــة الكويت واهتمامها بالق�شايا الإن�شانية، ُم�شيًدا بالكويت اأمرًيا 

وحكومة و�شعًبا على هذه املبادرة التي "ت�شتحق الدعم وامل�شاندة".

وقال دمييرتياذي�ص:  اإن زيارة قارب رحلة الأمل اإىل قرب�ص كاإحدى 

حمطاتـــه دليل على عمق العالقات بـــني البلدين ال�شديقني، موؤكًدا 

على اهمية هذه امل�شروعات احل�شارية والإن�شانية. 
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حمليـــات



ان�شجاًما مع الغايات ال�شرتاتيجية اجلديدة 

لالأمانـــة العامة لالأوقـــاف، التي ن�شت على 

تطوير املحافظ ال�شتثمارية مبا يُحقق اأعلى 

العوائد، وتاأ�شي�ص اأن�شطة ا�شتثمارية جديدة 

دارة املثلى لالأ�شـــول الوقفية،  من خـــالل الإ

نظمـــت الأمانة العامة لالأوقاف خالل �شهر 

�شبتمـــرب برناجمهـــا التدريبـــي التخ�ش�شي 

»اأ�ش�ص ومهارات اإدارة املخاطر التي تعرت�ص 

�شـــول الوقفية«، وقد حا�شر فيها كل من  الأ

م�شت�شار الرقابة والتدقيق ال�شرعي بالأمانة 

العامة لالأوقاف د. ريا�ص من�شور اخلليفي، 

وم�شت�شار التوعية الوقفية بالأمانة د.عي�شى 

القدومي.

حيث األقى د.اخلليفي يف اليوم الأول ال�شوء 

على مفهوم اإدارة املخاطر واأركانها، واأدواتها، 

والفرق بني تطبيقات اإدارة ماطر املحافظ 

ال�شتثماريـــة الإ�شالميـــة والتطبيق النقدي، 

وتناول �شيا�شة عمليات ال�شتثمار، والأ�شواق 

املعتمـــدة، وال�شقـــوف النقديـــة، و�شمانـــات 

خو�ـــص الفر�ـــص ال�شتثماريـــة، مـــع منوذج 

حلالة عمليـــة ل�شيا�شة ال�شتثمار الواردة يف 

ن�ص حجة وقفية حديثة بدولة الكويت.

ثـــم قـــام د.عي�شـــى القدومـــي اخلبـــري يف 

امل�شروعات التنموية ب�شرح ُمتطلبات الإدارة 

الر�شيـــدة للم�شروعـــات الوقفيـــة، و�شروط 

ال�شتثمـــار الأمثـــل لهـــا، وتنـــاول القواعـــد 

وال�شوابـــط الفقهيـــة يف حمايـــة الأ�شـــول 

الوقفيـــة و�شبـــل حمايتهـــا مـــن املخاطـــر، 

والأخطـــاء التي قد يقـــع فيها ناظر الوقف، 

والتـــي قـــد تُعر�شـــه للخطـــر، وا�شتعر�ـــص 

خ�شائ�ـــص نظام الوقـــف يف الإ�شالم، ودوره 

عرب العهود الإ�شالمية من خالل ا�شتعرا�ص 

مناذج خريية ملوؤ�ش�شات وقفية.

وقد اأثنى امل�شاركون يف الربنامج على ُح�شن 

العر�ص وحمتـــوى التدريبات، التي تزيد من 

املعلومـــات وتُنمي القدرات عن كيفية جتنب 

ماطر اإدارة الأموال والأ�شول الوقفية. 

أمانة األوقاف اختتمت “إدارة المخاطر التي تعترض أصول الوقفية”
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قـــال �شفري دولة الكويت لدى النم�شا، وممثلها الدائم لدى املنظمات الدولية يف فيينا �شادق 

معـــريف اليـــوم اإنه �شلـــم تربًعا بقيمة 77 األف دينـــار )نحو 268 األـــف دولر( لإن�شاء م�شجد 

للجالية الإ�شالمية يف مدينة بالنم�شا.

وقال ال�شفري معريف: اإن التربع الذي خ�ش�شته وزارة الأوقاف للجمعية الإ�شالمية يف مدينة 

)فيلـــز( بالنم�شـــا، ياأتـــي انطالًقا من دور دولـــة الكويت يف ن�شر الديـــن الإ�شالمي الو�شطي، 

ومواجهـــة التطـــرف الديني، وحر�شها على دعم امل�شروعـــات الإ�شالمية اخلريية يف ُمتلف 

ُدول العامل.

وكان رئي�ـــص الحتـــاد الإ�شالمـــي يف النم�شا حممد ترهان قد اأ�شـــاد يف وقت �شابق باجلهود 

الدوؤوبـــة التـــي تقوم بها دولـــة الكويت لدعم امل�شروعات ال�شالميـــة يف ُمتلف اأنحاء العامل 

،موؤكًدا اأن هذه اجلهود حتظى باحرتام وتقدير اجلميع.

ويبلغ عدد امل�شلمني يف النم�شا وفق تعداد عام 2006م نحو ن�شف مليون ن�شمة، اأي ما يُعادل 

5 % من عدد ال�شكان البالغ ثمانية ماليني ن�شمة.

وت�شم فيينا وحدها اأكر من 150 األف ُم�شلم وبن�شبة 7٫8 % من �شكانها. 

الكويت تخصص 77 ألف دينار إلنشاء مسجد للجالية اإلسالمية بالنمسا



ألول مرة بالسويد يسمح للمسلمين بإجازة 
عيد الفطر

لأول مـــرة فـــى ال�شويـــد،  يُ�شمح للموظفني فى �شبكة الهاتـــف النقال 3 با�شتبدال 

العطالت ال�شويدية الر�شمية التقليدية باإجازات الأعياد واملنا�شبات الدينية، التى 

تطابـــق معتقداتهم. فعلى �شبيل املثال، �شي�شمح للعاملني امل�شلمني باحل�شول على 

اإجازة عيد الفطر بدًل من البقاء فى املنزل خالل ع�شية عيد امليالد "الكري�شما�ص"، 

ونف�ـــص احلال �شينطبق على العاملني اليهود باحل�شول على اإجازة عيد "حانوكا"، 

وبذلك تُعترب �شبكة الت�شالت هى اأول موؤ�ش�شة فى ال�شويد توفر للموظفني هذه 

الفر�شة للح�شول على عطالتهم الدينية.

وقـــال ماتيا�ـــص �شيجيلمارك، مدير املوارد الب�شرية ملوقـــع "ذا لوكال" الإخبارى، " 

: اإن ق�شـــر العطالت بال�شركة على الأعيـــاد الربوت�شتانتية امل�شيحية التقليدية ل 

يبـــدو اأمـــًرا ع�شرًيـــا اأو �شخًيا من وجهة نظر �شاحب العمل، لـــذا فاإننا فى �شبكة 

الت�شالت 3 ننظر دائًما اإىل التنوع باعتباره مك�شًبا كبرًيا، لي�ص فقط لأننا نُقدم 

خدمـــة العمالء بلغات ُمتعددة، ولكن اأي�ًشا ب�شبـــب ثقافة مكان العمل، وهى قيمة 

ل تُقدر بثمن". 

مؤتمر إسالمي لغير 
المسلمين للتعرف على 

اإلسالم

�شـــاَرك العديـــد من امل�شلمني وغـــري امل�شلمني يف 

فعاليـــات موؤتـــر اجلمعيـــة الإ�شالميـــة باأمريكا 

ال�شماليـــة، وقـــد ت�شمـــن املوؤتـــر العديـــد مـــن 

الفعاليات التي تك�شف نقاط التفاق والختالف 

بـــني املعتقديـــن وبيـــان املزيـــد حـــول احلقائـــق 

الإ�شالمية املتعلقة باهلل تعاىل، والكون والعبودية، 

بهات،  ومكانـــة املـــراأة، اإ�شافة اإىل الرد علـــى ال�شُّ

وت�شحيح املفاهيم املغلوطة. 

حظر دخول المهندسين المسلمين إلى 
المواقع النووية

اأيـــدت حمكمة فرن�شية قرار �شركـــة "اإي دي اإف" للطاقة مبنع مهند�ص م�شلم من 

دخـــول املواقـــع النووية خالل الفرتة ما بني 2012 و2013، وعللت ال�شركة القرار 

بعالقته مبجموعة من الن�شطاء الإ�شالميني، الذين يدعمون احلركات اجلهادية، 

وقـــد اأ�شـــارت املحكمة يف حيثيات احلكـــم اإىل اأن ال�شركة يجـــوز لها منع من لهم 

عالقـــة بالتنظيمـــات ال�شيا�شية والدينية من دخول املواقع احل�شا�شة، وبالرغم من 

طعن املهند�ص على القرار يف املرة الأوىل، اإل اأنه وجد احلظر قد ُفر�ص جمدًدا؛ مما 

دفع حماميه اإىل التاأكيد على تنفيذ اإجراءات الطعن جمدًدا. 
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العامل الإ�صالمي



المسابقة األولى للقرآن الكريم في 
أمريكا الالتينية

بح�شور الدكتور "عبداهلل بن علي ب�شفر" – الأمني العام للهيئة 

العاملية لتحفيظ القراآن الكرمي – اأقامت الهيئة العاملية لتحفيظ 

القـــراآن الكـــرمي، وبالتن�شيق مـــع مكتب "النـــدوة العاملية لل�شباب 

الإ�شالمـــي" يف "الربازيـــل"، امل�شابقـــة الأوىل لتحفيـــظ القراآن 

الكـــرمي يف اأمريكا الالتينية، بفندق "بامل ليف"، يف مدينة "�شاو 

برناردو دو كامبو".

تكوَّنت جلنة التحكيم من رئي�ص اللجنة ال�شيخ "اأحمد باتياياه" من 

"اململكـــة العربيـــة ال�شعودية"، وع�شوية كل مـــن ال�شيخ "عبد اهلل 
املهيـــب" مـــن "�شوريا"، وال�شيخ "�شفيان بومـــارق" من "هولندا"، 

وال�شيخ "علي عبدوين" من "الربازيل".

وبلـــغ عـــدد امل�شاركـــني 25 ُمت�شابًقـــا مـــن ُمتلـــف دول اأمريكا 

الالتينية؛ مثل: "الربازيل" و"فنزويال"، و"الأرجنتني" و"�شورينام"، 

و"غويانا" و"بنما"، و"ترينداد" و"بربادو�ص"، وغريها من الدول.

وتوزَّع املت�شابقون على 4 فرق ، على النحو التايل: الفريق الأول: 

حفـــظ القراآن الكرمي كامـــاًل، الفريق الثاين: حفـــظ 10 اأجزاء، 

الفريـــق الثالث: حفظ خم�شـــة اأجزاء، الفريق الرابع: حفظ جزء 

عـــم، وقد اأ�شرف مكتب "الندوة العاملية لل�شباب الإ�شالمي" على 

تنظيم امل�شابقة واحلفل اخلتامي، با�شتقبال املت�شابقني القادمني 

مـــن اأمريـــكا الالتينيـــة، ووفـــد الهيئـــة العاملية لتحفيـــظ القراآن 

الكرمي. 

المسلمون في موسكو ينظمون 
حملة للتبرع بالدم

احتفلـــت "مو�شكـــو" بذكرى تاأ�شي�شها، ووخالل هـــذا الحتفال، قام 

�شبـــاب امل�شلمني بتنظيـــم حملة للتـــربع بالدم للمر�شـــى والأطفال 

امل�شابـــني بال�شرطـــان يف مركـــز اأمرا�ـــص الدم، وذهـــب العديد من 

الن�شطـــاء امل�شلمني اإىل م�شت�شفـــى "دميرتي"؛ حيث الأطفال الذين 

يُعانـــون من اأمرا�ص ال�شرطان واأمرا�ص الدم، وقاموا بتوزيع الهدايا 

على املر�شى. 

سائق مسلم يتسبب في إنقاذ أسرة 
بلجيكية من حريق

ـــرت الأقدار ال�شائـــق امل�شلم الربيطـــاين "روين رحمان" البالغ  �شخَّ

29 عاًمـــا يف اإنقـــاذ اأ�شرة بلجيكيـــة ُمكونة من 6 اأفـــراد من املوت، 
بعـــد اندلع النـــريان يف منزلهم بطريق "وود جرين" ال�شريع مبدينة 

"توتنهام" الربيطانية.

حيـــث اأفَزعـــه �ُشراخهم ووقوف املارة ي�شاهـــدون ا�شتغاثتهم ببالدة 

وعـــدم م�شوؤولية، دون اأن يتدخل اأحد لإنقاذ ر�شيع و4 بالغني، وقد 

ات�شل ال�شائق على الفور بال�شرطة واأح�شر �ُشلًَّما، وبالتعاون مع اأحد 

الأ�شخا�ص حاَول م�شاعدة الأ�شرة حتى ح�شرت قوات الإطفاء. 
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مقــدمــــة

احلمـــــــد هلل رب العاملـــــــني حمـــــــًدا يوايف 

ْح�َصُن 
َ
نعمه وف�صله قال تعاىل: { َوَمْن اأ

ا  ً احلحِ َل �صَ حِ َوَعمحِ
هَّ

ىَل اهلل ن َدَعـــــــا اإحِ هَّ ـــــــْوًل ممِّ َق

نَي}، ويقول �صلى  محِ َن امْلُ�ْصلحِ ي محِ نحِ َوَقاَل اإحِنهَّ

اهلل عليـــــــه و�صلم: )فواهلل لأن يهدي اهلل 

بك رجـــــــاًل واحًدا خري لك من اأن يكون 

لك حمر النعم( رواه البخاري وم�شلم.

فهذا تقرير عـــــــن حملة "�صالم برازيل" 

للتعريف بالإ�صـــــــالم خالل كاأ�س العامل 

2014 م ، والهدف من عر�صه:

نقـــــــل خربتنا املتوا�صعـــــــة التي تراكمت 

خالل �صنوات من العمل والتخطيط.

ا�صتقبال الن�صح والتوجيه من اإخواننا 

يف املوؤ�ص�صات الإ�صالمية املختلفة، حتى 

تتكامل ال�صورة ون�صل لأف�صل الطرق 

للتعريـــــــف بالإ�صالم ونقل نـــــــوره لكافة 

الب�صريـــــــة.  ونـــــــود اأن ُنبني هنـــــــا اأن هذا 

العمل هو اجتهاد منا، فما كان فيه من 

خري فمن اهلل، وما كان فيه من خلل اأو 

ق�صور فمن اأنف�صنا، ن�صاأل اهلل اأن يتقبل 

ا لوجهه الكرمي. هذا العمل خال�صً

البدايــــــات

املوؤ�ش�شـــات  احتـــاد  تفكـــري  يكـــن  مل 

الإ�شالمية يف الربازيل باإقامة فعاليات 

دعوية للتعريف بالإ�شالم خالل مونديال 

2014 م وليد امل�شادفة، اإمنا كان قراًرا 
مـــن موؤ�ش�شة لها ر�شيد تاريخي، وكثري 

من املحطـــات الدعوية منـــذ تاأ�شي�شها 

عام 1979م، �شواء يف ت�شييد امل�شاجد 

اأو ا�شتقـــدام الأئمـــة اأو اإقامـــة الربامج 

وامل�شروعـــات التـــي تعـــود بالنفع على 

اجلالية امل�شلمة يف الربازيل.

حصاد التعريف باإلسالم في مونديال كأس العالم 2014 م

" حملة سالم برازيل.. نموذجا"
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اإعداد:

-ال�صيــخ خالـــــد رزق تقـــي الديـــن

امل�شرف العــام على حملـة  »�شالم برازيل« 

للتعريف بالإ�شالم خالل مونديال الربازيل 2014 م 

-حممود بكر / �شكرتري التحرير

يُ�شـــاف ملا �شبق خربة الحتاد يف اإدارة 

وتنميـــة م�شـــروع "اعـــرف الإ�شـــالم"، 

والذي اأمت عامه اخلام�ص، ذلك امل�شروع 

العمـــالق الذي و�شلت اآثاره جميع مدن 

الربازيـــل، وامتـــد لي�شمـــل بع�ـــص دول 

اأمريـــكا الالتينيـــة، ممـــا منـــح الحتاد 

فر�شـــة لر�شـــم معـــامل م�شـــروع دعوي 

بحجم مونديال الربازيل 2014 م.

بـــداأ التفكري ُمبكًرا يف كيفية ال�شتفادة 

مـــن كاأ�ص العـــامل للتعريـــف بالإ�شالم، 

وبداأنا البحث عن جتارب �شالفة مكتوبة 

حول هـــذه الفعاليات، ومل جنـــد �شيًئا 

مكتوًبـــا حول خـــربات �شابقة يف جمال 

التعريـــف بالإ�شـــالم خـــالل املنا�شبات 

العامليـــة، �شـــوى بع�ص الأخبـــار التي ل 

تُ�شمن ول تُغني من جوع.

�شمعنا عن موؤ�ش�شات اإ�شالمية كبرية لها 

�شـــالت بالفيفا -وهـــي اجلهة املنظمة 

للمونديـــال-، وت�شتطيـــع مـــن خاللهـــا 

تنفيـــذ الكثري مـــن امل�شاريع، ولكن تبني 

بعد ذلك عدم دقة هذه املعلومات.

ومـــن اأجـــل ذلـــك، بداأنا يف ر�شـــم مالمح 

خطـــة ت�شلح للتطبيق خـــالل كاأ�ص العامل 

2014م وتتنا�شـــب مـــع اأر�ـــص الربازيل، 
وكانت مالمح امل�شروع تتمثل فيما يلي:

-زيارة لعب كرة القدم "بيليه" واإهدائه 

جمموعـــة من الكتـــب حـــول الإ�شالم، 

والتقـــاط بع�ـــص ال�شور معـــه، وت�شويق 

ذلـــك اإعالمًيـــا، والإعـــالن عـــن بداية 

ال�شتعدادات الدعوية لكاأ�ص العامل من 

خالل م�شروع دعوي، �شيت�شمن الكثري 

من الأن�شطـــة، وذلك لتحفيز املتربعني 

للم�شاهمة يف امل�شروع.

بـــني احتـــاد  ُم�شرتكـــة  -عمـــل جلنـــة 

واملوؤ�ش�شـــات  الإ�شالميـــة،  املوؤ�ش�شـــات 

وال�شخ�شيات الداعمة برعاية املجل�ص 

الأعلـــى لالأئمة وال�شوؤون الإ�شالمية يف 

الربازيـــل، ملتابعـــة �شري العمـــل وتهيئة 

اخلطط الالزمة لإجناح امل�شروع.

-توقيع اتفاقيات بني احتاد املوؤ�ش�شات 

الإ�شالميـــة، واملوؤ�ش�شات الداعمة حول 

اإقامة امل�شروع الدعوي.

-اختيار ا�شم احلملة الدعوية وت�شميم 

�شعار خا�ص بها.

الو�صــــــائل

• اإقامـــة ُغرفة عمليات جُمهزة بو�شائل 
الت�شال احلديثة، للتوا�شل مع املناطق 

الدعويـــة يف املدن املختلفة خالل كاأ�ص 

العـــام، وتذليـــل العقبـــات وامل�شـــكالت 

التـــي تواجـــه العاملني، وخـــط تليفوين 

اآخـــر مل�شاعـــدة الوافديـــن مـــن البالد 

الإ�شالمية.

• طباعـــة ُكتيـــب اإر�شـــادي عـــن كاأ�ـــص 
العامل باللغـــات "العربية–الإجنليزية–

الربتغالية–الإ�شبانيـــة"، يحتـــوي  على 

معلومـــات عن املدن التـــي �شتُقام فيها 

املباريات، واملراكز الإ�شالمية وامل�شاجد 

املوجودة يف تلك املدن، ومواقيت ال�شالة 

واأهم الهواتف التي قد يحتاجها واأ�شماء 

بع�ـــص املطاعـــم  ، على اأن يتـــم توزيعه 

على نقـــاط ال�شتقبال وجميع الفنادق، 

مع مل�شق اجتاه الكعبة امل�شرفة جلميع 

الُغرف.

• ال�شيارة الدعوية م�شروع ُمبتكر عبارة 
عـــن حافلـــة ُمتو�شطـــة، وعلـــى هيكلها 

اخلارجي طالء ُملون ُكتبت عليه عبارات 

دعوية، ور�شوم مميزة، وحتتوي ال�شيارة 

على رفـــوف ُمنظمة ومليئـــة بالكتيبات 

ال�شغـــرية، ونُـــزود ال�شيـــارة ب�شماعات 

ُمتنقلة ميكـــن حتريكها، وت�شغيلها على 

م�شجـــل ال�شيارة، ومـــن اجلدير بالذكر 

هنـــا اأنـــه مُبكن جتهيز  �شيـــارة اأو اأكر 

ح�شب امليزانية املتوقعة.

• اخليمـــة الدعوية: حيـــث �شيتم اإقامة 
خيمـــة دعويـــة لـــكل مدينـــة تُقـــام بها 

مباريـــات كاأ�ص العامل، يتـــم اإقامتها يف 

ال�شـــوارع الرئي�شة، املوؤدية اإىل املالعب 

التي �شتُقـــام فيها املباريات، و�شتحتوي 

علـــى املطويـــات والُكتـــب، وفريق عمل 

للحديـــث عـــن الإ�شـــالم والـــرد علـــى 

الأ�شئلة وال�شبهات املختلفة.

• طباعـــة وتوزيـــع مليـــون كـــرت عـــن 
حـــول  بعنايـــة  ُمتـــارة  مو�شوعـــات 

الإ�شالم.

• طباعـــة وتوزيع مليـــون كتاب وترجمة 
ملعـــاين القـــراآن الكرمي عـــن " الإ�شالم 

–النبي �شلى اهلل عليـــه و�شلم–ترجمة 
معاين القراآن".

• جتهيز 12 األف قمي�ص دعوي لفريق 
العمل ولالإهداء لل�شخ�شيات الهامة.

مشروع "اعرف اإلسالم" 
منحنا فرصة رسم 

مشروع "سالم برازيل"
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• جتهيـــز األـــف حقيبـــة دعويـــة �شيتـــم 
اإهداوؤها لـــ "الالعبني –روؤ�شاء بلديات 

املـــدن التـــي �شتُقـــام فيهـــا املباريات–

و�شيا�شيـــة"،  ريا�شيـــة  �شخ�شيـــات 

و�شتحتوي هـــذه احلقائب على "كتب–

�شريت–�شـــي  مطويات–مبخرة–تـــي 

دي".

• اإنتاج خم�شة اأفالم عن الإ�شالم باللغة 
الربتغالية، مدة كل فيلم 3 دقائق.

• اإقامـــة نقطـــة ا�شتقبـــال يف املطارات 
الرئي�شة، لتوجيه واإر�شاد امل�شجعني من 

البالد العربية والإ�شالمية.

• �شيانـــة امل�شاجـــد، اأو بنـــاء م�شاجـــد 
جديدة يف بع�ص املدن، التي �شتُعقد فيها 

مباريات املونديال "ناتال - �شلفادور – 

ري�شيفي – فورتاليزا – كوريتيبا – ريو 

دي جانريو - بورتو األيجري".

• اإقامة ثالت دورات تدريبية للمتطوعني 
للعمل يف امل�شروع ت�شمل جنوب وو�شط 

و�شمـــال الربازيل خـــالل الثالث �شهور 

الأوىل من عام 2014م.

• طباعـــة الكتب واملطويات، و�شيتم باللغات 
 ،%  15 الإ�شبانيـــة   ،%  70 "الربتغاليـــة 

الإجنليزية 10 %، لغات اأخرى 5 %".

• اإن�شاء موقع اإلكرتوين خا�ص بامل�شروع 
باللغـــات "الربتغاليـــة – الإجنليزيـــة – 

العربية" علـــى �شبكة الإنرتنت، وكذلك 

علـــى �شفحـــات التوا�شـــل الجتماعي 

"في�ص بوك، تويرت".

الزيــــــارات والتفاقيات

�شرعنـــا يف عمـــل بع�ـــص الجتماعات 

والزيـــارات بداأناهـــا باململكـــة العربية 

ال�شعودية، وقد مت عمل اجتماع يف بيت 

الأخ الداعيـــة با�شـــل الفـــوزان، ح�شره 

بع�ـــص الأخوة الدعـــاة، مت فيه مناق�شة 

الأفـــكار املبدئية للم�شاهمة يف م�شروع 

للتعريـــف بالإ�شـــالم يف كاأ�ـــص العـــامل 

2014، وبداأنـــا يف التوا�شـــل مـــع كثري 
من ال�شخ�شيات واملوؤ�ش�شات يف العامل 

الإ�شالمي وداخل الربازيل.

امل�صتوى املحلــي داخل الربازيـــل

كان التجـــاوب كبـــرًيا مـــن موؤ�ش�شـــات 

كثـــرية، فمعظم املدن التـــي �شتُقام بها 

مباريـــات ت�شفيـــات كاأ�ـــص العـــامل بها 

م�شاجد ومراكز اإ�شالمية، ولها ع�شوية 

يف احتاد املوؤ�ش�شات الإ�شالمية.

تقدم الحتاد للمجل�ـــص الأعلى لالأئمة 

وال�شوؤون الإ�شالمية يف الربازيل بطلب 

ر�شمي، ليتوىل عملية الإ�شراف الديني 

والتوجيـــه بالن�شبـــة للمـــواد الدعويـــة، 

وتـــت املوافقة علـــى الطلب مـــن ِقبل 

الهيئة التنفيذية للمجل�ص.

امل�صتوى الدويل 

ن�شتطيع اأن جنمل ا�شتجابة املوؤ�ش�شات 

الإ�شالميـــة للم�شاركة يف فعاليات كاأ�ص 

العامل الدعوية فيما يلي :

موؤ�ش�شـــة اأوقـــاف فهـــد بـــن عبـــد اهلل 

العوي�شـــة اخلريية: كانت اأكرب موؤ�ش�شة 

تتفاعل مع امل�شروع، ويرجع لها الف�شل 

الأكرب بعد عـــون اهلل- تبارك وتعاىل- 

يف اإجنـــاح هـــذا امل�شـــروع، حيث توىل 

الدكتور عبد الرحمن ال�شيحة التن�شيق 

والرتتيـــب والتوا�شل لنجاح هذا العمل 

املبـــارك، وقد قامـــت املوؤ�ش�شة بطباعة 

وتاأمـــني 3 مليـــون كتـــاب بع�شـــر لغات 

ُمتلفة، اإ�شافة اإىل ا�شطوانات ُمدجمة 

بهـــا الكثري من الكتب بلغـــات ُمتلفة، 

كذلـــك اأمدت اأماكن العمل املختلفة مبا 

حتتاجه من مواد دعوية.

الهيئـــة العامليـــة للتعريـــف بالإ�شـــالم: 

تربعت مبليون كتـــاب، اإ�شافة لدعمها 

اللوج�شتي يف �شحن جميع الكتب، وهي 

27 حاوية اإىل الربازيل.

ُمنظمة الن�شرة العاملية: خالل التوا�شل مع 

الدكتور ح�شام توغلـــو قبل ثالثة اأعوام، مت 

التفـــاق على ترجمـــة وطباعة دليل اجليب 

امل�شور للتعريف بالنبي حممد ] باللغات 

املختلفـــة، وكان جلهد الدكتور على بادحدح 

عظيـــم الأثر يف توقيـــع اتفاقيـــة مع احتاد 

املوؤ�ش�شـــات الإ�شالمية يف الربازيل، والعمل 

علـــى طباعـــة 100 األف ن�شخـــة من الدليل 

امل�شور.

موؤ�ش�شة م�شلحون: وهي �شريك اأ�شا�شي 

يف م�شروع )اعرف الإ�شالم(،حيث كان 

لهـــا دور اأ�شا�شـــي يف ت�شخـــري جميـــع 

الإمكانـــات املتاحة لديهـــا لإجناح هذا 

امل�شـــروع، وذلـــك مـــن خـــالل تزودينـــا 

بالكتـــب باللغتني العربيـــة والربتغالية، 

واملعر�ص املتنقل للتعريف بالإ�شالم. 

بدأنا مشروع "سالم 
برازيل" إعالميا من خالل 

الالعب الدولي السابق 
"بيليه"
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اللجنـــة الإلكرتونيـــة بجمعيـــة النجـــاة 

بدولة الكويت: �شاهمـــت باإر�شال كمية 

كبـــرية من البـــرات والـــرول اأب، التي 

تعمـــل عرب "الباركـــود"، الـــذي يرتبط 

مبواقع دعوية بلغـــات ُمتلفة، وكذلك 

مقاطع فيديو ومقاطع �شوتية.

�شبكـــة الإ�شالم احلـــق: �شاهمت بدعم 

بلغـــات  طباعـــة مليـــون كارت دعـــوي 

متلفة، مت طباعتها يف الربازيل.

الدكتور بهيج مال حوي�ص: اأر�شل حاوية 

ت�شمـــل 450 معجًمـــا ُمفهر�ًشا لكلمات 

القـــراآن الكـــرمي بخم�ص لغـــات، وكتاب 

"رحلة يف عقل م�شلم"  بلغات ُمتلفة.

جمعية اإحيـــاء الرتاث بدولـــة الكويت: 

�شاهمـــت باإر�شال 48 األف كتيب بلغات 

ُمتلفـــة، و16 األـــف ن�شخة من ترجمة 

معـــاين القـــراآن مـــن القطـــع ال�شغرية 

باللغـــة  اآلف   5 منهـــم   ،" اجليـــب   "
الربتغالية، والباقي بلغات اأخرى.

اإيـــه تـــي تيليكوم : قامت هـــذه ال�شركة 

باإن�شاء تطبيق "�شالم برازيل" للهواتف 

الذكيـــة باأعلى تقنيـــة باللغة الجنليزية 

وا�شتفاد منه الكثريون.

التوا�شـــل  النـــور: مت  �شهـــم  موؤ�ش�شـــة 

واأبدت رغبتها يف طباعة ترجمة معاين 

القراآن.

جملة اجلمعـــة : ات�شلت اإدارة امل�شاريع 

يف املجلـــة، واأبدت رغبتهـــا يف اأن تكون 

�شريًكا فعاًل.

حملة التعريف بالإ�شالم خالل مونديال 

الربازيـــل: وهم جمموعة مـــن ال�شباب 

وهـــوؤلء  اإىل اهلل،  للدعـــوة  املتحم�ـــص 

ال�شبـــاب ا�شتطاعـــوا تغذيـــة ال�شفحة 

الإعالميـــة على "في�ص بوك – تويرت – 

جوجـــل بل�ص" بالكثري مـــن املواد، حتى 

و�شل عدد املتابعني اأكر من 23٫000 

األف متابع.

حاويـــة البحرين: تكفـــل ف�شيلة ال�شيخ 

رافد الطائي باإر�شال حاوية بها كميات 

من ُكتب ُمتنوعة، �شاهمت فيها اأكر من 

جهة "اكت�شف الإ�شالم – جاليات غرب 
الن�شيـــم – الع�شـــر الأخـــري – ُمنظمـــة 

الن�شرة – جمعية الآل والأ�شحاب".

التحــــــرك امليدانــــي

مت التوا�شل مـــع املوؤ�ش�شات الإ�شالمية 

يف جميع املدن التي �شتُقام بها مباريات 

كاأ�ـــص العـــامل، ت�شعـــة منهـــا اأع�شاء يف 

احتـــاد املوؤ�ش�شـــات الإ�شالميـــة، وتت 

التخطيـــط  بهـــدف  ُمعظمهـــا  زيـــارة 

للفعاليـــات املختلفـــة، ومت التفاق على 

اأن تقـــوم كل موؤ�ش�شـــة بتكويـــن فريـــق 

للعمل من املتطوعني للتعريف بالإ�شالم 

خـــالل املونديـــال، واأن يقـــوم الحتـــاد 

بتاأمـــني الدعـــم اللوج�شتي مـــن "ُكتب، 

خيام دعوية، قم�شان، ن�شرات، برات، 

دعـــم مـــايل للم�شاعـــدة يف التحركات 

املختلفة".

مت ا�شتالم الكتب من ميناء "�شانتو�ص"، 

ومت ا�شتئجـــار مـــزن كبـــري مب�شاحـــة 

 30 ل�شتيعـــاب  مربـــع،  مـــرت   1100
حاويـــة، ومت ت�شنيف اللغـــات املختلفة، 

وو�شلـــت كمية الكتب 4٫5 مليون كتاب 

بع�شر لغات هي " العربية – الربتغالية 

– الإ�شبانيـــة – الفرن�شية – الإجنليزية 
– ال�شينيـــة – الرو�شيـــة – الأملانيـــة – 

ال�شينية – اليابانية ".
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مت �شحـــن الكتـــب اإىل 26 نقطة داخل 

الربازيل، وكانـــت الكميات ترتاواح بني 

10 اأطنـــان اإىل 32 طًنـــا لـــكل مركـــز 
اإ�شالمي.

مت �شحن القم�شان واخليام الدعوية لكل 

املوؤ�ش�شات امل�شاركة يف كاأ�ص العامل.

لكاأ�ـــص  الإر�شـــادي  الدليـــل  مت توزيـــع 

العـــامل باللغـــة الإجنليزيـــة لكافة املدن 

وال�شفــــــــــــارات، واملطـــارات الدوليـــة، 

واملراكز الإ�شالمية.

كانـــت خطـــة العمـــل تقت�شـــي اأن يتـــم 

التحـــرك الدعوي خالل فرتة املونديال 

كاملـــة، وهذا مـــا مت بف�شل اهلل تبارك 

وتعاىل.

ا�شتطعنا احل�شـــول على نقاط ُمتميزة 

وقريبـــة من املالعب التـــي �شتُقام فيها 

املباريات يف اأكر من مدينة، وذلك عن 

طريـــق احل�شول علـــى رخ�شة ر�شمية، 

واأخرى بدون رخ�شة ر�شمية.

مل ن�شتطع التحرك مبدينة "بيلوروزنتي" 

مـــن خالل توزيع الكتب، لأن البلدية مل 

تعط ت�شريًحا للخيمة الدعوية، وكذلك 

منعـــت توزيـــع اأي ُكتـــب اأو من�شـــورات 

حتمل الطابع الدينـــي، ولذلك حتركت 

جمموعـــة العمـــل هنـــاك عـــن طريـــق 

"الكروت الدعوية".

مل ن�شتطـــع التحـــرك يف مدينة " ماناو�ص " 

ل�شعوبـــة اإمدادها بالدعـــم اللوج�شتي، 

املتمثل يف اإر�شـــال الكتب هناك، وذلك 

نظًرا لرتفاع التكلفة املالية.

 " مدينتـــي  يف  التحـــرك  ن�شتطـــع  مل 

كوريتيبا " و " بورتـــــــــــــو األيجـــــري "، 
لعـــدم وجود جمموعـــات للعمل يف تلك 

املدينتني.

كان التحـــرك يف بقيـــة املـــدن الت�شـــع 

قـــوي  تفاعـــل  هنـــاك  وكان  ُمتميـــًزا، 

مـــن املوؤ�ش�شـــات واملراكـــز الإ�شالميـــة 

امل�شاركـــة. 

ا�شتطعنـــا تكوين فـــرق عمل ُمتميزة يف 

كافـــة الوليـــات الربازيليـــة، واكت�شفنا 

كفاءات وطاقـــات كبرية م�شتعدة للعمل 

على التعريف بالإ�شالم.

قمنا بزيارات ميدانية ملع�شكرات تدريب 

بع�ص الفـــرق من ِقبل ممثلـــي احلملة، 

لتعريفهـــم  باإمكانات الحتـــاد، ووزعنا 

بع�ص الكتب املرتجمة وامل�شاحف.

