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حـــوار العدد:

البشرى في حوار مع السفير 
المصري عبد الكريم سليمان حول 

بطانية« المليون  »حملة 

الإعجاز العلمي:

اسم »محمد« األكثر انتشارا 
 في بريطانيا 2014م

الكويت حتت�شن املوؤمتر العاملي

"دور المرأة في العمل الخيري"..  برعاية أميرية



كان ا�شم "الكويت" على مدار الأ�شهر املا�شية وبال�شبط منذ �شهر 

اأغ�شط�ـــص ي�شدح عالًيا يف دول العامل اأجمع، وخا�شة يف املنظمة 

ثل جميع الأمم وال�شعوب على وجه الأر�ص وهي  الدولية التـــي تمُ

"الأمم املتحدة"، فقد اتفقت تلك الدول وال�شعوب على اأمر جامع 
وهـــو تكرمي الكويـــت بت�شميتها "مركـــًرا اإن�شانًيا عاملًيـــا"، ولقبت 

�شمـــو اأمري البـــالد ال�شيخ �شباح الأحمد اجلابـــر ال�شباح "قائًدا 

اإن�شانًيا".
اإن هـــذا التكـــرمي مل ياأت من فـــراغ، بل كانـــت وراءه جهود فاقت 

دوًل كبـــرية يف املـــوارد وامل�شاحة، ولكنه "العطـــاء" الذي تيز به 

نذ القدم، فاأهل هذه الأر�ص الطيبة ي�شريون خلف  اأهل الكويت ممُ

املنهـــج النبـــوي يف ق�شاء حوائـــج النا�ص، م�شدًقـــا لقوله ]: "ل 

يوؤمـــن اأحدكم حتى يحب لأخيـــه ما يحب لنف�شه"، وقوله: "اإن هلل 

عبـــاًدا اخت�شهم اهلل لق�شـــاء حوائج النا�ص، حببهم للخري، وحبب 

اخلري اإليهم، اأولئك الناجون من عذاب يوم القيامة".

اإن عطـــاء الكويـــت مل يقت�شر على الداخل فقط، وذلك من خالل 

�شاعـــدة املحتاجـــن اأيا كانـــت جن�شيتهـــم اأو عرقهم اأو  رعايـــة وممُ

دياناتهم، بل امتد اإىل اخلارج يف تظاهرة خريية مل ي�شهد العامل 

مثلهـــا، حتى اأ�شبحت التجربة الكويتية يف العمل اخلريي منوذًجا 

يمُقتدى به.

وجمعيـــة النجاة اخلريية خالل الفرتة املا�شية قامت بالعديد من 

امل�شاريـــع اخلارجية اخلريية واحل�شاريـــة والإن�شانية، التي مثلت 

هودها على  الكويـــت خري تثيـــل يف املحافـــل الدولية، فكانـــت جمُ

م�شتـــوى الأحداث، فقامـــت اجلمعية بكل جلانهـــا باإغاثة الأخوة 

ال�شوريـــن النازحـــن يف الأردن، لبنان، تركيـــا، وقدمت وما زالت 

تمُقدم لهم كل امل�شاعدات الإن�شانية وال�شحية والجتماعية، ونفذت 

امل�شاريـــع التنموية واخلدمية يف اليمـــن، وبنجالدي�ص، وباك�شتان، 

وم�شـــر، اأمـــا يف دول اأوروبـــا فقد نفـــذت م�شروع مركـــز الكويت 

الثقـــايف باإيطاليـــا، وم�شـــروع تطوير وتو�شعة م�شجـــد ومدر�شة ” 

جرين لن ” بربيطانيا، واإذاعة القراآن باألبانيا، و�شكن الطالبات، 

وطباعة ترجمة القراآن باللغة الهولندية..

اإنهـــا "النجاة اخلريية" 2015م.. امتداد ح�شاري خارج الكويت.. 
واإ�شافـــة للعمـــل الإن�شاين علـــى م�شتوى العامل، قـــال ]: "خري 

النا�ص اأنفعهم للنا�ص"، والنفع هنا للنا�ص اأجمعن ولي�ص للم�شلمن 

فقط. 

النجاة 2015م..
امتداد حضاري خارج الكويت
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رئي�س التحـــريـر / د. حممـد اإ�شماعيل الأن�شاري

يكتب في هذا العدد

تابعوا آخر أخبار المسلمين 
في الشرق والغرب
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د. اأ�شــرف دوابــة

خبري اقت�شادي

المشاركة في المصارف اإلسالمية 
بين النظرية والتطبيق

في�شل الزامل

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

كيف نصحح هذا االنحدار؟

د.  عبداملح�شن اجلار اهلل اخلرايف 

الأمن العام لالأمانة العامة لالأوقاف

ست مدارس في امرأة

ق�شم الف�شول الدرا�شية بالإدارة الن�شائية

للتعريف باإلسالم مسيرة حافلة 
بالعطاء واإلنجازات



النجاة: تطرح مشروع “حملة 
المليون بطانية “

مـــن واقـــع دورها الفعـــال يف العمـــل الإن�شاين واخلـــريي اأعلنت 

جمعيـــة النجاة اخلريية عن قيامها بطرح م�شروع " حملة املليون 

بطانيـــة " بالتعاون مع ال�شفارة امل�شريـــة بالكويت، وذلك لتوفري 

مليون بطانية تـــــوزع لغري القادرين والفقــراء خالل ف�شل ال�شتاء 

بكافة املحافظات امل�شرية.

ويف هـــذا ال�شان �شرح مدير عام جمعيـــة النجاة اخلريية د. حممد 

الأن�شـــاري باأن اجلمعيـــة بجميع اأفرعها وجلانهـــا املنت�شرة يف كافة 

مناطـــق الكويـــت مفتوحة لتلتقـــي تربعات اأهل اخلـــري وهي:جمعية 

النجـــاة اخلرييـــة – املقر الرئي�شـــي بالرو�شة – جلنـــة طالب العلم 

مبنطقة ال�شالم - جلنة زكاة ال�شامية وال�شويخ – جلنة زكاة �شلوى – 

جلنة زكاة العثمان بحويل- جلنة زكاة الفحيحيل - جلنة زكاة كيفان 

– جلنـــة زكاة اجلابرية – جلنـــة زكاة الأندل�ص - جلنة زكاة الرميثية، 
داعًيـــا اأهل اخلري من املواطنـــن والوافدين ب�شرورة امل�شاركة يف 

ثل قمة الإن�شانية وذلك  بتوفري  هـــذا امل�شروع الإن�شاين، حيث يمُ

بطانيـــة ملن يحتاجها تقيه من الربد القار�ص، الأمر الذي ي�شيف 

اإىل الكويـــت اجناًزا يف اأعمالهـــا الإن�شانية التي احتلت �شدارتها 

هـــذا العـــام بعـــد ح�شولها علـــى لقب "الكويـــت مركـــزا اإن�شانيا 

عاملًيـــا"، وتتويـــج ح�شرة �شاحـــب ال�شمو ال�شيخ �شبـــاح الأحمد 
اجلابـــر ال�شباح اأمري البـــالد بلقب "قائد العمـــل الإن�شاين" من 

ِقبل الأمم املتحدة.

وبننّ د. حممد الأن�شاري اأن احلملة مت التن�شيق لها مع ال�شفارة 

امل�شريـــة، التي رحبـــت باملبادرة وامل�شاركة معهـــا، لت�شهيل عملية 

التـــربع وفـــق القواعد والنظـــم القانونية املعمول بهـــا يف البلدين 

ال�شقيقن م�شر والكويت، موؤكًدا اأن احلملة �شوف تنجح يف وقت 

قيا�شي باإذن اهلل تعاىل قبل اإدراك ال�شتاء للم�شتحقن. 

كيفان: أقامت مخيما طبيا 
لعالج 1000 مريض في باكستان

اأكد رئي�ص جلنة زكاة كيفان عود اخلمي�ص اأن اللجنة نظمت 

يًمـــا طبًيا خريًيا لعالج مر�شـــى العيون يف باك�شتان، مت  ممُ

مـــن خالله عالج 1000 مري�ص من الفقراء وغري القادرين 

وال�شعفاء على نفقة اأهل اخلري.

وقـــال اخلمي�ـــص يف ت�شريـــح �شحـــايف: اإن املخيـــم الطبي 

قيم خـــالل الزيارة الأخرية لوفـــد اللجنة يف باك�شتان 
مُ
قـــد اأ

علـــى مدى يومن بتكلفة اإجماليـــة تبلغ 1000 دينار كويتي 

ومب�شاركـــة 15 طبيًبـــا ا�شت�شارًيـــا ممُتطوعـــا ممُتخ�ش�ًشا يف 

عـــالج اأمرا�ص العيـــون، حيث يتم فح�ـــص املر�شى ومن ثم 

�شرف العالج لهم باملجان، لفًتا اإىل اأن هذا املخيم �شيقام 

ب�شكل دوري مرة كل �شهر يف اإحدى مناطق باك�شتان لي�شمل 

عـــالج جميع املر�شى الفقراء وامل�شاكن غري القادرين على 

حتمل نفقة العالج.

واأو�شـــح اخلمي�ـــص اأن هـــذا امل�شـــروع يعد نوًعا مـــن اأنواع 

التكافل الجتماعي الذي حث عليه ديننا الإ�شالمي احلنيف 

م�شداًقـــا لقـــول الر�شـــول ]: )مثـــل املوؤمنـــن يف توادهم 

وتراحمهم وتعاطفهم كمثل اجل�شد الواحد، اإذا ا�شتكى منه 

ع�شو تداعى له �شائر الأع�شاء بال�شهر واحلمى(.

ودعا اخلمي�ص املح�شنن من اأهل اخلري واأ�شحاب الأيادي 

البي�شاء وذوي القلوب الرحيمة من اأهل الكويت اإىل �شرورة 

�شرًيا اإىل اأن اإجناح هذا  امل�شاهمة والتربع لهذا امل�شروع، ممُ

�شاهمات اأهل  امل�شـــروع الإن�شاين يتوقف بالأ�شا�ص علـــى ممُ

اخلـــري من اأموال زكواتهـــم و�شدقاتهم، ومثل هذه امل�شاريع 

تمُعزز مكانة الكويت يف �شدارة العمل الإن�شاين التي و�شلت 

اإليها بف�شل اهلل تعاىل ثم بالأعمال الإن�شانية. 

)143( يناير 2015 ــ ربيع الأول 61436

النجـــاة اخلرييـــة



دعا رئي�ص جلنة زكاة الفحيحيل 

عبـــد اهلل الدبو�ـــص اإىل �شرورة 

دعـــم م�شاريـــع اللجنـــة وخا�شة 

امل�شاعـــدات  تقـــدمي  م�شـــروع 

لالأ�شـــر الفقـــرية املتعففة داخل 

�شرًيا اإىل  الكويـــت وخارجهـــا، ممُ

اأن اللجنـــة حري�شة على تقدمي 

الدعم والعـــون وامل�شاعدة لتلك 

الأ�شـــر، واإياًنـــا منهـــا بتفعيـــل 

مبـــداأ التكافـــل الجتماعي بن 

امل�شلمن، وتطبيًقا ملبادئ الدين 

وت�شـــكا  احلنيـــف،  الإ�شالمـــي 

بتوجيهات الر�شول الكرمي حممد 

�شاعـــدة وكفالة  ]، ب�شـــرورة ممُ
الفقراء، �شواء كان ذلك عن طريق 

اإخراج الزكاة مبختلف اأنواعها، 

املحتاجـــن  علـــى  الت�شـــدق  اأو 

وامل�شاكـــن من اأبنـــاء امل�شلمن، 

واأو�شح الدبو�ص اأن اللجنة تمُقدم 

�شاعدات مالية لالأ�شر الفقرية  ممُ

واملتعففـــة،  مو�شًحـــا اأن قيمـــة 

كفالة الأ�شـــرة الواحدة يبلغ 80 

دينـــاًرا �شهرًيـــا داخـــل الكويت، 

وكفالـــة الأ�شرة الواحـــدة خارج 

الكويـــت تبلغ قيمتهـــا 50 ديناًرا 

�شـــرًيا يف الوقت ذاته  �شهرًيـــا، ممُ

اإىل اأن اللجنـــة تكفـــل ما يمُقارب 

مـــن 70 اأ�شـــرة داخـــل الكويـــت 

و120 اأ�شرة خارج الكويت، ليبلغ 

بذلك اإجمايل الأ�شر التي تكفلها 

اللجنة داخل وخارج الكويت 190 

اأ�شرة فقرية.

