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تعد جلنة التعريف بالإ�شالم من اللجان الفريدة واملميزة يف 

عملها الدعوي واخلريي، حيث انتهجت اللجنة منذ ن�شاأتها 

، و�شـــارت عليه عرب �شـــنواتها  ـــا ُمعتـــدلاً عـــام 1978م خطاً

الطوال، وكانت ثمرة هذا املنهج القومي دخول اأكرث من 66 

األف �شخ�ص يف الإ�شالم.

لقـــد لفتت اللجنـــة باأعمالها املتميزة اأنظار العامل ب�شـــرقه 

وغربه، و�شار لها ب�شمات وا�شحة يف ُمتلف املجالت �شواء 

كانت الإن�شـــانية اأو اخلريية اأو الدعويـــة اأو الجتماعية..، 

ا يف كل جمال من تلك املجالت، مما جعلها  فاأ�شبحت معلماً

قبلـــة للمراكـــز الإ�شـــالمية والدعوية حول العـــامل، ومنهالاً 

يُ�شتفاد من خرباتها التي تراكمت عرب ال�شنني.

ولذلك ل ن�شـــتغرب عندما جند اأن موؤ�ش�شة عاملية ومنظمة 

 )spmuda( دولية مثل منظمة ال�شـــالم الـــدويل والتنمية

يلفت اأنظارها الأعمال واخلدمات والأن�شطة التي تقوم بها 

جلنة التعريف بالإ�شـــالم للجاليات امل�شـــلمة وغري امل�شلمة 

املتواجدة على اأر�ص الكويت.

فقد قامت تلك املوؤ�ش�شـــة بتكرمي كل من مدير عام جمعية 

النجـــاة اخلريية د. حممد الأن�شـــاري، ونائـــب مدير جلنة 

التعريـــف بالإ�شـــالم عبدالعزيـــز الدعيـــج، ورئي�ـــص جلنة 

الدعـــوة الإلكرتونيـــة بجمعيـــة النجـــاة اخلرييـــة عبداهلل 

العجيل ورئي�شـــة ق�شـــم املهتديات اجلدد باللجنة الن�شائية 

جناة الطويل، ورئي�شـــة ق�شـــم الف�شـــول باللجنة الن�شـــائية 

الدرا�شـــية لطيفة ال�شعيد، ورئي�شة ق�شـــم التوعية باللجنة 

الن�شائية  اإقبال احلجي.

هـــذا التكـــرمي للجنـــة والعاملني بهـــا رجال ون�شـــاء، مدراء 

وروؤ�شـــاء اأق�شـــام، وموظفني ودعاة، اأفرع الرجال والن�شـــاء 

علـــى حد �شـــواء، جاء ثمرة جهد وعطـــاء ل حدود له ،فكل 

ا ح�شـــارياًا وثقافياًا  هـــوؤلء �شـــاهموا يف جعل اللجنـــة مركزاً

ا ي�شـــعى لإ�شعاد الب�شـــرية بغ�ص النظر عن اجلن�شية  ُمتميزاً

اأو اللون اأو الدين اأو العرق مما جعلها ت�شتحق هذا التكرمي 

العاملي. 

ن�شـــاأل اهلل -عـــز وجـــل- اأن يُبـــارك يف اللجنـــة ورجالهـــا 

ون�شائها.. 

التعريف باإلسالم..
مصنع رجال ونساء العمل الخيري

شيخة السيد إبراهيم 

الرفاعي 
ست مدارس في 

امرأة
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دعا رئي�ص جلنة زكاة كيفان ال�شـــيخ عـــود اخلمي�ص اأهل اخلري 

واأ�شـــحاب الأيادي البي�شـــاء وذوي القلوب الرحيمة اإىل تقدمي 

ُم�شـــاهماتهم وتربعاتهـــم من اأموال زكواتهم و�شـــدقاتهم لدعم 

م�شـــروع عالج املر�شى الفقراء واأ�شحاب العوز وغري القادرين، 

الذي تعكف اللجنة على تنفيذه حالياًا خارج الكويت يف عدد من 

الدول العربية والإ�شالمية الفقرية.

واأ�شـــار اخلمي�ص يف ت�شريح �شـــحايف اإىل اأن اللجنة ت�شعى اإىل 

عالج 200 �شـــخ�ص من املر�شى الفقراء امل�شنني والأطفال من 

ذوي الإعاقة، واأن هناك 100 طلب لدى اللجنة لعالج كبار ال�شن 

من الأمرا�ص املزمنة وخا�شة اأمرا�ص الكبد وال�شرطان والف�شل 

ا  ا اأن  اللجنة با�شتطاعتها حالياًا عالج 50 فرداً الكلوي، مو�شـــحاً

من امل�شـــابني بالف�شل الكلوي الذين يحتاجون اإىل غ�شيل الكلى 

با�شـــتمرار، واأن التكلفة ال�شـــهرية لعالج  املري�ـــص الواحد تبلغ 

ـــا يف حاجة ما�شـــة للعالج  ا ، بينما يوجد 150 �شخ�شاً 50 ديناراً
ولي�ص لـــدى اللجنة الإمكانيات املادية لتلبيـــة طلباتهم والتكفل 

بعالجهـــم، ونحـــن جنتهد علـــى قدر ما يُقدمه لنـــا اأهل اخلري، 

لذلـــك نُنا�شـــد اأهل اخلري مـــن اأبناء الكويت الذيـــن ُجبلوا على 

فعل اخلري، ب�شـــرورة امل�شـــاركة يف تخفيف اآلم هوؤلء املر�شى 

ـــا ملبـــداأ التكافـــل الجتماعي  وامل�شـــاعدة يف عالجهـــم ، تطبيقاً

ا ملد يد العون وامل�شـــاعدة والإعانة لكل  بني امل�شـــلمني، وتعزيـــزاً

حُمتاج و�شـــاحب حاجة وخا�شـــة من املر�شى الفقراء. ، وذلك 

بالتربع عرب الت�شال باخلط ال�شاخن للم�شروع : 66293044 

اأو مراجعـــة مقـــر جلنـــة زكاة كيفـــان بجوار اجلمعية الرئي�شـــة 

للم�شاهمة يف عالج هوؤلء املر�شى ال�شعفاء.  

واأو�شح اخلمي�ص اأن التكلفة ال�شهرية لعالج  الطفل املعاق تبلغ 

ا ، وهناك 100 من هـــوؤلء الأطفال  املعاقني بحاجة  20 دينـــاراً
اإىل العالج، ونن�شد من اأهل اخلري التكفل بعالجهم . 

دعـــا مدير عام جلنـــة زكاة العثمـــان التابعة جلمعية 

النجـــاة اخلريية اأحمد باقر الكندري اأهل اخلري اإىل 

تقـــدمي الدعم وامل�شـــاهمة يف م�شـــروع مراكز اأترجة 

ا اإىل  القراآن الكرمي، الذي تُنفذه اللجنة حالياًا ُم�شـــرياً

ا،  اأن الإقبـــال من اأهل اخلري على دعمـــه اإقبالاً كبرياً

ا بف�شـــل اهلل وتوفيقه وجهود  ا مُميزاً لـــذا حقق جناحاً

ا اأن اللجنة حري�شة على خدمة  القائمني عليه، موؤكداً

كتاب اهلل -عز وجل-  من خالل تعليم القراآن الكرمي 

ا ون�شـــر علومه بني جميع اأفراد  ا وفهماً ا وحفظاً جتويداً

املجتمع من ُمتلف الأعمار وندعو الأ�شـــرة امل�شلمة 

بكامل اأفرادها للم�شاركة يف هذا امل�شروع. 

وقـــال الكندري يف ت�شـــريح �شـــحايف : اإن جلنة زكاة 

العثمـــان ت�شـــتهدف مـــن خـــالل م�شـــروع الأترجـــة  

امل�شاهمة يف تخريج اأ�شرة حافظة لكتاب اهلل وتن�شئة 

جيل يتحلى بال�شـــلوك واخللق القراآين بالإ�شافة اإىل 

غر�ـــص الرغبـــة ال�شـــادقة بحفظ كتـــاب اهلل واإتقان 

 ، ا وعمالاً جتويده وتالوته، وربط اأبنائنا بكتاب اهلل َعلماً

ا واإناثاًا على العناية بالقراآن  وت�شـــجيع النا�شـــئة ذكوراً

الكرمي وتوقريه باعتباره م�شـــدر عـــز وكرامة الأمة، 

ودعـــا الكنـــدري املتربعني اأو الراغبني يف الت�شـــجيل 

للدرا�شة اإىل مراجعة مقر جلنة زكاة العثمان مبنطقة 

حويل اأو الت�شال على الهاتف: 99388878  

واختتم الكندري اإن م�شروع الأترجة يهدف اإىل اإذكاء 

روح املناف�شة ال�شريفة والت�شابق وامل�شارعة اإىل حفظ 

كتاب اهلل. 

“كيفان” تدع��و أهل الخير للتكفل 
بع��الج 200 مريض فقير خارج الكويت

الكندري: برامج علمية 
وترفيهية يتضمنها منهج 

التحفيظ لألطفال
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�لنجـــاة �خلرييـــة



اأكـــــــــد رئي�ـــص جلنـــــــــة زكاة  

التابعـــة جلمعيــة  الفحيحيـــل 

النجـــاة اخلرييـــــــــة عبد اهلل 

الـــزكاة  م�شـــروع  اأن  الدبو�ـــص 

واأبـــرز  اأهـــم  مـــن  وال�شـــدقات 

امل�شروعات التي تُنفذها  اللجنة، 

وذلـــك لتحقيـــق مبـــداأ التكافل 

الجتماعي بني امل�شلمني، واإزالة 

اأ�شـــباب العوز والفقر، وتخفيف 

معاناة الفقراء وامل�شاكني والأيتام 

وذوي احلاجـــات، لفتاًا اإىل اأن 

امل�شـــروع ي�شـــتفيد منـــه اآلف 

�شـــر الفقرية داخل الكويت 
ُ
الأ

وخارجهـــا، واأ�شـــاف  الدبو�ص 

يف ت�شريح �شحايف باأن اللجنة 

ت�شعى من خالل هذا امل�شروع 

اإىل الهتمـــام بتفعيـــل الركـــن 

الثالث من ديننا احلنيف، وذلك 

لتحقيـــق التعـــاون علـــى الـــرب 

والتقــوى ، اإ�شافة اإىل  حتقيق 

التكافل بني اأغنياء امل�شـــلمني 

اجلانـــب  واإبـــراز  وفقرائهـــم، 

الكويتي  للمجتمـــع  الإن�شـــاين 

امل�شلــم  عالوة على �شد حاجة 

الفقراء  وُم�شاعدة  املحتاجني، 

يف معي�شتهم.

ودعـــا الدبو�ـــص اإىل �شـــرورة 

ُم�شـــاهمة اأهل اخلري واملح�شنني 

هـــذا  يف  الأيـــادي  واأ�شـــحاب 

امل�شـــروع، الذي تُنفـــذه اللجنة 

على مدار العـــام، حيث ميكن 

للمتربع واملح�شن الكرمي الذي 

يريد اإخراج زكاته تخ�شـــي�ص 

املبلغ الـــذي يراه ُمنا�شـــباًا من 

هـــذا  ل�شـــالح  اأموالـــه  زكاة 

امل�شـــروع يف امل�شـــرف الـــذي 

ا اإىل اأن احت�شاب  يريده ُم�شرياً

ن�شـــبة الـــزكاة يبلـــغ 2.5 % 

مـــن املال الفائ�ـــص عن حاجة 

ال�شـــخ�ص الذي يُريـــد اإخراج 

زكاة مالـــه، ومـــن زاد عن ذلك 

فله الأجر والثـــواب من اهلل-

عز وجـــل- و�شيُ�شـــاعف اهلل 

لـــه يف ميزان ح�شـــناته.. ومن 

اأراد اأن يت�شـــدق مبا جتود به 

نف�شـــه فلـــه الأجر امل�شـــاعف 

عنـــد ربه، ومُيكـــن التربع عرب  

اأرقام اللجنة: 23922260 – 

90028343

واختتم الدبو�ص اإىل اأن الّزكاة 

�شـــعرية كبريةٌ وعبادة عظيمة، 

ُمنتِظمـــة،  دورّيـــة  فري�شـــٌة 

دائمـــُة املوارد ُم�شـــتمّرة النفع 

ـــد، فري�شٌة مق�شدها  واملقا�شِ

اإغناء الفقراء وذوي احلاجات، 

ـــل �شـــاأفَة العَوز  اإغناءاً ي�شتاأ�شِ

من حياِتهـــم ويُقِدرهم على اأن 

ينَه�شوا وحَدهم. 

اأكد مدير عام جلنة زكاة ال�شامية وال�شويخ التابعة جلمعية النجاة 

اخلريية �شـــامي بونا�شـــي اأن اللجنة توزع يومياًـــا نحو 100 وجبة 

فطـــور على عمال النظافة الب�شـــطاء يف منطقة ال�شـــامية، وذلك 

مب�شـــاهمات عـــدد من اأ�شـــحاب الأيـــادي البي�شـــاء واأهل اخلري 

واملح�شنني من �شكان املنطقة.

واأ�شـــاف بونا�شي يف ت�شريح �شـــحايف اأن عمال النظافة وغريهم 

ا �شـــعيفة ومعا�شات قليلة  من الُعمالة الب�شـــيطة يتقا�شـــون اأجوراً

ا ل تُ�شمن ول تُغني من جوع ، فما اأروع اأن يُ�شاعد امل�شلم اأخاه  جداً

امل�شـــلم، وما اأف�شـــل اأن يجود امل�شلم القادر على اأخيه امل�شلم غري 

القادر، وما اأعظم  الأجر من اهلل –تعاىل- اأن يُفرج امل�شـــلم على 

اأخيه امل�شلم هموم الدنيا، واأن يُ�شاعده بقدر ما ميلك، واأن ير�شم 

البت�شامة على وجهه، ويُخفف عنه معاناة احلياة وق�شوتها.

واأ�شـــاد بونا�شي بامل�شـــاهمات العظيمة التي يُقدمها اأهل املنطقة 

ا اأنها بادرة طيبة تدل على اإن�شانية  لدعم م�شاريع اللجنة، مو�شحاً

اأهل الكويت و�ُشعورهم مبعاناة الفقراء والب�شطاء وذوي احلاجات 

وغري القادرين، داعياًا جميع  موؤ�ش�شات العمل اخلريي يف الكويت 

اإىل ن�شر هذه التجربة يف جميع مناطق الكويت، وخا�شة التي تعج 

بالعمالة الوافدة من الب�شـــطاء وذوي الأجور والرواتب ال�شـــعيفة، 

ا اإىل اأنه مُيكن لأهل اخلري التربع للجنة عرب  اخلط ال�شاخن  ُم�شـــرياً

97222542، اأو رقـــم اللجنـــة 24840740، اأو الذهـــاب ملقر اللجنة 
مبنطقة ال�شامية م�شجد ال�شايجي، بجوار اجلمعية الرئي�شة.

واختتم اأن اللجنة حري�شة على تنفيذ امل�شروعات التي من �شاأنها 

رعاية الفقراء وامل�شـــاكني وذوي العـــوز واحلاجة والأيتام وغريهم 

من الفئات امل�شت�شعفة. 

“زكاة الشامية” : توزيع 100 وجبة يومية على العمال البسطاء

الدبوس : يدعو الخيرين إلى مساعدة المحتاجين من خالل مشروع الزكاة

عبد�هلل �لدبـــو�س

رئي�ص جلنــة زكـاة الفحيحيل
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اأ�شـــاد نائـــب املدير العـــام بجمعيـــة النجـــاة اخلريية 

جابر الوندة بدور مركز �شـــدن يف تعزيز مكانة املراأة، 

وبناء �شخ�شـــيتها نف�شـــياًا واجتماعياًا وثقافياًا وعلمياًا، 

والهتمـــام بغر�ص القيـــم الوطنية التي تُعزز دورها يف 

خدمـــة الوطـــن واملجتمـــع، لفتاًـــا اإىل اأن املركز تُديره 

ال�شت�شارية النف�شية د. بدرية العزاز.

ا فعالاً  وبـــنّي الونـــدة اأن روؤية املركز جتعل للمـــراأة دوراً

ا يف الوقت ذاته  يف التنميـــة الذاتيـــة والوطنية، موؤكـــداً

اأن ر�شـــالة املركـــز تتمثل يف تنفيذ اخلطط املر�شـــومة 

لتحقيـــق البنـــاء النف�شـــي، وال�شـــتقرار الجتماعـــي 

والإنتاج الذاتي، والنتماء الوطني للمراأة.

مـــن جانبهـــا قالـــت ال�شت�شـــارية د. بدريـــة العـــزاز 

ا ُمتعددة منها الهدف  رئي�شـــة املركز: اإن هنـــاك اأهدافاً

الإميـــاين وهو اأن تكون املراأة اأكرث ُقرباًا من اهلل تعاىل 

واأكـــرث ِفهمـــااً للقراآن الكـــرمي، والهدف النف�شـــي وهو 

ا فعالاً يف حتقيق الراحة النف�شـــية  يجعـــل للمـــراأة دوراً

لنف�شـــها وملن حولها، والهـــدف الجتماعي وهو يعمل 

علـــى تطوير اأ�شـــاليب املراأة يف التعامـــل الإيجابي مع 

الأخريـــن، والهدف الوطني وهو خا�ـــص بتوعية املراأة 

الكويتية بدورها الوطني.

واأو�شـــحت العـــزاز اأن مركز �شـــدن لديـــه العديد من 

الو�شـــائل التـــي ي�شـــتخدمها يف حتقيـــق اأهدافـــه من 

اأهمهـــا: املحا�شـــرات التوعوية لإعادة بناء �شخ�شـــية 

املـــراأة الكويتية بكافة �شـــرائحها - الدورات التدريبية 

املهنية لالأ�شر املحتاجة لتح�شني اأو�شاعها. 

اأعلن رئي�ص جلنة الدعوة الإلكرتونية د. عبد اهلل العجيل عن 

اإطالق اللجنـــة ملوقع اإلكرتوين جديد على �شـــبكة املعلومات 

 www.truth-seeker.info/ar « الدوليـــة »الإنرتنت وهـــو

ويهـــدف موقـــع الباحث عن احلقيقة اإىل دعـــوة املُلحدين يف 

ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا باللغة العربية. 

ا  ا ُمتميزاً وقال د. العجيل: اإننا نهدف لأن يكون املوقع م�شدراً

ـــا لتقـــدمي املعلومـــات حـــول حقيقة اخللـــق، ووجود  وموثوقاً

اخلالـــق، والهدف مـــن احلياة، بالإ�شـــافة اإىل تناوله لالآيات 

ا اإىل  واملعجزات التي تثبت ذلك ب�شكل منطقي وعلمي، ُم�شرياً

اأن املوقع ي�شـــتهدف فئات املُلحدين واملُ�شـــككني والعقالنيني 

واملاديني واأ�شحاب الديانات الو�شعية وغريهم.

وعلى �شعيد حمتوى الباحث عن احلقيقة واأق�شامه وخدماته 

ذكـــر العجيل عند تد�شـــني املوقع اأن املوقـــع يُغطي جمموعة 

كبـــرية من املحـــاور والق�شـــايا والإجتاهات مـــن خالل عدة 

اأق�شـــام رئي�شـــة تتناول اأطروحـــات تُعنى بـ: »اآيـــات الوجود«، 

»دح�ـــص الداروينية«، »القراآن والعلم«، بالإ�شـــافة لالأق�شـــام 

ا ملُلحدين اهتدوا، واأخرى تعمل على اإظهار  التي تُقدم ق�ش�شاً

حما�شن الإ�شالم وت�شريعاته وجوانب من �شخ�شية النبي ] 

بالإ�شافة اإىل عدم اإغفال املوقع لقطاع عري�ص من اجلمهور 

ل ينجـــذب للخطـــاب العقلي اأو املادي البحـــت، ويبحث عما 

يلهم الروح وذلك من خالل ق�شم »واحة الإميان«.

ودعـــا العجيـــل اإىل �شـــرورة التفاعـــل مـــع املوقـــع وزيارتـــه 

وُم�شـــاركته خا�شة على مواقع التوا�شـــل الجتماعي لتكتمل 

الفائـــدة املرجوة منه، ع�شـــى اهلل اأن يتقبـــل ويهدي به وينفع 

الإ�شالم وامل�شلمني. 

النجاة تشيد بدور مركز “سدن” 
في غرس القيم الوطنية وتعزيز 

دور المرأة

اإللكترونية« تطلق  »الدعوة 
اللغة الخامسة )العربية( لموقع 

دعوة الملحدين
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م. عبد�لعزيز �لدعيج

نائب مدير عام جلنــة التعريف بالإ�شالم

اأكـــد مدير عـــام جلنة التعريف بالإ�شـــالم جمال ال�شـــطي حر�ص 

اللجنـــة على رعايـــة املهتدين اجلـــدد وخدمة اجلاليات امل�شـــلمة 

يف الكويـــت من باب التكافل الجتماعي بني امل�شـــلمني من خالل 

اإعانتهم وتقدمي الدعم والعون لهم، خا�شـــة من العمال الب�شـــطاء 

ذوي الدخل املحدود.

واأ�شـــاف ال�شطي يف ت�شـــريح �شـــحايف اأن اللجنة د�شنت م�شروع 

اإطعام الطعام من باب �شـــماحة وعظمة الإ�شـــالم يف التعامل مع 

ا اأن امل�شـــروع ي�شـــمل توزيع املواد  الفقـــراء  واملحتاجـــني مو�شـــحاً

الغذائية على العاملني الب�شـــطاء واملهتديـــن اجلدد من اجلاليات 

الأ�شـــيوية الوافدة من الفقراء وذوي الدخل املحدود، ُم�شـــريااً اإىل 

اأن امل�شروع ي�شـــتهدف تاأليف قلوب املهتدين اجلدد وتثبيتهم على 

الإ�شالم عالوة على غر�ص املفاهيم الإ�شالمية يف نفو�شهم، تقدمي 

يد امل�شـــاعدة لغري امل�شـــلمني لتحبيبهم يف الإ�شالم، وكذلك رعاية 

املهتدين اجلدد اجتماعيااً ومادياًا ونف�شياًا.

ا  ولفت ال�شـــطي اإىل اأن امل�شـــروع نـــوع من ال�شـــدقة ياأتي انطالقاً

من رد النبي ] على رجل جاء ي�شـــاأله:  اأي الإ�شـــالم خري؟  قال : 

" تطعـــم الطعـــام وتقراأ ال�شـــالم على من عرفت ومـــن مل تعرف" 

)البخـــاري(، وذلـــك لأن اإطعام الطعام يزيد الألفة بني امل�شـــلمني 

عامـــة . واأو�شـــح ال�شـــطي اأن قيمـــة التـــربع لل�شـــهم الواحد تبلغ 

100 دينـــار اأو ميكـــن التربع باأي مبلغ، ودعا ال�شـــطي اأهل اخلري 
واأ�شـــحاب الأيادي البي�شـــاء واملح�شـــنني وما اأكرثهم يف الكويت 

بتقدمي دعمهم وم�شـــاهماتهم لتنفيذ هذا امل�شروع، الذي �شي�شب 

ـــا بـــاإذن اهلل تعاىل يف ميزان ح�شـــناتهم وذلك من اأجل توفري  حتماً

م�شدر مايل لل�شرف منه على  امل�شروع من خالل توزيع كوبونات 

ال�شراء للمواد الغذائية اأو توزيع املواد الغذائية اأو كوبونات ال�شراء 

على ال�شريحة امل�شتهدفة من امل�شروع. 

اأكـــد نائب املديـــر العام للجنة 

التعريـــف بالإ�شـــالم املهند�ص 

عبد العزيز الدعيج اأن حقيبة 

الهداية من اأبرز امل�شـــروعات 

التـــي حر�شـــت اللجنـــة علـــى 

تطويرها خـــالل عام 2014م 

باأكـــرث من اأربـــع ع�شـــرة لغة، 

حيـــث بلغـــت تكلفتهـــا حوايل 

250 األـــف دينـــار ُم�ش�شـــة 
لطباعة 50 األف حقيبة موزعة 

على ُمتلف اللغات مبا يعادل 

الواحـــدة،  للحقيبـــة  د.ك   5
هـــذا وتقـــوم اللجنـــة بتوزيـــع 

التفا�شري املطبوعة واملرتجمة 

من كتـــاب اهلل علـــى املهتدين 

اجلدد اأو الراغبني يف التعرف 

علـــى الإ�شـــالم مـــن ُمتلـــف 

اجلن�شـــيات مـــن خـــالل تلك 

احلقيبة، واأ�شـــاف الدعيج يف 

ت�شريحه اأن اللجنة ت�شعى من 

خالل هذا امل�شروع اإىل خدمة 

اأكـــرب فئـــة من غري امل�شـــلمني 

واملهتديـــن اجلدد، عالوة على 

تقديــــم مواد احلقيبـــة بلغات 

ُمتلفة.

اأن  اإىل  الدعيـــج  ولفـــت   

حقيبة الهداية ت�شـــم ر�شـــائل 

تُعـــرف الطـــرف الآخـــر على 

الإ�شـــالم الو�شـــطي املعتـــدل، 

ومت اإعـــداد هذه املواد بوا�شـــطة 

خـــرباء ُمتخ�ش�شـــني يف التعريف 

بالإ�شالم، وتُخاطب كافة ال�شرائح 

اجلاليـــات  مـــن  الجتماعيـــة 

ميتـــاز  فالأ�شـــلوب  الوافـــدة، 

حتـــى  واملرونـــة،  بال�شال�شـــة 

ت�شـــل الفكـــرة يف اأقـــل وقـــت 

ممكن، ُمبيناًا اأن احلقيبة كانت 

�شبباًا يف اإثراء ثقافة الكثري من 

غري امل�شـــلمني، والذين عربوا 

عن �شـــعادتـهم بهذه احلقيبة، 

التي كانت بوابـــة تعرفـــوا من 

خاللها على الإ�شالم، ُم�شيدين 

بتوفرهـــا يف كافة اأفـــرع اللجنة 

من اجلهـراء اإىل الوفرة.

يهـــدف  كمـــا  بقولـــه:  وتابـــع 

غـــري  تعريـــف  اإىل  امل�شـــروع 

امل�شـــلمني علـــى الإ�شـــالم عن 

طريق �شـــرح ر�شـــالة الإ�شالم 

وتعاليمـــه باأ�شـــلوب ُمب�شـــط، 

ـــا علـــى املهتدين  و تـــوزع اأي�شاً

اجلدد الذين اأ�شلموا حديثاًا.

واأو�شـــح الدعيـــج اأن احلقيبة 

حتتوي على )ُكتيبات ون�شرات( 

ا اإىل اأن بع�ص  تعريفية، ُم�شرياً

احلقائـــب حتتوي علـــى املواد 

اللغات،  الإلكرتونية، مبختلف 

ا ملا يت�شـــنى للجنة اإجنازه  وفقاً

من برامج اإلكرتونية. 

" التعريف باإلسالم " دشنت مشروع إطعام الطعام

التعريف باإلسالم": تطوير مشروع الحقيبة الدعوية ألكثر من 14 لغة
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برعايـــة معـــايل ال�شـــيخ في�شـــل احلمـــود 

املالـــك ال�شـــباح حمافظ الفروانيـــة اأقامت 

جلنـــة التعريـــف بالإ�شـــالم حفـــالاً للفائزين 

يف م�شـــابقة الرهيمـــاين الثالثة ع�شـــر لعام 

2014م حلفـــظ القـــراآن الكـــرمي للمهتدين 
اجلدد واجلاليات الإ�شـــالمية، مببنى الهيئة 

اخلرييـــة الإ�شـــالمية العامليـــة برعاية ورثة 

املرحـــوم �شـــالح �شـــليمان الرهيماين حتت 

�شـــعار " اإن هو اإل وحي يوحى "، بح�شـــور 
كبـــار امل�شـــئولني ودعـــاة اللجنـــة واملوظفني 

واأع�شاء اجلاليات الإ�شالمية ورئي�ص البعثة 

الدبلوما�شـــية ممثل ال�شـــفري البنغالدي�شـــي 

بالكويـــت ال�شـــيد اأ�ص اأم حمبـــوب الرحمن، 

ومدير اإذاعة القراآن الكرمي �شـــمري الغريب 

، وقـــد بـــداأ احلفل بتالوة ُمباركـــة من اآيات 

القراآن الكرمي لأحد املهتدين اجلدد، ثم بعد 

ذلك قـــّدم الفائزون مناذج ُمتعـــددة للقراءة 

باأ�شوات ُمتميزة ا�شرتعت انتباه احلا�شرين، 

وتخلل احلفل العديد من الفقرات املتميزة.

ويف كلمتـــه التـــي األقاها نائـــب املدير العام 

بلجنة التعريف بالإ�شالم عبد العزيز الدعيج 

توجـــه بال�شـــكر والتقديـــر لداعمـــي ورعاة 

امل�شـــابقة اأبناء الرهيماين ولل�شـــيخ في�شـــل 

احلمـــود حمافـــظ الفروانيـــة علـــى رعايته 

للحفـــل وللح�شـــور، ثـــم حتدث عـــن اأهمية 

القـــراآن الكـــرمي ودوره يف حيـــاة امل�شـــلمني، 

ا اإىل اأهميته يف نفو�ص  وف�شل حفظه ُم�شرياً

املهتدين اجلدد املقبلني على الإ�شالم.

وقال الدعيج: اإن اجلاليات من اجلن�شـــيات 

واللغـــات املتعددة حتتاج ملـــن يرعاها ويقف 

بجوارهـــا ويوفر لهـــا ما ت�شـــتطيع به تنمية 

مقومـــات الوعي الديني لديهـــا بلغاتها التي 

تتحدث بهـــا، واأن جلنة التعريف بالإ�شـــالم 

تنفرد بهذه الآلية ُم�شـــريااً اإىل رعاية اللجنة 

للجاليـــات الوافـــدة واملهتديـــن اجلـــدد مبا 

توفـــره لهم من خدمات عديـــدة منها اإقامة 

امل�شـــابقات وتعليم اللغة العربية، بالإ�شـــافة 

اإىل الهدف الأ�شمى وهو دعوة غري امل�شلمني 

لالإ�شالم. 

 واأكـــد الدعيـــج علـــى اأهمية اجلهـــود التي 

قامت بها اللجنة لهذا العام يف ن�شـــر وتوزيع 

القراآن الكـــرمي مبختلف اللغـــات للجاليات 

واملهتديـــن اجلـــدد الذيـــن مـــنَّ اهلل عليهـــم 

: اإن هذا القراآن يعمل على  بالهداية، قائـــالاً

ا علـــى اإميانهم طاملا  تثبيت امل�شـــلمني جميعاً

مت�شـــكوا بـــه خا�شـــة املهتدين منهـــم الذين 

يرون حقائق الكون فيه.

ويف كلمته التي األقاها ال�شيد/ حامد الدبي 

مديـــر العالقـــات العامـــة باملحافظة ممثل 

ال�شـــيخ في�شـــل احلمود حمافظ الفروانية 

راعـــي احلفل قـــال فيهـــا : اأود اأن اأنقل لكم 

حتيـــات معايل حمافـــظ الفروانية ال�شـــيخ 

في�شـــل احلمـــود املالـــك ال�شـــباح، الذي مل 

ا لرتباطاته  يت�شن له ُم�شـــاركتكم اليوم نظراً

ال�شابقة.

ا اأن تلك امل�شـــابقات تفتح املجال اأمام  موؤكداً

احلافظـــني يف التناف�ـــص ال�شـــريف حلفـــظ 

القـــراآن الكـــرمي وُح�شـــن تَدبـــره، وهـــي من 

الأعمـــال التـــي يُ�شـــار اإليها بالبنـــان، والتي 

تُعترب من اأولويات اأهل الكويت الذين ُجبلوا 

منذ القـــدم على ُحب ودعم حلقات حتفيظ 

القـــراآن الكـــرمي، فكل ال�شـــكر والتقدير ملن 

يقوم برعايتها ودعمها.

ا فاإنني اأتقدم بال�شكر والتقدير للدور  وختاماً

املميـــز للقائمـــني على م�شـــابقة الرهيماين 

حلفظ القراآن الكرمي ون�شر علومه، ل�شيما 

بـــني اجلاليات امل�شـــلمة واملهتديـــن اجلدد، 

واأخ�ـــص بال�شـــكر جمعيـــة النجـــاة اخلريية 

واأع�شاء جلنة التعريف بالإ�شالم.

من ناحيته اأ�شـــاد رئي�ص البعثة الدبلوما�شية 

وممثـــل ال�شـــفري البنجالدي�شـــي بالكويـــت 

حمبـــوب الرحمـــن : بالدور العظيـــم لدولة 

الكويـــت يف العمل اخلريي، والذي تتفرد به 

دون غريهـــا ، وبالهتمام الكبري باجلاليات 

امل�شـــلمة وغـــري امل�شـــلمة، ل�شـــيما رعايـــة 

امل�شـــلمني اجلدد حتـــى يكونوا على قدر من 

التميز ُم�شـــتقبالاً من خـــالل ال ipc ، التي 

تُقيم ُم�شـــابقات كثرية منها هذه امل�شـــابقة ، 

وقـــد َعملت بدول عديدة يف العامل فلم اأجد 

مثـــل هذه الأن�شـــطة، التي تُقـــام يف الكويت 

يف جميـــع املجـــالت اخلرييـــة والإن�شـــانية 

والدعويـة.

التعريف باإلسالم كرمت الفائزين في مسابقة الرهيماني ال� 13

900 متسابق يمثلون 
15 جنسية شاركوا في 
الرهيماني ال�13 لحفظ 

القرآن الكريم
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ومن جهته قال ُم�شرف امل�شروعات اخلريية 

باللجنـــة جودة الفار�ص: اإن اللجنة تُقيم هذه 

ـــا، واأنه خالل فرتتها  امل�شـــابقة منذ 13 عاماً

املن�شرمة كان لها دورها امل�شهود يف م�شاعدة 

الكثري من املهتديـــن اجلدد واجلاليات على 

حفـــظ القراآن الكرمي، واأو�شـــح اأنه من اأبرز 

اأهداف امل�شـــابقة تخريـــج جيل من املهتدين 

اجلدد حافـــظ لكتاب اهلل، وربطهم باللجنة 

ودعاتهـــا، وتنميـــة الـــوازع الدينـــي لديهـــم 

وحمايتهم من الفنت، وبنيَّ اأن عدد امل�شاركني 

يف امل�شـــابقة هذا العام زاد عن 900 مُيثلون 

15 جن�شية و19 لغة ُمتلفة.

قيمت  مبقر 
ُ
واأو�شـــح الفار�ص اأن امل�شـــابقة اأ

اللجنـــة الرئي�شـــي مب�شـــجد املـــال �شـــالح، 

ومت تق�شـــيم ال�شـــرائح امل�شـــاركة اإىل ثالثة 

ُم�شـــتويات هي فئة املهتدين  4 ُم�شـــتويات ، 

و فئـــة اجلاليات 5 ُم�شـــتويات ، وفئة الن�صء 

مـــن اأبنـــاء  املهتديـــن اجلـــدد  واجلاليـــات 

امل�شـــلمة  3 ُم�شتويات ، ومل�شـــنا خالل هذه 

ال�شـــنة ُم�شـــاركة فعالة من قبـــل العديد من 

اجلن�شـــيات الأ�شـــيوية، وكذلك من اجلالية 

الأوروبية، حيث مت الإعالن عن امل�شابقة عرب 

العديد من و�شـــائل التوا�شل مثل: ال�شحف 

واملجالت والإعالنـــات والزيارات امليدانية، 

وغريها من و�شائل التوا�شل الجتماعي.

وبـــدوره قـــال عبـــد اهلل املديني الـــذي َمّثل 

)اآل الرهيمـــاين( يف كلمته: اإنـــه ملن دواعي 

ال�شـــرور اأن نحتفي يف هذا اليوم مبجموعة 

مـــن املهتدين واملهتديات اجلدد الفائزين يف 

م�شـــابقة املرحوم باإذن اهلل تعاىل �شـــليمان 

�شـــالح الرهيماين، والتي تُقام لل�شنة الثالثة 

ع�شـــر على التوايل حلفظ كتاب اهلل ، واأنه 

ل�شـــرف لنا اأن نُ�شـــارككم اأعمالكم الدعوية، 

والتـــي تُ�شـــاهم يف رعايـــة املهتديـــن اجلدد 

ا اجلاليات الناطقة بغري اللغة العربية  واأي�شاً

�شعياًا منكم لتحفيز امل�شاركني على التناف�ص 

ال�شـــكر  كل  فلكـــم  اهلل،  كتـــاب  حفـــظ  يف 

والتقديـــر على ما تقدمونه من ُم�شـــابقات، 

يقول الر�شول الكرمي يف احلديث ال�شريف:  

)خريكم من تعلم القراآن وعلمه)، كما اأتوجه 

بال�شـــكر للقائمـــني على هـــذه امل�شـــابقة ملا 

يبذلونـــه من جهود وا�شـــحة عـــام بعد عام 

يف اإعـــداد جيـــل مـــن اأبناء هـــذه الفئة ممن 

يحفظـــون كتاب اهلل،  ن�شـــاأل اهلل تعاىل اأن 

يجزيهم عنا خري اجلزاء.

ونحن على اأمت ال�شتعداد يف التعاون معكم، 

ون�شـــد على اأيديكم حـــول ما تقومون به من 

عمـــل عظيـــم يف خدمـــة الدعـــوة اإىل اهلل 

تعاىل، خا�شـــة واأنكم تتحملـــون عبئاًا ثقيالاً 

يف مواجهـــة الأعداد املتزايـــدة واملقبلة على 

التعـــرف على الإ�شـــالم �شـــنوياًا من ُمتلف 

املهتديـــن  برعايـــة  واهتمامكـــم  اجلاليـــات 

اجلدد ن�شـــاء ورجال منذ ن�شاأة اللجنة، وقد 

اأثلج �شدري ما �شمعته عن الذين اأ�شلموا يف 

رم�شان هذا العام .

ثـــم قام بعد ذلك رئي�ـــص جمل�ص اإدارة جلنة 

التعريـــف بال�شـــالم في�شـــل الزامـــل وكبار 

وتوزيـــع  بتكـــرمي  احلا�شـــرة  ال�شخ�شـــيات 

اجلوائـــز علـــى املت�شـــابقني الفائزيـــن مـــن 

املهتدين وامل�شـــاركني من اجلاليات وعددهم 

(، و�شـــارك  ا )32 ن�شـــاء و38 رجالاً 70 فائزاً
ممثل راعي امل�شابقة يف التكرمي، حيث بدت 

على وجهه ال�شعادة، وكذلك مت تكرمي املعلمني، 

ورعاة امل�شابقة، وال�شـــفراء الذين ح�شروا مع 

جالياتهـــم، هذا وقد متيزت امل�شـــابقة بارتفاع 

م�شتوى حفظ املت�شابقني من جميع اجلن�شيات 

مبختلف لغاتهم خا�شة املهتدين اجلدد.

ومن اجلدير بالذكر اأن هذه امل�شـــابقة  تُقام 

�شنوياًا برعاية كرمية من ورثة املرحوم �شالح 

الرهيماين واعتادت اللجنة تنظيمها دورياًا، 

ا لأبناء اجلاليـــات واملهتدين ولفهم  ت�شـــجيعاً

مبادئ الإ�شـــالم عـــن طريق حفـــظ القراآن 

الكرمي، وتعلم اللغة العربية. 
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نسائية الروضة أقامت حفال 
لخريجات الفصل التمهيدي 

باللغة الفرنسية

اأقامـــت الإدارة الن�شـــائية للجنة التعريف بالإ�شـــالم 

–اإدارة الرو�شة- حفالاً خلريجات الف�شل التمهيدي 
الإدارة،  م�شـــوؤولت  بح�شـــور  الفرن�شـــية،  باللغـــة 

ومدر�شتهن الكندية ال�شيدة فريدة.

وقالـــت م�شـــوؤولة العالقات العامـــة والإعالم عذوب 

ا يف  العو�شـــي بهذه املنا�شبة: اإن الإدارة ل تاألوا ُجهداً

تقـــدمي اخلدمات والدعـــم والرعاية لكافة اجلاليات 

املتواجـــدة علـــى اأر�ـــص الكويـــت، حيـــث تُقـــدم لهن 

الف�شول الدرا�شية خدمات غري م�شبوقة يف الكويت 

ومنطقة اخلليج، من خالل اخلربات التي اكت�شـــبتها 

مـــن تعليم اجلاليـــات ُم�شـــرية اإىل اأن خريجات هذا 

الف�شل كنَّ يف الف�شل التمهيدي للغة الفرن�شية.

ودعـــت العو�شـــي اإىل ال�شـــتمرار يف درا�شـــة اللغـــة 

الفرن�شـــية من خالل الف�شـــول التي تُنظمها الإدارة 

الن�شـــائية، وهناأتهـــن علـــى التخـــرج وحثتهـــن علـــى 

ال�شـــتمرار يف تلقـــي العلـــم عـــن طريـــق اللتحـــاق 

بالـــدورات املتقدمة ومتت ترجمـــة الكلمات باللغتني 

الإجنليزية والفرن�شية.

مـــن ناحيتهـــا األقـــت الداعيـــة الكندية فريـــدة كلمة 

باللغة الفرن�شـــية حتدثت فيها عن اأهمية تعلم اللغة 

الفرن�شية، والنتظام يف الدرا�شة.

ويف نهايـــة احلفل مت توزيع ال�شـــهادات والهدايا على 

اخلريجات. 

"التعريف باإلسالم” أطلقت 
مشروع اإلعالم اإلسالمي

اإمياناًا بر�شـــالتها الدعوية يف ن�شر دين اهلل احلنيف ،اأطلقت 

جلنة التعريف بالإ�شـــالم  م�شـــروع الإعالم الإ�شالمي بهدف 

توفري كافة الو�شائل الإعالمية الدعوية مبختلف اللغات بني  

العمالة الوافدة يف الكويت.

ودعـــا مدير اإدارتي العالقات العامـــة واملوارد باللجنة حمود 

الإبراهيم اأهل اخلري واأ�شـــحاب الأيادي البي�شاء واملح�شنني 

يف الكويت اإىل امل�شـــاهمة يف دعم هذا امل�شـــروع على اعتبار 

ا اإىل اأن قيمة التربع لل�شـــهم  اأنـــه نوع من ال�شـــدقات ُم�شـــرياً

الواحد تبلغ 100 دينار كويتي.

واأو�شـــح الإبراهيـــم اأن  ال�شـــريحة امل�شـــتفيدة من امل�شـــروع 

املهتـــدون اجلدد واجلاليات امل�شـــلمة من جميع اجلن�شـــيات 

وغري امل�شلمة لتاأليف قلوبهم من خالل ُم�شاركة امل�شلمني من 

اأبناء جالياتهم.