اأ�شهمـــت املواقع على �شبكـــة التوا�شل 

باحلملـــة  التعريـــف  يف  الجتماعـــي 

وتفاعل ال�شباب امل�شلم معها من اأرجاء 

املعمورة، ومت اكت�شاف كثري من املواهب 

التـــي �شاهمت ُمتطوعـــة يف الكثري من 

اأو  الأن�شطـــة علـــى م�شتـــوى الر�شـــوم 

مقاطـــع الفيديو اأو احلمالت التعريفية 

باحلملة.

كان مل�شاركـــة بع�ص املوؤ�ش�شات الدعوية 

"مي�شون دعوة" التابعة ملنظمة "اآي اإيرا" 
مـــن بريطانيـــا يف الفعاليـــات امليدانية 

عظيـــم الأثر، يف تبادل اخلربة واملعرفة 

والتميز خالل احلمالت املختلفة.

مت اإقامـــة فعاليات اليوم العاملي للدعوة 

يف مدينتـــي "�شـــاو بالـــو" و "ريـــو دي 

جانريو" بالتعاون مع موؤ�ش�شة "مي�شون 

دعوة".

تت امل�شاركة يف معر�ص ر�شالة الإ�شالم 

الـــذي اأقامته وزارة الأوقـــاف وال�شوؤون 

الإ�شالميـــة ب�شلطنة عمان بالتعاون مع 

�شفارتها هناك.
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اإح�صاءات

مت توزيـــع 2 مليون كتـــاب ومطوية على 

26 مركـــًزا وم�شجًدا وامل�شجعني داخل 
الربازيل، وتراوحت الكمية لكل م�شجد 

بني 10 اأطنان اإىل 32 طًنا من الكتب.

 مت التوزيـــع علـــى امل�شجعـــني خـــالل 

الفعاليات، عـــن طريق 15 نقطة توزيع 

وخيمـــة دعويـــة ُموزعـــة علـــى ُمعظـــم 

الوليات الربازيلية. 

مت اإقامة 48 ن�شاًطا دعوًيا ُموزًعا على 

كافة املدن الربازيلية.

�شـــارك يف احلملة 120 متطوٍع ، كانوا 

يتحركـــون بـــزي موحـــد يحمـــل )رقـــم 

10( وهـــو رقم له مدلولـــه يف الريا�شة 
العاملية. 

مت ت�شجيـــل 11 حالـــة اعتناق لالإ�شالم 

خالل احلملة.

مت ت�شيـــري عمـــرة ل 13 ُم�شلًمـــا مـــن 

معتنقي الإ�شالم خالل اأيام احلملة.

التكنولوجيـــا  و�شائـــل  ا�شتخـــدام  مت 

احلديثـــة مـــن خـــالل اللوحـــات، التي 

تت�شمن اأكواد الكتـــب ومقاطع الفيديو 

الإلكرتونية. 

مت توزيع املعار�ص املتنقلة، التي تتحدث 

عـــن احل�شارة الإ�شالميـــة يف اأكر من 

مدينة، وكذلك ال�شيارات الدعوية.

مت توزيع الدليـــل الإر�شادي للم�شجعني 

امل�شلمـــني يف املطارات، وعلـــى املراكز 

واملواقـــع  وال�شفـــارات  الإ�شالميـــة 

الإر�شادية داخل املدن. 

مت اإن�شـــاء تطبيق علـــى اأجهزة الهواتف 

 SALAM" ا�شـــم  حتـــت  الذكيـــة 

BRAZIL"، والذي ا�شتفاد منه الكثري 
مـــن امل�شجعني، و�شيتـــم تطويره ليكون 

دلياًل ثابًتا للم�شلمني يف الربازيل.

مت التوا�شل عرب اخلط ال�شاخن خالل 

فرتة املونديال بكفاءة عالية، وكان حتت 

اإ�شـــراف ًموظفني ُمتخ�ش�شني يجيدون 

اللغـــات الثـــالث العربيـــة والربتغاليـــة 

والإجنليزية.

مت ت�شميم �شخ�شية كرتونية حتت ا�شم 

"�شـــالم بوي"، جلـــذب الأطفال واإطفاء 
جانب من املرح على املدعوين.

م�صاريع مل ُتنفذ

كانت هنـــاك م�شاريع مت عمل درا�شات 

جـــدوى لهـــا ولكنهـــا مل تُنفـــذ، اأو مت 

ال�شتعا�شة عنها بغريها ب�شبب �شعف 

التمويـــل املايل، نذكـــر بع�شها من باب 

ال�شتفادة منها يف فعاليات قادمة.

م�شـــروع �شراء 10 مليون ر�شالة ن�شية، 

من �شركات املحمـــول املختلفة لإر�شال 

ر�شائل دعويـــة اأثنـــاء املونديال حتتوي 

على بع�ص املواقع الدعوية.

م�شـــروع عمل دعايـــات مدفوعة الأجر 

علـــى البا�شات املتحركـــة داخل املدن، 

التي �شتُقام فيهـــا فعاليات كاأ�ص العامل 

حتمل ر�شائل دعوية باللغات املختلفة.

م�شـــروع عمـــل دعايـــات اإ�شالميـــة يف 

�شا�شات الإعالنات الكبرية داخل املدن 

حتوي عبارات دعوية حول الإ�شالم.

م�شروع عمل دعايات حول الإ�شالم يف 

�شا�شات العر�ـــص املختلفة يف حمطات 

املرتو داخل مدينة "�شاو باولو" ، و"ريو 

دي جانريو".

م�شروع �شراء فقـــرات الدعاية لإحدى 

القنوات الكبرية، وكان امل�شروع �شيتكلف 

10 مليون دولر.

م�شروع �شراء اأوقات دعاية يف القنوات 

الريا�شية للتعريف بالإ�شالم.

العقبات

تويـــل  ق�شيـــة  مثلـــت  التمويـــل:   -1

امل�شاريع عقبة كبرية يف �شبيل تطويرها 

والنتفـــاع الكامـــل منهـــا، لذلـــك يجب 

العمـــل على ت�شويق مثل هـــذه امل�شاريع 

بطريقـــة اأف�شـــل حتـــى ت�شـــل جلميـــع 

املتطوعـــني، و�شـــرورة اإن�شـــاء �شناديق 

للدعـــم بالتعـــاون مع �شفـــارات الدول، 

لتاأمني نقلهـــا للموؤ�ش�شات العاملة على 

ال�شاحة.

2- الكوادر: وجود الكوادر املوؤهلة �شكل 

عقبة كبرية، ولذلـــك اأجد ِلزاًما اإعداد 

منهـــج جيد، ودورات ُمتميـــزة ملن يريد 

امل�شاركـــة يف تلـــك املنا�شبـــات العاملية، 

حتـــى تكون هنـــاك ا�شتفادة ق�شوى من 

كل الفعاليـــات التـــي تُقـــام، مبـــا يعود 

بالنفع على م�شتقبل الدعوة الإ�شالمية 

ومعرفة الب�شرية بها.

مليون كرت عن 
مواضيع مختارة بعناية 

حول اإلسالم تمت 
طباعتها وتوزيعها
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درو�س وتو�صيات

يجب اأن يكـــون جمموع اللغات الأخرى 

امل�شتخدمة يف تلك املنا�شط - بخالف 

لغـــة البلد املنظـــم - 5 % من جمموع 

اللغـــات املطبوعـــة، حتـــى ل ُتثل عبًئا 

يف عملية التخزين، واإعادة �شحنها مرة 

اأخـــرى لبالد ناطقة بتلـــك اللغات، وما 

يتبع ذلك من ُكلفة مادية، ويجب مراعاة 

ذلك الأمـــر يف البالد التي �شتُقام فيها 

منا�شبات عاملية.

ل يجب ال�شغط علـــى املوؤ�ش�شات التي 

حتب العمل ب�شكل فردي، للعمل ب�شكل 

جماعـــي، وهذا هو الأف�شـــل والأكمل، 

يكفـــي فقـــط التن�شيـــق معهـــا اإن اأمكن 

وال�شاحة وا�شعة لعمل اجلميع.

ل يجـــب ت�شييع الوقت مـــع موؤ�ش�شات 

تتكلـــم اأكر مما تعمـــل، حتى ولو كانت 

حتمـــل اأ�شماء كبـــرية، ولكن خربتها يف 

العمل امليداين �شعيفة جًدا.

علـــى  الدعـــوي  العمـــل  يف  العتمـــاد 

تتلـــك  التـــي  املحرتفـــة،  املوؤ�ش�شـــات 

اخلـــربة يف التعريـــف بالإ�شـــالم �شواء 

على امل�شتوى الدويل اأو املحلي.

العمل على تكويـــن موؤ�ش�شة دولية تهتم 

فقط بالتعريف بالإ�شالم يف املنا�شبات 

الدوليـــة، وت�شـــم كل مـــن لهم خربة يف 

هـــذا املجـــال، وتعمل علـــى التخطيط 

املبكـــر، والعمـــل وفـــق اآليـــة مُمنهجـــة 

للو�شول لأف�شل النتائج.

قمنا بعمل الكثري من درا�شات اجلدوى 

مل�شاريـــع مل تـــر النـــور ب�شبـــب التكلفة 

املاليـــة الكبـــرية، وهي م�شاريـــع جيدة 

وطموحة، وكانت �شتمثل نقلة نوعية يف 

العمل اإذا مت تنفيذها.

اخلـــربات  كافـــة  علـــى جمـــع  العمـــل 

والدرو�ص املت�شلـــة بالتعريف بالإ�شالم 

خـــالل املنا�شبـــات الدوليـــة، يف كتـــاب 

جامـــع مُيثـــل ركيـــزة ودليـــاًل اإر�شادًيـــا 

جلميع مـــن يُريـــد التعريـــف بالإ�شالم 

خالل تلك املنا�شبات.

 العمل على فتـــح عالقات ب�شكل ُمبكر 

مـــع املوؤ�ش�شـــات املختلفـــة يف الدولـــة 

امل�شت�شيفـــة، للح�شـــول علـــى ت�شاريح 

لل�شماح بالعمل يف الأماكن املختلفة.

عمل مقاطـــع فيديو ُمتميـــزة وُمدبلجة 

بلغات متلفة وهذا �ُشيمثل نقلة نوعية 

يف التعريف بالإ�شالم.

لي�ص هنـــاك م�شتحيـــل، اإذا مل ن�شتطع 

احل�شـــول على رخ�ص ر�شميـــة، اأو كان 

هناك منع لتوزيع الكتب، فيمكن العمل 

مـــن خالل ِفـــرٍق ُمدربة تدريًبـــا جيًدا، 

ومن خالل توزيع الكروت الدعوية.

ميكننـــا ال�شتثمار ب�شـــكل اأكرب يف عدد 

الدعـــاة املوؤهلني للتعريف بالإ�شالم من 

خالل زيـــادة اأعدادهـــم، وعمل دورات 

تاأهيلية لهم.

اإن�شـــاء موقـــع عاملـــي خا�ـــص للتعريف 

بالإ�شـــالم خالل املنا�شبات الدولية اأمر 

مهم جًدا، وا�شتعمـــال التقنية احلديثة 

يف الدعوة اإىل اهلل.

التفـــاق علـــى جمموعة مـــن الكتيبات 

بالإ�شـــالم،  التعريـــف  املتخ�ش�شـــة يف 

لتكـــون هي الأ�شا�ص الذي يتم العتماد 

عليه يف الطباعة، بحيث تتم مراجعتها 

مراجعـــة دقيقـــة واعتمادهـــا مـــن ِقبل 

موؤ�ش�شـــات حملية وعامليـــة حتى تكون 
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مرجًعا، وحبذا لـــو كان 5 كتٍب م�شهود لها 

بالكفاءة يف دعوة غري امل�شلمني.

نـــود اأن نتوجـــه بكامـــل ال�شكـــر والتقدير 

املوؤ�ش�شـــات واملراكـــز وامل�شاجـــد  جلميـــع 

الذيـــن  واملتطوعـــني،  والعامليـــة،  املحليـــة 

�شاهمـــوا يف اإجناح هذا امل�شـــروع، ون�شاأل 

اهلل اأن يُجزيهـــم خـــري اجلـــزاء يف الدنيـــا 

والآخرة.

و�شكر خا�ص لإحتاد املوؤ�ش�شات الإ�شالمية 

الدكتـــور  برئي�شهـــا  مُمثلـــة  الربازيـــل  يف 

حممد ح�شـــني الزغبي، الذي �شخر جميع 

الإمكانات لإجناح هذا امل�شروع العظيم.

اخلـــربات  جميـــع  ن�شـــع  النهايـــة  ويف 

والإمكانـــات التي توفرت لدينـــا، واخلربة 

التـــي اكت�شبناها �شواء من خـــالل م�شروع 

" اعـــرف الإ�شـــالم " اأو م�شـــروع " �شـــالم 
برازيل " اأمام املوؤ�ش�شات املهتمة بالتعريف 

بالإ�شالم، وكذلك كل ما توافر من وثائق مل 

تُن�شر خالل هـــذا التقرير لال�شتفادة منها 

ُم�شتقباًل يف ن�شاطات ُم�شابهة.

ونـــود اإخبـــار جميـــع املوؤ�ش�شـــات والأفراد 

واملح�شنـــني واملتطوعـــني اأننـــا قـــد بداأنـــا 

العمل، لو�شع اخلطط والت�شورات املختلفة 

اأولومبيـــاد  للتعريـــف بالإ�شـــالم خـــالل " 

الربازيـــل " يف مدينة ريـــو دي جانريو عام 

2016م، لذلك نرجو منكم األ تبخلوا علينا 
بالن�شـــح والتوجيه والإر�شـــاد، وفتح اأبواب 

اخلـــري واملعرفـــة والتوا�شـــل، وكل منكـــم 

ي�شتطيع امل�شاهمة مـــن جهته والعمل على 

رفع لواء الإ�شالم يف تلك الديار. 

فقــــــدت الكويــــت يوم الأربعـــــاء 2014/9/24م اأحد اأبرز اأبنائها الأخ 

وليـــد الرويح، الذي كان اأحد رواد العمل القت�شادي الإ�شالمي، واأحد 

موؤ�ش�شيـــه، فقـــد راأ�ص الدائـــرة التجارية يف بيت التمويـــل الكويتي، ثم 

�شيب يف 
ُ
م�شاعـــًدا للمدير العـــام للقطاع التجاري، ويف عـــام 1984م اأ

حـــادث �شيـــارة اأثناء تواجـــده يف مكـــة لأداء فري�شة العمـــرة، مما نتج 

عنـــه اإ�شابته ب�شلل ن�شفي، لكـــن هذه الإعاقة مل تثنه عن اأداء واجباته 

العمليـــة والجتماعية، فقد عاد اإىل عمله على كر�ص متحرك، وا�شتمر 

مبن�شبـــه يدير هذه الإدارة القت�شادية الكبرية، حتى عام 1992م ، ثم 

انتقـــل اإىل بيـــت ال�شتثمار اخلليجي رئي�ًشا له، كما ُعـــنينّ نائًبا لرئي�ص 

جمل�ـــص اإدارة �شركـــة اأ�شول لالإجـــارة والتمويل، وع�شـــو جمل�ص اإدارة 

بيـــت التمويل اخلليجي يف البحرين، ونائـــب رئي�ص جمل�ص اإدارة �شركة 

اخلليـــج لال�شتثمار والتمويل يف البحريـــن، وقد �شاهم يف تاأ�شي�ص عدة 

�شول لالإجارة  • التاأمني 
ُ
�شركات منها: • بيت ال�شتثمار اخلليجي   • اأ

• بيت التمويل اخلليجي يف البحرين • اخلليج لال�شتثمار يف  التكافلي  

البحرين.

لقـــد كان- رحمـــه اهلل- اأمـــة يف فـــرد، وكان عقليـــة اقت�شاديـــة قل اأن 

يوجـــد مثلها، وحق للكويـــت والكويتيني الفتخار مبثل هذا النموذج من 

اأبنائها.

كان اأبـــو خالد- رحمـــه اهلل- منوذًجا فًذا للنجاح على جميع الأ�شعدة، 

فقـــد كان اأًبا مثالًيا، وداعية من الطراز النادر، و�شانًعا رائًعا للعالقات 

الجتماعية، مل يرتك عر�ًشا ول عزاء، ول جنازة اإل وكان من ال�شباقني 

اإىل ح�شوره، تراه يف كل مكان مع كر�شيه املتحرك، وكاأنه يقول للك�شاىل 

وفاقـــدي الهمـــة، اإن اجل�شد اإذا تعطل فاإن الهمـــة والعزم ل يتعطالن، 

وكاأنه يُردد عليهم ما قاله املتنبي:

هـــــــا الأج�صــــــاُم َبـــــــت يف ُمرادحِ َتعحِ بـــــــاًرا     فــــــو�ُس كحِ واإذا كانـــــــت الُنّ

اأبـــو خالـــد -رحمـــه اهلل- مل اأره يف حياتي اإل ُمبت�شًمـــا حتى يف اأحلك 

الظـــروف، را�شًيا بقدر اهلل، لقد األتقيتـــه اأثناء الغزو يف لندن، فرحب 

بـــي ترحيًبـــا كبرًيا واأكرمني اأميا اإكرام يف �شقتـــه، ومل يبد عليه اأي اأثر 

مـــن اآثـــار احلزن اأو التذمر، اأو الهم، بـــل كان يحث زائريه على التفاوؤل 

والثبات.

اإذا ذكـــر الذاكـــرون الناجحـــني فهو اأحـــد ِقممهم، واإذا ذكـــر الذاكرون 

الواثقني باأنف�شهم فهو اأحد ِقممهم، واإذا ذكر الذاكرون اأ�شحاب الهمم 

العاليـــة فهو اأحد ِقممهم، واإذا ذكر الذاكرون اأ�شحاب العالقات العامة 

فهـــو اأحـــد ِقممهم، واإذا ذكـــر الذاكـــرون الرا�شني بالق�شـــاء فهو اأحد 

ِقممهـــم، واإذا ذكر الذاكرون القادة الناجحني فهو اأحد ِقممهم، اإنه كان 

جمموعة من القمم جتمعت يف رجل واحد. 

تولى "اإلتحاد اإلسالمي" 
عملية اإلشراف الديني 

والتوجيه بالنسبة للمواد 
الدعوية خالل المونديال 

بصفة رسمية

عبداحلميــد الباللــي

أبو خالد قاهر اإلعاقة
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اأدب وفن

روسيا: التفكير في إنشاء أول قناة 
تلفزيونية إسالمية

اقـــرتح رئي�ص الإفتاء الرو�شي "رافيل زين الدين" اإن�شاء اأول هيئة لالإذاعة 

الإ�شالميـــة يف "رو�شيـــا"، وذلـــك خالل افتتـــاح "مهرجان قـــازان الدويل" 

بجمهوريـــة "تتار�شتـــان" الرو�شية، وقال "زين الديـــن": مطلوب من القناة 

التلفزيونيـــة: اإظهـــار حقيقـــة الإ�شالم للرو�ـــص، وتعريفهـــم بالأيديولوجية 

�ش�ص الإ�شالم احلقيقي، وحت�شني �شورته 
ُ
الإ�شالمية والقيم والأخـــالق، واأ

يف "رو�شيا". 

لقاء ألصحاب المجموعات 
الخاصة في متحف الفن 

اإلسالمي

عقـــد متحف الفن الإ�شالمي لقاء ملقتني الفنون 

الإ�شالميـــة يف مكتبـــة املتحـــف، ومت من خالله 

تنظيـــم العديـــد من اللقـــاءات باللغتـــني العربية 

والإجنليزية.

وكان الجتمـــاع الثـــاين لنـــادي املقتنـــني قد مت 

عقـــده يف 18 يونيـــو، وح�شـــره 30 �شخ�شاً من 

اأ�شحـــاب املجموعات اخلا�شة ا�شتمتعوا بعر�ص 

تقدميي األقاه اأر�شطوتـــل �شاكالريو رئي�ص ق�شم 

الرتميـــم يف متحـــف الفن الإ�شالمـــي تناول فيه 

ث كري�شنا روي  طـــرق ترميم القطـــع. كما حتـــدنّ

رئي�ـــص الق�شم الرقمي يف مكتبـــة قطر الوطنية 

حـــول رقمنة جمموعـــات املخطوطات اخلا�شة، 

ث فا�شل املن�شوري وهـــو �شاحب اإحدى  وحتـــدنّ

املجموعات اخلا�شة عن جمموعته من الأ�شلحة 

والـــدروع. اأخـــرياً ولي�ـــص اآخـــراً حتـــدث حممد 

اجلابر وهو �شاحب اإحدى املجموعات اخلا�شة 

اأي�شـــاً عـــن جمموعتـــه مـــن املخطوطـــات، ومت 

ت�شوير اللقاء من قبل تلفزيون قطر. 

اإلمارات ترمم 
أكبر متحف 

للفن اإلسالمي 
في العالم

اأعلن ممدوح الدماطي وزير الآثار 

مب�شـــر الأحـــد يف بيـــان اأن دولـــة 

الإمـــارات �شتمول م�شـــروع ترميم 

متحـــف الفـــن الإ�شالمـــي واإعادة 

تاأهيلـــه بعـــد اإ�شابتـــه باأ�شرار يف 

تفجري �شيارة ملغومة، وقالت وزارة 

الآثار يف وقـــت �شابق: اإن التفجري 

الـــذي دمر واجهة املتحف اأدى اإىل 

ته�شـــم 74 قطعة اأثرية وتفكك 26 

قطعة. 
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اإعــداد: ال�شاعر حممـود عثمـان

حقوق اإلنسان
 فقـــل لل�شعر نلَت مـــن الفوؤاِداإذا بكـــت الأنامل بـــوَح �شعري 

 �شـــوى جـــرٌح تثبـــت بالعمـــاِدفمـــا نيـــل الأ�شاغِر مـــن كبرٍي 

 اإذا نفـــَر العليل مـــن ال�ُشماِديكون اجلـــرح للميكـــروب بيًتا 

 اإذا املعلـــول اأ�شـــرَف يف العناِدولن تبكـــي العليَل عيـــوُن طٍب 

 نُعاتـــب يف ت�شعبهـــا الأعـــاديوبا�شعـــٌة ي�شيـــل القيـــح منها 

 ونعلـــم ذاك مقـــرتُف الأيادي ون�شخط حني نب�شر ما اعرتانا 

 ولالإن�شان ي�شـــرخ بي مداديعـــن الأوطـــان اأكتـــب بانك�شاٍر 

 وليت ال�شعر يف�شح عن ُمرادي�شاأن�شر يف احليـــاة بذور �شعٍر 

باحليـــاِديقـــول النا�ـــص لالإن�شـــان حـــٌق  تتـــع  وجمل�شـــه   

للعبـــاِدفاأيـــن احلق مـــن اأطفال بورما  وحـــرٍق  وتهجـــرٍي   

 يقيـــه املوَت جوعاً يف البواديوهـــل للحـــق يف ال�شومال درٌع 

 لنـــزع الروح من طفـــل يُناديواأيـــن احلق يف الغـــازات تلقى 

والعنـــاِدواأين احلـــق يف التعذيب حرًقا  التجنـــدل  بـــاأوكار   

 ويف البيـــداِء جوعى كاجلراِدواأيـــن احلـــق يف اإعـــدام قمـــٍح 

الإلـــه  غفـــل  ومـــا  ع اأو يُعادي ميوتـــون   ويغفـــل مـــْن يجـــونّ

 اإذا قلبـــت طرفـــك يف البالِدل�شخريـــة ي�شـــدك مـــا يُقـــال 

 يُدافـــُع عنـــه مـــن اآٍت وغـــاٍدتـــرى للكلـــب حًقا لي�ـــص يوؤتى 

ولكـــن  ـــنِي  حقنّ  مكاييل العن�شريـــة يف انقياٍدولالإن�شـــان 

يدانـــى  ل  كيـــٌل  الرمـــاِدفللغربـــي  ماأدبـــة  ولل�شرقـــي   

للف�شـــاِددعـــاين مـــا راأيـــت لعت�شـــاٍم   بديـــن جـــاء ردًعـــا 

 وفيـــه احلـــق مُينـــح للجمـــاِدبه العدل الذي ترجو ال�شعوب 

 وفيـــه الأمن يُــــدرك بالر�شاِدرمـــوه القـــوم بالإرهـــاب زوًرا 

 بعـــدل اهلل يـــوؤذن باحل�شـــاِدحقـــوق النا�ص فيـــه حُمرماٌت 

ألف قطعة فنية وأثرية 
إسالمية تعرض للجمهور 

الكندي

افتتـــح يف مدينـــة تورونتـــو متحـــف الأغا خـــان للفنون 

الإ�شالمية الذي ي�شـــم اأكر من 1000 قطعة اإ�شالمية 

مـــن متلف الع�شور واجلغرافيات، وتعر�ص فيما بينها 

فـــرتة زمنية تتجاوز الألف عام. وقد جتولت بع�ص قطع 

املجموعة يف عدد من املعار�ص الدولية من قبل تهيدا 

ل�شتقرارهـــا يف متحف كبري ي�شمها يف تورونتو. وت�شم 

املجموعـــة قطعـــا متنوعة مـــن ال�شرياميـــك، واملعادن، 

والعـــاج، واحلجـــارة، واخل�شـــب، والن�شيـــج، وال�شجاد، 

والزجـــاج، وال�شخـــور، والكري�شتـــال، بالإ�شافة لل�شور 

واملخطوطـــات ال�شغـــرية علـــى الـــرق والـــورق، بغر�ص 

تقـــدمي نظرة عامة لبع�ص الإجنازات الفنية للح�شارات 

الإ�شالمية، من �شبه اجلزيرة الآيبريية وحتى ال�شني.

املتحـــف، الذي �شممـــه املعمـــاري اليابـــاين فوميهيكو 

ماكـــي، واملركز التعليمـــي به يعدان من كـــربى املن�شاآت 

الثقافيـــة يف جمـــال الفن الإ�شالمي باأمـــريكا ال�شمالية 

وهـــو املتحف الأول ملوؤ�ش�شـــة الأغا خان للثقافة، ح�شب 

مـــا يذكر امل�شوؤولون عـــن املتحف لـ»ال�شـــرق الأو�شط«، 

م�شرييـــن اإىل اأن املوؤ�ش�شـــة كانـــت يف ال�شابـــق تدعـــم 

املتاحـــف الأخرى مثـــل املتحف الوطنـــي يف مايل، كما 

عر�شـــت منذ عـــام 2007 قطعا مـــن جمموعتها �شمن 

معار�ص اأقيمت باأماكن متلفة. 

حقوق اإلنسان



"سفراء السالم"
أكبــر مشروع دعـوي في أمريكا 

لقاء مع الدكتور يا�صر عرفات رئي�س موؤ�ص�صة �صفراء ال�صالم باأمريكا  

"سفراء السالم"
أكبــر مشروع دعـوي في أمريكا أكبــر مشروع دعـوي في أمريكا 

لقاء مع الدكتور يا�
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يحظى الإ�شالم وامل�شلمون يف الوليات 

املتحـــدة باهتمـــام كبـــري، خا�شـــة بعد 

اأحـــداث احلـــادي ع�شـــر من �شـــبتمرب    

2001 م، لأن هـــذه الأحـــداث جعلـــت 
الكثـــري من الأمريـــكان ي�شـــتاءلون عن 

الإ�شالم، ومن هم امل�شلمون؟!!..

وكاأن امل�شـــلمنب اأو الإ�شالم مل يُكن لهم 

تواجـــد بينهـــم، ولكنهـــا اإرادة اهلل- عز 

وجـــل- التي جعلت من هـــذه الأحداث 

باًبـــا من اأبواب التعرف على هذا الدين 

العظيم، فوفًقا لبيانات منتدى العالقات 

الإ�شـــالمية الأمريكية فـــاإن العام الأول 

بعد الأحداث �شـــهد اإقبـــاًل كبرًيا على 

اعتناق الدين الإ�شـــالمي، حيث اعتنق 

يف ذلك العام اأكر من 34 األف اأمريكى 

الإ�شالم".

ال�شعـــب الأمريكـــي كما ي�شفـــه �شيف 

اللقـــاء باأنـــه �شعًبـــا طيًبا، لديـــه قبول 

لالآخـــر، و�شغف للتعرف علـــى ثقافته، 

ومن هنا كانـــت الفكرة لإن�شاء موؤ�ش�شة 

ذات بُعد ثقـــايف تعليمي اإ�شالمي، تقوم 

علـــى بيـــان مبـــادئ وتعاليـــم الإ�شـــالم 

ال�شمحة، باأ�شلوب ح�شـــاري ويتما�شى 

مـــع التقدم املذهـــل للمجتمع الأمريكي 

مـــن ناحية، ومـــع التنوع الثقـــايف الذي 

يتمتع به هذا املجتمع من ناحية اأخرى، 

ومـــن اأجل ذلـــك مت تاأ�شي�ـــص "موؤ�ش�شة 

�شفـــراء ال�شـــالم"، لتكـــون واحـــدة من 

اأكرب املوؤ�ش�شات الإ�شالمية يف الوليات 

املتحدة..

لقاءنا يف هذا العدد مع رئي�ص وموؤ�ش�ص 

"�شفراء ال�شـــالم" ال�شيخ الدكتور يا�شر 
عرفات، فاإىل ما جاء يف اللقاء..

- بداية عرفوا قراء الب�صرى ب�صخ�صكم 

الكرمي؟..

يا�شـــر �شالـــح علـــي عرفـــات رئي�ـــص 

ال�شـــالم  �شفـــراء  موؤ�ش�شـــة  وموؤ�ش�ـــص 

باأمريـــكا، داعيـــة واإمـــام وخطيـــب يف 

عا�شمة  بـ"نا�شفيل"  املركز الإ�شالمـــي 

وليـــة تيني�شـــي )والوليـــات املجاورة(، 

وهذا املركز يُعد اأكرب مركز اإ�شالمي يف 

الوليات املتحـــدة الأمريكية، وقد كنت 

اأحد املوؤ�ش�شني الرئي�شيني له، ُمتحدث 

وُمعرف بالإ�شالم، اأقوم بزيارة الكنائ�ص 

واجلامعات واملدار�ص، ويل باع طويل يف 

هذا املجال منذ �شبعة ع�شر عاًما، ميني 

الأ�شـــل اأمريكـــي اجلن�شيـــة ُمتخ�ش�ص 

يف العلـــوم ال�شيا�شية والقانون، وكذلك 

العالقات الدولية.

- كيـــــــف بـــــــداأمت امل�صـــــــروع و مـــــــا فكـــــــرة 

تاأ�صي�صه؟.

بدايـــة نتوجه بال�شكـــر للكويت حكومة 

و�شعًبا، ونُقدم اأ�شمى اآيات التهئنة ل�شمو 

ممي كقائد 
ُ
اأمري البالد على التكرمي الأ

اإن�شاين، وتكرمي الكويت كمركز اإن�شاين 

عاملي، ويف هذا فخر للم�شلمني.

نظًرا للحاجـــة املا�شة لوجود موؤ�ش�شات 

ُمتخ�ش�شـــة يف التعريف بالإ�شالم لغري 

امل�شلمـــني باأ�شلـــوب ح�شـــاري حديث، 

يتما�شى مـــع طبيعة املجتمع الأمريكي، 

واحلزبيـــة،  املناف�شـــات،  عـــن  بعيـــًدا 

والت�شدد، والغلو، ُمرتكزة ارتكاًزا كاماًل 

على مبداأ ومنهج الو�شطية.. مت افتتاح 

هذه املوؤ�ش�شة يف 22 مار�ص 2014م.

الفكـــرة بـــداأت منـــذ مـــا يُقـــارب الــــ4 

�شنـــوات، وورائهـــا ق�شة جميلـــة، فقد 

كنـــت اأذهب اإىل اجلامعة، ومن عاداتي  

دعـــوة الآخرين اإىل الإ�شالم وذلك منذ 

الـ17عاًما، وقد كانت من عاداتي اأي�ًشا 

يف  املوجـــود  الربوفي�شـــور  اأعطـــي  اأن 

الف�شل هدية، عبارة عن ترجمة للقراآن 

الكرمي، وبع�ص ال�شيديهات واملطويات، 

فاأعطيـــت اأحدهـــم الهديـــة، وفوجئت 

يف احل�شـــة التاليـــة ، يَطلـــب اجللو�ص 

معـــي ملـــدة 5 دقائـــق لأن لديـــه بع�ـــص 

الت�شـــاوؤلت بخ�شو�ـــص الرتجمـــة التي 

قراأهـــا، فجل�شنـــا واأجبته علـــى اأ�شئلته 

و�شاهدت يف عينيه ا�شتجابة جيدة، لذا 

ُكنت اأجل�ص معه بعد انتهاء الف�شل ملدة 

5-10 دقائق، ويف منت�شف ال�شنة، ومع 
اقرتاب المتحانات، ينبغي على طالب 

اأن يُقـــدم بحًثا، ويُختـــرب فيه، والغريب 

اأن اأحـــد املو�شوعـــات التـــي اختارهـــا 

كانـــت عن املـــراأة يف الإ�شالم، ف�شعدت 

كثـــرًيا لأن دعوتـــي وجلو�شي معه اأثرت 

فيـــه، ووجدتهـــا فر�شـــة اأي�ًشـــا للقيام 

بعمـــل دعوي بني الطـــالب، وخا�شة اأن 

معظمهم يف املاج�شتري، تخ�ش�ص علوم 

�شيا�شية وقانون وغري ذلك.. فاأثرت اأن 

قدم اإليهم ر�شالة عن الإ�شالم، خا�شة 
ُ
اأ

واأن 86 % مـــن ال�شعـــب الأمريكـــي مل 

ي�شمع بكلمة "اإ�شـــالم" اإل بعد احلادي 

ع�شر من �شبتمـــرب، فما بالنا بالإ�شالم 

كدين! . 

ونحـــن هنا ل نلومهم.. بل نلوم اأنف�شنا، 

فما الذي فعلناه لنبلغ ما قال عنه عليه 

ال�شالة وال�شالم: "بلغوا عني ولو اآية".

فاأردت اأن اأقوم بعمل بحث حول "املراأة 

يف الإ�شـــالم"، ولكن اإحـــدى الطالبات 

�شبقتنـــي، وكتبت عنـــه، فلما جاء وقت  

املناق�شة والإلقـــاء، قامت هذه الطالبة 

لتتحـــدث عن بحثها الذي قدمته، وكان 

حديثهـــا فيه حقد وكراهيـــة لالإ�شالم، 

فـــاأردت الـــرد عليها، ولكن هـــذا الأمر 

كان ممنوًعـــا، فـــكان الذي يـــرد عليها 

الربوفي�شـــور الذي اأعطيتـــه الرتجمة، 

86 % من الشعب 
األمريكي لم يسمع 

بكلمة "إسالم" إال 
بعد الحادي عشر من 

سبتمبر
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حوار العدد

والكتيبات. والغريب اأنه كان يرد عليها 

باحلجـــة والدليل ، بالرغـــم من اأنه  ما 

زال على ديانته ومل يدخل الإ�شالم..

مـــن هنا جاءت فكـــرة "موؤ�ش�شة �شفراء 

ال�شـــالم".. وقلـــت: لبـــد مـــن تاأ�شي�ص 

موؤ�ش�شة تقوم بالتعريف بالإ�شالم تعتمد 

قـــي، والتعليم العـــايل، وفنون  علـــى الرُّ

الأداء، والإلقاء والتو�شيل، وا�شتخدام، 

اأهل البلد اأنف�شهم )اأي الأمريكان(.