ولفـــت الدبو�ـــص اإىل اأن اللجنة 

اأو  �شاعـــدات  ممُ بتقـــدمي  تقـــوم 

تقوم بتخ�شي�ـــص رواتب �شهرية 

لالأ�شـــر الفقـــرية والأرامل، بعد 

اأن يتـــم التاأكـــد مـــن حاجتهـــم 

عـــن طريق عمـــل درا�شـــة حالة 

ميدانية لالأ�شـــرة الفقرية، وبعد 

درا�شة حالـــة الأ�شرة يتم تقدمي 

امل�شاعدة على الفور وفق اأو�شاع 

تلـــك الأ�شـــرة، ومـــدى حاجتها 

للم�شاعدة. 

واأو�شح الدبو�ـــص اأن تقدمي تلك 

امل�شاعـــدات مـــا كانـــت �شتقوم 

اللجنة بتقديها لالأ�شرة الفقرية 

واملتعففـــة لول تفاعـــل اأ�شحاب 

الأيادي البي�شـــاء وذوي القلوب 

الرحيمـــة واأهل اخلـــري من اأهل 

الكويـــت الكـــرام، الذيـــن جبلوا 

علـــى فعـــل اخلـــري، والوقـــوف 

وامل�شاكـــن،  الفقـــراء  بجانـــب 

وتقدمي الدعم وامل�شاعدة اإليهم، 

داعًيـــا اإىل �شـــرورة التفاعل مع 

اللجنـــة والقيام باإخـــراج اأموال 

الـــزكاة وال�شدقـــات لتنفيذ مثل 

هذه امل�شاريع اخلريية. 

زكاة سلوى: تنفذ مشروع بناء المساجد 
وترميمها في ألبانيا وكوسوفو

“الفحيحيل”: مساعدات شهرية من خالل مشاريع مساعدة الفقراء

عبداهلل الدبو�س

رئي�ص جلنة زكاة الفحيحيل
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اأكـــد رئي�ـــص جلنة زكاة �شلـــوى التابعة جلمعية النجاة اخلرييـــة ال�شيخ بدر العقيل 

حر�ص اللجنة لتفعيل العمل اخلريي داخل الكويت وخارجها، لفًتا اإىل اأن اللجنة 

ت�شعـــى اإىل تنفيـــذ م�شروع بناء وترميم امل�شاجـــد يف األبانيا وكو�شوفو لأجل اإعالء 

كلمة ل اإله اإل  اهلل، وتفعيل الدعوة  ون�شر الإ�شالم يف ربوع دول البلقان.

وقال العقيل يف ت�شريح �شحايف: اإن اللجنة تمُخ�ش�ص ميزانية �شنوية لهذا امل�شروع، 

�شرًيا  داعًيا اأهل اخلري واأ�شحاب الأيادي البي�شاء يف الكويت اإىل امل�شاهمة فيه، ممُ

اإىل اأن هـــذا امل�شروع يهدف اإىل بنـــاء م�شاجد جديدة لإقامة �شعائر اهلل، وترميم 

مـــا يحتـــاج اإىل ترميم منهـــا، وذلك لأن الفقر وقلـــة الدخل باألبانيـــا وكو�شوفو ل 

ي�شاعدهم على ت�شييد م�شاجد جديدة اأو ترميم امل�شاجد املتهدمة.

واأ�شـــاف العقيـــل باأن هذا امل�شروع ياأتي امتثاًل لقولـــه تعاىل: " يف بيوت اأذن اهلل 

اأن ترفـــع ويذكر فيهـــا ا�شمه "، و قوله عز وجل: {اإمنا يعمر م�شاجد اهلل من اآمن 

بـــاهلل واليوم الآخر}، وقول ر�شول اهلل ]: {من بنى م�شجًدا هلل كمفح�ص قطاة 

اأو اأ�شغر بنى اهلل له بيًتا يف اجلنة}.

وبننّ العقيل: اأن تكلفة بناء امل�شجد الواحد تبداأ من 25 األف دينار كويتي، يف حن 

تبلغ كمُلفة ترميم  امل�شجد الواحد ابتداء من 4 اآلف دينار كويتي، بينما تبلغ قيمة 

بناء 10 م�شاجد 250 األف دينار، اأما ترميم 10 م�شاجد يمُكلف 40 األف دينار 



النجاة الخيرية: مأدبة عشاء على شرف مفتي 
وسفير ألبانيا بالكويت

” زكاة العثمان: ” 
تناشد أهل الخير 
المساهمة في 
مشروع كسوة 

الشتاء
نا�شـــد مديـــر عـــام جلنــــــــة زكـــــــاة 

العثمـــان اأحمد باقر الكنـــدري اأهل 

اخلـــري واأ�شحاب الأيـــادي البي�شاء 

واملح�شنن مـــن اأبناء الكويت الكرام 

�شـــرورة امل�شاهمـــة يف دعم م�شروع 

توزيـــع ك�شـــوة ال�شتاء علـــى الأطفال 

املتعففـــة  الأ�شـــر  وذوي  الأيتـــام 

واأ�شحاب العوز واحلاجات.

واأ�شـــار الكندري يف ت�شريح �شحايف 

اإىل اأن هـــذا امل�شـــروع يعد نوًعا من 

اأنـــواع التكافل والرتاحم الجتماعي 

�شت�شهـــًدا بقـــول  بـــن امل�شلمـــن، ممُ

الر�شول الكرمي يف حديثه ال�شريف: 

)مثل املوؤمنن يف توادهم وتراحمهم 

وتعاطفهم كمثل اجل�شد الواحد، اإذا 

ا�شتكـــى منه ع�شو تداعـــى له �شائر 

الأع�شاء بال�شهر واحلمى(.

واأو�شـــح الكندري اأن قيمـــة الك�شوة 

لل�شخ�ـــص الواحـــد لتكفيـــه طـــوال 

فـــرتة ف�شل ال�شتاء  تـــرتاوح ما بن 

20 اإىل 25 دينـــاًرا ت�شمـــل مالب�ـــص 
�شتلزمات اأخرى خا�شة  وبطانيات وممُ

بهـــذا الف�شل، مو�شًحـــا اأن امل�شروع 

ي�شتهـــدف ر�شم الب�شمـــة على وجوه 

الأيتام والفقراء. 

ك�شـــف مديـــر عـــام جلنـــة زكاة ال�شامية 

وال�شويخ �شامي بونا�شي عن قيام اللجنة 

باإن�شـــاء 321 م�شجـــد يف باك�شتـــان على 

نفقة اأهل اخلري واملح�شنن وذوي الأيادي 

البي�شـــاء من اأبناء الكويـــت الكرام، واأكد 

على اأن تكلفة بنـــاء امل�شجد الواحد تبداأ 

من 2500  دينار كويتي، واأو�شح  بونا�شي 

يف ت�شريح �شحايف عقب زيارته الأخرية 

لباك�شتـــان لتفقد امل�شاريـــع التي تمُنفذها 

اللجنـــة هنـــاك بـــاأن العديد مـــن القرى 

واملناطـــق النائية يف باك�شتـــان يف حاجة 

ما�شـــة اإىل اإن�شاء امل�شاجد، للتي�شري على 

اأهلهـــا اأداء  ال�شلـــوات والفرائ�ص، لفًتا 

اإىل اأن م�شروع بناء امل�شاجد الذي تمُنفذه 

اللجنـــة ب�شكل دائم ي�شب يف تعزيز مبداأ 

التكافـــل الجتماعي بن امل�شلمن والذي 

حث عليه ديننا الإ�شالمي احلنيف.

واأ�شار بونا�شي اإىل اأن الفقر وقلة الدخل 

يف  باك�شتان ل يمُ�شاعد على تطوير بيوت 

اهلل اأو بناء م�شاجد جديدة. 

اأكد نائب املدير العام جلمعية النجاة اخلريية 

جابـــر الوندة حر�ص اجلمعيـــة على �شرورة 

تقدمي الدعم والعـــون وامل�شاعدة للم�شلمن 

داخل الكويـــت وخارجها يف عدد من الدول 

العربية والإ�شالمية ومنها جمهورية األبانيا، 

لفًتـــا اإىل اأن اجلمعيـــة نفـــذت العديـــد من 

امل�شاريـــع اخلرييـــة التـــي تاأتي مـــن ممُنطلق 

تعزيز مبـــادئ التاآلـــف والرتاحـــم والتكافل 

الجتماعي بن امل�شلمن.

جـــاء ذلك خالل ماأدبة الع�شـــاء التي اأقامها 

نائـــب املدير العام بجمعيـــة النجاة اخلريية 

مهورية األبانيا مبنطقة  فتـــي جمُ على �شرف ممُ

�شلوى، وبح�شور اأع�شاء البعثة الدبلوما�شية 

جلمهوريـــة األبانيـــا وعلـــى راأ�شهـــم ال�شفري 

الألباين يف دولة الكويت.

واأو�شـــح الوندة اأن الكويـــت من اأوائل الدول 

التـــي �شاهمـــت يف تعزيز ن�شـــر الإ�شالم يف 

األبانيـــا ودول البلقـــان مـــن خـــالل امل�شاريع 

الدعويـــة والإن�شانية واخلرييـــة والتعليمية، 

التي نفذتها وتنفذها جمعية النجاة وغريها 

مـــن موؤ�ش�شـــات العمـــل اخلـــريي الأخـــرى 

بالتن�شيق مـــع امل�شوؤولن يف األبانيا، مو�شًحا 

اأن اجلمعيـــة قامت باإن�شاء العديد من بيوت 

اهلل هنـــاك وترميـــم امل�شاجـــد القدية،كما 

تمُنفـــذ اجلمعية م�شـــروع كفالة طلبـــة العلم، 

�شتمر بف�شل اهلل مل�شاعدة  وهذا امل�شـــروع ممُ

طلبة العلـــم الفقراء على موا�شلة درا�شتهم، 

عالوة علـــى امل�شاهمـــة يف اإن�شـــاء املدار�ص 

واملراكـــز الإ�شالميـــة الدعويـــة والتعليمية، 

واأي�ًشا القيام بكفالة الدعاة والأئمة وتقدمي 

امل�شاعدات لالأ�شر الفقرية. 

زكاة الشامية: إنشاء 321 مسجد في 
باكستان على نفقة أهل الخير
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تقاعد  افظ اجلهـــراء الفريق ممُ بح�شـــور حممُ

فهـــد الأمري ونـــوري عبـــد اخلالـــق النوري 

عـــام  ومديـــر  القطـــان  اأحمـــد  والداعيـــة 

التعريـــف بال�شالم جمـــال ال�شطي احتفلت 

دار النـــوري  بالذكرى الثالثـــة على اإن�شائها 

وتخريـــج املهتديـــن اجلدد وانطـــالق حملة 

)ارحم تمُرحم(. 

افظ اجلهراء على  وخالل الحتفال اأكد حممُ

اأن الديـــن الإ�شالمي احلنيف دين الإن�شانية 

جمعـــاء  يتعر�ـــص حلملـــة ظاملـــة وهجمـــة 

�شر�شـــة، وديننـــا احلنيف منها بـــراء وعلينا 

بذل جهد ممُ�شاعف لإظهار ال�شورة امل�شرفة 

واحل�شارية للديـــن ال�شالمي احلنيف وفق 

املنهج الو�شطي املعتدل.