 وبنّي الإبراهيم اأن  اللجنة ت�شعى من خالل هذا امل�شروع اإىل 

ن�شر دين اهلل مبختلف اللغات بالإ�شافة اإىل توعية امل�شلمني 

باأهميـــة الدعـــوة اإىل اهلل، و تعزيـــز الهوية الإ�شـــالمية لدى 

امل�شـــلمني وفق منهج و�شـــطي معتدل، وبناء ُج�شور التوا�شل 

احل�شـــاري بني امل�شـــلمني وغري امل�شـــلمني ، واإ�شـــاعة ثقافة 

احلـــوار البناء واحـــرتام الأديـــان، اإ�شـــافة اإىل تعزيز الوازع 

الدعوي لدى الأ�شـــرة امل�شلمة، واحلث على الدعوة يف �شبيل 

اهلل، كمـــا ت�شـــعى اللجنـــة من خاللـــه اإىل التنويـــر والتذكري 

والتوجيه، من اأجل اإزالة املفاهيم اخلاطئة عن الإ�شالم.

 وحول ُطرق التربع للم�شـــروع اأ�شـــار الإبراهيم اإىل اأنه مُيكن 

التربع بـ 100 دينار لل�شـــهم الواحد اأو ال�شـــتقطاع ال�شهري 

ا اأنه مُيكن  الت�شـــال على هواتف  بقيمة 10 دنانري مو�شـــحاً

جلنـــة التعريـــف بالإ�شـــالم: 22444117 – 97600074 اأو 

امل�شـــاهمة على ح�شـــاب رقـــم 0119810007 اأو عرب املوقع 

   sadaqah.com.kw :الإلكرتوين
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الهتمام باملهتدي اجلديد والعناية بتثقيفه �شـــرعياًا وثقافياًا من 

اأبرز اأهداف ق�شم الف�شول الدرا�شية بلجنة التعريف بالإ�شالم، 

ويتمثل هذا الهتمام بتنظيم دورات عن اأ�شا�شـــيات علوم الدين 

و الثقافة الإ�شالمية، وتهدف تلك الدورات اإىل تاأهيل املتميزين 

منهـــم ليكونوا دعاة و مدر�شـــني وذلك �شـــمن م�شـــروع "علمني 

ال�شالم".

ومن هذا املنطلق حر�ص ق�شم الف�شول الدرا�شية باإدارة ال�شوؤون 

الن�شـــائية برعاية بع�ص املتفوقات من املهتديات، ومن اجلاليات 

امل�شلمة الغري ناطقة بالعربية، و ممن اأنهني عدة دورات �شرعية 

وتتوفر فيهن �شـــفات الداعية، علـــى تاأهيلهن ككوادر و طاقات 

ُمتميزة للعمل كداعيات و ُمدر�شـــات �شواء يف جلنة التعريف اأو 

خارجهـــا اأو يف بلدانهـــن، وقـــد مت تنظيـــم دورة " كوين داعية " 

لتلك الفئة.

تت�شـــمن هذه الدورة تعريف امل�شـــاركات باأ�شا�شيات الدعوة من 

الناحية النظرية كتعريف الدعوة واأهميتها وطرق الدعوة وكيفية 

الو�شـــول اإىل املدعو، بالإ�شـــافة اإىل بيان اأهم �شفات الداعية 

،كمـــا تهدف هذه الدورة اإىل التعريف بالديانات الأخرى، وذلك 

باإعطـــاء نبذة عن امل�شـــيحية واليهودية  والبوذية والهندو�شـــية، 

ا الأ�شئلة املتكررة حول الإ�شالم و ال�شبهات التي قد تكون  واأي�شاً

عالقة يف اأذهان غري امل�شلمني عنه.

اأما اجلانب العملي للدورة فيتمثل بتدريب امل�شاركات على بع�ص 

املهارات الدعوية كمهارة التوا�شل والتحدث بطالقة، بالإ�شافة 

اإىل املهارات الفكرية وكتابة اليوميات للداعية، كما ت�شمل هذه 

الدورة  على التدريب على مهارة التخطيط مل�شروع دعوي لفئة 

ُمعينة. 

اأ�شـــادت ُمديرة فرع ال�شـــديق الن�شائي 

بلجنـــة التعريـــف بالإ�شـــالم نورية عبد 

الهـــادي باجلهود التـــي تبذلها داعيات 

الفـــرع مبختلـــف اللغـــات مـــن خـــالل 

قيامهن بالدعوة امليدانية اخلارجية يف 

املجمعات التجارية، و�شكنات العامالت، 

وال�شالونات، والتي اأ�شفرت ثمارها عن 

اإ�شهار اإ�شالم العديد من ال�شيدات.

واأ�شافت: اإن الداعيات يقمن من خالل 

الإدارة  و�شـــعتها  ا�شـــرتاتيجية  خطـــة 

الن�شـــائية بالدعـــوة يف تللـــك الأماكـــن 

مـــن خالل توزيع الكتيبات والن�شـــرات، 

واحلقائـــب الدعويـــة، وكذلـــك اإقامـــة 

واملحا�شـــرات  والفعاليـــات  الأن�شـــطة 

والدرو�ص مبختلف اللغات، ُم�شرية اإىل 

اأن تلك املنا�شط ت�شهد اإقبالاً كبرياًا من 

اجلاليات امل�شلمة وغري امل�شلمة.

واأ�شـــارت اإىل اأن الن�شـــاط الذي قامت 

بها الداعيات بـ"لغـــة التلغو" يف جُممع 

مغاتـــري بالفروانية اأ�شـــفر عن اإ�شـــهار 

اإ�شـــالم اإحدى ال�شـــيدات مـــن اجلالية 

التلغوية. 

واختتمـــت بتوجيـــه ال�شـــكر للداعيات 

جلهودهـــن خـــالل الفرتة املا�شـــية من 

خـــالل قيامهـــن بالعديد مـــن الزيارات 

ا لتو�شـــيل  ا كبرياً امليدانية، وبذلهن جهداً

ر�شالة الإ�شالم اإىل غري امل�شلمات. 

التعريف باإلسالم النسائية نظمت دورة “كوني داعية” للمهتديات الجدد

إشهار إسالم بمجمع مغاتير في الفروانية من خالل الدعوة الميدانية
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مشروع بناء مدارس تحفيظ 
القرآن الكريم باليمن

تُعترب مدار�ص حتفيظ القراآن الكرمي باأن�شـــطتها الفعالة من اأهم الو�شائل 

الناجحة ل�شـــتقطاب ال�شباب من اجلن�شني، والرفع من م�شتواهم الثقايف 

والتعليمـــي، واحلفـــاظ عليهـــم مـــن الأفـــكار الدخيلة وال�شـــارة مل�شـــالح 

املجتمع.

عن عثمان ر�شـــي اهلل عنه، عن النبي ] قـــال: (خريكم من تعلم القراآن 

وعلمه) رواه البخاري

�أهــــد�ف �مل�صــروع 

- فتح اأبواب اخلري اأمام املح�شنني لعمل اخلري واكت�شاب الأجر.

- الهتمام بالقراآن الكرمي وعلومـــه.

- ن�شر القيم ال�شمحة للدين الإ�شالمي.

- توفري حما�شن �شرعية لالأجيال النا�شئة.

- ا�شتثمار الأوقاف يف الطاعات.

- تعلم اأحكام التالوة بجانب العلوم ال�شرعية.

- تربية جيل قراآين.

�مل�صاهمة و�لدعم

�إىلمن�لبيان

246 م148مم�شاحة امل�شروع
2 مكاتب اإدارة1 مكتب اإداريمكونات امل�شروع

7 ف�شول درا�شية2 ف�شول درا�شية
4 حمامات2 حمامات

300 طالب150 طالبعدد الطالب
25000 د.ك1500 د.ك التكلفة

مدارس تحفيظ القرآن محاضن شرعية 
لألجيال الناشئة

�إيهـــاب �لدبـــو�س

مدير جلنــة زكــــاة الفحيحيل

م�صاريــــع خرييــــــة



برعاية �صاحب �ل�صمو �أمري �لبالد

األمانة العامة لألوقاف نظمت مؤتمر التوحد العالمي الرابع في الكويت

اأكـــدت وزيرة ال�شـــوؤون الجتماعيـــة والعمل 

ووزيـــرة الدولة ل�شـــوؤون التخطيط والتنمية 

هنـــد ال�شـــبيح اأن الكويـــت تفخـــر مبركـــز 

الكويـــت للتوحد، الذي يُنظم موؤمتر التوحد 

العاملـــي الرابـــع مب�شـــاركة ُمنظمـــة التوحد 

العاملية، والذي ي�شـــهد اجلميع باإجنازاته يف 

رعاية امل�شـــابني بالتوحـــد، وتقدمي خدمات 

ورعاية لهم تُ�شـــاهي ما تُقدمـــه الكثري من 

الدول املتقدمة.

جـــاء ذلـــك خالل افتتـــاح املوؤمتـــر نيابة عن 

�شاحب ال�شمو الأمري ال�شيخ �شباح الأحمد 

حفظـــه اهلل ورعاه ، موؤكدة اأن مركز الكويت 

للتوحد يُعد من اأهم م�شـــاريع الأمانة العامة 

لالأوقاف واأبرز اإجنازاتها، تلك املوؤ�ش�شة التي 

ا مبوجب  تاأ�ش�شت قبل اأكرث من ع�شرين عاماً

املر�شـــوم الأمريي رقم 257 ل�شنة 1993م، 

وكانت بف�شـــل اهلل تعاىل مبنزلة نقلة نوعية 

للعمل الوقفـــي يف الكويت، وُخطوة ُحكومية 

رائـــدة للنهو�ـــص والرتقاء بهـــذا احلقل يف 

جميـــع جمالتـــه، حتـــى اأ�شـــبحت مفخـــرة 

ـــا للموؤ�ش�شـــات الر�شـــمية الكـــربى  ومنوذجاً

الناجحـــة حملياًا واإقليمياًـــا وعاملياًا، واملوؤمتر 

اأكـــرب �شـــاهد علـــى ُم�شـــاهماتها الفعالة يف 

تنميـــة املجتمع وتلبية احتياجاته يف ُمتلف 

املجالت، وُم�شاهمتها كذلك ب�شكل فعال يف 

م�شـــرية البناء والعطاء يف الكويت، بال�شـــراكة 

مع املوؤ�ش�شـــات الر�شـــمية والأهليـــة املهتمة 

مبجال الوقف والعمل التطوعي يف الكويت، 

موؤكدة اأن هذا املوؤمتر يرُبز الوجه احل�شاري 

للكويـــت ودورهـــا املميز يف رعايـــة املعاقني 

وخا�شة فئة التوحد. 

ومن جانبه حتدث د. عبد املح�شن اخلرايف 

الأمني العام  لالأمانة العامة لالأوقاف عن دور 

الوقف يف رعاية املعاقني والفئات اخلا�شـــة 

والعمل على تلبية احتياجاتهم، وامل�شـــاهمة 

يف تاأهيلهم والتخفيف من ُمعاناتهم، والعمل 

على دجمهم يف املجتمع واحلياة العامة. . 

واأ�شـــاف اأن وقـــف التوحـــد تُديـــره الأمانة 

العامة لالأوقاف ُمنذ ت�شـــجيله بوزارة العدل 

عام 2003م، وهو عبارة عن اأموال تربعات، 

بالإ�شـــافة اإىل الأن�شـــطة والدورات والكتب 

املقدمـــة من جهـــات واأفراد مـــن املتربعني. 

ودور الأمانـــة العامـــة لالأوقـــاف مـــن خالل 

ال�شندوق الوقفي للرعاية ال�شحية يف رعاية 

املعاقني وفئات ذوي الحتياجات اخلا�شة.

وحتـــدث كذلك عـــن م�شـــرف التوحد اأحد 

اأن�شـــاأتها الأمانـــة  م�شـــارف اخلـــري التـــي 

العامـــة لالأوقـــاف لدعـــم وتعزيـــز اجلهـــود 

املبذولة على ال�شـــعيدين الر�شـــمي والأهلي 

مـــن اأجـــل رفع م�شـــتوى اخلدمـــات العلمية 

والثقافيـــة والجتماعيـــة ملر�شـــى التوحـــد 

وتلبية احتياجاتهم، وامل�شـــاهمة يف تاأهيلهم، 

والتخفيـــف مـــن ُمعاناتهـــم، والعمـــل علـــى 

دجمهم يف املجتمع واحلياة العامة. 

بدورهـــا، قالـــت رئي�شـــة املوؤمتر د. �شـــمرية 

ال�شعد:  اإنه لفخر عظيم لنا بتف�شل �شاحب 

ال�شـــمو الأمري برعاية هـــذا املوؤمتر، والذي 

يعك�ـــص اهتمام �شـــموه –حفظه اهلل ورعاه- 

بـــذوي الإحتياجات اخلا�شــــــة،  واملعاقيـــن 

مـــن فئة التوحد ب�شفة خا�شة. 

وكما اأو�شلنا خليجياًا الحتفال بيوم التوحد 

لـــالأمم املتحدة عام 2007 م ف�شي�شـــل هذا 

الرمز اإىل العامل كله لدعم ق�شـــية امل�شابني 

بالتوحـــد، واحتياجاتهـــم يف جميـــع مراحل 

عمرهم باإذن اهلل. 

ا بامل�شوؤولية نحو  واأ�شافت اأن �شعورنا جميعاً

جُمتمعنـــا، دفعنـــا للمزيد مـــن العمل اجلاد 

الدوؤوب، لنُحدث طفرة يف و�شع لبنات العمل 

املوؤ�ش�شـــي مبركز الكويت للتوحد، وي�شـــتمر 

العمـــل املنظم واملوؤ�شـــ�ص علـــى التميز، مما 

اأثمر عن ح�شـــول املركز على �شهادة اجلودة 

للكفـــاءة الإدارية، وكذلك �شـــهادة العتماد 

العاملي للربنامج الفني. 

وتابعـــت: اأن موؤمترنا احلايل هو اأحد جهود 

املركـــز لن�شـــر الوعـــي بالتوحـــد والرتقـــاء 

باأ�شاليب التدخل نحوه، وت�شحيح الكثري من 

العالجـــات اخلاطئة والآمال الكاذبة لأولياء 

الأمور، وما هذا اجلمع الكرمي والذي �شرفنا 

باحل�شـــور من اأكرث مـــن 36 دولة يف العامل 

لي�شاركونا هذا التجمع اإل لهذا الهدف.  

ويف ختـــام احلفل قام �شـــباب مركز الكويت 

للتوحـــد بتكرمي وزيرة ال�شـــوؤون  الجتماعية 

والعمل هند ال�شبيح.  

السعد: رعاية سمو األمير 
لمؤتمر التوحد يعكس 

اهتمام الكويت بالفئات 
الخاصة

كتبت: �شمر اأبو�شكر
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حمليـــات



السفارة الكويتية  بألمانيا 
ُتسلم مركزا إسالميا الدفعة 

األولى من التبرعات

�شلم �شفري دولة الكويت لدى اأملانيا منذر بدر العي�شى 

اليوم لوفد من جمل�ص اإدارة مركز اإ�شـــالمي يف اأملانيا 

فعـــة الأوىل من تربعـــات ُحكومة دولـــة الكويت ،  الدُّ

وهذه الدفعة ُم�ش�شـــة لرتميم مبنى ا�شـــرتاه املركز 

ا بهدف حتويله اإىل م�شجد. موؤخراً

خـــالل  ت�شـــريحات  العي�شـــى يف  ال�شـــفري  واأعـــرب 

مرا�شـــم ت�شـــليم التربع عن اأمله باأن يتمكن القائمون 

علـــى م�شـــروع الرتميم من افتتاح امل�شـــجد يف الوقت 

املحدد، حتى ي�شتطيع امل�شلمون يف مدينة )هامبورغ( 

اأداء الفرائ�ص الدينيـــة واحلفاظ على الهوية الدينية 

لع�شرات اآلف من امل�شلمني العرب وغري العرب. 

قـــال الرئي�ـــص ال�شـــوداين ُعمر الب�شـــري: اإن دولة الكويـــت من اأكرب 

ا على اأن اختيار الدكتور معتوق عبد  الداعمني للعمل الإن�شاين موؤكداً

اهلل املعتوق مبعوثاًا لالأمني العام لالأمم املتحدة لل�شـــوؤون الإن�شـــانية 

يتما�شى مع الدور الكويتي املقدر يف هذا املجال.

جاء ذلك لدى ا�شـــتقبال الب�شري للمبعوث الأممي املعتوق، واملفو�ص 

ال�شـــامي ل�شـــوؤون الالجئـــني انطونيو غوتريي�ص، وح�شـــور عدد من 

الوزراء وامل�شـــوؤولني، وال�شفري الكويتي لدى اخلرطوم طالل من�شور 

الهاجـــري. وقال وزير الرعاية الجتماعية ال�شـــوداين كمال ح�شـــن 

علـــي لل�شـــحافيني عقب اللقـــاء: اإن الب�شـــري قّدم �شـــكره وتقديره 

ا وحكومـــة و�شـــعباًا على دعمهم امل�شـــتمر لل�شـــودان،  للكويـــت اأمـــرياً

ودورهم الإن�شاين امل�شرف على امل�شتوى العاملي.

من جانبه اأعرب املعتوق عن �شكره وتقديره للرئي�ص الب�شري وحكومته 

ولل�شـــعب ال�شوداين، الذي ي�شت�شيف بكل كرم وحفاوة مئات الآلف 

ا من كافة  ا كبـــرياً مـــن الالجئـــني. ولفـــت اإىل اأنهم وجدوا ا�شـــتعداداً

امل�شـــوؤولني الذين التقوهم مبعية املفو�ص ال�شامي للتعاون والتن�شيق 

لتقدمي كل الت�شهيالت املطلوبة للعمل الإن�شاين بال�شودان. 

رئيس منظمة األسرة العربية يشيد بالدور 
اإلنساني الكبير لسمو أمير البالد

اأ�شـــاد رئي�ص ُمنظمة الأ�شرة العربية جمال البح بالدور الإن�شاين الكبري والعطاء الذي 

يُقدمه �شمو اأمري البالد ال�شيخ �شباح الأحمد اجلابر ال�شباح للعامل باأ�شره.

وقـــال رئي�ـــص جمل�ص اأمناء جائزة الأ�شـــرة العربيـــة البح يف موؤمتر �شـــحفي: اإنه 

جاء يف زيارة اإىل دولة الكويت لت�شـــليم كتاب بعنوان: )�شـــباح العرب فخر الأ�شرة 

العربية �شخ�شـــية العامل العربي للرتابط الأ�شـــري والأمـــن الجتماعي 2014م(، 

الذي يرُبز جهود اأمري البالد ويداه البي�شاء يف خارطة اأعمال الرب.

مناء جائزة الأ�شـــرة العربية تقوم كل 
ُ
واأ�شـــاف البح: اإن املنظمة مُمثلة يف جمل�ص اأ

عام بتكرمي �شخ�شـــية العام للرتابط الأ�شـــري واملوؤ�ش�شـــات والهيئـــات الفائزة يف 

حماور اجلائزة، بهدف تر�شـــيخ اأهمية الأ�شرة العربية ودورها الريادي والإن�شاين 

يف بنـــاء جمتمع اآمـــن باعتبارها النواة الأوىل والن�شـــيج املجتمعي الأول يف خاليا 

املجتمع. 

البشير .. الكويت من أكبر الداعمين للعمل اإلنساني
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�صوريـــــــا

مالوي�لقد�س �ملحتلـــــة

اجتماع رموز العمل اإلسالمي لبحث 
معاناة المسلمين االقتصادية

اأعلـــن ُرمـــوز العمـــل الإ�شـــالمي والدعـــاة يف »مـــالوي« عن 

انطالق منا�شـــط موؤمتر ي�شـــتمر ملـــدة 3 اأيـــام، بهدف بحث 

ق�شية �شوء الأو�شاع القت�شادية للم�شلمني، وامل�شكالت التي 

تُواجههم، وو�شـــع احللول التي تُعالج امل�شـــكالت الجتماعية 

والقت�شادية، والتي توؤرِّق حياتهم.

 واأكـــد ُرمـــوز العمـــل الإ�شـــالمي واملمثـــل مـــن كبـــار الدعاة 

وامل�شـــوؤولني الإٍ�شـــالمني على اأن عقد املوؤمتر جاء يف الوقت 

املنا�شـــب، خا�شةاً مع رغبة امل�شلمني يف تو�شعة نطاق دعوتهم 

يف البيئـــة املحيطة، وخا�شـــة اأن  ن�شـــبة امل�شـــلمني نحو 36 

ـــا يف تقييم الو�شع  % من �شـــكان الدولة، ورغبة الدعاة اأي�شاً
وبحث �ُشبل تاأدية واجباتهم جُتاه امل�شلمني واملجتمع. 

االحتالل ينصب مناطيد لمراقبة 
أحياء القدس

ن�شبت قوات الحتالل وحدة ُمراقبة جوية تت�شمن مناطيد 

مراقبة فوق عدة اأحياء �شرق مدينة الُقد�ص املحتلة.

وقالت م�شـــادر: اإن الحتالل ن�شب خم�شة مناطيد ملراقبة 

حتـــركات املقد�شـــيني يف املناطـــق التـــي ت�شـــهد مواجهات 

ُم�شـــتمرة وهي: بيت حنينا، �شلوان، راأ�ص العامود، �شعفاط، 

وجبل املكرب.

واملناطيـــد مزودة باآلت ت�شـــوير ومراقبة عالية الدقة تنقل 

ما يجري ُمبا�شـــرة لبلدية و�شرطة الحتالل التي باتت غري 

قـــادرة علـــى ال�شـــيطرة على احلراك ال�شـــبابي املت�شـــاعد 

�شدها يف مدينة الُقد�ص املحتلة واأحيائها املختلفة. 

آالف الالجئون السوريون باألردن مهددون بالجوع
اأعرب اآلف الالجئون ال�شـــوريون يف الأردن عن �شـــدمتهم من القرار »املفاجئ« 

لربنامج الأغذية العاملي التابع لالأمم املتحدة -با�شـــتثناء 12 األف اأ�شـــرة �شـــورية 

جلاأت اإىل الأردن - واخلا�ص بامل�شاعدات ال�شهرية.

وبرر الربنامج  قراره الذي ي�شمل قرابة ثمانني األف لجئ �شوري بح�شب بيانات 

الأمم املتحدة ذلك القرار بنق�ص امل�شاعدات الدولية املقدمة لالجئني، وقال: اإنه 

يحتاج 35 مليون دولر اأ�شبوعياًا لتلبية الحتياجات الغذائية لالأ�شر املت�شررة من 

النزاع يف �شورية والالجئني يف البلدان املجاورة.

وجاء يف بيان �شـــادر عن الربنامج »تقرر اتخاذ اإجراءات جديدة ل�شـــمان و�شول 

ا، من بني ن�شف مليون لجئ �شوري يف  ا و�شعفاً امل�شـــاعدات لالأ�شـــر الأكرث ت�شرراً

الأردن يتلقون امل�شاعدات الأ�شا�شية من خالل الق�شائم الغذائية«. 
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�صوؤون �إ�صالمية



z
ترك�صتان �ل�صرقية

�صريلنـــــكا

�لهــنـــــد

التدين ممنوع على القاصرين 
 ذكرت و�شـــائل الإعالم ال�شـــينية الر�شـــمية اأن املدار�ص 

يف منطقة �شـــينغيانغ، التي ي�شـــكنها ُم�شـــلمون وت�شـــهد 

ا�شـــطرابات دامية منذ عدة اأ�شـــهر، �شـــتعمل على عدم 

ت�شجيع الطالب على ممار�شة ال�شعائر الدينية يف املنازل 

وت�شديد القواعد اخلا�شة بالزي املدر�شي.

وكتبـــت �شـــحيفة »غلوبال تاميـــز« الناطقـــة بالإجنليزية 

واملقربـــة مـــن احلـــزب ال�شـــيوعي ال�شـــيني، اأن روؤ�شـــاء 

املوؤ�ش�شـــات التي ت�شـــم اأكرث من 2000 رو�شـــة ومدر�شة 

ابتدائية وثانوية يف قا�شـــقار غرب ال�شني، اجتمعوا بناء 

علـــى طلب ال�شـــلطات التـــي جعلتهم يوقعـــون على تعهد 

»بالدفاع عن املدر�شة �شد ت�شلل الدين«. 

رابطة العالم اإلسالمي تستنكر أعمال العنف 
ضد مسلمي سريالنكا

اأدانـــت الأمانة العامة لرابطة العامل الإ�شـــالمي حمالت الُعنف وال�شـــطهاد �شـــد 

ُم�شلمي �شريالنكا والتي ي�شنها بوذيون ُمت�شددون �شد امل�شلمني يف مدينتي الو�شغاما 

وبـــريوال جنوبي البالد. وذكر بيان اأ�شـــدره الأمني العام لرابطة العامل الإ�شـــالمي 

الدكتـــور عبد اهلل بن عبد املح�شـــن الرتكـــي اأن رابطة العامل الإ�شـــالمي والهيئات 

واملراكز واملوؤ�ش�شات التابعة لها يف كافة اأنحاء العامل تُتابع بقلق �شديد ما يجري من 

عدوان �شر�ص على امل�شلمني يف جمهورية �شريالنكا.

واأكـــد الرتكـــي اأن امل�شـــلمني يف �شـــريالنكا مواطنون ُم�شـــاملون يُ�شـــاركون يف تنمية 

بالدهم، ويحر�شـــون على التعاي�ص مع مواطنيهم والتعاون معهم يف خدمة امل�شـــالح 

امل�شرتكة.  

اتحاد المسلمين يحصد نصف 
مليون صوت ومقعدين 

حملـــت نتائـــج انتخابـــات ولية »مهرا�شـــرتا« بغرب و�شـــط 

»الهنـــد« بُ�شـــرى لـ »جمل�ص احتاد امل�شـــلمني لعموم ُم�شـــلمي 

الهند« بتحقيق النت�شـــار يف الوليات الأخرى، وذلك بجذبه 

اأ�شـــوات 516.632 ناخباًا، وفوزه مبقعدين، والفوز باملرتبة 

خرى.
ُ
الثانية يف 3 مقاعد، والثالثة يف 8 مقاعد اأ

ا من ال�شيا�شيني اجلدد؛ حيث  وقد دفع املجل�ص بـ 24 مر�شحاً

فاز اثنان وحقق الآخرون اأداءاً اأثار اإعجاب املراقبني.

ويف موؤمتر �شـــحفي عقده املجل�ص اأكد »اأ�ص الدين عوي�شي« 

اأن املجل�ص ي�شـــتعد للتو�شـــع وحتقيق فوز اآخر يف »كرانتاكا« 

و»اأوتربرادي�ص« و»البنغال الغربية«. 
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يوسف إستس: 
اإلسالم أسلوب حياة أراده الله لعباده

قال ال�شـــيخ يو�شـــف اإ�شـــت�ص اأبرز الدعاة لالإ�شـــالم يف اأمريكا ال�شمالية: اإن 

الدين الإ�شالمي هو اأ�شلوب احلياة الذي اأراده اهلل خللقه يف الدنيا.

واأ�شـــاف خـــالل حلقة برنامج »بال حـــدود« اأن اللغة العربية ت�شـــتخدم كلمة 

»دين« للدللة على طريقة واأ�شلوب احلياة، والإ�شالم هو الطريقة التي يجب 

اأن يحيا بها الإن�شـــان يف الدنيا امتثالاً لقول اهلل عز وجل :  »اإن الدين عند 

ا كلمة الإ�شـــالم باأنها »ت�شليم الأمر هلل والإقرار باأمره  اهلل الإ�شـــالم«، ُمف�شراً

يف حياتك«.

وقـــال:  »لـــو اأردت اأن تكون قريباًا من اهلل عليك اأن تطلب منه الهداية، لتبداأ 

اأمـــور كثـــرية تتغري يف حياتك وت�شـــعك على طريق الإميـــان، وهذا ما حدث 

يل«.

ا  و�شـــرح ال�شيخ يو�شف ُمالب�شـــات دخوله الدين الإ�شالمي بعد اأن كان ُمب�شراً

للم�شـــيحية يف الوليـــات املتحـــدة، وقـــال: اإن النا�ص يف الغـــرب يعتقدون اأنه 

ا مع كونك اأمريكياًا، قا�شـــرين الإ�شـــالم على مناطق  ل يجب اأن تكون ُم�شـــلماً

جغرافية ُمعينة ل يجب اأن يخرج عنها. 

باحثة أمريكية: قرأت القرآن 
لمعرفة عقيدة “اإلرهابي” 

فأسلمت

قالـــت الأمريكيـــة »جينفـــر ويليامـــز« - الباحثة ب�شـــوؤون 

ال�شرق الأو�شط -: اإنها بعد احلمالت التي ت�شنها و�شائل 

الإعالم على الدين الإ�شـــالمي وربطه بامل�شلحني، قامت 

بقراءة القراآن الكرمي للتعرف على ُمعتقدات »الإرهابيني«، 

وانتهى بها الأمر اإىل اعتناقها لالإ�شالم.

واأو�شـــحت الباحثة الأمريكية عرب ح�شابها على »تويرت«: 

»اعتذر، قراأت القراآن لأدر�ص ُمعتقدات الإرهابي؛ لأنتهي 

باأن اأ�شبحت ُم�شلمة«.

وت�شري كثري من الإح�شائيات اإىل اأن الدين الإ�شالمي هو 

ا، بالرغم من اجلهود اجلبارة التي  اأ�شـــرع الأديان انت�شاراً

تُبذل لإعاقة انت�شـــاره واجلهـــود الإعالمية اخلارقة التي 

تُبذل لت�شويهه والتنفري منه. 

نشر اإلسالم في القطب الجنوبي

يعتـــزم البحارة بجمهورية »تتار�شـــتان« الرو�شـــية تقدمي نُ�شـــخة من 

ـــا ال�شـــالة يف  القـــراآن الكـــرمي اإىل القارة القطبية اجلنوبية، واأي�شاً

اأق�شـــى جنوب الكرة الأر�شـــية، وحتطيم رقم قيا�شـــي عاملي جديد 

للغو�ص يف املاء املثلج.

 اجلديـــر بالذكر هنـــا اأن يف القارة القطبيـــة اجلنوبية ل يوجد بها 

م�شـــاجد ول مكان ين�شر الإ�شـــالم اأو تُقام فيه ال�شالة، على الرغم 

من وجود 8 كنائ�ص، لذلك يريد هوؤلء ن�شر الإ�شالم هناك.

 وقـــال رئي�ـــص البعثـــة »دميرتي �شـــيلر«: اإن البعثة �شـــتكون اأول من 

يتحدث عن الإ�شالم يف تلك املنطقة، و�شتوزيع القراآن الكرمي وتقوم 

بتالوته هناك. 
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أيرلندي يعتنق اإلسالم بسبب معاملة 
وكتب زمالئه المعلمين

ا( ال�شـــهادتني باملكتـــب التعاوين  نطـــق الأيرلندي )رونـــان – 35 عاماً

للدعوة والإر�شاد وتوعية اجلاليات بحي الرو�شة بالريا�ص، بعد ثماين 

ا باملدار�ص العاملية باململكة العربية ال�شعودية. �شنوات ق�شاها ُمعلماً

وقال رونان اأ�شتاذ التاريخ: اإنه ومنذ �شنتني كان لدي كثري من الت�شاوؤلت، 

ولّدت يف تلك الت�شاوؤلت رغبة كبرية للتعرف على كافة الأديان.

 وي�شـــيف قائالاً:« مبعاونة من زمالئي ال�شعوديني باملدر�شة ا�شتطعت 

ا من خـــالل الكتب التي اأهدوين  التعـــرف على الدين الإ�شـــالمي جيداً

اإياها، وحديثهم عن الإ�شالم، وما مل�شته من �شلوك يف حياتهم، جعلني 

ا بالن�شبة يل، ووجدت فيه الإجابة  اأجد اأن الدين الإ�شالمي ديناًا ُمقنعاً

العقلية والروحية لكل ت�شاوؤلتي«.

وذكر رونان اأنه �شـــام رم�شـــان املا�شـــي ُمنا�شـــفة بني اململكة العربية 

ال�شـــعودية واململكة املتحدة، وهو حينها مل يدخل الإ�شـــالم بعد، بعد 

اأول �شالة له يف حياته، قال رونان: »ما اأح�ش�شته من �شعور واأنا اأ�شلّي 

ل اأ�شتطيع اأن اأ�شفه لكم«. 

الواليات المتحدة: رواية لكاتبة مسلمة 
ترصد التمييز ضد المسلمين

�شـــِهدت الأ�شواق الأدبية الأمريكية رواية للكاتبة امل�شلمة واملعلمة باإحدى املدار�ص 

الثانوية »نفني �شـــعبان«، حتمل الرواية عنوان: »اأ�شـــرار اأ�شـــفل �شـــجرة الزيتون«، 

وحتكي ق�شة جتربة حياتية لفتاة فل�شطينية هاجرت اإىل اأمريكا، وتر�شد خاللها 

بع�ص مظاهر التمييز والعن�شرية �شد امل�شلمني.

 وحُتـــاول الرواية ُمعاجلـــة بع�ص املفاهيم املغلوطة لدى غري امل�شـــلمني، ومواجهة 

ال�شـــور النمطية عن امل�شـــلمني، وخا�شـــةاً من قاطني ال�شـــرق الأو�شـــط بطريقة 

اعتربهـــا كثريون فريـــدة ومُميزة ُمقارنة بالتجارب الأدبيـــة الأخرى التي عاجلت 

نف�ص املو�شوع. 

مسابقة في القرآن الكريم للنساء 
بين األقاليم الروسية

يُقـــام يف املركز الإ�شـــالمي مبدينة »�شـــاراتوف« الرو�شـــية اأول 

ُم�شـــابقة للقـــراآن الكـــرمي للن�شـــاء فقـــط، بالتعاون مـــع الإدارة 

الروحية مبنطقة »�شاراتوف«.

 و�شرحت الإدارة الروحية يف »�شاراتوف« اأنه �شوف يُ�شارك يف 

امل�شابقة 30 �شيدة من جميع مناطق »رو�شيا«.

 املت�شابقات تتناف�شن على 4 فئات – الفئة الأوىل: حفظ وتالوة 

جـــزء عـــم، والثانية : حفظ جزاأين من القـــراآن، والثالثة: حفظ 

خم�شـــة اأجـــزاء من القراآن الكـــرمي، والرابعة : حفـــظ اآخر 10 

اأجزاء من القراآن الكرمي.

 ومن تتقدم يف ُم�شابقة جزء »عم« من الأطفال ي�شرتط األ يزيد 

عمرها عن 14 �شنة، والفائز �شوف يذهب لأداء العمرة.

 و�شـــوف ت�شـــتمل جلنة التحكيم  على ع�شـــو من جمل�ص املفتني يف 

»رو�شيا«، ورئي�ص ق�شم التدريب يف »جامعة مو�شكو الإ�شالمية«. 
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أدار أمبراطورية اقتصادية عمالقة من خالل مقعد متحرك

 - ثراه  الله  طيب  »الرويح« - 
 علم من أعالم االقتصاد اإلسالمي

تزخـــر الكويـــت بالكثـــري مـــن الرجال 

الذين عرفهـــم العامل من خالل اآثارهم 

واأعمالهـــم، التي جابت �شـــرقه وغربه، 

حيـــث تنوعت تلك الآثار ما بني مفاخر 

يف �شتى املعارف والعلوم، واإجنازات يف 

اجلوانب الإن�شـــانية التي ا�شـــتهرت بها 

دولة الكويت.

وكان وليد عبد الرحمن الرويح –طيب 

اهلل ثـــراه- اأحد مفاخـــر الكويت، حيث 

ُعـــد اأحـــد اأهـــم القت�شـــاديني الذيـــن 

�شـــاهموا يف بناء اقت�شاد دولة الكويت، 

ونظرااً لأثاره الوا�شحة يف هذا املجال، 

اقت�شـــادية  اأمرباطوريـــة  كـــون  حتـــى 

كبرية.

ولـــد عـــام 1951م بحي املرقـــاب وبداأ 

تعليمه يف مدر�شـــة املاأمـــون، ثم التحق 

مبدر�شـــة ال�شـــامية وانتقل اإىل مدر�شة 

تعليمـــه  اأكمـــل  ثـــم  الثانويـــة،  كيفـــان 

اجلامعـــي يف تخ�شـــ�ص اإدارة اأعمـــال، 

فح�شـــل على البكالوريو�ص عام 1973 

م، ثم ح�شـــل على املاج�شـــتري يف اإدارة 

الأعمال من الوليات املتحدة الأمريكية 

عام 1977م.

يقول الرويح: »�شـــنوات الُغربة �شـــكلت 

ـــا يف حياتـــي، تعلمت فيها  عامـــالاً هاماً

كيفيـــة العتماد على النف�ص، و�شـــعيت 

التوا�شـــلية،  مهاراتـــي  لتطويـــر  فيهـــا 

ل�شـــيما لغتـــي الإجنليزية، ف�شـــالاً عن 

اكت�شـــابي خلربات ُمهمة يف طرق َخلق 

احلوار مع الآخر، وذلك نتيجة لإقامتي 

مـــع عائـــالت اأجنبية، كمـــا متكنت من 

تطبيـــق بع�ص ما در�شـــته عملياًا، وذلك 

عندمـــا كنت اأقوم مع بع�ص من زمالئي 

بعقد بع�ص ال�شـــفقات التجارية، والتي 

تعتمد على ت�شدير ال�شيارات الأمريكية 

اإىل الكويت«. بعد ذلك ح�شـــل الرويح 

على درجة املاج�شـــتري يف علوم الإدارة، 

ـــا قاهرة على حد و�شـــفه،  اإل اأن ظروفاً

حالـــت دون اإكماله الطريق واحل�شـــول 

على �شهادة الدكتوراه، فعاد اأدراجه اإىل 

الكويت.

عندما عـــاد اإىل الكويت عـــام 1979م 

لحظ ت�شـــدر فكرة البنك الإ�شـــالمي 

خالل حديث املجال�ـــص الكويتية، وهي 

الفكرة التي كانـــت يف بداياتها اآنذاك، 

وكانـــت حتظـــى بالتاأييـــد مـــن بع�ـــص 

الفئـــات واملعار�شـــة من فئـــات اأخرى، 

وكانت رغبته يف ا�شـــتثمار ما در�شه يف 

حقول امل�شـــارف والبنوك البداية التي 

دفعتـــه يف هـــذا الجتـــاه. وملـــا كان له 

بع�ص التحفظ علـــى البنوك التقليدية، 

مـــن حيـــث �شـــرعيتها اجتـــه للعمل يف 

اأحد البنـــوك الإ�شـــالمية األ وهو بيت 

التمويل الكويتي، والذي ي�شـــف الرويح 

: »بداأنا  جتربة العمل فيه باملثمرة قائالاً

ب�شخ�شـــني فقـــط. ومـــع حلـــول عـــام 

1998م و�شل العدد اإىل اأكرث من 400 
موظف. كما و�شل حجم التداول املايل 

يف القطاع التجاري لبيت التمويل اأكرث 

ا كويتياًا«. من 450 مليون ديناراً

ولقد �شكل عام 1984م ُمنعطفااً تاريخياًا 

يف حياة »الرويح« حيث �شـــهد تعر�شـــه 

حلـــادث ُمروري األيم، نتج عنه اإ�شـــابته 

ب�شلل ن�شـــفي. ي�شتذكر احلادث قائالاً: 

»كنـــت اأقوم مبهمة عمـــل لبيت التمويل 

الكويتـــي يف تركيـــا، وتزامـــن ذلـــك مع 

�شهر رم�شان الكرمي، والذي اعتدت اأن 

اأوؤدي فيه منا�شك العمرة. وعندما كنت 

ا اإىل الكويت، عـــرب مطار جدة،  عائـــداً

ف�شـــلّت الذهـــاب وقتهـــا لأداء العمرة، 

حتـــى موعد اإقالع الطائرة. حينها وقع 

�شـــبت ب�شلل ن�شفي مت نقلي 
ُ
احلادث واأ

على اأثـــره للعالج يف اجنلرتا ملدة اأربعة 

�شـــهور. ل اأنكـــر خاللهـــا اأنني اأ�شـــبت 

ببع�ص الياأ�ص والإحباط، ولكن بف�شـــل 

مـــن اهلل عـــز وجـــل، ا�شـــتطعت جتاوز 

الأزمة، و�شـــاعدين يف التغلب عليها كل 

من حـــويل، بدايـــة من والـــدي واأهلي، 

وانتهـــاء بزمالء العمـــل، الذين كان لهم 

الأثـــر الأكرب يف ت�شـــجيعي على العودة 

وا�شتكمال امل�شرية.

واجههتـــه العديـــد مـــن العقبـــات التي 

امتزجت بدورها بالعديد من النجاحات 

واأهمها ترقيته للح�شـــول على من�شب 

نائب مدير عام يف بيت التمويل الكويتي 

عام 1998م «.

ا  يقـــول –رحمه اهلل-: »وبعـــد 20 عاماً

مـــن العمل الـــدوؤوب جائتني الفر�شـــة 

التـــي طاملـــا متنيتهـــا، األ وهـــي العمل 

�شـــمن منظومة اقت�شادية تعتمد النهج 

الإ�شالمي ب�شفة كاملة، وكان ذلك عرب 

اختياري للعمل كرئي�ص وع�شـــو ُمنتدب 
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لبيت ال�شـــتثمار اخلليجي، وُمددت يل 

فرتة الرئا�شـــة لثالثـــة اأعوام اأخرى، مت 

مثل بيت ال�شـــتثمار 
ُ
اختيـــاري بعدها لأ

�شـــول كع�شـــو 
ُ
اأ اخلليجـــي يف �شـــركة 

جمل�ص اإدارة بها«.

بيـــت  اإىل  انتقـــل  1992م  عـــام  ويف 

كمـــا  ـــا،  كرئي�شاً ال�شـــتثمار اخلليجـــي 

ُعـــني نائباًا لرئي�ص جمل�ص اإدارة �شـــركة 

ا  اأ�شـــول لالإجـــارة والتمويـــل، وع�شـــواً

ملجل�ص اإدارة ببيت التمويل اخلليجي يف 

البحريـــن، ونائباًا لرئي�ـــص جمل�ص اإدارة 

�شركة اخلليج لال�شـــتثمار والتمويل يف 

البحرين، وقد �شـــاهم يف تاأ�شي�ص عدة 

�شركات منها:

• بيت ال�شتثمار اخلليجي. 

• اأ�شول لالإجارة.

• التاأمني التكافلي.

• بيت التمويل اخلليجي يف البحرين.

• اخلليج لال�شتثمار يف البحرين.

شهور« جعلت  »أربعة 
من الرويح -طيب الله 

ثراه- أحد أهم األقتصاديين 
الكويتيين



قالو� عن وليد �لرويح –طيب �هلل 

ثر�ه-:

�لدكتور حممد �لعو�صي: تويف ال�شـــيد 

وليد الرويح – رحمه اهلل - الذى يُعترب 

من رعاة وموؤ�ش�شـــي العمل اخلريي يف 

الكويـــت وخارجها، وقـــد كان قدوة يف 

ال�شرب والتفاين والعطاء.

د. عمـــــــر �صـــــــامل �ملطـــــــوع: لقـــد كان اأبو 

لتحـــدي  مثـــالاً  اهلل-  خالد-رحمـــه 

ال�شـــعاب والظروف، فلم تكن الإعاقة 

ـــا للياأ�ص والإحباط،  التي اأملت به طريقاً

ا �شـــعباًا يف  ا ليكون رقماً بل كانـــت دافعاً

عامل ال�شريفة املالية الإ�شالمية.