- بعد فكرة التاأ�صي�س ما هي الإجراءات 

التـــــــي قمتم بهـــــــا لتوفري مقـــــــر ملوؤ�ص�صة 

"�صفراء الإ�صالم"؟

يف نوفمـــرب 2013م بف�شـــل اهلل- عـــز 

وجل- ثم مب�شاعـــدة اأهل اخلري بدولة 

الكويـــت، قامت املوؤ�ش�شـــة بتوقيع عقد 

�شراء مركزها الرئي�شي مبدينة نا�شفيل 

عا�شمـــة وليـــة تيني�شـــي، ومت دفع 60 

األـــف دولر اأمريكـــي كدفعـــة اتفاق من 

املبلغ الإجمايل وقدره 900 األف دولر، 

يُدفـــع يف نهاية نوفمرب 2014م اإن �شاء 

اهلل تعاىل.

ويف مار�ـــص 2014 م مت افتتـــاح املركز، 

وذلـــك بعد اأن �شمـــح لنا مالـــك املبنى 

با�شتخدامـــه قبل اإتـــام ال�شراء مقابل 

وم�شتحقـــات  املبنـــى،  �شرائـــب  دفـــع 

التاأمني ال�شهرية.

ونتوقع يف نوفمرب 2016م اأن يتم اإتام 

تغيري �شكل املبنى واإ�شافة الدور الثالث 

وامللحقات بتكلفـــة اأولية متوقعة مليون 

و�شبعمائـــة األف دولر، ونحن الآن نقوم 

بعملية الدرا�شة املتكاملة.

- مـــــــا اأهم الأهداف التي قام من اأجلها 

م�صروع "�صفراء ال�صالم"؟

موؤ�ش�شـــة �شفـــراء الإ�شـــالم هـــي مركز 

دعوي ثقايف يُعرف بالإ�شالم يف الوليات 

املتحدة الأمريكية بطريقة خدمية اأكر 

منهـــا كالميـــة وبطريقـــه و�شطية غري 

ُمت�شددة، حيث تُقدم اخلدمات املجانية 

كالف�شـــول التعليمية، واملواد التثقيفية، 

والرتكيـــز على غـــري امل�شلمني، لت�شهيل 

تعرفهـــم بالإ�شـــالم، وتاأهيـــل ال�شبـــاب 

وامل�شلمني اجلـــدد، ليكونـــوا ُمتحدثني 

وُمعرفـــني، يتم اإر�شالهـــم اإىل الكنائ�ص 

اأخـــذ  بعـــد  واملدار�ـــص-  واجلامعـــات 

الإذن امل�شبق-، وتوفري املواد التعليمية 

واملدر�شني  للربوف�شـــورات  والتثقيفيـــة 

وال�شيا�شيني، وكذلك م�شاهري املجتمع 

الأمريكي ب�شكل عام. 

كمـــا نهدف اأي�ًشـــا اإىل تاأ�شي�ص  ف�شول 

تعليميـــة، لتعليم امل�شلمـــني اأمور دينهم 

وذلـــك بال�شتعانـــة باأئمة مـــن مراكزنا 

واملناطـــق  مدينتنـــا  يف  وم�شاجدنـــا 

لتحفيـــظ  ف�شـــول  واإقامـــة  املجـــاورة، 

القـــراآن الكـــرمي و تعليم اللغـــة العربية 

للم�شلمـــني وذويهم من خـــالل مدار�ص 

نهاية الإ�شبوع واملدار�ص ال�شيفية.

والأهم اإقامة م�شروعات ربحية  لتقوم 

بتغطيـــة برامـــج املوؤ�ش�شـــة وخدماتهـــا 

ُم�شتقباًل .

المؤسسة مركز 
دعوي ثقافي يعرف 
باإلسالم في أمريكا 

بطريقة خدمية 
أكثر منها كالمية

- مـــــــا اأبـــــــرز الو�صائـــــــل لتحقيـــــــق تلـــــــك 

الأهداف؟.

لكـــي نُحقـــق الأهـــداف ال�شابقـــة قمنا 

باإن�شـــاء حمطة اإذاعيـــة ثقافية ولي�شت 

الإ�شـــالم  ق�شايـــا  ملناق�شـــة  دينيـــة 

وامل�شلمـــني بطريقـــة �شل�شـــة، تتجنـــب 

املواجهة املبا�شـــرة، ويقوم عليها كوكبة 

البلـــد  اأبنـــاء  مـــن  املتخ�ش�شـــني  مـــن 

ومثقفيها من امل�شلمـــني، مع ا�شت�شافة 

املعتدلني من غري امل�شلمني ممن حولنا، 

واإن�شاء مركز متخ�ش�ص يف اإنتاج املواد 

ال�شمعيـــة والب�شرية للتعريف بالإ�شالم 

يف املجتمع الأمريكـــي وتوزيع معظمها 

باملجان.

كذلك قمنـــا باإن�شاء مكتبة عامة حتوي 

ُكتًبـــا باللغتـــني العربيـــة والإجنليزيـــة، 

وجـــدت،  اإن   - الإ�شبانيـــة  وكذلـــك 

وفتحها للجميع لت�شهيـــل التعرف على 

الإ�شـــالم، وتوفـــري الكتـــب التعريفيـــة 

بالإ�شـــالم للمكتبـــات العامـــة ومكتبات 

املدار�ـــص واجلامعات، واإن�شـــاء مطبعة 

لطبع املطويـــات الدعويـــة والتعريفية، 

والبو�شـــرتات،  املجانيـــة  والكتيبـــات 

والكنائ�ـــص  امل�شاجـــد  وتوزيعهـــا علـــى 

واجلامعات واملدار�ص وغريها، واإن�شاء 

�شالة عر�ـــص �شينمائي لعر�ص الأفالم 

التعريفية والوثائقية اخلا�شة بالإ�شالم 

والعـــامل الإ�شالمـــي وتقدميهـــا جماًنا 

لطـــالب اجلامعـــات واملدار�ص، وكذلك 

الكنائ�ص وبقية افراد املجتمع.

- مـــــــا الفئـــــــات امل�صتفيدة مـــــــن م�صروع 

"�صفراء ال�صالم"؟.

- بروفي�شـــورات اجلامعات الأمريكية: 

وخا�شـــة وليـــة تيني�شـــي -كبدايـــة -، 

ومدر�شـــو املدار�ـــص من خـــالل برنامج 

كفالة الربوفي�شور.

- رهبـــان وق�شاو�شـــة الكنائ�ـــص: بـــكل 

طوائفهـــم يف مدينـــة نا�شفيـــل تيني�شي 

ومن حولهـــا، وذلك من خـــالل برنامج 

كفالة الكني�شة.

بوليـــة  وال�شيا�شيـــون:  امل�شرعـــون   -

تيني�شي،ثـــم يف الوليـــات املجـــاورة من 

خالل برنامج كفالة امل�شرع.

- عامـــة املجتمـــع الأمريكي: وذلك من 

خالل برنامـــج كفالة اجلـــار والف�شول 
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املجانيـــة للتعريف بالإ�شـــالم وتدري�ص 

اللغة العربية.

- امل�شلمـــون اجلـــدد: وذلـــك من خالل 

الف�شول والربامـــج الدعوية واخلريية، 

التي تعينهم على التغلب على م�شاعب 

احلياة.

- اجلالية الإ�شالمية: من خالل درو�ص 

اللغـــة العربيـــة والإجنليزيـــة وحتفيظ 

القـــراآن الكرمي، وكذلـــك مدار�ص نهاية 

الإ�شبوع وال�شيفية.

- كيـــــــف تقومـــــــون بتمويـــــــل امل�صروعات 

التي تقوم بها املوؤ�ص�صة؟.

لدينا ا�شرتاتيجيـــة لتمويل امل�شروعات 

منهـــا  املوؤ�ش�شـــة،  بهـــا  تقـــوم  التـــي 

اأي  امل�شتقبلـــي،  الدعـــم  ا�شرتاتيجيـــة 

الدعم املبا�شر: حيث مت ت�شميم معظم 

الربامج بطريقة تعطي كل برنامج قدرة 

ال�شتمرارية امل�شتقلة كالإذاعة وم�شدر 

ريعها من الإعالنات، ومركز ال�شمعيات 

والب�شريـــات وم�شـــدر ا�شتمراريته من 

بيـــع بع�ص منتجاتـــه، واملطبعة وم�شدر 

ريعهـــا مـــن طباعـــة بع�ـــص احتياجات 

اجلالية وخا�شة رجال الأعمال واملحال 

التجاريـــة، والف�شـــول الدرا�شيـــة رغم 

اأن معظمهـــا جمـــاين اإل اأنـــه �شتكـــون 

هناك ف�شول )vip( كاملدر�شة العربية 

وتاأجـــري  �شبـــت،  يـــوم  كل  لالأطفـــال 

بع�ـــص ال�شالت للجاليـــة لإقامة بع�ص 

بعـــد  العائليـــة، وخا�شـــة  احتفالتهـــم 

اإ�شافـــة الـــدور الثالـــث الـــذي �شي�شم 

�شالـــة العر�ص، وا�شتحـــداث م�شاحات 

اأماميـــة ُم�شتقباًل لإ�شافـــة كويف �شوب 

ومكتبـــة لتـــدر ريًعا لتغطيـــة م�شاريف 

املركز ورواتب املوظفني.

ومنهـــا الدعـــم الغري مبا�شـــر: وهذا له 

عـــدة اأبـــواب، منها املتربعـــون من اأهل 

اخلـــري يف اجلالية، واملتربعون من اأهل 

اخلري يف دولة الكويـــت وخا�شة الذين 

�شاهموا منذ بداية امل�شروع حينما يروا 

نتائجه وجناحاته.

ومـــع بداية ا�شتقـــرار امل�شـــروع وتنفيذ 

براجمه �شتكون لدينا القدرة على طلب 

م�شاعـــدات مـــن ال�شـــركات الأمريكية، 

الوليـــات  يف  اخلرييـــة  واملوؤ�ش�شـــات 

املتحدة، وكذلك احلكومـــة الفيدرالية، 

كوننـــا جهة خريية غري ربحية؛ ولكن ل 

ن�شتطيـــع فعل ذلـــك يف الوقت احلايل، 

حتى يرى النا�ص ِثمار عمل املوؤ�ش�شة اإن 

�شاء اهلل تعاىل.

- كل مشـــــــروع ميـــر بعدة مراحل حتى 
يســـــــتكمل الصورة النهائيـــــــة.. ما هي 
أبـــــــرز املراحـــــــل التـــــــي مر بها مشـــــــروع 

"سفراء السالم"؟.

مت تق�شيـــم امل�شـــروع اإىل  ثالث مراحل 

هي كالتايل:

املرحلة الأوىل: وكان الرتكيز فيها على 

اخلطـــوات الأوىل لتاأ�شي�ـــص املوؤ�ش�شة، 

واتام اخلطوات الأوىل لتكوينها، وقد 

مت البدء فيها خالل �شهر مار�ص 2012م 

وانتهت يف �شهر اكتوبر 2012م.

الت�شجيـــل  املرحلـــة  هـــذه  و�شمـــت   

التزكيـــة،  ور�شائـــل  والرتاخي�ـــص، 

اأع�شـــاء  واختيـــار  املكتـــب،  وتاأ�شي�ـــص 

جمل�ص ال�شـــورى واملتطوعني، وتاأ�شي�ص 

املوقـــع الإلكـــرتوين، واإعـــداد املكتبـــة 

الدعوية،التـــي �شتحوي ترجمة القراآن، 

الدعويـــة،  واملطويـــات  والكتيبـــات، 

واملعلومـــات التعريفيـــة عـــن الإ�شـــالم 

،التي �شتوزع على اجلامعات واملدار�ص 

والكنائ�ـــص، وتاأ�شي�ـــص مركز متخ�ش�ص 

يف اإنتـــاج املـــواد ال�شمعيـــة والب�شريـــة 

التعريفيـــة ون�شرها، وق�شـــم العالقات 

العامـــة للتعريـــف باملوؤ�ش�شـــة، وجمـــع 

التربعـــات، وتركيـــب اخلـــط التلفوين 

ال�شاخن  للتوا�شل مع امل�شتف�شرين عن 

الإ�شـــالم 22 �شاعة/7 اأيـــام، وتاأ�شي�ص 

املجلة الدعوية على املوقع الإلكرتوين.

اأما املرحلة الثانية: فهي ما زالت قائمة، 

ومت الرتكيز فيها على البدء يف الربامج 
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وتوزيعهـــا  لهـــا،  والإعـــداد  التعليميـــة 

على عـــدة اأماكن كامل�شاجـــد والكنائ�ص 

واجلامعات ومـــا اإىل ذلك، ومت تق�شيم 

هذه املرحلة اإىل ق�شمني، وقد مت البدء 

فعـــاًل يف تطبيقهمـــا، والق�شمـــني هما 

كالتايل: الق�شـــم الأول: القيام بتدريب 

ال�شباب واملهتدين اجلـــدد واملتطوعني 

علـــى اإدارة الربامج املقرتحة وتنفيذها 

علـــى اأر�ـــص الواقـــع، وتاأ�شي�ـــص بنـــك 

املتحدثـــني الذي �شيهتـــم بجمع وتاأهيل 

املحا�شـــرات  اإلقـــاء  علـــى  القادريـــن 

وتوزيعهـــم ح�شـــب احلاجـــة، والبدء يف 

برنامـــج كفالـــة الربوفي�شـــور، والـــذي 

�شيهتم بتعريف الإ�شالم لربوفي�شورات 

اجلامعات والطالب.

والبـــدء يف برنامـــج كفالـــة امل�شرعـــني 

ال�شيا�شيـــني يف وليـــة تيني�شـــي كبداية 

ذلـــك  و�شيتـــم  بالإ�شـــالم،  وتعريفهـــم 

با�شتخـــدام اأعيـــان امل�شلمـــني، والبـــدء 

يف برنامـــج كفالـــة الكنائ�ـــص وتعريفهم 

بالإ�شـــالم و�شيتـــم ا�شتخـــدام املهتدين 

اجلـــدد لهـــذا الغر�ـــص كونهـــم اأعلـــم 

بالكنائ�ـــص، والبـــدء يف برنامـــج كفالـــة 

وذلـــك  بالإ�شـــالم  وتعريفهـــم  اجلـــار 

با�شتخـــدام عامة امل�شلمني يف الوليات 

امل�شتفيدة مـــن هذا الربنامـــج، و�شيتم 

لتوزيعهـــا  امل�شغـــرة  املكتبـــات  اإعـــداد 

وا�شتخدامها يف الربامج اأعاله اإن �شاء 

اهلل تعاىل.

ا�شتقطـــاب  ي�شمـــل  الثـــاين:  والق�شـــم 

وامل�شاهمـــني  املتطوعـــني  وتدريـــب 

للربامج التاليـــة )درو�ص لتعليم مبادىء 

الإ�شـــالم واأ�شا�شياتـــه، واأخـــرى لتعليم 

اللغـــة العربية، اللغـــة الإجنليزية، اللغة 

الإ�شبانيـــة، وثالثـــة لأطفـــال امل�شلمني 

وكيـــف  دينهـــم،  اأ�شـــول  لتعليمهـــم 

املدار�ـــص؟،  يعرفونـــه لأ�شدقائهـــم يف 

واأخرًيا درو�ص لتعليـــم احلا�شب الآيل، 

ال�شهـــري  الربنامـــج  اإىل  بالإ�شافـــة 

للتعريـــف ببلدي )برنامج �شهري يُعرف 

بالـــدول الإ�شالميـــة(، ونـــادي املثقفني 

ملناق�شـــة  �شهـــري  )اجتمـــاع  ال�شهـــري 

فيهـــا  يُ�شـــارك  متلفـــة  مو�شوعـــات 

امل�شلمـــون وغـــري امل�شلمـــني(، وبرامـــج 

البيـــوت املفتوحة للتعريـــف بالإ�شالم، 

والتي �شتقام يف عدة مراكز، والزيارات 

املتبادلة بـــني امل�شلمني وغري امل�شلمني، 

وبرنامج اكت�شـــاف املواهب يف ال�شباب 

امل�شلـــم وتاأهيلها، وامل�شابقـــات العلمية 

والتعريفية بالإ�شـــالم، وبرنامج الطبق 

املجاين لإطعـــام امل�شاكني واملحتاجني، 

والعيادات املجانيـــة با�شتخدام الكوادر 

الطبية امل�شلمة، وبرنامج اليوم العائلي 

الذي يجمع امل�شلمني وغريهم، وبرامج 

اأخرى م�شتقبلية.

الكويت كانت 
سباقــة في تأسيس 

المؤسسة بشراء 
مركزها الرئيسي

واأخـــرًيا املرحلـــة الثالثة: وقد تت ومل 

يتبـــق منها �شـــوى اإنهاء عمليـــة ال�شراء 

املتبقـــي،  املبلـــع  دفـــع  باإتـــام  وذلـــك 

وخالل هـــذه املرحلـــة مت الرتكيز على 

�شراء املركز الرئي�شـــي ملوؤ�ش�شة �شفراء 

ال�شـــالم، و�شي�شـــم هـــذا املبنـــى اأي�ًشا 

املركز الثقايف التعريفي الذي اُفتتح يف 

22 مار�ص 2014، واإذاعة الراديو )قيد 
الدرا�شـــة(، واملطبعـــة )بـــداأ التنفيذ(، 

ومركـــز اإنتـــاج ال�شمعيـــات والب�شريات 

)بداأ الإنتاج التجريبي(، وف�شول اإعداد 

املعرفني واملتحدثـــني املجانية )بداأت(، 

امل�شلمـــني  ا�شتقطـــاب غـــري  وف�شـــول 

املجانية )بـــداأت(، واخلدمـــات الطبية 

والقانونية املجانية )على و�شك(، وقاعة 

عر�ص �شينمائيـــة واإ�شافات م�شتقبلية 

)قيد الدرا�شة(.

- مـــــــا اأهـــــــم املواقـــــــف التي  تاأثـــــــرمت بها 

خالل رحلة تاأ�صي�س املركز؟.

كان هنـــاك الكثري من املواقـــف املوؤثرة 

خـــالل رحلـــة التاأ�شي�ص، ولكـــن اأكرها 

وقًعـــا علـــى قلبـــي هو مـــا حـــدث يوم 

الفتتـــاح الأويل للمركز، وكان ذلك يف 

22 مار�ـــص املا�شي، حيـــث اإننا مل نكن 
م�شتعدين بعد لالفتتاح، ولكن كان معنا 

اأخ عزيـــز وهو الع�شـــو الكويتي الوحيد 

يف مركزنـــا، اأ�شر علـــى الفتتاح، حيث 

قال: اإن الكثري من النا�ص يتاأثرون اأكر 

عندمـــا يـــرون �شيًئا على اأر�ـــص الواقع 

ولي�ـــص على الورق. لـــذا قمنا بالإعداد 

لالفتتـــاح ومل يكن معنا من الوقت غري 

حوار العدد
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اأ�شبوع فقط. فقمنـــا بتقدمي الدعوات 

وتوقعنـــا ح�شور مـــا يُقـــارب من 400 

�شخ�ـــص من امل�شلمني وغـــري امل�شلمني، 

ويف يوم الفتتاح كانت املفاأجاة العظيمة 

، فقـــد و�شل عـــدد احلا�شرين اإىل ما 

يُقارب مـــن 1500 �شخ�ـــص. فقد جاء 

املحافـــظ ونائبه، املر�شحة لأخذ مكانة 

، واملغنيـــون والفنانـــون والق�شاو�شة من 

الكنائ�ـــص، وكذلـــك بروفي�شـــورات من 

اجلامعـــات املجاورة، وعـــدد غفري من 

عامـــة النا�ص واجلـــريان. مل يكن لدينا 

مـــا يكفي مـــن الطعام ول مـــن مواقف 

لل�شيارات، وهنا ظهر كرم اهلل -�شبحانه 

وتعـــاىل- ورحمته وف�شله علينا . يقول 

يل جا�شوا اجنل مدير مكتبنا: اإنه ذهب 

اإىل املتجر الكبري املجاور لنا وا�شتاذنهم 

يف ا�شتخدام موقـــف �شياراتهم الكبري، 

فرد عليـــه �شاحب املتجر بالقبول، ومل 

يكتـــف بذلك بل قال له : واإذا اأردت اأن 

اأغلـــق املتجر �شاأفعل، وللعلم هذا املحل 

هـــو متخ�ش�ص يف بيع املالب�ص التنكرية 

لعيدهم " هالووين ".

يقـــول الدكتور منـــاور الراجحي ع�شو 

جمل�ص ال�شـــورى يف املوؤ�ش�شة وم�شوؤول 

الإعـــالم والعالقـــات اخلارجيـــة: اإنهم 

ذهبـــوا لي�شتاذنـــوا الكني�شـــة املجـــاورة 

ل�شتخدام موقـــف �شياراتهم، فوافقت 

الكني�شـــة اأي�ًشـــا، ومل تكتـــف الكني�شـــة 

بذلك بل اأخذوا كل �شياراتهم وو�شعوها 

يف اخللـــف. كان العـــدد كبري وال�شغط 

وكان  معنـــا،  كان  اهلل  ولكـــن  �شديـــد، 

الفتتـــاح من اأروع ما يكون وهلل احلمد 

واملنة.

- هل من كلمة اأخرية لكم ؟.

عندمـــا جئنـــا اإىل هذا البلـــد احلبيب 

امل�شـــروع  هـــذا  كان  املا�شيـــة  ال�شنـــة 

ال�شخـــم ٍحـــرًبا علـــى ورق، فهبنّ رجال 

ون�شـــاء من هذا البلـــد اخلري بالوقوف 

بجانبنـــا ودعمنا يف حتقيق احللم. وها 

قـــد اأ�شبـــح احللم حقيقـــة وهلل احلمد 

واملنة ، ثم لهذا البلد و�شعبه املعطاء. 

وقـــد قمنـــا بتوقيع عقد �شـــراء مركزنا 

الرئي�شي الـــذي مت افتتاحه جزئًيا بعد 

اأن �شمـــح لنا املالـــك با�شتخدامه حتى 

قبل اأن نكمل دفع امل�شتحق عليه ، وهذه 

من الأمور املوؤثرة التي واجهتنا يف هذا 

امل�شـــروع. وقمنا بدفـــع  60 األف دولر 

كدفعـــة اتفـــاق، كانـــت قـــد جمعت من  

الكويت ال�شنة املا�شية، وكان هذا املبلغ 

جـــزء من املبلغ الكلـــي للمبنى وهو 90 

األف دولر، يتم ا�شتيفاء دفعها يف نهاية 

�شهر نوفمرب 2014م، وقد جئناكم مرة 

اأخرى بعد اأن ح�شلنا على كل التزكيات 

والأوراق املطلوبة لنطلب من هذا البلد 

و�شعبـــه واأمـــريه قائد الإن�شانيـــة .. اأن 

يدعموننـــا لإكمال �شـــراء املركز احللم 

الذي �شاهموا يف حتقيقه.

وقـــد قامـــت جمعيـــة النجـــاة اخلريية 

ا�شتقبـــال  علـــى  باملوافقـــة  م�شكـــورة 

التربعـــات ملوؤ�ش�شـــة �شفـــراء ال�شـــالم 

وجزاهم اهلل عنا وعن اأمة الإ�شالم كل 

اخلري. 

ا�شـــال اهلل اأن يحمي هـــذا البلد اأمرًيا 

و�شعًبا وحكومة. 

 

للتوا�شل وال�شتف�شارات

info@peaceambassadorsusa.org

yasser.arafat@ peaceambassadorsusa.org

www.peaceambassadorsusa.org 

اأو الت�شال برئي�ص املركز:

 اأ. يا�شر �شالح عرفات )اأبو �شالح(

الوليات املتحــــدة الأمريكيــــة

5063883721 املكتـــب: 110 / 

النقال: 5066222225 

الكويــت 

الدكتــــور/ مناور بيان الراجحي: 

27510077/ 22282138

حوار العدد

أهل الكويت يتميزون 

بحبهم للعمل الخيري ونريد 

أن تكون المؤسسة أحد 

بصماتهم
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اأن  يبـــدو للناظـــر يف خرائـــط الهنـــد 

تلك البـــالد وا�شعة الرقعـــة متباينة يف 

اأجوائها ومناخها، واقت�شى هذا التباين 

اختـــالف  اإىل  الطبيعيـــة  الأجـــواء  يف 

�شكانها يف اأج�شامهم وطبائعهم، واأي�ًشا 

يف عقائدهم وطقو�شهم الدينية، ولذلك 

مل جتد �شعوب الهنـــد يف الكون املادي 

اأو عامل الطبيعة ما يروي ظماأ عقولهم 

واأرواحهـــم، واعتربوا اأن مظاهر العامل 

املـــادي كلها خداعـــة وم�شللة، وتهافت 

نفو�شهم اإىل اخلال�ـــص من هذا العامل 

اخلـــداع، لذلـــك جاهـــدوا وبحثوا عن 

احلقائق الثابتة التي ت�شمن لهم ا�شباًعا 

باقًيا ًخالًدا يف العامل العقلي والروحي، 

والإن�شـــان الهنـــدي بطبيعتـــه �شغوًفـــا 

بالروحانيات، مائاًل اإىل الزهد. 

ولقـــد اأظهرت الك�شوف العلمية اأن تلك 

البـــالد كان ي�شكنها بع�ـــص الأقوام قبل 

جمـــيء القبائـــل "الآرية" اإليهـــا، واأنهم 

ال�شكان الأ�شليـــني لبالد الهند، ويطلق 

عليهـــم ا�شـــم ال�شعـــب "الدارفيـــدي"، 

فماذا كانت عبادتهم وديانتهم ؟

ديانة الهنود قبل قدوم "الآريني"

اإن التاريخ ل ي�شري اإ�شارة وا�شحة لهذه 

الديانـــة، ولذلك تناق�شـــت اأقوال العلماء 

وت�شاربـــت حول هـــذه الديانـــة،  وكل ما 

يٌقـــال يف هذا ال�شدد اإمنـــا هو من قبيل 

الرتجيـــح والظـــن، لذلـــك يجـــب احلذر 

والرتوي عنـــد قبول كل ما يُقال عن هذه 

الديانة، وتتلخ�ص اأهم معبودات هوؤلء: 

الآلهة الأنثـــى: تُعترب من اأهم معبودات 

الهنـــود الأولني، فمعظـــم الأدوات التي 

اُكت�شفـــت، والتـــي تُعـــربنّ عـــن العقائـــد 

والديانـــات عند الهنـــود القدماء ت�شم 

الآلهة الأنثى بْعداد كثرية، ولذلك جند 

الآلهـــة مزينـــة باحللي اجلميلـــة، اأو يف 

بع�ص الأحيـــان حتمل اأطفاًل يف بطنها 

اأو تُر�شعهم، واعتقد هوؤلء القوم بقدرة 

الآلهة الأنثى علـــى الت�شرف يف �شوؤون 

الإن�شان واحليوان بالر�شا اأو بال�شخط 

فمن قد�شهنَّ وقدم لهنَّ القرابني ر�شنيَّ 

، ومن مل يفعل  عنـــه واُحيط برعايتهـــنَّ

ذلـــك �شخطنَّ عليـــه واأهلكـــننّ ما�شيته، 

ومـــن ل يقدم القرابني يكن معر�شاً هو 

وحيواناته للدمار. 

بع�ـــص  وجـــدت  وقـــد  الفـــروج:  اآلهـــة 

تقدي�ـــص  اإىل  ت�شـــري  التـــي  الأحجـــار 

الفروج، حيث قد�شها "الهنود" اعتقاًدا 

منهـــم باأنها رمز للحيـــاة واخل�شوبة يف 

الكائنـــات، ووجـــدت بع�ص الآثـــار التي 

تُ�شري اإىل اأنهم قد�شوا اأي�ًشا اإلًها بقرن 

وثالثـــة وجـــوه جال�ًشا وا�شًعـــا رجل له 

على الأر�ـــص، كاأنه يف عبـــادة ويرافقه 

جميع الوحو�ص. وهذا الإله ي�شبه الإله 

"�شيف" عند الهنود "الآريني" مما يدل 
على تاأثـــر "الآريني" بديانـــات ال�شكان 

الأ�شليني. 

ومثلمـــا عر�شنا  نبذه عن اآلهة ال�شكان 

الأ�شليـــني نُقدم  اأي�ًشـــا عر�ًشا موجًزا 

لطبيعـــة الآلهـــة التـــي كان يوؤمـــن بهـــا 

"الآريني" عند زحفهم و�شيطرتهم على 

بـــالد "الهند"، ومن اجلدير بالذكر هنا 

اأن معظـــم اآلهـــة الآريـــني كانـــت  ُذكوًرا 

، فهنـــاك اإلإلـــه "اآجنـــي ": رمـــز لقـــوة 

النـــار "، والإلـــه "اإنـــدرا": رمـــز القـــوة 
وال�شجاعـــة وهازم الأعـــداء، و"فاك " 

اإلهة الت�شال، و"فارونا"، و"بارجانيا"، 

و"فايو" و"�شومـــا" ، وكانوا ماهرين يف 
و�شع الأحلان والرتانيم والأنا�شيد التي 

يتم ترديدها عند تقدمي القرابني لهذه 

الآلهة، وهي اأقرب اإىل الفكر الفل�شفي  

يف عام 2000 م قبل امليالد على اأرجح 

يف  كبـــري"  "همايـــون  الأقوال-ح�شـــب 

كتابـــه الرتاث الهندي- غـــزا "الآريون" 

بالد الهنـــد وا�شتقروا فيهـــا واأ�شبحوا 

هـــم امل�شيطرون عليهـــا، وا�شتولوا على 

مقاليـــد احلكـــم لإنهم كانـــوا اأكر قوة 

واأعلـــم ب�شناعـــة اآلت احلـــرب، وجلب 

هوؤلء معهم اآلهتهم وديانتهم-عر�شناها 

�شلًفـــا-، وحاربـــوا ال�شـــكان الأ�شليـــني 

وحاولـــوا التخل�ـــص من جميـــع اآثارهم 

الدينيـــة والعقائديـــة ب�شتـــى الو�شائل، 

لكنهـــم مل ي�شتطيعوا، بل اأنهـــم اأدخلوا 

كثـــرًيا من األهتهـــم يف �شميم عقائدهم 

الدينيـــة و�شبغوها بال�شبغـــة "الآرية"، 

ولذلـــك قالـــوا: اإن اأ�شا�ـــص الهندو�شية 

عقائد "الآريني" بعد اأن تطورت ب�شبب 

اختـــالط "الآريـــني" وهـــم يف طريقهم 

كثـــرية  ب�شعـــوب  الهنـــد  اإىل  البطـــيء 

وبخا�شـــة الإيرانيـــني، ثم تاأثـــرت تلك 

العقائد بعـــد احتالل "الآريـــني" للهند 

ب�شبـــب الت�شـــال والمتـــزاج  باأفـــكار 

ال�شكان الأ�شليـــني، وبفل�شفات واأفكار 

سلسلة دعوية متخصصة في دعوة غير المسلمين

الهندوسية – دراسة مقارنة
)1(
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درا�صات عمـرو عبداملولــى - باحث اأكادميي



وفدت من اليونان وم�شر وبابل وال�شني 

يف مراحل متباعدة من التاريخ، وكونوا 

نظام الطبقات، وبداأ "الآريون" ي�شتغلون 

واخرتعـــوا  والـتاليـــف،  بالت�شنيـــف 

وابتدعوا اأنواًعا من العبادات والعقائد 

والأنا�شيـــد، ومن هنـــا ت�شكلت وتكونت 

مـــا يُعرف با�شـــم الهندو�شية اأو الديانة 

لفـــت يف تلـــك الفـــرتة 
ُ
الهندو�شيـــة، واأ

الكتب الهندو�شية املقد�شة.

وبالتايل تعـــددت املعبودات واملعتقدات 

يف بـــالد الهند حتى اُطلـــق عليها ا�شم 

"اأر�ـــص الآلهـــة "، ل يتفـــوق عليهـــا يف 
تعدد الآلهة و�شعة اخليال وخ�شوبته يف  

ت�شوير املعبـــودات اإل بالد "الفراعنة" 

حتى قيل: اإن الهند عرفت جميع اأنواع 

العقائـــد والفل�شفـــات تقريًبـــا. ويقـــول 

"مولنا حممد عبد ال�شالم الرامبوري: 
" كانت الأمـــة الهندية ُمت�شاحمة يف كل 
ما يُعر�ص عليها من الأفكار واملعتقدات، 

تكر عندهـــا الآراء والبتكارات،  وكان 

النا�ـــص حيـــارى، واأفكارهـــم ُمتباينـــة،  

ف�شت فيهـــم الرهبانيـــة، و�شرت فيهم 

قيمـــت حلقـــات الفكـــر 
ٌ
الباطنيـــة،  واأ

يف متلـــف نواحـــي القطـــر يتزعمها 

يا�شات  ت الرنّ العرافني والعلمـــاء، وعمنّ

اأجـــل ح�شـــول  اقـــة املتعبـــة مـــن  ال�شنّ

ال�شيطـــرة على القوى الكونية، وانت�شر 

التبتل يف الكهوف للمراقبات النف�شية، 

والنقطـــاع يف الغابات لإتعاب الأبدان 

ويف   - الروحانيـــة  لدرجـــة  لرتتقـــــي 

ال�شفحات التاليـــة �شنحاول بعون اهلل 

وتوفيقه ت�شوير اأهم اخلطوط الرئي�شة 

لهذه الديانة.  