2148 مهتد

وبـــدوره اأكـــد مديـــر دار النـــوري للتعريـــف 

بالإ�شالم د. �شامل اجلار اهلل احل�شيني على 

اأن هذه الدار منذ اإن�شائها من ثالث �شنوات 

ورغم تلـــك الفرتة الق�شرية ا�شتطاع دمُعاتها 

اأن ي�شعـــوا ب�شماتهـــم اخلرييـــة والدعوية،  

وكان مـــن ثمرة ذلـــك اعتنـــاق 2148 مهتٍد 

الإ�شالم اآخرهم نيبايل اجلن�شية الذي اعتنق 

الإ�شـــالم  علـــى يـــد الداعية ال�شيـــخ اأحمد 

القطـــان، واأو�شـــح احل�شينـــي اأن ا�شتمـــرار 

عمل هـــذه الدار يعود الف�شـــل فيه هلل اأوًل 

ثم لأ�شـــرة املرحوم عبد اخلالـــق النوري ثم 

للمح�شنـــن مـــن اأهـــل اجلهـــراء وخارجها،  

وكذلـــك نحتفل بتخريـــج كوكبة من املهتدين 

اجلـــدد املتميزيـــن الذيـــن تتلمـــذوا على يد 

دعـــاة تلك الـــدار وتعلمـــوا الفقـــه وال�شرية 

النبوية ومبادىء الإ�شالم ال�شمحة.

بلد احلرية

ومـــن جانبـــه اأكـــد الداعيـــة ال�شيـــخ اأحمد 

القطـــان  علـــى اأن هـــذا الحتفـــال والـــذي 

يمُقام حتت رعاية وح�شـــور حكومي يتقدمه 

افظ اجلهـــراء يظهر الوجـــه احل�شاري  حممُ

لدولـــة الكويـــت احلبيبة يف التحـــام القيادة 

مـــع ال�شعـــب وع�شقهـــم لفعل اخلـــري وتلك 

نعمـــة مـــن اهلل عز وجـــل، وقـــد ا�شتطاعت 

جلنة التعريف بال�شالم امل�شاهمة يف اإخراج 

اآلف الب�شـــر من الظلمـــات اإىل النور، ومن 

النار اإىل اجلنة، وهذا العمل تهتز له الأر�ص 

وال�شماء.

وقال القطـــان: اإن جموع الكويتن يفتخرون 

بتلك احلريـــة وبالذين يمُ�شاهمـــون يف اإنقاذ 

التائهن، ولنتذكـــر املرحوم ال�شيخ عبد اهلل 

النـــوري الـــذي علمنا الكثري مـــن اأمور ديننا 

يف ال�شبعينيـــات والثمانينيـــات مـــن القـــرن 

املا�شي، وها هـــم اأحفاده يوا�شلون م�شريته 

اخلرييـــة، وهذا مـــن الرب الـــذي حثنا عليه 

ديننـــا الإ�شالمي احلنيف، ونحمد اهلل- عز 

وجـــل -  الذي جعلنـــا نقول ما نمُريد يف تلك 

الحتفـــالت ونعـــود ملنازلنا بحمايـــة رجال 

الأمـــن، فنعم املال ال�شالـــح الذي يو�شع يف 

املـــكان املنا�شب، وهذا ف�شـــل من اهلل على 

اأهـــل الكويت،فاأهـــل الكويـــت جبلـــوا  على  

يزهم.  العمل اخلريي وهذا مما يمُ

النوري للتعريف باإلسالم: احتفلت بمرور 3 سنوات على إنشائها
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التعريف بالإ�شالم



اأكدت رئي�شة ق�شم الف�شول الدرا�شية باإدارة ال�شوؤون الن�شائية بلجنة 

التعريـــف بالإ�شالم لطيفة ال�شعيد  على اأن اللجنة اأطلقت برناجًما 

تدريبًبـــا لتعليـــم اللغة العربية لغري الناطقات بهـــا للجاليات املقيمة 

بالكويت، مو�شحة اأن مدة الربنامج 8 �شهور يح�شل من يجتاز هذا 

الربنامج على �شهادة Edexcel  GCSE للعربية كلغة ثانية.

ولفتت ال�شعيد اإىل اأن املتدربات والدار�شات يف الربنامج يتم تنظيم 

اختباريـــن لهن، اأولهما: اختبـــار جتريبي يمُعقد قبل الختبار النهائي 

باأ�شبوعـــن، وبعد ذلـــك يتم تنظيم الختبار النهائي ومن ثم فاإن من 

يجتاز الختبارين بنجاح يح�شل على ال�شهادة ال�شابقة الذكر.

واأ�شـــارت ال�شعيـــد اإىل اأن اللجنـــة تويل اأهمية كـــربى لتعلمها لغري 

الناطقات بها، وذلك من ممُنطلق اأهمية تعلم اللغة العربية للمهتدين 

اجلـــدد واجلاليات الأ�شيوية امل�شلمة من غري العرب،واأي�ًشا باعتبار 

تدري�شها هدًفا اأ�شا�شًيا من اأهداف اللجنة.

واأ�شافـــت ال�شعيـــد: اإن ق�شـــم الف�شـــول الدرا�شية بـــاإدارة ال�شوؤون 

الن�شائيـــة باللجنة يقوم بتنظيـــم ع�شرات الـــدورات �شنوًيا لتدري�ص 

اللغـــة العربية للمهتدين واجلاليـــات امل�شلمة غري الناطقة بها  ومن 

تلف  اجلدير بالذكر هنا اأن تلك الدورات يلتحق بها دار�شات من ممُ

اجلن�شيات والثقافات.

واختتمـــت قائلـــة: ياأتـــي تنظيـــم هـــذا الربنامج يف ظـــل جمهودات 

واأن�شطـــة ق�شم الف�شول الدرا�شيـــة الهادفة لتطوير وتو�شيع تدري�ص 

اللغة العربية لغري الناطقن بها يف الكويت، ممُ�شرية اإىل اأن اخلطوة 

ت�شتهدف اندماج اجلاليات الوافدة يف املجتمع الكويتي ب�شكل جيد، 

وي�شاهـــم امل�شـــروع  يف تعليمهـــم اأركان الديـــن الإ�شالمـــي والقراءة 

والكتابـــة بالعربيـــة، ومـــن ثـــم حتفيظهم كتـــاب اهلل الكـــرمي تالوة 

وجتويًدا. 

اأعلـــن الدكتـــور عبداهلل العجيـــل رئي�ص  جلنة الدعـــوة اللكرتونية 

التابعـــة جلمعيـــة النجـــاة اخلرييـــة اأن اللجنة تمُقـــدم ِخدمة احلوار 

الإلكرتوين املبا�شـــر )Live Chat( باللغة الإجنليزية. وهي خدمة 

با�شـــرة ممُتخ�ش�شـــة يف دعـــوة ومناق�شـــة غـــري امل�شلمن  ادثـــة ممُ حممُ

باحلكمـــة واملوعظـــة احل�شنة عرب ف�شاء الإنرتنـــت، حيث يتم و�شع 

الإعالنات اخلا�شة بالتعريف بالإ�شالم يف املواقع العاملية وال�شبكات 

ـــدد لذلك من  الجتماعيـــة، ويتـــم ا�شتقبـــال ال�شيـــف يف موقع حممُ

قبـــل جلنة الدعـــوة الإلكرتونية، وقد ا�شتقبلـــت اللجنة خالل �شهر 

نوفمـــرب املا�شي )172( �شخ�صٍ مت تعريفهـــم بالإ�شالم، اأ�شلم منهم 

اثنـــان اأحدهما ممُهند�ص اأمريكـــي يف ال�شابعة واخلم�شن من العمر،           

ول �شـــك يف اأن تلـــك الطريقة جتعل التعريـــف بالإ�شالم يف مراحل 

تقدمة وموؤثرة، وجتعلها ت�شـــل اإىل جميع اأنحاء العامل،  تطـــورة وممُ ممُ

كذلك تمُقدم اخلدمة لكل راغب يف التعرف على الدين الإ�شالمي ول 

يجد من ياأخذ بيده، فتمُقدم له الإ�شالم ب�شورته ال�شحيحة، واللجنة 

حري�شـــة على انتقـــاء الدعاة اأ�شحاب العلم والفكـــر الدعوي، ومن 

يلكون الأ�شلوب اجليد واخلربة يف اإدارة احلوار والنقا�ص.

واأو�شح د. العجيل اأن جلنة الدعوة الإلكرتونية حققت منذ تاأ�شي�شها 

ال�شبـــق والريادة؛ كونها مـــن اأوائل اللجان الدعويـــة عرب الإنرتنت، 

�شـــن ا�شتثمار الف�شـــاء الإلكرتوين يف  كمـــا حر�شـــت اللجنة على حمُ

�شور التوا�شل مع  الدعوة اإىل اهلل جل وعال، وك�شر احلواجز وبناء جمُ

الطرف الآخر، وتفعيل لغة احلوار الإيجابي الراقي.

وقـــد اأعلن د. عبد اهلل العجيل عن اإ�شهار اإ�شالم )14( �شخ�ًشا من 

تلفة منذ انطالق تلك اخلدمة.  بلدان وعقائد ممُ

اإلدارة النسائية تطلق برنامجا لتعليم “العربية”
 لغير الناطقين بها

إسالم 14 شخصا حول العالم عبر الحوار بالـ “الدعوة اإللكترونية”
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اأكـــد مدير الفروع بلجنة التعريف بالإ�شالم ومدير احلج والعمرة 

املحامـــي منيـــف عبـــد اهلل العجمـــي على الـــدور الـــذي تقوم به 

اللجنة يف اإبراز الوجه احل�شاري لدولة الكويت من خالل قيامها 

بالتعريـــف بالإ�شالم لغري امل�شلمن، ورعايتها للجاليات املتواجدة 

على اأر�شها ثقافًيا واجتماعًيا ومعنوًيا ومادًيا، مما ينعك�ص بدوره 

على �شورتها امل�شرقة.

افظ الأحمدي معايل ال�شيخ/ فواز  جـــاء ذلك خالل ا�شتقبال حممُ

اخلالد احلمد ال�شباح لوفد اللجنة، الذي قام باإهدائه لوحة فوز 

فرع حمافظـــة الأحمدي كاأف�شل فرع بلجنـــة التعريف بال�شالم 

علـــى م�شتوى الكويت، واأ�شـــاف العجمي: اإن الفـــرع بذل الكثري 

مـــن اجلهود خـــالل العام احلايل، فقـــد اأ�شلم يف �شهـــر رم�شان 

املا�شـــي بلجنة التعريف بالإ�شالم 1274 مهتدًيا منهم 208 بفرع 

افظة الأحمـــدي، بالإ�شافة اإىل الإجنازات الأخرى يف جمال  حممُ

الدعوة والتعريف بالإ�شالم.

افظ الأحمـــدي ال�شيخ فواز ال�شباح  مـــن ناحيته اأ�شاد معايل حممُ

بلجنـــة التعريـــف بالإ�شالم ودورهـــا يف تو�شيل ر�شالـــة الإ�شالم 

افظـــة الأحمدي الذي  النا�شعـــة اإىل الآخريـــن، وخا�شة فرع حممُ

يمُقـــدم ر�شالتـــه باحلكمـــة واملوعظـــة احل�شنة، ويدعـــو اجلاليات 

امل�شلمة وغري امل�شلمة.

�شرًيا اإىل اأن فوز الفرع لي�ص مب�شتغرب فجهود العاملن وا�شحة  ممُ

وبـــارزة يف كل مكان باملحافظة ممـــا دعانا اإىل ت�شجيعهم وال�شد 

على اأيديهم لبذل املزيد من اجلهد.

وتقديـــًرا للجهـــود املبذولـــة من جانب فرع الأحمـــدي قام معايل 

املحافظ باإهداء اللجنة كتاب �شكر لأعمالهم املميزة . 

انطالًقـــا مـــن دورهـــا الرائد يف خدمـــة اجلاليـــات مبختلف 

�شلمة من خالل تقـــدمي الأن�شطة  �شلمة وغـــري ممُ جن�شياتهـــا ممُ

وامل�شابقات املتنوعة التي تمُقيمها لتاأليف القلوب وترغيبهم يف 

الإ�شالم اأقامت جلنة التعريف بالإ�شالم حفاًل لتكرمي الفائزين 

�شابقـــة عبـــد اهلل املـــال الثقافية الأوىل لغـــري امل�شلمن،  يف ممُ

رحت خالل �شهر رم�شـــان املا�شي، برعاية وح�شور  والتـــي طمُ

فاعـــل اخلـــري ريا�ـــص املـــال واأ�شرته وذويـــه، الذيـــن حر�شوا 

علـــى م�شاركـــة الفائزين فرحتهـــم، كما ح�شـــر احلفل مدير 

فـــرع اللجنة مبنطقة جنوب ال�شرة حمـــدان النبهان،وم�شوؤولة 

العالقات العامة باللجنة الن�شائية  عذوب العو�شي وم�شوؤويل 

ودعاة اللجنة امل�شرفن على امل�شابقة.