لقـــد متيـــز اأبـــو خالـــد- رحمـــه اهلل- 

بعالقاتـــه الجتماعية الوا�شـــعة، فكان 

ا للنا�ـــص يف اأفراحهم  وا�شـــالاً وُم�شـــاركاً

واأحزانهـــم، لي�ـــص بالكويـــت فقـــط بل 

وخارجها، فمن �شـــافر معـــه يرى ذلك 

جلياًـــااً، حيث كانت له عالقات يف قطر، 

ا على التوا�شل معهم عند  فكان حري�شاً

زيارة بلدهم، ول�شك اأن تلك العالقات 

كانت اأحد عنا�شر القوة يف �شخ�شيته- 

ا يل عندما  رحمه اهلل-، وكان ذلك وا�شـــحاً

عملت معه يف بيت ال�شتثمار اخلليجي، حيث 

اإن امل�شـــتثمرين والعمالء كانوا ي�شتب�شـــرون 

ا عندما يعرفـــون اأن- اأبو خالد-رحمه  خرياً

اهلل- هو رئي�ص جمل�ص الإدارة.

د. يو�صف �ل�صند: وليـــد الرويح الرجل 

املقعـــد املبتلى ال�شـــابر املبت�شـــم الذي 

يواجهـــك بابت�شـــامة ال�شـــرب والتحدي 

بلباقـــة وذكاء، وهـــو مديـــر القت�شـــاد 

وحمركه..

بيـــــــت �لتمويل �لكويتـــــــي يف تغريدة له: 

نتقدم بخال�ص التعازي لأ�شـــرة املغفور 

لـــه وليد الرويـــح اأحد رواد القت�شـــاد 

الإ�شـــالمي واأحـــد موؤ�ش�شـــي القطـــاع 

التجاري يف بيتك.

د. عبد �حلميد �لبـــــــاليل: وليد الرويح 

جمموعـــة من القمـــم جتمعت يف رجل 

واحد ، فقد كان قمة يف الأخالق وقمة 

يف الهمة وقمة يف الر�شا بالق�شاء وقمة 

يف الإجناز  وقمة يف فن الإدارة.

�لكاتـــــــب �لقت�صـــــــادي ر�صـــــــا �ل�صناري: 

وليـــد عبـــد الرحمـــن الرويح يخت�شـــر 

ق�شـــة رجل تغلب على اأملـــه بعمله، فهو 

ا اأمـــام املعوقات بل تعدى  مل يقف كثرياً

ذلك للدور والر�شالة والنتائج، وجميعها 

عوامـــل اأّهلـــت »اأبـــو خالـــد« ذو املقعد 

املتحرك اإىل منتدى �شناع القرار املايل 

ا لل�شريعة الإ�شالمية. وفقاً

ولأن »ُجرح ال�شيف يرباأ... وُجرح الكالم 

ما يرباأ« كان اأبو خالد لطيف املع�شـــر، 

كرمي ال�شـــتقبال اعتمد يف حياته املثل 

ال�شـــائع يف الكويـــت: »حل ل�شـــانك تلق 

النا�ص خالنك«، ليرتك من خلفه قائمة 

طويلة من الأ�شدقاء، ي�شتطيع كل منهم 

ـــا كثرية عـــن عالقته  اأن يحكـــي ق�ش�شاً

بالرجـــل الذي مل يياأ�ص لقناعته باأنه ل 

ياأ�ص مع احلياة ول حياة مع الياأ�ص.

د. عبد�للطيف �ل�صنان: رحمك اهلل يا 

اأبو خالد.. ا�شتطعت بالكر�شي املتحرك 

اأن ت�شل اإيل اأعلي من�شب يف اأكرب بنك 

اإ�شالمي يف العامل )بيتك(..

د. حمد حممـــــــد �ملطر:  رحم اهلل وليد 

الرويح رحمة وا�شـــعة، وجعل الفردو�ص 

ـــا لبلده،  الأعلـــى مثـــواه، عرفته ُمل�شاً

حُمباًـــا للـــكل، متوا�شـــل مـــع اجلميع.. 

عظم اهلل اأجر اأهله وذويه وحُمبيه.

يو�صـــــــف  خالـــــــد  �لإ�صالمـــــــي  �لباحـــــــث 

�ل�صطـــــــي: اأ�شـــاأل اهلل- تعـــاىل- لأخي 

احلبيـــب وليد الرويح املغفرة والرحمة، 

فلقد راأيته منذ ن�شاأتي مع �شباب جمعية 

الإ�شـــالح الجتماعـــي منذ مـــا يُقارب 

ا مثالاً لل�شـــرب والحت�شاب  من ٢٥ عاماً

والر�شـــا بق�شـــاء اهلل وقدره، فلم يهن 

ومل يحـــزن على ما اأ�شـــابه من املر�ص 

ومن يُجال�شه يرى ُحبه للخري ون�شره يف 

كل مكان. اأ�شاأل اهلل- تعاىل- اأن يجعله 

وال�شـــهداء  النبيـــني وال�شـــديقني  مـــع 

ا. وال�شاحلني وح�شن اأولئك رفيقاً

�لإ�صالمـــــــي  �لقت�صـــــــاد  يف  �لباحـــــــث 

عبد�لرحمن �لق�صار: للفقيد العم وليد 

الرويح مل�شـــات وا�شـــحة و�شـــاطعة يف 

العمل امل�شريف واملايل الإ�شالمي )بيت 

التمويـــل الكويتي وغريه من �شـــركات(، 

فلم متنعُه اإعاقته اجل�شدية عن �شناعة 

احليـــاة ون�شـــر الدعـــوة والتوا�شـــل مع 

النا�ص وزيارتهم ودعوتهم للخري.

• عبد العزيز العويد• خالد يو�شف ال�شطي• د. عبداللطيف ال�شنان     • د. عبد احلميد الباليل• د. يو�شف ال�شند• د. حممد العو�شي   

مفاخر  »الرويح« أحد 
الكويت وأهم االقتصاديين 

الذين ساهموا في بناء 
االقتصاد الكويتي
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 �لباحث يف �لتاريخ �لإ�صالمي و�لتوثيق 

عبد �لعزيز �لعويد: لن اأتكلم عن ماآثر 

وف�شـــائل املحـــب الفقيد وليـــد الرويح 

-رحمه اهلل- ول عن ب�شماته الوا�شحة 

يف القت�شـــاد الإ�شالمي الكويتي، فهذا 

وذاك وغريهما يتكلم عنهما من عا�شره 

وعرفه عن قرب،  و�شاأ�شـــري فقط اإىل 

ذنـــه الذواقة، وعقلـــه املليء باحلكمة، 
ُ
اأ

وبذله ال�شخي.

رحمـــه  الفقيـــد-  كان  لقـــد  ويكمـــل: 

اهلل - مـــن اأكـــرث الداعمني مل�شـــروعي 

التاريخي عرب ُمتابعته امل�شـــتمرة لُكتبي 

وبراجمي، وات�شـــاله امل�شـــتمر لل�شوؤال 

تـــارة، والتوجيه تارة اأخرى، فقد اأعلنت 

مـــرة عـــن تاأجيل عمـــل تاريخـــي حول 

تاريـــخ الأندل�ص ب�شـــبب عدم ا�شـــتيفاء 

كلفتـــه املاليـــة واعتذار بع�ـــص القنوات 

اأول  عنـــه، فـــكان -رحمـــه اهلل- مـــن 

املبادرين وامل�شـــاهمني، وقد رف�ص ذكر 

ا�شـــمه �شـــمن رعاة الربنامج، وُعر�ص 

الربنامج على عـــدة قنوات وتُرجم اإىل 

عدة لُغات.

�ملحامـــــــي طـــــــارق �لغـــــــامن: وليـــد عبـــد 

الرحمـــن الرويـــح.. ذلـــك الرجل الذي 

كتب اهلل عليه الإعاقة حلادث اأمل به.. 

ولكـــن رزقـــه همة تتقا�شـــر دونها همم 

ا.. رغم  ا ُمتذمراً الأ�شحاء.. مل اأراه يوماً

مـــا ينوء به  ج�شـــده من علـــٍل والآلٍم.. 

كان دائم البت�شـــامة.. را�شي النف�ص.. 

ا  ا ول كبرياً ا.. ل يدع �شغرياً ا كرمياً �شـــهماً

اإل وي�شاأل عنه ويتفقد اأحواله..

م�شـــجدنا  يف  ُم�شـــلياًا  راأيتـــه  عندمـــا 

القريـــب.. قبيـــل وفاته باأيـــام..مل يكن 

يـــدور يف خلـــدي اأنها �شـــتكون النظرة 

الأخرية لهذا اجلبل الأ�شـــم من العطاء 

ونكران الذات.

�أحمـــــــد جمال �لرويـــــــح - موؤ�ص�س مركز 

�أركان: اأبـــو خالد لقد اأتعبت من بعدك، 

كفـــاح وجنـــاح، هي باخت�شـــار م�شـــرية 

حياتـــك يف ميـــدان الهداية وال�شـــالح، 

وميدان التجارة والإدارة، وميدان البذل 

والعطـــاء، وميـــدان العالقـــات و�شـــلة 

الرحم، مـــن ال�شـــعب اأن نكتفي بعمود 

�شـــحايف لذكر اإجنازاته وب�شـــماته يف 

ُمتلف جمالت حياته.

�صدق �لقائل: ويغلب الأيام.. ال�شـــبور 

الـــذي ير�شـــى بهـــا، نعـــم كان قدوة يف 

ال�شـــرب والتفاين والعطاء، قاوم جميع 

املعوقات اجل�شدية والنف�شية وال�شحية، 

ول نن�شـــى حادث ال�شـــيارة املفاجئ له، 

الذي اأ�شـــابه بال�شـــلل الن�شـــفي )اللهم 

ة قوياًة  ل اعرتا�ـــص(، الذي كان انطالقاً

وارتقـــاء عالياًـــا لنجاحاتـــه واإبداعاتـــه 

الكثرية، وم�شـــواره العملي خري �شاهد 

ال�شخ�شـــي يف  وظهـــوره  هـــذا،  علـــى 

املنا�شـــبات العامـــة الـــذي ي�شـــع منـــه 

ال�شياء والتفاوؤل بال حدود، ويف الوقت 

نف�شه تراه �شـــاحب اإرادة وهمة عالية. 

وكمـــا هو معـــروف النف�ص التـــي تتعود 

على ال�شـــعور بالإيجابية هي نف�ص حية 

ُمتحركـــة فعالة يف املجتمـــع، وبالعك�ص 

النف�ص التي تتعود على ال�شلبية والياأ�ص، 

ينكم�ص �شـــاحبها على نف�شه، ويتقوقع، 

وبالتايل يكره احلياة.

�لعـــــــدو�ين:  �صامي  و�لباحـــــــث  �لكاتـــــــب 

كان لـــه �شـــهم يف اخلـــري يك�شـــف عن 

نقاء �شـــريرته وفهمه لقيمة املال، فقد 

كان يحر�ص على تخ�شـــي�ص ن�شـــبة من 

ميزانيـــات ال�شـــركات التـــي لـــه »دالة« 

عليها لدعم العمل الإن�شاين واحت�شان 

املبادرات التنموية الجتماعية حتى اأنه 

كان يوجه مدير مكتبه املرحوم اأبو هاين 

خازن اأ�شراره لت�شديد بع�ص امل�شاهمات 

اأو زيـــادة قيمتهـــا من ح�شـــابه اإن تعذر 

تغطيتها من الر�شيد املخ�ش�ص.

ال�شـــباب  يف  امل�شـــتقبل  ي�شت�شـــرف  وكان 

ومينحهم امل�شاحة الالئقة لالإجناز وي�شتثمر 

قدراتهم ويرقى بطموحاتهم.

د. حمود �خلطاب: مل اأ�شهد يف حياتي 

ال�شـــكل،  بهـــذا  املقـــربة  يف  ـــا  ازدحاماً

رغم ح�شـــوري جلنـــازات �شخ�شـــيات 

كبـــرية �شيا�شـــية واقت�شـــادية ودينيـــة. 

م�شـــهد رهيب كان يف  توديع الأخ وليد 

الرويـــح- رحمه اهلل-  واإنا هلل واإنا اإليه 

راجعون.

اأبـــو خالـــد لقـــد تركـــت فينـــا ويف كل 

واإن  ا،  كبـــرياً ـــا معنوياًـــا  حُمبيـــك فراغاً

العـــني لتدمـــع واإن القلب ليحـــزن واإنا 

علـــى فراقك يا اأبا خالد ملحزونون، ول 

نقول اإل ما ير�شي ربنا: اللهم تقبله يف 

ال�شـــاحلني عندك واألهم اأهله وحمبيه 

ال�شرب وال�شلوان.

وفاته:

تـــويف وليـــد الرويح –طيـــب اهلل ثراه- 

ا بعد رحلة  عن عمر يُناهز الـــــ63 عاماً

عـــالج بلندن يف الرابع والع�شـــرون من 

�شهر �شبتمرب 2014م، بعد حياة حافلة 

بالعطاء للكويت واأهلها. 
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الممثل األمريكي “بن أفليك” يدافع عن 
اإلسالم في برنامج تلفزيوني

اأثـــار موقف املمثل الأمريكـــي »بن اأفليك« النادر على �شا�شـــات التلفزيون 

الأمريكي ردود اأفعال ُمتفاوتة بني التاأييد والنتقاد يف عا�شـــمة ال�شـــينما 

ا على حلقة من برنامج »ريال تامي« مع  العاملية »هوليوود«، لدى نزوله �شيفاً

»بيل ماهر« املعروف باإحلاده وُميوله الي�شـــارية املتطرفة على �شبكة »اأت�ص 

بي اأو«.، حيث دافع اأفليك وبحرارة عن الإ�شـــالم وامل�شلمني �شد انتقادات 

ا وُعن�شـــرياًا«.، فعندما انتقل احلديث الذي كان يدور  وكالم اعتربه »ُمقززاً

مع �شـــيف اآخر هو الفيل�شـــوف »�شـــام هاري�ص« اإىل انتقاد الإ�شالم، �شارع 

ا وُعن�شرياًا«. واأ�شاف  اأفليك بغ�شـــب وا�شح اإىل اعتبار هذا الكالم »ُمقززاً

اأفليك الذي ح�شر لتقدمي فيلم »غون غريل« الذي يقوم ببطولته »هل اأنت 

خبـــري يف الدين الإ�شـــالمي؟  اأن ما تقوله اأ�شـــبه باتهـــام اأحد باأنه »يهودي 

خبيث«.

وم�شـــى يقـــول: »هناك مليار �شـــخ�ص لي�شـــوا ُمتطرفني ول ي�شـــيئون اإىل 

الن�شاء ،ويُريدون الذهاب اإىل املدار�ص وال�شالة خم�ص مرات يف اليوم، ول 

يقومون باأي من الأمور التي تقول اإن امل�شلمني يقومون بها«. واأ�شاف »لقد 

قتلنا من امل�شلمني اأكرث مما قتلوا من �ُشفوفنا بفارق كبري«. 

معرض “رسالة اإلسالم” يصل إلى مالطا

اُفتتحت بجمهورية مالطا منا�شـــط معر�ص »ر�شـــالة الإ�شالم« حتت رعاية 

معايل الدكتور جورج فيال وزير اخلارجية املالطي، وبح�شور �شعادة ال�شيخ 

اأحمد بن �شعود ال�شيابي الأمني العام مبكتب الإفتاء العام ل�شلطنة ُعمان، 

و�شـــعادة جوزيف ماجنيون �شـــفري مالطـــا املعتمد لدى ال�شـــلطنة،  وذلك 

مبركز �شانت جيم�ص لالإبداع يف العا�شمة املالطية فاليتا.

بداأ احلفل بكلمة �شـــعادة ال�شيخ الأمني العام مبكتب املفتي العام لل�شلطنة 

حيث توجه بال�شـــكر لوزارة اخلارجية املالطية ومركز �شاينت جيم�ص على 

التعاون املثمر والدعوة الكرمية لإقامة املعر�ص وتنظيم منا�شـــطه، ُم�شرياًا 

يف كلمته اإىل اأن الإن�شان الُعماين ُجبل على اخل�شال احلميدة يف التعامل 

مع الآخرين، وقد نقل تعاليم الإ�شـــالم ال�شـــمحة اإىل بقاع العامل املختلفة 

بروح من الت�شامح. 

سيمفيروبول تستضيف 
معرضا للخط العربي

ا فنيًّا  قيم يف العا�شمة الأوكرانية »�شيمفريوبول« معر�شاً
ُ
اأ

للخط العربي مبنا�شـــبة الذكرى الـ700 للم�شجد الكبري 

»خان الأوزبكي« يف »�شيمفريوبول«.

قيـــم بدعم من 
ُ
ومـــن اجلديـــر بالذكر اأن هـــذا املعر�ص اأ

موؤ�ش�شة الثقافة الإ�شالمية والعلوم والتعليم بـ »مو�شكو«، 

ويُقدم اأعمالاً لثالثة خطاطني من »قازان« مُيثلون الرتاث 

الإ�شـــالمي القدمي كالأ�شكال الكال�شيكية التقليدية التي 

اعتمدتها التتار ونهر الفولغا و�شبة جزيرة القرم.

ا معرو�شات من جمموعات من   و�شيت�شمن املعر�ص اأي�شاً

متاحف الفن لتتار القرم التي تعد منذ القرن الـ 19. 
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 افتتاح “حلم النمر” 
بمتحف الفن اإلسالمي

ـــا  ـــا خا�شاً اُفتتح مبتحف الفن الإ�شـــالمي معر�شاً

حتـــت عنـــوان »حلم النمـــر«، والذي يتنـــاول حياة 

وزمن اأحد احلكام الهنود امل�شـــلمني العظماء وهو 

ال�شـــلطان تيبـــو، وذلـــك من خالل عر�ـــص القطع 

نتجـــت يف عهده، ويحكي 
ُ
واللوحـــات الفنية التي اأ

ق�شة هذا احلاكم الذي تبواأ عر�ص مملكة مي�شور 

يف جنوب الهند.

كما مير »حلم النمر« على ال�شرية الذاتية لل�شلطان 

الهنـــدي الذي ُعـــرف ب�شـــمعة �شيا�شـــية عظيمة 

ونظـــرة ذاتيـــة قوية، وهـــذا ما يوؤهله لأن ي�شـــبح 

عنواناًـــا لهذا املعر�ـــص، الذي يجمع بـــني جدرانه 

الفنون والتحف الرائعة وال�شـــرد الق�ش�شـــي كلها 

حتت �شقف واحد.

وعقـــب جولـــة �شـــحفية اأعدهـــا متحـــف الفـــن 

الإ�شالمي �شباح اليوم، على هام�ص الفتتاح، �شرح 

ال�شـــيد ويليام غرينوود اأمني املناطق الإ�شـــالمية 

الو�شـــطى باملتحـــف، بـــاأن القطـــع التـــي ي�شـــمها 

معر�ص حلم النمر هي عبارة عن جمموعة فريدة 

مـــن اللوحات، وعدد من القطـــع الفنية التاريخية 

من مازن ومقتنيات املتحف »ح�شرياًا«، لفتاًا اإىل 

اأن هذه املقتنيات تتميز باجلمال، حيث ي�شـــتطيع 

من خاللها الزائر اأن يفهم ارتباط ال�شـــلطان تيبو 

بعاملنا وحياتنا رغم مرور قرنني على وفاته. 

الشارقة تستعد إلطالق مهرجان الفنون 
اإلسالمية في 17 ديسمبر

اجتمع ه�شام املظلوم مدير اإدارة الفنون بدائرة الثقافة والإعالم بال�شارقة واملن�شق 

ا مع موظفي  العام ملهرجان الفنون الإ�شـــالمية )فنون وعلوم( الدورة )17(، موؤخراً

اللجان التنفيذية للمهرجان.

ودار الجتمـــاع حـــول خـــط �شـــري تنفيـــذ املنا�شـــط واملعار�ـــص الفنية امل�شـــاحبة 

للمهرجان، من حيث اأماكن العر�ص وو�شع اخلطط التنفيذية والتن�شيقية وحتديد 

املهام، وطرح اأفكار جديدة من �شـــاأنها اإظهار هذا احلدث الثقايف ال�شخم ب�شورة 

لئقة وُمتجددة.

ومن اجلدير بالذكر هنا اأن مهرجان الفنون الإ�شالمية تظاهرة ثقافية فنية دولية 

�شـــنوية، تهتم باإبراز الفن الإ�شالمي الأ�شـــيل واملعا�شر مبالحمه وتاريخه العريق 

يف كل اأنحـــاء الوطن العربي، وانعكا�شـــاته العميقة على الغرب، كما جُت�شـــد روؤية 

ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي الهادفة لن�شر الثقافة الإ�شالمية وبث 

روح العتزاز بها وتطوير جمالتها املختلفة.

كمـــا يهتـــم مهرجـــان الفنون الإ�شـــالمية الـــذي تاأ�شـــ�ص منذ عـــام 1998م، بالفن 

الإ�شـــالمي ببعديـــه احل�شـــاري والراهـــن، حيث يعر�ـــص كل عـــام لأمناطه الرثية 

ااً على انتخاب وتخري الأجدر من امل�شـــروعات  واملتنوعة يف الزمان واملكان، ُمرتكزاً

القادرة على التعبري عن اأ�شالة الفنون الإ�شالمية ومقدرتها على مواكبة التحولت 

الراهنة يف الُفنون، ومدى اإفادتها من التطور التقني والتكنولوجي.

ويت�شـــمن املهرجان معار�ص دولية وحملية، اإىل جانب الن�شاط الفكري امل�شاحب، 

والربامج التفاعلية املوازية، وت�شـــتمر اللجان التنفيذية للمهرجان يف التح�شريات 

والتجهيزات الالزمة قبل انطالق املهرجان يف 17 دي�شمرب اجلاري. 

رْي؟ يَْن املَ�شِ
َ
ا ل تَ�َشْل... َكيَْف اللقاءُ ؟!  ول تَ�َشْل اأ َرَحلُوا َجِميعاً

ْمِع الَْكِبرْي... اهلل يَجمعنا ِبِهْم ـ اإِْن �َشاَء ـ  يِف اجْلَ

لَِه لَ�َشْوَف يَْرَحُمنَا الَْقِديْر... �ْشَواِء الإِ
َ
ْطَباُق اأ

َ
�َشتَِحّفنَا اأ

نِي ِمْن َماٍء َحِقرْي ! ْكَرُم ُمْكِرٍم لَ�ْشنَا �ُشيوَف الِطّ
َ
اإّنا �ُشيوُف اهلل اأ

ضيوف الله 
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القراآن الكرمي هو ذلك النبع ال�شـــافى 

الذى ل ين�شـــب، واملعني النقى الذى ل 

تنتهى عجائبه، ول تنق�شـــى ُمعجزاته، 

ول تنمحـــى اآثـــاره علـــى مـــدار الأيـــام 

والأزمـــان، هـــو معجـــزة اهلل اخلالـــدة 

التـــى اأيـــد اهلل -عز وجل- بها ر�شـــوله 

]، فتحـــدى به الإن�ص واجلن اأن ياأتوا 
ب�شـــورة من ِمثلـــه ولو حتى من ق�شـــار 

ال�شـــور فعجـــزوا، وهو الد�شـــتور الذي 

يجب على املُ�شلمني اأن يُفاخروا به. 

وللقـــراآن الكـــرمي اأثر قـــوي يف النفو�ص 

الب�شـــرية �شـــواءاً كانـــت تلـــك النفو�ـــص 

ُم�شـــلمة اأو غـــري ُم�شـــلمة، وقـــد اعتنق 

الكثريون الإ�شـــالم ب�شـــبب هذا الكتاب 

العظيـــم، فالعـــامل الفرن�شـــي موري�ـــص 

يوكاي- على �شـــبيل املثال ل احل�شر- 

يقول : " مل اأ�شـــتطع ُمقاومة هذا احلق 

املُبني يف اأن اأوؤمـــن باهلل الواحد الأحد 

واأدخل الإ�شالم، وذلك بعد ع�شر ليايل 

ُمت�شلة ق�شيتها يف البحث عن ُمعجزات 

هذا القراآن العظيم".

ومن هذا املنطلق قامت جلنة التعريف 

بالإ�شـــالم حتـــت �شـــعار: "افتـــح قلبك 

للقراآن" وباإ�شراف ال�شيخ فهد الكندري، 

وبالتعاون مع الهيئة اخلريية الإ�شالمية 

لالت�شـــالت،  زيـــن  و�شـــركة  العامليـــة، 

باإطالق م�شروع طباعة مليون ُم�شحف 

ُمرتجم باللُغات املُختلفة، وذلك لتوزيعه 

علـــى املُهتديـــن اجُلدد وغري املُ�شـــلمني 

داخـــل الكويـــت مـــن اأبنـــاء اجلاليـــات 

الوافـــدة، بهـــدف املُ�شـــاهمة يف تفعيل 

العمل الدعوي، وتثبيت الدين يف ُقلوب 

املُهتدين اجُلدد، ودعوة غري املُ�شـــلمني 

اإىل الإ�شالم. 

وحول هذا امل�شـــروع الفريـــد من نوعه 

�شـــيكون هذا اللقاء مع ف�شـــيلة ال�شيخ 

فهـــد الكندري اإمـــام امل�شـــجد الكبري، 

ليو�شح لنا اأثر القراآن الكرمي يف اإ�شالم 

غري امل�شلمني، وفكرة امل�شروع واأهدافه 

وكيفيـــة  منـــه،  املُ�شـــتفيدة  وال�شـــرائح 

املُ�شـــاهمة يف امل�شروع، وبع�ص مقولت 

من قـــراأ هذا الكتـــاب العظيم. واعتنق 

ب�شببه الإ�شالم.  

• بد�ية ما هو �أثر �لقر�آن �لكرمي يف 
هد�ية �لنا�س؟

 القراآن هـــو كالم اهلل الذي اأنزله على 

نبيه حممـــد  ] باللفظ واملعنى، وهو 

"�لب�صرى" يف لقاء مع �مل�صرف �لعام على �مل�صروع �ل�صيخ �لقارئ فهد �لكندري  

"المليون مصحف مترجم"
أضخم مشروع دعوي للتعريف باإلسالم
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حوار: حممد طه خاطر

كتاب الإ�شالم اخُلالد، وُمعجزته الكربى 

، ولـــه عظيـــم الأثـــر يف هدايـــة النا�ص 

نَْزلْنَاهُ 
َ
اأجمعـــني، قال تعـــاىل: {كتَـــاٌب اأ

اإِلَيْـــَك لتُْخِرَج النَّا�َص ِمـــَن الظلَُماِت اإِىَل 

النور}، فالقراآن مكتوب يف امل�شاحف، 

حمفوظ يف ال�شدور، مقروء بالأل�شنة، 

م�شـــموع بـــالآذان، فال�شـــتغال بـــه من 

اأف�شل العبادات واأعظم الُقربات، كيف 

ل يكـــون ذلـــك؟!، ويف كل حـــرف منـــه 

ع�شر ح�شنات..

ا مْن  َحْرفاً
َ
 َقاَل َر�ُشوُل اهلِل ]: (َمْن َقَراأ

�َشنَُة ِبَع�ْشِر  ِكتَاِب اهلِل َفلَُه به َح�َشنٌَة َواحْلَ

ِلٌف 
َ
ُقوُل اأمل َحـــْرٌف َولَِكْن اأ

َ
ْمثَاِلَهـــا َل اأ

َ
اأ

َحْرٌف َوَلٌم َحْرٌف َوِميٌم َحْرٌف).

 واهلل يُ�شـــاعف ملن ي�شـــاء واهلل وا�شـــع 

عليـــم. فلـــك اأن تتخيل اأن تكون �شـــبباًا 

يف هداية اإن�شـــان، وذلك بامل�شاهمة يف 

ـــا بلغته .. فكم  ا ُمرتجماً منحه ُم�شـــحفاً

�شيكون لك من الأجر .. فقد قال ]: 

" الدال على اخلري كفاعله ". 
• ما هي فكرة هذ� �مل�صروع ؟

مبـــا اأن القـــراآن الكرمي لـــه اأثر قوي يف 

نفو�ص الب�شـــرية املُ�شلمة وغري املُ�شلمة، 

وقد اأ�شلم الكثريون ب�شبب هذا الكتاب 

العظيـــم، لـــذا ارتـــاأت جلنـــة التعريف 

بالإ�شالم اأن تقوم بهذا امل�شروع املرُتجم 

اإىل ثالث لُغات ُمتلفة هي: )العربية.. 

وذلـــك  والفرن�شـــية(،  والإجنليزيـــة.. 

بهـــدف دعوة غري املُ�شـــلمني من خالل 

هـــذه الرتجمـــات، ليتعرفـــوا عـــن كثب 

وبلغتهـــم عليه، ويقـــراأوا املُعجزات التي 

ا لهـــم على اعتناق  وردت بـــه، ويكـــون حافزاً

الإ�شالم، والتفكري يف اآيات اهلل عز وجل. 

• ما �أهد�ف �مل�صروع؟
غـــري  هدايـــة  اإىل  امل�شـــروع  يهـــدف 

املُ�شـــلمني من خـــالل تف�شـــري وترجمة 

القـــراآن الكرمي، وتبيان حقائقه العلمية 

عمالاً بقولـــه تعاىل: {اإّن َهـــَذا الُْقْراآن 

يَْهِدي ِللَِّتي ِهَي اأْقَوم}، ون�شر كتاب اهلل 

عمالاً بقول اهلل تعاىل: (يا اأيها الر�شول 

بلـــغ مانـــزل اإليك من ربـــك)، ومداومة 

املُهتديـــن اجُلـــدد علـــى قـــراءة القراآن 

بلغتهم كـــي يكونوا ُمت�شـــلني به، وذلك 

بغر�ص تثبيتهم على الإ�شالم.

• ما �أهم �ل�صر�ئح �مُل�صتفيدة من 
�مل�صروع؟

احلقيقـــة اأن ال�شـــرائح التـــي نـــود اأن 

كثـــرية  امل�شـــروع  هـــذا  مـــن  ت�شـــتفيد 

وُمتعددة، ومن بني هذه ال�شـــرائح نذكر 

التايل: 

- غري املُ�شلمني الباحثني عن احلقيقة 

مـــن خـــالل تعاليم القـــراآن وتفا�شـــريه 

املرُتجمة بلُغاتهم، وهوؤلء عددهم كبري 

ل مُيكن تغطيته، وهدفنا الو�شول لأكرب 

�شـــريحة مُمكنة داخل وخـــارج الكويت 

لدعوتهم لدين الإ�شالم .

- املُهتدون اجُلدد الذين َمّن اهلل عليهم 

بالهداية، ويُريدون املداومة على قراءة 

القـــراأن الكـــرمي وتدبـــر مـــا ورد به من 

ا اأعدادهم كبرية.  ُمعجزات وهوؤلء اأي�شاً

- الأقليـــات املُ�شـــلمة يف جميـــع بلدان 

العـــامل، والتـــي تفتقـــر  اإىل ترجمـــات 

القراآن وعلومه وتفا�شريه. 

• ما هدف �مل�صروع �ل�صنوي؟
الهدف ال�شـــنوي للم�شروع توفري مليون 

ن�شـــخة �شـــنوياًا لكل من  اللُغات الثالث 

املرُتجـــم اإليهـــا القـــراآن الكـــرمي، ومن 

اجلديـــر بالذكر هنا اأن قيمة الن�شـــخة 

الواحدة  دينار واحد. 

• كم تبلغ ميز�نية �مل�صروع ؟
تبلـــغ ِميزانيـــة امل�شـــروع  مليـــون دينار 

�شنوياًا.

• ما هي  �أهم جمالت �ل�صتفادة من 
�مل�صروع؟

تتعدد جمالت ال�شـــتفادة من امل�شروع 

حيث يعرف بالإ�شالم وعقيدته والدعوة 

اإليه عن طريـــق توزيع ترجمات القراآن 

علـــى غـــري املُ�شـــلمني، وي�شـــهل حفظ 

القراآن الكرمي وفهم َمعانيه للم�شـــلمني 

واملُهتدين اجُلدد، وي�شهم يف زيادة عدد 

املُهتديـــن اجُلـــدد حول العـــامل، ويجعل 

القراآن الكرمي �شـــهل املنال لل�شـــرائح - 

ال�شـــابق ذكرها- وغريها من ال�شرائح 

التي تُريد قراءة القراآن الكرمي.

• حدثونا عن جلنة �لتعريف بالإ�صالم 
ودورها يف ن�صر كتاب �هلل؟

اإن جلنة التعريف بالإ�شالم عرب �شنوات 

اأ�شـــاليب دعويـــة  ت�شـــتخدم  عطاءهـــا 

ُمبتكرة وحديثة، وتتما�شـــى مع و�شـــائل 

التقنية احلديثة، فقامت بتوزيع حقيبة 

الهدايـــة، والتي كان لها عظيم الأثر يف 

اعتنـــاق عدد كبري الإ�شـــالم، وما زالت 

تلـــك احلقيبة مُتثل املنـــارة التي يهتدي 

ال�شائرون من خاللها على احلق املُبني .

المشروع يوفر مليون 
مصحف مترجم 

ومفسر بثالث لغات 
هي العربية واإلنجليزية 

والفرنسية 
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وهـــذا امل�شـــروع جـــاء ليُكمـــل م�شـــرية 

العطاء للجنة ودورها يف ن�شر الإ�شالم، 

ول �شـــك يف اأن املُ�شـــحف املرُتجم هو 

اأحد الو�شـــائل الدعوية الرئي�شـــة التي 

ت�شـــتخدمها اللجنة لن�شـــر الإ�شالم يف 

ُمتلف بلدان العامل، حيث تقوم اللجنة 

بتوزيع تلـــك امل�شـــاحف املرُتجمة على 

الفئات امل�شتهدفة (ال�شابق ذكرها).   

• كيف ُيكن �مُل�صاهمة يف هذ� �مل�صروع ؟
-  مُيكـــن املُ�شـــاهمة يف امل�شـــروع ولـــو 

  smsبدينـــار عـــن طريـــق ر�شـــائل الــــ

باإر�شال حرف " ف " على 90991 .

- اأو الت�شـــال هاتفياًـــا بلجنة التعريف 

بالإ�شالم: 22444117 – 97600074، 

وكذلك مُيكـــن التربع واملُ�شـــاهمة على 

بنـــك   0119810007 رقـــم:  ح�شـــاب 

اأو عـــرب املوقـــع الإلكـــرتوين    بوبيـــان، 

sadaqah.com.kw والتوا�شل على:  
@ipcorgkw

• مقولت ُتو�صح �أثر �لقر�آن 
يف ُنفو�س �لب�صر

ـــــــج - عـــــــامل  ـــــــور جفـــــــري لنـــــ �لربوفي�صـــ

�لريا�صيات يقول: "القراآن اأ�شرين بقوة، 

ومتلّك قلبي، وجعلني ا�شت�شلم هلل، فهو 

يدفع قارئه اإىل اللحظة الق�شوى، حيث 

يتبـــّدى للقـــارئ اأنه يقف مبفـــرده اأمام 

خالقه.

ا يف تفكريي  لقد كان القراآن ي�شبقني دوماً

، وكان يُجيب عن ت�شاوؤلتي … ويف كل 

ليلة كنت اأ�شـــع اأ�شـــئلتي واعرتا�شاتي، 

ولكنني كنت اأكتـ�شف الإجابــة يف اليوم 

ا لوجه  التايل… لقد قابلت نف�شي وجهاً

يف �شفحات القراآن.." 

توين �لكندي: �أربع �آيات عظيمات كانت 

�صبب هد�يتي

تـــوين الكنـــدي يعمـــل داعيـــة يف جلنة 

التعريف بال�شـــالم يقول: عندما بداأت 

اأقراأ القراآن الكرمي �ُشدمت باأربع اآيات 

عظيمات هي قوله تعاىل: {اهلل لَ اإِلَـَه 

ُخُذهُ �ِشـــنٌَة َولَ 
ْ
ُي الَْقّيوُم لَ تاأ اإِّل ُهَو احْلَ

ْر�ص 
َ
نْوٌم ّلُه َما يِف ال�ّشـــَماَواِت َوَما يِف الأ

.....} البقرة: 255، وقوله تعاىل: {لَ 

اإِْكَراهَ يِف الّديِن..} البقرة: 256، وقوله 

ْو نَ�َشـــاَرى 
َ
ا اأ تعاىل: {َوقالُواْ ُكونُواْ ُهوداً

ا َوَما  تَْهتَـــُدواْ ُقْل بَْل ملَّـــَة اإِبَْراِهيَم َحِنيفاً

كاَن ِمَن املُ�ْشرِكنَي} البقرة: 135، وقوله 

تعـــاىل: {َمـــا َكاَن اإِبَْراهيـــُم يَُهودياًا َولَ 

ا َوَما  ا ّم�ْشـــِلماً نَ�ْشـــَرانيا َولكن َكاَن َحِنيفاً

َكاَن ِمَن امْلُ�ْشِرِكنَي} اآل عمران: 67.

تلـــك الآيـــات املُبـــاركات كانـــت نُقطـــة 

حتول فا�شـــلة يف حياتـــي، فما هي ملة 

اإبراهيـــم؟ وما هو �شـــبيله ؟، وكيف كان 

ا؟، وذلك لأنها قدمت يل  ا ُم�شـــلماً حنيفاً

اإجابـــات �شـــافية عن تلك الأ�شـــئلة، بل 

وكل ما كان يُثار بداخلي من اأ�شئلة.   

�لعالمـــــــة �لدكتور عبد �لكـــــــرمي جرمانو�س: 

عـــــــامل جمـــــــري، و�صفـــــــه �لعقـــــــاد باأنه: 

)ع�صرة علماء يف و�حد(، يقول:

"لقد متنيت اأن اأعي�ص مائة عام، لأحقق 
كل ما اأرجوه خلدمة لُغة القراآن الكرمي، 

فدرا�شة لُغة ال�شاد حتتاج اإىل قرن كامل 

من الرتحال يف دروب جمالها وثقافتها".

�أنتي �لفنلندي: �صدق �لقر�آن فالأنبياء 

كلهم ُم�صلمون!

يف اليـــوم التـــايل ملُ�شـــاهدتي للربنامج 

الوثائقي عن يو�شف اإ�شالم بداأت قراءة 

القـــراآن، حيـــث ذهبـــت اإىل مكتبـــة يف 

بلدتي، وح�شلت على ن�شخة من القراآن 

باللغة الفنلندية. وانتابتني الده�شة بعد 

ُمطالعتـــي لـــه، حيث وجـــدت اأن جميع 

الأنبياء - عليهم ال�شـــالم - مثل عي�شى 

ومو�شى وداود و�شليمان واإبراهيم واآدم 

قـــد ُذكروا فيـــه ولي�ص حممـــد - عليه 

ال�شـــالة وال�شالم - فقط.. اإ�شافة اإىل 

اأن القـــراآن اأجابني عن كل ت�شـــاوؤلتي، 

وا�شـــتمرت قراءتـــي لرتجمـــة القـــراآن 

الكـــرمي حـــوايل �شـــهرين كاملني، حتى 

طـــرق بابي رجـــالن من املُن�شـــرين يف 

�شـــهر مار�ـــص 2007م، و�شـــاألين: هل 

تعلم مـــا هو الديـــن احلـــق؟ فاأجبتهم: 

نعـــم، اأعتقد اأنه الإ�شـــالم. و�شـــاألتهم: 

وهل تعلمان اأن عي�شـــى هو ر�شول اهلل؟ 

وكانـــت تلـــك الكلمـــات جديـــدة عليهم 

ـــا، واعتربتها عالمة اأخري يل من  متاماً

عند اهلل الذي و�شع تلك الكلمات على 

ل�شاين وهي مبثابة �شهادة لالإ�شالم ... 

وذلك لأنني اأدركت اأنها لي�شت بكلماتي 

ولكنها خرجت من قلبي.
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�لد�عية يو�صف �إ�صالم )كات �صتيفنز(

�مُلغني �لربيطاين �ل�صهري، لُقب مبطرب 

القارتني، وحاز على 17 ميدالية ذهبية، 

بعد اإ�شـــالمه اأن�شـــاأ مدر�شـــة اإ�شالمية 

ا ثانوية  لالأطفال يف لندن، واأن�شاأ موؤخراً

خرى للبنني هـــي الأوىل من 
ُ
للبنـــات واأ

نوعها يف بريطانيا .

ا يف البحر،  كان كات �شتيفنز ي�شبح يوماً

فاأو�شـــك علـــى الغرق، فدعـــا ربه ُدعاء 

: "يـــا رب اإن  املُ�شـــطر الغريـــق قائـــالاً

اأنقذتني ف�شـــوف اأخـــدم دينك احلق"، 

فجاءتـــه موجة قوية حملتـــه، واألقت به 

على ال�شاطئ، ثم حملته موجة الهداية 

اإىل �شـــاطئ الإ�شـــالم، وذلـــك بعـــد اأن 

�شـــيب مبر�ص ال�ّشـــل ، فاأهـــداه اأخوه 
ُ
اأ

– وكان يف زيـــارة للُقد�ص – نُ�شـــخة من 
معـــاين القـــراآن الكرمي، فلما �شـــرع يف 

قراءتهـــا تذكـــر عهده مع ربـــه، وعرف 

اأن الديـــن احلـــق الـــذي ُخلـــق ليخدمه 

هو الإ�شـــالم، يقول: "ملا قـــراأت القراآن 

اكت�شفت معنى اخللق واحلياة، واأيقنت 

اأنـــه لي�ـــص مـــن كالم الب�شـــر، ووجدت 

التوحيد فيه يتما�شـــى مع الفطرة التي 

فطر اهلل النا�ص عليها، لقد �شعرت باأن 

القراآن يُخاطبني، فكلماته كانت قريبة 

ـــا لكل ما قراأته من  مني وُمالفة متاماً

قبل، لقد اأجاب القراآن على ت�شاوؤلتي ، 

ولذلك �شعرت بال�شعادة، �شعادة العثور 

على احلقيقة".

"قبل الإ�شـــالم ُكنت مثل ال�شـــفينة التي 
جتـــري يف البحـــر، ولكـــن بـــال اجتاه، 

وبعد اأن در�شـــت القراآن الكرمي نطقت 

بال�شهادتني، و�شـــعرت باأنني ولدت من 

جديد، وذهبت اأدر�ص �شـــرية الر�شـــول 

حياتـــه  يف  الهائلـــة  الـــرثوة  فاأدركـــت 

و�شنته".
"هزين تعريـــف القراآن بخالـــق الكون، 
فقد اكت�شـــفت الإ�شـــالم عـــرب القراآن، 

وعرفـــت اأنـــه لي�ص بـــكالم ب�شـــر! اأيها 

ا حتى  املُ�شـــلمون ! كونـــوا ُم�شـــلمني حقاً

يتمكن الإ�شـــالم من النت�شار يف العامل 

كله، فالإ�شالم هو ال�شالم لكل العامل".  