تطــــور الفكـــر الهندو�صــي

 ميكـــن اأن نعر�ص نبذة عن تطور الفكر 

الهندو�شي كمـــا يعر�شه كتاب "الويدا" 

اأو "فيدا" وهو كتاب الهندو�ص املقد�ص، 
وهي كلمة �شن�شكريتية ومعناها احلكمة 

اأو املعرفـــة. املرحلـــة الأوىل : وت�شتمل 

على الآتـــي 1 - مرحلة انت�شار الأفكار 

البدائية وعبادة قوى الطبيعة، �شواء يف 

ذلـــك ما اأتى بـــه "الآريـــون"، اأو ما كان 

نابًعـــا من البيئـــة الهندية، ويبـــداأ ذلك 

مـــن  القرن اخلام�ص ع�شر قبل امليالد، 

ويف "الويـــدا" معلومات مفيدة عن هذه 

املرحلـــة  2 - مرحلـــة تدويـــن "الويدا" 

"الرباهمـــة":  اأيـــدي  علـــى  وتاأويلهـــا 

ى هذا التاأويـــل "الرباهمانات "،  ويُ�شمَّ

وتبـــداأ هـــذه املرحلة من القـــرن الثامن 

قبـــل امليـــالد، حيـــث ظهـــرت يف هـــذا 

الع�شر جماعـــة من اأهل العلم والنظر، 

واهتمـــوا بال�شوؤون الدينية،  وفكروا يف 

عقائدهـــم، فاأدى  بهم اأو ببع�شهم هذا 

التفكري اإىل اعتناق اآراء مغايرة للعقائد 

املوروثـــة، وتكـــونّن مذهب هـــو الربهمة 

–اأي الهندو�ـــص –، وقام الرباهمة بهذا 
التاأويل خلدمتهم، وليجعلوا امتيازاتهم 

مقد�شة، وليمنعـــوا المتزاج والت�شال 

بينهم وبـــني ال�شكان الأ�شليني وو�شعوا 

الطقو�ـــص  واأن�شـــاأوا  الطبقـــات  نظـــام 

وا�شتحدثـــوا عقيـــدة الثالـــوث الهندي 

الربهمـــي وهـــم "برهمـــا" " وف�شنـــو" 

"و�شيفا"، وب�شطوا  نفوذهم على ال�شعب 
لإبقائه علـــى حال من اجلهـــل والغفلة 

وليتو�شلوا اإىل ت�شلم زمامه، وال�شتعالء 

عليه، حيـــث و�شعوا اأنف�شهم يف املرتبة 

العليـــا من ال�شلـــم الجتماعي الطبقي، 

وجعلوا باقـــي الطبقات دونهم - طبقة 

الكهنة والعلماء – رجال احلرب وحماة 

الأوطـــان – الـــزراع والتجـــار – اأرباب 

احلرف واملهـــن الدنيئة وهم املنبوذون،  

الأ�شبـــاب  اأحـــد  الكهنـــة  دور  ويعتـــرب 

الرئي�شيـــة يف م�شخ العقائد وتغيريها ، 

والنحراف بالب�شرية من عبادة الواحد 

الأحـــد اإىل تاأليـــة الكهنـــة والو�شطـــاء، 

والخت�شا�شات  المتيـــازات  فاأن�شـــاأوا 

وو�شعوا نظـــام الطبقات، وزعموا اأنهم 

متفـــردون يف معرفـــة احلقائق العلوية، 

و�شرتوا احلقائق عن ال�شعب، فجنحوا 

اإىل تعـــدد الآلهـــة وعبـــادة الأ�شخا�ص 

مرحلـــة   -  3 واحليوانـــات  والتماثيـــل 

تلخي�ـــص "الويـــدا" يف اأ�شفـــار ُمقد�شة 

ت�شمـــى "الأوباني�شـــادات" وهي مرحلة 

تبداأ مـــن القرن ال�شاد�ـــص قبل امليالد، 

وت�شتمـــر اإىل مـــا بعـــد امليـــالد بعـــدة 

قرون.

و�شـــوف نتحدث عـــن نظـــام الطبقات 

-بـــاإذن اهلل - يف بحثنـــا عـــن الديانـــة 

الهندو�شيـــة. املرحلـــة الثانيـــة: ع�شـــر 

ظهـــرت  حيـــث  زعمهـــم،  الإحلـــاد يف 

البوذيـــة.  الديانـــة اجلينيـــة والديانـــة 
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درا�صات

الهندوسية مجموعة 
من العقائد والتقاليد 

تشكلت من القرن الـ15 
إلى وقتنا الحاضر



املرحلة الثالثـة: وهو ع�شر عودة الن�شر 

"للويدا" وانت�شارها على الإحلاد، ولكن 
مـــع التو�شـــع يف �شروح الويـــدات وبيان 

اخل�شائ�ص الدينية والجتماعية، ومن 

اأهم هـــذه ال�شروح قوانـــني "منو" التي 

و�شعت منـــذ القرن الثالث قبل امليالد، 

وبقوانـــني" منو" هذه تت�شح الهندو�شية 

وت�شتقر معاملها.

املوؤ�صــــ�س والتعريــــــف:

موؤ�ش�ص الهندو�شيـــة: لي�ص هناك موؤ�ش�ص 

للهندو�شيـــة ميكن الرجـــوع اإليه كم�شدر 

لتعاليمهـــا واأحكامها، ولكنها مثل الأديان 

الوثنية تَتطور مع ال�شنني، ويف م�شمونها 

اآراء فل�شفية غام�شة باطنية.

التعريـــف: الهندو�شية مو�شـــوع وا�شع، 

ومفهـــوم حُمـــري، ذلـــك لأنهـــا انت�شرت 

خـــالل مـــا يُقـــارب مـــن ثـــالث اآلف 

�شنـــة وتعتنقـــه اليـــوم مئـــات املاليني، 

ف�شـــاًل علـــى اأنهـــا ت�شتمل علـــى كثري 

مـــن العبـــادات والفـــرق التـــي تقـــرتب 

قليـــاًل اأو كثرًيا من الندمـــاج يف تراث 

بالـــغ القـــدم،  وعلى حـــني اأن املفاهيم 

واملمار�شـــات العملية التي يرعاها هذا 

الـــرتاث القدمي توؤثـــر يف تلك العبادات 

والفرق وت�شفي عليها طابعاً هندو�شًيا 

مميًزا، فـــاإن هذا الـــرتاث القدمي ذاته 

هو احل�شيلة النهائيـــة ملوؤثرات داخلية 

وخارجية، بحيـــث ا�شتوعبت يف داخله 

جميـــع الآلهـــة املحلية، واآلهـــة القبائل،  

والكثـــري من  الطقو�ص والفل�شفات، ول 

نن�شى الـــدور الكبري والهائـــل  لالآريني 

يف ت�شكيل الهندو�شية وهو وا�شح جلي 

يف معظـــم احلالت، وهـــي الدين العام 

الذي حوى غالبيـــة الهنود اأو جميعهم، 

اأو تـــرد  اأحياًنـــا  واإذا تـــردوا عليـــه 

بع�شهم عاد املتمردون بعد وقت ق�شري 

اأو طويـــل اإىل رحابه،  بـــل من ال�شعب 

اأن يُطلـــق علـــى الهندو�شية ديًنا باملعنى 

ال�شائـــع ، فالهندو�شيـــة اأ�شمـــل واأعمق 

مـــن الدين،  اإنها �شفـــة ملالمح املجتمع 

الهنـــدي، ونظامه الطبقـــي، اإنها خليط 

ي�شمل الأمور املقد�شة والأمور الدنيوية 

مًعـــا،  اإذ ل يوجد يف الفكر الهندي حد 

فا�شـــل بني الثنـــني، اإنهـــا الجتاهات 

الروحيـــة واخُللقيـــة والقانونيـــة، وهي 

اإىل جانب ذلك مباديء وقيود وعادات 

توجه احلياة الهندية وت�شيطر عليها. 

واإذا ركزنـــا انتباهنا علـــى هذا الرتاث 

القـــدمي، ول �شيما الأمنـــاء عليه، وهم 

الكهنـــة والعلماء الرباهمـــة، وموؤلفاتهم 

تعريفـــات  لدينـــا  ،لأ�شبـــح  الغزيـــرة 

ومفاهيـــم متعـــددة للهندو�شيـــة، نقدم 

عر�ًشا لها 

1 - الهندو�شية: ويطلق عليها "الربهمية" 
اأو "الهندوكيـــة"، يعتنقهـــا معظـــم اأهل 
الهنـــد، وهـــي جمموعـــة مـــن العقائد 

والعـــادات والتقاليـــد التي ت�شكلت عرب 

م�شرية طويلة من القرن اخلام�ص ع�شر 

قبل امليـــالد اإىل وقتنا احلا�شر، وت�شم 

القيـــم الروحيـــة واخللقيـــة اإىل جانب 

املباديء القانونيـــة والتنظيمية متخذة 

عـــدة اآلهة بح�شب الأعمال املتعلقة بها، 

فلكل منطقة اإله،  ولكل عمل اأو ظاهرة 

اإلــــه.
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2 - الهندو�شيـــة: اأ�شلـــوب يف احليـــاة 
اأكـــر مما هـــي جمموعة مـــن العقائد، 

ل�شتـــى  ا�شتيعابهـــا  يو�شـــح  وتاريخهـــا 

املعتقدات والفرائ�ص وال�شنن،  ولي�شت 

لهـــا �شيغ حمدودة املعـــامل،  لذا ت�شمل 

من العقائد ما يهبط اإىل عبادة الأحجار 

والأ�شجار، ومـــا يرتفع اإىل التجريدات 

الفل�شفية الدقيقة.    

3 - الهندو�شيـــة: هـــي ديـــن ذو طبيعة 
اإثنية وعرقية -اأي عقيدة ودين ملجموعة 

ب�شرية بعينهـــا مثلها مثل اليهودية، ومل 

يبـــذل الهندو�ـــص اأي جمهـــود لدعـــوة 

غريهم لدينهم.

هنـــدي  عـــامل  بـــني  مكاتبـــات  ودارت 

الهندو�شيـــة،  عـــن  م�شيحـــي  وزعيـــم 

م لك و�شًفا  قـــدنّ
ُ
فيقـــول : ت�شاألنـــي اأن اأ

للهندو�شيـــة واأخ�شى اأين �شاأخيب اأملك 

، فالهندو�شية لي�شت ديًنا واحًدا، ول  يفنّ

عقيـــدة واحدة، ول اإمياًنـــا واحًدا، اإنها 

خليـــط مـــن كل الأديـــان، وكل العقائد 

التـــي اكت�شحت البالد على مدى اأجيال 

التاريخ. وت�شمل كل الأطوار التي مرت 

بها الغرائز الدينية والأفكار الفل�شفية،  

فهي لي�شت مقت�شرة على الدين باملعني 

الـــذي نفهمه، ذلك لأنهـــا �شمت حتت 

والطقو�ـــص  املمار�شـــات  كل  جناحيهـــا 

الدينية، و�شبة الدينيـــة، والجتماعية، 

التـــي عرفهـــا الهنـــود. فتعـــدد الآلهة، 

والوحدانيـــة، اإنـــكار وجـــود اهلل، هـــذه 

كلهـــا اأينعـــت وازدهـــرت حتـــت ظـــالل 

الهندو�شيـــة ول تـــزال اأو�شاعها قائمة 

يف الهندو�شيـــة،  وعبـــادة ال�شياطـــني، 

وعبـــادة الأبطـــال، وعبـــادة الأ�شالف،  

وعبـــادة الأ�شيـــاء احليـــة واجلمـــادات 

وعبـــادة القوى الطبيعيـــة، وعبادة اهلل، 

هـــذه العبـــادات كلهـــا نُ�شجت يف حلمة 

تُقـــدم  وهـــي  و�شداهـــا،  الهندو�شيـــة 

غـــذاء لـــكل الأذواق وامل�شـــارب،  وكل 

اأطوار الرتقي. هنـــا دمامة الهندو�شية 

وجمالها، و�شعفها وقوتها، اإنها ت�شتمل 

علـــى اأرقـــى العبـــادات، واأدنـــى واأحط 

العبـــادات، اإنهـــا حتت�شن اأرقـــى الآراء 

الفل�شفيـــة، واأ�شخـــف واأحقـــر املذاهب 

العقلية الدينيـــة، واأقوى العوامل تاأثرًيا 

يف الهندو�شيـــني هـــو نظـــام الطبقات، 

الثالوث الهندو�شـــي، الفكرة باأن العامل 

وهم وُمادح وُم�شلل، ويوؤمنون بتنا�شخ 

الأرواح وانطالق النف�ص واندماجها يف 

الكائن الأ�شمى.

درا�صات

صفة "التسامح" في 
األمة الهندية ساعد 
في انتشــار العقائــد 

والفلسفــات 
ومنها الهندوسيــة



 من هــــــو الهندو�صــــي ؟  

احلكومـــة الهنديـــة تُعـــرف الهندو�شي: 

باأنـــه ال�شخ�ـــص الهنـــدي الـــذي لي�ـــص 

م�شلًمـــا ول م�شيحًيـــا ول زراد�شتًيا ول 

يهودًيا، وت�شتبعد اأي�ًشا البوذي واجليني 

وال�شيخي.

ويُح�شـــب الهندو�شـــي "هندو�شًيا" متى 

ولـــد يف طبقة مـــن الطبقـــات املعينية، 

وحافـــظ علـــى تقاليدهـــا وقواعداها، 

ويوؤمن بنظام الطبقات، ويحرتم اأ�شفار 

"الفيدا"، ويوقـــر "الرباهمة "، ويُقد�ص 
البقرة ويوؤمن بالتنا�شخ واحللول.

والهندو�شي اإذا كان  مثقًفا ُمتعلًما فهو 

يُنكر تعدد الآلهة، واإن كان وطنًيا، ومن 

رجال اأحزاب ال�شالح ويرتاب كثرًيا يف 

نظام الطبقات، واإذا كان "برهمًيا" فهو 

يحفـــظ الطقو�ص القدميـــة ويعبد الإله 

"�شفـــا"، اأو "ف�شنـــو"، ويدر�ص املذاهب 
الفل�شفية الهندو�شيـــة،  واإن كان قروًيا 

عادًيا فاإنه يعبد "راما"، اأو "كر�شنا"، اأو 

"القرود". والهندو�شـــي هو الذي يوؤدي 
اأعمالـــه، ويراعي �شرائـــع الطبقة التي 

ينتمـــي اإليهـــا، يف روح ُمتجردة ل تبايل 

ول تكرتث ب�شيء، بل حتتقر كل �شيء.  

الكتــب الهندو�صيـــة املقد�صـــــة

 وكمـــا ا�شتهـــرت الهند بكـــرة الأديان 

والآلهـــة التي ت�شـــارع يف كرتها لغات 

اأو تقـــرتب منهـــا، وملـــا كانـــت  الهنـــد 

الهندو�شية اأ�شهر هذه الأديان واأو�شعها 

انت�شاًرا،  ا�شتهـــرت اأي�شا  بكرة ُكتبها 

املقد�شـــة،  ول يُعرف من هـــو موؤلفها، 

ول الزمـــن التي ظهـــرت اأو ُكتبت فيه، 

وللهندو�شيـــة عـــدد هائـــل مـــن الكتب 

لفت كتب 
ُ
املقد�شة ع�شرية الفهم، وقد اأ

كثرية ل�شرحهـــا، واأخرى لخت�شار تلك 

ال�شروح، وكلهـــا ُمقد�شة، واإليك عر�ص 

لأ�شماء هذه الكتب : 

1 - الفيـــــــدا: وهـــي كلمـــة �شن�شكريتية 
معناها احلكمة واملعرفة، وتُ�شور حياة 

"الآريني"، ومدارج ارتقاء احلياة العقلية 
مـــن ال�شذاجـــة اإىل ال�شعـــور الفل�شفي، 

وفيـــه اأدعية تنتهي بال�شـــك والرتياب، 

وهي  تتاألف من اأربعة كتب هي: اأ- رج 

لفيـــدا اأو راجا فنـــدا – الفيدا امللكية 

– وترجـــع اإىل 3000 �شنة قبل امليالد، 
وفيهـــا ذكر لآلهـــة الهندو�ـــص املتعددة، 

ب - يجـــور فيـــدا: ويتلوهـــا الرهبـــان 

عنـــد تقدمي القرابيـــني، ج - �شم فيدا: 

ين�شدون اأنا�شيده اأثناء اإقامة ال�شلوات 

والأدعيـــة، د - اأثـــروا فيدا: وهو عبارة 

عـــن مقالت من الرقـــى والتمائم لدفع 

ال�شحر والتوهـــم واخلرافة والأ�شاطري 

هـــذه  مـــن  واحـــد  وكل  وال�شياطـــني، 

الفيدات ي�شتمل على اأربعة اأجزاء هي: 

�صْمهتا: تثل مذهب الفطرة، واأدعيته، 

كان يُقدمهـــا �شـــكان الهنـــد الأقدمـــني 

لآلهتهم قبل زحف "الآريني"، الرباهمن: 

يُقدمهـــــــــا الرباهمــــــــة للمقيمـــني يف 

بالدهم ُمبينة اأنواع القرابيني. اآرانياك: 

وهـــي ال�شلوات والأدعيـــة، التي يتقدم 

بهـــا ال�شيخ اأثنـــاء اإقامتهم يف الكهوف، 

واملغـــاور، وبـــني الأحرا�ـــص والغابـــات،  

اآباني�صادات: وهي الأ�شرار وامل�شاهدات 

النف�شية للعرافني من ال�شوفية. 

2 - قوانـــــــني منـــــــو: و�شعـــت يف القـــرن 
الثالـــث قبل امليـــالد يف الع�شر الويدي 

الثاين، ع�شـــر انت�شار الهندو�شية على 

الإحلاد الذي تثل يف اجلينية والبوذية، 

وهذه القوانيني عبارة عن �شرح للويدات 

الهندو�شية ومبادئها واأ�ش�شها.

3 - كتـــــــب اأخـــــــرى: مهابهارتـــا: ملحمة 
هندية ت�شبـــة الإليـــاذة والأودي�شة عند 

اليونـــان، كتبت �شنـــة 950 قبل امليالد، 

وهـــي ت�شـــف حرًبـــا بـــني اأمـــراء مـــن 

الأ�شـــر املالكـــة، وقـــد ا�شرتكـــت الآلهة 

يف هـــذه احلـــرب - كيتا: ت�شـــف حرًبا 

بـــني اأمراء مـــن اأ�شـــرة ملكيـــة واحدة، 

ويُن�شـــب اإىل "كر�شنـــا" فيهـــا نظـــرات 

فل�شفيـــة واجتماعية، يوجـــــــا وا�ص�صتها: 

حتتـــوي علـــى اأربعة و�شتـــني األف بيٍت، 

لفـــت بدايـــة من القـــرن ال�شاد�ص عرب 
ُ
اأ

مرحلة طويلـــة على اأيدي جمموعة من 

النا�ـــص، فيها اأمور فل�شفيـــة ولهوتية. 

رامايانـــــــا: يهتم هـــذا الكتـــاب بالأفكار 

ال�شيا�شية والد�شتورية وفيه خطب مللك 

ـــــــَرُن: وي�شمل الق�ش�ص  ا�شمـــه "راما"  ُب

والأ�شاطري القدمية.
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انتشار الهندوسية 
في الهند ساعد 

على كثرة كتبها 
المقدســة



طبيعـــة الآلهــــة عند الهنــدو�س

 اأمـــا عن طبيعـــة الآلهة عند الهندو�ص، 

يذكر "ول ديورانت" يف ق�شة احل�شارة: 

اأنهـــا تزدحـــم بهـــا مقـــربة العظماء يف 

الهند، ولو اأح�شينا الآلهة لقت�شى ذلك 

مائة جملٍد، فبع�شها اأقرب اإىل املالئكة، 

وهـــو ما قد ن�شميه نحـــن "ال�شياطني"،  

وطائفـــة منهـــم اأجـــرام �شماويـــة مثل: 

منهـــم  وطائفـــة  والنجـــوم،  ال�شم�ـــص، 

تائم، وكثري منهـــا حيوانات احلقل اأو 

طيـــور ال�شماء، فالهنـــدي ل يرى فرقاً 

كبـــرًيا بني احليـــوان والإن�شـــان، لذلك 

عبـــد الأ�شجـــار، وال�شخـــور، واجلبال، 

وجمـــاري املياه، والثعابـــني، والنار، 

وال�شوء، والريـــح، وكما عبد كل ما 

حوتـــه الطبيعة، معتقداً اأنها م�شكن 

الأرواح، وتـــدل الك�شـــوف علـــى اأن 

"الثـــور "قـــد نـــال  مكاًنا بـــارًزا بني 
تلـــك الآلهة، وكان لهم بع�ص الرموز 

الدينية التي وجـــدت منقو�شة على 

الأدوات املعدنية، وكل هذه ال�شنوف 

الإلهيـــة قـــد ن�شجـــت خيوطهـــا يف 

�شبكة واحدة ل نهاية لها. 

اخَللـــق مت  اأن  الهندو�شيـــة  تعتقـــد 

بوا�شطـــة "براهمـــا"،  واأنـــه خلـــق 

الرجـــل واملـــراأة، واجتمـــع الزوجان 

وكان الب�شر، واأول الب�شر كان "منو" 

ومـــن هنا بـــداأت ق�شـــة اخَللق كما 

يعتقدها  الهندو�ص 

التثليث الهندو�صي

 "براهمـــا": اخلالـــق املوجـــود للعـــامل، 

"ف�شنـــو": هـــو احلافظ، "�شيفـــا" : هو 
املهلـــك املدمـــر، ولقـــد انتقلـــت فكـــرة 

التثليـــث مـــن الفكـــر الهندو�شـــي اإىل 

الفكـــر الن�شـــراين، كما انتقلـــت فكرة 

التنا�شـــخ واحللول ووحـــدة الوجود اإىل 

بع�ـــص املت�شوفة، وكذلـــك ظهرت عند 

"الإ�شماعيليـــة" وعنـــد الفـــرق ال�شالة 
"كالأحمدية ".

عبـــادة الرجــــل الهنــدو�صي

اإن الرجـــل الهندو�شـــي يف بـــالد الهند 

يدين بتعـــدد الآلهة، ويختـــار من بينها 

اإلًها �شفعًيا له، ي�شع �شورته اأو رمزه يف 

بيته، ويـــردد ا�شمه يف ال�شفق والغ�شق، 

وباإكبار وتقدير، ويف الوقت نف�شه يُكرم 

كل الآلهـــة التـــي يظنها فـــوق الطبيعة، 

واأمـــام هـــذا العـــدد الهائل مـــن الآلهة 

ينتقل القروي من مزار اإىل مزار ح�شب 

حاجته، فاإذا اأراد ق�شاء حاجة اأو اإزالة 

�شعوبة، ذهـــب يعبد "الفيل بن �شيفا". 

واإذا اأراد قـــوة بدنية لعمل ثقيل، م�شى 

يعبد الإله "القرد"، ويف حالة موت اأبيه، 

مي�شي لعبادة الإلـــه "راما"، واإذا رغب 

يف �شيانة نف�شه من الأمرا�ص الوبائية، 

اأو ال�شالمـــة يف رحلـــة، اأو التمتع بحظ 

�شعيد، م�شى اإىل اآلهة اأخرى.

املـــزارات  علـــى  عبادتـــه  تقت�شـــر  ول 

املتفرقـــة ملقـــار الآلهـــة، اأو تاثيلها يف 

داره،  بـــل يعبـــد الآلهـــة يف اأي مـــكان، 

وقد يرى احلجـــارة امل�شتديرة املجلوبة 

من قاع النهر املقد�ص، واملو�شوعة على 

جوانـــب الطـــرق رموًزا لالإلـــه "�شيفا"، 

بالأ�شبـــاغ  املزدانـــة  الأ�شجـــار  ويف 

القرمزية رمـــًزا للخ�شب والنماء،  ويف 

الكهـــوف املظلمـــة رمـــًزا لإلـــه املـــوت، 

وهكذا. ول يكتفي الهندي العادي بهذا 

كلـــه، بل تتـــَوق نف�شـــه اإىل احلج لزيارة 

الأماكن املقد�شـــة، حيث يلتم�ص الربكة 

واخلري. واحلـــق اأن ماليـــني الهندو�ص 

يجدون يف احلج ت�شرًعـــا دينًيا تغتبط 

بـــه نفو�شهـــم وتقرنّ بـــه عيونهـــم،  وقد 

تكـــون هذه الأماكن املقد�شة بقاًعا ًفوق 

اجلبـــال اأو يف ال�شهـــول،  حيـــث توجد 

�شخور ن�شجت حولها اأ�شاطري عجائب 

الأرواح، وخرافـــات الأقدميـــني، كذلك 

يعترب الهندو�ص بع�ص اأنهارهم ُمقد�شة 

، حيـــث توجـــد مواقع معينـــة، وهياكل 

بطـــول جمـــاري تلـــك الأنهـــار يقـــف 

الهندو�شـــي اأمامهـــا خا�شًعـــا متعبًدا، 

متاأثـــًرا بق�ش�ـــص الأقدمـــني واأ�شاطري 

يرمـــوا  اأن  عاداتهـــم  ومـــن  التاريـــخ، 

الأزهـــار يف تلـــك الأنهـــار، وي�شتحموا 

مبائهـــا املطهـــر،  ويحملـــوا بع�ًشا من 

هـــذه امليـــاه يف اأوعيـــة، ليتنـــاول منها 

املوتـــى عند انطالقهـــم، اأو ا�شتعمالها 

لل�شفاء من بع�ـــص الأمرا�ص،  واأقد�ص 

اأنهارهم نهر "الغاجن ". وترجع قد�شيته 

اإىل اأ�شطـــورة تقول: اإنه ينبع من اأقدام 

الإلـــه "ف�شنـــا" يف ال�شمـــاء، وي�شقـــط 

820 مليون شخص 
يعتنقون العقيدة 

الهندوسية أغلبهم 
يقطنون الهند
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درا�صات



علـــى راأ�ص "�شيفا"،  ثم يخرج من �شعر 

راأ�شه، ومدينة "بنار�ص" مدينة ُمقد�شة 

عنـــد الهنـــود ، وهـــي اأهم مـــكان يتجه 

اإليه احلجاج لغ�شل خطاياهم وذنوبهم، 

وحـــني يرون الهيكل من بعيد ينبطحون 

على الأر�ص، ويهيلون تراب الأر�ص على 

روؤو�شهـــم عالمة ال�شت�شـــالم الروحي، 

ثـــم يتقدمـــون فرحـــني لال�شتحمام يف 

النهـــر، ويعـــودون اإىل ديارهـــم واثقني 

ر  اأن كل ذنوبهـــم قـــد ُغ�شلـــت، واإذا قدنّ

لأحدهـــم اأن ميـــوت يف تلك البقعة بعد 

التطهري،  فاإن هذا ف�شل عظيم تغدقه 

عليه الآلهة، اإذ ينطلق اإىل حياة الغبطة 

والهناء يف فردو�ص الإله "�شيفا ".

)4truth العدد والنت�صار )موقع

 يبلـــغ عـــدد الهندو�ـــص يف كافـــة اأنحاء 

العامل: ٨2٠ مليـــون ، اأغلبهم يوجد يف 

الهند : ٧٨٤ مليـــون، بنغالد�ص: 1٣٫٤ 

مليونـــاً، نيبال: 2٠ مليونـــاً، اإندوني�شيا: 

٤٫٣ مليـــون، �شريالنـــكا: 2٫٨ مليون، 

باك�شتـــان: 2٫٦ مليـــون. واأما يف فيجي 

وغويانا ومور�شي�ص و�شورينام وترينداد 

وتوباجـــو، ميار�ـــص اأكر مـــن 2٠ % من 

كمـــا  الهندو�شينّـــة.  الديانـــة  �شعوبهـــا 

يعي�ـــص عـــدد كبـــري مـــن الهندو�ـــص يف 

القـــارة الإفريقيـــة وماينمـــار واململكـــة 

املتحدة، وبالن�شبة اإىل الوليات املتحدة 

در العـــدد بـ1٫2  الأمريكيـــة وكنـــدا: يُقنّ

اإىل 1٫٥ مليون.

ففـــي الوليات املتحدة الأمريكية بع�ص 

املنظمـــات الهندو�شية مثـــل: )اإر�شالية 

راماكر�شنـــا، جمعيـــة فدانتـــا، اإر�شالية 

رومـــا كر�شنا، جمعية �شـــري اأوروبندو، 

بابـــا، وجمعيـــة  �شـــاي  حركـــة �شاتيـــا 

�شيفاناندا يوغا الدولية.

بذلـــك نكـــون قـــد عر�شنا موجـــًزا عن 

املعـــامل الأ�شا�شيـــة ملا يعـــرف بالديانة 

الهند�شية، وكان هدفنا من وراء ذلك اأن 

يتعرف القاريء عليها، وعلى عنا�شرها، 

ويكون متابًعا معنـــا فيما �شوف نتناوله 

بال�شـــرح الب�شيط ملا اأوجزنـــاه يف هذه  

املقدمـــة يف  درا�شتنـــا وبحثنا عن هذه 

الديانـــة  راجًيا مـــن اهلل تبارك وتعاىل 

القبول والتوفيق.  

امل�صـــــــادر  

 الهند القدمية: الدكتور حممد الندوي

الفل�شفـــة ال�شرقيـــة: �ص91 مو�شوعـــة العقيدة 

والأديان: 127 - 132-129

اأديان العامل حبيب �شعيد: 87-70

فل�شفة الهند القدمية: �ص 85 - 86

اأديان الهند الكربى: �ص 33 اإىل 38،37 - 73

الأ�شالم والأديان دار�شة مقارنة: �ص 44-41

املو�شوعة املي�شرة يف الأديان واملذاهب

املعتقدات الدينية لدى ال�شعوب: �ص 107

مقارنة الأديان: �ص 229-228

معتقدات ا�شيوية: 157

مو�شوعة الأديان احلية: 55

تاريخ املعتقدات والديان: �ص 3

مو�شوعة الأديان ال�شماوية والو�شعية
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احلمد هلل رب العاملني نحمده ون�شتعني 

به، ون�شتغفـــره، ون�شتهديه، ونعوذ باهلل 

من �شرور اأنف�شنا، و�شيئات اأعمالنا، اإنه 

مـــن يهده اهلل فال ُم�شل له، ومن ي�شلل 

فلن جتد له من دون اهلل ولًيا مر�شًدا.

واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك 

لـــه، واأ�شهد اأن حممـــًدا عبده ور�شوله، 

و�شفيـــه مـــن خلقـــه وحبيبـــه، اأر�شلـــه 

بالهدى ودين احلق، ليظهره على الدين 

كله ولو كره امل�شركون.

اأما بعد:

يقـــول احلق تبـــارك وتعـــاىل يف حُمكم 

التنزيل: {ُقـــل اللنُّهمنّ َمالـــَك امْلُلِْك تُوؤِْتي 

ْن تَ�َشاءُ  امْلُلَْك َمْن تَ�َشـــاءُ َوتَنِْزُع املُلَْك مِمَنّ

َوتُِعـــزنّ َمـــْن تَ�َشاءُ َوتُِذلنّ َمـــْن تَ�َشاءُ ِبَيِدَك 

ـــرْيُ اإِننّـــَك َعلَـــى ُكِلنّ �َشـــْيٍء َقِديـــٌر.  اخْلَ

تُوِلُج اللنّيْـــَل يِف الننَّهاِر َوتُولـــُج الننَّهاَر يف 

ينّ ِمَن املَينّـــِت َوتُْخِرُج 
اللنّيْل َوتُْخـــرُج احْلَ

ِينّ َوتَْرُزُق َمـــْن تَ�َشاءُ ِبَغرْيِ 
املَِينّـــَت مَن احْلَ

ِح�َشاب} اآل عمران : 26: 27، ويقول تعاىل: 

َياًء َوالَْقَمَر  ْم�َص �شِ {ُهَو النّذي َجَعَل ال�شنّ

ِننَي  َرهُ َمنَاِزَل لتَْعلَُموا َعَدَد ال�شنّ نُـــوًرا َوَقدنّ

ِقنّ  �َشاَب َمـــا َخلََق اهلل َذِلَك اإِلنّ ِباحْلَ َواحْلِ

ُل اْلآيَاِت ِلَقـــْوم يَْعلَُموَن} يون�ص: 5،  نّ يَُف�شِ

ويقول تعـــاىل: {َوَجَعلْنا اللنّيْـــَل َوالننَّهاَر 

اآيَتَـــنْي َفَمَحْونَـــا اآيَـــَة اللنّيِْل َوَجَعلْنَـــا اآيََة 

ـــَرًة ِلتَبْتَُغوا َف�ْشاًل مْن َرِبنُّكْم  الننَّهاِر ُمبْ�شِ

�َشاَب َوُكلنّ  ِنـــنَي َواحْلِ َوِلتَْعلَُمـــوا َعَدَد ال�ِشنّ

ياًل} الإ�شراء: 12. لْنَاهُ تَْف�شِ �َشْيٍء َف�شنّ

ويقـــول تعاىل: {َوُهَو النّـــذي َجَعَل اللنّيَْل 

َراَد 
َ
ْو اأ

َ
َر اأ كنّ ْن يَذنّ

َ
َراَد اأ

َ
َوالننَّهاَر ِخلَْفًة مِلَـــْن اأ

�ُشُكوًرا} الفرقان: 62.

فاهلل- �شبحانه وتعاىل- خلق الإن�شان، 

واأوجـــده يف هذه احليـــاة، وهو وحده- 

�شبحانه - الذي يُ�شرف الأمور، ويُقلب 

الليل والنهار، ليعترب النا�ص بتعاقبهما، 

ــم الإن�شان عدد ال�شنني واحل�شاب،  وعلًنـّ

لتكـــون لـــه عظة وعـــربة، اأن يجتهد يف 

هـــذه احلياة املحـــدودة واأن يغتنم اأيامه 

املعدودة. 

اأبحـــــــاث
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عـــــــام م�صى

هـــا نحن يف هذه الأيـــام نودع عاًما من 

اأعمارنا وجزًءا مـــن حياتنا، ي فالكثري 

مـــن النا�ـــص يغفلـــون عن حقيقـــة هذا 

الأمر، فحينمـــا مير بهم العام يفرحون 

وميرحون، بل ويتمـــادون يف مع�شيتهم 

لربهم واإعرا�شهم عن طريقه..

وهـــم يعلمـــون اأن جـــزًءا مـــن اأعمارهم 

انتهـــى، وقدًرا من اآجالهم انق�شى، واأن 

الكل عما قريـــب �شيلقى اهلل -تعاىل- 

مبا ك�شبت يداه.

قال احل�شن الب�شري رحمه اهلل: يا ابن 

اآدم، اإمنا اأنت اأيام، فاإذا ذهب يوٌم ذهب 

بع�شك(.

قـــال ر�شـــول اهلل ] : (نعمتان مغبون 

ال�شحـــة  النا�ـــص  مـــن  كثـــري  فيهمـــا 

والفراغ). حينما ننظر يف العام املا�شي 

جنـــد اأن فيه اأكَر مـــن ثالثمائة و�شتني 

يوًمـــا، اأكَر من ثمـــايِن اآلِف �شاعة، ما 

يزيـــد على خم�شمائة األف دقيقة، وقت 

كثري وزمن كبري، فكيـــف ق�شيناه؟ ويف 

اأي �شـــئ اأم�شيناه؟ تقلبت فيه كثري من 

الأحـــوال، وتبدلت فيه كثري من الأمور، 

فكم من مولود ولد، وكم من ميت ُدفن، 

وكم من �شحيح مر�ص، وكم من مري�ص 

. عويفنّ

وكـــم من اأحـــداث مـــرت علينـــا خالل 

هـــذا العام، كانـــت اأدعى لنـــا اأن نعترب 

ونتعظ ونقرتب مـــن اهلل تعاىل، ونُكر 

من عبادته، ونعـــود ونتوب اإليه جال يف 

ننُّهْم 
َ
َوَل يََرْوَن اأ

َ
ُعـــاله، قال اهلل تعاىل {اأ

تنَْيِ ثَُمنّ َل  ْو َمرنّ
َ
ًة اأ يُْفتَنُـــوَن يِف ُكِلنّ َعـــام َمرنّ

ُروَن} التوبــــة:126. كنّ يَتُوبُوَن َوَل ُهْم يَذنّ

هكذا الدنيا �صتم�صي

وكما م�شـــى العام اأيها الأخوة الأحباب 

�شيم�شـــي العمـــر كلـــه ل حمالـــة، فمع 

بدايـــة العام نظن اأن اأمامنا وقًتا كبرًيا، 

واأيامـــا طويلة حتـــى نقطع هـــذا العام 

ون�شل لنهايتـــه، لكنه �شرعان ما ينتهي 

كاأنه طيف مر �شريًعا.، وهكذا تنق�شي 

الأعـــوام عاًما بعد عـــام، حتى ينق�شي 

العمر كلـــه، وتنتهـــي احليـــاة باأ�شرها. 