ويف هـــذا ال�شدد �شـــرح مدير اإدارة املـــوارد حمود الإبراهيم 

باأن اللجنة  تتطلع من خالل هذه امل�شابقة اإىل تو�شيل ر�شالة 

با�شـــرة، ومن اجلدير  الإ�شـــالم لغـــري امل�شلمن بطريقة غري ممُ

بالذكر هنا  اأن عدد املت�شابقن يف  تلك امل�شابقة بلغ  اأكرث من 

رحت بـ 8 لغات هي: التلغوية والتاأميلية  800 �شخ�ص، واأنها طمُ
والهندية واملليامل وال�شنهالية والنيبالية وال�شينية والفلبينية، 

وقـــد فـــاز يف امل�شابقة 30 مت�شابًقا من الرجـــال والن�شاء ومت 

تكريهـــم، مبينـــاً اأن اللجنة تهدف مـــن وراء تلك امل�شابقة يف 

با�شر،  �شهر رم�شـــان تو�شيل ر�شالة الإ�شـــالم باأ�شلوب غري ممُ

وتقريبهـــم اإىل اللجنـــة وفعالياتها، وا�شتغـــالل ال�شهر املبارك 

الذي يزداد فيه الإقبال على الإ�شالم. 

واختتم الإبراهيـــم ت�شريحه باأن اأ�شئلـــة امل�شابقة ومعلوماتها 

ا�شتملـــت علـــى مبـــاديء الإ�شـــالم، وقيمه اجلميلـــة، وعالقة 

الأنبياء والديانات الأخرى بالإ�شالم. 

تكريم الفائزين في مسابقة 
عبد الله المال األولى

الشيخ فواز الصباح يكرم 
التعريف باإلسالم باألحمدي 

لفوزها كأفضل فرع
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اأ�شـــاد حمود البراهيم مدير اإدارة العالقات العامة واملوارد 

بلجنـــة التعريـــف بال�شـــالم بالتفاعـــل امللمو�ـــص مـــن ِقبـــل 

املتربعـــن واملح�شنـــن الكـــرام واأهل اخلري لدعـــم م�شروع 

تلفة، الذي ترعاه الهيئة  املليـــون ممُ�شحف املرتجم بلغات ممُ

اخلريية الإ�شالمية العاملية وباإ�شراف ال�شيخ فهد الكندري، 

بيًنا اأن من اأهم اأهداف هذا  امل�شروع دعوة غري امل�شلمن  ممُ

لالإ�شالم مـــن خالل تف�شري وترجمة معـــاين القراآن الكرمي 

وتمُبيـــان حقائقه العلمية عماًل بقوله تعاىل: "اإن هذا القراآن 

يهـــدي للتي هـــو اأقوم"، ون�شـــر كتاب اهلل عمـــاًل بقول اهلل 

نزل اإليك من  ربك" وحفظ 
مُ
تعاىل: "يا اأيها الر�شول بلغ ما اأ

املهتدين اجلدد لكتاب اهلل -عز وجل- وذلك بهدف تثبيتهم 

على ال�شالم.

وبـــننّ الإبراهيم اأن اللجنة تعمل على توفري 1 مليون ن�شخة 

�شنوًيا لكل لغة " العربية والجنليزية والفرن�شية"  واأن قيمة 

الن�شخة 1 دينار، حيث تبلغ ميزانية امل�شروع 1 مليون دينار 

لـــكل لغة، ويكـــن امل�شاهمة يف امل�شروع ولـــو بــ 1دينار عن 

طريـــق ر�شائل الــــsms  باإر�شال حرف " ف " على 90991 

اأو الت�شال املبا�شر على اخلط ال�شاخن: 97600074 جلنة 

التعريف بال�شالم.

ومـــن اجلديـــر بالذكـــر اأن جلنـــة التعريـــف بالإ�شـــالم عرب 

ال�شنـــوات املا�شيـــة قامت بطباعة وتوزيـــع ترجمات القراآن 

الكرمي عن طريق م�شـــروع حقيبة الهداية لطباعة الو�شائل 

الدعوية، ولهـــذا امل�شروع اأثر عظيم يف عمل اللجنة، وحقق 

الكثـــري من الإجنـــازات الدعويـــة، اإذ اإن الكثرييـــن اعتنقوا 

الإ�شالم ب�شبب القراآن  الكرمي. 

بدعوة كريـــة من )مدر�شة املطالع املتو�شطـــة بنات( �شاركت 

الإدارة الن�شائيـــة بـــدار النوري للتعريـــف بالإ�شالم يف )تكرمي 

عامالت املدر�شة(، وقامت الداعية الهندية را�شية �شيخ باإلقاء 

ا�شرة خالل التكرمي.  حممُ

وقالـــت مديرة الإدارة �شعـــاع ال�شمري بهـــذه املنا�شبة: اإن دار 

النـــوري للتعريف بالإ�شالم –الق�شم الن�شائي- يتمتع ب�شراكات 

تلف اجلهـــات مبحافظة اجلهراء وخا�شة  ا�شرتاتيجيـــة مع ممُ

الأماكن التي تتواجد بها العمالة الن�شائية، حيث تقوم داعيات 

الفـــرع بزيـــارات ميدانية لهـــن لدعوتهن والتعريـــف بالإ�شالم 

لغري امل�شلمات منهن، وكذلك توعية اجلاليات امل�شلمة، وتوزيع 

املطبوعات الدعوية وحقائب  الهداية عليهن.

واأ�شافت ال�شمري باأن الداعية قامت خالل تلك الزيارة باإلقاء 

ا�شرة على غري امل�شلمات من الناطقن بلغة التلغو، والذي  حممُ

بلـــغ عددهـــم )10(، حتت عنوان "ما هو الإ�شـــالم؟"، وقد َمَننّ 

اهلل علـــي اإحداهن بالهداية ونطقـــت بال�شهادتن و�شط تكبري 

وتهليل احل�شور.

واأ�شـــارت اإىل اأن الإدارة قامـــت اأي�ًشا بزيـــارة ميدانية ملدر�شة 

)واره املتو�شطـــة بنـــات( لدعـــوة )4( من غـــري امل�شلمات )لغة 

التلغـــو(، وقـــد اأ�شفرت الزيـــارة  عن اإ�شهار اإ�شـــالم عاملة من 

العامالت  وقامت الداعية باإهداء احل�شور احلقائب الدعوية 

على وعد بتجدد اللقاء عند النتهاء من قراءة تلك الكتب.

واختتمـــت ال�شمري بتوجيـــه ال�شكر لإدارتـــي مدر�شة املطالع 

املتو�شطـــة بنات ومدر�شة واره املتو�شطة بنات لتفاعلهما البناء 

مع جلنة التعريف بالإ�شالم. 

“اإلبراهيم: مشروع المليون 
مصحف يوفر 1 مليون نسخة 

بلغات مختلفة

ثمار الدعوة امليدانية لن�شائية دار النوري

إشهار إسالم سيدتان بمدرستي 
المطالع وواره بنات
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بالإ�شـــالم  التعريـــف  بلجنـــة  الن�شـــائية  ال�شـــوؤون  اإدارة  ا�شـــتقبلت 

–الرو�شـــة- وفـــًدا ن�شائًيـــا من املجل�ـــص الإ�شالمـــي الربيطاين كان 
يف زيـــارة ق�شرية لدولة الكويـــت، ليتعرف على جمال الدعوة بلجنة 

التعريف بالإ�شالم، بعد اأن ذاع �شيتها من بن اللجان العاملة مبجال 

الدعوة ون�شر الدين الإ�شالمي بالدول الأوربية.

وقالـــت م�شوؤولـــة العالقـــات العامة والإعـــالم بهـــذه املنا�شبة: لقد 

�شاعد الأمـــن العام للمجل�ص  كان يف ا�شتقبـــال الوفـــد املكـــون من ممُ

رافقيها رئي�ص ق�شم  الإ�شالمـــي الربيطاين ال�شيدة/ اأمينة بليـــك وممُ

الف�شول الدرا�شية ال�شيدة/ لطيفة ال�شعيد، والتي نظمت جولة لهن 

داخل اللجنة وف�شولها الدرا�شية، ومن اجلدير بالذكر هنا اأن الوفد 

اأبـــدى �شعادتـــه واإعجابه مبا �شاهدته، وباجلهـــد املثمر للعاملن يف 

اللجنـــة، كما حتدثت "بليك" مـــع املهتديات اجلدد وتعرفت على كم 

املعلومات الالئي ح�شلن عليها من خالل الف�شل التمهيدي، ومن ثم 

انتقل الوفد اإىل الف�شول املتقدمة وقد بهرن بامل�شتوى الذي و�شلت 

اإليـــه الدار�شات من حيث التالوة واللغة العربية والثقافة الإ�شالمية 

كمُل ح�شـــب لغتـــه، كما تعرفت بليك على مطبوعـــات اللجنة  واأبدت 

اإعجابها بتعدد اللغات يف الكتب الدعوية واملناهج الدرا�شية. 

ثـــم األقـــت ال�شيدة اأمينـــة بليك كلمـــة ت�شجيعية وجهتهـــا للداعيات 

واملدر�شـــات ودار�شـــات الف�شـــول املتقدمـــة وا�شفة مرحلـــة الثبات 

باأنهـــا مثل الورود التـــي بالرغم من رقتها لكنها �شلبة تتحمل اأق�شى 

الظـــروف املناخيـــة وتظل تزهـــر، ممُ�شيفة اأن املـــراأة يجب اأن ترتك 

بعـــد مماتها �شرية عطـــرة كرائحة الورد الـــذي ي�شتمر عطره يفوح 

وينـــرث �شذاه الفواح، ممُذكرة بال�شيدة مرمي -عليها ال�شالم- وحليمة 

ال�شعديـــة مر�شعـــة الر�شول ] وعائ�شة بنـــت اأبي بكر ر�شوان اهلل 

عنهما. 

نظمت جلنة التعريف بالإ�شالم برناجًما دعوًيا للجالية التلغوية على 

م�شتوى الأفرع �شـــارك فيه 92 �شخ�ص، بالإ�شافة اإىل دعاة اللجنة 

وذلك مبقر اللجنة يف منطقة "كبد".

�شاعـــد العنزي بهذه  وقـــال رئي�ـــص ق�شم الدعوة بالفـــرع الرئي�شي ممُ

املنا�شبـــة: اإن الربنامج يهـــدف اإىل اأن يتعارف املهتدون فيما بينهم، 

�شرقة عن م�شتقبلهم يف الكويت والهند. وياأخذوا �شورة وا�شحة ممُ

واأ�شـــاف باأن فقـــرات الربنامج ا�شتملـــت على امل�شابقـــة الريا�شية 

با�شرة  )كركيـــت وكبدي(، وذلك قبل �شـــالة اجلمعة، وبعد ال�شالة ممُ

كان هنـــاك لقـــاء يف ديوانية اللجنـــة مبقر الفرع مـــع الداعية �شيخ 

ا�شرة حتت عنوان "نعمة الإ�شالم"،  حبيـــب الرحمن، حيث األقى حممُ

اأو�شح خاللها اأن اأف�شل نعمة على وجه الأر�ص هي نعمة "الإ�شالم"، 

يتمُ  ْم ِنْعَمِتي َوَر�شِ ْم َواأْتَْمتمُ َعلَيْكمُ ْم ِدينَكمُ ْكَملْتمُ لَكمُ
َ
قال تعاىل: {الَْيْوَم اأ

ممُ الإِ�ْشاَلَم ِديًنا}. لَكمُ

واأ�شـــار اإىل اأن الداعيـــة �شدد على �شـــرورة التوا�شل والتعارف بن 

ب�شرهم بقول  املهتدين اجلدد، والقيام بدعوة الأقرباء والأ�شدقاء، ممُ

الر�شـــول ]: "ن�شر اهلل عبًدا �شمـــع مقالتي فوعاها، اأو بلغها اإىل 

مـــن مل ي�شمعهـــا، فرب حامـــل فقه ل فقه لـــه، ورب حامل فقه اإىل 

مـــن هـــو اأفقه منه، ثالث ل يغل عليهن قلـــب موؤمن: اإخال�ص العمل 

هلل، وطاعـــة ذوي الأمر، ولـــزوم اجلماعة، فاإن دعوة امل�شلمن تكون 

من ورائهم "

واختتـــم باأن الربنامج انتهى مب�شابقة ثقافيـــة للمهتدين، ومت توزيع 

الهدايا علي الفائزين يف امل�شابقتن الثفاقية والريا�شية. 