�إبر�هيـــــــم فيلـوبـو�ـــــــس( �حلاج  )�لقـ�ـــــــس 

�إبر�هيم �أحمد: ماج�شتري يف الالهوت 

مـــن جامعـــــة برن�شــــتون الأمريكيـــة ، 

مـــن ُكتبه )حممد يف التـــوراة والإجنيل 

اإلـــه(  اإن�شـــان ل  والقـــراآن( و)امل�شـــيح 

و)الإ�شالم يف الُكتب ال�شماوية( و)اعرف 

)ال�شت�شـــراق  و  اإ�شـــرائيل(  عـــدوك 

بالإمربياليـــة  و�شـــلتهما  والتب�شـــري 

العاملية( و)املب�شـــرون وامل�شت�شرقون يف 

العامل العربي الإ�شـــالمي(، وكان راعياًا 

ا لالهوت،  �شتاذاً
ُ
للكني�شـــة الإجنيلية، واأ

اأ�شلم على يديه عدد كبري من النا�ص.

يُحدثنا احلـــاج اإبراهيم عن رحلته اإىل 

الإ�شالم، فيقول:

"يف موؤمتر تب�شريي ُدعيت فيه للتحدث 
اأطلـــت يف ترديد كل املطاعن املحفوظة 

�شـــد الإ�شـــالم، وبعـــد اأن انتهيـــت من 

حديثي بداأت اأ�شـــاأل نف�شي : ملاذا اأقول 

هذا واأنا اأعلم اأنني كاذب ؟! وا�شتاأذنت 

قبـــل انتهـــاء املوؤمتر، وخرجـــت وحدي 

ـــا اإىل بيتـــي، ُكنـــت مهـــزوزاًا من  ُمتجهاً

ـــا للغايـــة، ويف البيـــت  اأعماقـــي، ُمتاأزماً

ق�شـــيت الليـــل كلـــه وحـــدي يف املكتبة 

اً عنـد الآية  اأقراأ القراآن، ووقفت طويــالاً

نَزلْنَا َهـــَذا الُْقْراآَن َعلَى 
َ
الكرميـــة: {لَْو اأ

ْن َخ�ْشَيِة  ا ِمّ عاً ا ّمتَ�َشِدّ يْتَُه َخا�ِشعاً
َ
َجَبل لََراأ

ْمثَاُل نَ�ْشِربَُها ِللنَّا�ِص لََعلَُّهْم 
َ
اهلِل َوِتلَْك الأ

يَتََفّكـــُروَن}.. ويف تلـــك الليلـــة اتخذت 

قرار حياتي فاأ�شـــلمت، ثم اأ�شلم جميع 

ـــا ابنـــي  اأولدي، وكان اأكرثهـــم حما�شاً

�شامة( وهو دكتور يف الفل�شفة، 
ُ
الأكرب )اأ

ا لعلـــم النف�ص يف جامعة  ويعمل اأ�شـــتاذاً

ال�شوربون".

طرق المساهمة 
في المشروع 

مفتوحة ومتعددة 
لكاف�ة الشرائ�ح 

ولو بدينار
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�لربوفي�صور �آرثر ميال�صنتو�س: دكتور�ه 

يف �لالهـــــــوت، وكان الرجـــل الثالـــث يف 

جممع كنائ�ص قارة اآ�شيا.

يف اأثناء عمله بالتن�شـــري عام 1983م، 

قال لنف�شه: ملاذا ل اأقراأ القراآن من اأجل 

الـــرد على امل�شـــلمني؟، فتوجه اإىل اأحد 

املُ�شـــلمني �شـــائالاً اإياه اأن يعريه كتابهم 

املُقد�ص )القراآن الكرمي( ، فوافق املُ�شلم 

ا عليه اأن يتو�شاأ قبل القراءة،  ُم�شـــرتطاً

ثم �شـــرع يقراأ القراآن خفية، ولن�شـــتمع 

اإليـــه يُحدثنـــا عـــن جتربتـــه الأوىل مع 

القراآن: 

"عندما قراأت القراآن لأول مرة، �شعرت 
ب�شـــراع عنيف يف اأعماقي، فاأح�ش�شت 

ب�شـــوت يُناديني ويحثني علـــى اعتناق 

هذا الدين، الذي يجعل عالقة الإن�شان 

بربـــه عالقـــة ُمبا�شـــرة، ل حتتـــاج اإىل 

و�شـــاطات الق�شي�شـــني، ول تُبـــاع فيها 

�شـــكوك الُغفـــران!! ويف يوم تو�شـــاأت، 

َفال 
َ
ثم اأم�شـــكت بالقـــراآن فقـــراأت: {اأ

ُقلُـــوٍب  علَـــى  ْم 
َ
اأ الُْقــــــْراآَن  يَتََدبَّـــــــُروَن 

ْقَفالَُها }، فاأح�ش�شـــُت بق�شـــعريرة، ثم 
َ
اأ

ْكَملْـــُت لَُكـــْم ِدينَُكْم 
َ
قـــــــراأت: { الَْيـــْوَم اأ

ـــيُت لَُكُم  ْمـــُت َعلَيُْكـــْم ِنْعَمِتي َوَر�شِ مْتَ
َ
َواأ

الإِ�ْشـــاَلَم ِديناًا}، فحلت ال�شـــكينة على 

روحي املُتحرية، و�شعرت اأين قد ُخلقت 

من جديد" .

الليلـــة مل  تلـــك  يف   "  : ويُكمـــل قائـــالاً

اأ�شـــرب حتى تطلع ال�شم�ص، بل اجتهت 

اإىل منزل �شـــديقي املُ�شـــلم لأ�شاأله عن 

كيفية الدخول يف الإ�شـــالم، وبني ِحرية 

ال�شديق وده�شته نطقت بال�شهادتني " 

�لدكتور موري�س بوكاي: طبيب فرن�صي، 

رئي�س ق�صـــــــم �جلر�حة بجامعة باري�س، 

اعتنـــق الإ�شـــالم عـــام1982م ، ويُعترب 

كتابـــه: )التـــوراة والقـــراآن والعلم( من 

اأهم الُكتب التي در�شت الُكتب املُقد�شة 

يف �شـــوء املعارف احلديثـــة، وله كتاب: 

)القراآن الكرمي والعلم الع�شري( منحته 

الأكادميية الفرن�شية عام 1988م جائزة 

يف التاريخ.

يقول:"اإن اأول ما يُثري الده�شـــة عندما 

تواجهك ن�شـــو�ص القراآن لأول مرة هو 

ثـــراء املو�شـــوعات العلميـــة املُعاجلـــة، 

علـــى حني جنـــد يف التـــوراة – احلالية 

– اأخطـــاء علميـــة �شـــخمة، ولكننـــا ل 
نكت�شـــف يف القراآن ذلك. ولو كان قائل 

القراآن اإن�شاناًا فكيف ي�شتطيع يف القرن 

ال�شـــابع اأن يكتب حقائـــق ل تنتمي اإىل 

ع�شـــره؟، لي�ص هناك تف�شـــري و�شـــعّي 

مل�شدر القراآن".

"مل اأجـــد التوافـــق بـــني الديـــن والعلم 
اإل يوم اأن  �شـــرعت يف درا�شـــة القراآن 

الكـــرمي، فالعلـــم والديـــن يف الإ�شـــالم 

تواأمـــان، لأن القـــراآن الكرمي واحلديث 

�شـــلم اإىل  النبوي ال�شـــريف يُحثان كل ماً

طلـــب العلـــم، فلقـــد جنمـــت اإجنازات 

احل�شـــارة الإ�شـــالمية العظيمـــة مـــن 

امتثال الأوامر املفرو�شة على امل�شلمني 

منذ فجر الإ�شالم".  

موريس بوكاي: 
القرآن الكريم هو 

السبيل الوحيد 
للتوفيق بين الدين 

والعلم

)142( ــ دي�شمرب 2014 ــ �شفر 381436

حو�ر �لعدد



العوملة مبفهومها املعا�شر مُتثل الهيمنة 

وال�شـــيطرة علـــى كل و�شـــائل احليـــاة 

القت�شـــادية وال�شيا�شـــية والجتماعية  

والرتبويـــة، وقـــد �شـــاعد علـــى تو�شـــع 

العوملـــة التطورالعلمي، وقوة دول املركز 

امل�شيطرة على الأطراف، وتزعم العوملة 

مبفهومها احلاىل توحيد العامل.

والديـــن الأ�شـــالمى ل يرف�ـــص توحيـــد 

العـــامل ب�شـــرط  اأن يكـــون لـــكل �شـــعب 

خ�شو�شياته ومبادئه، فهو يرف�ص توحيد 

العـــامل، و�شـــعه فـــى قالـــب واحد حتت 

�شـــيطرة وهيمنـــة اإحدى القـــوى الكربى، 

وحتت مظلة اأحد املذاهب  والفل�شـــفات 

ال�شائدة. واأكد القراآن الكرمي على ذلك 

ّمةاً َواِحَدةاً 
ُ
فى قوله تعاىل: {َكاَن النا�ُص اأ

ـــِريَن َوُمنِذِريَن}  َفَبَعَث اهلل الّنِبِيّنَي ُمَب�ِشّ

»البقـــرة 213«، وقوله تعاىل: {اإِّن َهِذِه 

نَا َرّبُكْم َفاْعبُُدوِن} 
َ
ةاً َواِحَدةاً َواأ َمّ

ُ
تُُكْم اأ َمّ

ُ
اأ

»الأنبيـــاء 92 «، فالوحـــدة هى الأ�شـــل 

فى الدين، على اأن تخ�شع هذه الوحدة 

هلل تعـــاىل، وقـــد اأكد اهلل تعـــاىل ذلك 

يَُهـــا الّنا�ُص اإِّنا َخلَْقنَاُكْم 
َ
فى قوله: {يَا اأ

نْثَى َوَجَعلْنَاُكْم �ُشـــُعوباًا َوَقَباِئَل 
ُ
ِمْن َذَكٍر َواأ

تَْقاُكْم} 
َ
ْكَرَمُكْم ِعنَْد اهلِل اأ

َ
ِلتََعاَرُفـــوا اإَِنّ اأ

الديـــن  جـــاء  وقـــد   ،»12 »احلجـــرات 

الإ�شالمى للنا�ص كافــــــة، كما جــاء فى 

ةاً  ْر�َشـــلْنَاَك اإَِلّ َكاَفّ
َ
قولـــــه تعاىل: {َوَما اأ

ِلّلنَّا�ِص بَ�ِشريااً َونَِذيرااً} »�شباأ: 28«. 

واخلطـــاب الديني يف مواجهـــة العوملة 

ا عن اجلمود  يتطلـــب خطاباًا دينياًا بعيداً

والتقليد، لأن البناء على اأ�شـــا�ص عقلى 

يقت�شـــي تنقيـــة الروا�شـــب والأكدا�ـــص 

التى خلفتها القرون املا�شية، واأك�شبتها 

طابع القدا�شـــة فهيمنـــت على العقول، 

وحجبتها عن البحث والتاأمل، والتفكري، 

والتناف�ص فى العلم، وروؤية الأخرين.

 

وقد وبخ القراآن الكرمي  امل�شركني على 

مت�شـــكهم بـــاآراء ال�شـــابقني  مـــن الآباء 

والأجداد، ولو كانوا على �شـــالل ُمبني، 

قـــال تعـــاىل: {َواإَِذا ِقيَل لَُهـــُم اتَِّبُعوا َما 

لَْفيْنَا َعلَيِْه 
َ
 َقالُواْ بَـــْل نَتَِّبُع َما اأ

ُ
نَزَل اهلل

َ
اأ

َولَْو َكاَن اآبَاوؤُُهْم لَ يَْعِقلُوَن �َشـــيْئااً 
َ
اآبَاءنَا اأ

َولَ يَْهتَـــُدوَن} »البقرة: 170« على هذا 

الأ �شـــا�ص فاخلطـــاب الدينـــي ُمطالب 

والعنـــاد،  املكابـــرة  ُمقاومـــة  بالآتـــى: 

واملعانـــدون هـــم الذين يـــرون احلقائق 

ماثلـــة اأمـــام اأعينهـــم ولكنهـــم يُعاندون 

ويُكابرون ويختلقـــون الأكاذيب لطم�ص 

احلقائـــق، قال تعـــاىل: {يَُجاِدلُونََك يف 

َا يُ�َشـــاُقوَن اإِىَل  مَنّ
َ
َ َكاأ ـــِقّ بَْعَدَمـــا تََبنَيّ احْلَ

امْلَْوِت َوُهْم يَنُظُروَن} »الأنفا ل:6«.

حتـــرر العقـــول مـــن اأغـــالل التقليـــد، 

التاأمـــل  ثـــم  الفا�شـــدة،  واملعتقـــدات 

وال�شـــتنباط  وقـــد اأكـــد القـــراآن على 

َماَواِت  ذلك فى قوله: {اإَِنّ يِف َخلِْق ال�َشّ

ْر�ص َواْخِتـــاَلِف اللَّيِْل َوالنََّهاِر َلآَيَاٍت 
َ
َواْلأ

لَْباِب} »اآل عمران : 190«.
َ
ويِل اْلأ

ُ
ِلأ

ولبـــد اأن تكون النتائـــج العلمية موؤيدة 

بالدليـــل امللمو�ـــص وبالرباهـــني، قـــال 

تعـــاىل: {لَـــْو َكاَن ِفيِهَمـــا اآِلَهـــٌة اإَِلّ اهلل 

لََف�َشَدتَا} »الأنبياء: 22«.

واملجتمع العربـــى طرات عليه  تغريات 

عـــرب الزمـــن، فطـــراأت عليـــه تغـــريت 

الثقافيـــة،  اخل�شو�شـــية  ُمكونـــات  يف 

فهنـــاك ق�شـــايا اأ�شا�شـــية وحيويـــة من 

بينهـــا مو�شـــوع التنـــوع اخلـــالق فهذه 

م�شاألة اأ�شا�شـــية، واأن يكون احلوار بني 

ـــا ولي�ص ال�شـــراع،  اأ�شا�شاً احل�شـــارات 

فاحل�شارة كما هو معروف تنق�شم اإىل 

ق�شمني، ق�شم مادى: من علوم الكيمياء 

والطبيعة والفلك وغريها، وهذا الق�شم 

قابـــل لالنتقـــال مـــن مـــكان اإىل مكان، 

وق�شـــم معنوى: يخ�ص كل ح�شـــارة من 

لغـــة وعـــادات وتقاليد وقوانـــني ودين، 

وهذا يخ�ص كل �شـــعب من ال�شـــعوب . 

والنفتاح على العامل اخلارجي ل يُعني 

النقـــل الأعمى عنه ، بل يُعني اأن نتفهم 

�شـــول ح�شـــارتنا 
ُ
ونتخري ما يتفق مع اأ

فناأخـــذه، ومـــا يتعار�ـــص مـــع اأ�شـــول 

ح�شارتنا فرنف�شه. 

اإلس��الم دين العالمية 
يراع���ي خصوصي�ات 
ومبادئ�ه��ا الش��ع�وب 
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د. �إبر�هيم ح�صن ح�صني / رئي�ص حترير جملة �شنابل امل�شرية

العولمة والخطاب الديني
�حلـــو�ر مع �لآخـــر



أهمية تدريب وتطوير مهارات األفراد 
العاملين في منظمات األعمال الدولية

تدريب وتطوير �لعاملني 

يف �ملوؤ�ص�صات من �ملتطلبات 

�ل�صرورية لرفع كفاءة �مُلنظمات 

وحتقيق �لتو�زن بني �ملتطلبات 

�لوظيفية وقدر�ت �لأفر�د 

�لعاملني و�لإد�ريني يف تلك 

�ملنظمات.

ويهدف �لتدريب و�لتطوير �إىل 

�إك�صاب هوؤلء �لأفر�د و�لعاملني 

يف �ملنظمات مهار�ت ومعارف 

وتغيري �صلوكياتهم �لوظيفية 

مما ُي�صاعد يف حتقيق �لأهد�ف 

و�خلطط �ل�صرت�تيجية 

�لتي ت�صعى تلك �ملنظمات 

لتحقيقها.

�أوًل: خطو�ت �إعد�د برنامج �لتدريب

1 - حتديد ومعرفة الأ�شباب والغايات والأهداف التي يتطلب تواجدها اإقامة 
برامج تدريبية لالأفراد.

2 - ت�شـــخي�ص وحتديد املواقف وامل�شـــكالت التي يُعاين منها الأفراد وو�شـــع 
برامج تدريبية تقوم بحل تلك امل�شكالت بل والتغلب عليها.

3 - حتديد ومعرفة جوانب ال�شـــعف واخللل واخلطاأ يف كل فرد من الأفراد العاملني 
واإقامة برامج تدريبية لهم مل�شاعدتهم على ُمعاجلة اأخطائهم والتخل�ص منها.

4 - معرفة اإمكانية املنظمة لتقدمي برامج تدريبية لالأفراد العاملني .

5 - معرفـــة الإمكانيـــات املادية للمنظمة وكيفية تدريب الأفراد العاملني على 
ا�شتخدام الأجهزة والآلت واملعدات واملكائن.

6 - درا�شة ومعرفة درجة تقبل الأفراد العاملني للدخول يف برامج تدريبية.

7 - معرفة درجة واأهمية احتياج الأفراد للتدريب، وذلك بهدف تاليف النق�ص 
والق�شور يف املهارات واخلربات التي لديهم، واإك�شابهم قدرات جديدة.

8 - حتديد اأهداف الربامج التدريبية والعمل على حتقيقها.

9 - معرفة ودرا�شة وحتديد اأهداف التدريب.

10 -   تو�شيح ومعرفة الأهداف املطلوب حتقيقها.

11 -   معرفة املدرب واملتدرب ملا هو مطلوب منهما.

12 -   و�شـــع وحتديد برامج تدريبية ت�شـــعى اإىل التغيري والتطوير واإك�شاب 
الأفراد مهارات ومعارف جديدة.

13 - اختيار اأف�شل الطرق للتدريب ب�شكل ي�شمن فعالية الربامج التدريبية.

تنمية ب�صرية



ثالًثا: �أ�ص�س �لربنامج

هنـــاك العديد من الأ�شـــ�ص التي يجب الهتمام بهـــا وحتقيقها وتطبيقها، 

وذلـــك بهدف تدريـــب املوظفني وتنميـــة معلوماتهـــم واإك�شـــابهم املهارات 

املطلوبة، ومن هذه الأ�شـــ�ص واملبادئ والو�شـــائل املهمـــة لتدريب املوظفني 

والإداريني ما يلي:

1. اأن يكـــون الربنامـــج التدريبـــي يهدف اإىل اإك�شـــاب معلومات واإ�شـــافة 
خربات لالأفراد العاملني.

2. اأن ي�شـــعى الربنامج التدريبي اإىل خلق الرغبة يف املتدربني لال�شتفادة 
من الربامج التدريبية.

3. اأن ي�شـــعى الربنامج التدريبي لتغيري �شلوكيات الأفراد العاملني وتنمية 
خرباتهم وتطوير مهاراتهم.

ا حلاجات ورغبات الأفراد واملتدربني. ا وفقاً 4. اأن يكون الربنامج التدريبي ُم�شمماً

5. اأن يُقدم الربنامج التدريبي ُحلولاً مل�شكالت الأفراد املتدربني.

6. اأن تُ�شاعد الربامج التدريبية الأفراد يف زيادة قدراتهم ورفع معنوياتهم 
وحتقيق حاجاتهم.

7. اأن تُقدم ُمكافاأت وحوافز للمتدربني واملتعلمني من املوظفني والإداريني.

8. اأن توفر ُفر�شة كافية للمناق�شة واحلوار اأثناء اإقامة تلك الربامج التدريبية.

9. اأن ت�شـــعى الربامج التدريبية اإىل تر�شيخ املعلومات ال�شحيحة وتدريب 
املوظفني والإداريني على تطبيقها.

10. اأن تُ�شـــاعد الربامج التدريبية يف اكت�شـــاف مواطن �شـــعف املتدربني 
واملوظفـــني، وتعمـــل على تنمية اأماكن ال�شـــعف لديهم وا�شـــتغالل مواطن 

القوة فيهم.
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كتب: حممد �صرور �حلريري

• حُما�شر عاملي ُمتخ�ش�ص يف اإدارة الأعمال الدولية والعاملية
• ُمدرب وحُما�شر اأكادميي يف التنمية الب�شرية

ثانًيا: عنا�صر �لربنامج

تهتـــم اإدارة املوارد الب�شـــرية بالربامـــج التدريبية 

التي تُ�شيف املعارف واملعلومات واإك�شاب املهارات 

يف  والإداريـــني  العاملـــني  لالأفـــراد  واخلـــربات 

املنظمـــات، وترتكز الربامـــج التدريبية على ثالثة 

عنا�شر اأ�شا�شية هي:

1. املتدرب وهو املوظف.

2. املدرب.     3. الربنامج التدريبي.



خام�ًصا:  مقومات �لربنامج �لتدريبي 

1. اأن يُركـــز الربنامـــج التدريبي علـــى الفعالية اأثناء 
طرح املعلومات على املتدربني.

2. يجب اأن تتوفر املعلومات الكافية يف الربامج التدريبية.

3. يجب اأن تُقدم الربامج التدريبية معلومات وخربات 
وبيانات �شحيحة لتزويد املتدربني بها.

4. يجـــب اأن تو�شـــح الربامـــج التدريبيـــة الأهـــداف 
املطلوب حتقيقها من عملية التدريب.

5. اأن ترفـــع الربامـــج التدريبية وحُت�شـــن مـــن الأداء 
املطلوب للمتدربني.

6. اأن تُ�شـــاعد الربامج التدريبية املتدربني لتح�شـــني 
الإنتاجية وزيادة الأداء.

7. اأن تتوافق الربامج التدريبية مع حاجات وُمتطلبات 
الأفراد املتدربني.

8. اأن تكـــون الربامج التدريبية ُم�شـــاعدة على التعلم 
والن�شوج العقلي والفكري والتاأثري على املتدربني.

ا لها  9. يجـــب اأن تكـــون الربامـــج التدريبيـــة ُمططاً
ب�شكل ُمنظم.

10. يجب اأن تُ�شـــاعد الربامـــج التدريبية على عملية 
التقدم والتطوير.

11. يجـــب األ تعمـــل الربامج التدريبية على �شـــياع 
واإهدار الوقت.

12. يجب اأن تُ�شـــاعد الربامـــج التدريبية على التعلم 
وزيادة اخلربات.

13. يجـــب اأن تتفـــق الربامـــج التدريبية مـــع املعايري 
والقوانني التنظيمية.

14. يجب اأن تكون الربامج التدريبية ُمتنوعة قدر الإمكان.

15. يجب اأن تُ�شـــجع الربامج التدريبية الآخرين على 
امل�شاركة واحلوار.

16. يجـــب اأن توفـــر الربامج التدريبية الت�شـــهيالت 
اخلا�شـــة للمتدربـــني الذين يُعانون من �شـــعوبات يف 

التعلم اأثناء تطبيق الربامج التدريبية. 

ر�بًعا: مو��صفات �ملدرب

1. يجب اأن تتوفر يف املدرب اخلربة التامة بالعمل الذي يقوم به.
2. يجب اأن يكون املدرب على معرفة تامة باأ�شاليب التدريب احلديثة.

3. �شـــرورة توفـــر الإدراك لـــدى املـــدرب لحتياجات املتـــدرب، وذلك 
بهدف حتقيق رغبات املتدربني اأثناء عملية التدريب.

4. توفري مكافاأت مادية ُمنا�شبة للمدربني.
10. توفري امل�شتلزمات املطلوبة للقيام بعملية التدريب على اأكمل وجه ممكن.

11. تقدمي الت�شهيالت الالزمة للمدربني.
12. توفر احلما�ص والن�شاط والرغبة لدى املدربني.

13. الإخال�ص والولء الوظيفي وال�شدق العملي لدى قيام املدربني باأعمالهم.
14. رغبة املدربني يف تطوير وحت�شني اأداء املتدربني.

15. القدرة على مواجهة الآخرين باإيجابية وبحواٍر بناء.
16. اأن يلم املدرب باجلوانب املختلفة العلمية والثقافية والرتبوية والنف�شية.

ا بطبيعة املتدربني. 17. اأن يكون املدرب ُملماً
18. اأن يلم املدرب مب�شكالت املتدربني ويُقدم احللول املنا�شبة لها.

19. اأن تتوفـــر يف املدربـــني املهـــارات الإدارية والقياديـــة كالتخطيط 
والتنظيم والتاأثري والتوجيه.
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تنمية ب�صرية



الشركة الوقفية �دارة ا�عمال الخيرية

إدارة قواعد البيانات

الشركة الوقفية ا�ولى المتخصصة في
ميكنة ا�نشطة الخيرية وتطوير ا�داءات الوظيفية للعاملين بالقطاع الخيري



حول �لكتب �لهندو�صية

كان للم�شتوطنني الآريني الأولني دينهم 

الـــذي ُعـــرف مـــن خـــالل اأنا�شـــيدهم 

املقد�شـــة وطبيعة اآلهتهم، وتلك الأفكار 

الدينيـــة ُم�شـــمرة يف ُكتبهـــم املقد�شـــة 

القدميـــة،  وهو ما يطلق عليه »الفيدا« 

ا  حيث �شـــاغ املفكرون املتاأخرون اأفكاراً

يف نظـــام ُمتال�شـــق، ومـــا تـــزال هـــذه 

الكتب املقد�شة امل�شدر الذي يلجاأ اإليه 

املفكرون ورجال الدين.

ومـــع اأن دين الكتب املقد�شـــة قد اندثر 

ـــا يف بالد الهند،  فاإن الكتب ذاتها  متاماً

مـــا برحـــت تُتلى بع�ـــص نُ�ُشو�شـــها يف 

العبادات واحلفالت.

واإذا كانت الهندو�شية لي�ص لها موؤ�ش�ص 

ُمعـــني فـــاإن »الفيـــدا »كذلـــك لي�ص لها 

وا�شـــع ُمعني،  ومل تُن�شـــب الن�شـــو�ص 

املقد�شـــة عنـــد الهندو�ص اإىل �شـــخ�ص 

بعينه.

ونذكر هنا اأن الأدبيات الهندو�شية هي 

ثمرة تراث ل�شـــعوب عديدة ان�شـــهرت 

يف كينونـــة واحدة ومتازجـــت تقاليدها 

ا، لتُ�شـــكل ديانة ح�شارية  وثقافاتها معاً

وتاريخية واحدة هي الهندو�شية.

ولكـــي نُعطي �شـــورة اأقـــرب اإىل الدقة 

عن الفيدا الذي يعد بحق دائرة معارف 

عـــن الهندو�ص،  نلجـــاأ اإىل كاتب هندي 

قدير هو الأ�شتاذ »حممد عبد ال�شالم« 

لنُلخ�ص بحثه عن »الفيدا«�شمن اأبحاثه 

القيمـــة عـــن الهند،  اإذ يقـــول: »للفيدا 

قيمـــة تاريخيـــة كـــربى، اإذ تنعك�ـــص يف 

هـــذا الأدب الدينـــي حيـــاة الآريـــني يف 

الهنـــد منذ عهدهـــم القـــدمي ومقرهم 

اجلديد،  ففيه اأخبار حلهم وترحالهم،  

دينهم و�شيا�شتهم، ح�شارتهم وثقافتهم، 

م�شـــاكنهم  ومعا�شـــرتهم،  معي�شـــتهم 

وم�شـــاربهم،   ومطاعمهـــم  ومالب�شـــهم 

ِمَهنهـــم وِحرفهـــم،  وترى فيهـــا مدارج 

الرتقـــاء للحيـــاة العقلية من �شـــذاجة 

البـــدو اإىل �ُشـــعور الفال�شـــفة، فتوجد 

فيها اأدعية ابتدائيـــة تنتهي بالرتياب، 

واألوهية ترتقى اإىل وحدة الوجود«

سلسلة دعوية متخصصة في دعوة غير المسلمين

الهندوسية – دراسة مقارنة
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در��صات

»2«



مر�حل تدوين وت�صنيف �لكتب 

�لهندو�صية

الهنـــد،   اإىل  الآريـــون  و�شـــل  بعدمـــا 

ا�شتغل جماعة من ُعلمائهم بالت�شنيف 

والتاأليـــف،  وا�شـــتمرت فرتة ت�شـــنيف 

الكتب الهندو�شـــية الأ�شا�شـــية اأكرث من 

األف �شنة تقريباًا،  ولقد مت تدوين الكتب 

املقد�شة على مراحل ُمتلفة يف تاريخ 

الب�شـــرية واإليكم بياناًا بالأدوار التي مر 

بها الت�شنيف يف تلك الفرتة. 

- الـــدور الأول: يوؤكـــد العلماء بـــاأن »الفيدا 

»ُدونـــت يف الفرتة بني 900 اإىل 300 ق. م. 

وحتتوي على الأنا�شيد واملفاهيم الالآهوتية 

حول التقم�ص واملالحم والتواريخ »الآرية« 

و»الهنديـــة«، »فالريغ فيدا«، مثالاً والتي 

هي من اأقدم الكتب املقد�شة، يعود اإىل 

2500 ق.م،  اأما التقاليد ال�شفهية التي 
تعـــد البدايات الأوىل للكتـــاب املقد�ص 

الهندو�شـــي الطوطمي فهـــي تعود اإىل 

ما قبـــل 4000 ق.م، كما ظهرت الكتب 

امللحميـــة »الآرية« املمتزجـــة بالتقاليد 

املحليـــة التـــي اأدت اإىل تكويـــن ُكتبهـــا 

اخلا�شة واأ�شاطريها البطولية اجلميلة،  

»الدهارمـــا«  ـــا  قدمياً تُ�شـــمى  وكانـــت 

اأو»ال�شـــانتااآنا«،  وهي ت�شمل احل�شارة 

والديـــن والعادات والتقاليد والأ�شـــعار 

والتواريخ. 

و»الفيـــدا« قبـــل اأن تُـــدون كان معناها 

التاأمـــل،  لكـــن بعد اأن ُدونت و�شـــجلت 

تاريخ الهند وتراثه،  ومفاهيم الهندو�ص 

الدينية،  اأ�شبحت هي التي تُنظم حياة 

اأتباعها و�شـــولاً اإىل املعرفة املن�شـــودة  

ويرجـــح »ديورانـــت« اأن اأول مـــن قـــام 

مبهمـــة التدويـــن للمـــرة الأوىل بع�ـــص 

التجار الهنود من طائفة »الدرافيديني« 

مـــا جعل هـــذه الكتابة ل تُ�شـــتخدم اإل 

لأغرا�ص جتارية،  وهذا يعني اأن التجار 

ل الكهنة هم الذين ارتقوا بهذا الفن.

وبناء على ذلك ي�شل »ال�شحمراين« اإىل 

نتيجـــة مفادها اأن تدويـــن »الفيدا« تطور 

مع تطـــور اللغـــة ال�شن�شـــكرتية نف�شـــها،  

ولعل هـــذا التاأخر يف التدويـــن هو الذي 

حـــرم الباحثـــني من م�شـــادر عـــن تاريخ 

الهند القدمي. ويبدوا اأن الكهنة الهندو�ص 

قد �شـــجعوا فيما بعد هذا التدوين لتكون 

ا دينياًا ي�شمن  »الفيدات« يف اأيديهم �شالحاً

لهم ال�شيطرة واملوقع املتقدم، خا�شة بعد 

�ش�ص النظام الطبقي يف الهند 
ُ
اأن وطدوا اأ

ا دينياًا، ويف هـــذا الدور مت  واأعطـــوه بُعـــداً

ا�شتكمال تاأليف الفيدات الأربعة – الريج 

فيدا – ياجور فيدا – و�شام فيدا – واأتور 

فيدا.

الدور الثاين: ع�شر املتكلمني الهندو�ص،  

حيث توّجه جماعة من العلماء املتكلمني 

اإىل تاأليـــف ُكتـــب »ابان�شـــاد«، وهي يف 

احلقيقـــة خال�شـــة لفل�شـــفة »الفيدا«، 

وت�شـــتمل ُكتب »ابان�شـــاد« علـــى مبادْى 

الت�شوف من الذكر اإىل الفناء. 

يقول الربوف�شـــور »روئي�ـــص«: اإن جميع 

اأحكام الت�شـــوف ُدونت يف هذه الكتب. 

وكذلك ت�شـــتمل ُكتـــب »ابان�شـــاد« على 

ح�شارة »الآريني« الثقافية والأدبية. 

الدور الثالث: ع�شر الفقهاء الهندو�ص، 

ودور الفقهـــاء الذيـــن وجهـــوا عنايتهم 

اإىل تدوين الفقه الهندو�شي من اأحكام 

الطهارة والعبادة واملعامالت والعالقات 

واأحـــكام الزواج والفـــراق، وكان اعتماد 

هوؤلء الفقهاء على الروايات املنت�شـــرة 

على األ�شنة الرهبان والزهاد والن�شاك، 

وبجهودهـــم ظهـــرت ُكتـــب »اإ�شـــمرتي« 

يعنـــي املذكـــرات،  ويبلغ عددهـــا اأكرث 

مـــن خم�شـــني كتاباًـــا، واملعـــروف منهـــا 

»منو اإ�شـــمرتي » اأو« اأو �شرع منو«، وقد 

نقله اإىل العربية »اإح�شـــان حقي«،  ويف 

تقدميـــه للكتـــاب يُبني ما يف ن�شـــو�ص 

الكتـــاب من ت�شـــوي�ص وعدم ان�شـــجام، 

فيقـــول: »واإذا �شـــئنا اأن ن�شـــف »منـــو 

�شـــمرتي« قلنا اإنها جمموعة ُمتناق�شة، 

اأعلـــى  اإىل  نـــراه يرتفـــع بت�شـــريعه  اإذ 

درجات العقل  والإدراك و�شالمة الذوق 

والتفكـــري، ثـــم نـــراه ينحدر فجـــاأة اإىل 

درجة من ال�شخافة والإ�شفاف املخجل،  

واإن دّل هذا على �شـــيء فاإمنا يدل على 

اأن هذا الكتاب ُكتب يف اأوقات ُمتباعدة،  

ا  ا كبرياً وباأيدي اأنا�ـــص ُمتلفني اختالقاً

يف العلم والعقل والإدراك«.

التدوين  »الفيدا« قبل 
تعني »التأمل« وبعده 

أصبحت منهاج حياة ألتباع 
الهندوسية

عمـرو عبداملولــى - باحث اأكادميي



الـــدور الرابـــع: بعد امتـــزاج اأهل الهند 

»الآريـــني«. ذهبـــت اآلهـــة »الآريني« اإىل 

اخلفـــاء،  وهـــم »اإنـــدرا« اإلـــه الرعـــد 

»واْغني«، اإله النارو »اأرونا«، اإله ال�شماء، 

و»اأو�شا« اإله ال�شبح،  وبداأت تظهر األهة 

الهند وهم »ف�شنوا« اإله الرزق »و�شيفا« 

اإلـــه التدمـــري،  فمن هنا بـــداأت حركة 

الت�شـــنيف للثناء على الآلهة اجلديدة،  

لفت ُكتب »بَُران« ومعناها الق�شـــ�ص 
ُ
فاأ

والأ�شاطري القدمية. 

الدور اخلام�ص: ويف هذا الدور مت تدوين 

الكتـــب املقد�شـــة الأخرى للهندو�شـــية 

و متـــت علـــى اأكـــرث تقدير بـــني الفرتة 

وهـــي  ميالديـــة.   300 اإىل  م  ق   600
يف معظمهـــا ُكتباًا ملحمية واأ�شـــطورية،  

»الماينـــا«  ملحمتـــي  اأهمهـــا  ومـــن 

»واملاهابهارتا«،  وهما جُت�شـــدان تاريخ 

الهند واآدابها وفل�شفاتها، و تاأليف كتب 

املالحم واحلـــروب،  والتي تتحدث عن 

زعماء »الآريني« الذين خا�شوا احلروب 

الطاحنـــة �شـــد اأعدائهم اإىل اأن مت لهم 

الن�شـــر، وهذه الكتب هي »مهابهرات« 

»كيتـــا« »رامايان«، وت�شـــهد تلك الفرتة 

الزمنية ن�شـــوء املذاهـــب اجلديدة التي 

ان�شـــقت عن الهندو�شية وهي »البوذية« 

قـــوي  تاأثـــري  و»للفيـــدا«  و»اجلنيـــة«. 

علـــى الديانـــات »البوذيـــة« و»اجلينية« 

و»ال�شيخية« التي كانت تتناقلها الأجيال 

ا  ا ُمقد�شاً �شفهياًا اإىل اأن ُدونت لتبقى كنزاً

لل�شـــعوب التي توؤمن بها، ومن اأهم هذه 

الكتـــب واأ�شـــهرها والتـــي تُرجمت اإىل 

العديـــد من اللغات العاملية » بهافاغات 

جيتا«  »براهما �شوترا«،  وقد ُدونت كلها 

اإىل اللغة ال�شن�شكريتية القدمية،  التي 

هي اللغة الطق�شية والروحية للهندو�ص 

ا  اإىل يومنا هذا،  ول يزال الباب مفتوحاً

لقبول الن�شـــو�ص املقد�شة اجلديدة يف 

الهندو�شية، لأن القانونية الكتابية التي 

تعتمد عليها يف قبول ورف�ص الن�شو�ص 

املقد�شـــة مل يُغلـــق بعـــد كمـــا حدث يف 

امل�شيحية.

�لفيد�

 »الفيدا« هي عبارة عن ُمدونة كربى اأو 

مو�شـــوعة حتوي الكثري عن بالد الهند 

و�شـــعبها علـــى امتـــداد قـــرون عديدة،  

وهي من اأقدم الكتب يف تاريخ الأديان، 

وهـــي عبارة عـــن جمموعـــة هائلة من 

الكتب التي تتكلم عن الآلهة والتنا�شـــخ 

كانـــت  والتـــي  والقوانـــني،  والعـــادات 

بالأ�شـــل تعاليم �شـــفهية ُدّونـــت باللغة 

الفـــرتات  القدميـــة يف  ال�شن�شـــكريتية 

املتفاوتة من الزمن، وقد اأن�شاأته اأجيال 

مـــن ال�شـــعراء،  والزعمـــاء الدينيـــني،  

واحلكماء ال�شوفيني والكهنة الهندو�ص 

عقباًا بعد عقب وفق تطورات الظروف،  

ويعتقـــد الهندو�ص اأنه اأزيل ل بداية له، 

واإن كانـــت يف ُمعظمهـــا ع�شـــرية الفهم 

غريبة اللغة.

و»الفيـــدا« معنـــاه بال�شن�شـــكرتية العلم 

واحلكمـــة ويُعتـــرب »الفيـــدا« مـــن اأهم 

الكتب املقد�شـــة لـــدى الهندو�ص، الذي 

يجمـــع العقائـــد والعـــادات والقوانني،  

و»الفيـــدا« جمموعـــة مـــن الكتـــب يبلغ 

عددهـــا اأربعـــة هـــي » الريج فيـــدا« و 

»ياجـــور فيـــدا« و »�شـــاآم فيـــدا« و«اآتور 

فيـــدا«، والفيـــدا لي�شـــت ا�شـــم كتـــاب 

موؤلـــف من الأبـــواب والف�شـــول، واإمنا 

هو جمموعة من الأجزاء املنت�شـــرة من 

تعليمـــات الزهاد والن�شـــاك يف القرون 

املظلمة قبل امليالد،  وحر�ص الن�شـــاك 

على حفظ التعليمات املبعرثة ثم اأملوها 

على تالميذهم وقيدوها على اللوحات 

احلجريـــة واجللديـــة. ويُقـــال لهـــوؤلء 

احلفاظ »�شا�شرتي«، ويَدعي الهندو�ص 

اأن الفيـــدا اأزيل وقـــدمي كقـــدم العامل.

األهمه رجل يُ�شمونه »منو« ويقول العامل 

الهندو�شي »بهاري لل«: اإن الفيدا لي�ص 

ا�شـــم كتاب بل هو جمموعـــة من اأفكار 

الن�شـــاك الهندو�ص، وجمعت فيها �شتى 

العلـــوم الروحانيـــة،  وفيهـــا الأنا�شـــيد 

للعبادة، ويقول عامل هندو�شي اآخر وهو 

»البندت �شـــري رام« يف مقدمة تف�شري 

»ريـــج فيـــدا«: اإن هذا الكتاب ي�شـــتمل 

على اأفكار ثالثمائة نا�شـــك. و»الفيدا« 

ينق�شـــم اإىل ق�شمني  اأحدهما: »�شنهتا«  

اأي املتـــون وهـــو اإلهامـــي،  وثانيهمـــا: 

»بَراهمن« اأي ال�شروح وهو غري اإلهامي، 

وتكمـــن بدايـــات الفل�شـــفة الهندية يف 

التاأمالت امل�شـــجلة يف ن�شو�ص الفيدا،  

وهـــي ن�شـــو�ص احلكمة التـــي تعود يف 

اأجزائها الأقـــدم اإىل املرحلة التي تبداأ 

يقول العالم الهندوسي بهاري الل:
الفيدا ليس اسم كتاب بل هو 
مجموعة أفكار لنساك الهندوس 
جمعت فيها التعاليم الروحية

در��صات



من عـــام 1500ق م. وقد �شـــّكلت هذه 

اإلهـــام للفال�شـــفة  الن�شـــو�ص م�شـــدر 

الهنود على امتداد الع�شور،  وا�شتمرت 

كتابة ال�شروح على ُمتونها حتى الع�شر 

»الفيـــدا«  ن�شـــو�ص  واأقـــدم  احلـــايل. 

هي ن�شـــو�ص »الريج فيـــدا« التي تُعني 

»اأ�شعار احلكمة«،  وتعد امل�شدر الأدبي 

الأكـــرث اأهميـــة يف الديانـــة والثقافـــة 

الهندية،  وقـــد اأحلقت بالفيدا كاأجزاء 

ختاميـــة لهـــا جمموعة من الن�شـــو�ص 

تعرف »بالأوباني�شـــاد«، وتعتمد فل�شفة 

وتكويـــن  طبيعـــة  اأن  علـــى  »الفيـــدا« 

املخلوقات اإلهية الطابع. واأن »براهما« 

يوجـــد داخل كل كائن حي - اأي البحث 

عـــن الكيان الإلهـــي داخل الإن�شـــان-.

وت�شكل ن�شو�ص الفيدا جوهر الطقو�ص 

الهندية املقد�شة،  وحتدثنا الفيدا ذاتها 

باأن هذه الأ�شعار عندما تُرتل،  وتُن�شد،  

ا  ويتغنـــى بها،  فاإنها مُتكن اخللق جميعاً

من امل�شاركة يف احلكمة الإلهية، ويُنظر 

اإليها-الفيدا- على اأنها نوع من املعرفة 

املرتبطـــة بالعمـــل القـــادر علـــى قهـــر 

الغـــرتاب يف اإطـــار عمليـــة توحيد كل 

الكائنات،  وملء احلياة بطاقة ُمقد�شة. 