وقد بـــنينّ اهلل تعاىل لنا ذلك اأن احلياة 

الدنيا �شريًعا ما تنتهي قال اهلل تعاىل: 

َياة الدنَْيا َكَماٍء  {َوا�ْشِرْب لَُهـــْم َمثََل احْلَ

َماِء َفاْختَلَـــَط ِبِه نََباُت  نَْزلْنَـــاهُ ِمـــَن ال�شنّ
َ
اأ

يَاُح  �ْشَبَح َه�ِشيًما تَـــْذُروهُ الِرنّ
َ

ْر�ـــصِ َفاأ
َ
اْلأ

ُمْقتَـــِدًرا}  �َشـــْيٍء  ُكِلنّ  َعلَـــى  اهلل  َوَكاَن 

الكهف: 45.

َياِة  َا َمثَـــُل احْلَ وقـــال اهلل تعـــاىل: {اإِمَننّ

َماِء َفاْختَلََط  نَْزلْنَاهُ ِمَن ال�شنّ
َ
الدنَْيا َكَماء اأ

نَْعاُم 
َ
ُكُل الننّا�ُص َواْلأ

ْ
ا يَاأ ْر�ِص مِمَنّ

َ
ِبِه نََباُت اْلأ

ينّنَْت  ْر�ُص ُزْخُرَفَها َوازنّ
َ
َخَذِت اْلأ

َ
َحتَنّى اإَِذا اأ

تَاَها 
َ
ننُّهْم َقـــاِدُروَن َعلَيَْها اأ

َ
ْهلَُهـــا اأ

َ
َوَظننّ اأ

يًدا  ْو نََهـــاًرا َفَجَعلْنَاَها َح�شِ
َ
ْمُرنَا لَياًْل اأ

َ
اأ

ـــُل  نّ ْم�ـــصِ َكَذِلـــَك نَُف�شِ
َ
ْن مَلْ تَْغـــَن ِبالأ

َ
َكاأ

ُروَن} يون�ص: 24. اْلآيَاِت ِلَقْوٍم يَتََفكنّ

قال اأحـــد ال�شلف: "كيف يفرح يف هذه 

الدنيا.. من يوُمه يهـــدم �شهَره، و�شهُره 

يهدم �شنتَه، و�شنتُه تهدم ُعُمَره؟!.. كيف 

يفرح َمن عمُره يقوده اإىل اأجله، وحياتُه 

تقوده اإىل مماته؟!. "

ال�صيخ الدكتور عالء حممد �صعيد

رئي�ص الحتاد الإ�شالمي لالأئمة واملر�شدين باإ�شبانيا

يف مثِل غم�شـــِة عني، اأو ملحِة ب�شر، اأو 

وم�شـــِة برق، يُطَوى �شجـــل الإن�شان يف 

احليـــاة، مـــن احلمل اإىل  الـــولدة، اإىل 

الطفولة، اإىل ال�شباب، اإىل ال�شيخوخة 

والهـــرم، اإىل املـــوت.. فوا عجبـــاً لهذه 

الدنيـــا كيف ُخـــِدع بها الإن�شـــان وغره 

طوُل الأمل فيها؟!، وهي كما اأخرب اهلل 

نَْيا  َياةُ الُدنّ مَنـــا احْلَ
َ
�شبحانـــه: {اْعلَُموا اأ

لَِعٌب َولَْهٌو َوزينٌَة َوتََفاُخـــٌر بَيْنَُكْم َوتََكاثٌُر 

ْعَجَب 
َ
ْوَلد َكَمثَِل َغيٍْث اأ

َ
ْمـــَواِل َواْلأ

َ
يِف اْلأ

ا ثَمنّ  الُْكفاَر نََباتُُه ثُـــمنّ يَِهيُج َفرَتَاهُ ُم�ْشَفرنّ

يَُكوُن ُحَطاًما َويف اْلآِخَرِة َعَذاٌب �َشِديٌد 

َياةُ  َوَمْغِفـــَرةٌ ِمَن اهلِل َور�ْشـــَواٌن َوَما احْلَ

نَْيـــا اإِلنّ َمتَـــاُع الُْغـــُروِر} احلديد: 20،  الدنّ

فينبغي لالإن�شان اأن ينتبه لذلك وي�شتعد 

وقد حذرنا اهلل تعاىل واأنذرنا، قال اهلل 

يَها النا�ُص اإننّ َوْعَد اهلِل َحق 
َ
تعاىل: {يَا اأ

َياةُ الدنَْيـــا َوَل يَُغرنُكْم  َفـــاَل تَُغرنُكُم احْلَ

ِباهلِل الَْغُروُر} فاطر: 5.

فيجب على الإن�شان اأن يح�شن يف دنياه 

قبـــل اللقاء، والوقوف بني يدي اهلل جل 

يف عاله قال اهلل تعاىل: {يَا اأيَُها الننّا�ُص 

اتُقوا َربُكْم َواْخ�َشْوا يَْوًما َل يَْجِزي َواِلٌد 

َعـــْن َولَِدِه َوَل َمْولُـــوٌد ُهَو َجاز َعْن َوالِدِه 

ننُّكُم  �َشيًْئـــا اإَِننّ َوْعـــَد اهلِل َحـــقنّ َفـــاَل تَُغرنّ

نَنُّكْم ِباهلِل الَْغُروُر}  َياةُ الدنَْيا َول يَُغَرنّ احْلَ

لقمان: 33.

مرور السنين 
وتقلب الليل 

والنهار منحة من 
الخالق لالجتهاد 
في هذه الحياة 

المحدودة 
واغتنام أيامها
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اإنا لـنفرح بالأيـام نقـطعها 

  وكُلّ يوٍم م�صى يدين من الأجل

فاعمل لنف�صك قبل املوت جمتهًدا

فاإمنا الربح واخل�صران يف العمل  

وقفة للمحا�صبة

مع نهاية عام وبداية عام ينبغي اأن تكون 

لنـــا وقفـــة ملحا�شبة النف�ـــص وُم�شائلتها 

عمـــا قدمت يف العـــام املا�شـــي، وماذا 

ك�شبت قبل ال�شوؤال واحل�شاب بني يدي 

اهلل تعاىل يوم القيامة !؟

يَهـــا النِّذيَن اآَمنُوا 
َ
قـــال اهلل تعاىل: {يَا اأ

َمْت ِلَغٍد  اتُقوا اهلل َولْتَنُْظـــْر نَْف�ٌص َما َقَدنّ

َواتنُّقـــوا اهلل اإَِننّ اهلل َخِبرٌي مِبَا تَْعَملُوَن} 

احل�شر: 18.

نف�شـــه،  يُحا�شـــب  اأن  يجـــب  فالعبـــد 

وي�شاألهـــا، وي�شتعد للح�شـــاب بني يدي 

اهلل تعاىل، فقد انق�شى جزء من عمره  

�شيحا�شبه اهلل تعاىل عليه وعلى عمره 

كله يوم القيامة.، روى الإمام م�شلم َعْن 

َعـــِدِينّ بِْن َحـــامت َقاَل: َقـــاَل َر�ُشول اهلِل 

َحـــٍد اإِلنّ �َشيَُكِلنُّمُه 
َ
]: (َمـــا ِمنُكْم ِمـــْن اأ

، لَيْ�َص بَيْنَُه َوبَيْنَـــُه تُْرُجَماٌن، َفَينُْظُر 
ُ
اهلل

ـــَن ِمنُْه َفاَل يَـــَرى اإِل َما َقدم،َ َويَنُْظُر  مْيَ
َ
اأ

َم، َويَنُْظُر  َم منُْه َفاَل يَـــَرى اإِل َما َقَدنّ
َ
�ْشاأ

َ
اأ

بنَْيَ يََديْه َفاَل يََرى اإل الناَر ِتلَْقاَء َوْجِهه، 

َفاتُقوا النَاَر َولَْو ِب�ِشِقنّ ْتَرٍة).

وقـــال ر�شـــول اهلل ]: (ل تزول قدما 

عبـــد يوم القيامة حتـــى يُ�شاأل عن اأربع 

عـــن عمره فيما اأفناه وعن ج�شده فيما 

اأبـــاله وعـــن ماله فيما اأنفقـــه ومن اأين 

اكت�شبه).

اأ�صئلة هامة مع نهاية عام 

وبدايــة عــــــام 

بع�ـــص الأ�شئلـــة الهامة التـــي ينبغي اأن 

يقف معها الإن�شان، وهو مع بداية عام 

ونهاية عام.

اأوًل: ماذا قدمت لدينك؟!: فلي�صاأل كل 

واحد منا نف�صه ماذا قدم يف هذا العام 

لدين اهلل تعاىل؟

اأ - علـــى م�شتوى الطاعـــات والعبادات 

التـــي تعبدنا اهلل تعاىل بهـــا، كيف كان 

حالنا مـــع ال�شالة عمـــاد الدين ؟! هل 

�شليناهـــا يف وقتهـــا؟! يف امل�شجـــد؟ يف 

جماعة؟

هل اأتمنا ركوعها و�شجودها؟

هل اأدينـــا حقها من الأركان والواجبات 

وال�شنن؟

هـــل خ�شعنـــا هلل تعاىل فيهـــا؟ وازددنا 

خ�شية منها؟

هـــل �شعرنا اأنها غـــريت �شلوكنا واأثرت 

يف اأخالقنا وتعاملنا مع اخللق؟
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وال�شيـــام، والـــزكاة، واحلـــج، وقـــراءة 

القراآن، وقيـــام الليل، والذكـــر، والأمر 

باملعـــروف، والنهي عن املنكـــر، و�شائر 

العبادات التي اأمرنا اهلل –تعاىل- بها، 

و�شنها لنا ر�شول اهلل ].

يقـــول عبد اهلل بن م�شعـــود ر�شي اهلل 

عنـــه : (ما ندمُت على �شيء ندمي على 

يوم غربت �شم�شه، نق�ص فيه اأجلي ومل 

يزد فيه عملي).

يقول احل�شن الب�شري: (يا ابن واهلل ما 

من يوم ين�شق فجره اإل ونادى مناد من 

ال�شماء يا ابن ادم اأنا خلق جديد وعلى 

عملـــك �شهيـــد فاغتنمني بعمـــل �شالح 

فاإين اإىل يوم القيامة ل اأعود).

ب ـ هـــل ن�شرنـــا ديـــن اهلل تعـــاىل كما 

ينبغي؟

اإن الإ�شـــالم يتعر�ـــص لهجمـــة �شر�شـــة 

داخل بـــالد امل�شلمـــني وخارجها، تريد 

اأن تحـــو ا�شمه وتزيـــل ر�شمه، وجتعل 

النا�ص ينحرفـــون عن طريقه امل�شتقيم، 

ومنهجه القومي.

والأمـــة يف جمموعها اأفراًدا وجماعات 

ُمطالبة اأن تن�شر دين اهلل تعاىل بالغايل 

والنفي�ص والروح والنف�ص واملال والوقت، 

وبـــكل ما ميلكه امل�شلم مـــن جهد وفكر 

نُْف�َشُهْم 
َ
{اإِن اهلل ا�ْشرَتى ِمـــَن امْلُوؤِْمِننَي اأ

ننَّة} التوبة: 111. ننّ لَُهُم اجْلَ
َ
ْمَوالَُهْم ِباأ

َ
َواأ

اأبحـــــــاث

اإلسالم يتعرض لهجمة 
شرسة ويحتاج إلى 

نصرته بالغالي والنفيس 
والروح والنفس والمال
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كمـــا ن�شـــره ال�شحابـــة -ر�شـــوان اهلل 

تعـــاىل عليهم- فن�شـــر اهلل بهم الدين، 

واأعزهـــم يف دنياهـــم، وكتب لهم عظيم 

الأجر يف اأخراهم.

فلن�شـــاأل اأنف�شنا مـــاذا قدمنا لدين اهلل 

تعاىل؟ وماذا ننتظر؟

هـــل كنـــت داعيـــة بحـــق اإىل ديـــن اهلل 

تعاىل؟

اهلل  ديـــن  اإىل  الدعـــوة  م�شاألـــة  اإن 

–تعاىل- وبيانه للخلـــق م�شوؤولية الأمة 
باأ�شرهـــا م�شوؤوليـــة اأتبـــاع حممد ]، 

ْدُعو 
َ
قـــال اهلل تعاىل: {ُقْل َهِذِه �َشِبيِلي اأ

نَـــا َوَمن اتنَّبَعِني 
َ
رَيٍة اأ اإِىَل اهلل َعلَـــى بَ�شِ

نَا ِمـــَن امْلُ�ْشِرِكنَي} 
َ
َو�ُشبَْحـــاَن اهلِل َوَما اأ

يو�شف: 108.

فكل م�شلم من اأتباع حممد ] ُمطالب 

بـــاأن يكون لـــه دور يف الدعوة اإىل اهلل- 

تعـــاىل- بقـــدر مـــا ميكنـــه علـــى هدى 

وب�شـــرية وحكمـــة، خا�شـــة امل�شلمـــني 

الذيـــن يعي�شـــون يف اأوروبـــا، وفى بالد 

غري امل�شلمني.

وعلـــى كل م�شلم اأن يتفـــنن يف الو�شائل 

امل�شروعـــة، التـــي يُعـــرف النا�ـــص بهـــا 

ديـــن اهلل تعـــاىل ب�شكل �شحيـــح، يزيل 

ال�شبهـــات، ويجتـــث الأباطيـــل، ويبـــني 

حقيقة هذا الدين للعاملني.

ل �شـــك اأن كل واحـــد منا لو جعل ذلك 

ن�شـــب عينيـــه، لتغـــريت نظـــرة النا�ص 

لالإ�شالم وامل�شلمني.

اإن اأمـــة الإ�شـــالم خرجـــت للب�شريـــة، 

لتقدم لهم منهـــج احلياة الأقوم و�شبيل 

ال�شعـــادة الأمثـــل، وطريـــق النجـــاة يف 

الدنيا والآخرة.

وهـــا هـــي الب�شريـــة ترتنح بـــني مبادئ 

ونظم مل ت�شف عليلها، ومل ترو غليلها، 

ومل تذهب الباأ�ص وال�شقاء عنها.

ومـــع امل�شلمني العـــالج الناجع، والدواء 

النافـــع، لكنهم مل يح�شنوا العمل به ول 

دعوة النا�ص اإليه.

ثانيـــًا: ماذا قدمـــــت لدنيــــاك؟ 

اإن حما�شبة النف�ص على عملها يف نهاية 

العـــام تقت�شي من كل م�شلـــم اأن ي�شاأل 

نف�شه اأي�ًشا ماذا قدم لدنياه؟

 وهل اأتقن عمله الذي يعمل به؟

 يف اأي ميـــدان من ميادين احلياة ميكن 

اأن يُقـــدم لنف�شـــه اأو لأمتـــه اأو للب�شرية 

كلها خرًيا؟

اإن حما�شبـــة النف�ص عـــن عمرها الذي 

انق�شـــى لي�شـــت عمليـــة �شلبيـــة، تعني 

الن�شحـــاب من املجتمـــع، وترك ميدان 

احلياة ي�شتعلي فيه اأهل ال�شر ب�شرهم، 

ويتحكم فيه اأهل الباطل بباطلهم.

اإمنا كل م�شلـــم مطالب اأن ي�شاأل نف�شه 

ماذا قدم من نفع يف هذه احلياة؟

اإن مياديـــن العلـــوم املختلفـــة وجمالت 

ان�شحـــب منهـــا  املتعـــددة  ال�شناعـــات 

حتـــى  ُمزًيـــا،  ان�شحاًبـــا  امل�شلمـــون 

اأ�شبحـــوا عالـــة على غريهـــم يف �شتى 

اإىل  الأمـــور ،كمـــا يقـــال مـــن الإبـــرة 

ال�شـــاروخ، ف�شـــار عدوهـــم يتحكم يف 

غذائهـــم ودوائهم وك�شائهـــم و�شالحهم 

و�شائـــر اأمـــور حياتهم، وهـــذا من الإثم 

العظيم واملنكر الكبري.

اإن اأمًمـــا كانت لوقت قريب اأقل من اأمة 

الإ�شـــالم، لكنها �شممـــت اأن تلحق مبن 

�شبقها يف م�شمـــار العلم والتكنولوجيا 

وم�شتجـــدات الع�شـــر، فا�شتطاعت اأن 

تلحـــق بل اأن ت�شبـــق اأي�ًشا، ولننظر اإىل 

ال�شني واليابان والهند.

اأمـــا اأمتنا فـــال زالت تـــراوح مكانها اإن 

مل تكـــن خطت خطـــوات للخلف ولي�ص 

لالأمام.

اهلل تعـــاىل خلقنـــا وجعـــل مـــن ِحكـــم 

وجودنا اإعمار احليـــاة قال اهلل تعاىل: 

ْر�ـــصِ َوا�ْشتَْعَمَرُكْم 
َ
ُكْم ِمَن اْلأ

َ
نْ�َشاأ

َ
{ُهـــَو اأ

ِفيَهـــا َفا�ْشتَْغِفُروهُ ثَُمنّ تُوبُـــوا اإِلَيِْه اإِننّ َرِبنّي 

يٌب} هود: 61. َقِريٌب جُمِ

فلن�شـــاأل اأنف�شنـــا ماذا قدمنـــا لدنيانا؟ 

ومتى نتحرك اأفراًدا وجماعات لن�شلح 

الدنيا على منهاج �شحيح؟

محاسبة النفس على 
عملها في نهاية 
العام تقتضي منا 

أن نسأل: ماذا قدمنا 
لديننا؟!
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ـــــــا: ما حـــــــال الأمة مـــــــع بداية عام  ثالًث

ونهاية عام؟ 

مع نهاية عام وبداية عام ما هو حال اأمة 

الإ�شالم يف م�شـــارق الأر�ص ومغاربها؟ 

مـــا هو ح�شـــاد هذا العـــام الهجري يف 

تاريخ اأمة الإ�شالم؟

 اإن نظـــرة �شريعة علـــى خريطة العامل 

لتنظـــر اأي البقـــاع اأكر حروًبـــا و�شفًكا 

للدماء واعتداء على املقد�شات.

�شتجـــد اأنـــك تنظـــر اإىل فل�شطني اإىل 

العراق اإىل ال�شي�شان اإىل اأفغان�شتان اإىل 

ال�شومال وغريها من بالد الإ�شالم.

وديكتاتوريـــة  ا�شتبـــداد  البـــالد  اأكـــر 

وف�شاًدا وتخلًفا.

اأكر البالد التى تنهب ثرواتها وت�شتنزف 

خرياتهـــا، وتبـــدد طاقاتهـــا ،وحتارب، 

وت�شرد عقولها واإمكاناتها.

بـــل وت�شطهـــد يف دينهـــا وحتـــارب يف 

قراآنهـــا و�شنـــة نبيهـــا، وتغـــري مناهـــج 

التعليـــم فيهـــا مبـــا يتم�شى مـــع نزوات 

املف�شدين يف الأر�ص.

اأهذه اأمة الإ�شالم التي اأراد اهلل لها اأن 

تكـــون الأمة الو�شط، اأن تكون خري اأمة 

اأخرجت للنا�ص؟

فلي�شاأل كل واحد منا نف�شه ماذا قدمت 

لأمة الإ�شالم؟

عـــام م�شـــى فيـــه مـــن الآلم واجلراح 

الكثري والكثري.

ولـــو حتـــرك كل م�شلم حركـــة اإيجابية 

لن�شرة دينه واأمته على مدار عام كامل، 

حلققـــت الأمـــة نهو�ًشا ورقًيـــا وذهبت 

اآمالهـــا، وحتولـــت  اآلمهـــا، وحتققـــت 

اجلراح اإىل اأفراح..

ماذا اأنت فاعل يف عامك القادم؟..

اإن كنـــا قد ودعنا عاًمـــا باأيامه ولياليه، 

فقد اأقبل علينا عام اآخر.

مـــد اهلل لنـــا يف العمـــر، واأطـــال لنـــا 

يف الأجـــل، واأمهلنـــا يف احليـــاة حتـــى 

ن�شتـــدرك مـــا فـــات، ونعو�ـــص مـــا قد 

ق�شرنا فيه وفرطنا.، فهل نعترب وناأخذ 

من اأنف�شنا لأنف�شنا، ونعاهد اهلل تعاىل 

اأن ن�شتغفـــره فيما فات من اأعمارنا من 

تق�شـــري واإ�شاءة، ونُح�شن فيما بقى من 

اأعمارنا فيما بيننا وبني اهلل تعاىل

والنبـــي ] حثنا على اغتنـــام الأعمار 

وال�شتفـــادة مـــن احليـــاة فقـــال ]: 

"اغتنم خم�ًشا قبـــل خم�ص �شبابك قبل 
هرمـــك و�شحتك قبـــل �شقمك وغناك 

قبـــل فقـــرك وفراغـــك قبـــل �شغلـــك 

وحياتك قبل موتك".

ْعَماِل 
َ
يقـــول امل�شطفى ]: (بَاِدُروا باْلأ

ْو 
َ
�َشبًْعا: َهْل تَنْتَِظُروَن اإِلنّ َفْقًرا ُمنْ�ِشًيا، اأ

ْو َهَرًما 
َ
ْو َمَر�ًشا ُمْف�ِشًدا، اأ

َ
ِغًنى ُمْطِغًيا، اأ

اَل؛ َف�َشُرنّ  َجنّ ْو الَدنّ
َ
ِهًزا، اأ ْو َمْوًتا جُمْ

َ
ُمَفِننًّدا، اأ

اَعُة  اَعـــَة؛ َفال�َشنّ ْو ال�َشنّ
َ
َغاِئـــٍب يُنْتََظـــُر، اأ

؟ ). َمــــرنّ
َ
ْدَهى َواأ

َ
اأ

و�شئـــل النبـــي ]: اأي النا�ـــص خـــري؟ 

قال: "مـــن طال عمـــره وح�شن عمله"، 

حركة المسلم 
اإليجابية لنصرة دينه 
تتطلب منه التحرك 

على مدار العام



د. اإبراهيم ح�صن ح�صني

رئي�ص حتريــر جملــة �شنابل امل�شريــة

اإلسـالم وتكريم المرأة 2
احلـــوار مع الآخـــر

كان املجتمـــع اجلاهلـــي ل يُقيم للمـــراأة وزًنا ول يعـــرف لها حًقا ، 

وعندمـــا جاء الإ�شـــالم كفل للرجل حقوقه وللمـــراأة اأي�ًشا حقوقها 

ولالأبناء حقوقهم، فال ا�شتعالء ملجتمع الرجال على جمتمع الن�شاء، 

كما كان ذلك الأمر يف ح�شارة الرومان  وح�شارة الإغريق.

وبالنظـــر حليـــاة النبي ] جنـــد موقًعا كرمًيا للمـــراأة مع بزوغ 

فجـــر الإ�شالم، فحني فاجاأ الوحـــي الر�شول وهو يف غار حراء 

ذهـــب اإىل بيته وقـــد انتابه الروع ، فلما راأتـــه زوجته خديجة، 

وعرفت الأمر قالت للنبي ] تُهدئه وتُخفف عنه:  " كال واهلل 

مـــا يخزيك اهلل اأبًدا، اإنك لت�شل الرحم ، وحتمل الكل وتك�شب 

املعـــدوم وتقي ال�شعيف ، وتعني على نوائب احلق "، وقد كانت 

اأول اخللق اإ�شالًما.

ونظـــم الإ�شـــالم الأ�شـــرة حتى يقـــوم وينه�ص ويتقـــدم املجتمع 

الإ�شالمـــي، قـــال اهلل تعـــاىل :" واملوؤمنون واملوؤمنـــات بع�شهم 

اأولياء بع�ص" التوبـــة:71   

والوليـــة هنـــا  مبعنـــي القرب والت�شـــال والتعـــاون والتكافل. 

والن�شـــاء كمـــا ورد يف احلديـــث ال�شريـــف" �شقائـــق الرجال "، 

ومل يعهـــد هـــذا من قبـــل يف الكتب ال�شماويـــة ال�شابقة، ول يف 

احل�شارات ال�شابقة علي الإ�شالم ، والإ�شالم جعل املراأة تلك 

اأمـــر عقيدتهـــا بنف�شها وتبايع بنف�شها النبـــي ] علي الإميان، 

وهـــو الـــذي جعل امـــراأة عربية تناق�ص عمر بـــن اخلطاب حني 

دعا اإيل تقليل املهـــور، وحتاجه بقوله تعايل :" واآتيتم اإحداهن 

قنطـــارا " » الن�شـــاء :20«، فيعدل عمر بـــن اخلطاب عن راأيه، 

وهو الذي كانت تهتز لكلمته عرو�ص الأباطرة ويقول :" اأ�شابت 

امراأة واأخطاأ عمر".

كمـــا جنـــد اأن الر�شـــول ] كان ي�شت�شري املـــراأة يف بع�ص اأمور 

امل�شلمـــني، وذلك عندمـــا اأخذ راأي زوجتـــه اأم �شلمة يف م�شاألة 

عمرته التي حل منها يف احلديبية،  وتردد امل�شلمون يف احللق، 

وقد اأ�شارت عليه باأن يبداأ هو باحللق، حتي يقتدي به امل�شلمون، 

وقـــد حملـــت الن�شاء اأي�ًشا اأمانة العلـــم الديني، وهو ما مل يكن 

ُمت�شوًرا يف الأديان ال�شابقة،  فقد روت اأحاديث النبي - �شلي 

اهلل عليـــه و�شلم- اأزواجه الطاهرات، وكثري من الن�شاء كاأ�شماء 

بنـــت اأبـــي بكر واأم هاين بنـــت اأبي طالب، ونفي�شـــة بنت ح�شن 

الأنـــور، وا�شتهرت بـــني الن�شاء �شاعرات مثـــل اخلن�شاء ورابعة 

العدوية،  كما ا�شتهرت بع�شهن مبوهبة الأدب كال�شيدة �شكينة 

بنـــت احل�شني، وهكـــذا يتبني لنا عظم منزلة املراأة يف الإ�شالم، 

ومدى �شياعها وت�شردها اإذا هي ابتعدت عنه. 

قـــال: فاأي النا�ص �شـــر؟ قال: "من طال عمره و�شاء 

عمله".

فهنـــا ينبغـــي اأن تكـــون لنـــا وقفـــات اأخرى،وذلـــك 

بالتوبـــة عمـــا ق�شرنا فيه فيما م�شـــى من عمرنا. 

وبال�شتعداد ال�شحيح ملا بقينّ من اأعمارنا.

كيـــف �شيكون حالنا مع اهلل- تعـــاىل -يف معرفته، 

وطاعته، ومر�شاته، وحمبته، وتنفيذ اأمره، واجتناب 

نهيه ؟.

كيـــف �شيكون حالنا مع ديننـــا يف معرفته، وتعلمه، 

وفهمـــه فهًمـــا �شحيًحا، والعمل بـــه، والدفاع عنه، 

ون�شره بني العاملني.

كيـــف �شيكون حالنا مع اأمتنـــا يف ن�شرتها، والعمل 

علـــى عزتهـــا ورفعتهـــا، ورفـــع ال�شر عنهـــا يف كل 

مكان؟.

كيف �شيكون حالنا مع كافة النا�ص بح�شن معاملتهم، 

والتخلـــق معهم باأخـــالق الإ�شـــالم، واإر�شادهم اإىل 

ديـــن اهلل القـــومي الذي فيـــه �شعادتهـــم يف دنياهم 

واأخراهم؟.

كيـــف �شيكـــون حالنا مـــع اأمورنا الدنيويـــة ؟وكيف 

�شنحقـــق فيها اإتقاًنا وتقدًما ونفًعا لأنف�شنا ولأمتنا 

وللنا�ص جميًعا؟.

وحتـــي ل تكـــون هذه جمرد اأمنيـــات واأحالم حبذا 

لـــو و�شع كل واحد منا لـــه اأهداًفا وا�شحة حمددة 

�شتكـــون برناجمـــه العملي للعام القـــادم بل حلياته 

باأ�شرها.

حتي يكون للحياة قيمة حقيقية ومعني �شام.

وي�شـــرب امل�شلم على ذلك،  ويجتهد ويعي�ص يف كنف 

يَاَي  قـــول اهلل تعاىل: {ُقْل اإَِننّ �َشاَلِتي َونُ�ُشِكي َوحَمْ

ِمْرُت 
ُ
ِ َرِبنّ الَْعامَلِنَي َل �َشِريَك لَُه َوِبَذِلَك اأ

َنّ
اِتـــي هلِل َومَمَ

ُل امْلُ�ْشِلِمنَي} الأنعام: 162، 163.  ونّ
َ
نَا اأ

َ
َواأ

حتى يكون للحياة 
قيمة يجب وضع أهداف 
واضحة من خالل برنامج 

عملي للعام القادم



جـــاء الإ�شـــالم لكـــي ير�شـــم لالإن�شـــان 

طريًقـــا ل ي�شل فيـــه ول ي�شقى، طريق 

ال�شعـــادة يف الدنيا والآخـــرة، وخط له 

بل التي ي�شتطع من خاللها حتقيق  ال�شُّ

تلـــك الغاية، قال تعاىل: {َقـــاَل اْهِبَطا 

ا  ِمنَْها َجِميًعا بَْع�ُشُكـــْم ِلَبْع�صٍ َعُدوٌّ َفاإِمَّ

نِّي ُهًدى َفَمِن اتََّبَع ُهَداَي َفاَل  ِتَينَُّكم مِّ
ْ
يَاأ

ْعَر�َص َعن ِذْكِري 
َ
لُّ َوَل يَ�ْشَقى َوَمْن اأ يَ�شِ

َفاإِنَّ لَُه َمِعي�َشًة �َشنًكا}، فقد تكفل اهلل 

-عـــز وجل- يف هذه الآية الكرمية لكل 

مـــن اتبع الهـــدي الذي جـــاء النبي ] 

وهو ت�شديـــق الأخبار وطاعـــة الأوامر 

وتـــرك النواهـــي والوقـــوف عند حدود 

يف  ال�شتقامـــة  الأول:  باأمريـــن،  اهلل، 

الدنيا وعـــدم ال�شالل، والثاين: النجاة 

يف الآخرة وعدم ال�شقاء..

من هنـــا يجب علينـــا بيان هـــذا الأمر 

للمهتدي بدايـــة، لأن هذه من املقا�شد 

ال�شرعيـــة التي جاء من اأجلها الإ�شالم، 

فامل�شلـــم مطالب مبعرفة هـــذه الأمور، 

فمـــا جـــاء الإ�شـــالم اإل لتحقيق خم�ص 

مقا�شـــد اأ�شا�شية ينبغـــي على املهتدي 

اجلديـــد الإملـــام بها باإيجـــاز، وتب�شيط 

حتـــى تكـــون لـــه نربا�ًشا يقتـــدي به يف 

حياته.

فحفـــظ الديـــن �شرورة مـــن �شرورات 

احليـــاة، وبدونهـــا ل يعـــرف الإن�شـــان 

معبـــوًدا ول اإلًها، وتنحرف الفطرة عما 

خلق الإن�شان من اأجله، وتنت�شر املعا�شي 

واملحرمات، وي�شبح ال�شرك ُمنت�شًرا يف 

كل جنبات احلياة، ومن اأجل هذه الغاية 

اأر�شـــل اهلل -عـــز وجل- الر�شـــل، منذ 

نوح -عليه ال�شـــالم- اإىل خامت النبيني 

حممد ]، والذي به اكتمل الدين، قال 

ٍة َر�ُشوًل  َمنّ
ُ
تعاىل: {َولََقْد بََعثْنَـــا يِف ُكِلنّ اأ

ِن اْعبُُدوا اهلل َواْجتَِنبُوا الطاُغوَت}.
َ
اأ

والأمـــر الثـــاين مـــن تلـــك املقا�شد هو 

حفظ النف�ص، والناأي بها عن املحرمات، 

اإل يف حالـــة ال�شطـــرار لذلـــك، فنهى 

عن قتل النف�ص، قال تعاىل: {َوَل تَْقتُلُوا 

 َكاَن ِبُكْم َرِحيًما}.
َ َّ
نَّ اهلل نُْف�َشُكْم اإِ

َ
اأ

اأما �شيانة العقـــل واحلفاظ عليه، فهو 

الأمر الثالث، فنهى عن كل ما يوؤثر فيه، 

لت�شـــان كرامة الإن�شـــان امل�شلم، ويظل 

الإدارك مالزًمـــا ومميًزا له، فنحن اأمة 

تيـــزت بالعقـــل، والكثـــري مـــن الآيات 

جـــاء �شريحـــة بذلك، قال تعـــاىل: {يَا 

ْمُر َوامْليْ�ِشُر  ـــا اخْلَ َ يَُّهـــا الَِّذيَن اآَمنُوا اإِمنَّ
َ
اأ

ْزَلُم ِرْج�ـــٌص ِمـــْن َعَمِل 
َ
َواْلأنْ�َشـــاُب َوالأ

يَْطـــاِن َفاْجتَِنبُوهُ لََعلَُّكـــْم تُْفِلُحوَن}،  ال�شَّ

لذلـــك نهى الإ�شالم �شراحة عن كل ما 

يوؤثر على العقل، فنهى عن اخلمر لأنها 

تُذهب بالعقل.

وجعـــل الإ�شالم مـــن الن�شل �شرورة من 

�شروريـــات الإ�شـــالم، لأن الن�شـــل هـــو 

الذي يحفـــظ احلياة، ويجعلها تدور يف 

حلقـــة م�شتمـــرة، لذلك �شـــرع الأحكام 

التـــي تُنظـــم الـــزواج والأ�شـــرة، وحثنا 

علـــى بناء العالقات يف اإطار من ال�شرع 

احلكيم، والبعد عن املحرمات، وتي�شري 

�ُشبل الزواج، وهذا هو املق�شد الرابع.

واأخرًيا �شـــرع الإ�شالم حفظ املال، فال 

يُ�شرف اإل يف امل�شارف ال�شرعية التي 

اأباحها ، وال�شعي يف طلب الرزق احلالل، 

والنـــاأي بـــه عـــن املفا�شـــد وال�شبهـــات 

كالربـــا، والر�شوة، وال�شرقـــة وت�شييعه 

فيما ل ير�شـــى، والغ�ص واخليانة، قال 

ُكلُوا 
ْ
يَُّها الَِّذيَن اآَمنُـــوا َل تَاأ

َ
تعـــاىل: {يَا اأ

ْمَوالَُكْم بَيْنَُكْم ِبالَْباِطل}.
َ
اأ

هـــذه هي ال�شرورات التـــي ينبغي على 

الإن�شـــان مراعاتهـــا لي�شعـــد يف الدنيا 

والآخـــرة، ويجـــب تعليمهـــا للمهتـــدي 

اجلديد باإيجـــاز لتكون هدًيا له ومعلًما 

ومر�شًدا لكل اأمور حياته. 
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طريــق الهدى

الهدف من الحياة في اإلسالم.. 
المقاصد الشرعية

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

مقاصد الشريعة 
اإلسالمية برنامج حياة 

للمهتدي الجديد 
ونبراس يقتدي به 



الكويت األولى خليجيا والـ14 عالميا في ..

تقديم المساعدات

الكويـــت يف املرتبة الأوىل خليجًيـــا والرابعة ع�شرة 

عاملًيـــا يف تقـــدمي امل�شاعدات خالل العـــام املا�شي 

2013م، حيث بلغت ُم�شاعداتها 327 مليون دولر، 
كمـــا جـــاءت يف املركز الثاين عاملًيـــا مبقارنة ن�شبة 

الدخـــل القومي مع ن�شبة امل�شاعـــدات، وذلك وفًقا 

لتقريـــر ُمنظمـــة »ُمبـــادرات التنميـــة« الربيطانية.

وقد جـــاءت الوليات املتحـــدة الأمريكية يف املركز 

الأول يف تقدمي امل�شاعدات تلتها بريطانيا ثم تركيا 

فاليابان بعدها اأملانيا.