نسائية الروضة استقبلت وفدا نسائيا 
من المجلس اإلسالمي البريطاني

مب�شاركة 92 �شخ�س

التعريف باإلسالم نظمت برنامجا دعويا للجالية التلغوية بـ"كبد"
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برعايـــة وح�شـــور �شمو رئي�ص جمل�ـــص الـــوزراء ال�شيخ جابر 

املبـــارك ال�شبـــاح اأقيمـــت احتفالية ا�شتقبـــال مبنا�شبة عودة 

قارب »رحلة الأمـــل« يف مر�شى املارينا كري�شنت يف ال�شاملية، 

بعد جولة ا�شتغرقت نحو 7 �شهور �شملت اأكرث من 25 حمطة 

حول العامل خالل رحلتها، التي �شارك فيها، بالإ�شافة لطاقم 

الرحلة عدد من اأبناء الكويت من ذوي الحتياجات اخلا�شة، 

يف رحلة حول العامل، اأبرزت الوجه احل�شاري لدولة الكويت، 

واأو�شلت ر�شالة ذوي الحتياجات اخلا�شة باأنهم قادرون على 

ا�شتغالل طاقتهم والقيام بتلك الرحلة الإن�شانية.

وقد جاءت الرحلـــة امتداًدا ل�شل�شلة من املبادرات الإن�شانية، 

التي قادتها الكويت يف اإطار تر�شيخ مفاهيم العمل التطوعي، 

واإبـــراز اجلوانـــب الإن�شانيـــة التـــي تمُقدمها موؤ�ش�شـــات دولة 

الكويت احلكومية واخلا�شة لتلك الفئة الغالية.

ومن جانبـــه اأكد رئي�ص فريق الإبحار يف رحلة الأمل الكويتية 

جا�شـــم الر�شيـــد اأن الرحلـــة ناجحـــة بكل املقاي�ـــص، وحققت 

اأهدافهـــا يف اإي�شال ر�شالة ذوي الإعاقات العقلية من مر�شى 

تلف الإعاقات الذهنية، وحاجة  التوحد ومتالزمي الداون وممُ

تلك الفئة اإىل مزيد من الدمج يف املجتمع والهتمام ال�شحي 

والجتماعي والإن�شاين يف دول العامل.

واأ�شـــاف اأن فريق »رحلة الأمل« عمل منذ عام 2003م �شمن 

الفريـــق اخلا�ص مبجموعة الأن�شطـــة الريا�شية والجتماعية 

والإعالميـــة املوجهـــة مل�شلحـــة ذوي الإعاقـــات الذهنية على 

امل�شاهمـــة يف املجتمـــع، وحتقيـــق التقـــارب بـــن الأجنا�ـــص 

والأديان. 

حتـــت رعاية ال�شيخ اأحمد املن�شـــور الأحمد ال�شباح انطلقت 

امل�شابقة ال�شنويـــة التا�شعة ع�شرة حلفظ القراآن الكرمي التي 

تمُنظمهـــا الهيئة العامـــة لل�شباب والريا�شـــة �شنوًيا، وبلغ عدد 

املتقدمن لها هذا العام 1167 من ال�شباب والفتيات.

وقال خليفة الطراورة مديـــر اإدارة الهيئات ال�شبابية بالهيئة: 

هًما يف جوانبها الفنية،  �شابقة هذا العام �شهدت تطويًرا ممُ اإن ممُ

كن هذه  منهـــا على �شبيل املثـــال الت�شميع الإلكرتوين حيث تمُ

الطريقـــة املت�شابق من معرفـــة الن�شبة التي ح�شل عليها دون 

تدخـــل العن�شر الب�شـــري، وذلك حفاًظا علـــى احليادية، كما 

�شاركة بدًل مـــن اقت�شار ذلك  �شيمنـــح امل�شاركـــون �شهادات ممُ

على الفائزين باملراكز املتقدمة كما يف الأعوام ال�شابقة. 

قال مدير اإدارة �شوؤون القراآن الكرمي بوزارة الأوقاف وال�شوؤون 

الإ�شالميـــة اأحمد حممد الطويـــل: اإن الإدارة ب�شدد الإعداد 

والتجهيز لالختبارات النهائية لطالب وطالبات حلقات ومراكز 

حتفيـــظ القراآن الكرمي التابعة لـــالإدارة يف جميع املحافظات 

للـــدورة ال�شتويـــة 63/2014، والتي �شتقام يف الفرتة من 10 

اإىل 25 ينايـــر مـــن ال�شاعة 3 وحتى 7 م�شـــاء، ويمُ�شارك فيها 

حـــوايل )18 األف طالب وطالبة(، وتمُقـــام الختبارات جلميع 

املراكز يف م�شجد الدولة الكبري، فيما عدا مركز علي �شباح 

ال�شـــامل )اأم الهيمان( فتقام اختباراتـــه يف م�شجد ال�شاحية، 

واأ�شاف الطويل يف ت�شريح �شحايف اأن هناك اجتماعات تتم 

مـــع املراقبن وروؤ�شاء الأق�شام واللجـــان العاملة بالإختبارات 

لبحث اأهم الأمور املتعلقة بالت�شفيات النهائية. 

رحلة »األمل« الكويتية 
أوصلت رسالة للعالم وعادت 

بعد 7 أشهر

اختبارات تحفيظ القرآن في 
10 يناير بالمسجد الكبير

هيئة الشباب تطلق المسابقة 
الـ19 لحفظ القرآن الكريم
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ا�شتقبـــل بيت الزكاة يف مقـــره الرئي�ص بجنوب ال�شرة �شماحة 

فتـــي عام جمهوريـــة كو�شوفـــا ف�شيلة ال�شيخ نعيـــم ترنافا،  ممُ

ورئي�ص امل�شيخة الإ�شالمية بجمهورية كو�شوفا ف�شيلة ال�شيخ 

عينـــي �شنـــاين، وممُدير مكتـــب ممُفتي عـــام اجلمهورية ال�شيد 

ب�شيم حممدي، وكان يف ا�شتقبالهم نائب املدير العام للموارد 

والإعـــالم ال�شيد حممد فالح العتيبـــي، ومدير اإدارة الن�شاط 

اخلارجي ال�شيد عادل خالد اجلري.

وك�شف العتيبـــي للوفد الزائر الآلية املتبعة يف البيت، وكيفية 

دعـــم امل�شاريع اخلريية والإن�شانيـــة والإغاثية و اآلية تنظيمها 

خـــارج الكويـــت، وما مت اإجنـــازه يف هذا املجـــال؛ مما كان له 

الأثر الوا�شـــح يف الرتقاء باأحوال امل�شتفيدين يف العديد من 

دول العامل. 

�شلمت �شفارة دولة الكويت لدى بولندا اليوم تربًعا مالًيا قدره 

117 األف يورو لتمويل ت�شييد مركز ثقايف اإ�شالمي للم�شلمن 
التتـــار يف مدينـــة )كرو�شينياين( �شمال �شرقـــي بولندا، وقال 

�شفري دولة الكويت لدى بولندا عادل حممد حيات: "اإن هذا 

التـــربع ياأتي امتداًدا لأعمـــال اخلري التي اعتادت عليها دولة 

الكويـــت وقيادتها احلكيمة يف تقـــدمي امل�شاعدات للم�شلمن 

وامل�شاريع الإن�شانية يف جميع اأنحاء العامل".

مـــن جانبه ثمن رئي�ـــص التجمـــع الديني الإ�شالمـــي اإبراهيم 

تيلكوف�شكـــي الدور الذي توؤديه دولة الكويت حتت قيادة �شمو 

اأمـــري البالد ال�شيـــخ �شباح الأحمد اجلابـــر ال�شباح يف دعم 

�شانـــدة امل�شاريع اخلريية والإن�شانيـــة، وامل�شاهمة يف ن�شر  وممُ

الثقافة الإ�شالمية باملجتمعات الأوروبية. 

اأعرب الأمن العام لالأمانة العامة لالأوقاف الدكتور عبد املح�شن 

اجلار اهلل اخلرايف عن فخره واعتزازه بالرعاية ال�شامية ل�شمو 

اأمـــري البالد ال�شيخ �شباح الأحمد اجلابر ال�شباح -حفظه اهلل 

ورعاه- مل�شابقة الكويت الكربى للقراآن الكرمي وجتويده ال18. 

وقـــال اخلرايف يف موؤتر �شحـــايف اإيذاًنا بانطالق امل�شابقة: اإن 

الرعايـــة ال�شامية للم�شابقة وهي من اأكرب امل�شاريع القراآنية يف 

ثل حافـــًزا كبرًيا ودعًما ل حمـــدوًدا للقائمن عليها  الكويـــت تمُ

ل�شيما اأنها تهتم بن�شر كتابه -تعاىل- بن الأبناء وال�شري بهداه 

وحفظه وترتيله وتعلم علومه.

واأ�شـــاف اأن امل�شابقـــة معنيـــة كذلـــك بت�شجيـــع املواطنن على 

اختالف اأعمارهم لالقبال على كتاب اهلل تعاىل وتالوته حفًظا 

وجتويـــًدا وتدبًرا، واإيجاد جو تناف�شـــي ممُ�شجع حلفظه وتالوته 

وجتويـــده كنماذج طيبة لالقتداء والتاأ�شي، وتعزيز اجلهود التي 

ت�شتهدف تر�شيخ القيم الإ�شالمية يف املجتمع.

واأو�شح اأنها تهدف اأي�ًشا اإىل ت�شجيع ودعم جهود اجلهات التي 

تمُ�شاهم يف امل�شاعي الرامية اإىل حتفيظ القراآن الكرمي وتعليمه 

وجتويده. 

الخرافي.. فخورون بالرعاية 
السامية لمسابقة الكويت 

الكبرى الـ 18

مفتي عام جمهورية كوسوفا 
زار بيت الزكاة

الكويــت تتبرع بـ 117 ألف يورو 
لتشييد مركز ثقافي إسالمي ببولندا
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قـــام طالب »اجلامعة الإ�شالمية« يف مدينة »قازان« عا�شمة جمهورية »تتار�شتان« 

�شلم الت�شال  كن لأي ممُ الفيدرالية الرو�شية مب�شروع »القراآن يف كل بيت«؛ حيث يمُ

باخلـــط ال�شاخـــن املحدد، واأن يطلب اأحد امل�شاركن يف امل�شروع حتى يقراأ القران 

الكرمي يف منزله؛ لبث ال�شكينة داخل املنزل.

وقـــال اأحـــد املنظمن: عند تالوة القراآن يف البيت تنزل ال�شكينة والهدوء، وحتيط 

بـــه املالئكـــة، واأي�ًشا من خالل امل�شروع يكن الإجابة عـــن اأي �شوؤال، اأو ا�شتف�شار 

بخ�شو�ص القراآن الكرمي. وامل�شروع جماين وملدة �شهر واحد فقط. 

يف اقـــرتاح ممُثري للجدل وخا�شًة يف ذلك الوقـــت احل�شا�ص، اقرتح اللورد »هاري�ص دي 

بانرتيجارث« – كبري اأ�شاقفة »اأوك�شفورد« �شابًقا – اأنه يجب افتتاح حفل تتويج الأمري 

»ت�شارلز« بتالوة القراآن كعالمة على الت�شامح جتاه اجلالية الإ�شالمية يف »بريطانيا«. 