اأمـــا الـــرتاث فهـــو ينظـــر اإىل احلكمة 

الفيديـــة، علـــى اأنهـــا تتجلـــى لأفئـــدة 

اأ�شـــخا�ص ِعظام،  امتدت جتربتهم اإىل 

جوهـــر الوجـــود،  وهي تتجـــاوز الزمن 

لأنها جتلت للب�شر الأوائل اأنف�شهم ،كما 

تتجلـــى اليوم لكل مـــن تغو�ص جتربتهم 

يف اأغـــوار احليـــاة، غـــري اأنـــه لبـــد اأن 

ـــا اأنه رغم قدم ن�شـــو�ص  يكـــون مفهوماً

الفيدا،  فاإنها لي�شـــت تعبريات �شادرة 

عن �شعب بدائي،  فالأفكار املعرب عنها 

يف ن�شـــو�ص »الفيـــدا« و«الأوباني�شـــاد« 

جتمـــع بـــني العمـــق وال�شـــقل،  وهـــي 

نتيجـــة لقرون من الفكـــر التاأملي فيما 

يتعلـــق باأعمـــال اأ�شـــرار احليـــاة، وهي 

تُقدم ا�شتب�شـــارات حول م�شار احلياة،  

وتُ�شكل �شهادة تتجاوز كل الأزمان على 

احلكمة الإن�شانية حتفل بالفكر التاأملي 

والت�شـــوري فيما يتعلق بطبيعة النف�ص 

والواقع،  وتُقدم الأ�ش�ص التي قام عليها 

التفكـــري الفل�شـــفي فيمـــا بعـــد،  الأمر 

الذي مكّن هذه  الن�شـــو�ص من اأن تُلهم 

الثقافـــة الهندية وتُغذيها حتى الع�شـــر 

احلـــايل. وهناك اختالف فيمن و�شـــع 

هـــذا الكتاب، فالبع�ص يرى اأن و�شـــعه 

قـــد متَّ علـــى اأيـــدي فريق مـــن ُحكماء 

الهند القدامى يُطلق عليهم »الري�شيني« 

اأي العارفـــني، الذيـــن دونـــوا باأيديهـــم 

احلكمـــة التي و�شـــلت اإليهم عن طريق 

الإلهام ال�شخ�شي وقالوا: اإن تاأليفه كان 

على اأيدي رجال الدين »الآري« وتدوينه 

كان باللغة ال�شن�شكريتية، وبهذا مل يكن 

للفيـــدا موؤلف واحد،  ول ميكن حتديد 

اأ�شـــماء موؤلفيه، ويرجع الهندو�ص �شبب 

يك�شـــف عنهـــا  الفيـــدا  ل  اأن  ذلـــك  

اأ�شخا�ص،  واإمنا الواقع ذاته.

�أق�صام �لفيد�

الفيدا عبارة عن اأربع ُكتب دينية هي:

1 - الريـــج فيـــدا: الريـــج فيـــدا: اأي 
معرفـــة الرتانيـــم، هـــي جمموعـــة من 

الرتاتيـــل تاألفت من امتـــزاج بني قبائل 

»الآريـــني« و»الهند«، وهو الذي ي�شـــف 

لطائفـــة  الأوىل  الجتماعيـــة  احليـــاة 

»الآريـــني الهنـــود«  واآرائهم الب�شـــيطة 

يف الكون والإن�شـــان، وهـــي وثيقة ذات 

اأهميـــة تاريخية ل تُقدر،  فهي لي�شـــت 

اأقـــدام عمـــل اأدبـــي يف لغـــة مـــن لغات 

الهنـــد- اأوروبيـــة فح�شـــب،  واإمنـــا هو 

اأقدم الكتابات الدينية احلية يف العامل، 

وهو اأم الكتب الهندو�شـــية،  والهندو�ص 

يُقد�شون هذا الكتاب ويتغنون باأنا�شيده، 

ا وم�شاءاً،  ويرتلونها يف ال�شلوات �شباحاً

ويتربكـــون بتالوتها يف حفالت زواجهم 

ويقروؤون اأبياته على موتاهم عند حتريق 

جثثهم،  وينفرد الهنود من بني �شـــعوب 

العـــامل باأنهم يدينـــون بعقيدة انحدرت 

ب�شـــكل ُمبا�شـــر من ديانة الثقافة الأم،  

كما اأن كتاباتهـــم الدينية القدمية بدءاًا 

من »الريج فيدا« غنية على نحو ُمذهل 

بالقيا�ـــص اإىل ذلك الغياب �شـــبه الكلي 

للكتابـــات الدينيـــة من اليونـــان وروما 

القدميتـــني، ويُنظر اإليها على اأنها منبع 

النزعـــة الروحيـــة الهنديـــة،  و�شـــكلت 

م�شـــدر اإلهام للـــرتاث الهندي. وُمعظم 

الأ�شـــعار موجهة اإىل الآلهـــة والإلهات،  

ولها وظيفة مركزية يف تاأدية الطقو�ص،  

لكـــن ذلك ل يُعنـــي اأنها جُمـــرد ترانيم 

للعبادة،  اأو تراتيل للطقو�ص،  فبع�شـــها 

اأعمق مـــن ذلك بكثري فهـــو يُقدم روؤية 

عميقـــة ودقيقـــة للواقع. بـــل اإن الآلهة 

الذين تتم ُماطبتهم يف هذه الأ�شـــعار 

لي�شـــوا موجودات ذات �شـــمات ب�شرية،  

بل هي رموز للقوى الأ�شا�شـــية للوجود،  

فاخلطـــاب،  والوعي،  واحلياة،  واملاء،  

والنـــار تلك من بني القوى املباركة التي 

يرمـــز اإليها كاآلهـــة يف »الفيدا »،  وهي 

مُتثل القوى التي تخلق احلياة وتُدمرها،  

والتـــي تُ�شـــيطر علـــى في�ـــص الوجـــود 

وغي�شـــه، و يَدعـــي علمـــاء الهندو�ـــص 

اأن »ريـــج فيـــدا« من اأقـــدم املوؤلفات يف 

العـــامل،  ولكنهـــم يختلفـــون يف حتديد 

زمان تاأليفه. 
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ويجـــزم علمـــاء الغـــرب اأن تاأليفـــه كان 

علـــى مراحـــل ما بـــني 1000 - 1500 

قبـــل امليـــالد، و يقـــول العـــامل الغربي 

»منرتتـــان«: اإن تاأليفـــه كان يف زمـــان 

يُقـــارب 2500 ق م، وهـــذ العهد اأقرب 

اإىل مـــا يُقـــدره علمـــاء الهندو�ص، وهو 

يُنـــايف قولهـــم: اإنه اأزيل كقـــدم العامل.

اأن�شـــودة   1017« املجموعـــة  وحتتـــوي 

دينية « ُو�شـــعت ليت�شـــرع بهـــا اأتباعها 

اأمـــام الآلهـــة اأو يتغنـــون بها،  واأ�شـــهر 

الآلهـــة الذين ورد ذكرهم فيها هو الإله 

»انـــدرا »اإله الآلهة،  ثم ياأتي بعده الإله 

»اأْغنـــى« اإله النار وراع الأ�شـــرة،  فالإله 

»فارونا«،  فالإله »�شـــوريْه – ال�شم�ص«، 

والكتاب ي�شـــتمل على ع�شرة »مندل اأي 

الأجزاء«، وعلى اأربعة و�شـــتني »اأدهيايا 

اأي الأبواب«،  وعلى 1017 »�شوكت اأي 

ا اأي  عناوين الأبواب«،  و10552 »منرتاً

الأبيات«. 

2 - ياُجـــور ويـــدا: اأي معرفـــة ال�شـــيغ 
والقوانـــني اخلا�شـــة بالقرابـــني،  وهو 

مكتوب بالنرث، و ي�شور احلياة املتطورة 

»لالآريني«،  بعد ن�شوجهم الفكري، بعد 

اأن حدثـــت تغـــريات �شـــتى يف حياتهـــم 

الب�شيطة، ويت�شمن تفا�شيل دقيقة عن 

الطقو�ـــص الدينيـــة للقرابـــني والذبائح 

التي يُقدمونها لالآلهة. وت�شـــتمل كذلك 

املختلفـــة  والتعليمـــات  الطـــرق  علـــى 

لل�شلوات والعبادات النرثية التي يتلوها 

عند تقدمي القرابني، ويبلغ حجمه ثلثي 

حجـــم »ريج فيـــدا«، وكثري مـــن العلماء 

الهندو�ص ينكرون اأن يكون »ياجو فيدا« 

من الفيدات املقد�شة لديهم.

3 - �شـــامافيدا: اأي معرفـــة الأنغـــام،  
لف 

ُ
ـــا الأمن والراحة،  وقد اأ معناه اأي�شاً

لأداء املرا�شيم الدينية، وفيه جند اأغاين 

كثرية تـــوؤدي بنغمات ُمتلفـــة،  كذلك 

جند فيه اإ�شـــارات اإىل اأهمية الرق�ص، 

والأحلان املعروفة يف املو�شيقى الهندية 

م�شـــدرها هـــذا الكتـــاب، وهو ي�شـــمل 

1810 بيتاًـــا،  والهندو�ـــص يتغنون بهذه 
الأبيـــات عند اإقامة ال�شـــلوات،  ودعوة 

اآلهتهم لنجدتهم.

4 - اآتور فيدا: يعني الرقيه ال�شـــحرية، 
وهـــي تتميز عـــن املجموعـــات الأخرى 

من حيث اإنها ت�شـــتمل على العديد من 

الأبيات يف الرقيـــة والتعاويذ لأغرا�ص 

طبية،  وعلى طال�شـــم �شحرية تُ�شاعد 

علـــى النت�شـــار يف املعركـــة، ولإبعـــاد 

ال�شـــياطني والأغـــوال،  وفيـــه اأدعيـــة 

للحفظ من احليوانات املفرت�شـــة،  كما 

اأن فيه اأدعية حل�شـــول الراحة والأمن 

التجـــارة والقمـــار. وهـــي  والربـــح يف 

جمموعة من الرتانيم واملزامري تُ�شتعمل 

من ِقبل الكهنة والرهبان الهندو�ص اأثناء 

الأدعيـــة الدينية والقرابـــني التي تُقدم 

لالآلهـــة،  ويحتوي على مقالت وتعاليم 

التنا�شـــخ والتقم�ص واحلوارات املتعلقة 

بالتج�شـــد الآلهي والتوهمات اخلرافية 

امل�شبوغة بال�شـــبغة الهندية القدمية ،  

فاحليـــاة الهنديـــة كما يُ�شـــورها » اآتور 

فيدا »مملـــوءه بالآثـــام،  والكون حافل 

بال�شـــياطني والأغـــوال،  والآلهـــة كفت 

اأيديهـــا عـــن اخلـــري،  ومل تعـــد تدفـــع 

ال�شـــر،  ويروي »اآثار فيدا« جلوء النا�ص 

للخرافات وال�شـــحر ليحموا اأنف�شـــهم،  

وفيه نلم�ص بني احلني واحلني العنا�شر 

الغنـــاء  مثـــل  للم�شـــرحية،   الالزمـــة 

واملو�شـــيقى والرق�ـــص. وهذه الأ�شـــفار 

حتـــوي طائفـــة كبـــرية من الأ�شـــاطري، 

حملهـــا اأريو الهند مـــن موطنهم الأول،  

واأ�شـــافوا اإليها ذكريـــات احلروب التي 

خا�شوها مع �شكان البالد.

واكت�شـــبت الفيدا بتقادم العهد قدا�شة 

عند الهنود،  ف�شاروا يعتقدون اأنها وحي 

ُمنزل من ال�شـــماء،  وتبناها الرباهمة،  

واآلوا على اأنف�شهم �شيانتها،  واإن »اآتور 

فيدا« من اآخر الكتب الفيدية،  وكل من 

هذه الفيدات الأربعة ي�شتمل على اأربعة 

اأجزاء »�َشـــْمهتا – بَرْهَمـــن – اأَرنْيك – 

اأباني�شـــاد«،  وهـــي بهـــذا الرتتيـــب من 

حيث قدمها التاريخي و�شـــنتحدث عن 

كل منها فيما يلي: 
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در��صات



مـــن  جمموعـــة  وهـــي  �َشـــْمهتا   -  1
املنظومـــات،  واأهمها ومنظومات الريج 

فيـــدا ،  وقـــد تكـــرر اأكرثها يف �شـــاما 

فيدا، وهـــذه املنظومات يُتغنَّى بها عند 

تقـــدمي القرابني،  وي�شـــمل �شـــمهتا من 

ياجورفيدا بع�ص الأدعية التي تُقراأ عند 

تقدمي القرابني كذلك،  واأما منظومات 

»اآتور فيدا« فاأدعية كان يُقدمها �شـــكان 

الهنـــد الأقدمـــون لآلهتهـــم قبـــل زحف 

الآريـــني،  ولـــذا فلهـــا قيمـــة تاريخيـــة 

ودينية عظيمة،  ومُتثل ال�شمهتا مذهب 

الفطرة يف التفكري الهندو�شي. 

م  ق   800  -  600  : الرَبَاهمـــن   -  2
اأو الهدايـــات التـــي يُقدمهـــا الرباهمة 

للمقيمـــني يف بالدهـــم وبـــني اأهليهـــم،  

وت�شمل بيان اأنواع القرابني وتفا�شيلها 

وموا�شـــمها، و�شـــرح للرتانيم وتطبيقها 

يف الطقو�ص الدينية،  وتُبني اأن اإر�شـــاء 

الرباهمـــة �شـــروري لقبـــول القرابني،  

ومُيثـــل الرباهمـــن مرحلـــة اأقـــرب اإىل 

التح�شر يف التفكري الهندو�شي.

3 - اأَرنَيك - 600 ق م - اأو الغابَّيات اأو 
الهدايات: وهي الإر�شـــادات التي تُقدم 

لل�شيوخ املعمرين الذين يرتكون اأهليهم 

يف الربع الرابـــع من اأعمارهم، ليقيموا 

يف الكهـــوف والغابات،  والأرنيك تهدي 

اأمثال هوؤلء اإىل اأعمال �شهلة ،يقومون 

بهـــا بدلاً مـــن القرابني التي اأ�شـــبحوا 

يعجزون عن تقدميها.

4 - اأباني�شـــادات: ومعنـــاه : اجللو�ـــص عنـــد ال�شـــيخ لتلقي العلم،  وهي الأق�شـــام 
اخلتامية  من الفيدا،  وهي الأ�شـــرار وامل�شاهدات النف�شية للعرفاء من ال�شوفية،  

ويُقـــدم اإر�شـــادات للرهبـــان واملتن�ّشـــكني الذيـــن مالـــوا اإىل باطن احليـــاة وتركوا 

ظاهرها، ويت�شـــمن علوم وجتارب الرهبان والن�شـــاك من الهندو�ص الذين مار�شوا 

حيـــاة الرهبانية،  واتخذوا الغابات واجلبال ال�شـــامات مقر للريا�شـــة لك�شـــف 

اأ�شـــرار الكون والتغلب على حقيقة املوت،  ليح�شـــل لهم ال�شـــرور ال�شـــرمدي بعد 

احلياة املادية،  وحتي قالوا  عنها اإنها خال�شة  جتربة احلكماء.

�لأبان�صاد

متثل الأباني�شادات مذهب الروح الذي هو املرتبة العليا يف �شل�شلة الرتقاء الديني، 

وتُعترب الأباني�شـــادات ُخطوة جريئة يف �شـــبيل احلرية الدينية وتخلي�ص الدين من الر�شوم 

بعـــدت الآلهة اأو قـــل الهتمام بها،  وهـــداأت الأدعية ونـــدرت القرابني،  
ُ
الربهميـــة، وبهـــا اأ

وانحطـــت املراقبـــات الالهوتيـــة، وحـــل العلم والعرفان حمـــل ذلك،  ويغلـــب عليها الطابع 

الفل�شفي، ولول بقايا من ال�شعور الديني لكانت الأباني�شادات فل�شفة حم�شة. 

عدد �لأبان�صاد

يبلـــغ عدد هـــذه الكتب ما يُقـــارب من مائة وثماين كتاب ح�شـــب مـــا ذكر فهر�ص 

»اآديار« يف مدينة »مدرا�ص«،وقامت هذه املكتبة بن�شـــر واحد و�شـــبعني كتاباًا با�شم 

اأبان�شـــاد، وبذلك بلغ عدد اأبان�شـــاد مائة وت�شعة و�شبعني كتاباًا ،كما طبع يف مدينة 

»بريلي« ثمان ومائة كتاب بتعليق »باندت �شـــري رام »، وق�شـــمه اإىل ثالثة اأق�شـــام 

: بـــاب العلـــم  و علم الربهما  وعلم اليوجا. ولكن الكتب املعتربة واملعروفة با�شـــم 

»الأبان�شـــاد« هي اثنا ع�شـــر كتاباًا. وقد قام بتف�شري هذه الأبان�شاد كل من »�شنكرا 

جاريا« »راماجن« »منبارك« »ماديا« »بالب« وغريهم كل ح�شـــب اأ�شـــوله ونظرياته 

ح�شب ما ذكر -كتاب قامو�ص الهند �ص -117. وتكتمل جمموعات الفيدا ب�شل�شلة 

من الكتب الهند�شية املقد�شة نذكر منها  

1 - الـــربان : وهـــو الكتاب الذي يتحدث عن اأ�شـــاطري الأولني  وق�شـــة اخللق ، و 
الفرتة التي ت�شتغرق بني التدمريين للكائنات فاإن هذه الدنيا دمرت ماليني املرات،  

عيد خلقها،  وي�شـــتمر هذا العمل اإىل مالنهاية ، لأنها قدمية واأزلية ح�شـــب 
ُ
ثم اأ

عقيدتهم، ويُعترب الربان الفيدا اخلام�ص عند جماهري الهندو�ص،  لأن فهم الفيدا 

موقوف عليه. ويدعي علماء الهندو�ص اأنه موجود منذ القدم كوجود الفيدا،  فالذي 
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اكتسبت »الفيدا« قدسية 
عند أهل الهند فاعتقدوا أنها 

وحي منزل من السماء



يُريـــد اأن يعـــرف حقيقة الفيـــدا فعليه 

بالربان،  لأنه يو�شـــح كل حكاية رمزية 

يف الفيدا بالتمثيل والرواية الق�ش�شية، 

وي�شـــتمل الـــربان علـــى علـــم الكائنات 

اأي امللـــوك، واحلـــوادث  وعهـــود منـــو 

التاريخية لعهـــد كل واحد منهم .يظهر 

من ُمطالعة الربان اأنه كان ي�شـــمل اأولاً 

اأكرث من مائة وثماين باباًا، ولكن املعتمد 

عنـــد علمـــاء الهندو�ـــص ثمـــاين ع�شـــر 

فاأخـــذ كل باب على حـــدة،  واألف عليه 

الربان م�شـــتقالاً واأعظمـــه ُرتبة،  واأكرث 

تـــداولاً بني النا�ـــص »البهطفت الربان«، 

ا بكل  فالهندو�ـــص يتلونه كل يوم �شـــباحاً

اأدب واحرتام. واملقا�شـــد الكربى لكتب 

الربان اإثبات عقيـــد »اأفتار« وهو نزول 

الإله اإىل الأر�ص ب�شـــورة ب�شـــر، . وقد 

وقع خالف �شديد بينهم يف موؤلف هذه 

الكتب، فذهـــب جلهم اإىل اأن ُم�شـــنفه 

هـــو ُم�شـــنف الفيـــدات، يجـــزم العامل 

الهندو�شـــي الدكتـــور »هربر �شـــاد« اأن 

جميـــع الربانـــات ما عدا »ف�شـــنوبران« 

ومكذوبـــة.  حُمرفـــة  بـــران«  »امـــان  و 

وينكر »�شـــوامي ديانند« موؤ�شـــ�ص »اآريا 

�شـــماج« اأن تكون الربانات من امل�شادر 

الأ�شا�شية للهندو�شية.

2 - مهابهارت: وا�شـــم  هذا الكتاب من 
كلمتني »مها« اأي العظيم، و«بهارت« اأي 

الهند وعنوان الكتاب يُعرب عن حُمتواه،  

وهو تاريخ احلـــرب الكربى التي وقعت 

يف الهنـــد. وا�شـــرتك يف تاأليفـــه ثالثة 

مـــن املوؤلفـــني الهنـــود وهـــم »ويا�ـــص« 

ا�شـــم  وكان  و«�شـــوتي«  »وي�شـــمبايان« 

الكتاب اأولاً »جي« يُعني الفتح ثم �ُشمّي 

با�شـــم »بهارت«، وملا ا�شتهر لقب با�شم 

»مهابهـــارت« والكتـــاب مل ي�شـــل اإلينـــا 

لف،  بل طـــراأ عليه عدة تغيريات 
ُ
كما اأ

بالزيادة والنق�شـــان، ويقول اأحد علماء 

الهندو�ص »�شـــري بال » يف كتابه »تاريخ 

احل�شـــارة والثقافـــة يف الهنـــد« : مما 

لف قبل 
ُ
هو معـــروف اأن »مهابهـــارت« اأ

امليـــالد بثالثمائـــة �شـــنة، وكان يحتوي 

علـــى مائـــة األف بيـــت. و�شـــبب تاأليفه 

كـــرثة الفرق والأديـــان يف الهند، وكرثة 

الختالف بينهم، واأخذ كل ُمنهم يُهاجم 

الآخـــر، فتـــم تاأليـــف هـــذا الكتـــب من 

اأجل توحيدهـــم وتقليل ِحدة الختالف 

بينهـــم وتوحيد كلمتهم،  والكتاب عبارة 

عن ق�شـــة تاريخيـــة لندري �شـــدقها، 

�شـــرة ملكية ب�شـــبب امراأة 
ُ
وقعـــت بني اأ

تُ�شـــمى »دروبـــدي« وانتهت بفـــوز اأحد 

الفريقـــني. ولكن هذه الق�شـــة تتخلّلها 

الأفكار الفل�شـــفية يف الدين وال�شـــلوك 

على ل�شـــان اأحد الأبطال وهو كر�شـــنا، 

مما جعل هذا الكتاب ِقمة يف الأخالق 

والآداب وال�شـــلوك عند الهنود�ص. لذا 

وتُرجم اإىل عدة لغات عاملية.. 

3 - الكيتـــا  : يعـــد الكيتـــا مـــن اأهـــم 
الكتب الهندو�شـــية. وكان له اأثر عميق 

يف التفكري الهندي،  وهو ي�شـــتمل على 

تعليمات ون�شائح األقاها البطل الهندي 

»كر�شـــنا« اأمـــام قائد اجلي�ـــص »اأرجن« 

فمن جملة هذه الن�شـــائح، ذكر وظائف 

اجلي�ص وهـــي الدفاع عن الوطن، حتى 

ولـــو كان املحاربون من اأقرب الأقربني،  

وفيـــه التاأمالت يف الـــذات الإلهية،  اإذ 

اإن كر�شـــنا ح�شـــب  زعمهـــم كان اأفتار 

برهمـــا –اأي اأنـــه الإله الـــذي نزل اإىل 

الأر�ص ب�شـــورة الب�شر – وفيه تعليمات 

حل�شـــول النجاة بالطـــرق الثالث وهي 

: طريق العلـــم – طريق التعبد- طريق 

العمـــل – فطريـــق العلم : هـــو اأن ترى 

جميـــع املخلوقـــني يف الـــروح الأعلـــى،  

والـــروح الأعلـــى يف جميـــع املخلوقني،  

فاإذا و�شـــلت اإىل هذا العلم ترفع عنك 

التكاليـــف الدينية. واأمـــا طريق التعبد 

: فهـــو اأن تعبـــد اهلل وتفنـــي حياتك يف 

عبادتـــه،  فاملق�شـــود اأن تُعذب نف�شـــك 

يف هـــذا ال�شـــبيل ل غري، واأمـــا طريق 

الأر�ـــص  يف  متكـــث  اأن  فهـــو  العمـــل: 

وتوؤدي الواجبـــات الدنيوية بدون تطلع 

اإىل ثمراتهـــا،  حتى تتطهر نف�شـــك من 

جميع العالئق وت�شمو اإىل املالأ الأعلى،  

وهنـــا تتحد باجلزء الأكرب. بالإ�شـــافة 

اإىل ذلـــك، يت�شـــمن الكيتـــا التعليمات 

در��صات

األبانيشادات تمثل المذهب 
الروحي في الهندوسية والمرتبة 
العليا في االرتقاء الديني



التاليـــة  الـــروح اأزليـــة،  والإن�شـــان ل 

ميـــوت ول يحيى،  بل اأن ج�شـــمه يتغري 

كما يتغري لبا�شـــه،  الإن�شان عدو نف�شه 

و�شـــديقها، وفيه فل�شـــفة »كرما« يُعني 

قانـــون اجلزاء،  وفيـــه واجبات الزهاد 

والن�شاك،  والعلوم ال�شيا�شية،  والأحكام 

ال�شـــلطانية،  وطريق النجاة من جولن 

الـــروح، ويف احلقيقة اأن الكيتا جزء من 

كتـــاب مهابهارت ،  ومـــع هذا فاإن كبار 

علمـــاء الهندو�ص يـــرون اأن هذا الكتاب 

تخيلـــي ومتثيلي، وهم ل يوؤمنون بوجود 

بطل ا�شمه »كر�شـــنا« ول وقوع احلرب 

الهنديـــة الأهليـــة الكربى التـــي اأهلكت 

اآلف الب�شـــر،  واأفنت اأموالاً طائلة كما 

ذكـــر يف هـــذا الكتاب. ويقـــول الدكتور 

الكيتـــا  اأفـــكار  اإن  كال�شـــنا«:  »رادهـــا 

جمموعة من املتناق�شات، ول جند فيه 

م�شـــعل العلـــم والهداية، وقد ا�شـــرتك 

يف ت�شـــنيفه موؤلفـــون كثـــريون. وقـــد 

طعن بع�ـــص املحققني اجلدد على هذا 

الكتـــاب، لأنـــه ل يزال يُنـــادي باحلرب 

واجلـــدل،  وهذا يكـــون ُمنافياًا لأ�شـــل 

الديانة الهندو�شية القائلة يف اأ�شولها«  

اأف�شـــل الديـــن البتعـــاد عـــن الإيذاء«،  

هـــذه هي حقيقـــة كتاب الكيتـــا وبطله 

كر�شـــنا الذي نـــال �ُشـــهرة عاملية، فمن 

ميـــر بالهنـــد يجـــد يف كل معبد ومطار 

متثال كر�شنا.

4 - رامايـــان : هذا الكتـــاب ِعبارة عن 
ق�شـــة تاريخية وقعت بني رجل ا�شـــمه 

“راما” وبني ملك ا�شمه “رافان” وقعت 
حرب بينهما، وانتهت الق�شة بفوز راما، 

ا  ولكن الق�شـــة تُ�شـــري اإىل اأمر هام جداً

وهو احلرب بني اخلري وال�شـــر،  وهذه 

الق�شة التاريخية  واإن مل تكن �شحيحة 

ولكن  انت�شرت يف اأنحاء الهند ول تزال 

هـــذه الروايـــة تاأخذ مكانـــة عظيمة يف 

قلـــوب الهندو�ـــص. وبعبـــارة اأخرى هذا 

الكتـــاب يعـــد من الكتب ال�شـــعبية التي 

حتظـــى باأعظم تقدي�ـــص واحرتام لدى 

جماهـــري الهندو�ص،  وتُرجم اإىل جميع 

اللغات الهندية،  وانت�شـــر يف خارج الهند يف بالد اإندوني�شـــيا،  والهند ال�شـــينية،  

ا مـــن كتاب الكيتا،  لأن الكيتا يحتوي  وبورمـــا،  والتبت وغريها، وهو اأكرث انت�شـــاراً

على فل�شلفة ُمعقدة،  بينما كتاب رامايان كتاب ق�ش�ص روائية يجذب القارىء العادي 

اإىل قراءتـــه. مل يتفـــق علماء الهندو�ص على زمن ت�شـــنيف “رامايان”، فمنهم قال: اإنه 

لف بعد الفيدات بقليل،  ومنهم من ادعى اأنه األف بني 500 اىل 200 ق م،  واإن كانوا 
ُ
اأ

قـــد اتفقوا على اأن “بالميكي “ هـــو موؤلف هذا الكتاب، فمرة قالوا: اإنه كان يف عهد 

“رامـــا”، ومـــرة قالوا : اإن بالميكي األف رامايـــان بعد قرون من عهد راما. ويظهر من 
هذا اأنه مل يوؤلف يف وقت واحد بل زاد فيه موؤلفون اآخرون اأ�شياء مثل الباب الأول 

الذي يُ�شـــمي عهد الطفولة،  ويرى املحققون الغربيون اأن رامايان األفه رجال من 

اأ�شـــرة “اأ�شـــوواكوا” امللكية بالأبيات ،  واملت�شولون الهنادك يتغنون به عند ال�شوؤال 

ا ُم�شاعفة.  ويزيدون عليه قدر حاجتهم ومذاقهم حتى زاد حجم “رامايان” اأ�شعافاً

اإىل اأن جاء “تل�شي دا�ص1532-1623” يف القرن ال�شاد�ص ع�شر امليالدي فرتجمه 

اإىل اللغة الهندية،  فانت�شـــر يف جميع القطاعات الهندية،  واأقبل النا�ص على قراءته، 

ولكن “تل�شـــي دا�ص” مل يوؤد الأمانة فخان يف ترجمته وزاد على بالميكي ما�شـــاء ،كما 

جعل راما مقام الألوهية الكربى بينما هو يف بالميكي رجل حازم عظيم القدر،  ولذا 

مل ير�ص علماء الهنادك على ت�شـــرفات تل�شـــي دا�ص وانتقدوه اأ�شد انتقاد وخا�شة يف 

�شـــرب الن�شـــاء وال�شـــتهزاء باملنبوذين،  ولكن بعد فوات الأوان  لأن “تل�شي رامايان “  

وقع موقع القبول عند جماهري الهنادك.
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الفيـــدات:  زبـــدة  اأو  الفيدانـــت   -  5
يُعتـــرب الفيدانت من الكتب الفل�شـــفية 

وهـــو  الهندو�ـــص.  لـــدى  والأخالقيـــة 

ا علـــى  ـــا،  واأكـــرب تاأثـــرياً اأ�شـــغر حجماً

الفكر الهندي الفل�شـــفي وال�شـــويف من 

اأي كتـــاب اآخر من الكتب الهندو�شـــية، 

ـــا “برهما  وهـــذا الكتـــاب يُقال له اأي�شاً

�شـــوتر”، ويدعي بع�ص علماء الهندو�ص 

اأنه تاأليف “ويد ويا�ص” املوؤلف امل�شهور،  

ولكـــن اتفقت كلمتهم فيما بعد على اأنه 

مـــن تاأليـــف “بادارايـــان” الـــذي عا�ص 

يف فـــرتة بني بـــوذا وامل�شـــيح. والكتاب 

ي�شـــتمل علـــى اأربعـــة اأبـــواب،  و�شـــتة 

،  ويحتوي البـــاب الأول  ع�شـــر ف�شـــالاً

على عبادة الربهمـــا وطريقتها والباب 

الثـــاين على وحدة الوجود،  والرد على 

املبـــادىء البوذيـــة الإحلاديـــة. والبـــاب 

الثالث على طريقة ح�شول النجاة وهي 

طريقتـــان، طريقـــة العبوديـــة الكاملـــة 

والفنـــاء فيهـــا،  وطريقة العلـــم الإلهي 

املت�شـــل مببداأ الفي�ـــص. والباب الرابع 

علـــى جزاء املجتهـــد يف العبادة،  وعلى 

اأحـــوال الأرواح التـــي احتـــدت بالروح 

العليـــا. وبالإجمال فاإن كتاب الفيدانت 

ي�شـــتمل على ع�شـــر مقالت تُعترب من 

مهات امل�شـــائل الفل�شـــفية الهندو�شية 
ُ
اأ

وهي معرفة الإله،  والروح ،  والأحوال 

بعد املمات،  وقانون اجلزاء،  والعبودية 

املطلقـــة،  والعلـــم الإلهـــي،  واملغريات،  

والنجاة. كما  حتـــدث هذا الكتاب عن 

اأزليـــة الروح وقدمهـــا، والكون هو الإله 

واأنـــه يتجلى بال�شـــورة الب�شـــرية لأنها 

اأكمل واأجمل، والت�شرت باحلقائق 

6 - اليوجافا�ش�شتا: يُعترب هذا الكتاب 
مهات الكتب الهندو�شـــية،  وموؤلفه 

ُ
من اأ

ـــا جمهول ك�شـــائر الكتب املقد�شة  اأي�شاً

لـــدى الهندو�ـــص،  ويرجع عهـــد تاأليفه 

اإىل القـــرن ال�شـــاد�ص ومـــا بعـــده قبل 

امليالد، ويف هذا الكتاب درو�ص فل�شفية 

لهوتية واأخالقية. و يحتوي على اأربعة 

و�شـــتني األف بيت، وفيه ق�شـــة الراهب 

“فا�ش�شـــتا”وهو يُعلم تلميذه البار “رام 
جنـــدار” العلـــوم الالهوتيـــة،  والعلـــوم 

الروحانية وعلوم املراقبة،  التي تو�شل 

الإن�شـــان اإىل العـــامل الروحاين،  واملالأ 

الأعلى حتى يت�شـــل “برهما” على حد 

زعمهـــم. وهـــذا الكتاب يُ�شـــور احلياة 

كاأنها مليئة باخلطايا، وفيه ثالث طرق 

لليوجـــا، العتقـــاد بالوحـــدة، طماأنينة 

القلـــب،  ُمالفة النف�ـــص،  وبالإجمال 

فـــاإن اأكرث الرهبـــان الهنود قـــد تاأثروا 

الكتـــاب،  فقطعـــوا عالقاتهـــم  بهـــذا 

الدنيوية،  واتخـــذوا الكهوف والغابات 

ا للريا�شة واملجاهدة. وكان الراهب  مقراً

“�شـــوامي رام “ خري مثـــال للرهبنة يف 
الع�شـــر احلا�شر  ولكنه  �شار جمذوباًا 

يف اآخـــر حياتـــه. وكان يدعـــي  ما األف 

كتـــاب حتـــت اأدمي ال�شـــماء اأعظـــم من 

كتاب “يوجا فا�ش�شتا”. 

7 - دهـــرم �شا�شـــرتا :وهـــي جمموعة 
من الكتب الفقهية للديانة الهندو�شـــية، 

وهـــي اأ�شـــل الفيدانت وفقههـــا، اإل اأن 

اأغلب هذه الكتب �شاعت ومل يبق منها 

اإل �شـــتة ع�شـــر كتاباًـــا واأ�شـــهرها “منو 

ا�شمرتي” اأي �شريعة منو، وحتتوي هذه 

الكتب على ثالثة عناوين رئي�شـــة وهي: 

الأحكام لأدوار حياة الإن�شان - احلدود 

واجلنايـــات - العقـــاب اإذا مل يخ�شـــع 

الهندو�شـــي لقوانيني واأحكام ال�شريعة. 

وفيه اأ�شـــاطري عن خلق العامل،  وكيفية 

وجود احليـــاة يف الكون،  ويتحدث عن 

اأحـــكام النـــكاح،  واأق�شـــامه،  وتقـــدمي 

القرابـــني لربهما،  ويتحدث عن اأحكام 

الزوجني،  وثواب املراأة الوفية لزوجها،  

ويتحـــدث عـــن اأحـــكام قائـــد اجلي�ص،  

وحالة احلزن والأمل يف حياة الإن�شـــان، 

يتكون من  2694 بيتاًا. 

در��صات



�لجتاهات �لتف�صريية للفيد�

ثالثـــة  اإىل  الفيـــدات  مف�شـــرو  اجتـــه 

اأحدهماتف�شـــري  ُمتلفـــة  اجتاهـــات 

“�شـــتارام �شـــايان” وهو من املف�شـــرين 
القدماء الذين ف�شروا الفيدات الأربعة 

علـــى اأ�شـــا�ص الطقو�ص الدينيـــة، التي 

كانـــت �شـــائدة يف ع�شـــره،  كما ف�شـــر 

ـــا من  الفيدات بالأدلة التاريخية ُمقتب�شاً

كتـــاب “مهابهارت “ والعلماء الهندو�ص 

يقدرون هذا الرجل،  ويجعلونه قمة يف 

الذكاء والفهم ملعاين الفيدات،  ويقواون 

: لول “�شتارام �شايان” ملا فهمنا اأ�شرار 

الفيدات. ثانيها : تف�شري “ماك�ص مور “ 

هذا الأوروبي الإجنليزي له مكانة كبرية 

عند الهندو�ص، لأنه اأول من حاول ِفهم 

الفيدات على منهج الغربيني، وقام بن�شر 

تعليمـــات الفيدات يف اأوروبـــا واأمريكا 

حتى لُقب عند الهندو�ص جولن الروح. 

ثالثها: تف�شـــري “ديانند” وهو امل�شـــلح 

املعـــروف لدى الهندو�ـــص الذي دعا اإىل 

اإحياء احل�شـــارة الآريـــة بالهند يف القرن 

التا�شع ع�شـــر،  واأنكر الطقو�ص والر�شوم 

التي كانـــت معروفة منذ اأقدم الع�شـــور. 

كمـــا اأنكـــر الوقائـــع التاريخيـــة التي جاء 

ا  ذكرها يف الفيدات،  وانتهج بذلك منهجاً

ا مل ي�شبقه اأحد قبله. خا�شاً

واأوَّل كل �شـــيء يُخالف توحيد الربوبية 

مثـــل: الأ�شـــنام والأوثـــان التـــي يكـــرث  

ذكرها يف الفيـــدات. اأّولها اإىل مظاهر 

قدرة اخلالق لتحقيـــق الوحدة الإلهية، 

ففـــي راأيه اأنها الأعـــداد املتفرعة منه،  

ول وجـــود اإل وجـــوده املطلـــق. واأكـــرث 

من ا�شـــتعمال ال�شـــتعارات واملجازات 

والت�شـــبيهات يف تف�شريه. وهذا الرجل 

لـــه تاأثري كبري يف ال�شـــعب الهندو�شـــي 

املعا�شـــر، وهو موؤ�شـــ�ص جمعيـــة “اآريا 

�شماج” وهي جمعية هندو�شية ُمتع�شبة 

�ش�شـــت عام 1875م، لإحيـــاء الدعوة 
ُ
اأ

الهندو�شية من منابعها الأ�شا�شية وهي 

الفيدات و�شروحها. وهلل احلمد انتهيا 

من ف�شـــل الكتـــب املقد�شـــة للهندو�ص، 

واأف�شـــل خامتـــة هـــو مـــا قالـــه اأحـــد 

الهندو�ـــص الـــذي هـــداه اهلل لالإ�شـــالم 

فلندعه يُخربنا عنهـــا حيث يقول: “مل 

اأجـــد فيهـــا اإل اأ�شـــاطري الأولـــني عـــن 

عبـــادة اجلمادات والبهائـــم ، كما يُعلل 

خلق الكون فيها اأحياناًا ب�شـــورة �شنيعة 

قبيحـــة تنبعـــث منها رائحـــة ُمنتنة يفر 

منها الإن�شان اللبيب” 

مناذج من �لريج فيد�

“تقـــول املالئكـــة يـــا اإنـــدرا اإن ف�شـــنو 
يطبـــخ لك مائدة من اجلامو�ص –الريج 

فيـــدا 6\11\17،ويف مو�شـــع اآخـــر هم 

يطبخون الثور،  واأنت تاأكله 10\28\30 

ويف مو�شـــع اآخـــر اأن اإندرا مـــع العباد 

 ،  30\27\10 ال�شـــمني  الثـــور  يطبـــخ 

ويف مو�شـــع اآخر يقول اإندرا: اطبخ يل 

ا،  واأنا اآكلـــه فاأكون  خم�شـــة ع�شـــر ثوراً

�شـــميناًا 10\86\14”. والبـــاب الثـــاين 

والع�شرون اإىل اخلام�ص والع�شرين من 

الياجور فيدا مملوء باأ�شحية احليوان. 

كمـــا اأنهم اكتفـــوا بعبادة اإلـــه واحد مع 

اأن الفيـــدات تدعـــو اإىل الإميـــان باآلهة 

كثرية مثل اإندرا، واأغني، و�شوم، وورن، 

والرجابتي، وف�شـــنو، ومي،  وغريهم اإل 

اأن تُوؤول هذه الفقرات كما فعل ديانند، 

ا وباطناًا،  ولكن  وجعـــل للفيدات ظاهـــراً

جماهري الهندو�ص مل يقبلوا تاأويله . 

ترجمـــة مـــن ال�شن�شـــكريتية الأ�شـــتاذ 

“حممـــود على خان” اأغنيـــة لإندرا اإله 
الآلهـــة هـــو الأعلى من كل �شـــيء، وهو 

الأ�شـــنى اإلـــه الآلهـــة ذو القـــوة العليـــا 

ترتعـــد  الغالبـــة  قدرتـــه  اأمـــام  الـــذي 

الأر�ص وال�شماوات العالية، اأيها النا�ص 

ا�شـــتمعوا ل�شـــعري اإمنـــا هو اإنـــدرا اإله 

الكـــون. هو الـــذي قهر ال�شـــياطني يف 

احل�شـــاب، واأجـــرى الأقمـــار ال�شـــبعة 

ال�شـــافية الكبار واقتحم كهوف الكاآبة 

والأكـــدار، واأخـــرج البقـــرات اجلميلـــة 

من الأرحام واأ�شـــاء النـــار القدمية من 

الـــربق يف الغمام، ذلك هو اإندرا البطل 

اجل�شور اجلي�ص املتقدم للهيجاء يُناديه 

للن�شـــرة يوم احلـــرب الأعزاء ب�شـــيته 

الذائع يهتفون، والأذلء يذكرون ا�شـــمه 

ب�شفاههم ويهم�شون وقائد اجلي�ص على 

العجلة احلربية يدعوه يُ�شتن�شـــر اإندرا 

اإله احلـــرب الأر�ص وال�شـــماء تعرتفان 

ب�شلطانه وكماله، واجلبال املرتعدة تخر 

له وت�شـــجد جلاللـــه، هو الذي يُر�شـــل 

�شـــواعق ال�شـــماء على اأعدائـــه، فلتُْهد 

اإليه ال�شـــكائب املقد�شة فاإنه يقبل هذه 

اخلمر ومينحنا ر�شـــاه، وي�شتمع لل�شعر 

واأغـــاين الـــولء لـــه البقـــرات واأفرا�ص 

الوغـــي لـــه القرى وامل�شـــاكن وعجالت 

احلرب، هو يرفع ال�شم�ص بيده اليمنى، 

ا،  ويفتح الأبواب ال�شحاب الأحمر متزيقاً

وير�شـــل �شـــاآبيب املطـــر لت�شـــدق بـــه 

ا اأغنية لل�شم�ص يجيء بال�شم�ص  ت�شديقاً

جيادها احلمر،  في�شل الفجر العظيم 

اجلميـــل الذي ينع�ص اجلميع ب�شـــيائه،  

وياأتـــي الإله على مركبـــة فخمة توقظ 

الإن�شان ليقوم بعمل نافع. اأغنية لأغني 

اإله النار حينمـــا اأرى هذا الكائن املنري 

يف قلبـــي تدّوى اأذنـــاى وتختلج عيناي،  

وتتيه نف�شـــي يف ارتيـــاب،  فماذا اأقول 

ومـــاذا اأفكر ؟ فيا اأغنى جمدتك جميع 

الآلهة واجفة ما تواريت يف الظالم.  