وعن اأكر الدول التي تلقت ُم�شاعدات من الكويت، 

جاءت الأردن اأوًل، اإذ ح�شلت على 81 مليون دولر، 

ثم لبنان مببلغ 79 مليون دولر، ف�شوريا التي تلقت 

75 مليون دولر من الكويت.

حلت الكويت الأوىل خليجًيا والـ14 عامليا من اإجمايل اكرب 20 دولة 

مانحة للم�شاعدات الإن�شانية العاملية يف 2013م، حيث بلغت حجم 

هـــذه امل�شاعدات 327 مليون دولر وفًقا ملنظمة )مبادرات التنمية( 

العامليـــة الربيطانية املتخ�ش�شة يف مكافحـــة الفقر ون�شر معلومات 

عن التمويالت اخلا�شة بامل�شاعدات الإن�شانية.

وجـــاءت ال�شعوديـــة يف املركـــز الثاين مـــن حيث قيمـــة امل�شاعدات 

الإن�شانية يف 2013م، والتي بلغت 109 مليون دولر.

وياأتـــي تقريـــر )امل�شاعدات الإن�شانية الدولية لعـــام 2014م( و�شط 

الأجـــواء الحتفالية، التي تعي�شها الكويت مبنا�شبـــة املكانة العاملية 

ل�شمو اأمـــري الكويت ال�شيخ �شباح الأحمد اجلابر ال�شباح بح�شوله 

على لقب القائد الإن�شاين والكويت مركز اإن�شاين.

327
Million Dollar

Kuwait

109
Million Dollar
Saudi Arabia
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اإعـــداد: �شمري فــوؤاد

الدول اخلم�ص املانحة للم�شاعدات الإن�شانية لعام 2013 م

اأكر الدول �شخاء من حيث ح�شة الفرد

الدول الخمس األوائل

ت�شدرت الوليات املتحدة الدول املانحة للم�شاعدات 

الإن�شانيـــة لعـــام 2013م بقيمـــة 4٫6 مليار دولر، 

وجاءت بريطانيا يف املركز الثاين بقيمة 1٫8 مليار 

دولر، تركيـــا يف املركـــز الثالث بقيمـــة 1٫6 مليار 

دولر، اليابـــان يف املركز الرابـــع بقيمة 1٫1 مليار 

دولر، اأملانيا يف املركز اخلام�ص بقيمة 949 مليون 

دولر.

إجمالي الدخل القومي

ويف قائمـــة اأكـــر الـــدول �شخـــاء يف امل�شاعـــدات 

الإن�شانيـــة الدوليـــة يف 2013 م مـــن حيث ن�شبتها 

اإىل اإجمايل الدخل القومـــي �شغلت الكويت املركز 

الول خليجًيـــا والثاين عاملًيا من اإجمايل 20 دولة، 

حيث بلغت ن�شبتها 0٫20 %

وجاءت قطر يف املركز الثاين خليجًبا والـ14 عاملًيا 

بن�شبـــة 0٫03 %، وجـــاءت الإمـــارات يف املركـــز 

الثالث خليجًيا والـ18 عاملًيا بن�شبة 0٫02 %

وجاءت تركيا يف املركـــز الأول بن�شبة 4٫686 %، 

ولوك�شمبورج يف املركز الثالث بن�شبة 1٫638 %.

حصة الفرد

ويف قائمـــة اكـــر الدول �شخاء من حيث ح�شـــة الفرد يف امل�شاعدات 

الإن�شانيـــة يف 2013 م �شغلـــت الكويت املركـــز الأول خليجًيا والثالثة 

عاملًيا، حيث بلغت ح�شة الفرد 95 دولًرا.

وجـــاءت قطر يف املركـــز الثاين خليجًيـــا والتا�شع عاملًيـــا بح�شة 29 

دولًرا للفرد من امل�شاعدات الإن�شانية.

وجـــاءت الإمارات يف املركـــز الثالث خليجًيا والــــ20 عاملًيا بح�شة 9 

دولرات للفرد من امل�شاعدات الإن�شانية.
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مساعدات خليجية

ت�شدرت الكويت دول )اخلليج( من حيث امل�شاعدات الإن�شانية 

يف 2013م، حيـــث �شغلت املركز 14 عاملًيا بقيمة 327 مليون 

دولر.

و�شكلـــت امل�شاعـــدات مـــن دول الكويـــت وقطـــر وال�شعوديـــة 

والإمـــارات 25 % مـــن اإجمـــايل امل�شاعدات مـــن خارج دول 

منظمة التعاون القت�شادي والتنمية.

ومـــن جهة اأخرى، ت�شـــدرت الإمارات امل�شاعـــدات الإن�شانية 

يف الفـــرتة مـــن 2009م – 2013 م بقيمة 809 مليون دولر، 

وجاءت ال�شعودية يف املركز الثاين بقيمة 709 مليون دولر.

الدول التي تلقت مساعدات من الكويت

�شغلت الأردن املركز الأول من الدول التي تلقت م�شاعدات من 

الكويت يف 2013 م بقيمة 81 مليون دولر بن�شبة 25 % من 

اإجمايل امل�شاعدات الإن�شانية العاملية يف 2013م.

وجـــاءت لبنان يف املركـــز الثاين بقيمة م�شاعـــدات 79 مليون 

دولر بن�شبة 24 %.

�شغلـــت �شوريـــا املركـــز الثالـــث يف قائمـــة الدول التـــي تلقت 

م�شاعـــدات من الكويت بقيمة 75 مليون دولر بن�شبة  23 % 

من اإجمايل امل�شاعدات الإن�شانية العاملية يف 2013 م.

و�شغلـــت الكويـــت املركـــز الرابـــع يف امل�شاعـــدات الإن�شانيـــة 

الإقليمية بقيمة 52 مليون دولر بن�شبة 16 %.

األكثر تقدميا للمساعدات في اخلليج في الفترة من 2009 م – 2013 م

أكثر الدول التي تلقت ُمساعدات من الكويت
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نتائج مهمة

1- وذكر التقرير اأن قيمة امل�شاعدات الإن�شانية العاملية 
يف 2013 م بلغت 22 مليار دولر مقابل 17٫2 مليار 

دولر يف 2012م.

2- بلغـــت امل�شاهمات احلكوميـــة 16٫4 مليار دولر يف 
2013 م مقابل 13٫2 مليار دولر يف 2012م.

3- بلغت امل�شاهمات اخلا�شة التطوعية 5٫6 مليار  دولر 
يف 2013 مقابل 4٫1 مليار دولر يف 2012م.

4- تزايـــدت قيمة الحتياجـــات الإن�شانية للم�شاعدات 
العاملية لت�شل اإىل 22 مليار دولر يف  2013م.

5- اأكـــر الدول التـــي تاأثرت بالأزمـــات وال�شطرابات 
يف 2013 م جنـــوب ال�شودان بن�شبة 66 %، و�شوريا 

بن�شبة 63 %، واليمن بن�شبة 62 %.

أكثر الدول حصولاً على مساعدات إنسانية لعام 2012 م

أوائل الدول التي حصلت 
على مساعدات 2012م

ت�شـــدرت �شوريـــا باقـــي الـــدول التي 

ح�شلـــت على م�شاعـــدات اإن�شانية يف 

2012 م، حيـــث بلغـــت قيمتهـــا 1٫5 
مليار دولر، جاءت جنوب ال�شودان يف 

املركز الثاين بقيمة 865 مليون دولر، 

وجـــاءت ال�شفة الغربيـــة وقطاع غزة 

يف املركـــز الثالث بقيمـــة 654 مليون 

دولر.

وجـــاءت ال�شومـــال يف املركـــز الرابع 

بقيمـــة 627 مليـــون دولر، وجـــاءت 

باك�شتـــان يف املركـــز اخلام�ـــص بقيمة 

529 مليون دولر. 
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غرق العشرات من الالجئين 
السوريين أثناء هروبهم إلى أوروبا

ذكـــرت �شحيفـــة "بري�ص تـــي يف" الإيرانية عن م�شـــرع ع�شرات 

الالجئني ال�شوريني غرًقا اأثناء هروبهم اإىل اأوروبا، حيث ا�شتخدم 

الالجئون قوارب ُمتهالكة وُمكتظة بالع�شرات.

وكان الالجئون قد اتخذوا طريقهم من ليبيا ذاهبني اإىل اإيطاليا. 

وجنحت ال�شلطات التون�شية يف انت�شال جثث ال�شحايا.

و�شـــرح عمـــر تي�ص النا�شط يف حقـــوق الإن�شان باأنـــه :" مل يكن 

لهم اأي فر�شة للو�شول اإىل اأوروبا يف ظل ا�شتخدامهم مثل هذه 

القـــوارب املتهالكة، فقد وقعوا �شحية املنتهزيـــن الليبيني الذين 

يتجارون بحياة الب�شر". 

أزمة المياه تعصف بقطاع غزة 

علـــى الرغـــم مـــن اأَننّ قطاع غزة يعـــاين اأ�شا�ًشا مـــن نق�صٍ يف 

م�شـــادر املياه ال�شحيـــة ومن ملوحة �شديدة يف امليـــاه، اإل اأَننّ 

احلـــرب علـــى غزة تـــرتك اأثارها على كل مـــورد وكل �شرٍب يف 

القطـــاع، فهنا يف غـــزة.. اأعداٌد من الآبـــار و�شبكات ال�شرف 

التي دمرتهـــا اآلة الحتالل الإ�شرائيلـــي؛ لي�شبح الو�شع اأكر 

�شعوبة واأ�شُدنّ ق�شوًة على اأبناء القطاع، اإ�شافة اإىل تلوث املياه 

الذي قد يوؤدي اإىل اأمرا�ص عديدة يف القطاع.

ويف زيارة لأحد مراكز الإيواء، قامت بها وكالة غوث الالجئني 

وجدت اأن اأعـــداداً من النا�ص يحاولون التاأقلم مع اأزمة املياه، 

ي�شتيقظـــون مبكًرا من اأجل املياه املتوافـــرة يف ال�شنابري، كي 

ي�شتفيدوا من املاء يف اأي �شيء قد يلبي احتياجاتهم. 

رئيس الجمهورية يشكل فريقا 
لبحث قضايا المسلمين

قام رئي�ص اجلمهورية "ماهيندا راجاباك�شا" بتعيني فريق لبحث 

ق�شايا امل�شلمني يف حمافظة "اأوفا"؛ حيث يقوم الفريق ببحث 

امل�شـــاكل التـــي تواجه امل�شلمني يف املجـــالت الدينية والثقافية 

والتعليمية وال�شحية، وغريها.

وقد بـــداأ الفريق ن�شاطه يف مقاطعتي "بادول"، و"موناراجال" 

من حمافظة "اأوفا"، ومَت بحث العديد من الق�شايا مع امل�شلمني 

يف املنطقة، واقرتحوا حلـــوًل لها، كما اقرتحوا برامَج متلفة 

لتطويـــر امل�شتوى التعليمي للمدار�ـــص الإ�شالمية احلكومية يف 

املنطقة. 

غــــــــــــزة
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ترك�صتان ال�صرقية

خطة لتحويل المسلمين إلى 
الهندوسية خالل 10 سنوات

يف ظـــل ت�شجيع حكومة رئي�ص الـــوزراء الهندو�شي "ناريندرا 

مـــت املجموعات  مـــودي" ممثل حـــزب "بهراتيـــه جنتا"، نظَّ

الهندو�شيـــة مظاهرات �شـــد املعتقدات الأخـــرى، مطالبني 

بن�شر الهندو�شية بـــني امل�شلمني والن�شارى؛ حيث اأكد بع�ص 

ن�شطاء اجلماعات الهندو�شية اليمينية اأنه خالل 10 �شنوات 

�شيتم حتويل امل�شلمني والن�شارى اإىل اعتناق الهندو�شية.

وقـــال "را�شرتيـــا �شانغ": اإنه �شيتم تطهـــري املجتمع الهندي من 

غري الهندو�شية، م�شدًدا على اإف�شال اأن�شطة امل�شاجد والكنائ�ص 

يف "الهنـــد"، وخا�ًشـــة اأن هـــذه الأيـــام تثـــل الع�شـــر الذهبي 
للمجموعة الهندو�شية يف ظل حكومة "بهراتيه جنتا"  

مساعي الحكومة الصينية للقضاء 
على الثقافة اإليجورية المسلمة

بداأت احلكومة ال�شينية برناجًما جديًدا ي�شعى لتقوي�ص الثقافة 

الإيجوريـــة امل�شلمـــة يف اإقليم "�شينغيانـــغ" – ترك�شتان ال�شرقية 

–، وذلـــك من خـــالل تقدمي احلوافـــز والهدايـــا للزوجني الذين 
يكون اأحدهما من الأقلية والآخر من عرقية الهان ال�شينية التي 

ل الأغلبية. تُ�شكِّ

وت�شمـــل احلوافـــز منح الزوجـــني 980 جنيًهـــا اإ�شرتلينيًّا �شنويًّا 

خـــالل �شنوات الزوج اخلم�ـــص الأوىل، اإ�شافة اإىل اإعانة ال�شكن 

والرعاية ال�شحية والتعليم. 

رئيس الفلبين يطلب من 
الكونغرس الموافقة على منح 

المسلمين حكما ذاتيا

طلـــب الرئي�ـــص الفلبيني بنينو اأكينوا مـــن الكونغر�ص املوافقة 

�شريًعـــا على قانـــون لإقامة منطقة حكم ذاتـــي للم�شلمني يف 

جنـــوب البالد يف خطـــوة حا�شمة لإنهاء �شـــراع م�شتمر منذ 

نحو ن�شف قرن. ووقع اجلانبان اتفاًقا يف اآذار )مار�ص( لإنهاء 

التمرد الذي قتل اأكر من 120 األف �شخ�ص، واأدى اإىل نزوح 

مليونني واأعاق التنمية يف املنطقة الغنية باملوارد، لكن حامت 

ال�شكـــوك حول فر�ص ال�شالم حني اتهـــم املتمردون احلكومة 

باحلنث بعهودها. 

الفلبيــــــن
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الهنـــــد



يبـــدو اأن لعب كـــرة القدم واملمثل الأمريكي جـــاي �شيمب�شون لديه 

الكثري من اخلطايا الذي يريد التكفري عنها يف حياته، بعد اأن اتهم 

بالقتـــل، من بـــني اأمور اأخرى، ومل يجد اأف�شل مـــن وجوده بال�شجن 

للقيـــام بذلـــك. كما يحدث غالبا يف ال�شجن، حيث يكون لدى نزلءه 

الكثـــري من الوقت للتفكري يف جرائمهم والكثري منهم جلاأوا بطبيعة 

احلـــال اإىل الديـــن يف �شعيهم للح�شول على اإجابات ورمبا مل�شة من 

توبة.

»الإ�شالم« هو الو�شيلة ال�شعبية املتزايدة يف العثور علي اهلل �شبحانه 

وتعـــاىل يف ال�شجون يف جميع اأنحاء اأمريكا ال�شمالية واأوروبا، وفقا 

ملوقع tvnz. لأي �شبب كان، املزيد واملزيد من النزلء يتحولون اإىل 

القراآن ويعتنقون الإ�شالم ليكونوا م�شلمني، رغم اأن العديد منهم ولد 

م�شيحًيـــا. �شحيفـــة   Radar Onlineذكرت اأن �شيمب�شون حتول 

اإىل الإ�شالم، من خالل �شداقته مع بطل العامل ال�شابق يف مالكمة 

الـــوزن الثقيل مايـــك تاي�شون، الذي يعرف عنه باأنـــه م�شلم متدين. 

وذكـــرت AZcentral.com اأي�شـــا اأن �شيمب�شـــون، الذي يبلغ من 

العمـــر 67 عاًما الآن، اهتم بالإ�شالم ب�شبـــب حمادثات اأجراها مع 

زمالئه من ال�شجناء امل�شلمني.

اأورنثـــال جيمـــز �شيمب�شون )امللقب بـ O. J. Simpson؛ ولد يف 9 

يوليـــو 1947 يف �شان فران�شي�شكو( لعـــب اأمريكي بارز يف ريا�شة 

كـــرة القدم الأمريكية. �شارك مع فريق جامعة كاليفورنيا اجلنوبية، 

وربـــح كاأ�ص هي�شمـــان كاأف�شل لعب جامعي يف عـــام 1968. يلقب 

اأي�شـــاً بــــ “The Juice”. لعـــب لحقـــاً مع نـــادي بفالـــو بيلز )من 

1969 اإىل 1977( و�شـــان فران�شي�شكـــو 49 من 1978 اإىل 1979، 
واندفـــع مل�شافة 11236 ياردة طوال م�شريته الريا�شية الحرتافية. 

يف اأحـــد املوا�شـــم ا�شتطاع حتطيـــم الرقم القيا�شـــي لأكرب عدد من 

اليـــاردات املكت�شبـــة وهـــو 2003 ياردة يف عـــام 1973، واأكرب عدد 

مـــن الهبـــوط )touchdown( وهو 23 مرة يف عـــام 1975. بعد 

ذلـــك اعتزل كالعب وعمل كمعلق ريا�شـــي وكممثل. يف عام 1994 

اتهـــم بقتـــل زوجته ال�شابقة و�شديقها، ولكنـــه برئ من ذلك يف عام 

1995 بعد حماكمة م�شبعة باأجهزة الإعالم، والتي اأبرزت التوترات 
والنق�شامات العرقية يف املجتمع الأمريكي.  

“جاي سيمبسون” الفنان األمريكي الشهير يعتنق اإلسالم

ك�شـــف �شعيـــد فرقان، لعـــب فريق �شبيبـــة القبائل، عن اللحظـــات الأخرية التي 

عا�شها زميلة املتويف األبري اإيبو�شي، والذي قتل بطريقة ب�شعة يف ملعب اأول نوفمرب 

بتيزي وزو.

ووفقاً ل�شحيفة "النهار" اجلزائرية، قال فرقان اأنه اعتاد علي قراءة �شورة الكهف 

قبل كل لقاء من هاتفه اخللوي الذي يحتوي على ترجمة ال�شورة باللغة الفرن�شية، 

حيث اأخذ اإيبو�شي الهاتف وذهب يقراأ ال�شورة، حتي و�شل لن�شفها قبل اأن يقول " 

لديكم اأح�شن الديانات، اإنه دين جميل، �شاأعتنق الإ�شالم و�شاأفعل ذلك تدريجياً." 

واأ�شـــاف لعب و�شـــط امللعب لنـــادي ال�شبيبة، اأنـــه راهن اإيبو�شي علـــي ت�شجيله 

لالأهداف يف املباراة الأخرية، فرد الأخري اأنه �شي�شجل هدفني اأولهما الدقيقة الـ 

28،  وت�شاء الأقدار اأن ي�شجل يف الدقيقة الـ 26. 

إيبوسي قبل وفاته بساعات: “سأعتنق اإلسالم تدريجيا”

امات العرقية يف املجتمع الأمريكي.  رة القدم الأمريكية. �شارك مع فريق جامعة كاليفورنيا اجلنوبية،  وا

ب فريق �شبيبـــب فريق �شبيبـــب فريق �شبيب ـــعـــع لد فرقان، لد فرقان، ل د فرقان، ـــد فرقان، ـــ ـــعيـــعي عيشعيش شف �شف � ف �ـــف �ـــ ـــك�شـــك�ش

ي، والذي قتل بطريقة ب�شعة يف ملعب شي، والذي قتل بطريقة ب�شعة يف ملعب شي، والذي قتل بطريقة ب�شعة يف ملعب  شإيبو�شإيبو� إيبو�اإيبو�ا إيبو�ألبري  إيبو�ألبري  ألبري األبري  ألبري عا�شها زميلة املتويف  ألبري عا�شها زميلة املتويف 

بتيزي وزو.

حيفة شحيفة شحيفة "النهار" اجلزائرية، قال فرقان  ش ل�ش ل� ووفقاً

قبل كل لقاء من هاتفه اخللوي الذي يحتوي على ترجمة ال�

ي الهاتف وذهب يقرشي الهاتف وذهب يقرشي الهاتف وذهب يقر شإيبو�شإيبو� إيبو�اإيبو�ا إيبو�أخذ  إيبو�أخذ  أخذ اأخذ ا أخذ حيث  أخذ حيث 

إنه دين جميل، �اإنه دين جميل، �إنه دين جميل، � إنه دين جميل، �ن الديانات،  إنه دين جميل، �ن الديانات،  ن الديانات، شن الديانات، ش شأح�شأح� أح�اأح�ا أح�لديكم  أح�لديكم 

ـــط امللعب لنـــط امللعب لنـــ ط امللعب لنشـــط امللعب لنشـــ شـــعب و�شـــعب و� لاف لاف ل اف شـــاف شـــ شـــأ�شـــأ� أ�اأ�ا أ�و أ�و

أهداف يف املباراة الأخرية، فرد الأخري الأهداف يف املباراة الأخرية، فرد الأخري الأهداف يف املباراة الأخرية، فرد الأخري  اللالل

جل يف الدقيقة الـ شجل يف الدقيقة الـ شجل يف الدقيقة الـ  أن ي�اأن ي�شأن ي�شأن ي� 28،  وت�شاء الأقدار 

إيبوسي قبل وفاته بساعات: “سأعتنق اإلسالم تدريجيا”
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ريا�صــــة



رد املهاجـــم الإيفواري جي�شالن غيزلن املحرتف حالًيـــا �شمن نادي اأمل الأربعاء 

اجلزائري والنا�شط يف بطولة الرابطة املحرتفة الأوىل لكرة القدم ، على كل الذين 

انتقـــدوا اجلزائر بعد مقتل اإيبو�شي ، واكد لهـــم باأن اجلزائر بلد ِم�شياف، وذلك 

بعدما اأعلن اإ�شالمه وغرينّ ا�شمه لي�شبح حممد بالل يف اأجواء اأبكت احلا�شرين.

وبح�شـــب املعلومـــات التـــي جمعناها من حميط فريـــق اأمل الأربعاء فـــاإن املهاجم 

الإيفـــواري جي�شالن غيـــزلن الذي ان�شم هـــذا ال�شيف للفريـــق اجلزائري اأعلن 

اإ�شالمه وغرينّ اإ�شمه اإىل حممد بالل، بعدما تاأثر باأخالق املحيطني به، والتي تنبع 

من الدين احلنيف، الأمر الذي جعله يدخل �شريًعا يف دين احلق. 

اأ�صـــورة لعـــب �صنغــايل:

“يا رسول الله أحببناك
دون أن نراك”

“جيسالن غيزالن” العب إيفواري يعتنق اإلسالم

ن�شر الالعـــب ال�شنغايل امل�شلم والنجم 

احلـــايل لنـــادي وفريـــق "ب�شيكطا�ص" 

الرتكي "دميبا با" �شورة لالأ�شورة التي 

يرتديها يف مع�شمه.

وقـــد كتب دميبا با علـــى الأ�شورة التي 

ن�شر �شورتها علـــى ح�شابه اخلا�ص يف 

موقـــع "اأن�شتجـــرام" مقولة "يـــا ر�شول 
اهلل لقد اأحببناك دون اأن نراك"، الأمر 

الذي اأثـــار البهجة والفرحـــة يف قلوب 

العديد مـــن حمبيه وموؤيديه من ع�شاق 

كرة القدم حول العامل.

الالعـــب  اأن  بالذكـــر  اجلديـــر  ومـــن 

ال�شنغـــايل "دميبا بـــا" البالغ من العمر 

29 عاًمـــا يحافظ علـــى اأداء ال�شلوات 
اخلم�ص، ويواظب على تالوة بع�ص اآيات 

القـــراآن الكرمي قبل خو�ـــص اأي مباراة، 

وقـــد توجـــه لأداء العمـــرة عـــدة مرات 

ب�شحبة زميله "مو�شى �شو" الذي يلعب 

يف �شفوف فريق فنار بخ�شة الرتكي.

ي�شار اإىل اأن الالعب دميبا با قد انتقل 

للعـــب يف �شفـــوف فريـــق ب�شيكطا�ـــص 

الرتكـــي يف الثامن ع�شر من �شهر يوليو 

توز املا�شي، قادًما من فريق ت�شيل�شي 

الإجنليـــزي، وذلـــك بعد توقيـــع �شفقة 

بـــني الفريقني بلغت �شتـــة ماليني يورو 

ت�شدد على دفعـــات حتى منت�شف عام 

 .2016
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نغــايل:

“يا رسول الله أحببناك
دون أن نراك”

لم والنجم 

 "
ورة التي 

ورة التي 

ابه اخلا�ص يف 

ول 

، الأمر 

ة يف قلوب 

ؤيديه من ع�شاق 

ب 

البالغ من العمر 

لوات شلوات شلوات  أداء ال�اأداء ال�شأداء ال�شأداء ال� أداء ال�ى  أداء ال�ى  ى ـــى ـــ ـــا يحافظ علـــا يحافظ عل ا يحافظ علـــا يحافظ علـــ ً عاًمـــ عامـــ عاًم 29
آيات اآيات آيات  ص، ويواظب على تالوة بع�ص، ويواظب على تالوة بع�ص صاخلم�صاخلم�ص

أي مباراة، اأي مباراة، أي مباراة،  آن الكرمي قبل خو�اآن الكرمي قبل خو�ـــصآن الكرمي قبل خو�ـــصآن الكرمي قبل خو�ـــص آن الكرمي قبل خو�ر آن الكرمي قبل خو�اآن الكرمي قبل خو�آن الكرمي قبل خو�ر آن الكرمي قبل خو�اآن الكرمي قبل خو�ر رـــرـــ ـــالقـــالق

دة مرات ـــدة مرات ـــدة مرات  ـــرة عـــرة ع رة عـــرة عـــ ـــه لأداء العمـــه لأداء العم ه لأداء العمـــه لأداء العمـــ ـــد توجـــد توج د توجـــد توجـــ ـــوقـــوق

وشوشو" الذي يلعب  شى �شى � ى �شى �ش شمو�شمو� حبة زميله شحبة زميله شحبة زميله " شب�شب�

فوف فريق فنار بخ�شة الرتكي.شفوف فريق فنار بخ�شة الرتكي.شفوف فريق فنار بخ�شة الرتكي. شيف �شيف �

أن الالعب دميبا با قد انتقل اأن الالعب دميبا با قد انتقل أن الالعب دميبا با قد انتقل  أن الالعب دميبا با قد انتقل إىل  أن الالعب دميبا با قد انتقل إىل  إىل اإىل ا إىل ي�شار  إىل ي�شار 

ـــصق ب�شيكطا�ـــصق ب�شيكطا�ـــص ق ب�شيكطا�ـــق ب�شيكطا�ـــ ـــوف فريـــوف فري وف فريـــوف فريـــ ـــفـــف فشفش شب يف �شب يف � ب يف �ـــب يف �ـــ ـــللعـــللع

ي يف الثامن ع�شر من �شهر يوليو ـــي يف الثامن ع�شر من �شهر يوليو ـــي يف الثامن ع�شر من �شهر يوليو  ـــالرتكـــالرتك

ي شي شي  شا من فريق ت�شيل�شا من فريق ت�شيل� ًي، قادًما من فريق ت�شيل�ي، قادما من فريق ت�شيل�ي، قادًم ي، قادمشي، قادمش شوز املا�شوز املا� وز املا�توز املا�ت

فقة شفقة شفقة  شع �شع � ع �ـــع �ـــ ـــك بعد توقيـــك بعد توقي ك بعد توقيـــك بعد توقيـــ ـــزي، وذلـــزي، وذل زي، وذلـــزي، وذلـــ ـــالإجنليـــالإجنلي

ة ماليني يورو ـــة ماليني يورو ـــة ماليني يورو  ـــتـــت تشتش ش الفريقني بلغت �ش الفريقني بلغت � ـــنيبـــنيبـــني
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عيسى -عليه السالم- 
ليس ابنا لله

�شـــويل فرينانديـــز )جـــودي( مهتدية، 

كانـــت يف ال�شابق "ن�شرانيـــة" الديانة، 

ثم حتولـــت اإىل الإ�شالم، ومل يكن هذا 

التحول �شهاًل، فقد واجهتها �شعوبات، 

داعيـــة  كانـــت  "�شـــويل"  اأن  اأبرزهـــا 

ن�شرانيـــة، فكيـــف تتحـــول مـــن داعية 

لدينهـــا اإىل م�شلمـــة وداعيـــة يف نف�ص 

الوقـــت؟!.. يف ال�شطور القليلة القادمة 

�شنتعـــرف على هذه الق�شة الرائعة من 

ق�ش�ص الإدارة الن�شائية بلجنة التعريف 

بالإ�شالم – الرو�شــة.

تقول )جودي(: كان قلبي رطًبا ُمتعط�ًشا 

لأن يتعلـــق بدين، بالرغم من اأنني اأوؤمن 

اأن امل�شيحيـــة ديـــن من عنـــد اهلل، واأن 

املـــرء لبد لـــه من دين يديـــن به، ويتبع 

تعاليمه، ويتحلـــى باأخالقه، ويلجاأ اإليه 

يف ال�شراء وال�شراء.

كانت عالقتـــي بالكني�شة قويـــة جـــًدا، 

وكمـــا يعلم اجلميـــع اأن الكنائ�ص لي�شت 

على عقيدة اأو تعاليم اأو تقاليد واحدة، 

وهي تختلف مـــن كني�شة اإىل اأخرى يف 

املدينة الواحدة، وتختلف كذلك من بلد 

اإىل اآخـــر، وكل �شعـــب اأو جمموعة لها 

تعاليم وتقاليد خا�شة بها، ول يجمعها 

اإل عقيدة التثليث وال�شلب.

ول�شـــدة تعلقي بالدين فقـــد كنت اأتردد 

علـــى كنائ�ـــص كثـــرية اإىل اأن وجـــدت 

الكني�شـــة التـــي ارتاحـــت لهـــا نف�شـــي، 

و�شعـــرت بـــاأن تعاليمهـــا هـــي الأقرب 

يل، حيـــث ت�شجعنـــي علـــى فعل اخلري 

والتعاون، وم�شاعدة ال�شعيف، وت�شمى 

هذه الكني�شة بـ )مورمون(.
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م�صاهري اهتدوا



كتبت: جناة الطويل – الإدارة الن�شائية بالرو�شة

اقتنعت بهـــذه الكني�شة، وكنت م�شرورة 

بهـــا، وتطوعـــت خلدمتهـــا، لدرجة اأين 

دعـــوت اأ�شرتـــي واأ�شدقائـــي لزيارتها، 

والنخراط يف تعاليمها،  لأنها كما كنت 

اأعتقـــد هي ال�شبيـــل لل�شعادة يف الدنيا 

والآخرة.

يف  الكني�شـــة  هـــذه  عقيـــدة  تتلخ�ـــص 

الإميان بالرب وهو الأب والبن والروح 

املقد�شـــة، لذلـــك تعلقـــت بهـــا  كثرًيا ، 

وظنـــت اأين �شـــوف ا�شتمـــر يف الرتدد 

عليهـــا اإىل اآخر حياتي، لذا حني اأنهيت 

درا�شتي اجلامعيـــة عملت ُمتطوعة بها 

در�ص النا�ص 
ُ
ملدة �شنـــة ون�شف، ُكنـــت اأ

تعاليمهـــا، واأ�شرح كلمـــات الرب، واأقوم 

بالدعـــوة، وت�شجيـــع النا�ـــص لالن�شمام 

لهـــا. ولكـــن مـــن رحمة اهلل تعـــاىل بي 

اأنـــه – عز وجل -  اأ�شابني من احلاجة 

املادية مـــا جعلني اأ�شعـــى لطلب العمل 

يف الكويت.

وهنـــا بداأت حيـــاة اأخـــرى ُمتلفة  مل 

اأعرفهـــا مـــن قبل بكل مـــا حتمله كلمة 

اختالف من معنى.

قدر اهلل الرحمن الرحيم اأن اأعمل لدى 

�شيدة ُم�شلمة تُعاملني ُمعاملة ح�شنة مل 

اأتوقعها اأبًدا. فقد كنت اأحمل يف ذهني 

معلومـــات عـــن الإ�شالم اأنـــه دين �شيء 

وكل اأتباعـــه قتلـــة واإرهابيون ول�شو�ص 

وعدميـــو الأخالق و..... و..... و...... 

ولذلـــك فقـــد كنـــت ل اأريـــد اأن اأتقرب 

لهـــذا الدين ، فلي�ص فيه ما يجذب كما 

كنـــت اأظن، اإل اأن اأخـــالق هذه ال�شيدة 

واأ�شرتهـــا، والتي ُتثل الإ�شالم بالن�شبة 

يل كانـــت اأخـــالق راقيـــة ل تتنا�شـــب 

مـــع ال�شـــورة املطبوعـــة يف ذهنـــي عن 

امل�شلمني.

كانت هذه الأ�شرة حُتدثني عن الإ�شالم 

بـــكل اأدب واحـــرتام، وي�شرحون يل ما 

هـــو الإ�شالم؟ ، ومن هـــو اإله امل�شلمني؟ 

، ونظـــًرا حُل�شـــن طريقتهـــم يف دعوتي 

طلبت منهم اإمدادي بالكتب التي ت�شرح 

الإ�شـــالم بلغتي حتـــى اأ�شتطيـــع الفهم 

اأكـــر. وبعد قراءتي للكتـــب والن�شرات 

التـــي اأمـــدوين بهـــا، وعلـــى الرغم من 

قوة عقيدتـــي امل�شيحية واإ�شراري على 

اأنني ل اأريد دين الإ�شالم، فقد �شعرت 

اأننـــي مل اأعد كما كنت، لقـــد اأ�شبحت 

ــي �شالتـــي بنف�ص  �شلنـّ
ُ
ل اأ�شتطيـــع اأن اأ

طريقـــة الكني�شـــة، فنحـــن نُـــردد ا�شم 

عي�شـــى كاإلـــه، ولكن ح�شبمـــا قراأت يف 

الكتـــب الإ�شالميـــة: اإن الإلـــه هـــو اهلل 

الذي مل يلـــد ومل يولد، واأن عي�شى هو 

ر�شول اهلل ولي�ص ابًنا هلل.

ع�شـــت منـــذ ذلـــك الوقـــت يف �شكوك 

رهيبة ومزعزعة التفكري، وذلك نتيجة 

يف  وبقـــوة  التثليـــث  عقيـــدة  لهتـــزاز 

عقلي وقلبـــي، واأ�شبح لدي ميل �شديد 

للتوحيد.

ظللـــت فـــرتة واأنا علـــى هـــذه احلالة، 

ومل اأعـــد اأ�شتطيـــع حتمـــل املزيـــد من 

ال�شكوك، فطلبت اأن اأذهب ملن ي�شتطيع 

اأن ي�شـــرح يل ويُعلمني، فتم ا�شطحابي 

بالإ�شـــالم، وهنـــاك  التعريـــف  للجنـــة 

الإ�شـــالم  عـــن  الداعيـــة  �شرحـــت يل 

والتوحيـــد، و�شاركت يف ف�شـــول تعليم 

غري امل�شلمني.

اأ�شبح الأمر وا�شًحا بالن�شبة يل، حيث 

زالـــت ال�شكوك عـــن نف�شـــي، وان�شرح 

�شـــدري لتوحيـــد اهلل تعـــاىل، وملكانـــة 

عي�شـــى - عليه ال�شالم - كنبي ور�شول 

هلل ولي�ـــص ابًنـــا. واقتنعـــت اأنـــه -عليه 

ال�شـــالم- لي�ص خامت الأنبياء بل حممد 

�شلى اهلل عليه و�شلم، واأن دين الب�شرية 

الذي اأكمله اهلل تعاىل هو الإ�شالم. وهنا 

قررت الدخـــول يف الإ�شالم بدون �شك 

اأو تردد، وبالفعل نطقت ال�شهادتني.