واأ�شـــر الأ�شقف »هاري�ـــص« على فكرته هذه؛ لكي يكون حفل تتويـــج »ت�شارلز« فر�شة 

باركتهم للملك اجلديد. وتمُعد هذه التجربة  لت�شجيع اأ�شحاب الأديان الأخرى لإعطاء ممُ

بت بالفعل يف العام املا�شي يف كاتدرائيـــة »بري�شتول«؛ حيث وافقت ال�شلطات  رِّ قـــد جمُ

علـــى قـــراءة مقطع من القراآن الكـــرمي قبل الطقو�ص امل�شيحية، وهـــو فعل يمُريدون اأن 

�شن ال�شيافة للم�شلمن.  يمُربهنوا به على حمُ

اأ�شـــدرت جمعيـــة الطالب امل�شلمن بــــ »فرن�شـــا« – املناه�شة لالأعمـــال املعادية 

لالإ�شـــالم – دليـــاًل �شـــد كراهيـــة الإ�شـــالم »الإ�شالموفوبيا«، ويتعـــرف الطالب 

امل�شلمـــون من خالله على حقوقهم يف املجالت املهنية واجلامعية، ويحمل عنوان: 

»وقـــف الأعمال املعادية لالإ�شـــالم: حقوقكم يف العمـــل، يف اجلامعة، والتدريب«، 

طوة حا�شمة للطـــالب امل�شلمن، وخا�شـــة الأخوات املحجبات  ويثِّـــل التدريب خمُ

لَْن لإيجاد مكان يقبل ِزيَّهمُنَّ الديني. الالتي يمُنا�شِ

واأو�شحـــت اجلمعيـــة اأن الأعمـــال املعادية لالإ�شالم تعـــوق العديد من الطالب يف 

بحثهـــم عـــن تدريـــب، ثم بحثهم عـــن عمل. ولالأ�شـــف كما معـــروف يف »فرن�شا«: 

احلجاب واللحية والنقاب، يثريون غ�شب م�شوؤويل التدريب، وهذا هو التمييز يف 

العمل الذي اأ�شارت اإليه اجلمعية يف كتابة هذا الدليل، وكذلك مواد القانون التي 

ذمُِكرت يف هذا امللف لإبالغ اجلالية الإ�شالمية عن حرياتهم، وكان الهدف النهائي 

من ذلك هو عدم ِحرمان اجلالية من حقوقهم.

ويعر�ـــص هذا الدليل املواقف املختلفة التي يواجهها م�شلمو »فرن�شا«، وبها اأجوبة 

ملمو�شـــة ون�شائح، واأتت فكرة الدليل ملحاربة الإ�شالموفوبيا باإعالم امل�شلمن عن 

حقوقهم للتمكن من املطالبة بها. 

فرنســا: دليل الطالب لمناهضة اإلسالموفوبيا

روسيا: مشروع لتالوة القرآن في البيوت  
بتتارستان

بريطانيا: اقتراح بافتتاح حفل تتويج 
األمير "تشارلز" بتالوة القرآن

العامل الإ�شالمي



ثلـــه امل�شلمون يف خف�ص  اأكـــد م�شوؤولـــون �شيا�شيون على الـــدور الإيجابي الذي يمُ

ن�شاطـــات �شناعة اخلمور وفتح احلانـــات؛ حيث �شاهم وجود امل�شلمن يف مناطق 

مثل »نوتينجهام« و«ليك�شرت« و«مان�شي�شرت« و«ليدز« يف اإغالق العديد من احلانات 

لعدم تناول امل�شلمن امل�شكرات اأو لدورهم التوعوي.

وبالرغـــم مـــن �شدور هذه الت�شريحات يف �شياق ينتقد امل�شلمن الذين اأثر دورهم 

علـــى تلـــك ال�شناعة اخلبيثـــة، اإل اأن هذه النتقادات واجهت حملـــة ا�شتنكار من 

اجلمعيات الإ�شالمية، التي و�شفت النتقاد بال�شخيفة 

نفـــذوه اأن يمُو�َشع  يف »مو�شكـــو« بـــداأ م�شـــروع اجتماعي فريـــد من نوعه، يمُريـــد ممُ

يف مو�شوعـــة »غيني�ـــص« لالأرقام القيا�شيـــة، باعتباره اأ�شخم كتـــاب مع اأكرب عدد 

مـــن امل�شاركن فيــــه، وين�شـــم للم�شروع 100األف كاتـــب، للتعريف باأف�شل اخللق 

»حممد« ].

ح مدير امل�شروع اأنه يمُريد عدد 100األف �شخ�ص يكتبون عن �شيد اخللق ]  و�شرَّ

وير�شلـــون الكتاب بلغات عديدة اإىل ال�شفحة الر�شمية للم�شروع، وقال: اإننا نمُريد 

اإظهار حبِّنا للنبي ] ونمُريد فقط اأن نفعل �شيًئا للتعبري عن حبِّنا له، والعرتاف 

والمتنان يف كلمات من القلب يراها العامل كله. 

خ�ش�شـــت النم�شا مبلغ 1.3 مليون يورو لتمويل تدري�ص الدين الإ�شالمي بجامعة 

فيينـــا، وفق م�شروع قانون الإ�شالم اجلديد، الـــذي �شيدخل حيز التنفيذ لتخريج 

اأئمة وخطباء م�شاجد يعملون داخل النم�شا.

ذكـــرت �شحيفة »دي بر�شا«، انه �شيتـــم تدرييجًيا تعين �شتة اأ�شاتذة يف الفرتة ما 

بن 2016 م حيث �شتبداأ عملية الدرا�شة حتي عام  2019م، وذكرت ال�شحيفة اأن 

دد بعـــد الأ�شاتذة الذين �شيقومون بالتدري�ص ول املناهج املفرت�ص  اجلامعـــة مل حتمُ

تدري�شها للطالب اأو نظام الدرا�شة.

ومـــن اجلديـــر بالذكر اأن م�شروع قانـــون »الإ�شالم اجلديد« اأعلنـــه وزير الندماج 

وال�شـــوؤون الأوروبيـــة واخلارجيـــة �شاب�شتيـــان كورت�ـــص، ون�ـــص علـــى حظر تويل 

اجلمعيـــات الإ�شالمية من اخلارج، واأن هيئة ال�شـــوؤون الدينية الرتكية تقوم بدفع 

رواتب 65 اإماًما تركًيا يعملون داخل النم�شا.

ومـــن املقـــرر اأن يتم عر�ـــص م�شروع القانـــون اجلديد على الربملـــان لإقراره، بعد 

مراجعتـــه من ِقبل العديد مـــن الهيئات واملوؤ�ش�شات والنقابـــات لإبداء الراأي فيه، 

على اأن يدخل حيز التنفيذ قريًبا. 

روسيا: مشروع ضخم للتعريف بالنبي ]

النمسا تخصص 1.3 مليون يورو لتدريس 
الدين اإلسالمي بجامعة فيينا

بريطانيا: دور المسلمين اإليجابي في 
تقلص صناعة الخمور
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37 ألف دارسة على مدار 19 عاما 

ق�شم الف�شول الدرا�شية بالإدارة الن�شائية 

للتعريف بالإ�شالم 

مسيرة حافلة بالعطاء 
واإلنجازات

املهتـــــــدي اجلديد مولود جديد، وهـــــــو بحاجة ملن ياأخذ بيده، 

ليتعلـــــــم اأحكام الديـــــــن الإ�شالمي، وي�شـــــــل اإىل مفهوم اأو�شع 

عـــــــن دينه وعقيدته، خا�شـــــــة واأن الإ�شالم لي�ـــــــس دين طقو�س 

و�شكليات اإمنا هو دين ُمعامالت ومنهج حياة.

من هـــــــذا املنطلق اهتمـــــــت جلنة التعريـــــــف بالإ�شالم بتعليم 

املهتديـــــــن اجُلـــــــدد تعاليم هـــــــذا الدين، واأخذت علـــــــى عاتقها 

رعايتهم تعليمًيا و ثقافًيا.

ومل يقت�شر دور اللجنة علـــــــى رعاية امُلهتدين بل اأخذت على 

عاتقها ن�شـــــــر الثقافة الإ�شالمية بني اجلاليات امُل�شلمة الغري 

ناطقة باللغة العربية.

ملف العدد



ق�شم الف�شول الدرا�شية باإدارة ال�شوؤون 

الن�شائية

بـــداأت  ف�شـــول تعليم الن�شـــاء يف جلنة 

التعريـــف بالإ�شالم عام 1992م وكانت 

الدرا�شة تقت�شر على املهتديات اجلمُدد، 

وذلك بتدري�شهن دورة مبادئ الإ�شالم.

وبعـــد اإن�شـــاء اإدارة ال�شـــوؤون الن�شائية، 

وا�شتحـــداث الأق�شـــام املختلفـــة لتلـــك 

الإدارة، ومـــن �شمنهـــا ق�شـــم الف�شول 

الدرا�شيـــة، والذي ي�شـــرف على جميع 

الأفـــرع  بجميـــع  املقامـــة  الـــدورات 

الن�شائيـــة ات�شـــع نطاق ن�شـــاط الق�شم، 

وتنوعت الدورات وتعددت اللغات، كما 

ات�شع جمال التعليم، لي�شمل اإىل جانب 

املهتديـــات اجلاليـــات الإ�شالمية الغري 

ناطقة باللغـــة العربيـــة، بالإ�شافة اإىل 

غري امل�شلمـــات، وذلك بتدري�شهن اللغة 

العربية لغري الناطقن بها.

ي�شـــري ق�شـــم الف�شـــول الدرا�شيـــة بـــاإدارة 

ال�شوؤون الن�شائية وفق خطط ا�شرتاتيجية 

وا�شحـــة واأهـــداف دعويـــة وتعليميـــة 

تمثلة فيما يلي: وثقافية ممُ

- رعاية املهتديـــن اجلدد وذلك بتنمية 

اجلانب الإيـــاين والتعبـــدي والقيمي 

لديهن.

- تعميق الثقافـــة الإ�شالمية للجاليات 

امل�شلمة الغري ناطقة باللغة العربية.

- تعليم اللغة العربية لغري الناطقن بها.

- جت�شيـــد الأخوة الإ�شالميـــةـ وتعزيز 

التوا�شل بن الدار�شات.

- اإعداد كـــوادر من الدار�شـــات للعمل 

يف جمال الدعـــوة، والتدري�ص �شواء يف 

اللجنة، اأو بن جالياتهن، اأو يف بلدانهن 

غـــادرة الكويـــت، اأو مـــن خـــالل  بعـــد ممُ

الدعوة الإلكرتونية.

ويحر�ص الق�شم من خالل تلك الأهداف 

على تفعيـــل م�شروع »علمني الإ�شالم«، 

والـــذي يمُعترب مـــن اأبـــرز م�شاريع جلنة 

التعريف بالإ�شـــالم، والذي يهدف اإىل 

رعاية املهتدين تعليمًيا وثقافًيا.

اأعداد خريجات الدورات التمهيدية 

واملتقدمة واللغة العربية 

37101 دار�شة من 1995 حتى 2013

نظام الدرا�شـــة

نظـــام الدرا�شة نظام ف�شلي وهو عبارة 

عـــن ثالثـــة ف�شـــول درا�شيـــة )الف�شل 

اخلريفـــي والربيعـــي وال�شيفي(، ومدة 

الدرا�شـــة اأربعة �شهور لكل ف�شل بواقع 

اللغـــة  لـــدورات  درا�شيـــة  �شاعـــة   32
العربيـــة و24 �شاعة درا�شيـــة للدورات 

ال�شرعية.

تلف  والدار�شـــات امللتحقات هن من ممُ

وامل�شتويـــات،  واجلن�شيـــات  الثقافـــات 

فنجد الدكتـــورة واملهند�شـــة واملدر�شة 

اإىل جانب املمر�شات واملوظفات وربات 

البيوت والعامالت يف املنازل.

تلف  اإن اجتماع هوؤلء الدار�شات من ممُ

د  اجلن�شيات واللغـــات والثقافات يمُج�شنّ

الأخـــوة الإ�شالميـــة، ويمُعـــزز التوا�شـــل 

بينهـــن، وهذا مـــا حتر�ـــص عليه جلنة 

التعريف بالإ�شالم.