�مل�صادر و�ملر�جع 

اأديان الهند الكربي 44-37

الإ�شالم والأديان  46

املعتقدات الدينية لدى ال�شعوب 110

الفكر ال�شرقي القدمي 41

تاريخ املعتقدات والأديان 11-12 مل

ن�شو�ص يف اأديان الهند54-17

احلج يف الهندو�شية 322

املوجز يف الأديان واملذاهب 27 - 30

ُمعتقدات اأ�شيوية 156-153
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اإن اأعمـــال الرب واملعروف والإح�شـــان كثرية 

ا، والنا�ص يف هـــذا املقام منهم من يهتم  جـــداً

بنفـــع النا�ـــص بجلب امل�شـــالح اإليهـــم ودفع 

املفا�شد عنهم، ومنهم من يهتم بالذكر وتالوة 

القـــراآن، يقول ابن القيـــم رحمه اهلل تعاىل: 

ومن النا�ص من يكون �شيد عمله الذكر، وقد 

�ص ماله ملاآله، فمتى فرت 
ْ
جعله زاده ملعاده وراأ

نه قد ُغنب وخ�شر؟، ومن 
َ
ى اأ

َ
و ق�شر راأ

َ
عنه اأ

النا�ص من يكون �شيد عمله وطريقه ال�شالة، 

و م�شـــى عليه 
َ
فمتى ق�شـــر فـــى ورده منها اأ

و م�شـــتعد لها 
َ
وقـــت وهو غري م�شـــغول بها اأ

ظلم عليه وقته و�شاق �شدره؟ .
َ
اأ

ومن النا�ص من يكون طريقه الإح�شان والنفع 

املتعدى، كق�شاِء احلاجات وتفريج الُكربات 

واإِغاثة اللهفات واأنواع ال�شـــدقات، قد فتح 

ا اإىل ربه. ومن  له فى هذا و�شلك منه طريقاً

النا�ـــص من يكون طريقـــه تالوة القراآن وهى 

وقاته وهى اأعظم اأوراده. ومن 
َ
الغالب على اأ

النا�ص مـــن يكون طريقه ال�شـــوم، فهو متى 

اأفطـــر تغري عليـــه قلبه و�شـــاَء حاله. ومنهم 

مر باملعروف والنهى عن 
َ
من يكون طريقه الأ

املنكر قد فتح اهلل له فيه ونفذ منه اإىل ربه، 

ومنهم من يكون طريقه الذي نفذ فيه احلج 

والعتمـــار. ومنهـــم من يكـــون طريقه قطع 

العالئـــق وجتريد الهمـــة ودوام املراقبة ومراعاة 

وقات اأن تذهب �شائعة.
َ
اخلواطر وحفظ الأ

ومنهم من جامع املنفذ ال�شالك اإىل اهلل فى 

كل واد وا�شل اإليه ومن كل طريق، فهو جعل 

وظائـــف عبوديتـــه قبلـــة قلبه ونُ�شـــب عينه 

ين كانت؟ وي�شـــري معها حيث �شارت، 
َ
يوؤمها اأ

ين كانت 
َ
قد �شـــرب من كل فريق ب�شـــهم، فاأ

العبودية وجدته هناك، اإِن كان علم وجدته مع 

و جهاد وجدته فى �شف املجاهدين، 
َ
هله، اأ

َ
اأ

و ذكر وجدته 
َ
و �شالة وجدته فى القانتني، اأ

َ
اأ

و اإح�شـــان ونفع وجدته فى 
َ
فـــى الذاكرين، اأ

و ومراقبـــة وحمبة واإنابة 
َ
ُزمرة املح�شـــنني، اأ

اإىل اهلل وجدتـــه فى زمـــرة املحبني املنيبني، 

نَّى ا�شـــتقلت ركائبها، 
َ
يديـــن بدين العبودية اأ

ويتوجـــه اإليها حيث ا�شـــتقرت م�شـــاربها. 1 

و�شـــنهتم يف هذه الأ�شـــطر بال�شـــنف الذي 

جعل �شيد عمله الإح�شان اإىل النا�ص.

�لإح�صان �إىل �لنا�س

يوؤكـــد ابـــن القيـــم اأن الطريقـــة املعهودة يف 

القراآن الكرمي يف جانب الإح�شان اأن اأفعاله 

والرحمة واجلود تُ�شـــاف اإىل اهلل �شـــبحانه 

وتعاىل، فيذكر فاعلها من�شوبة اإليه ول يبني 

الفعل معها للمفعول، فاإذا جاء باأفعال العدل 

واجلـــزاء والعقوبة ُحذف وبنـــي الفعل معها 

للمفعول اأدباًا يف اخلطاب واإ�شافته اإىل اهلل 

تعاىل اأ�شرف ق�شمي اأفعاله، ومنه هذه الآية 

فاإنه ذكر النعمة فاأ�شـــافها اإليه ومل يحذف 

فاعلها وملا ذكر الغ�شب حذف الفاعل وبنى 

الفعل للمفعول فقال: {امْلَْغ�ُشـــوِب َعلَيِْهْم}، 

وقال يف الإح�شان: {الذين اأنعمت عليهم}، 

ونظريه قـــول اإبراهيم اخلليل �شـــلوات اهلل 

و�شـــالمه عليه: {الَِّذي َخلََقِني َفُهـــَو يَْهِديِن 

َوالَِّذي ُهَو يُْطِعُمِني َويَ�ْشِقنِي َواإَِذا َمِر�ْشُت َفُهَو 

يَ�ْشـــِفنِي} فن�شب اخللق والهداية والإح�شان 

2
بالطعام وال�شقي اإىل اهلل تعاىل. 

�صفة �ملروءة عند �بن �لقيم

تعد �شـــفة املـــروءة عند ابن القيـــم -رحمه 

اهلل تعـــاىل- من منازل {اإيـــاك نعبد واإياك 

. وهي �شـــفة جليلة 
ن�شـــتعني} الفاحتة: 5 3

جتمع ُجملة من ال�شفات املحمودة من بينها 

الإح�شان، و�شـــرنى جتليات هذه ال�شفة يف 

م�شـــمار العمل الإح�شـــاين عنـــد ابن القيم 

رحمه اهلل تعاىل.

صفة المروءة 
وتجلياتها في العمل اإلحساني

عند اإلمام ابن القيم )2-1(
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وحقيقـــة املـــروءة عنـــده: ات�شـــاف النف�ـــص 

ب�شـــفات الإن�شـــان التي فارق بهـــا احليوان 

4
البهيم، وال�شيطان الرجيم. 

وقد ات�شـــف الإن�شان ب�شـــفة الإح�شان اإىل 

جن�شه ومتييز بها اأكرث عن غريه، فاحليوان 

ـــا بل وغري جن�شه  البهيم يرحم جن�شـــه اأي�شاً

اأحياناًـــا اأخرى، لكن ل مُيكـــن اأن نُقارن ذلك 

الإح�شـــان بالـــذي متيـــز بـــه الإن�شـــان واأما 

ال�شـــيطان الرجيم فهو يعد الإن�شان بالفقر 

وياأمــره بالفح�شـــــاء واملنكر قال اهلل تعاىل: 

{ال�شيطان يعدكم الفقر وياأمركم بالفح�شاء 

واهلل يعدكم مغفرة منه وف�شال}.

لكن قد يخرج الإن�شـــان عن طبيعته فيتخلى 

عن �شـــفة الإح�شـــان لتحل حملها الإ�شـــاءة 

وما يـــدور يف فلكها، فالنف�ـــص املطيعة عند 

ابن القيم هي النافعة املح�شـــنة التي طبعها 

الإح�شـــان واإعطاء اخلري الـــالزم واملتعدي، 

فتعطي خريها لنف�شها ولغريها فهي مبنزلة 

العني التي ينتفع النا�ص ب�شربهم منها و�شقي 

دوابهـــم واأنعامهـــم وزرعهـــم، فهـــم ينتفعون 

بها كيف �شـــاءوا، فهي ُمي�شرة لذلك وهكذا 

الرجل املبارك ُمي�شر للنفع، حيث حل فجزاء 

هذا اأن يُي�شره اهلل للي�شرى كما كانت نف�شه 

 5
ُمي�شرة للعطاء. 

وعلى العك�ص من ذلك ف�شبيل املجرمني الذين 

لي�شـــوا من امل�شلني ول من ُمطعمي امل�شكني 

وهم من اأهل اخلو�ص مع اخلائ�شني املكذبني 

بيوم الدين فهذه اأربع �شـــفات اأخرجتهم من 

زمرة املفلحني واأدخلتهم يف جملة الهالكني، 

الأوىل: ترك ال�شـــالة وهي عمود الإخال�ص 

للمعبود، الثانية: ترك اإطعام امل�شـــكني الذي 

هو من مراتب الإح�شان للعبيد.

فـــال اإخال�ص للخلـــق ول اإح�شـــان للمخلوق 

كما قال تعاىل: {الَّذيَن ُهْم يَُراوؤُوَن َومَيْنَُعوَن 

الةَ اإلَّ َوُهْم  تُوَن ال�شَّ
ْ
امْلَاُعوَن}، وقال: {َول يَاأ

ُك�َشاىَل َول يُنِْفُقوَن اإِلَّ َوُهْم َكارُهوَن}، وهذا 

�شـــد ما و�شف به اأ�شـــحاب اليمني بقولـــه: 

ـــا َرَزْقنــــــاُهْم  ـــالةَ َوممَّ {الَّذيَن يُِقيُموَن ال�شَّ

يُنِْفُقـــوَن}، وقـــال: {تَتََجاَفـــى ُجنُوبُُهـــْم َعن 

ا  ا َومِمَّ ـــا َوَطَمعاً امْل�َشـــاِجع يَْدُعوَن َربَُّهْم َخْوفاً

َرَزْقنَاُهـــْم يُنِْفُقوَن}، وقرن –�شـــبحانه- بني 

هذيـــن الأ�شـــلني يف غـــري مو�شـــع يف كتابه 

فاأمر بهما تارة، واأثنـــى على فاعليهما تارة، 

وتوعد بالويل والعقـــاب تاركهما تارة فاإن 

مـــدار النجـــاة عليهما ول فـــالح ملن اأخل 

6
بهما. 

لكـــــــن كيف ُيكن لالإن�صـــــــان �أن يتخلى 

عن هذه �ل�صفة �لنبيلة ؟

يُحدثنـــا ابن القيـــم اأن يف النف�ص ثالثة دواع 

ُمتجاذبة: داع يدعوها اإىل الت�شاف باأخالق 

ال�شـــيطان: مـــن الكـــرب، واحل�شـــد، والعلو، 

والبغي، وال�شر، والأذى، والف�شاد، والغ�ص.

وداع يدعوهـــا اإىل اأخـــالق احليـــوان. وهـــو 

داعـــي ال�شـــهوة، وداع يدعوهـــا اإىل اأخالق 

امللك: من الإح�شان، والن�شح، والرب، والعلم، 

والطاعة. 7

فالإن�شـــان قد يتخلى عن �شفة الإح�شان اإذا 

ا�شتجاب اإىل داع الت�شاف باأخالق ال�شيطان 

ا، فتتغلب عليه  وعندئذ ينقلب �شيطاناًا رجيماً

ال�شـــهوات والنزوات، ول ي�شتطيع اأن يتحكم 

يف عقلـــه واهلل -عـــز وجل- كمـــا يقول ابن 

القيم خلق املالئكة عقولاً بال �شـــهوة. وخلق 

البهائم �شـــهوة بـــال عقول. وخلق ابـــن اآدم، 

وركب فيه العقل وال�شـــهوة. فمن غلب عقله 

�شـــهوته التحق باملالئكة. ومن غلبت �شهوته 

8
عقله: التحق بالبهائم. 
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�ملروءة �حلقيقية

ولهـــذا الأمـــر ذهـــب ابـــن القيـــم اىل 

ذينـــك  بغ�ـــص  املـــروءة احلقيقيـــة:  اأن 

الداعيـــني، واإجابة الداعي الثالث. 9 بل 

اإن قلة املروءة وعدمها: هو ال�شرت�شال 

مع ذينك الداعيني، والتوجه لدعوتهما 

10
اأين كانت. 

وعندما ي�شتجيب الإن�شان اإىل الداعي 

ـــا يف طريق  الثالـــث فاإنه �شي�شـــري حتماً

ي�شـــعى يف جلـــب  الإح�شـــان، فتجـــده 

امل�شـــالح للعبـــاد ودفع املفا�شـــد عنهم، 

ويف هذه احلالة يتمتع الإن�شـــان ب�شفة 

املـــروءة احلقيقية وتظهر هذه ال�شـــفة 

بجالء يف اأقواله واأفعاله.

فمروءة الل�شـــان: حالوته وطيبه ولينه، 

واجتنـــاء الثمـــار منه ب�شـــهولة وي�شـــر. 

ومروءة اخللق: �شـــعته وب�شطه للحبيب 

والبغي�ص. ومروءة املال: الإ�شابة ببذله 

ا. ا و�شرعاً مواقعه املحمودة عقالاً وعرفاً

ومروءة اجلاه: بذله للمحتاج اإليه.ومروءة 

الإح�شـــان: تعجيله وتي�شـــريه، وتوفريه، 

وعدم روؤيته حال وقوعه، ون�شـــيانه بعد 

وقوعه. فهذه مروءة البذل.

واأمـــا مـــروءة الرتك: فرتك اخل�شـــام، 

واملعاتبة، واملطالبة واملماراة، والإغ�شاء 

عـــن عيب ما ياأخـــذه من حقـــك. وترك 

ال�شتق�شاء يف طلبه. والتغافل عن عرثات 

النا�ص، واإ�شعارهم اأنك ل تعلم لأحد منهم 

عـــرثة، والتوقـــري للكبري، وحفـــظ ُحرمة 

النظري، ورعاية اأدب ال�شغري. 11

 ومـــروءة الـــرتك  عنـــده ثالث درجـــات. 12

درجات مروءة �لرتك

الدرجة الأوىل: مروءة املرء مع نف�شـــه، 

ا على ما يُجمل  وهـــي اأن يحملها ق�شـــراً

ويُزين. وترك ما يُدن�ص وي�شني، لي�شري 

لها ملكة يف العالنية. فمن اأراد �شيئاًا يف 

�شـــره وخلوته ملكه يف جهره وعالنيته. 

فـــال يك�شـــف عورتـــه يف اخللـــوة، ول 

يتج�شـــاأ ب�شـــوت مزعـــج ما وجـــد اإىل 

. ول يُخرج الريح ب�شوت  خالفه �شبيالاً

وهو يقدر على خالفه، ول يج�شع وينهم 

عند اأكله وحده.

وباجلملة: فال يفعل خالياًا ما ي�شتحيي 

مـــن فعله علـــى املالأ، اإل مـــا ل يحظره 

ال�شرع والعقل. ول يكون اإل يف اخللوة، 

كاجلماع ونحو ذلك.

الدرجـــة الثانية: املروءة مع اخللق، باأن 

ي�شـــتعمل معهم �ُشروط الأدب واحلياء، 

واخللق اجلميل، ول يظهر لهم ما يكرهه 

هـــو من غريه لنف�شـــه. وليتخـــذ النا�ص 

مراآة لنف�شـــه. فكل ما كرهه ونفر عنه، 

من قول اأو فعل اأو خلق، فليتجنبه. وما 

اأحبه من ذلك وا�شتح�شنه فليفعله.

 الدرجـــة الثالثـــة: املـــروءة مـــع احلـــق 

�شـــبحانه، بال�شـــتحياء من نظره اإليك، 

واإطالعـــه عليـــك يف كل حلظة ونف�ص، 

واإ�شالح عيوب نف�شـــك جهد الإمكان. 

فاإنه قد ا�شرتاها.

 

وقد ذكر ابن القيم يف �شياق حديثه عن 

تعلم هذه ال�شـــفة النبيلـــة -املروءة-اأن 

كثريا من النا�ـــص يتعلم املروءة، ومكارم 

الأخـــالق من املو�شـــوفني باأ�شـــدادها 

،كمـــا روي عـــن بع�ص الأكابـــر: اأنه كان 

لـــه مملوك �شـــيئ اخللق، فـــظ غليظ، 

ل يُنا�شـــبه. ف�شـــئل عـــن ذلـــك؟ فقال: 

اأدر�ص عليه مكارم الأخالق. وهذا يكون 

مبعرفة مكارم الأخالق يف �شد اأخالقه. 

ويكـــون بتمرين النف�ص على م�شـــاحبته 

ومعا�شرته، وال�شرب عليه. 13

وحقيقة الأمر يف هذا كله اأن املت�شـــف 

بالأخـــالق ال�شـــيئة ل يـــرى الإح�شـــان 

اإل اإ�شـــاءة، يقول ابـــن القيم: واجلاهل 

الظامل ل يرى الإح�شـــان اإل اإ�شاءة، ول 

 ولهذا فقد فطر 
الهـــدى اإل �شـــالله. 14

اهلل العقـــالء علـــى ذم فاعـــل الإ�شـــاءة 

ومدح فاعل الإح�شان. 15

اإن املروءة تدفع �شاحبها اإىل الإح�شان، 

ولهـــذا يقـــول ابـــن القيـــم: فاملوؤمن له 

الإخال�ص والإح�شان والفاجر له الكفر 

والبخل، وقد ذم اهلل -�شبحانه- هذين 

اخُللقـــني املهلكـــني يف غري مو�شـــع من 

كتابـــه كقوله:{َفَويْـــٌل ِللُْم�َشـــلِّنَي الَِّذيَن 

ُهْم َعـــْن �َشـــالِتِهْم �َشـــاُهوَن الَِّذيَن ُهْم 

يَُراوؤُوَن َومَيْنَُعوَن امْلَاُعون}، فالرياء �شد 

الإخال�ص ومنع املاعون �شد الإح�شان، 

 ل يُِحبُّ 
َ
وكذلـــك قوله تعـــاىل: {اإِنَّ اهلل

تَالاً َفُخـــورااً الَِّذيَن يَبَْخلُوَن  َمـــْن َكاَن ُمْ

ُمـــُروَن النَّا�ـــَص ِبالْبُْخـــِل َويَْكتُُموَن َما 
ْ
َويَاأ

َف�ْشـــِلِه}، فاختيالـــه  ِمـــْن   
ُ
اآتَاُهـــُم اهلل

وفخـــره من كفـــره وكنوده، وهذا �شـــد 

قوله: {الَّذيَن يُوؤِْمنُوَن ِبالَْغيْب َويُِقيُموَن 

يُنِْفُقـــوَن}،  َرَزْقنَاُهـــْم  ـــا  َومِمَّ ـــالةَ  ال�شَّ

وقولـــه: {َواْعبُُدوا اهلل َول تُ�ْشـــِرُكوا ِبِه 

�َشيْئااً َوِبالَْواِلَديِْن اإِْح�َشانااً} وكذلك ذكر 

اخُللقني الذميمني يف قولـــه: {َوالَِّذيَن 

ْمَوالَُهْم ِرئَاَء النَّا�ِص َول يُوؤِْمنُوَن 
َ
يُنِْفُقوَن اأ

ِ َول ِبالْيَـــْوِم الآِخِر}، ونظريه قوله 
َّ

ِباهلل

تعـــاىل: {َوَمـــاَذا َعلَيِْهْم لَـــْو اآَمنُوا باهلِل 

ـــا َرَزَقُهـــُم  نَْفُقـــوا مِمَّ
َ
َوالْيَـــْوِم اْلآِخـــِر َواأ

اهلل}، ونظريه ما تقدم يف �شـــورة الليل 

من ذم امل�شـــتغني البخيل ومدح املعطى 

امل�شدق باحل�شنى ونظريه قوله تعاىل: 

{َويْـــٌل ِلُكلِّ ُهَمَزٍة مُلََزٍة الَّـــِذي َجَمَع َمالاً 

َدهُ}، فالهمـــزة واللمزة من الفخر  َوَعـــدَّ

والكرب وجمع املال وتعديده من البخل، 

وذلـــك منـــاف ل�شـــر ال�شـــالة والـــزكاة 

16
ومق�شودهما. 

حمل النفس على 
ما يجملها ويزينها 
أولى درجات مروءة 
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ربط �لإح�صان بالُبعد �لعقدي

لكـــن مـــن املمكـــن اأن يفعـــل الإن�شـــان 

ا منه مقا�شد ُمتلفة،  الإح�شان قا�شداً

واأح�شـــن هوؤلء هم اأولئك الذين ربطوه 

بالبُعد العقدي يقول ابن القيم: والنا�ص 

لفقرهم وحاجتهم اإمنا يح�شـــن بع�شهم 

اإىل بع�ـــص حلاجتـــه اإىل ذلك وانتفاعه 

. ولول ت�شـــور ذلك  به عاجـــالاً اأو اآجالاً

النفع ملا اأح�شـــن اإليه. فهو فى احلقيقة 

اإمنا اأراد الإح�شـــان اإىل نف�شـــه، وجعل 

ا اإىل  اإح�شانه اإىل غريه و�شـــيلة وطريقاً

و�شـــول نفع ذلك الإح�شـــان اإليه. فاإنه 

اإمـــا اأن يُح�شـــن اإليه لتوقـــع جزائه فى 

العاجل، فهو حُمتـــاج اإىل ذلك اجلزاء، 

اأو معاو�شـــة باإح�شـــانه، اأو لتوقع حمده 

ـــا اإمنا يُح�شـــن اإليه  و�شـــكره. وهو اأي�شاً

ليح�شل منه ما هو حُمتاج اإليه من الثناء 

واملدح، فهو حُم�شن اإىل نف�شه باإح�شانه 

اإىل الغري. واإما اأن يُريد اجلزاء من اهلل 

ا حُم�شن  –تعاىل- فى الآخرة، فهو اأي�شاً
اإىل نف�شه بذلك، واإمنا اأخر جزاءه اإىل 

يـــوم فقـــره وفاقته، فهو غـــري ملوم فى 

هذا الق�شد، فاإنه فقري حمتاج، وفقره 

وحاجتـــه اأمـــر لزم له من لـــوازم ذاته، 

فكمالـــه اأن يحر�ص على مـــا ينفعه ول 

يعجـــز عنه، وقال تعاىل:{اإِْن اأْح�َشـــنْتُْم 

ْح�َشـــنْتُْم لأنُْف�ِشُكْم} الإ�شراء: 7 وقال: 
َ
اأ

نْتُْم 
َ
{َوَما تُنِْفُقوا ِمْن َخرْيٍ يَُوفَّ اإلَيْكْم َواأ

ل تُْظلَُموَن} البقرة: 272 17 
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ا�شـــتخدموا  الذيـــن  اأولئـــك  يعلـــم  مل 

موجـــة  اأثنـــاء  التمييـــز  وثقافـــة  لغـــة 

الإ�شـــالموفوبيا التي اأعقبت تفجريات 

11 اأيلول/ �شبتمرب يف الوليات املتحدة 
الأمريكية، اأنهم و�شعوا الإ�شالم �شمن 

مربع الإرهاب، ُمتجاهلني ما يت�شـــمنه 

من ر�شـــائل املحبة والت�شامح التي فتح 

من خاللها اآلف القلوب والأفئدة.

لقد انت�شـــر الإ�شـــالم يف جميـــع اأنحاء 

ا  القارة الأوروبية ومل يكن انت�شاره ِحكراً

علـــى اأبنـــاء املهاجريـــن بل انت�شـــر بني 

ال�شكان الأ�شـــليني يف اجنلرتا وفرن�شا 

واأملانيـــا وهولنـــدا والدمنـــارك والدول 

الأ�شـــكندنافية، وترجع موجات اعتناق 

الإ�شـــالم يف اأوروبـــا لعدة اأ�شـــباب لعّل 

مـــن اأهمها: ردود ِفعل الأوروبيني ِحيال 

موجة الإ�شالموفوبيا، واإعجاب بع�شهم 

الآخـــر بطريقـــة حياة امل�شـــلمني، فيما 

قامت طائفة ثالثة بالبحث وتعلم مبادئ 

الإ�شالم والإعجاب به، مما دفعها فيما 

بعد نحو اعتناقه.

مل يكن �شهالاً على بع�ص املجتمعات تَقّبل 

اأن يُغري اأحد اأبنائها دينهم وخا�شـــة اإذا 

دخل الدين الإ�شالمي، فمجرد الإقدام 

علـــى هذا التغيـــري يف ظـــل جُمتمعات 

ي�شودها اأجواء ُمعاداة لالإ�شالم وارتفاع 

حـــّدة التهديـــدات العرقيـــة، يُعترب من 

اأكرب ال�شعوبات التي قد تواجه املرء.

يف الواقـــع فاإنه منذ عام 2001م وحتى 

الآن ارتفعـــت ِحـــّدة اخلطـــاب املعادي 

للم�شـــلمني، وب�شـــكل خا�ص املهاجرين 

منهـــم، وعانى الذيـــن دخلوا حديثاًا اإىل 

الإ�شـــالم من الأوروبيني تاأثريات �شلبية 

على الرغم من اأن ا�شتهدافهم كان اأقل 

ب�شكل ن�شبي.

ومل ت�شـــهم اأعمال العنف، ول �شـــغوط 

القاطنني يف الأحياء، ول حتى عمليات 

ال�شـــتبعاد، يف اإعادة من �شـــلك طريقه 

باجتاه الإ�شالم، وكلما ازدادت ال�شغوط 

على مـــن اعتنق الإ�شـــالم حديثاًا، كلما 

زادت من ارتباطهم به.

تغيرت حياتهم مع اإلسالم    

معوقات وثبات على الهداية

جمال �لإ�صالم



�إعـــد�د: 

• �شحيفة ال�شبيل اللكرتونية
• حممود بكـــر - �شكرتري التحريــر

لينيا: ربط �لإ�صالم بالإرهاب قادين 

للهد�ية

عندما بـــداأت ظاهرة الإ�شـــالم وفوبيا 

بالنت�شـــار عـــام 2001م، كانـــت »لينيا 

كيلونـــات« التـــي تعي�ـــص يف اأملانيـــا قد 

تخرجت حديثاًـــا من الثانويـــة، واأثارت 

اجلهـــود الراميـــة اإىل ربـــط الإ�شـــالم 

بالإرهـــاب حفيظتهـــا، ودفعتها احلملة 

التي �ُشنت عليه بو�شائل الإعالم املرئية 

واملقروئة اإىل طرح جمموعة من الأ�شئلة 

على نف�شها، من مثل، »من هم امل�شلمون؟ 

ما هو الإ�شـــالم؟ وما هو الإرهاب؟، وهل 

هنـــاك عالقـــة بينهـــم؟«، ومن ثـــم قامت 

بالبحث عن اأجوبة لتلك الأ�شئلة.

وبعد رحلة طويلة و�شاقة ا�شتطاعت اأن 

ا مع امل�شـــلمني، لقد بحثت  تلتقي اأخرياً

عـــن جميع الأ�شـــئلة التي كانـــت تُخالج 

نف�شـــها بني �شـــفحات الكتـــب، اأما من 

ا اأ�شـــبح هنالك و�شـــيلة  الآن ف�شـــاعداً

ُمتلفـــة واأكـــرث جاذبيـــة لكي ت�شـــتقي 

منها الأجوبة الالزمة على ت�شـــاوؤلتها، 

لقد كانت الأجوبـــة التي تتلقاها »لينيا 

ا علـــى ُجملـــة ت�شـــاوؤلتها  كيلونـــات« رداً

املتعلقة بالإ�شـــالم وعالقتـــه بالإرهاب 

تخلق زلـــزلاً داخلها، مينحها ال�شـــعادة 

وال�شكينة.

وعلّقـــت »لينيـــا كيلونـــات« بخ�شـــو�ص 

املو�شوع قائلة: »لقد اأثارت تلك الكلمات 

التي ُكنت اأتلقفها حما�شتي، وبالرغم من 

وجهها، اإل 
ُ
الأ�شـــئلة النقدية التي ُكنت اأ

اأنني ُكنت اأح�شـــل على اأجوبة منطقية، 

بالبحـــث،  التعمـــق  اإىل  دفعنـــي  ممـــا 

فدر�شت يف كلية العلوم الدينية، وخالل 

تلـــك الفرتة قـــراأت الكثري مـــن الكتب، 

واأجريت بُحوثاًا ُمعمقـــة، لأجد اإجابات 

تتعلق بال�شـــالة وال�شيام، لأقوم بعدها 

بتطبيـــق تلــــــك الفرائ�ـــص الدينيــــــــــة 

ملدة 3 – 4 �شـــنوات، ما جعلني اأ�شـــعر 

بعـــد ذلـــك ب�شـــرورة اإعـــالن اعتناقي 

لالإ�شالم«.

واأ�شـــافت »لينيا كيلونـــات« اأنها نطقت 

بعد ذلك بكلمة ال�شـــهادة اأثناء وجودها 

يف اإ�شـــبانيا يف اإطار برنامج بعثة تبادل 

تعليمـــي، وذلك قبل �شـــبع �شـــنوات من 

الآن، لتبـــداأ بعـــد ذلـــك مرحلـــة اإقناع 

عائلتهـــا باعتناقهـــا لالإ�شـــالم، وتلـــك 

املرحلـــة من حياتها كانـــت طويلة لعدم 

تاأقلـــم اأهلهـــا واأ�شـــدقائها مع الو�شـــع 

اجلديد ب�شهولة، ولدخولها يف نقا�شات 

تفاعليـــة مـــع مـــن يحيـــط بها  ب�شـــبب 

تلـــك اخلطوة، اإل اأنها و�شـــفت و�شـــع 

عائلتها باملريح، لأنهم يدركون اأنها على 

الطريق ال�شحيح، خا�شة بعد اأن بداأت 

بتعليـــم الأملان الذين يقومـــون بزيارات 

اإىل امل�شـــجد قيم الإ�شـــالم، وارتدائها 

احلجاب الذي كانت تظن باأنه �شي�شكل 

لها م�شكلة داخل حُميطها الجتماعي، 

لكـــن جميـــع ماوفهـــا املتعلقـــة بذلك 

املو�شوع تبددت بعد ارتدائه.

ويرب: �خرتت �لإ�صالم بعد قر�ءة �لقر�آن

ـــا( يعي�ـــص  )38 عاماً ويـــرب«  كان »رون 

�شـــمن ُجملة تناق�شـــات داخـــل العائلة  

اليهوديـــة التـــي ينتمـــي اإليهـــا، كانـــت 

الأ�شـــئلة والت�شـــاوؤلت ل تنق�شي حتى 

يعقبهـــا جمموعـــة جديـــدة اأخـــرى من 

الأ�شـــئلة والت�شـــاوؤلت التي ل يبدو اأنه 

فقها، 
ُ
ثّمـــة اأجوبـــة منطقيـــة يلـــوح يف اأ

فقـــام »ويـــرب« باإجـــراء بحوث خا�شـــة 

حـــول الإ�شـــالم وامل�شـــيحية واليهودية، 

وعالقة الأديان بت�شاعد التوتر واأعمال 

العنف التي ي�شـــهدها ال�شرق الأو�شط، 

ومُيكن القـــول اإن »ويرب« اأراد اأن يعرف 

بال�شـــبط ما تقوله الأديان بخ�شـــو�ص 

تلك ال�شـــراعات الدامية التي ي�شهدها 

ال�شـــرق الأو�شـــط، ل ما يقوم به النا�ص 

وال�شـــعوب مـــن اأعمـــال ُعنـــف، فعكف 

والتق�شـــي  الدرا�شـــة  علـــى  »ويـــرب« 

والتحليل وقراءة القراآن الكرمي.

ويقول »ويرب« بهذا اخل�شو�ص: »عندما 

اأنهيـــت قراءة ن�شـــف القـــراآن الكرمي، 

فهمت اأنه من امل�شتحيل مبكان اأن يكون 

هذا الكتاب قد ُكتب من ِقبل ب�شـــر، اإنه 

ـــا من ِقبـــل اهلل، لذا علـــّي اأن اأكون  حقاً

ُمتزناًـــا، اإذ ل بد يل مـــن اأن اأختار ديناًا، 

فكانت تلك حلظة اختياري لالإ�شـــالم، 

ذلك لأنه يحت�شن كل �شيء.

واأ�شـــاف »ويرب« اأنه من اأ�شـــرة يهودية، 

واأنه ي�شعر باأن الإ�شالم والقراآن قريبون 

ا، واأنه �شـــعر بلّذته يف الفرتة  منـــه كثرياً

الأوىل ب�شـــبب اعتناقه له، واأنه يُ�شفي 

ـــا، واأنه  علـــى احلياة قيمة ومعنى خا�شاً

ملـــا التقى بالإ�شـــالم �شـــعر وكاأنه وجد 

خزينـــة ُمبـــاأة، وكان �ُشـــعور الفرحـــة 

ا ب�شـــكل ل ميكن  الـــذي خاجلـــه عظيماً

تو�شيحه من خالل الكلمات.
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واأ�شار »ويرب« اإىل اأنه بعد ارتداء زوجته 

للحجاب، باتت م�شاألة اعتناقه لالإ�شالم 

وا�شحة وجلية، واأنه عندما كان يهودياًا 

كان ي�شمع بني الفينة والأخرى عبارات 

ا�شـــتفزازية حتمل العـــداء لليهود، لكن 

بعد اأن اعتنق الإ�شـــالم، فهم اأن واجبه 

ا  يف هـــذه احلياة اأن يكون اإن�شـــاناًا جيداً

يحمل اخلري للجميع، واأن يعّود نف�شـــه 

علـــى امل�شـــاحمة وهـــذا لي�ـــص بالأمـــر 

ال�شعب.

بر�ونر: »�لتوحيـد« �أثار يف نف�صي 

معنى �لطماأنينة

عا�شت »ديبورا براونر« منذ اأن كانت يف 

ال�شابعة من عمرها يف ُمقاطعة »بادين 

– ورتيمبريغ« الأملانية وهي تت�شاءل عن 
اأ�شـــرار اخللق والوجـــود، وعالقة ذلك 

بالرب من عدمها، حاولت ملياًا اأن تبعد 

تلك الأفكار والأ�شـــئلة عن ُميلتها، اإل 

ا  اأنها مل ت�شـــتطع لأن الأ�شئلة بداأت يوماً

بعد اآخر ترتاكـــم وتكرب مثل كرة الثلج، 

ويف ظل حُميط احلرية التي ُمنحت لها 

ا  من ِقبـــل اأهلها، الذين وفروا لها مناخاً

بحثياًا ُمنا�شباًا، بداأت »براونر« بالبحث، 

وكانت رحلتهـــا اإىل تون�ص عندما كانت 

يف الرابعـــة ع�شـــرة من عمرهـــا نقطة 

حتـــول ُمهمـــة يف تاريخ حياتهـــا، كانت 

اجلولـــة التي قامت بهـــا اإىل ذلك البلد 

العربـــي الـــذي يعبـــق بالـــرتاث مبثابة 

حـــل يُجيب على الت�شـــاوؤلت التي تلوح 

يف ُمليتهـــا، لقـــد راأت يف ذلـــك البلد 

ا كان لـــه عظيم  ـــا ونـــوراً العربـــي ومي�شاً

الأثـــر يف م�شـــرية حياتها امل�شـــتقبلية، 

كانت عبارة عن ُجملة �شـــغرية �شـــمت 

بع�ـــص الكلمـــات، وكان تاأثريها ووقعها 

ا علـــى النف�ـــص، كانـــت »ل اإله اإل  كبـــرياً

اهلل« التي اأثارت يف نف�شها اأروع املعاين 

ا بالطماأنينة لتبداأ بعد  ـــا كبرياً واإح�شا�شاً

ذلك م�شـــريتها يف البحـــث، البحث عن 

معنى تلك اجلملة التي اأثارت يف نف�شها 

كل هذه املعاين..

انتقلت »براونر« اإىل العا�شـــمة الأملانية 

برلـــني، بعـــد اأن اأنهت تعليمهـــا املهني، 

لتلتحـــق باجلامعـــة وتوا�شـــل تعليمهـــا 

العايل، وقتها �شـــعرت ب�شـــرورة بوحها 

بكلمة التوحيـــد، التي اجتاحت فوؤادها 

ومل تعد قادرة على اإخفائها يف �شدرها، 

وهـــذا ما حدث، لتبـــداأ بعد ذلك جولة 

اإقناع اأهلها بالقرار الذي اتخذته حول 

ا، ومل  تغيـــري دينها، التي مل تطـــل كثرياً

جتد �ُشـــعوبة يف اإقنـــاع اأهلها الذين مل 

يكن يُ�شـــاورهم �شـــوى هاج�ص اإمكانية 

قدرة ابنتهـــم على التاأقلـــم مع املجتمع 

ُمرتديـــة احلجاب، لكن حتى مو�شـــوع 

ا، اإذ اإن  ا كبرياً احلجاب مل يُ�شـــكل عائقاً

املجتمـــع بداأ يتعود عليـــه، وحتى اأولئك 

الذيـــن مل يتعـــودوا عليـــه فمـــا هي اإل 

مرحلة وي�شـــبح احلجاب بالن�شـــبة لهم 

م�شـــالة طبيعيـــة، وما العداء لالإ�شـــالم 

�شوى ظاهرة باتت قاب قو�شني اأو اأدنى 

من التبديل.

�صيبيل: �ل�صيد �مل�صيح ل ُيكن �أن 

يكون �بن �لرب

لعـــل ق�شـــة »�شـــيبيل ولف«، مـــن اأكرث 

الق�شـــ�ص املوؤثرة التي حملت �شاحبها 

لعتناق الدين الإ�شالمي، كانت »ولف« 

تعترب اأن هذه احلياة عبارة عن ال�شعادة 

التي مـــن املمكن حتقيقهـــا يف اللحظة 

ـــا عن  التي نعي�شـــها، وهـــي عبارة اأي�شاً

جمموعة من م�شـــاعر الفـــرح واحلزن 

واملخاوف التي يعي�شـــها الإن�شان ف�شالاً 

عـــن بع�ـــص املفاجاأت واملغامـــرات، لذا 

كانـــت اللحظة بالن�شـــبة لــــ »ولف« هي 

ال�شيء الذي يجب ا�شتغالله، والبحث 

عن الفرح وال�شـــعادة ب�شـــكل ُم�شتمر، 

لكن وبعد وفاة زوجها بداأت عا�شـــفة 

من الت�شاوؤلت تُ�شاور اأفكارها.

ا  كان ال�شـــعور بالوحـــدة والفراغ كبرياً

، وكان احلزن يحيـــط بها من  وقاتـــالاً

كل حـــدب و�شـــوب، اإىل اأن عر�شـــت 

اإحـــدى ال�شـــديقات عليهـــا الذهـــاب 

جلولـــة �شـــياحية اإىل »دبـــي«، لكـــن 

وبالرغم من ُمعار�شـــتها للذهاب اإىل 

ا عربياًا، اإل اأن الإ�شرار  دبي لكونه بلداً

الـــذي اأبدتـــه �شـــديقتها بخ�شـــو�ص 

ردود فعل األوروبيين 
حيال اإلسالموفوبيا 
وإعجابهم بطريقة 

حياة المسلمين وراء 
انتشار اإلسالم بأوروبا
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تلـــك الرحلة كان له الف�شـــل الأكرب يف 

اإقناعها وُمرافقتها.

عندمـــا ذهبت »ولـــف« اإىل دبي وجدت 

اأن النا�ـــص هنـــاك لطيفـــون للغايـــة، ما 

جعلهـــا تُعجـــب بتلك املنطقة، وت�شـــعى 

وتقاليدهـــا،  عاداتهـــا  علـــى  للتعـــرف 

فقامـــت بزيارة اإىل املتحـــف، ما جعلها 

تتعـــرف للمـــرة الأوىل على الإ�شـــالم، 

وعلمت اأن الإ�شـــالم ينظر اإىل ال�شـــيد 

امل�شـــيح - عليـــه ال�شـــالم - علـــى اأنـــه 

ا من  اأحـــد اأنبياء اهلل، خا�شـــة واأن كثرياً

الأ�شئلة قد راودت اأفكارها حول ال�شيد 

امل�شيح عندما كانت تدر�ص يف املدر�شة، 

اإذ لطاملا اعتقدت اأن ال�شـــيد امل�شيح ل 

مُيكـــن اأن يكـــون ابن الـــرب، لأن اهلل ل 

مُيكن اأن يكون له ولد، كما تعرفت على 

اأن جميع النا�ص �شوا�شـــية يف الإ�شالم، 

وهذا ما كانت موؤمنة به.

ويف هذا ال�شـــدد اأو�شـــحت »ولف« اأن 

تلـــك الفرتة كانت ُمهمة وح�شا�شـــة، اإذ 

بداأت ت�شـــرتي الكتب املتعلقة بالإ�شالم 

اأ،  ا دقيقاً وتقوم بقراءتها بل وفهمها فهماً

وتتابع الربامج التلفزيونية ذات ال�شلة، 

وتلتقـــي مـــع املثقفـــني الـــذي اعتنقـــوا 

الإ�شـــالم، واأن اأحد اأ�شدقائها قدم لها 

كتاباًا يتناول �شرية النبي حممد - �شلى 

اهلل عليـــه و�شـــلم - وكان ذلـــك الكتاب 

كان لـــه اأثر بالغ عليهـــا، لتبداأ على اإثر 

ذلـــك بالذهـــاب اإىل امل�شـــجد لتغمرها 

الطماأنينة وال�شـــعادة عند كل زيارة اإىل 

بيت اهلل.

ومل تلـــق »�شـــيبيال ولف« بـــالاً لعائلتها 

الإ�شـــالم  دخولهـــا  عقـــب  وحميطهـــا 

بعـــد اأن كانـــت تُنكر وجـــود اهلل، ُمنهية 

بذلك فرتة احلزن باحت�شـــانها للحنان 

والرحمة وذلك بدخول الإ�شـــالم، حيث 

اإنهـــا مل جتـــد اأي و�شـــيلة اأو طريقـــة 

للتغلب علـــى تقلب املـــزاج وعدم راحة 

البال واحل�شـــول علـــى ال�شـــعادة رغم 

حُماولتها.

وعقـــب دخولها الإ�شـــالم اأخربت ابنها 

و�شـــديقتها بذلـــك، وتعر�شـــت لـــردود 

فعـــل نتيجـــة لقرارهـــا، تقـــول: »كانت 

ناق�شـــها يف 
ُ
يل �شـــديقة ُمثقفة ، ُكنت اأ

كل �شـــيء، ونذهـــب لل�شـــينما ومُنار�ص 

الريا�شـــة، وكنـــا ل نوؤمـــن بوجود اهلل، 

وقـــد اتفقنا على ذلـــك، وعقب دخويل 

الإ�شالم ب�شهر واحد زارتني، وقالت يل: 

ا  ا من مبادئنا مل يعد ُم�شـــرتكاً اإن واحـــداً

بيننا، وبعد ذلك انقطعت �شداقتنا«

ونفت »ولف« اأن تكون اأبدت اأي قلق من 

رّد فعـــل النا�ص على دخولها الإ�شـــالم، 

ولكن بعد اأن ارتدت احلجاب ال�شرعي 

ويف حمطـــة اأنفـــاق القطـــارات »مرتو« 

تعر�شـــت لرمقـــات غريبة مـــن النا�ص، 

اإحداهن قالت يل: »اأنت �شـــيدة جيدة، 

ل يليق بك احلجاب، ملاذا تقدمني على 

فعـــل ذلك؟!«، رغـــم اأنهـــا ل ترغب يف 

ال�شطدام مع اأي اأحد قد يُثري امل�شاكل، 

ا مـــن افتقادها  اإل اأنهـــا حزنـــت كثـــرياً

ل�شـــديقتها، فيما اأكدت على �شـــرورة 

تعليـــم النا�ص الإ�شـــالم يف مواجهة من 

يُعادونـــه ، لأنه دين احلنـــان والرحمة، 

ويجب تعليمهم ذلك.