هـــو  الإ�شـــالم  اأن  –اأي�ًشـــا-  وعرفـــت 

ُخال�شـــة كل الأديان ال�شماوية واأكملها، 

ففيه توحيد هلل �شبحانه وتوقري لأنبياءه 

الذيـــن جـــاءوا بالر�شـــالت ال�شماوية، 

وفيـــه مـــن اخلـــري الكثـــري والطماأنينة 

وال�شتقـــرار النف�شي ما يجعل الإن�شان 

ي�شعـــر بلذة احلياة وهـــو يعتنقه وياأتر 

باأوامـــره ويجتنـــب نواهيـــه، وفيه كمال 

لالإن�شـــان والإن�شانيـــة. واأ�شـــاأل اهلل اأن 

يُعينني على حتقيق حتقيق ذلك والعمل 

علـــى ن�شـــره  قـــدر مـــا اأ�شتطيـــع. لقد 

تعلمت يف امل�شيحية التوا�شع والحرتام 

والتعاون وم�شاعـــدة الفقراء واليتامى، 

وغـــري ذلك من الأخـــالق احل�شنة التي 

يوؤكد عليها الإ�شالم ويطلب من اأتباعه 

التم�شك بها.

و�شفـــوة القـــول اإنني ل اأنـــدم اأبًدا اإين 

علمـــت غـــريي تلـــك الأخـــالق، ولكني 

نادمة اأ�شد الندم واأتاأمل اأ�شد الأمل عما 

�شـــاع من عمري ،  واأ�شاأل اهلل اأن يغفر 

يل لأين مل اأكن اأعلم اأن ل اإله اإل اهلل.

ومـــن املفارقـــات العجيبـــة يف حياتـــي 

اأين كنـــت كارهـــة اأن اأعمـــل يف الكويت 

واأنـــا اأحمل �شهـــادة جامعية وداعية يف 

كني�شـــة، واإذا بي يكـــون عملي هذا هو 

ال�شبـــب يف �شعادتـــي احلقيقية. علمت 

اأن قـــدري هـــذا من عنـــد اهلل احلكيم، 

وما اأعظم حكمـــة اهلل!. حًقا {َوَع�َشى 

ْن تَْكَرُهوا �َشيًْئا َوُهَو َخرْيٌ لَُكْم}. 
َ
اأ
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المعاملة الحسنة 
الراقية لألسرة 

الكويتية 
غيرت نظرتي 

للصورة المطبوعة 
في ذهني عن 

اإلسالم



تتواجـــد يف اأمعائنـــا باليـــني امل�شتعمرات مـــن البكرتيا 

النافعـــة، والتي تقوم بعـــدة وظائف ه�شميـــة للت�شنيع 

والتحويـــل واملناعـــة واله�شم وغريهـــا. ويُ�شميها بع�ص 

العلماء بالع�شو املن�شي

 ففـــي درا�شـــة طبيـــة ن�شرتها دوريـــة اأمرا�ـــص اجلهاز 

الع�شبي واله�شمي، وجدوا اأن البكرتيا النافعة تُخف�ص 

مـــن اأعرا�ـــص التوتر لـــدى الذيـــن يعانون مـــن التهاب 

القولون. 

ويف درا�شة اأخرى، ذكرتها الأكادميية الوطنية الأمريكية 

للعلوم، وِجـــدَّ اأن البكترييا النافعـــة حُت�شن من م�شتوى 

الناقـــالت الع�شبيـــة، املرتبطـــة بال�شغـــوط النف�شيـــة 

والكتئاب. 

يُذكـــر اأن مـــن اأف�شل طـــرق تعزيز البكرتيـــا النافعة يف 

الأمعـــاء، تنـــاول الأطعمـــة املحتوية عليها مثـــل الروب 

)الزبـــادي(، وتنـــاول مكمـــالت حتتوي علـــى البكترييا 

النافعـــة، وحماولـــة تقليل تناول امل�شـــادات احليوية اإل 

عنـــد ال�شرورة فقط، حيث اإنهـــا تقتل البكرتيا ال�شارة 

والنافعة مًعا. 

عالم يفسر سبب تعلق البعض بالسكر
يُعتـــرب ال�شكر اأحد اأكـــر امل�شتح�شرات الغذائية تنـــاوًل، ويف نف�ص الوقت اأكرها 

درا�شة نظًرا لرتباطه مبئات الأ�شرار ال�شحية على كل اأع�شاء اجل�شم. 

قـــام د. لو�شتينج ببحـــث ن�شره يف جملة ذا اأتالنتك، قال فيه:اإن هناك ُم�شتقبالت 

ع�شبية خا�شة يف الدماغ تعمل على اإعطائنا �شعور بالراحة والأمان، يعمل الدماغ 

علـــى حمايتهـــا، مبعنى �شمان ا�شتمراريـــة ا�شتقرار عملها. لالأ�شـــف يقوم ال�شكر 

بتحفيـــز تلك املناطق، مما يجعل ال�شخ�ص الـــذي يتناوله ي�شعر ب�شيء من ال�شبع، 

والراحـــة، والطمئنان، والبهجـــة، وي�شتمر عمل ناقل الدوبامـــني يف تلك اخلاليا 

الع�شبية.

اأما يف حال التناول املتكرر لل�شكر على املدى الطويل، يبداأ الإدمان ويت�شبب يف: 

 )1( ت�شبـــح الكميـــة القدمية مـــن ال�شكر غري كافية، ب�شبـــب �شعف امل�شتقبالت، 

وحاجتهـــا للمزيـــد. )2( عند التوقف عن تناوله لب�شعـــة �شاعات ي�شاب ال�شخ�ص 

بالكتئـــاب والك�شل واخلمـــول وال�شداع! هذا وتتوفر برامج عالجية خا�شة لعالج 

"اإدمان" ال�شكر ميكن البحث عنها! 

البكتريا 
النافعة تفيد 

الجهاز 
العصبي أيضا
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�صحتك بالدنيا

ن البكرتيا  توى تعمرات م ن من م� ة حُت أن البكترييا النافعاأن البكترييا النافعأن البكترييا النافع دَّ للعلوم، وج



اإعـــداد: د. �شفي الدين اأحمد

الزنجبيل يمكن أن يحمي من سرطان 
القولون

يُعتـــرب الزجنبيل اأحد اأف�شـــل الأع�شاب والبهارات ال�شحية، حتى اأن 

البع�ـــص يعتربه �شيدلية كاملة. ويف درا�شة طبية تت من قبل معهد 

ال�شرطـــان الوطني الأمريكي، مت اإعطـــاء جمموعة من الأ�شخا�ص 2 

جـــرام من الزجنبيل يومًيا، فوجـــدوا اأنه �شاعد على خف�ص معدلت 

التهاب القولون، والتي تُعترب ال�شيغة الأولية ل�شرطان القولون. 

فوائد أكثر للمكسرات 
املك�شرات تد  اجل�شم بالكثري من العنا�شر الغذائية، 

التي قلما تتواجد يف اأغذية اأخرى. فهناك درا�شة طبية 

لبيان اأثر تناولهـــا، ن�شرتها الدورية الطبية الأمريكية 

للتغذية، وكانت هذه الدرا�شة ت�شمل 13000 �شخ�ص، 

تو�شلـــت اإىل اأن الذيـــن يتناولون املك�شـــرات بانتظام، 

حققوا مقارنة بالآخرين: )1( وزن اأقل )2( �شغط دم 

اأقل )3( كولي�شرتول �شيء اأقل.

يقـــول فريق البحـــث: اإن تناول املك�شـــرات يعمل على 

تقليل اأمرا�ص القلب. 

الكركم يبطء نمو بعض أنواع 
السرطان

يُ�شتخـــدم الكركم بكرة يف دول اآ�شيا وخا�شة بالهند، كنوع من 

البهـــارات. ويبحث العلمـــاء ب�شكل م�شتمـــر يف �شبب انخفا�ص 

الكثري من ال�شرطانات عند من يتناوله بانتظام. 

يف درا�شـــة طبية تت يف مركـــز اأوكال الطبي، تناول جمموعة 

مـــن مر�شى �شرطانات الراأ�ص والعنـــق، يتناولون ن�شبة 1 جرام 

مـــن الكركم يومًيا )اأ�شعاف امل�شتخدمة يف البهارات(. وجد اأن 

منـــو ال�شرطانات لدى من تناول الكركـــم قد مت تثبيطه )تقليل 

�شرعـــة منوه(، مـــن خالل تثبيط اأنزميـــات ت�شتخدمها اخلاليا 

ال�شرطانيـــة. وهذه الدرا�شـــة ذكرتها الدوريـــة الطبية لأبحاث 

ال�شرطان. 
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أين 
السماوات السبع؟
ذكر القراآن يف الكثري من املوا�صـــــــع ال�صماء وال�صماوات، ويت�صاءل بع�س 

الإخوة عن وجود هذه ال�صموات وهل هي الكون اأم الفراغ بني النجوم؟!... 

فيما يلي وجهة نظر حول هذا املو�صوع...

هذا ال�صوؤال يتكرر كثرًيا، حيث يقول اأحد ال�صائلني: اأين هي ال�صماوات 

ال�صبـــــــع؟ واإذا كان العلمـــــــاء يتحدثـــــــون عـــــــن الفراغ بني النجـــــــوم، وعن 

املجـــــــرات، وعن الدخـــــــان والغبار الكوين، وغريها من نيـــــــازك، ومذنبات، 

واأ�صعة كونية... فاأين ال�صماء؟

الإعجاز العلمي



ق بـــني النجوم وبني  القـــراآن يـــا اأحبتـــي يُفرِّ

َماَء  ال�شماء، يقـــول تعاىل: {َولََقـــْد َزيَّنَّا ال�شَّ

يَاِطنِي  نَْيا مِبَ�َشاِبيَح َوَجَعلْنَاَها ُرُجوًما ِلل�شَّ الدُّ

ِعـــري} »امللك: 5«،  ْعتَْدنَـــا لَُهْم َعَذاَب ال�شَّ
َ
َواأ

وهـــذا يعنـــي اأن ال�شمـــاء ُمزيَّنـــة بالنجـــوم، 

وال�شماء هي بنــــــاء حُمكـــم، لأن اهلل تعاىل 

ْر�ـــصَ ِفَرا�ًشا 
َ
يقــــــول: {الَِّذي َجَعـــَل لَُكُم اْلأ

َمـــاَء ِبنَاًء} »البقـــرة: 22«، وهذا البناء  َوال�شَّ

�شديـــد وقوي، لأن اهلل يقـــول يف اآية اأخرى: 

{َوبَنَيْنَـــا َفْوَقُكْم �َشبًْعا �ِشَداًدا} »النباأ: 12«، 

اأما املجرات والنجوم فهي تُ�شكل ن�شيجاً مت 

َماِء  حبكه باإحكام، وذلك لقوله تعاىل: {َوال�شَّ

بُِك} »الذاريات: 7« َذاِت احْلُ

من هذه ال�شفات ن�شتطيع اأن نقول: اإن ال�شماء 

لي�شت الفراغ بني املجـــرات، ولي�شت الكون اأو 

Universe ، بـــل هي بناء قـــوي يُ�شيطر على 
الكـــون، وتتو�شطـــه النجوم واملجـــرات وت�شبح 

عـــربه، وهذه املوا�شفات تنطبق على ما يعتقد 

 Dark العلماء بوجوده وي�شمونه املادة املظلمة

Matter ، ويقولـــون: اإن الكـــون ملـــيء باملادة 
التـــي ل نراهـــا، وهي ت�شكل اأكـــر من 96 % 

منـــه، وهي قويـــة جًدا، وت�شكلـــت مبا�شرة بعد 

ن�شوء الكون من الدخان والغازات الناجتة عن 

النفجار الكبري.

ونحـــن نقـــول: ل يوجد انفجار بـــل هو فتق 

ورتق، كمـــا حدثنا القراآن عن ذلك بقولـــــه: 

َمـــاَواِت  ال�شَّ نَّ 
َ
اأ َكَفـــُروا  الَِّذيـــَن  يَـــَر  َومَلْ 

َ
{اأ

ْر�ـــصَ َكانَتَا َرتًْقا َفَفتَْقنَاُهَمـــا َوَجَعلْنَا ِمَن 
َ
َواْلأ

َفاَل يُوؤِْمنُوَن} »الأنبياء: 
َ
امْلَاِء ُكلَّ �َشْيٍء َحـــينّ اأ

30«، فقـــد خلق اهلل الكون من كتلة ابتدائية 
واحـــدة، ليدلنا علـــى اأن اخلالـــق واحد! ثم 

انفلقـــت عنهـــا الـــذرات، وت�شـــكل الدخـــان 

الكوين الذي تكثَّف فيما بعد و�شكل ال�شماء 

والأر�ـــص باأمـــر اهلل تعـــاىل، يقـــــول عز من 

َماء َوِهي ُدَخاٌن  قائـــل: {ثُمَّ ا�ْشتَـــَوى اإِىَل ال�شَّ

ْو َكْرًها َقالَتَا 
َ
ْر�ص ِائِْتَيا َطْوًعا اأ

َ
َفَقاَل لََها َولاْلأ

تَيْنَـــا َطاِئِعـــنَي * َفَق�َشاُهنَّ �َشبْـــَع �َشَماَواٍت 
َ
اأ

ْمَرَها َوَزيَّنَّا 
َ
ْوَحـــى يِف ُكلِّ �َشَماٍء اأ

َ
يِف يَْوَمنْيِ َواأ

نَْيا مِبَ�َشاِبيَح َوِحْفًظا َذِلَك تَْقِديُر  َماَء الدُّ ال�شَّ

الَْعِزيِز الَْعِليِم} »ف�شلت: 12-11«

والقـــراآن يا اإخوتي دقيـــق يف تعابريه، فبعد 

تاأمـــل طويـــل يف اآياته وجـــدُت اأن القراآن ل 

مبا�شـــرة،  ال�شمـــاء  اإىل  ننظـــر  اأن  ياأمرنـــا 

بـــل اأن ننظـــر اإىل ما حتويـــه ال�شماء، يقول 

َماَواِت  تعاىل: {ُقـــِل انُْظُروا َمـــاَذا يِف ال�شَّ

ْر�ـــصِ َوَما تُْغِني اْلآَيَاُت َوالنُُّذُر َعْن َقْوٍم 
َ
َواْلأ

َل يُوؤِْمنُوَن} »يون�ص: 101«، وعندما يطلب 

مـــن الب�شر اأن يتاأملـــوا ال�شماء ياأمرهم اأن 

يدر�شـــوا بناءهـــــــا وكيـــف بُنيـــت؟، يقول 

َماِء َفْوَقُهْم  َفلَْم يَنُْظُروا اإِىَل ال�شَّ
َ
تعالـــى: {اأ

َكيَْف بَنَيْنَاَهـــا َوَزيَّنَّاَها َوَما لََها ِمْن ُفُروٍج} 

»ق: 6«.

ولذلك ميكن القـــول:

1 - ال�شمـــاء حتيط بالكون بل وتالأ الكون، 
ولكننا ل نراها اإمنا ن�شتطيع معرفة الكيفية 

التـــي بُنيت بها، وكيف رفعها اهلل تعاىل وفق 

قوانني اجلاذبيـــة املحكمة؟، واأن كل ما نراه 

هو النجوم واملجرات التي تُزين ال�شماء.

2 - قـــد يتطور العلم يوًما مـــا، ونتمكن من 
روؤية ال�شماء، فال توجد اآية تنع من حدوث 

مثل هذا الأمر، والأمر مرهون مب�شيئة اهلل 

–تعـــاىل- القادر علـــى كل �شـــيء، فكما اأنه 
-عز وجل -�شمـــح للب�شر اأن يخرجوا خارج 

الغـــالف اجلوي، كذلك قد ميكنهم من روؤية 

ال�شمـــاء، ولكنهم لـــن ي�شتطيعوا اخلروج من 

اأقطارهـــا، فاهلل تعـــاىل يقول: {يَـــا َمْع�َشَر 

ْن تَنُْفُذوا ِمْن 
َ
نْ�ـــصِ اإِِن ا�ْشتََطْعتُـــْم اأ ـــنِّ َواْلإِ اجْلِ

َل  َفانُْفـــُذوا  ْر�ـــصِ 
َ

َواْلأ َمـــاَواِت  ال�شَّ ْقَطـــاِر 
َ
اأ

تَنُْفُذوَن اإِلَّ ِب�ُشلَْطاٍن} »الرحمن: 33«.

3 - اإن كل احلقائـــق الكونيـــة التـــي ك�شفها 
العلماء ل تتناق�ص اأبًدا مع ما جاء يف القراآن 

الكـــرمي. وال�شماء ُذكـــرت يف 120 مو�شعاً، 

اأما ال�شماوات فتكررت 190 مرة، واملجموع 

310 مـــرة، وجميع الآيـــات جاءت ُمتفقة مع 

العلم احلديث، فال يوجد اأي تناق�ص ب�شرط 

األ نخلـــط بني مفهوم الكون: )وهو كل �شيء 

موجـــود من جنوم وجمـــرات وكواكـــب...(، 

وبني مفهوم ال�شمـــاء وهي مادة قوية تُ�شكل 

بناء حُمكماً وتنت�شر يف الكون.

من اللطائف العددية:

هناك اأمر ي�شتدعي الوقوف طوياًل، هو ملاذا 

جعـــل اهلل عدد ال�شمـــاوات �شبعاً؟ ملاذا هذا 

العـــدد بالذات؟ لقد وجدُت بعد بحث طويل 

اأن اهلل تعـــاىل اأراد من وراء هـــذا العدد اأن 

يعطينا اإ�شارة خفية ودلياًل وا�شًحا على اأنه 

هو خالق ال�شماوات ال�شبع كما يلي:

- اهلل تعـــاىل جعل عدد طبقات كل ذرة من 

ذرات الكـــون �شبًعا، ليدلنا علـــى اأن م�شمم 

الكون واحـــد، وهو نف�شه خالـــق ال�شماوات 

ال�شبـــع، فالذي اختار للذرة الرقم �شبعة هو 

نف�شه الذي اختـــار لل�شماوات الرقم �شبعة، 

فتاأملوا هذه الإ�شارة الرائعة.

- اإن عدد ال�شماوات �شبع، والعجيب اأن ذكر 

ال�شماوات ال�شبـــع تكرر يف القراآن بال�شبط 

�شبع مرات!! وتاأملوا معي هذه الآيات:

اُهـــنَّ �َشبْـــَع �َشَمـــَواٍت َوُهَو ِبـــُكلِّ �َشْيٍء  {َف�َشوَّ

َمَواُت  َعِليـــٌم} »البقرة:29«، {تُ�َشبُِّح لَـــُه ال�شَّ

} »الإ�شراء:44«،  ْر�ُص َوَمن ِفيِهنَّ
َ
بْـــُع َوالأ ال�شَّ

بِْع َوَربُّ الَْعْر�ِص  َمـــَواِت ال�شَّ {ُقْل َمن رَّبُّ ال�شَّ

الَْعِظيـــِم} »املوؤمنـــون:86«، {َفَق�َشاُهنَّ �َشبَْع 

} »ف�شلـــت:12«، {اهلل  �َشَمـــَوات يِف يَْوَمـــنْيِ

 { ْر�ِص ِمثْلَُهنَّ
َ
الَِّذي َخلََق �َشبَْع �َشَمَواٍت َوِمَن اْلأ

»الطـــالق:12«، {الَّـــِذي َخلََق �َشبْـــَع �َشَمَواٍت 

مَلْ تََرْوا َكيَْف َخلََق اهلل 
َ
ِطَباقاً} »امللك: 3«، {اأ

�َشبَْع �َشَمَواٍت ِطَباقاً} »نوح:15«

اإن هـــذا التوافق بني عدد ال�شماوات ال�شبع، 

وبـــني عدد مـــرات ذكرها يف القـــراآن، ليدل 

دللة قطعية على اأن خالق ال�شماوات ال�شبع 

هو نف�شه ُمنزل القراآن!! 

�شـــورة التقطتهـــا وكالة الف�شاء الأمريكية )نا�شا(، ونـــرى فيها جزًءا من الكون، ويحوي الكثري من 

املجـــرات )طبًعـــا كل جمرة حتوي باليـــني النجوم(، تاأملـــوا معي احللقة الزرقاء التـــي يقول عنها 

العلمـــاء: اإنهـــا مادة ُمظلمة ل تُرى، ولكننا نرى اأثرها بالأ�شعـــة ال�شينية، وهذه املادة قد تكون هي 

ذاتها ال�شماء التي حدثنا عنها القراآن، وتاأملوا معي كيف اأنها اأكرب بكثري من حجم املجرات.
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د. اأ�صـــرف حممد دوابـــــة / خبري اقت�صادي

النظام االقتصادي اإلسالمي
الإقت�صـــاد الإ�صالمــي

يُنظر للنظام القت�شادي الإ�شالمي على 

اأنه ذلك النظام الذي يقوم على اأ�شا�ص 

تطبيـــق اأحكام ال�شريعـــة الإ�شالمية يف 

كافـــة اأنـــواع املعامالت داخـــل الن�شاط 

القت�شادي. 

وتتعـــدد خ�شائ�ص النظـــام القت�شادي 

الإ�شالمـــي، فهـــو ل يقف عنـــد حدود 

الو�شـــف، ملا هو كائـــن، واإمنا يهتم مبا 

يجـــب اأن يكون ، فهـــو من هذه الناحية 

علـــم هـــادف، كمـــا اأنـــه يرتبـــط ببقية 

القوانني التي تُنظم احلياة ارتباط الكل 

باأجزائه، فال ميكن ف�شله عن القواعد 

والعقائديـــة،  والإميانيـــة  الأخالقيـــة 

اإ�شافة اإىل ارتباطه بال�شريعة التي تُنظم 

كل قوانـــني احلياة، فهـــو ُملتزم بقواعد 

احلـــالل واحلرام يف الك�شـــب والإنفاق 

وفًقا لكتاب اهلل و�شنة ر�شوله. 

ويقـــوم هذا النظام علـــى اأ�ش�ص ثالث : 

اأولها : الإميان باهلل : وبه تتحقق حرية 

الإن�شـــان ، حيث �شلته باهلل حُترره من 

اخلـــوف مـــن العبـــاد اإىل اخلـــوف من 

رب العبـــاد، وحُترره مـــن عبودية خوف 

احلرمـــان ، فـــاهلل هـــو املحيـــي املميت 

الرزاق ذو القوة املتني. وهو -�شبحانه - 

الذي فر�ص ب�شريعته �شماًنا اجتماعًيا 

لالإن�شـــان، مُمثاًل يف حـــد اأدنى اأ�شا�شه 

احلـــق لتوفـــري كفايته بـــزكاة توؤخذ من 

الأغنياء وتُرد للفقراء. 

كمـــا اأن الإميـــان والتقوى مـــن اأ�شباب 

الربكـــة يف الدنيـــا، واإىل هـــذا اأ�شـــار 

نَّ 
َ
القراآن الكرمي يف قوله تعاىل : )َولَْو اأ

ْهَل الُْقـــَرى اآَمنُواْ َواتََّقواْ لََفتَْحنَا َعلَيِْهم 
َ
اأ

ْر�ـــصِ َولَـِكـــن 
َ
َمـــاء َوالأ ـــَن ال�شَّ بَـــَرَكاٍت مِّ

َخْذنَاُهم مِبَا َكانُـــواْ يَْك�ِشبُون( 
َ
بُـــواْ َفاأ َكذَّ

الأعراف/96 

والإميان باهلل واليـــوم الآخر يجعل من 

الدنيا مزرعـــة لالآخـــرة. فيقول تعاىل 

اَر اْلآِخَرةَ  : )َوابْتَـــِغ ِفيَما اآتَاَك اهلل الـــدَّ

ْح�ِشن 
َ
نَْيـــا َواأ يَبـــَك ِمَن الدُّ َوَل تَن�ـــَص نَ�شِ

ْح�َشَن اهلل اإلَيَْك َوَل تَبْـــِغ الَْف�َشاَد 
َ
َكَمـــا اأ

ْر�ـــصِ اإِنَّ اهلل َل يُِحـــبُّ امْلْف�ِشِديَن( 
َ
يِف اْلأ

الق�ش�ـــص77. كمـــا اأن الآيـــات القراآنيـــة 

املنظمة لقت�شـــاد الأمة بداأت بالدعوة 

اإىل تقـــوى اهلل، وانتهـــت بالتحذير من 

عـــذاب اهلل يف الآخـــرة ، فقال تعاىل : 

يَُّها الَِّذيَن اآَمنُواْ اتَُّقواْ اهلل َوَذُرواْ َما 
َ
)يَا اأ

 ْ وؤِْمننَي َفاإِن ملَّ بَا اإِن ُكنتُـــم مُّ بَِقـــَي ِمَن الرِّ

ـــَن اهلل َوَر�ُشوِلِه  َذنُواْ بَحْرٍب مِّ
ْ
تَْفَعلُـــواْ َفاأ

ْمَواِلُكْم لَ تَْظِلُموَن 
َ
َواإِن تُبْتُْم َفلَُكْم ُروؤُو�ُص اأ

َولَ تُْظلَُمـــوَن َواإِن َكاَن ُذو ُع�ْشَرٍة َفنَِظَرةٌ 

ُقـــواْ َخرْيٌ لَُّكْم اإِن  ن تَ�َشدَّ
َ
اإِىَل َميْ�َشـــَرٍة َواأ

كنتُـــْم تَْعلَُموَن َواتَُّقـــواْ يَْوًما تُْرَجُعوَن ِفيِه 

ا َك�َشَبْت  ى ُكلُّ نَْف�ـــصٍ مَّ اإِىَل اهلِل ثُـــمَّ تَُوفَّ

َوُهْم لَ يُْظلَُموَن( البقرة 281-278. 

اأما الأ�شا�ص الثاين من اأ�ش�ص القت�شاد 

الإ�شالمـــي فهو : الق�شـــط، وهو ميزان 

اهلل تعاىل الذي اأمـــر به ر�شله وعباده، 

وقامت عليه ال�شماوات والأر�ص. فقال 

ْر�َشلْنَا ُر�ُشلَنَـــا ِبالَْبيِّنَاِت 
َ
تعـــاىل : )لََقـــْد اأ

يـــَزاَن ِلَيُقوَم  نَزلْنَـــا َمَعُهـــُم الِْكتَاَب َوامْلِ
َ
َواأ

َماء  النَّا�ـــُص ِبالِْق�ْشِط( احلديـــد25. )َوال�شَّ

لَّ تَْطَغـــْوا يِف 
َ
يـــَزاَن اأ َرَفَعَهـــا َوَو�َشـــَع امْلِ

ِقيُمـــوا الْـــَوْزَن ِبالِْق�ْشـــِط َوَل 
َ
يـــَزاِن َواأ امْلِ

يَزاَن( الرحمن9-7. تُْخ�ِشُروا امْلِ

والق�شـــط يف املعامـــالت يُحقق التوازن 

بني الـــروح واملـــادة، والدنيـــا والآخرة، 

والعبادة واملعاملـــة، والفرد واجلماعة، 

والتنميـــة والرعاية الجتماعية. فينجو 

املجتمع بذلك من الفراط الذي مُيزقه 

، والتفريـــط الذي يُ�شيعه ، وت�شمو فيه 

القيم وحترتم فيـــه احلوافز ، وال�شعي 

نحـــو العمـــل ال�شالـــح الذي يقـــود اإىل 

الفـــالح، مع احرتام الرغبـــات و�شيانة 

الأمالك. 

اأما الأ�شا�ص الثالث من اأ�ش�ص القت�شاد 

الإ�شالمـــي فهـــو: ال�شتخـــالف، وهـــو 

اأ�شـــرف مهمة يف احليـــاة كلف بها رب 

العبـــاد عباده، بـــاأن جعلهم خلفاء له يف 

الأر�ص. يقـــول تعـــايل : )َواإِْذ َقاَل َربَُّك 

ْر�ِص َخِليَفًة( 
َ
ِللَْماَلِئَكِة اإِينِّ َجاِعٌل يِف الأ

البقرة 30. . 

القسط في 
المعامالت يحقق 
التوازن بين الروح 

والمادة والدنيا 
واآلخرة والعبادة 

والمعاملة
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محكمة أميركية تحكم لصالح بنك األردن 
دبي اإلسالمي

رجـــح مراقبـــون يف قطـــاع الطاقة اأن يُ�شجـــل التعديل املرتقب لأ�شعـــار امل�شتقات 

النفطيـــة انخفا�ًشـــا طفيًفا، يف ظل تراجـــع اأ�شعار اخلام عاملًيـــا. واأغلقت العقود 

الآجلـــة خلـــام برنـــت فـــوق 103 دولر للربميل، مـــع ا�شتمرار القلـــق يف الأ�شواق 

الأوروبية من اأن ت�شاعد العنف يف اأوكرانيا قد يجلب املزيد من العقوبات، اإ�شافة 

اإىل بيانات اقت�شادية اأمريكية اأثارت توقعات بطلب قوي يف اكرب م�شتهلك للنفط 

يف العـــامل. و�شجلـــت الأ�شعار ثاين خ�شائر �شهرية علـــى التوايل، مع هبوط برنت 

2٫8 % واخلـــام الأمريكـــي 2٫3 %، مت�شررة مـــن وفرة يف املعرو�ص و�شعف يف 
الطلب. 

القت�صاد الإ�صالمي

ت�شهـــد املنتجـــات الإ�شالمية ازدهاًرا �شناعًيـــا ورواًجا كبرًيا خالل ال�شنـــوات الأخرية، الأمر الذي 

جـــذب عدًدا مـــن ال�شركات ال�شينية والكنديـــة والأوروبية لال�شتثمار يف هـــذا القطاع النامي، يف 

حني يك�شف اأحد كبار امل�شتثمرين اأنه من بني 30 �شوًقا نا�شئة لهذا القطاع، فاإن نحو 50 % من 

جمموع ال�شتهالك العاملي للمنتجات الإ�شالمية هو يف منطقة اخلليج، واأن 87 % من عائدات 

القطـــاع ت�شـــب يف ال�شعوديـــة، وتاأتي �شمن عائـــدات احلج والعمرة، يف منطقتـــي مكة املكرمة 

واملدينة املنورة على وجه التحديد.

وقـــال: نـــادر �شـــربي املدير التنفيـــذي ل�شركة »تاميز فايـــف« العاملية املتخ�ش�شـــة يف ابتكار 

املنتجـــات الإ�شالمية، لـ»ال�شـــرق الأو�شط«: )اإن هذا القطاع اأ�شبح جاذًبا ل�شتثمار ال�شركات 

العاملية ،ومل يعد حكًرا على امل�شلمني فقط(.

وتابـــع: »هنـــاك نوعان من ال�شركات، النـــوع الأول: يت�شمن تلك التي تقارب الأ�شواق الإ�شالمية من اخلارج، وهي معظمها غري 

اإ�شالميـــة، وتهتـــم بالقت�شـــادات الإ�شالمية،كجزء من ا�شرتاتيجيتها لدخول الأ�شواق النا�شئة؛ والنـــوع الثاين: تلك التي تبحث يف الأ�شواق 

الإ�شالمية من الداخل اإىل اخلارج، وغالًبا يقودها م�شلمون اأو تكون �شركات غربية موجهة نحو هذا القطاع". 

مصاعب كبيرة 
تواجه البنوك اإلسالمية 

مع تطبيق بازل 3
يف الوقـــت الـــذي ت�شتعـــد فيه البنـــوك يف كافة  

اأنحـــاء العامل لتلبية املعايري التنظيمية ال�شارمة 

بـــازل 3، تواجـــه البنـــوك الإ�شالميـــة م�شـــدًرا 

لعـــدم التيقن ،قـــد يكـــون باهظ التكلفـــة، وهو 

كيـــف �شتتعامل اجلهـــات الرقابية مع ودائع تلك 

البنوك؟.

تبـــدو البنوك الإ�شالمية قـــادرة على التاأقلم مع 

قواعد اتفاقية بازل 3، التي �شتُطبق تدريجًيا يف 

متلف اأنحاء العـــامل على مدى الأعوام القليلة 

املقبلـــة يف معظـــم البنوك، مـــن اخلليج وجنوب 

�شرق اآ�شيا حيث القت�شادات القوية.

ولأن التمويـــل الإ�شالمـــي ي�شتهجـــن امل�شاربـــة 

النقدية، لذلك جند ميزانيات تلك البنوك نظيفة 

بدرجـــة كبرية مـــن امل�شتقات والأ�شـــول املعقدة 

عاليـــة املخاطـــر، التـــي اأغرقـــت بع�ـــص البنوك 

التقليديـــة يف خ�شم الأزمة املاليـــة العاملية. لذا 

يفرت�ـــص األ تواجـــه البنـــوك الإ�شالمية م�شاكل 

تُذكـــر يف تلبية معايري بـــازل 3 بخ�شو�ص احلد 

الأدنى من راأ�ص املال. 

وات الأخرية، الأمر الذي 

ذا القطاع النامي، يف 

% من 
 من عائدات 

ي مكة املكرمة 

ة يف ابتكار 

تثمار ال�شركات 

المية من اخلارج، وهي معظمها غري 

واق  وع الثاين: تلك التي تبحث يف الأ� واق النا�شئة؛ والن

ثورة صناعية للمنتجات »اإلسالمية« والسعودية



بقلم: د. اإبراهيم بن حممد احلجي

امل�شــرف على اأكادمييــة الوقـــف

هندســة
الوقـــف

كنـــت اأظن اأن املهمة �شتكون �شهلة، واأن 

الرحلـــة �شتكـــون ق�شـــرية، وقد عزمت 

على اإجناز الت�شاميـــم الهند�شية لبيت 

العائلة يف ال�شني، واأخذت معي الأ�شياء 

الأ�شا�شيـــة مثل املخططـــات املعمارية، 

حيـــث اإن الوقـــت الـــذي كنـــت اأنـــوي 

اأم�شـــاءه؛ ت�شاعـــف ع�شـــرات املرات، 

فكنـــت اأظـــن اأن اأجنز املهمـــة يف  عدة 

اأ�شابيـــع اأو نحوهـــا، ولكنـــي مل اأ�شتطع 

اإجناز اإل الأ�شياء الأ�شيا�شية  يف املهمة 

يف مدة �شبعة اأ�شهر؛ وكلها يف ال�شني.

ولـــك اأيهـــا القـــارئ العزيـــز اأن تتخيل 

�شبعة اأ�شهر يف ال�شني لتنجز مثل هذه 

املهمـــة، لتتفاهـــم وتتعامـــل مع متلف 

الحتياجات  للبناء.

ففـــي البدايـــة ذهبـــت ل�شـــراء الرخام 

ال�شناعـــي؛ واأول �شـــوؤال بـــادروين بـــه 

واأ�شبـــح هو اأهـــم �شـــوؤال يواجهني من 

كل �شركـــة اأذهـــب اإليهـــا ولكـــن بطرق 

متلفة.. كم مرت مربع؟!