املناهج الدرا�شية

يقوم ق�شم الف�شـــول الدرا�شية باإعداد 

وتطويـــر املناهـــج الدرا�شيـــة اخلا�شة 

باملهتديـــن اجلـــدد، لتعليمهـــم العلـــوم 

ال�شرعية والثقافيـــة �شمن اإطار املنهج 

الإ�شالمـــي الو�شطـــي، ويف اإطار برامج 

تكاملة، وباإ�شتخدام اأحدث  مدرو�شة وممُ

الو�شائـــل التكنولوجيـــة، وذلـــك �شعًيـــا 

لتحقيق ا�شرتاتيجيـــة اللجنة، واملتمثلة 

بالتعريـــف  الأوىل  املرجعيـــة  بجعلهـــا 

بالإ�شالم وبتدري�ـــص اللغة العربية لغري 

الناطقن بها.

املناهج الدرا�شية املمُعدة من ِقبل ق�شم الف�شول 

للمهتدين اجلدد

الدورة التمهيدية 

وهي دورة ممُدتها اأربعة �شهور بواقع ثالث 

�شاعـــات اأ�شبوعًيا، حيث تتعلم املهتدية 

اجلديـــدة مبـــادئ الإ�شالم مـــن عقيدة 

وفقـــه و�شـــرية واأخالق وحتفـــظ بع�ًشا 

من �شـــور القـــراآن الق�شـــرية. والهدف 

�شاعدة املهتدية على  من هذه الـــدورة ممُ

مناهج الفصول 
الدراسية تتسم 

بالوسطية في إطار 
برامج مدروسة 

ومتكاملة

كتبت: لطيفة ال�شعيد/ رئي�شة ق�شم الف�شول الدرا�شية
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�شلمة وربطها  بدء حياتها اجلديـــدة كممُ

بالبيئـــة الإ�شالمية. اأما املنهج املتبع يف 

تلك الـــدورة فهو كتاب »هـــذا طريقي« 

وهو من اإعداد ق�شم املهتديات اجلدد.

الدورات امُلتقدمة

بعد انتهاء املهتدية من الدورة التمهيدية 

تلتحق بالدورات املتقدمة والتي تت�شمن 

التايل:

بعلومـــه  الكـــرمي  القـــراآن  دورات   - 1
املمُختلفـــة: هذه الـــدورات ت�شمل حفظ 

وتالوة وجتويد وتف�شري القراآن الكرمي،  

ويقوم الق�شم  بت�شجيع الدار�شات على 

اللتحـــاق بـــدورة مبادئ قـــراءة القراآن 

الكرمي، حيث يتعلمن اأ�شوات احلروف، 

ومهـــارات القـــراءة املختلفة، ثـــم يلتحقن 

بـــدورات التالوة واحلفظ والتجويد، وقد 

اأعد الق�شم منهًجا خا�ًشا لهذه الدورة.

اإن ارتبـــاط امل�شلـــم اجلديد بكتاب اهلل 

-عـــز وجـــل- يزيد مـــن تثبيـــت اإيانه 

بخالقـــه  وارتباطـــه  عالقتـــه  وتقويـــة 

بالإ�شافـــة اإىل ت�شجيعـــه علـــى ال�شري 

بهدى القراآن الكرمي.

2 - الدورات ال�شرعية: 

تعمـــل تلك الدورات على اإعادة �شياغة 

عقل املهتدية اجلديدة، لكي تفهم الدين 

مبفهومه ال�شحيـــح، وتكون قادرة على 

رد ال�شبهـــات التي تمُثـــار حول الإ�شالم، 

�ش�ص 
مُ
وتتمكن من الدعوة اإىل اهلل على اأ

�شحيحة.ومن اأهم تلك الدورات دورات 

العقيـــدة مب�شتوياتهـــا، دورات ال�شـــرية 

النبوية وال�شحابة واخللفاء الرا�شدين، 

دورات  مب�شتوياتـــه،  الفقـــه  دورات 

خا�شة بالآداب والأخـــالق الإ�شالمية، 

ال�شحيح هذه الدورات دورات العقيدة 

مب�شتوياتهـــا، دورات ال�شـــرية النبويـــة 

وال�شحابة واخللفاء الرا�شدين، دورات 

تعلقـــة  ممُ دورات  مب�شتوياتـــه،  الفقـــه 

بهات حول  بالق�شايـــا الدعويـــة مثل:�شمُ

الإ�شالم، عي�شى \ يف القراآن، كوين 

مد يف الإجنيل، الإعجاز يف  داعية، حممُ

القراآن وال�شنة وغريها من الدورات. 

3 - دورات تدري�ـــص اللغة العربية لغري 
الناطقن بها:

ت�شعـــى جلنـــة التعريـــف بالإ�شالم منذ 

ن�شاأتهـــا وعلى مدى 36 عاًما اإىل تعليم 

وتثقيـــف اللغة العربية لغـــري الناطقن 

بها، وهذا اجلهد اأثمر عن تخرج الآلف 

من الدار�شين يف تلك الف�شول. 

وقـــد قـــام ق�شـــم الفمُ�شـــول الدرا�شيـــة 

بالتعاون مع معهد كامز باإعداد �شل�شلة 

كتـــاب "علمني العربيـــة«، والتي تتكون 

من اأربعة م�شتويات.

مل�شاعـــدة  عـــدت 
مُ
اأ ال�شل�شلـــة  وهـــذه 

الغـــري ناطقـــن باللغـــة العربيـــة علـــى 

التوا�شل والتفاهـــم يف حياتهم اليومية 

وممُعامالتهـــم، ولي�ـــص للغو�ـــص يف اأدب 

اللغـــة العربية وقواعدهـــا، وقد تيزت 

ال�شل�شلـــة  لتلـــك  اللغويـــة  الرتاكيـــب 

وممُفرداتهـــا بالب�شاطـــة وال�شال�شة،كما 

مت اإدخال املفاهيم الإ�شالمية كح�شيلة 

همـــة يف  ممُ وكمفاهيـــم  ممُكملـــة  لغويـــة 

تلـــك  مـــن  والرابـــع  الثالـــث  امل�شتـــوى 

ال�شل�شلـــة، لتعريـــف الدار�شن من غري 

امل�شلمن بالإ�شالم، ومرفق مع كل كتاب 

قر�ص ممُدمج يحتوي على عر�ص مرئي 

كو�شيلة تعليمية.

»هذا طريقي« منهج الدورات التمهيدية للمهتدين اجلدد �شل�شلة »علمني العربية« املنهج  املقرر يف جلنة التعريف

ف�شل درا�شي يف الرو�شة

اجتماع الدارسات 
من مختلف 

الجنسيات واللغات 
والثقافات يجسد 
األخوة اإلسالمية
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وها هي جتربة اإحدى الدار�شات بتلك 

الدورات:

تقـــول ال�شيدة انتونيا: اإنها تعرفت على 

جلنـــة التعريـــف بالإ�شالم  مـــن اإحدى 

�شديقاتهـــا، والتي التحقـــت �شابًقا يف 

دورات اللغة العربية لغري الناطقن بها، 

وقد ا�شتفادت  منها كثرًيا.

 وتتابـــع قائلة: اجتازت ثالثة م�شتويات 

يف تلـــك الدورة، واأ�شبحـــت الآن قادرة 

على التحدث باللغـــة العربية املمُب�شطة، 

بالإ�شافة اإىل الكتابة والقراءة واأ�شافت 

يـــز الدار�شة يف تلك  انتونيـــا: اإن مـــا يمُ

الدورات التـــي تمُقيمها جلنـــة التعريف 

موؤهـــالت،  املمُدر�شـــات  اأن  بالإ�شـــالم 

ولديهـــن اخلـــربة الطويلـــة يف تدري�ـــص 

غـــري الناطقن باللغـــة العربية، كما اأن 

املناهج املمُعـــدة للتدري�ص تتميز باملمُرونة 

وال�شال�شـــة، وت�شاعـــد علـــى التوا�شل 

ـــرق التدري�ص  اليومـــي مع الآخرين، وطمُ

رق. بها تمُواكب اأحدث الطمُ

ويقـــوم ق�شـــم الف�شـــول الدرا�شية بن 

الفـــرتة والأخرى بتنظيم دورات خا�شة 

لتعليـــم اللغة العربية لغري الناطقن بها 

عد منهج خا�ص لهن 
مُ
للمر�شات، وقـــد اأ

من ِقبل معهد كامـــز للتدريب، كما اأننا 

بداأنـــا هذا العام بتنظيـــم دورة تدريبية 

ممُدتهـــا ثمانيـــة �شهـــور للح�شـــول على 

ال�شهـــادة الربيطانية يف اللغـــة العربية 

.Edexcel GCSE  كلغة ثانية

ومـــن اجلديـــر بالذكـــر هنـــا اأن تنظيم 

اللغـــة  ودورات  ال�شرعيـــة  الـــدورات 

العربيـــة ل يكـــون فقـــط يف مقار فروع 

اللجنـــة املختلفة،بـــل يكـــون اأي�ًشـــا يف 

ال�شكنـــات اخلا�شـــة بالعامـــالت، ويف 

املدار�ـــص الأجنبية، وال�شجـــن املركزي            

ومراكـــز تنميـــة املجتمـــع، وال�شفارات 

وغريها من الأماكن،وذلك ت�شهياًل على 

بل لهن لاللتحاق  املهتديات، وتهيئة ال�شُّ

بتلك الدورات.

كمـــا يمُ�شاحـــب تلـــك الـــدورات اأن�شطة 

تنوعة، مـــن بينها:  ثقافيـــة وترفيهيـــة ممُ

�شابقات حلفظ وتالوة القراآن  تنظيـــم ممُ

الكـــرمي يف كل فـــرع من اأفـــرع اللجنة، 

الرهيمـــاين  �شابقـــة  ممُ يف  امل�شاركـــة 

ال�شنوية حلفظ القراآن الكرمي، رحالت 

ثقافية وترفيهية، تنظيم حفالت تخرج 

�شابقـــات ثقافية خا�شة  للدار�شـــات، ممُ

باملنا�شبات الدينية والوطنية.

الهتمام بتطوير داعيات اللجنة

يحر�ص ق�شم الف�شول الدرا�شية باإدارة 

ال�شوؤون الن�شائيـــة على تطوير داعيات 

اللجنـــة والرتقـــاء مب�شتوياتهن وتنمية 

ثقافتهـــن الإ�شالميـــة، وذلك من خالل 

تنظيـــم الـــدورات ال�شرعيـــة املختلفة، 

ودورات التنمية الب�شرية حتت اإ�شراف 

الدكتـــورة اإيـــان املـــرزوق، اإىل جانـــب 

برامـــج تدريب وتطوير الدعـــاة، والتي 

ي�شرف عليها ق�شـــم التطوير والتدريب 

مبعهـــد كامز للتدريـــب، وذلك للو�شول 

اإىل الأداء الوظيفي الأمثل وحر�ًشا من 

جلنـــة التعريف بالإ�شـــالم على تطبيق 

مبداأ اإدارة اجلودة.

يمُنظمهـــا  خا�شـــة  �شابقـــات  ممُ وهنـــاك 

ق�شـــم الف�شـــول الدرا�شيـــة للداعيـــات 

�شابقـــة حفظ القراآن واحلديث  منها: ممُ

ال�شريـــف، وكتابـــة ق�ش�ـــص املهتديات 

امل�شابقـــات  هـــذه  وتاأتـــي  وغريهـــا،  

الدعويـــة  الأن�شطـــة  اإىل  بالإ�شافـــة 

والتعليميـــة التـــي تقوم بهـــا الداعيات 

�شمـــن م�شـــروع كفالة الدعـــاة،  ونحن 

هنا ن�شيد بجهود اأهل اخلري يف الكويت 

لدعمهـــم لذلك امل�شروع، ونب�شرهم باأن 

عـــدد الداعيـــات و�شلـــن  95 داعيـــة 

تلفة. يتحدثون بلغات ممُ

ُطموحات

لدينـــا الكثري مـــن الطموحات ولعل من 

اأبرزها القيام بتحويل مناهجنا الورقية 

اإىل مناهـــج اإلكرتونيـــة، لي�شتفيد منها 

اأكـــرب عدد مـــن املهتديـــن داخل وخارج 

الكويـــت، واإن�شاء معهـــد لإعداد الدعاة 

ودبلـــوم يف ال�شريعـــة لغـــري الناطقـــن 

باللغة العربية. 