�صاحلة كو: »�لتز�م جري�ين« �صبيلي 

لدخول �لإ�صالم

اإن هجرة الأتراك اإىل اأوروبا �شـــاهمت 

اإىل حـــد كبـــري يف اعتنـــاق الكثـــري من 

�شكان القارة العجوز للدين الإ�شالمي، 

وهذا هو حال »�شاحلة كو« التي تعي�ص 

يف مدينة »بي�شـــويللر« الفرن�شية، حيث 

تاأثـــرت بطريقة عي�ص جريانها الأتراك 

ـــا،  املحافظـــني، وكان عمرهـــا 17 عاماً

ما دفعها اإىل البحث عن الإ�شـــالم وما 

يتعلق به، وكلما قـــراأت عنه اأكرث يزداد 

يع�شـــقها وتعلقها به، و�شرحت لنا »كو« 

الإ�شـــالمي  للديـــن  اعتناقهـــا  مرحلـــة 

فقالـــت: »راأيـــت جرياين الأتـــراك مرة 

وهـــم يُقيمـــون ال�شـــالة ويبتهلـــون اإىل 

الإنرتنـــت  اإىل  فذهبـــت  تعـــاىل،  اهلل 
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لأبحث عن الإ�شالم، فقراأت عنه وكلما 

ا لـــه، يف اأحد اأيام  قراأت ازَدّدت ع�شـــقاً

�شهر رم�شان املبارك علمت اأنهم كانوا 

�شائمني، واأنه لبد لهم من اأن ينتظروا 

حتى وقت حمدد لكي يتناولوا الإفطار، 

�شـــاألتهم عن ماهية الإفطار، ف�شرحوا 

ا هل باإمكاين ال�شيام  يل، فقلت لهم: اإذاً

ـــا، فقالـــوا يل: نعـــم، وعليـــه  اأنـــا اأي�شاً

اأ�شـــبحت اأ�شـــوم من تلقاء نف�شي، كان 

الأمـــر �شـــعباًا يف البداية لكن �شـــرعان 

مـــا تعودت عليـــه، ثم قـــررت بعد ذلك 

، مل  اعتناقه، وكان ذلـــك ما فعلته فعالاً

اأواجه معار�شة اجتماعية من حميطي 

وكل ما تغري تلك الطماأنينة التي دخلت 

فوؤادي«.

و�ر�: �صعيدة بقر�ر دخويل �لإ�صالم

بهـــا  قامـــت  التـــي  الزيـــارات  �شـــكلت 

املواطنـــة ال�شـــويدية »اأّنـــا وارا«، عامي 

فل�شـــطني،  اإىل  م   2005 م–   2004
نقطـــة حتول ُمهمة يف م�شـــرية حياتها، 

اإذ تاأثـــرت خالل تلك الزيارات بطريقة 

نظرة امل�شلمني اإىل احلياة، وعرفت اأن 

الدين الإ�شـــالمي كان املحرك واملوجه 

الأ�شا�شـــي لذلك ال�شـــعب، فبداأت منذ 

تلك اللحظة بدرا�شة الدين الإ�شالمي، 

مـــن  الأوىل  اللحظـــات  يف  و�شـــعرت 

درا�شتها بع�شق كبري جتاه الإ�شالم.

وبعـــد اأن اأنهـــت »وارا« بحثهـــا اخلا�ص 

بالإ�شـــالم اأعلنت اعتناقها له، وو�شفت 

لنـــا حكاية هدايتها قائلة : »لقد تاأثرت 

بنظرة الفل�شـــطينيني اإىل احلياة، وبعد 

جمموعة كبرية من الأ�شـــئلة ات�شح يل 

اأن الإ�شـــالم يُ�شـــكل القا�شـــم امل�شرتك 

بينهـــم، فهمي ملعـــاين الإ�شـــالم تطلب 

منـــي وقتاًا، لكني كنت اأ�شـــعر وكاأين يف 

رحلـــة حقيقية واأن تلك الرحلة ما تزال 

تو�شـــع مداركي واآفاقـــي، ولعل اأكرث ما 

اأعجبني يف الإ�شالم اإىل جانب الزاوية 

التي ينظر من خاللها اإىل احلياة، تلك 

امل�شـــوؤوليات الوا�شـــحة والدقيقة التي 

جتعل الإن�شان ي�شعر بالرتياح«.

واأ�شـــافت »وارا«: »ل اأخفي اأن اخلوف 

والقلق �شـــيطرا على اأبـــي واأمي عندما 

علما باعتناقي لالإ�شـــالم، وذلك ب�شبب 

الفكرة النمطية املغلوطة التي تنت�شر يف 

الدول الغربية جتاه الدين الإ�شـــالمي، 

كمـــا اأنهـــم مل يتقبلـــوا قـــراري بارتداء 

ا بعد اآخر، وبعد اأن  احلجـــاب، لكن يوماً

راأوا الطاقـــة الإيجابيـــة التي ي�شـــفيها 

الإ�شـــالم اإىل احلياة، غريوا الكثري من 

قناعاتهـــم ال�شـــلبية، لكـــن ل ا�شـــتطيع 

اإخفـــاء اأن بع�ـــص الأقـــارب قاطعـــوين 

نتيجـــة قـــراري، لكني ل�شـــت نادمة بل 

�شعيدة جدااً«.

�أليتتي: رغم �لتهديد�ت نطقت 

بال�صهادتني

وتعترب رابعة، وهو ال�شم الذي اتخذته 

بعـــد اأن اأ�شـــلمت ُمتحولـــة مـــن ا�شـــم 

»األيتتي«، من بني ُم�شـــلمي هولندا ممن 

عانني، اإذا اإنها تعمل ُمدّر�شة يف رو�شة 

اأطفال، حيث توؤكد اأنها عندما اتخذت 

قرارهـــا بدخـــول الإ�شـــالم عانـــت من 

�شـــغوط اأهلها، ولكن املعاناة الأ�شا�شية 

جـــاءت مـــن اأ�شـــدقائها يف حميطهـــا، 

ورغـــم تهديدات ال�شـــتبعاد التي كانت 

حتيط بها، اإل اأنها نطقت بال�شـــهادتني 

على يدي املهاجر الرتكي م�شطفى باي 

تيمور الذي تزوجت منه، لتنقطع عقب 

ذلـــك كل عالقاتها مـــع حميطها الذي 

ولدت وتربت فيه.

منط احلياة اجلديدة اأدى اإىل ظهورها 

مبظهر ُمتلـــف عنهم، وعندما توقفت 

عـــن ح�شـــور احلفـــالت والجتماعات 

واملنا�شـــط املختلفة لهـــم اأدى ذلك اإىل 

انقطاعهـــا عنهـــا، ومل يكتف من حولها 

بقطـــع العالقة معها، بـــل اعتقدوا اأنها 

ونتيجـــة لختيارهـــا اجلديـــد قد تكون 

فقدت عقلها.

وت�شرح »األيتتي« امل�شكالت التي واجهتها 

بالقـــول: »كانـــت هنـــاك �ُشـــعوبات يف 
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البداية ولكـــن عندما ارتديت احلجاب 

ا وجميالاً بالن�شـــبة  ظهـــر العـــامل ُمغايراً

يل، وعندمـــا خرجت اإىل ال�شـــارع بداأ 

النا�ـــص يرمقوننـــي بنظـــرات ُمتلفة، 

يرتاجعون، ينظـــرون يل نظرة احتقار، 

ُمعتقدين باأنني غري ذكية«.

ويرب: �تهموين بالن�صمام لالأعد�ء

نف�ـــص املعاناة وجدها »رون ويرب« الذي 

يعي�ـــص يف اأملانيـــا، حيث اإنـــه حتول من 

اليهودية اإىل الإ�شالم قبل �شبع �شنوات، 

وعانـــى مـــن �شـــعوبات وطريـــق مليء 

بالعـــذاب، وكان يعرف ذلك، ورمبا كان 

هذا بالن�شبة له قوة اأكرب.

يقـــول ويـــرب: »لي�ص مـــن ال�شـــهل روؤية 

ا ُمتحولاً عن اليهودية«،  نف�شـــي ُم�شـــلماً

ا بع�ص ما عاناه بالقول: »نتيجة  مو�شحاً

ال�شراع الطويل يف فل�شطني واإ�شرائيل 

فاإنه يُنظر لالإ�شالم على اأنه عدو، وهو 

نابع من الدين الذي ي�شـــوره باأنه معاد 

ا  ب�شـــكل تلقائي، وهذا الو�شع كان دائماً

ُم�شبباًا للم�شاكل«.

واأكـــد اأنه: »حدثت ُمناق�شـــات حادة مع 

اأهلـــي حول هـــذا املو�شـــوع، لأين كنت 

ا ب�شبب اأ�شلي، كان هناك  ا خا�شاً و�شـــعاً

اتهام يل بانتقـــايل اإىل الأعداء وقاموا 

با�شـــتثمار ذلـــك، و�شـــحوا بكل �شـــيء 

مـــن اأجلي، وكان رد الفعـــل هو اتهامي 

الأعـــداء،  �شـــفوف  اإىل  بالن�شـــمام 

وخا�شـــة مع ارتـــداء زوجتـــي للحجاب 

ال�شـــرعي، حيـــث ظهر ب�شـــكل وا�شـــح 

اعتناقي لالإ�شـــالم«، كما اأن ويرب �شمع 

كلمات كانت تُ�شـــري اإىل اإهانته ب�شـــبب 

اأ�شوله اليهودية و�شتائم تُعادي اليهود.

بيرت�: عائلتي �حرتمت قر�ر دخويل 

�لإ�صالم

اأمـــا »بيـــرتا رو�شـــتو« فت�شـــري اإىل اأن 

تغيري الديـــن يف بيئة واأجواء ت�شـــودها 

ا، واأنها  ُمعاداة الإ�شـــالم اأمر �شعب جداً

ا ب�شـــبب ذلـــك، كمـــا اأنها  عانـــت كثـــرياً

واجهت تهديدات عرقية كبرية وب�شكل 

خا�ص يف هولندا، حيث �شـــعرت بكثري 

مـــن املخاطر اأثنـــاء اإقامتها بهـــا، فيما 

ا�شـــتغربت عائلتها منذ بداية الأمر من 

قرارها، اإل اأنها اأبـــدت احرتامها لهذا 

القرار، دون اأن تكون قد تفهمت ذلك.

واأو�شحت اأنها وجدت ردود اأفعال كبرية 

من اأ�شدقائها عقب ارتدائها احلجاب، 

وت�شايقت من نظرات وُمعامالت النا�ص 

لها، �شاردة اإحدى احلوادث التي عانت 

منها بالقول: »يف اأحد املتاجر �شاعدت 

رجـــالاً ُم�شـــناًا يف احل�شـــول علـــى اأحد 

الأغرا�ـــص من الرفـــوف العالية، فنظر 

ا، ولكن  اإيّل ُماطباًـــا: اأنت ُمهذبـــة جداً

اأنا على ما اأنا عليه، مل يتغري علّي �شيء 

بتغيري �شـــكلي اخلارجـــي وحجابي، اإنه 

انطباع عام وب�شـــكل خا�ـــص عند جيل 

امل�شنني«.

و�شـــددت رو�شـــتو علـــى اأن م�شـــوؤولية 

تغيري �شـــورة الإ�شـــالم يف العامل تعود 

اإىل امل�شـــلمني، وهي م�شـــوؤولية كبرية، 

وعليهم تقدمي فهم �شـــليم له لالآخرين، 

ُمعتـــربة اأنـــه ل يحـــق لأي �شـــخ�ص اأن 

يُلب�ـــص الأعمال ال�شـــيئة لالإ�شـــالم، يف 

وقت افرت�شـــت فيه اأن يكون للم�شلمني 

ولو�شـــائل الإعـــالم دور يف حتول نظرة 

الغرب جتاه الإ�شـــالم، ومن اأجل تاليف 

ذلك توؤكد باأنه على امل�شلمني اأن يعي�شوا 

مثلمـــا تاأمرهم تعاليـــم دينهم احلنيف، 

وعلى و�شـــائل الإعالم األ تُعمم اأخطاء 

الأفراد على املجمـــوع، وبهذا يقع على 

عاتق علماء الدين م�شوؤولية كبرية.

هندريك: �أبو�ه �حرتما قر�ره و�أخوه 

�عرت�س

اأما الهولندي »هندريك جان باكر« الذي 

كان ُمن�شغالاً باأعمال تطوعية فاإن اأهله 

واأ�شدقاءه ا�شـــتغربوا من قراره بداية، 

وب�شـــكل خا�ص اأبويـــه اللذين قال فيما 

بعد باأنه قراره بالنهاية، على الرغم من 

�شعوبة تقبلهما لهذا القرار.

واأو�شـــح اأن اأبويـــه اأبديـــا احرتامهمـــا 

ا  لقراره، فيما كان رد فعل اأخيه �شـــديداً

لدرجة اأنه رف�ص اأن يعرتف به، وعندما 

�شـــاأله: ملـــاذا؟ اأجابه باأنه �شـــيحاول اأن 

ـــا، ومع اأنه �شدد له  ا اأي�شاً يجعله ُم�شـــلماً

على عدم رغبته يف اإجباره على اعتناق 

ا. الإ�شالم اإل اأن الأمر بقّي عالقاً

على  »روستو«: 
المسلمين مسؤولية 
تغيير صورة اإلسالم 

في العالم وتقديم 
فهم سليم له



عالقـــة باكر مـــع اأهله ل تـــزال قائمة، 

الـــذي  ال�شـــكل  وعائلتـــه قبلتـــه علـــى 

هـــو عليـــه. ي�شـــيف باكـــر »اإن نف�ـــص 

ردود الأفعـــال وجدتهـــا من الأ�شـــدقاء 

واملحيطـــني بي،  اإل اأننـــي مل اأواجه ما 

وجـــده مـــن دخـــل الإ�شـــالم يف مناطق 

اأخرى من اأ�شدقائي«.

هجرة األتراك إلى 
أوروبا ساهمت إلى 
حد كبير في اعتناق 
الكثير من سكان 

القارة العجوز للدين 
اإلسالمي

�يفا: تاأثرت بقر�ءة �صديقي �لرتكي 

للقر�آن

»حممـــد ايفـــا« اعتنـــق الإ�شـــالم قبـــل 

اأربع �شـــنوات، فعندمـــا كان يف الثانوية 

تاأثـــر ب�شـــديقه الرتكـــي، حيث قـــراأ له 

القـــراآن ويف اإحدى الليايل نطق حممد 

بال�شـــهادتني واعتنـــق الإ�شـــالم، لكنـــه 

ا  يخ�شى من اإبالغ عائلته باإ�شالمه خوفاً

مـــن رد فعلهـــم ورد فعـــل احلـــي الذي 

ي�شكن فيه.

ويخ�شـــى حممد مـــن عائلتـــه التي قد 

تطـــرده خارج املنزل اإن علمت باعتناقه 

الإ�شالم، فعائلته ل تتقبل الإ�شالم وهي 

ا بو�شـــائل الإعـــالم. ويرى  ُمتاأثـــرة كثرياً

حممد اأن معاداة الإ�شـــالم والعن�شرية 

�شد امل�شلمني يف اأوروبا غري ُمربر.

�إقبال كبري على �ختيار �لإ�صالم

يرى الربوف�شور »اإريك جيافوري« وا�شمه 

حالياًا يون�ص، الذي اعتنق الإ�شالم وهو 

املدر�ـــص يف جامعـــة �شرتا�شـــبورغ، اأن 

ازدياد العن�شـــرية ومعاداة الإ�شـــالم يف 

اأوروبا ُمرتبط »بوجود اأ�شباب خارجية، 

منهـــا املجموعات ال�شـــلفية واجلهادية 

واملتطرفة، فبع�ـــص اجلماعات ترتكب 

وو�شـــائل  واجلرائـــم،  القتـــل  اأعمـــال 

الإعـــالم تقـــوم بتنـــاول هذه املوا�شـــيع 

وردود الأفعـــال عليهـــا وت�شـــدرها يف 

اأجندتهـــا، ورغم اأن هوؤلء عددهم قليل 

فاإنهـــم يف فرن�شـــا واأوروبـــا يجدون يف 

ذلك فر�شـــة لتهام الإ�شـــالم بالإرهاب 

ومعاداة ال�شـــامية، ففرن�شا على �شبيل 

املثال علمانية ب�شكل كبري، ومع انت�شار 

الإ�شالم ل يبدون لذلك اأي تفهم، لأنهم 

يظنـــون باأنهـــم تخل�شـــوا من �شـــيطرة 

لياأتـــي عليهـــم  الكاثوليكيـــة  الكني�شـــة 

ا«. الإ�شالم و�شياًا جديداً

جيافـــوري تعـــّرف علـــى الإ�شـــالم من 

حُميطـــه القريب، الأمر الـــذي اأثر فيه 

ممـــا جعلـــه يختـــار اعتنـــاق الإ�شـــالم، 

ولفـــت اإىل اأن اهتمـــام النا�ـــص بالدين 

ـــا بعد يوم ولذلك  الإ�شـــالمي يزداد يوماً

اأ�شـــبابه ومنهـــا روؤية النا�ص للم�شـــلمني 

وهـــم ي�شـــلون جماعة يف رم�شـــان يف 

الـــزاوج  ومنهـــا  ال�شـــكنية،  املجمعـــات 

ـــا رغم اأنه غري موؤثر ب�شـــكل كبري،  اأي�شاً

ويبقى الأمـــر الالفت للنظر وهو اإقبال 

النا�ـــص علـــى اختيار الدين الإ�شـــالمي 

رغم اأجواء معاداة ال�شـــامية وازديادها، 

وقـــد علم جيافوري من اأحد معارفه يف 

ا  وزارة الداخليـــة اأن هنـــاك اقبالاً كبرياً

من النا�ص على اختيار الإ�شالم. 
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ا  ي« البالغ من العمـــر 48 عاماً
قـــام العـــداء الكازاخ�شـــتاين »دولت اإمياجنلـــ

»اأ�شـــتانا« عا�شمة »كازاخ�شتان« اإىل »مكة املكرمة« 
بال�شـــفر جرياًا من مدينة 

لأداء فري�شة احلج.  و�شرح باأنه قابل العديد من الأ�شخا�ص، و�شجل الكثري 

 �شعادته بخو�ص هذه التجربة.
ديو اأثناء رحلته، ُمعرباًا عن

من مقاطع الفي

حلة قام كل من قابلهم يف الدول التي مر بها مب�شاعدته 
اإنه اأثناء الر

 وقال: 

د اأنه زار »مكة« و�شـــاهد 
: اإنه �شـــعي

فـــوا اأنه ذاهب اإىل احلج، وقال
حـــني عر

ا للعمل من اأجل حتقيق ال�شالم والرخاء. الكعبة، ودعا امل�شلمني جميعاً

ة؛ منها فقدان جواله اأكرث 
�ص للعديد من املفارقات اأثناء الرحل  وقال: اإنه تعرَّ

من مرة ثم العثور عليه. 

بعد النهائي اآلسيوي.. دعوة 

نيشيمورا لإلسالم

ت�شـــلم احلكم الياباين ني�شيمورا وُم�شـــاعديه بعد قيادتهم 

للنهائي الآ�شـــيوي بني الهالل و�شـــيدين يف الريا�ص )هدية 

ريا�شـــي(، التي يدعو من خاللها املكتـــب التعاوين للدعوة 

والإر�شـــاد يف البطحـــاء )دعـــوي البطحاء( غري امل�شـــلمني 

اإىل الإ�شـــالم، وذلك من خالل هدايـــا وُكتب تُعرف بالدين 

الإ�شـــالمي و�شـــرية النبي ]، وتُقدم ملحة ُمت�شـــرة عن 

 �شـــعادته 
ح�شـــارة اململكة وتاريخها. وقد اأبدى ني�شـــيمورا

 اليابانية.
اإليه باللغة

بالهدية التي ُقدمت 

 بتوزيـــع اآلف الهدايا 
يُذكـــر اأن برنامج هدية ريا�شـــي قام

على الالعبني واملدربـــني واحلكام الأجانب يف اململكة منذ 

زمن بعيد ول تزال الهدايا ُم�شـــتمرة، كما اأن هدية ريا�شي 

ى امل�شـــتفيدين 
مت توزيعها عل

�شـــافرت اإىل خارج اململكة، و

يف اخلارج من الالعبني واملدربني وال�شخ�شـــيات الريا�شية 

مي ر�شـــالة مُميـــزة عـــن الدين 
ارزة، وتهـــدف اإىل تقـــد

البـــ

الإ�شالمي وتاريخ اململكة. 

بطولة رياضية لتعزيز العالقات 

بين المسلمين في كندا

ونتاريو« الكندية، 
�شهدت مدينة »مي�شي�شاغا« مبقاطعة »اأ

ينة بعنـــوان: »دوري الأخوة للكرة 
تنظيـــم بطولة للكرة الل

للينـــة«، الذي يُنظمه امل�شـــلمون بهـــدف تعزيز العالقات 
ا

ني وبناء ال�شداقات.
الجتماعية بني امل�شلم

 اإنه يُ�شـــارك يف 
وقالـــت �شـــحيفة »onislam«الكنديـــة،

الـــدوري املهاجـــرون واجليل الثاين من الأ�شـــول العربية 

�شيوية ال�شرقية للم�شلمني باملنطقة.
والآ

اركة باأ�شـــماء دول 
شـــتة امل�شـــ

واأ�شـــافت: وتلقب الفرق ال�

اخلالفة الإ�شـــالمية، وهذا اإ�شـــافة اإىل التـــزام الأحكام 

ة، وال�شـــعي لتحقيق الدعم 
ملتعلقـــة بالريا�شـــ

ال�شـــرعية ا

ريية املتنوعة التي يُنفذها الالعبون. 
للم�شروعات اخل

ماراثون للجري من كازاخستان إلى مكة المكرمة
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ة ال�شـــعودي املعروف عائ�ص القرين، حول 
�شل�شـــلة تغريدات ن�شرها الداعي

اأثارت 

ا   وا�شعاً
ال�شعودية، جدلاً

ظاهرة التع�شب الريا�شي التي بداأت تدب ب�شكل لفت يف 

من ِقبل بع�ص اجلماهري الريا�شـــية التي ل تنتمي لنادي الهالل ال�شعودي، ُمعتربة 

اأن ما غرد به القرين هو ُم�شـــاندة وا�شـــحة للهالل، يف حني �شاند اآخرون ما غرد 

عية ال�شعودي.
به الدا

وكان القرين قد انتقد، ب�شـــكل لفت وغري م�شبوق، التع�شب الريا�شي امل�شت�شري 

ال�شعودية، 
عودية، والتي ارتفعت وتريته ب�شكل ملحوظ بني م�شجعي الأندية 

يف ال�ش

ل مباراة اإياب نهائي دوري اأبطال اآ�شيا بني الهالل و�شيدين 
ا قب وزادت حدتها موؤخراً

مواقع التوا�شل الجتماعي 
�شاباته ال�شخ�شية يف 

الأ�شرتايل. وكتب القرين على ح

” تويرت” وفي�شـــبوك”: “التع�شـــب الريا�شـــي الأعمى حمل بع�شـــهم اإىل اأنه متنى 

ن يفـــوز الفريـــق الأجنبي غري امل�شـــلم على فريـــق وطنه فاأين العقيـــدة والوطنية 
اأ

املزعومة؟”. 

العبو سيدني يتلقون كتبا 

تعريفية عن اإلسالم

قدم اأع�شـــاء برنامج »هدية ريا�شـــي« الذي ي�شرف عليه 

املكتب التعاوين للدعوة والإر�شـــاد يف البطحاء بالعا�شمة 

الريا�ـــص هدايا لالعبي نادي وي�شـــرتن �شـــيدين يف ختام 

ا�شـــتاد امللك 
قيمت يف 

ُ
ــيوية، والتي اأ

بطولـــة الأندية الآ�شـ

ايا ُكتباًا تعريفية عن الدين الإ�شـــالمي، 
فهد.وت�شـــمل الهد

و�شرية النبي ].

ا من الأندية  وكان برنامـــج »هدية ريا�شـــي« قد زار عـــدداً

ـــا، ووزع اآلف الهدايا 
الريا�شـــية داخل اململكـــة وخارجه

�شـــعودية، 
على الالعبني واملدربني واحُلكام الأجانب يف ال

ى امل�شـــتفيدين يف 
 وتوزيعها عل

ول يـــزال يُقدمهـــا داخلياًا،

اخلارج من الالعبني واملدربني وال�شخ�شـــيات الريا�شـــية 

مي ر�شالة مُميزة عن الدين الإ�شالمي وتاريخ 
البارزة لتقد

ل�شعودية. 
ا

اتحاد أمريكي يعاقب العبا 

مسلما لسجوده بعد تسجيل 
هدف

عاقب احتاد كرة القدم الأمريكي الالعب امل�شلم ح�شني 

�شـــية امللعب بعد ت�شـــجيله 
عبـــد اهلل، ل�شـــجوده فوق اأر

هدف.

ويُعرف عن عبد اهلل اأنه ُم�شـــلم ُملتزم، وقد توقف عن 

ا كامـــالاً عام 2012م، ليذهـــب للحج مع  اللعب مو�شـــماً

ا لناديه 
ـــا.  و�شـــجل عبـــد اهلل هدفاً

اأخيـــه الالعب اأي�شاً

ي نيواإينغلند 
اة فاز بها على ناد

كان�شـــا�ص �شيتي يف مبار

باتريـــوت بنتيجـــة 41 ُمقابل 14، ثم �شـــجد على حافة 

ب. وانتقـــد عدد من املغرديـــن على تويرت 
�شـــية امللع

اأر

ني »امل�شـــيحيني« 
 وقالـــوا: اإن الكثري من الالعب

العقوبـــة

 بت�شـــجيل الأهداف. 
 اإ�شـــارة ال�شليب احتفالاً

ير�شمون

وقـــال عبـــد اهلل يف موؤمتر �شـــحفي: »لو كان بو�شـــعي 

ل�شجدت هلل يف منطقة ت�شجيل الأهداف«. 

»القرني« يشعل تويتر بتغريداته حول الرياضة السعودية
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�لبد�ية

اأنا املهتدية مرمي.. » مار�شيلينا ماغاندا 

ا«، من دولة الفلبني، قبل اإ�شالمي  �شابقاً

كنت اإن�شـــانة مادية واأنانية، اأح�شب اأن 

الكـــون كلـــه وما فيه ُم�شـــخر يل فقط، 

لـــذا فقد كنت اأريد مـــا يف يد الآخرين 

واأمتناه يل وحدي، وحني ل يحدث ذلك 

يكون البديل الإحباط واحل�شد الذي مل 

يُ�شـــلم منه حتى والدي اللذين مل يجدا 

مني اإل العقوق اإليهما ولالآخرين.

القدوم اإىل الكويت

قدمت طلب للعمل يف الكويت، وكنت ل 

اأعلم اإل القليل عن الإ�شالم وامل�شلمني، 

بـــل اإن ما كنـــت اأعلمه جعلنـــي ل اأهتم 

ول اأريـــد معرفة ذلك الدين الذي يتبعه 

ا، وهـــم مناذج ُمكررة  اأ�شـــواأ النا�ص ُخلقاً

من اأحـــد املجموعات الإ�شـــالمية التي 

تنتهج العنف يف بالدي الفلبني.

نعـــم كانـــت تلـــك ال�شـــورة املظلمة عن 

الإ�شالم ، تلك ال�شورة التي ا�شطحبتها 

معي واأنا يف طريقي اإىل الكويت، وبعد 

فرتة مـــن عملـــي يف الكويتالحظت اأن 

ربة عملي بداأت حُتدثني عن الإ�شـــالم، 

اأن منـــط حياتـــي  القـــول  واأ�شـــدقكم 

ا علّي، فلم  �شـــتحكماً ال�شـــابق مـــا زال ماً

، ومل اأكن اأطيق تلك  األـــق حلديثها بـــالاً

الأحاديث ول من يتحدث فيها.

ورغـــم اإح�شـــار تلك ال�شـــيدة الكتيبات 

الدعوية اإل اأنى اأخذها من هنا ومل األق 

. ا لها بل ول اأقراأها اأ�شالاً اهتماماً

بعد عام كامل عادت ربة العمل لت�شاألني 

اإن ُكنـــت اأريد اأن اأدخل الإ�شـــالم، ولأن 

الكـــذب كان طريقي املخت�شـــر لتجاوز 

مال اأرغبه، ولكي يكفوا عن حماولتهم 

قلـــت لهـــم: نعـــم اأود ذلـــك، فرافقوين 

اإىل جلنـــة التعريف بالإ�شـــالم ونطقت 

ال�شهادتني واأ�شـــلمت ل�شاناًا ولي�ص قلباًا، 

وعـــدت كمـــا اأنـــا مل اأطيـــق �شـــيئاًا من 

التعاليم التي اأطلعوين عليها.

وكان اأفراد الأ�شـــرة ومن باب احلر�ص 

يُكرونني بال�شـــالة، وكنت اأجيبهم بنعم 

لقد �شليت واأنا مل اأفعل، وجاء رم�شان 

المهتدية الفلبينية مريم:
اللباس اإلسالمي للمرأة يفرض احترامه 

على اآلخرين
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مار�ص الكـــذب والتدلي�ص على اأهل 
ُ
واأنا اأ

البيت، فقد كنت اأ�شـــوم اأمامهم، وعندما 

اأخلـــو بنف�شـــي ُكنـــت اأتنـــاول الطعـــام.. 

لدرجـــة اأنني ُكنت اأتناوله واأنا ُمتبئة يف 

احلمام.

اإىل اأن لطـــف اهلل بـــي وجـــاءت لزيارتي 

اإحدى �شـــديقاتي، وكانت من املداومات 

على احل�شـــور للجنة التعريف بالإ�شالم، 

فدعتني ملرافقتهـــا وخالل ذلك حدثتني 

عن اهلل تعاىل.

فكـــر يف اهلل ولأول مرة، بل 
ُ
هنـــا بـــداأت اأ

اإين �شـــرت اأخ�شـــى اأن تاُلحـــظ املعلمة  

مـــا  فتقـــول  الأخريـــات  عـــن  اختـــاليف 

 ، يُحرجني اأو يجرحني لأين مل اأ�شلم فعالاً

وبعد �شهر بداأ �شيء جميل يفيق بداخلي، 

وبات قلبي يتحرك نحو الإ�شالم، حياتي 

التـــي اأنهكهـــا البحـــث وراء املاديات جاء 

الإ�شـــالم بروحانيتـــه ليتغلغـــل فيها، وما 

زلـــت اأذكر تلك املعلمـــة التي حثتني على 

اأن اأحمـــد اهلل فهو ف�شـــل منه اأن اأعرفه 

–�شـــبحانه- واأن اأعلم يقيناًا باأن امل�شـــيح 
ر�شول يعبد اهلل.

قبل وبعد �لإ�صالم

ا ما ي�شـــاألني الآخرون ما الفرق  بني  كثرياً

ديانتي ال�شـــابقة والإ�شـــالم؟ ومـــا الذي 

جذبنـــي اإليـــه؟، اإنهـــا اأ�شـــياء كثـــرية من 

ال�شعب ح�شرها.

ولكـــن الفـــرق العظيم هـــو اأنه بـــدلاً من 

عقيـــدة الثالـــوث اأي الأب والبن والروح 

القد�ص هناك يف الإ�شـــالم اإله واحد هو 

اهلل �شـــبحانه، ول توجـــد متاثيل مُتجد. 

وهنـــاك فـــرق اأراه اأمامـــي وهـــو اللبا�ص 

الإ�شـــالمي ال�شـــاتر للمراأة الذي يفر�ص 

احرتامـــه علـــى الآخرين بعك�ـــص اللبا�ص 

الغري حُمت�شـــم والذي يك�شف بدلاً من اأن 

ي�شرت.

ا يف الدين الإ�شـــالمي  ومما اأعجبني حقاً

هـــو قلـــوب اأ�شـــحابه الطاهـــرة وكرمهم 

وم�شـــاعدتهم بع�شـــهم البع�ـــص واملحبة 

والحـــرتام املتبادل الذي به يتغلبون على 

م�شـــاكلهم، م�شـــاعر الأخوة الإ�شـــالمية 

تعـــاىل  اهلل  اإىل  بهـــا  يتقربـــون  التـــي 

ِ �َشـــلَّى اهلل 
َّ

موؤمنـــني بحديث َر�ُشـــوُل اهلل

ِهْم  ِمِنـــنَي يِف تََوادِّ َعلَيْـــِه َو�َشـــلَم: )َمثَُل امْلُوؤْ

�َشـــِد؛ اإَِذا  َوتََراُحِمِهـــْم َوتََعاُطِفِهْم َمثَُل اجْلَ

�َشِد  ا�ْشتََكى ِمنُْه ُع�ْشٌو تََداَعى لَُه �َشاِئُر اجْلَ

ى)، هذه الأخوة التي هي  مَّ ـــَهِر َواحْلُ ِبال�شَّ

�شد الأنانية وحب الذات، والتي اأعمتني 

ـــا ُحب  ا عن روؤية هذا النور، واأي�شاً �شـــابقاً

امل�شـــلم لدعوة الآخرين ملعرفة احلقيقة، 

يف حني اأن هناك الكثري من الأديان التي 

ل يهمها اأن يُ�شاركها اأحٌد يف دينها.

ولعل من الأ�شـــياء التـــي اأحزنتني ولكنها 

ـــا يل لدعـــوة الآخريـــن هـــو  باتـــت دافعاً

حلـــم راأيتـــه بعد وفـــاة والـــدي وقد تويف 

ن�شرانياًا.

يف ذاك احللـــم راأيت فقط قدميه وكانت 

مليئـــة بالندوب واجلـــروح والدماء، وكان 

باإمكاين �شـــماع بكائه وهـــو يُعاتبني لأين 

مل اأدعوه لالإ�شـــالم وباأنـــه يُريد الذهاب 

للجنة معـــي، وكنت اأجيبه بـــاأين يف ذلك 

ا. الوقت مل اأعرف الإ�شالم حقاً

وبقـــدر مـــا اآملنـــي ذاك احللم لكنـــه كان 

�شـــبباًا بعد ف�شـــل اهلل يف حتركي لدعوة 

كل مـــن اأعـــرف -وهلل احلمـــد- فقد منَّ 

على والدتـــي بالهداية واإخوتـــي واأبنائي 

ا. واأ�شلموا جميعاً

ا ... كلمـــة مـــن �شـــميم جتربتي  واأخـــرياً

اإن قـــراءة القراآن وتدبـــره ُمفتاح للقلوب 

املحكمة الإغالق.

فاحلمـــد هلل وبـــاإذن اهلل �شـــتكون اجلنة 

موعدنا. 

ا�سم املهتدية: مار�سيلينا ماغاندا

ال�سم الإ�سالمي: مرمي

الداعيــــة: رئي�سة �سامل

الفـــــــــرع: املنقف

اإ�سراف رئي�سة ق�سم املهتديات اجلدد: جناة �سعد الطويل

مريم: تغيرت 
الصورة المظلمة 
عن اإلسالم بعد 
دخولي فيه 
ومعرفتي على 
تعاليمه ومبادئه
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أضرار الدونات تبدأ في الفم!
ـــا، من اأهمها القمح  يتم �ُشـــنع الدونات من خالل خليط من املكونات الغري �شـــحية متاماً

الأبي�ص وال�شـــكر والإ�شـــافات والنكهات والألوان واملواد احلافظة وحُم�شـــنات العجني...

األـــخ. حيـــث قام ديتار هوجان اأحد باحثي علم التغذية يف اأملانيـــا بتتبع اأثار الدونات على 

ـــكريات التـــي فيها اإىل  ال�شـــحة، بـــدءاًا مـــن الفـــم فوجـــد اأن: )1( يف الفم يتم حُتويل ال�شُّ

جلوكوز ب�شـــكل اأ�شـــرع ب�شـــبب القمح الأبي�ص ولي�ص الأ�شمر، وب�شـــبب ال�شكر واجللوكوز 

امل�شتخدم فيها. النتيجة: تكوين طبقة حم�شية على الأ�شنان جتعلها جاهزة للت�شو�ص! )2( 

املعدة والأمعاء: يتم ه�شـــمها ب�شـــرعة تفوق قدرة ا�شتعداد اجل�شم للتعامل مع كمية املواد 

وال�شكريات التي تخرج منها، مما ميكن اأن يت�شبب ببع�ص ال�شطرابات اله�شمية املوؤقتة 

وباإرباك للقناة اله�شـــمية )3( يف الدم: يح�شـــل ارتفاع �شـــريع يف م�شـــتوى ال�شـــكر بالدم، 

ويُحاول اجل�شـــم التعامل مع ذلك باإفراز ُجرعة كبرية من الأن�شولني من البنكريا�ص، فيتم 

التخطيـــط لتخزين الطاقة على �شـــكل دهون. كما اأن ال�شـــطراب املتقلب بني ارتفاعات 

ال�شكر والأن�شولني يُعر�ص اجل�شم لع�شرات ال�شطرابات ال�شحية.  

مسكنات اآلالم والضعف الجنسي
تعمل ُم�شكنات الآلم على اإحداث عدة تغيريات يف اجل�شم، من اأجل حُماولة تثبيط ال�شعور 

بالأمل. حيث وجدت درا�شة طبية ن�شرتها دورية اأمرا�ص امل�شالك البولية، قام بها د. جوزيف 

جلي�شـــون، اأن الرجال الذين يتناولون ب�شـــكل ُمتكرر ُم�شـــكنات الأمل الغري �شتريويد، تزداد 

لديهم احتمالية الإ�شابة ب�شعف النت�شاب بن�شبة 38 % ُمقارنة مبن ل يتناولونه. ت�شتمل 

جمموعة ُم�شـــكنات الآلم على الأ�شربين والبارا�شـــيتامول )بنادول( والإيبوبروفني )اأدفيل( 

وغريهـــا. فهذه الدرا�شـــات تُذكرنا باأهمية التعامل مع اأ�شـــباب ال�شـــداع والآلم اخلفيفة 

وحتمل الب�شيط منها وعالج �شبب تلك الآلم بدلاً من اإدمان تعاطي امل�شكنات. 

فوائد البيض في وجبة الفطور 
تناول البي�ص يفيد اجل�شـــم بالكثري من العنا�شر الغذائية، ويُ�شاهم يف �شالمة 

اجل�شـــم و�شـــحته. وتت�شـــح تلك الفائدة اأكرث خالل تناول وجبة الفطور. من 

بـــني هـــذه الفوائد تخ�شـــي�ص الـــوزن. ففي درا�شـــة طبية متت على اأ�شـــخا�ص 

اأعمارهم بني 25 و 60 �شـــنة، جميعهم يُحاولون تخ�شـــي�ص وزنهم الزائد، وجد 

اأن الأ�شـــخا�ص الذين يتناولون بي�شـــتني يف الفطور، ا�شتطاعوا تخ�شي�ص كمية 

ا اأخرى.  اأكرب من الوزن الزائد بن�شـــبة 65 %، من اأولئك الذين تناولوا اأ�شـــنافاً

كما وجد اأن املجموعة التي حر�شت على تناول البي�ص كان لديها ُمعدل ن�شاط 

ا، وميكن تناوله  اأعلى. يُذكر اأن اأف�شل ُطرق تناول البي�ص هي اأن يكون م�شلوقاً

مقلياًا )عيون( على نار خفيفة لن�شج جزئي بدون خلط. 
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اإعـــداد: د. �شفي الدين اأحمد

االسترخاء يخفف األلم بشكل أقوى من األدوية!
ن�شـــرت الدورية الطبية لعلوم الأع�شاب درا�شـــة طبية تتحدث عن اأثر فنون ال�شرتخاء. ويف هذه 

الدرا�شـــة مت اإخ�شـــاع املتطوعني اإىل جل�شات تدريب على ال�شـــرتخاء ُمدتها 20 دقيقة، من اأجل 

تعلم كيفية ال�شرتخاء بالتاأمل، وذلك مع الرتكيز على تقنيات التنف�ص والرتكيز على الأفكار. متت 

الدرا�شة من خالل تعري�ص املتطوعني لأمل عرب اأداة �شاخنة على اأرجلهم، ملدة 5 دقائق. وتق�شيمهم 

لثـــالث جمموعـــات، جمموعـــة تتعر�ص لالأمل اأثناء ال�شـــرتخاء، جمموعة تتعر�ص لـــالأمل مع اأخذ 

ُم�شـــكن قوي )مورفني( وجمموعة تتعر�ص لالأمل بدون اأي عالج. ومت ت�شـــجيل تغريات الدماغ عرب 

ت�شـــوير الرنني املغناطي�شـــي. وقد لوحظ اأن ن�شبة خف�ص الأمل لدى جمموعة التاأمل كانت 40 % 

بينما كانت عند جمموعة ُم�شكنات الأمل 25 %. 

فوائد الفطور  
تعترب وجبة الفطور ُمفتاح من مفاتيح ال�شحة، وعامل يُ�شاهم 

يف �شـــبط التمثيـــل الغذائـــي لليـــوم باأكمله. تُ�شـــري اجلمعية 

الأمريكية لأخت�شا�شي التغذية اإىل اأن تناول الفطور بانتظام 

ا، وذو ذاكرة اأقوى، ووظائف ذهنية  ا ون�شاطاً يجعلك اأكرث اإنتاجاً

اأف�شل. من اأمثلة اخليارات ال�شحية للفطور: البي�ص والفول 

والفا�شـــوليا وال�شـــلطة واملـــوز والتمر واخل�شـــار، مع �شـــاي 

اأخ�شـــر، وجتنـــب احللويات مثـــل املربى والع�شـــائر، وجتنب 

ا.  احللوى طبعاً

تحضيرات سهلة لسفر صحي
اإليك بع�ص الرتتيبات ال�شـــهلة والتي مُيكن اأن تُ�شـــاهم يف حماية �شحتك 

اأثناء �شفرك:

 )1( حقيبة اإ�شـــعاف اأويل: يف ال�شـــفر اجعلها �شغرية وخفيفة، يكون فيها 
مثالاً اأدوات تعقيم اجلروح والت�شـــميد ومعقم يدين )2( اأدويتك: تاأكد من 

حت�شـــري كمية اإ�شـــافية من اأدويتك الأ�شا�شـــية، لأنك ل تعلم هل �شـــتجد 

نف�ص الأدوية اأم ل يف تلك البلدة؟ . )3( اأطعمة �شـــحية �شـــريعة: ح�شـــر 

ـــا يف  معـــك اأطعمـــة تنفعك يف التنقل ل تتطلب الثالجة،  تنفعك ُخ�شو�شاً

التنقل الطويل، والذي قد ل يُتاح لك فيه طعام نظيف اأو �شـــحي. اأ�شـــهل 

الأمثلة: ُمك�شرات وفواكه جُمففة. )4( قو مناعتك: ل تدري اإن كان هناك 

وباء  ُمنت�شر اأو حتى نزلت برد. احر�ص على الفيتامينات واملعادن وجتنب 

ال�شكر، واحر�ص على راحة نف�شية ونوم هادئ. 