اإىل  الرجـــوع  ال�شـــروري  مـــن  فـــكان 

املخطـــط املعمـــاري، ملعرفـــة امل�شاحـــة 

املطلوبة، وكانت يف حدود 3 األف مرت، 

ومت تعميدهـــم على ذلك بعد اأن اأجرينا 

املقا�شات با�شتخـــدام برنامج الأتوكاد، 

حيـــث كنـــت اأملـــك ال�شيغـــة الرقميـــة 

للمخطـــط املعمـــاري للمبنـــى، وهكـــذا 

كل مـــكان اأذهب اإليه لإكمـــال املن�شاأت 

دائًمـــا للمخططـــات  املطلوبـــة نرجـــع 

املعماريـــة، حتى عند الإنـــارة كنا نرجع 

اإىل املخطط املعمـــاري، وعند الذهاب 

اإىل �شـــركات الأثـــاث كنـــا ل نقدم على 

�شراء �شيًئا اإل بالرجوع اإىل املخططات 

الهند�شية.

فاملخطـــط الهند�شـــي الدقيـــق يجعـــل 

الأ�شيـــاء تتكامـــل، وهـــو ال�شـــيء الذي 

يحكم العقل من بدايته اإىل نهايته، ومن 

هنـــا برزت فكرة املخططـــات املعمارية 

والإن�شائيـــة،  وجـــاءت فكـــرة هند�شـــة 

 waqfengineering.com الوقف. 

والتي بُنيت روؤيتهـــا على تكون م�شدًرا 

للم�شاجـــد  الهند�شيـــة  للمخططـــات 

واملوؤ�ش�شـــات واملراكز اخلرييـــة، والتي 

تعترب هو اإحدى مبادرات عنوان الوقف 

waqf.com ولإرتباط وقف امل�شاجد 
واملراكز واملوؤ�ش�شـــات اخلريية ارتباًطا 

وثيًقـــا بفن الهند�شـــة املعمارية، ففكرة 

هند�شـــة الوقف جاءت من اأجل حتقيق 

اأهداف اأ�شا�شية منها:

1 - �شناعة مركز متخ�ش�ص يف هند�شة 
الوقف.

2 - تعزيـــز روح التعـــاون بـــني اجلهات 
اخلريية ومزودي اخلدمة.

3 - تقـــدمي ال�شت�شـــارات الهند�شيـــة 
للجهات وامل�شروعات الوقفية.

فيعر�ـــص موقــــــــــــــع هند�شـــة الوقـــف 

الت�شميمـــات املختلفـــة ملـــن اأراد وقف 

من�شـــاأة اأو مبنى كــــ )امل�شجد  /  مركز 

اإ�شالمـــي /  معهـــد �شرعـــي   / مركز 

حتفيـــظ قـــراآن  / مركـــز للدعـــوة  / 

جامعـــة ثقافيـــة / مدر�شـــة تعليمية / 

مكتبة خريية/  مرافق عامة / عمارات 

وقفيـــة / �شقـــة وقـــف /م�شنـــع تـــور 

وقف/ طب الوقف /  م�شت�شفى وقف/ 

عيادة وقف/ م�شنع مياة معدنية وقف 

/ �شالة اأعرا�ص وقف(. 

كمـــا اأنه مـــزود اأي�ًشا بخدمـــة ت�شجيل 

ال�شركات، من اأجل عر�ص الت�شميمات 

واإ�شافـــة  بال�شـــركات،  اخلا�شـــة 

بال�شـــركات،  اخلا�شـــة  الت�شميمـــات 

هنـــا  ومـــن  الواقفـــون،  بهـــا  لينتفـــع 

كانـــت اأهميـــة اإيجـــاد حم�شـــن رقمي 

للمخططات املعمارية والهند�شية، مثل 

باقي الهند�شات

موقع هندسة الوقف 
يمكن الواقفين 

من االستفادة من 
المخططات الهندسية 
بأشكالها المتنوعة في 

الوقف

)141( ــ نوفمرب 2014 ــ حمــرم 741436

الوقف الإ�صالمي

إبراهيم بن حممد احلجي

أكادمييــة الوقـــف

هندســة

ات ـــات ـــات  ـــا للمخططـــا للمخطط ا للمخططـــا للمخططـــ دائًمـــع دائمـــع دائًم ًع  ع دائمـــع دائمـــ ـــة نرجـــة نرج ة نرجـــة نرجـــ ة املعمارية، ففكرة شـــة املعمارية، ففكرة شـــة املعمارية، ففكرة ـــاملطلوبـــاملطلوب شـــا بفن الهند�شـــا بفن الهند� ا بفن الهند�ـــا بفن الهند�ـــ ـــوثيقـــوثيًق



اليوم يُحدد اإ�شاءة الغد، اأوقف ر�شًما هند�شًيا.
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الوقـــف يف الإ�شـــالم يت�شـــع مفهومه يف كل مـــال متقوم من 

عقـــار، اأو اأر�ـــص، اأو دار، اأو ر�شمـــة هند�شيـــة، اأو منقول، اأو 

منفعة، اأو م�شتاأجر، وغري ذلك من املنافع الأخرى.
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يـــرتاوح قيمة املخططـــات الهند�شية والر�شـــوم الإن�شائية 

للمبـــاين من خم�شة األف اإىل مائة األف دولر يف املتو�شط 

،فاإذا اأنت اأوقفتها فقد اأوقفت خرًيا كبرًيا 
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تتنوع حاجـــات النا�ص العامة للوقف بح�شـــب املكان والزمان، 

وهند�شـــة الوقف مكان ُم�ش�ص لرفـــع املُخططات الهند�شية 

واملعمارية واحلاجة لها ما�شة.
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ل مينعـــك ما ل ت�شتطيـــع عن فعل ما ت�شتطيع، فاأوقف ولو 

مطًطا هند�شًيا مل�شت�شفى، اأوعمارة وقفية.
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ل تفكـــر يف املا�شي، واجعل احلا�شر مزرعة امل�شتقبل، كــن 

ُمتفائاًل، واأوقف لهند�شة الوقف.
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تغريدات وقفية
واإذا نظرنـــا حولنـــا لوجدنـــا الهند�شة تدخـــل يف جميع جوانب 

حياتنا، و�شوف نعر�ص اأفرع الهند�شة التطبيقية بجميع فروعها 

العملية والتقنية: هند�شة احلا�شــــوب - هند�شة وقائيـــة 

هند�شـــة ميكاترونيـــات -  هند�شـــة املـــرور هند�شـــة حيويـــة -  

هند�شة املعلومـــات 

الهند�شة علم عرفه الإن�شان القدمي لحتياجه الطبيعى للقيا�ص، 

�شواء للم�شاحات اأو للبناء، ولفن الهند�شة العمارة طابع خا�ص، 

وخا�شـــة فـــن العمـــارة الإ�شالمية، والـــذي يُعطي لفـــن العمارة 

طابعها اخلا�ص املميز، 

وهكـــذا هند�شـــة الوقـــف waqfengineering.com مهمته  

تي�شـــري الو�شـــول للمخططـــات الهند�شيـــة باأ�شكالهـــا واأنواعها 

املختلفـــة، لتمكني الواقفني لالإ�شتفادة منهـــا عند بناء امل�شاجد 

واملراكـــز اخلرييـــة عن طريق تقدمي خدمـــة املخططات جاهزة 

للواقف دون تكلفة .

فـــاإذا التفتنـــا اإىل م�شجـــد القرويـــني )م�شجد يف مدينـــة فاأ�ص 

املغربيـــة(، بنـــينّ عـــام 245 هــــ/859 م، وقامت ببنائـــه فاطمة 

الفهرية، حيث وهبت كل ما ورثته لبناء امل�شجد، لوجدنا املخطط 

املعمـــاري اخلا�ص به هـــو ت�شميم معماري ماأخـــوذ من ت�شميم 

�شحـــن الأ�شد بغرناطة. وللم�شجد �شبعـــة ع�شر باًبا، وجناحان 

ـــط ف�شـــاء امل�شجد  يتقابـــالن يف طـــريفنّ ال�شحـــن الـــذي يتو�شنّ

الداخلـــي، ويحتوي كل جناٍح على مكاٍن للو�شوء من املرمر، كان 

اأهـــل املدينة وُحكامها يقومون بتو�شعة امل�شجد وترميمه والقيام 

ب�شوؤونه.وقـــد اأ�شـــاف الأمـــراء الزناتيون مب�شاعـــدة من اأمويي 

الأندل�ـــص حـــوايل 3 اآلف مرت مربـــع اإىل امل�شجد، وقام بعدهم 

املرابطون باإجراء تو�شعة اأخرى.

يُعتـــرب امل�شجد اجلامع بالقريوان من اأ�شخم امل�شاجد يف الغرب 

الإ�شالمي وتبلغ م�شاحته الإجمالية 9700 مرت مربع، ومقيا�شه 

كالتايل ما يقارب 126 مرت طوًل و 77 مرت عر�ًشا.

وختاًما تُعترب املخططات الهند�شية الأ�شا�ص لأي م�شروع،وقيمتها 

ثمينة لأنها حتمل املعرفة واخلربة، فاأوقف ولو مطًطا هند�شًيا 

ا�شتخدمته من قبل لينتفع بهم الواقفون يف اأوقافهم.  

فاإن املجتمع بحاجة ملثل هند�شة الوقف مثل حاجته اإىل هند�شة 

املـــرور، وهند�شـــة الطرق، وخا�شة عند ال�شـــروع يف بناء  املدن 

الوقفيـــة، واملجمعات التعليمية الوقفيـــة، وامل�شروعات ال�شحية 

الوقفية. لنكون منارة يف العمارة وَمعلًما يف العمارة، وتربز جمال 

العمارة الإ�شالمية مراعني املقاي�ص واملوا�شفات العاملية.

ومـــن هنـــا فاإننا ندعـــو  كل مهند�ص ومهند�شـــة  اإىل اأن يجودوا 

مبخططاتهـــم بعـــد الإنتهـــاء منها، لتكـــون م�شدر مـــن م�شادر  

هند�شة الوقف، وتكون وقًفا  لهم. 



حتظى القـــارة الإفريقية باهتمام كبري 

اإطـــار املخططـــات التـــي حتيكهـــا  يف 

الهيئات الكربى املعنية بن�شر الن�شرانية 

اإحـــدى  العامل،ففـــي  يف  )امل�شيحيـــة( 

الليـــايل �شاهدت تقريـــًرا عن التن�شري 

يف اإفريقيـــا، وهالنيِّ ما �شمعت وراأيت! 

حتى بلـــغ اهتمام املنظمـــات امل�شيحية 

باإفريقيـــا درجـــة جعلت بع�ـــص الدوائر 

الكن�شيـــة تتنبـــاأ باأنـــه يف نهايـــة القرن 

الع�شرين �شيكون واحد من كل اثنني يف 

اإفريقيا م�شيحًيا !

فعلـــى �شبيل املثـــال يوجـــد يف اإفريقيا 

حـــوايل 111 األـــف اإر�شاليـــة، ويتجاوز 

عـــدد الكنائ�ـــص يف اخلرطـــوم وحدها 

400 كني�شة!

كل هـــذا العـــدد مـــن امل�شلمـــني قد مت 

تن�شـــريه؟ الآلف بـــــــل املاليـــني تركوا 

اإ�شالمهـــم! ونحـــٌن نائمون..�شامتون..

غافلون؟!

وقبل اأن ينتهي التقرير اإذا باأحد الدعاة 

هناك يوجه نداء جلميع امل�شلمني يقول 

فيه: )نحن باأ�شـــد احلاجة اإليكم، ُهبنّوا 

لنجدتنا لن نعذركم اأمام اهلل لتقاع�شكم 

عن ن�شرتنا!(.

زاد حـــزين واأملي و�ُشعـــوري بالعجز عن 

تلبية نداء هذا الداعية!

حاولـــٌت اأن اأن�شى مـــا �شمعتـــٌه وراأيتٌه، 

ل �شيمـــا وقد ا�شتقـــر يف داخلي باأننينّ 

لن اأ�شتطيع اأن اأفعـــل �شيًئا، واإذا بالنار 

تزداد ا�شتعـــاًل، فما من ن�شرة لالأخبار 

اأ�شاهدهـــا يف الآونة الأخـــرية اإلإ واأرى 

فيها ماآ�ٍص وماآ�ٍص جديدة للم�شلمني،بــــل 

هناك جـــزء يف الن�شرة لعر�ـــص ماأ�شاة 

�شوريـــا والعـــراق، و�شـــور القتلـــى من 

امل�شلمـــني الذيـــن و�شـــل عددهـــم اإىل 

كذلـــك  الن�شـــرة  ويف  الآلف،  مئـــات 

جـــزء ثابت ُم�ش�ص لغـــزة، وما اأدراك 

ة! فالبيـــوت تُهـــدم باجلرافات  مـــا غـــزنّ

علـــى روؤو�ـــص اأهلها،والر�شا�ص يخرتق 

يت�شاقطون  ال�شغار،وال�شهـــداء  اأج�شاد 

بالع�شرات، والـــذل والهوان وال�شياع ل 

ميكن للعبارات اأن ت�شغُه.

ماآ�ٍص هنا وهناك ول ندري اأين النهاية؟ 

�شاألت نف�شـــي: األي�ص اهلل بقادر؟ األي�ص 

اهلل بجبـــار؟، األي�ص اهلل ل يعجزه �شيء 

يف الأر�ـــص ول يف ال�شمـــاء؟! فلمـــاذا 

يرتكنا هكذا نتجرع كوؤو�ص الهوان؟!

األ�شنـــا  الأ�شئلـــة  تزاحمـــت يف ذهنِّـــي 

م�شلمون؟ األي�ص منا ال�شاحلون؟ األ�شنا 

الكثـــري منا ي�شوم وي�شلي؟ األ�شنا ندعو 

اهلل ونت�شـــرع اإليـــه بـــاأن يك�شـــف عنـــا 

الغٌّمة؟

فلمـــاذا مل ي�شتجب دعاءنا، وهو القادر 

على ن�شرتنا يف ملح الب�شر؟!

فكـــرٌت كثـــرًيا عـــن م�شـــدر يُجيب عن 

اأ�شئلتـــي، فقـــزت اإىل خاطـــري فكـــرة 

البحـــث عـــن الإجابـــة يف القـــراآن،اأمل 

نَزلْنَـــا اإِلَيُْكْم ِكتَاًبا ِفيِه 
َ
يقل ربٌنا: {لََقْد اأ

َفـــاَل تَْعِقلُـــوَن}، اأقبلـــٌت على 
َ
ِذْكُرُكـــْمۖ  اأ

القـــراآن باحثة عن بُغيتي، ففوجئت باأن 

الإجابـــة فيـــه وا�شحة تـــام الو�شوح، 

فاهلل قادر ُمقتدر ي�شتطيع اأن يُف�شر ما 

ْن 
َ
َذا اأَراَد �َشيًْئا اأ ْمـــُرهُ اإِ

َ
َا اأ حاق بنا: {اإِمننّ

يَُقـــوَل لَـــُه ُكْن َفَيُكـــوُن}، ومع ذلك فقد 

اأخربنـــا القراآن بـــاأن اهلل لن يفعل ذلك 

اإلإ اإذا قـــام امل�شلمـــون اأوًل بتغيـــري مـــا 

باأنف�شهم من اعوجاج،والتزموا منهجه: 

ُوا  {اإن اهلل ل يَُغـــرِينّ َمـــا ِبَقْوم َحتنّى يَُغرِينّ

ــي، اإذا اأردنا  نُْف�ِشِهْم} فالأمر جلنـّ
َ
َمـــا ِباأ

ا�شتجالب الن�شر الإلهي فال بديل عن 

تنفيذ اأوامر اهلل ون�شرته: {اإْن تَنْ�ُشُروا 

ْقَداَمُكْم}.
َ
اهلل يَنْ�ُشْرُكْم َويُثَبِّْت اأ

ويف املقابـــل فـــاإن ما يحـــدث لنا ما هو 

اإل عقوبـــة مـــن اهلل- عـــز وجل – وهو 

�َشابَتُْكْم 
َ
َومَلنّا اأ

َ
نتيجة طبيعة ملا فعلناه: {اأ

ننّى َهَذا 
َ
�َشبْتُْم مثْلَيَْها ُقلْتُْم اأ

َ
ُم�شيَبٌة َقْد اأ

ُقـــْل ُهَو ِمْن عنْـــد اأنُْف�ِشُكْم}، فاملعا�شي 

التي نرتكبها، والأوامـــر التي نُخالفها، 

كل هـــذا اأدى اإىل غ�شـــب املوىل علينا، 

ومن ثـــم ا�شتدعاء العقوبـــة: {َوتَُذوُقوا 

ـــا �َشَدْدمُتْ َعـــْن �َشِبيِل اهلِل}،  وَء مِبَ ال�شنّ

اإًذا فما تذوقناه من �شوء وذل ما هو اإل 

نتيجـــة ملا فعلنـــاه، ول ينبغي ملن ارتكب 

املخالفـــة اأن ي�شتغرب العقوبة، فاإن كان 

ال�شـــك يُ�شـــاورك من هـــذا الت�شخي�ص 

فانظـــر اإىل �شوارعنـــا، ومـــا فيهـــا من 

التف�شـــخ الأخالقـــي، وقلـــب  مظاهـــر 

ب�شرك للف�شائيات، وما تبثه من دعوة 

للفح�ص والفجور، وتاأمل حجم املعامالت 

الربويـــة التي تتعامل بها البنوك! األي�ص 

الغ�ـــص والكـــذب والر�شـــوة منت�شرة يف 

رة  ربـــوع البـــالد!؟ األي�شت مـــوالة الكفنّ

والتقاع�ـــص عن ن�شرة امل�شت�شعفني من 

امل�شلمني اأمًرا واقعًيا بيننا؟! 

فلماذا اإًذا ن�شتغرب العقوبة؟!

وملاذا نعجب من عدم اإجابة اهلل لدعائنا 

ون�شرته لنا؟! فاأنا واأنت ال�شبب!! 

أنا وأنت السبب!
د. وفـاء بنت نا�صـر العجمي

كلية العلوم الجتماعية - جامعة الإمام حممد بن �شعود الإ�شالمية

@DrWafa1430

دعوتنـــــــا
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�شمحـــت جمموعة "جوجـــل" با�شتخدام 

تطبيقها "هـــاجن اآوت�ص" لتوجيه الر�شائل 

علـــى اأجهزة حممولة، باإجـــراء ات�شالت 

�شوتيـــة جمانيـــة اأو بكلفـــة متدنيـــة عرب 

النرتنت، على غرار خدمة �شكايب.

وقـــال اأحـــد م�شـــوؤويل "جوجـــل" علـــى 

مدونة املجموعة: "ي�شمح هاجن اآوت�ص يف 

الأ�شا�ـــص بتوجيه ر�شائـــل �شريعة اأو بدء 

حمادثة عرب تقنية الفيديو، بني جمموعة 

من الأ�شخا�ـــص، لكن اأحياًنا من الأف�شل 

الت�شال ب�شخ�ـــص، لنقول له: اإننا نحبه، 

ومع الن�شخة اجلديدة للتطبيق بات الأمر 

ممكًنا".

وجمعـــت جوجـــل بـــني قـــدرات خدمتها 

"جوجـــل  الإنرتنـــت  عـــرب  لالت�شـــالت 

فوي�ـــص"، وبـــني تطبيـــق "هـــاجن اآوت�ص"، 

الـــذي حقـــق جناًحا كبـــرًيا عـــرب �شبكة 

التوا�شل الجتماعـــي لل�شماح خ�شو�ًشا 

باإجراء ات�شالت بالفيديو بني جمموعات 

جماًنا.

و�شتكـــون الت�شـــالت بـــني م�شتخدمـــي 

تطبيـــق "هـــاجن اآوت�ـــص" جمانيـــة اأي�ًشا، 

وكذلـــك كل الت�شالت التي جترى داخل 

الوليـــات املتحدة وكنـــدا، ح�شبما اأو�شح 

فـــولي، والت�شالت عرب هـــذا التطبيق 

�شتكـــون ممكنة لالأجهـــزة املحمولة التي 

تعمل بنظامي "اأندرويــــد" و "اآي اأو اأ�ص" 

من "اآبـــل". 

قريبا.. “واتس آب” بخدمة 
االتصال الصوتي مجانا

يعتزم برنامـــج "وات�ص اآب" خلدمـــات ر�شائل الهاتف 

املحمـــول اإطالق ميـــزة خدمية جديـــدة، وهي خدمة 

الت�شـــال ال�شوتـــي املجـــاين، ليخدم اأكـــر من 600 

مليون ُم�شتخدم ن�شط.

واأو�شح خرباء الت�شالت اأن التغريات التي ت�شهدها 

واجهـــة التطبيق املجاين تُ�شـــري اإىل قرب بدء تطبيق 

هذه اخلدمة املميزة للم�شتخدمني.

وك�شفـــت التقاريـــر عـــن ال�شـــور امل�شربة مـــن واجهة 

امل�شتخدم اأنها ت�شري اإىل قرب تكني التطبيق اجلديد 

للم�شتخدمـــني مع اللغات والرتجمات املختلفة، والتي 

�شيتم عر�شها عند تلقي امل�شتخدم ملكاملة هاتفية عرب 

تطبيق "وات�ص اآب".

جتـــدر الإ�شـــارة اإىل اأن خدمـــة "وات�ـــص اآب" اململوكة 

ملوقـــع التوا�شل الجتماعي "في�ـــص بوك" قد �شهدت 

ارتفاًعـــا بن�شبـــة 15 % يف ن�شاطهـــا منـــذ عمليـــة 

ال�شتحـــواذ عليها، ليتخطى عـــدد م�شتخدميها على 

�شبيل املثـــال اأكثــــر من 50 مليون م�شتخدم ن�شط يف 

الهند وحدها. 

جوجل تسمح بإجراء 
اتصاالت صوتية 
مجانية

اأعلنـــت �شركـــة "جوجل"  عـــن اإ�شافة 13 لغة جديـــدة اإىل واجهة خدمة 

الربيد الإلكرتوين التابعة لها "جيميل" Gmail لتغطي الآن نحو 94 % 

من م�شتخدمي الإنرتنت حول العامل.

وكانـــت ال�شركـــة �شابًقا توفـــر خدمة "جيميـــل" بـ 58 لغـــة، والآن اأ�شبح 

العـــدد الإجمـــايل للغات املدعومـــة 71 لغة، وذلك باإ�شافـــة كال من اللغة 

الإفريقانيـــة )لغة جنوب اإفريقيا(، والأرمينيـــة، والأذربيجانية، وال�شينية 

)هـــوجن كوجن(، والفرن�شية )كنـــدا(، واجلاليكية، واجلورجية، واخلمريية، 

الالوية، واملنغولية، والنيبالية، وال�شينهالية، ولغة الزولو. 

“جوجل” تضيف 13 لغة جديدة إلى 
خدمة البريد اإللكتروني “جيميل”
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حتدثنـــا يف احللقة الأوىل عـــن اإ�شهام 

املـــراأة الكويتية يف دعـــم م�شرية الوقف 

املا�شـــي،  كويـــت  يف  بواكريهـــا  منـــذ 

ونوا�شل اليوم ا�شتكمالها، حيث توقفنا 

عنـــد الإ�شراقـــة الثالثـــة التـــي تخ�ـــص 

اإجنـــازات المانة العامـــة لالأوقاف يف 

دولة الكويت فيما يخ�ص املراأة: 

• م�شروع مركز ال�شتماع: وفيه نخبة من 
الجتماعيني  وال�شت�شاريني  املخت�شني 

والنف�شيـــني املوؤهلـــني، الذيـــن يقدمون 

امل�شـــورة للمت�شـــالت حلـــل م�شكالتهن 

الجتماعية والنف�شية من دون مقابل.

• م�شـــروع مركـــز اإ�شـــالح ذات البـــني: 
الـــذي مت اإن�شـــاوؤه بالتعـــاون مـــع وزارة 

العـــدل، ويهـــدف اإىل ا�شتقبـــال حالت 

»وحـــدة  وفيـــه  الزوجيـــة،  اخلالفـــات 

الر�شـــاد الزواجـــي«، التـــي تعمل على 

تر�شيـــد الـــزواج وتاأ�شي�شـــه علـــى مبداأ 

التفاهم حتى يكون ناجًحا منذ بدايته، 

وكـــم جنـــح -وهلل احلمـــد- يف التوفيق 

بني الأزواج وثنيهم عن الطالق.

• م�شـــروع مركـــز الروؤيـــة بالتعـــاون مع 
وزارة العـــدل اأي�ًشـــا: مـــن خـــالل اإدارة 

ال�شت�شـــارات الأ�شرية الذي يلتقي فيه 

الطليـــق باأبناء طليقتـــه التي حت�شنهم، 

ب�شـــكل ح�شاري، ويف مـــكان لئق معد 

لذلك بدًل من مافر ال�شرطة واأروقة 

املحاكم.

• اإ�شـــدار وثيقـــة احلمايـــة مـــن العنف 
الأ�شـــري ودعـــم كل ن�شـــاط مـــن �شاأنه 

مناه�شـــة العنـــف بكافـــة اأ�شكاله �شد 

املراأة.

تقـــدمي الدعـــم الدائـــم للجمعيـــات   •
الن�شائية داخل دولة الكويت وخارجها، 

حتى تتمكن من دعـــم احتياجات املراأة 

�شواء املادية اأو التاأهيلية.

ف�شاًل عـــن م�شاهمة املـــراأة يف الإدارة 

العليـــا لالأمانـــة، وقياداتهـــا الإ�شرافية 

وكوادرها التنفيذية. 

لالأ�شـــوة  منـــوذج  الرابعـــة:  الإ�شراقـــة 

احل�شنة من خالل املح�شنات الكويتيات 

من اأ�شرة اآل ال�شباح الكرام.

حـــني اأقف، ومـــن بـــاب اإبـــراز الأ�شوة 

احل�شنـــة عنـــد العمل اخلـــريي للمراأة 

الكويتيـــة يف �شائـــر البيـــوت الكويتيـــة 

بجميع �شرائحهـــا الجتماعية، ي�شدين 

علـــى وجـــه اخل�شو�ـــص اإ�شهـــام املراأة 

الكويتية من اأ�شـــرة اآل ال�شباح الكرام، 

الذي بـــرز وب�شكل جلي من خالل كثرٍي 

مـــن ن�شائها الف�شليات يف تاأكيد الهوية 

الإ�شالميـــة وتاأ�شيـــل النزعـــة الدينية 

للمجتمع الكويتي.

فهذه ال�شيخـــة مو�شي املبارك ال�شباح 

يُزين ا�شمها م�شجد كبري عامر مبنطقة 

الريمـــوك ف�شـــاًل عن وقفهـــا اخلريي 

املعروف.

وهـــذه ال�شيخة العنـــود الأحمد اجلابر 

ال�شبـــاح يُزين ا�شمها م�شجد كبري على 

ال�شريط ال�شاحلي مبنطقة الزور.

وكـــذا احلـــال لل�شيخـــة مـــوزة الأحمد 

ال�شبـــاح، التـــي ازدان ا�شمهـــا مب�شجد 

يف منطقـــة ال�شبيـــة، وال�شيخـــة بدرية 

الأحمد اجلابر ال�شباح مبنطقة البدع، 

ف�شاًل عـــن مركزها للعـــالج الكيماوي 

مبنطقة ال�شباح ال�شحية.

وهـــذه ال�شيخة فتـــوح ال�شلمان ال�شباح 

يزدان ا�شمها مب�شجد يف جزيرة فيلكا، 

ف�شـــاًل عن املركـــز ال�شحـــي ب�شاحية 

ال�شامية.

وهـــذه ال�شيخة لطيفة املالـــك ال�شباح 

يُزيـــن ا�شمهـــا م�شجـــد علـــى ال�شريط 

ال�شاحلي مبنطقة ال�شعيبة.

وهـــذه ال�شيخـــة اأو�شاح علـــي ال�شباح 

يـــزدان ا�شمها مب�شجد يف منطقة جابر 

العلـــي، وال�شيخة مرمي �شعد العبد اهلل 

مبنطقة ال�شليبيـــة الزراعية، وال�شيخة 

فاطمـــة ال�شبـــاح ب�شاحيـــة عبـــد اهلل 

ال�شـــامل، وال�شيخـــة دلل مبارك املالك 

ال�شبـــاح مبنطقـــة ال�شـــالم، وال�شيخة 

بيبـــي ال�شامل املبـــارك ال�شباح مبنطقة 

ال�شـــالم اأي�شـــاً، وال�شيخة مـــرمي جابر 

ال�شباح مبنطقة بيان، وال�شيخة �شبيكة 

حـــويل،  مبنطقـــة  ال�شبـــاح  ال�شلمـــان 

وال�شيخـــة �شبيحـــة ال�شبـــاح مبنطقـــة 

الق�شور.

ولعله مـــن الالفت للنظر حر�ص معظم 

هـــذه الثلة الكرمية علـــى انتقاء مواقع 

هذه امل�شاجد يف مناطق خارجية. 

د.  عبداملح�صن اجلار اهلل اخلرايف / الأمني العام لالأمانة العامة لالأوقاف

الإ�صراقـات احل�صاريــة

من إشراقات الوقف
إسهام المرأة الكويتية في دعم مسيرة الوقف )2-2(

المرأة الكويتية أبرزت 
الهوية اإلسالمية 

للمجتمع الكويتي من 
خالل أعمالها الخيرية
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ا�شتـــذكار �شـــرية العاملـــني يف العمـــل 

اخلـــريي، واأبرزهـــم د. عبـــد الرحمن 

يف  يُجـــدد  اهلل-  –رحمـــه  ال�شميـــط 

النفو�ـــص الهمـــة، ويوقـــد احلما�شة يف 

اأو�شاط ال�شباب القادم اإىل هذه ال�شاحة 

املباركـــة، التي يرُتجـــم من خاللها حبه 

هلل -عـــز وجل- وامتثال لأوامره ب�شكل 

عملي وفعال ، يرجو ما عنده -�شبحانه 

-من جائزة للعاملني ب�شدق واإتقان..

ويف �شـــرية د. عبـــد الرحمن الكثري من 

الإتقـــان الـــذي نحتـــاج اإىل التاأ�شي به؛ 

فقد اختار –رحمه اهلل-  الناأي بالعمل 

اخلـــريي عـــن الن�شاطـــات ال�شيا�شية، 

فتكـــت  اأرواح  اإنقـــاذ  يف  وتخ�ش�ـــص 

بهـــا املجاعـــات واحلـــروب والأمرا�ص 

امل�شتع�شيـــة، ول يوجـــد عمـــل اأعظـــم 

اأثـــًرا من اإنقـــاذ النف�ـــص الب�شرية التي 

ترنحت مـــن ال�شعف والهزال، وارتخت 

ع�شالتها و�شقطت على الأر�ص..

فهـــا هنـــا امـــراأة، اأم �شعيفـــة يتحرك 

طفلهـــا فـــوق �شدرهـــا، ول ي�شمـــع اإل 

اأنفا�شها التـــي ترتدد يف لهاث خفي�ص، 

تـــودع احليـــاة يف اأ�شـــى وحـــزن عميق، 

ونظـــرات اعتـــذار لطفـــل جائـــع يُجثم 

قـــرب جثمانها، يبكـــي، جوًعا وعط�ًشا، 

ول تلك له �شيًئا �شوى البكاء اخلافت 

بال �شوت من كرة الهزال وال�شعف.

فجـــاأة، توقفـــت �شيارة )جمعيـــة العون 

املبا�شر( ونزل منهـــا طاقم اإ�شعاف، ثم 

حمـــل الأم برفق وحنـــان، وو�شعها اإىل 

جانـــب طفلها يف ال�شيارة وانطلقوا اإىل 

مركز الرعاية ال�شحية.

قوتهـــا،  الأم  ا�شرتجعـــت  اأيـــام،  بعـــد 

فوجدت ابنها ي�شرب من قنينة احلليب، 

ونظرت اإىل �شريرها النظيف، واأنبوب 

التغذيـــة يف �شاعدهـــا، فـــاإذا بالطيبب 

يقـــرتب منهـــا، وياأمـــر باإزالتـــه وتقدمي 

وجبة خفيفة لها، ثم يُخربها باأن مكتب 

جمعية العون �شيزودها بنوع من املا�شية 

املدرة للحليب، ت�شرب منها وتبيع الزائد 

عن حاجتها، فلم تتمكن من الرد ب�شيء 

�شوى دموع الفرح..

هذه هي الطريقة التي عمل بها د.عبد 

اإفريقيـــا، كان  ال�شميـــط يف  الرحمـــن 

قريًبـــا جـــًدا من امليـــدان، بـــني النا�ص، 

وكان مير�ص كما مير�شون، ويجوع كما 

يجوعـــون، ومي�شي امل�شافـــات الطويلة 

حينمـــا ي�شعب على ال�شيارة بل الدواب 

اأن تعـــرب الطـــرق الوعـــرة واملنحدرات 

اخلطـــرة، حتى قال له اأهل القرية التي 

و�شل اإليها: "اأنت اأول اأجنبي ي�شل اإىل 

هذه البقعة".

اإنهـــا �شخ�شيـــة نـــادرة، جمعـــت بـــني 

"الطبيـــب"، الـــذي يحمل ر�شالـــة اإنقاذ 

الأبدان من املـــوت، وبني الداعية الذي 

يدرك حجـــم م�شوؤولية الأمـــة باأ�شرها 

اإفريقيـــا، م�شوؤوليـــة  عمـــا يجـــري يف 

�شرعيـــة يتحملهـــا كل م�شلـــم على اأنها 

فر�ـــص، وي�شمى بفر�ـــص الكفاية، الذي 

اإذا مل يقـــم به اأحد لإنقاذ هذه الأرواح، 

فـــاإن الأمـــة باأ�شرهـــا تكون اآثمـــة، قال 

ر�شول اهلل ]: "اأميا اأهل عر�شة مات 

فيهم �شخ�ص جوًعا، وهم يعلمون، فقد 

لزمتهـــم ديته"، ولهـــذا ال�شبب حتديًدا 

ا�شتجـــاب النا�ـــص لنداء عبـــد الرحمن 

ال�شميـــط، ودعموه، فهو ينوب عنهم يف 

اأداء ذلـــك الفر�ص املوجـــع ل�شمائرهم، 

يف اأقا�شي الأر�ص، ويف اأ�شق الظروف، 

وينقـــل اإليهم ب�شـــكل ُمنتظـــم، وُم�شور 

ب�شـــكل ُمعرب، نتائـــج اأعمالهم التي قام 

بها اآخرون نيابة عنهم.

لقد قـــام اأنا�ص اآخرون باأعمال ُم�شابهة 

ملـــا قام بـــه د. عبد الرحمـــن ال�شميط 

-رحمـــه اهلل-، ولكنـــه تيـــز عن غريه 

باأنه حول العمل مـــن اهتمام �شخ�شي، 

لي�شبـــح �شـــاأن اأمـــة، وتيـــز بـــاأن بنى 

موؤ�ش�شـــة، وو�شع نظاًما لهـــا ل يرتبط 

بوجود ال�شخ�ص، وتيز اأي�ًشا بتوا�شله 

املوؤثر عرب و�شائل الإعالم، كانت قدراته 

التوعوية تُعـــادل وزارة اإعالم ُمتحركة، 

لأنه كان يتحدث مثل الأم الثكلى.

وهكـــذا كانـــت اأحاديث عبـــد الرحمن 

ال�شميـــط، ت�شدر حـــرارة �شاخنة عرب 

الإذاعـــة والتلفـــاز والأ�شرطـــة، حرارة 

اأ�شعلت نفو�ص امل�شلمني يف طول البالد 

الإ�شالمية وعر�شها. 

د. السميط تخصص 
في إنقاذ أرواح 

فتكت بها المجاعات 
والحروب واألمراض 
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