71 )142( ــ دي�شمرب 2014 ــ �شفر 1436



هل تكلمت السماء؟

حتـــدث القـــراآن عـــن كثري مـــن الأمور 

الغيبيـــة، وجاء العلم احلديث ليك�شـــف 

�شـــدق ما جاء به هذا الكتاب العظيم، 

و�شوف جُنيب على �شوؤال حول مو�شوع: 

ال�شماء تتكلم!...

وردين �شـــوؤال من اأحد الإخوة الأفا�شل 

ن�شـــه: ما مدى العتمـــاد العلمي على 

مو�شـــوع اإ�شـــدار الكون لذلك ال�شوت 

يف ذلك الوقت املبكر من ُعمر اخلليقة 

وت�شـــجيله حديثـــااً؟، وهـــل هـــو حقيقة 

علميـــة اأم ل يزال يف طور الفر�شـــيات 

والنظريـــات؟، وهل يكفي لبلوغه درجة 

احلقيقـــة العلمية عـــدم رد الأو�شـــاط 

اأن اهلل  للمو�شـــوع؟ واحلـــال  العلميـــة 

-�شبحانه وتعاىل- يقول يف حمكم كتابه: 

ْر�ِص 
َ
مواِت َوالأ �ْشـــَهدتُُّهْم َخلَْق ال�شَّ

َ
{َما اأ

نُف�ِشـــِهْم} »الكهف:51«. وما 
َ
َول َخلَْق اأ

هـــو الربط العلمي املقنع بني املنحنيات 

الهادئة التي ظهرت على الر�شم البياين 

لرتددات ذلك ال�شـــوت – لو ثبت يقيناًااً 

– وبني قوله تعاىل: {اأتينا طائعني}؟

اإن بع�ـــص العلمـــاء الأفا�شـــل يف جمال 

الإعجاز العلمي ي�شرتطون يف �شوابط 

الإعجاز اأن يتم العتماد على احلقائق 

اليقينية فقط ول نعتمد على النظريات، 

ولكن يل وجهة نظر ُمتلفة. فالأ�شا�ص 

الـــذي نعتمد عليه هو القراآن (وال�شـــنة 

ال�شـــحيحة)، فهـــو احلقيقـــة اليقينية 

الوحيـــدة، ومـــا عدا ذلك قابـــل لالأخذ 

والـــرد. والقاعـــدة التي و�شـــعناها يف 

�شـــوابط الإعجاز اأن اأي حقيقة علمية 

�شواء كانت يقينية اأو نظرية اأو فر�شية 

اأو حتى فكرة، ما دامت تتفق مع القراآن 

وجب الأخذ بها لأن القراآن هو الأ�شل، 

فكل ما يتوافـــق معه هو احلق، وكل ما 

يُخالفه هو الباطل.

وعنـــد احلديث عن بداية خلق الكون ل 

توجد حقائق يقينية اإمنا هي اجتهادات 

ونظريـــات ونتائـــج لقيا�شـــات كونية ل 

ميكـــن اأن نتاأكـــد منها لأننا مل نُ�شـــاهد 

خلق الكون. وعندمـــا يقول العلماء: اإن 

الكون اأ�شـــدر ذبذبات �شوتية كان هذا 

الكت�شـــاف نتيجـــة اأبحاث وقيا�شـــات، 

وعندمـــا حللوا ذلـــك ال�شـــوت وجدوه 

هادئاًا اأي ل ي�شـــبه �شـــوت النفجار اأو 

ا اأ�شبه بطفل  ال�شو�شـــاء بل �شوتاًا وديعاً

ر�شيع!

 يُحـــاول العلمـــاء تقليد ال�شـــوت الذي 

اأ�شـــدره الكون اأثناء ولدته اأو ن�شـــوئه، 

ووجـــدوا اأن املنحنـــي البيـــاين هـــادئ 

وُمتـــوازن واأ�شـــبه ببـــكاء طفل ر�شـــيع! 
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وهذا الكت�شـــاف ل يدعو لال�شتغراب، 

مع العلم اأن العلماء يقولون: اإن ال�شماء 

تتكلـــم، ولكـــن ل اأدري ملـــاذا يعرت�ـــص 

امللحـــدون علـــى كالم القـــراآن عندمـــا 

يخربنـــا بـــاأن ال�شـــماء تتكلـــم وتطيـــع 

خالقها؟؟!

والذي ن�شتفيده من هذا الكت�شاف اأنه 

اأ�شـــبح لدينا حجة تثبـــت اأن القراآن ل 

يحوي اأ�شاطري كما يدعي امللحدون، بل 

هو كتاب احلقائق. فعندما يخربنا اهلل 

عـــن كالم لل�شـــماء يف بدايـــة اخللق يف 

ـــَماِء  قوله تعاىل: {ثُمَّ ا�ْشـــتََوى اإىَل ال�شَّ

ْر�ـــصِ ِائِْتَيا 
َ
َوِهـــَي ُدَخاٌن َفَقـــاَل لََها َوِلاْلأ

تَيْنَـــا َطاِئِعني} 
َ
ـــا َقالَتَا اأ ْو َكْرهاً

َ
ـــا اأ َطْوعاً

11«. فكلمـــة {َقالَتَا}هـــي  »ف�شـــلت: 

كلمة �شحيحة وال�شـــماء تتكلم بالفعل، 

وعندما ياأتي العلماء يف القرن احلادي 

والع�شرين ليقولوا اإن ال�شماء قد تكلمت 

واأ�شدرت ذبذبات �شـــوتية، فهذا يعني 

اأن القـــراآن كتـــاب احلقائق ولي�ص كتاب 

الأ�شاطري.

ولكن هل يعني اأن ال�شوت املكت�شف هو 

ذاته ما قالته ال�شـــماء والأر�ص؟ بالطبع 

هذا من علم الغيب الذي ل يعلمه اإل اهلل، 

ولكن املوؤمن تكفيه الإ�شـــارة، ونقول اإن 

النجوم تطلق ذبذبات �شوتية، والثقوب 

ال�شـــوداء ت�شـــدر مثل هذه الأ�شـــوات، 

وكذلك النجوم الناب�شـــة وحتى النبات 

واخلاليـــا وغري ذلك، ونقـــول: اإن هذه 

الأ�شوات التي ل نفقهها هي ت�شبيح هلل 

تعاىل القائل: {َواإِْن ِمْن �َشْيٍء اإِلَّ يُ�َشبُِّح 

ِبَحْمِدِه َولَِكْن َل تَْفَقُهوَن تَ�ْشـــِبيَحُهْم اإِنَُّه 

ا َغُفوراًا} »الإ�شراء: 44«. َكاَن َحِليماً

هذا ما نعتقده لأن اهلل هو الذي اأخربنا 

عن ذلـــك، ولكن قال لنـــا: {َل تَْفَقُهوَن 

تَ�ْشِبيَحُهْم} اأي اأننا ميكن اأن ن�شمع هذه 

الأ�شوات ولكن لن نفقهها ولن نفهمها، 

ومـــن هنا نقـــول: اإن املوؤمن يرى عظمة 

اهلل يف كل �شـــيء من حوله، بينما جتد 

امللحد يرى احلقائق ويُنكرها.

وخال�شة القول: اإن الكون متّدد ب�شرعة 

يف بدايـــة خلقه وكانـــت مادته الدخان، 

ومـــن قوانني هند�شـــة املوائـــع جند اأن 

اأي غاز يتمدد ب�شـــرعة ي�شدر ذبذبات 

�شوتية ناجتة عن احتكاك ذراته، فهذا 

اأمـــر يقينـــي، اأمـــا الربـــط العلمي بني 

تَيْنَا 
َ
هذا ال�شـــوت وبني قوله تعاىل: {اأ

َطاِئِعنَي} فهذا اجتهاد قد ي�شـــيب وقد 

يُخطئ، ولكنني كموؤمن اأرى يف ال�شوت 

ا  الذي اأ�شدرته ال�شماء والأر�ص ت�شبيحاً

وامتثالاً لأمر اهلل، واهلل اأعلم. 
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بيوت النبي ] نماذج 
اقتصادية ناجحة 

ألنها بنيت على أسس 
ومبادئ اإلسالم
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يُعـــاين القت�شـــاد العاملـــي مـــن اأزمـــة 

اقت�شـــادية طاحنـــة، ومل تقت�شـــر تلك 

الأزمة على احلكومات واملوؤ�ش�شـــات بل 

زادت من ُمعاناة الأ�شـــر والأفراد، فقد 

زادت من �شيق العي�ص، وعناء الك�شب، 

وتنامي البطالة والديون. ويف ظل هذه 

الأزمـــة تبدو اأهميـــة العودة لالإ�شـــالم 

ْح�َشُن 
َ
ـــبَْغَة اهلل َوَمْن اأ ا جميالاً {�شِ عوداً

ـــبَْغةاً} البقـــرة/138، لبناء  ِمـــَن اهلل �شِ

بيوت اإ�شـــالمية تقوم على الإ�شالم دنيا 

وديناًا. وقد ظهرت مناذج خالدة لبيوت 

رْت فيها احلياة  اقت�شـــادية ناجحة، توفَّ

ال�شـــعيدة الهادئة، واملعي�شـــة الرا�شية 

املر�شـــية .. بيوت بُنيت على تقوى اهلل 

�شـــ�ص ومبادئ 
ُ
وطاعتـــه، وبـــداأت على اأ

اقت�شـــادية حتكمها �شـــريعة الإ�شـــالم، 

فعـــرف كل فرد ما عليه فـــاأداه، وما له 

فاأخذه اأو ت�شامح فيه، ويف ُمقدمة تلك 

البيوت بيت النبي الذي نحتفي بذكرى 

مولده هذه الأيام. 

فقـــد عـــرف النبـــي ] �شـــبيله للزواج 

لأول مـــرة وذلـــك قبـــل بعثتـــه ] من 

خالل زواجه بال�شـــيدة خديجة ر�شـــي 

اهلل عنها، فقد علمت ب�شـــدقه واأمانته 

وكـــرم اأخالقـــه، ممـــا حدا بهـــا اإىل اأن 

ت�شتعني به للمتاجرة يف مالها، ثم اأبدت 

رغبتهـــا يف الـــزواج منـــه ]، وكانـــت 

يومئذ اأف�شل ن�شـــاء قومها ن�شباًا وثروة 

، وف�شـــلته على العديد من �شادة  وعقالاً

قري�ص وروؤ�شـــائها الذين كانـــوا يتمنون 

زواجهـــا، وخطبها النبـــي ] وهو ابن 

ا، وعمرها اإنذاك  خم�شة وع�شرون عاماً

ا، وعا�ص النبـــي معها ربع  اأربعـــون عاماً

قـــرن حياة �شـــعيدة هنيئة، فـــُرزق منها 

ا بني  بالبنني والبنات، ومل ت�شـــع حاجزاً

مالهـــا وماله، فكانت نعـــم املُعني له يف 

دعوته مبالها وثروتها ونف�شها، والزوجة 

املخل�شـــة التي يلجاأ اإليها كلما ا�شتدت 

نوائـــب الدهـــر، والأم احلنون العطوف 

التى ت�شـــعد زوجهـــا واأبنائها، حتى قال 

عنها النبي ]: »اآمنت بي حني كفر بي 

النا�ص، و�شـــدقتني حني كذبني النا�ص، 

مالهـــا حـــني حرمنـــي  واأ�شـــركتني يف 

النا�ص، ورزقنـــي اهلل ولدها وحرم ولد 

غريهـــا« )رواه البخـــاري(، »اإين ُرزقت 

ُحبها« )رواه ُم�شلم(.

اإنه احلب الغزير خلديجة - ر�شي اهلل 

عنها -، والوفاء املطلق لها، والعرتاف 

الوا�شح بف�شـــلها يف موؤازرته يف اأحرج 

اأوقاتـــه، واإعانتـــه على اإبالغ ر�شـــالته، 

والتخفيـــف مـــن همومه، حتـــى اأنه مل 

يتزوج غريها حتى ماتت - ر�شـــي اهلل 

عنهـــا- ، وكان يكـــرم كل من كانت ذات 

ا لها.  �شلة بها اإكراماً

كمـــا تعك�ـــص حياتـــه ] مـــع ال�شـــيدة 

عائ�شـــة -ر�شـــي اهلل عنهـــا- �شـــورة 

عملية اأخرى من �شـــور احلب العظيم. 

وتك�شـــف ال�شـــيدة عائ�شـــة عن �شعادة 

بيتها ودللت ُحب الر�شول لها فتقول: 

»�شورت لر�شول اهلل ] قبل اأن اأ�شور 

ا ومل يتزوج  يف رحم اأمي، وتزوجني بكراً

ا غريي، وكان ينزل عليه الوحي وهو  بكراً

بني �شحرى ونحري، ونزلت براءتي من 

ال�شـــماء، وكنت اأحب النا�ـــص اإليه ]، 

وكان يُ�شلّى واأنا معرت�شة بني يديه ومل 

يكن يفعل ذلك باأحد من ن�شائه غريي، 

ومل ينكح امراأة اأبواها مهاجرين غريي، 

وكنـــت اغت�شـــل اأنا وهو مـــن اإناء واحد 

ومل يكن ي�شـــنع ذلك باأحد من ن�شـــائه، 

وقب�ـــص اهلل نف�شـــه وهـــو بـــني نحـــري 

و�شـــحري، ومات الليلـــة التي كان يدور 

علـــّي فيها، وُدفن يف بيتـــي« )الطبقات 

الكربى 64-63/8(. 

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

دروس اقتصادية من بيت النبوة
»1«�لقت�صـــاد �لإ�صالمــي



أول نافذة مصرفية إسالمية 
على أراضي بوركينا فاسو

اأعلن بنك »كوري�ص« اأحد اأكرب امل�شارف يف بوركينا فا�شو 

عـــن نيتـــه بافتتاح اأول نافذة للم�شـــرفية الإ�شـــالمية يف 

البالد، التي يُ�شكل امل�شلمون اأكرث من 60 % من �شكانها، 

وذلك يف تطور ياأتي ب�شياق تزايد اإقبال الدول الأفريقية 

والأوروبية على املنتجات املالية املتوافقة مع ال�شريعة.

وذكرت تقارير �شـــحفية حمليـــة اأن البنك اأعلن عن نيته 

بافتتـــاح تلـــك النافـــذة الإ�شـــالمية مطلع العـــام 2015م 

ا اإىل اأن امل�شـــروع ياأتـــي بالتعـــاون مع املوؤ�ش�شـــة  ، ُم�شـــرياً

الإ�شـــالمية لتنمية القطاع اخلا�ص، التابعة لبنك التنمية 

الإ�شالمي.

وذكـــر مدير البنك، اإدري�ص نا�شـــا، اأن امل�شـــروع �شـــيفتح 

البـــاب اأمام توفري متويل ملطوري امل�شـــاريع، خا�شـــة واأن 

الهـــدف منه هو دعم القت�شـــاد الوطني عرب امل�شـــرفية 

الإ�شالمية.

وبح�شـــب مـــا جـــاء يف التقارير املحليـــة، فاإن املوؤ�ش�شـــة 

الإ�شـــالمية لتنميـــة القطـــاع اخلا�ـــص �شـــتوفر التدريب 

ـــا  وامل�شـــاعدة للم�شـــروع الـــذي مُيكـــن اأن يُ�شـــكل اأ�شا�شاً

خلطوات قادمة.

ويبلغ عدد �شـــكان بوركينا فا�شو قرابة 17 مليون ن�شمة، 

يديـــن قرابـــة 60 % منهـــم بالإ�شـــالم، يف حـــني يعتنـــق 

باقي ال�شـــكان ديانات اأخرى، اأبرزها امل�شـــيحية والأديان 

الأفريقية التقليدية. 

استثمارات 
االقتصاد 

اإلسالمي 8 
تريليونات دوالر

اأكـــد املديـــر العام لغرفـــة جتارة 

و�شـــناعة دبـــي حمـــد بوعميـــم، 

مـــن  الإ�شـــالمي  القت�شـــاد  اأن 

اأ�شـــرع القت�شـــادات منـــواًا حول 

العامل، وقـــدر ا�شـــتثماراته بنحو 

8 تريليونـــات دولر، اإذ �شـــجلت 
الأ�شـــول امل�شـــرفية الإ�شـــالمية 

�شـــنوياًا  تراكمياًـــا  ا  العامليـــة منـــواً

ن�شبته 16 % بني عامي 2008م 

و 2012 م«. 

واعترب بوعميم يف حوار مع »احلياة« اأن قطاع القت�شـــاد الإ�شـــالمي »قطاع 

اآمـــن بجـــدارة، اإذ اأدى تركيزه على بدائل ُمتدنية الأخطار اإىل بقائه يف مناأى 

عـــن الأزمات املالية، والدليل على ذلك ا�شـــتقراره وقت الأزمة القت�شـــادية 

العاملية، واأ�شفرت عن حتديات كبرية واجهها ُمعظم الدول«. 

البحرين تتسلم رئاسة االتحاد العالمي 
لشركات التأمين اإلسالمي

عقد الحتاد العاملي ل�شـــركات التاأمني والتكافل الإ�شـــالمي جمعيته العمومية 

الثامنة بفندق اخلليج باملنامة و�شط ُح�شور جميع اأع�شاء الحتاد من ُمتلف 

الدول الإ�شـــالمية وبت�شـــريف من الأمـــني العام لالحتاد العـــام العربي للتاأمني 

عبداخلالـــق رووؤف والأمـــني العام لالحتاد الإفرواآ�شـــيوي همام بدر. بح�شـــب 

جريدة البالد. 
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هنيئا للثابتين..
د. وفـاء بنت نا�صـر �لعجمي

كلية العلوم الجتماعية - جامعة الإمام حممد بن �شعود الإ�شالمية

@DrWafa1430

دعوتنـــــــا

الجتماعيـــة  التحـــولت  ِخ�شـــم  يف 

علـــى  والقت�شـــادية  وال�شيا�شـــية 

كافـــة الأ�شـــعدة يتاأثـــر الأفـــراد وتتاأثر 

املجتمعـــات، فتقع تغـــريات يف الأفكار 

وال�شـــلوكيات، وتتبدل معايـــري الثبات، 

وحتـــدث يف الفطر الإن�شـــانية كثري من 

النتكا�شـــات عـــن احلق كـــرد فعل غري 

�شـــوي للفـــنت والبتـــالءات التـــي تقـــع 

ا -اإن مل  للم�شلم، فيجد نف�شـــه مدفوعاً

يت�شـــبث بو�شـــائل الثبات علـــى احلق- 

اإىل النكو�ـــص على عقبيه، اأما را�شـــخو 

الإميان، املت�شبثون بحبل اهلل –تعاىل- 

واملعت�شمون به، فاإنهم ل تُزلزلهم الفنت 

واملغريات، ول حُتركهم الفنت وعوا�شف 

البتـــالءات، واإمنا تراهم وقد غا�شـــت 

اأقدامهـــم يف الأر�ص ثباتاًـــا ويقيناًا باهلل 

تعـــاىل، يقـــول عـــز وجـــل: {يُثَبُِّت اهلل 

يَاة  الَّذيـــَن اآَمنُوا ِبالَْقْوِل الثاِبـــِت يِف احْلَ

الدنَْيا َويِف الآِخَرة}. 

ففـــي اأخبـــار مـــن قبلنـــا ق�شـــة الغالم 

والراهب وجلي�ص امللك ملا اآمنوا، وكفروا 

اِهِب َفِقيَل له:  بالطاغوت:»فِجـــيَء ِبالرَّ

ن�َشـــاِر  بَى َفَدَعا ِبامْلِ
َ
اْرِجـــْع عن ديِنـــَك َفاأ

ُه  �ِشِه َف�َشقَّ
ْ
ن�َشـــاَر يف َمْفِرِق َراأ َفَو�َشـــَع امْلِ

اهُ، ثُمَّ ِجيَء ِبَجِلي�ِص امْلَِلِك  حتى َوقَع �شـــقَّ

بَى َفَو�َشـــَع 
َ
َفِقيَل له: اْرِجْع عن ِديِنَك َفاأ

ُه ِبِه حتى  �ِشِه َف�َشقَّ
ْ
ن�َشـــاَر يف َمْفِرِق َراأ امْلِ

اهُ« وُقتل الغالم وهو ثابت على  َوَقَع �ِشقَّ

دينه ياأبى الرجوع اإليه.

وملا اآمـــن النا�ص برب الغالم »اأمر امللك 

ْت  ـــَكِك َفُخـــدَّ ْفـــَواِه ال�شِّ
َ
بالأخـــدود يف اأ

�ْشَرَم النِّرَياَن، وقال: من مل يَْرِجْع عن 
َ
َواأ

ْحُموهُ، و�شـــاروا يقذفون النا�ص 
َ
ِديِنِه َفاأ

فيها وهم اأحياء«، والق�شـــة يف �شحيح 

ُم�شلم، ويا لها من ق�شة يف الثبات عجيبة 

حني حترق اأمة كاملة ول ترتد عن دينها، 

وحني يوقف الرجل في�شـــق ن�شفني من 

 راأ�شـــه اإىل قدميه وهو ثابت على دينه.

ويف �شـــدر هـــذه الأمـــة رجـــال توقـــد 

الإميـــان يف قلوبهـــم، فهانـــت عليهـــم 

ا  نفو�شـــهم، وجعلوا من اأج�شـــادهم درعاً

ا، وُعذبوا  لإميانهم، فاأوذوا اأذى �شـــديداً

ا.. حملوا الإ�شـــالم حني مل  عذاباًـــا األيماً

يحملـــه اأحـــد، ودانوا به حـــني نفر منه 

الأكابـــر، فـــكان الواحد منهـــم خام�ص 

خم�شـــة يف الإ�شالم، و�شـــاد�ص �شتة يف 

الإ�شـــالم، و�شـــابع �شـــبعة يف الإ�شالم، 

لي�ـــص علـــى وجـــه الأر�ـــص اأحـــد يدين 

بالدين غريهم.

الثبات على األمر 
والعزيمة على الرشد 

من أنجح وسائل 
مواجهة الفتن

وتزداد �شـــعوبة اأمر الثبات على القلب 

حينمـــا تتبـــدل اأحوال امل�شـــلم وظروفه 

ِمْن حوله، ففي الأو�شاع الطبيعية رمبا 

ا على الإن�شان اأن يثبت على  يكون ي�شرياً

، اأو علـــى حاله  حالـــه مـــن الغنى مثـــالاً

مـــن الفقر، اأو على حاله من الت�شـــييق 

الأمنـــي يف بع�ـــص البـــالد، اأو الرخـــاء 

و�شـــعة العي�ـــص، ولكـــن اإذا تبدلت تلك 

الظـــروف، وحتوَّل احلال من الغنى اإىل 

الفقر، اأو من ال�شـــعة اإىل الت�شـــييق اأو 

العك�ـــص، فرمبـــا ل ميكن لالإن�شـــان اأن 

يثبـــت، فقد يثبت يف الغنى ول يثبت يف 

الفقر، وقد يثبت يف �ِشـــنٍّ ما ويفنت يف 

�شن اآخر، وقد يثبت يف بلد ما ويفنت يف 

ا على الإن�شـــان  بلـــد اآخر، لذا كان ِلزاماً

ـــا ل�شـــيطانه ول يغفـــل  اأن يكـــون ُمنتبهاً

عنه، فاإنـــه متى يغفل يقفز عليه القلب 

فينه�شه ويفتنه يف دينه.

ويف ِخ�شـــم الفنت ل يكون اأمام الإن�شان 

اإل اأن ي�شـــاأل اهلل الثبـــات علـــى الأمـــر 

والعزمية على الر�شـــد، وهـــذا كان من 

داأب النبـــي ]، وذلـــك ملـــا كان يُعانيه 

من قومه من حمن وابتالءات وت�شـــييق 

وتعذيب لأ�شـــحابه ر�شوان اهلل عليهم، 

حيث كان يعي -عليه ال�شالة وال�شالم- 

اأن القلوب بني اأ�شـــبعني من اأ�شابع ربه 

-عز وجـــل- يُقلبها كيف ي�شـــاء، فكان 

يكـــرث يف دعائه عند الرتمذي عن اأن�ص 

-ر�شـــي اهلل عنه- قال: كان ر�شول اهلل 

] يكـــرث اأن يقول: »يَا ُمَقِلّـــَب الُْقلُوِب 
ثَِبّْت َقلِْبي َعلَى ِديِنِك«. فقلت: يا ر�شول 

اهلل، اآمنـــا بـــك، ومبـــا جئـــت بـــه، فهل 

تخـــاف علينا؟! قال: »نََعـــْم، اإن الُْقلُوَب 

�َشـــاِبِع اهلِل، يَُقلّبَُها 
َ
بنَْيِ اإِ�ْشـــَبَعنْيِ ِمـــْن اأ

َكيَْف يَ�َشاءُ«. 
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اأعلنت �شـــركة دروب بوك�ص عن تعاونها مع �شـــركة 

مايكرو�شـــوفت لدمـــج خدمـــة التخزين ال�شـــحابية 

تطبيقـــات  عـــن  حزمـــة  مـــع  بوك�ـــص”  “دروب 
الذكيـــة  الهواتـــف  علـــى  اأوفي�ـــص  مايكرو�شـــوفت 

واحلوا�شيب اللوحية والويب.

وقالت دروب بوك�ص اأنه �شيُ�شبح باإمكان املُ�شتخدمني 

قريباًا الو�شـــول اإىل ملفـــات اأوفي�ـــص املُخزنة على 

دروب بوك�ص وحتريرها من داخل تطبيقات اأوفي�ص 

ُمبا�شرةاً.

وذكـــرت ال�شـــركة اأنـــه ومبجـــرد �ُشـــدور التحديث 

اجلديد لتطبيقات اأوفي�ص خالل الأ�شـــابيع القليلة 

القادمة، �شـــيكون با�شتطاعة امل�شـــتخدمني حترير 

ومزامنـــة ملفـــات اأوفي�ص بـــني اأجهزتهـــم املُختلفة، 

�شـــواء على الهاتف اأو احلا�شـــب اللوحـــي اأو جهاز 

الكمبيوتر. 

اأ�شـــار بحث جديد اإىل اأنه يوجد نقطة ات�شال ب�شبكات “واي فاي” 

واحدة لكل 150 �شـــخ�ص حـــول العامل، كما توقـــع البحث اأن يكون 

هناك 47.7 مليون نقطة ات�شـــال عامة بحلول نهاية العام اجلاري 

2014م. واأ�شـــار البحـــث الذي اأجرته �شـــركة تزويد �شـــبكات “واي 
ـــا اإىل اأن فرن�شـــا هي الأوىل عاملياًا يف  فاي”، “اآيبا�ص” iPass، اأي�شاً

هـــذا املجال، تليها الوليـــات املتحدة ثم اململكة املتحدة التي يحظى 

ا بنقطة ات�شال واحدة. فيها كل 11 �شخ�شاً

وتُ�شـــمم نقاط الت�شـــال مللئ الفراغ يف املناطق التي ل يتوفر فيها 

تغطية �شبكات جوال وهي تتوفر يف الغالب جماناًا.

وتعد هذه الدرا�شـــة واحدة من اأ�شـــمل الدرا�شـــات التي تلقي نظرة 

علـــى التوزيع العاملي ل�شـــبكات “واي فاي”، وتوفـــر خريطة لنقاط 

الت�شـــال تظهر عددها يف كل منطقة من العامل واأين ترتكز؟ �شـــواء 

يف املنازل، اأو على القطارات، اأو الطائرات، اأو املطارات، اأو متاجر 

البيع بالتجزئة.

وتتوقع الدرا�شـــة اأن ينمـــو عدد نقاط الت�شـــال العاملي، على مدى 

ال�شـــنوات الأربع القادمة، اإىل اأكرث مـــن 340 مليون، وهو ما يُعادل 

ا.  نقطة ات�شال واحدة لكل ع�شرين �شخ�شاً

�شهدت حوا�شيب “كروم بوك” املحمولة 

العاملة بنظام “كروم اأو اإ�ص” ال�شحابي 

ـــا كبرياًا يف مبيعاتها  من جوجل ارتفاعاً

خـــالل الربـــع الأخـــري ُمقارنـــةاً بالربع 

ا لتقرير ن�شـــرته  ال�شـــابق، وذلـــك وفقاً

موؤ�ش�شـــة ABI Research لدرا�شات 

ال�شـــوق. وبح�شب التقرير فقد ازدادت 

�شحنات حوا�شيب “كروم بوك” بن�شبة 

67 %، وتوّقع التقرير ت�شاعف مبيعات 
“كروم بوك” بعد عام من الآن.

وذلـــك لوجود �شـــوق ُمتنامـــي لأجهزة 

“كـــروم بـــوك” يف القطـــاع التعليمـــي، 
ال�شـــعر  بف�شـــل  الناميـــة  الأ�شـــواق  و 

املُنخف�ـــص لهذه الأجهزة، وخا�شـــةاً يف 

اأ�شـــواق اآ�شـــيا و�شـــرق اأوروبا. و�شّكلت 

ُم�شـــرتيات “كروم بوك” من ِقبل قطاع 

الأعمال واملوؤ�ش�شات حوايل 75 % من 

جُممل ن�شبة املبيعات.

يُذكـــر بـــاأن اأجهزة “كروم بـــوك” تعمل 

بنظـــام “كروم اأو اإ�ص” مفتوح امل�شـــدر 

من جوجل والذي يعتمد ب�شكل اأ�شا�شي 

علـــى اخلدمات ال�شـــحابية على عك�ص 

اأنظمة �شطح املكتب التقليدية. 

تقرير: يوجد نقطة اتصال واحدة 
بشبكات “واي فاي” لكل 150 شخص 

حول العالم

حواسيب “كروم بوك” 
تشهد ارتفاعا كبيرا في 
المبيعات خالل الربع الفائت

دروب بوكس تتعاون 
مع مايكروسوفت لدمج 

خدمتها في أوفيس

)142( ــ دي�شمرب 2014 ــ �شفر 781436

�لدعوة �لإلكرتونية



بداأ العـــد التنازيل لإطالق موقع التوا�شـــل 

الجتماعي اخلا�ص بالعامل الإ�شالمي.

 واأكد مدير موقع �شـــالم وورلد عبد الواحد 

نيازوف، اأنَّ العمل على ت�شميم موقع »�شالم 

وورلد«، ا�شـــتغرق نحو عامني ون�شـــف، من 

اأجل و�شـــع موقع للتوا�شل الجتماعي على 

ِغـــرار »في�ـــص بـــوك« لكنـــه خا�ـــص بالعامل 

الإ�شالمي.

األـــف �شـــخ�ص  اأنَّ 100  واأو�شـــح نيـــازوف 

�شيبداأون با�شتخدام املوقع عن طريق دعوات 

وجهت اإليهم، خـــالل الفرتة التجريبية التي 

�شت�شتمر �شهرين.

وقـــال نيـــازوف: »اإنَّ املوقـــع �شـــيهيئ بيئـــة 

افرتا�شية، يجد فيها امل�شلم كل ما يحتاجه، 

من التجارة الإلكرتونية، والألعاب، ومو�شوعة 

�شبيهة باملو�شوعة احلرة، ويكيبيديا، فموقع 

»�شـــالم وورلـــد«، هـــو ُمن�شـــة لنمـــط حياة 

اإ�شالمية معا�شرة«.

 ولفت نيازوف اإىل اأن اأحد اأهداف املوقع اأن 

يكون قاعدة لتكنولوجيا املعلومات يف العامل 

الإ�شـــالمي، بجانـــب ت�شـــليط ال�شـــوء على 

التوجهـــات يف العامل الإ�شـــالمي، و�شـــيكون 

بيئة اآمنة من ال�شفحات الإباحية. 

آمازون تطلق خدمة جديدة لتخزين عدد غير 
محدود من الصور سحابيا

اأعلنت �شـــركة اآمازون اليوم عن اإطـــالق خدمة “برامي فوتوز Prime Photos ،التي 

تتيـــح للُم�شـــتخدمني تخزين عدد غـــري حمدود من ال�شـــور ومقاطع الفيديـــو بدّقتها 

الكاملة ومب�شاحة غري حمدودة.

 CloudDrive ”وتُعترب “برامي فوتوز” ِميزة جديدة تُ�شاف اإىل خدمة “كالود درايف

ال�شـــحابية التي تُقدمها ال�شركة لتخزين امللفات، وهي ُمتوفرة فقط ملُ�شرتكي “اآمازون 

برامي” Amazon Prime ، وهو ال�شـــرتاك الذي يتيح للُم�شتخدمني ال�شتفادة من 

عدة خدمات خا�شـــة باآمازون مثل خدمة ُم�شاهدة الفيديو وال�شتماع لالأغاين ح�شب 

الطلب والتو�شـــل ال�شـــريع للُم�شرتيات وا�شـــتئجار الكتب عرب متجر “كيندل”، اإ�شافةاً 

اإىل خدمة “كالود درايف”، لقاء ا�شـــرتاك �شـــنوي يبلغ 100 دولر. وقالت ال�شـــركة : 

اإن خدمة “برامي فوتوز” تتيح للُم�شـــتخدم رفع مكتبة �شـــوره احلالية، من خالل جهاز 

الكمبيوتر عرب الويب اأو عرب تطبيقات خا�شـــة بويندوز وماك، اأو من خالل تطبيقات 

خا�شـــة باأندرويد و iOS، كما مُيكن لهذه التطبيقات رفع ال�شـــور اجلديدة وتخزينها 

تلقائياًا على اخلدمة لدى التقاطها عرب هاتف امل�شتخدم. 

سنغافورة تملك أعلى معدل 
الستخدام الهواتف الذكية 

اأظهـــر تقريـــر جديـــد اأعدتـــه �شـــركة “جوجـــل” اأن 

امل�شـــتخدمني يف بع�ص دول اآ�شـــيا يعتمدون لالت�شال 

بالإنرتنـــت على الهواتف الذكية اأكرث من احلوا�شـــيب 

ال�شخ�شية، وتفتخر كل من �شنغافورة وكوريا اجلنوبية 

باأعلى معدل لتبني الهواتف الذكية يف العامل، وبن�شبة 

85 % و 80 %، على التوايل.

ويف �شنغافورة، ميلك كل ُم�شتخدم و�شطياًا   3.3 اأجهزة 

ُمت�شلة بالإنرتنت، وهي واحدة من اأعلى املعدلت يف 

العامل. وبالإ�شـــافة اإىل ت�شـــفح الإنرتنت، ي�شـــتخدم 

ا  معظم ال�شـــنعافوريني هواتفهم للتقاط ال�شور، وفقاً

للتقرير. 

إطالق أول موقع إسالمي للتواصل اإلجتماعي

79 )142( ــ دي�شمرب 2014 ــ �شفر 1436



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

�إ�صر�قـات  وقفية

شيخة السيد إبراهيم الرفاعي 
ست مدارس في امرأة )1 – 3(

لي�شـــت عبادة فقط اأن نذكر حما�شـــن 

موتانـــا، ولي�ـــص امتثـــالاً فقـــط ل�شـــنة 

امل�شـــطفى ]، ولي�ص تعبرياًا فقط عن 

عاطفتنـــا اجليا�شـــة املرهفة، ولي�شـــت 

مُمار�شـــة فقـــط خُللـــق الوفـــاء الكرمي 

ب�شاأنهم، بل كذلك جلني ثمرة ملمو�شة 

ُمبا�شـــرة يف حياتنا العملية، وهي اإبراز 

القـــدوة احل�شـــنة للجيـــل مـــن الكبـــار 

وال�شـــغار على ال�شـــواء يف وقت تاهت 

فيـــه البو�شـــلة عـــن التحديد ال�شـــليم 

لجتاه الأ�شوة احل�شنة.

ولعلـــه من املنا�شـــب بعد هـــذه املقدمة 

العامـــة اأن ن�شـــبح وب�شـــكل ُمبا�شـــر يف 

ف�شـــاء �شخ�شـــيتنا لهـــذا العـــدد، لأن 

امل�شاحة املتاحة للمقالة لن تكفي جميل 

ماآثرهـــا ولو كانت عرب عدة حلقات من 

هذا املقال.

�شـــيخة  ال�شـــيدة  الفا�شـــلة  املح�شـــنة 

ال�شـــيد اإبراهيم ال�شيد �شالح الرفاعي 

�شخ�شـــية - وبال ُمبالغة - قل نظريها 

يف عـــامل اليـــوم، مـــن حيـــث كونها قد 

جمعت �شت مدار�ص يف امراأة، �شنجمل 

احلديث عنها -رحمها اهلل- من خالل 

ال�شباحة يف ف�شاء تلك املدار�ص ال�شت، 

واإن كان احلديث عنها فيه تداخل كبري 

بني هذه اجلوانب املتعددة.

هي �شيخة ال�شيد اإبراهيم ال�شيد �شالح 

الرفاعي، ولدت يف فريج )حي( اخلالد 

قرب مدر�شة القبلية يف 1925/6/3م، 

وقـــد ن�شـــاأت يف بيـــت خالهـــا ال�شـــيد 

يا�شـــني الرفاعي تكربهـــا اأختها ُمنرية 

وت�شـــغرها اأختها �شـــريفة، ف�شـــالاً عن 

ا وعمره  اأخيها ها�شم الذي تويف �شغرياً

�شت �شنوات.

كانـــت اجتماعيـــة منـــذ �شـــغرها، ومن 

مظاهـــر الن�شـــوء املبكـــر ملحبـــة خدمة 

الآخريـــن كمكون مـــن �شخ�شـــيتها هو 

�شـــغفها وولعهـــا منـــذ �شـــغرها بعالج 

الآخريـــن مـــن الأمرا�ص رغم توا�شـــع 

تعليمها.

لقد جمعت - رحمها اهلل- �شت مدار�ص 

يف امـــراأة، وهـــذا بيانها باخت�شـــار لأن 

امل�شـــاحة املتاحة ل ت�شـــمح بالتفا�شيل 

الكثرية:

�أوًل: �ملدر�صــــة �لإيانيــــة:

كانت �شاعتها البيولوجية توقظها قرابة 

ال�شاعة الثانية كل ليلة لتنه�ص من على 

فرا�شها، فتتو�شاأ وتذكر اهلل تعاىل من 

خالل احلديث مع ربها –�شبحانه- من 

خالل تالوة كتابه الكرمي، والوقوف بني 

يديه يف �شالة التهجد.

كمـــا كانـــت- رحمهـــا اهلل- ت�شت�شـــعر 

املعاين الإميانية املنا�شـــبة لكل موقف، 

فعندمـــا متر�ـــص ل حتبـــط معنوياتها 

ول ت�شـــعر بال�شـــجر، بل تُردد اأن اهلل- 

�شـــبحانه -متعنا ب�شـــحتنا ولو اأ�شابنا 

املر�ـــص ق�شـــم اهلل بـــه الأجر والثـــواب لنا، 

ُمرددة كلمتهـــا املعتادة: »احلمد هلل: عافانا 

اأكـــرث ممـــا ابتالنـــا«، »احلمـــد هلل: اأنا زينة 

وطيبـــة«، وعندمـــا تُنفـــق مـــن مالهـــا على 

الفقراء واملحتاجني وللم�شـــروعات اخلريية 

تُـــردد اأن اهلل تعـــاىل اأودع عندنا هذا املال، 

وهو لي�ص ملكنا بل لنكون و�شـــطاء لتو�شيله 

اإىل من ي�شتحقه، وكانت حني ي�شاأل �شاحب 

احلاجة ت�شت�شـــعر كما لو كانـــت يف مكانه، 

ا مل�شاعدته وتلبية طلبه. فتتفاعل فوراً

ولقد كانت حري�شة على عباداتها واأداء 

فرو�شها مهما كانت الظروف الزمانية 

واملكانية، ولو اأدركتها ال�شـــالة يف حمل 

اأو ُم�شـــتودع، وهي يف البـــالد الأجنبية 

تُ�شلّي اأينما اأدركتها بال حرج. 

جمعت المحسنة 
السيدة شيخة 

الرفاعي ست مدارس 
خيرية في امراة مما 
جعلها شخصية قل 

نظيرها
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حتر�ـــص بع�ـــص املراكز الإ�شـــالمية يف 

دول الغـرب على تخ�شـي�ص يوم مـفـتـوح 

املجـــاورة  والأحيـــاء  املدينـــة  ل�شـــكـان 

للم�شــــجـد، لزيارته وذلك لقناعــة تلك 

املراكـز باأن الحــتكاك املبـا�شر يُ�شاعـد 

علـــى اإحـــداث تـقـــارب نف�شـــي مُيهـــد 

لفهـــم الطـــرف الآخر، كـمـا اأنـــه يغـيــر 

التـ�شــــورات التـــي ي�شـــنعها البتعـــاد 

النف�شي رغم الُقرب املكاين.

�شـــتاذ 
ُ
ا�شـــتمعت اإىل مـحا�شـــرة مـــن اأ

برلـــني  مـدينـــة  يف  اأملـــاين  جامـعـــة 

األقاهـــا يف املركـز الإ�شـــالمي باملدينة، 

ومـثل ذلـــك حـدث يف مـدينة بو�شـــطن 

الأمريكيـــة، كان املتحـــدث اأحـــد رجـال 

الدين امل�شــــيحي فـي مدر�شـة اإ�شالمية 

باملدينـــة.

هـــذه اللقــــاءات ُمـهمــــة، �شــــواء علـــى 

ُمـ�شــــتوى املـثقـفـــني اأو عـمــــوم �شـــكان 

احلـديـــث  هـــذا  ومنـا�شــــبـة  املدينـــة، 

هـــي احلاجـــة للمزيـــد مـــن الحتكاك 

الإيجابي.

هـــذا الأمر يحـــدث حـالياًـــا على نطاق 

�شــــيق، ويحـتـاج اإىل التـو�شع ملـواجــهـة 

الظروف التي متـر بهـا املنطقـة بهــدف 

جتـديـــد الـــروح التـــي متيز بهـــا الآباء 

والأجداد.

نعـــم هناك ملفات وخـالفات، وما نحن 

ب�شــــدده هـــو احلـاجـز النفـ�شـــي الذي 

قـبلنا اأن نخفـ�شـــه يف الغـرب، وال�شـرق 

اأوىل، ويف هذه الأيام »هو واجب«، فاإذا 

كان حفـــظ دمـــاء امل�شـــلمني واأموالهـــم 

واأوىل  املحرمـــات  مـــن  واأعرا�شـــهم 

الواجـبـات، فــاإن »مـا ل يتم الواجب اإل 

به فهو واجب«.

كلمة �أخرية:

هذا احلـديث ال�شريف يحـتاجـه كـثـيـر 

من النا�ص مع زيادة ت�شـابك املعـامـالت 

والتطاول على حـقـوق الآخرين. 

قال عليه ال�شـــالة وال�شـــالم: »اإمنا اأنا 

ب�شـــر، واإنكـــم تختـ�شـــمون اإيّل، ولعـــل 

بـعـ�شـــكـم اأن يكـــون اأحلـــن بحجـته من 

بع�ص، واقـ�شـــي له على نحو ما ا�شمع، 

فمن ق�شيت له من حق اأخيه �شيئاًا فال 

ياأخـذه، فاإمنا اأقطـــع قطعة من النار«. 

ُمتفق عليه. 
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