تعليم املهتديات يف مركز بزيع اليا�شن لتحفيظ القراآن حتت اإ�شراف 

دار النوري للمهتديات باجلهراء

ف�شل لتعليم اللغة العربية لغري الناطقن بها 

يف فرع ال�شاملية

خريجات اللغة العربية من فرع املنقف

إعداد الكوادر 
النسائية الدعوية 

من مهام الفصول 
الدراسية
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معرض أعمال خط عربي لخطاط صيني 
مسلم يقام في مدينة النتشو

اختتـــم معر�ـــص اأعمال للخطاط امل�شلم ت�شـــن كون بعنوان »تعاليـــم كونفو�شيو�ص« 

موؤخـــًرا مبتحف ممُقاطعـــة قان�شو �شمال غرب ال�شـــن. وا�شت�شافت هذا املعر�ص 

كومة ممُقاطعة قان�شو واإدارة الثقافة يف املقاطعة.  وزارة الثقافة ال�شينية وحمُ

ومت عر�ـــص 120 عمـــاًل فنًيـــا يف 5 اأيـــام ا�شتخدم ت�شن كون فيهـــا اأنواع  خطوط 

مثـــل الثلث والكويف والفار�شـــي والديواين. وكان ت�شن كون قد تعاون مع خطاطن 

�شينيـــن لكتابة الن�شو�ـــص ال�شينية لـ»تعاليم كونفو�شيو�ص« مـــن اأجل خلق وحدة 

مثالية فيها بن الثقافتن ال�شينية والعربية وبن مو�شوع كال�شيكي و�شكل فني.

واأظهـــر هذا املعر�ص �شحـــر التعددية الثقافية واأبهر اأنظـــار اجلماهري. وا�شتمتع 

احلا�شرون بالثقافة ال�شينية وب�شحر اخلطن العربي وال�شيني يف اآن واحد. 

حياة محمد علي كالي يرويها فيلم وثائقى

يوم الفيلم الفلسطيني 
الثالث بهولندا

مـــت جمموعة الفيلـــم الفل�شطيني يف مدينة  نظَّ

»هيلفر�شـــوم« الهولندية »يوم الفيلم الفل�شطيني 

ر�ص يف ذلك اليوم 8 اأفالم وثائقية  الثالث«،  وعمُ

تلفتن. بالتوازي يف �شالتن ممُ

ِر�شـــت هـــي: »اإىل اأين تطري  والأفـــالم التـــي عمُ

الع�شافـــري ؟«، و»العـــودة اإىل غزة«، و»الهجوم«، 

و»احلجارة تبكي«، و»الفتية الطائرون من غزة«، 

�شورة«، و»خريطة الطريق  و»ال�شريك يف اأر�ص ممُ

للعن�شرية«، و»جندي على ال�شطح«، و»املخترب«، 

و»احلمد هلل اأنه يوم اجلمعة«. 

يمُقدم الفيلم الوثائقى “Iam Ali” اأ�شرار 

وكوالي�ـــص حياة البطل املالكم حممد علي 

ب وانتظار عر�ص  ر على ترقنّ كالي، وكموؤ�شنّ

الفيلم، اأ�شارت بع�ص املواقع الفنية اإىل اأن 

الفيلم من املنتظـــر اأن يح�شل على فر�ص 

وا�شعـــة من امل�شاهدة، ورمبـــا الإ�شادة من 

جانب اجلماهري والنقاد على حدنّ �شواء.

يمُذكـــر اأن الفيلم من تاأليـــف واإخراج كالر 

لوينز، و�شاركـــت بالفيلم ابنتا حممد علي 

كالي: هانـــا وماريـــوم، اإىل جانـــب جيـــم 

براون وراهمان علي.

اأما عـــن حياة املالكم حممـــد علي كالي، 

فقد ولد لأ�شرة م�شيحية فى ولية كنتاكى 

طـــوال  وظـــل  1942م،  عـــام  الأمريكيـــة 

ًبا بــــ “ريا�شى القرن”،  لقنّ ع�شريـــن عاًما ممُ

وهو �شاحب اأ�شرع لكمة فى العامل، والتى 

ت�شل �شرعتهـــا اإىل 900 كيلو مرت تقريًبا 

فـــى ال�شاعة، وقـــد ا�شتطـــاع حممد علي 

كالي اأن يفوز علـــى املالكم العاملى �شونى 

لي�شتـــون، ثـــم بعدها حتـــول اإىل الإ�شالم 

وغـــرينّ ا�شمه واحتفظ بلقب “كالي“، وقد 

تاأثر كالي باملفكر الأمريكى امل�شلم مالكوم 

ب وحميـــم، تاأثر  اإك�ـــص، وهو �شديـــق ممُقرنّ

باأفكاره واآرائـــه الإ�شالمية، ومالكوم اإك�ص 

ًرا كبرًيا فى  هو داعية اإ�شالمى اأحدث تطونّ

م�شار احلركة الإ�شالمية فى اأمريكا. 
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اأدب وفن



إسبانيا: مؤتمر الفن اإلسالمي 
والخط العربي

اأقامـــت اجلالية الإ�شالمية مبدينة »ثاراجوثا« الإ�شبانية – بالتعاون 

مـــع املركز الجتماعي الثقايف »خواكن رونكال« – موؤتًرا عن الفن 

الإ�شالمي، مع عر�ص للخط العربي باأنواعه املختلفة، وكذلك كتابة 

الأ�شماء باللغة العربية ملن يرغب يف ذلك.

و�شيتـــم عقـــد هـــذا املوؤتـــر  مبركـــز »خواكـــن رونـــكال«. و�شوف 

ي�شت�شيف املوؤتر اخلبري واأحد خطاطي اللغة العربية »عبدال�شالم 

الب�شيوين«. 

فيديو.. الممثل الهندي »شاروخان«: اإلسالم 
ال يسمح بإيذاء الناس

تداول ن�شطاء مواقع التوا�شل الجتماعي »في�شبوك، و«تويرت«، فيديو للنجم الهندي 

ه له �شوؤال حول اأ�شباب اعتناقه  حممد علي �شاروخان يف اأحد اللقاءات، عندما ومُجِّ

لالإ�شالم، فاأجاب باأنه ولد هكذا.

و�شـــرح �شاروخـــان جزًءا من �شورة املائدة ليو�شـــح وجهة نظره حول عظمة الإ�شالم 

وعمقـــه، ووجـــه كالمـــه لل�شبـــاب باأن يتعمقـــوا يف فهـــم الإ�شـــالم، واأن يبتعدوا عن 

ال�شطحيـــة، وهو مـــا يمُحاول تعليمه لأطفاله، واأن القـــراآن كالم اهلل ول ي�شمح باأذية 

اأحـــد، فمـــن اأذى �شخ�ًشا يف القراآن الكرمي كاأمنـــا اأذى النا�ص جميًعا، واأن القراآن ل 

ي�شمح حتى يف اأثناء احلروب باأذية الأطفال والن�شاء ول العجائز. 

 http://goo.gl/0Zi4To :الرابط

بليِلى جئُت اأ�شتجِدى �شياكا                  

َــا جا اأقفو نداكـــــ                   على �شفِن الرَّ

وفوَق الكاهل الأ�شقى جبالٌ                  

من اخلذلن تخجُل من �شناكا 

فقلبى مثــــُل ع�شفــــوٍر بَفـــــــخٍّ                   

يئنُّ فيــا ُتـــرى يلقـــــــَى ِفكــاكـــــا!

اد يحمُل �شهَمُه فى                 يَّ وذا ال�شَّ

بـاكـــــــا                 يــــــٍد ويـــــٌد �شتوِدعـــــه ال�شِّ

عــــــاِرك عّلِنى اأحَظـــى بعمــٍر                   
ُ
اأ

ـى الروح ينهُل من �شفاكـا                ُيَنقِّ

اأتيتـــــك فوق مـــــوٍج من دعـاء                    

               ودمعـى فـــــوَق اأوجاعـــــى اأتـاكـــــا

قّلـــُب َجعبتــــى األَقى ظـالًمـا                   
ُ
اأ

               يــــزجُّ النف�َس يورُدهـا الهالكــــــــا

فاأرجــع بعــد اإقدامـــــى يوؤو�ًشا                  

              فكيـــف ملـذنـــٍب يبـغى ِحمـاكــــا؟

فتجذبنى نـــــداوُة قــــارٍئ عـــــْد                  

            ول تقنـْط ول ت�شـجْن خطـاكا

كاأن القلــــب قـــــاوم جلطًة فـى                 

            اأمــــــان عـاد يرك�س فى ِحماكــــا

فال متنْع فـــــــوؤادَى من ر�شاكا                 

          واأمطـــــر فــــوق اأنفـا�شـى نـداكـــــا

جماُل الوجه يقبُح اإن �شالكا                

 اإن ع�شاكـا
ُ
           ونب�ُس القلب ي�شداأ

أمطر فوق أنفاسى نداكا
ال�شاعر/ رم�شان عبد الاله اإبراهيم
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اإعــداد: ال�شاعر حممـود عثمـان



اأ�شـــاد ال�شفـــري امل�شـــري يف الكويـــت 

عبد الكـــرمي �شليمـــان بالعمل اخلريي 

�شاهمات  الكويتـــي، موؤكـــًدا  علـــى اأن ممُ

اأهـــل الكويت جابـــت الكـــرة الأر�شية، 

وو�شلت اإىل جميع بقاع املعمورة، وذلك 

بتوجيـــه من �شمو الأمـــري ال�شيخ �شباح 

الأحمد الـــذي ا�شتحق اأن تمُكرمه الأمم 

املتحدة، وتطلـــق عليه لقب قائد العمل 

الإن�شـــاين وا�شتحقت الكويت يف عهده 

اأن تكون مركًزا للعمل الإن�شاين. 

وحتـــدث ال�شفـــري �شليمـــان يف حـــوار 

ثمًنا  للب�شرى عن حملة »املليون بطانية« ممُ

اجلهـــود احلثيثة، التي تقوم بها جمعية 

�شاركتها  النجـــاة اخلرييـــة من خـــالل ممُ

يف احلملـــة، وا�شتعدادهـــا التام لإجناح 

�شيًدا يف الوقت ذاته بت�شجيع  احلملة، ممُ

اجلمعية لهذا امل�شروع، وتخ�شي�ص كافة 

فروعهـــا املنت�شرة يف الكويت ل�شتقبال 

امل�شاهمـــات والتربعات من اأبناء م�شر 

يف الكويـــت، تهيًدا لإر�شالها لأهاليهم 

يف كافة اأنحاء م�شر من الأ�شر الفقرية 

وذوي الدخل املحدود. 

واأو�شـــح �شليمان اأن ال�شفـــارة امل�شرية 

تمُنفـــذ احلملـــة منـــذ ثـــالث �شنـــوات، 

واأن الهـــدف مـــن تلك احلملـــة اإن�شاين 

بالدرجـــة الأوىل لر�شم البت�شامة على 

وجـــوه اأ�شحـــاب الدخـــل املحـــدود يف 

�شعيد م�شـــر، وامل�شاهمة يف حمايتهم 

من برد ال�شتاء القار�ص يف جنوب وادي 

النيـــل، واأن البطاطـــن والأغطيـــة بـــل 

واملالب�ص ال�شتوية اأكرث الو�شائل فعالية 

يف هذا ال�شدد.

واأعـــرب �شليمـــان عـــن �شكـــره جلميع 

اجلهات املتعاونـــة لإجناح احلملة منها 

وزارتي ال�شـــوؤون واخلارجيـــة بالكويت 

وتقديهـــا كافـــة الت�شهيـــالت وتذليـــل 

جميع ال�شبل لإجنـــاح احلملة يف اأ�شرع 

تابعة جمل�ص الوزراء  �شرًيا اإىل ممُ وقت، ممُ

يف م�شـــر للحملـــة، وت�شديـــد الرقابـــة 

عليهـــا، ل�شمـــان اإي�شـــال امل�شاعـــدات 

اأخـــرى،  وتفا�شيـــل  اأ�شحابهـــا...  اإىل 

كـــن التعرف عليها يف �شياق ال�شطور  يمُ

التالية:

اأ�شاد بالعمل اخلريي الكويتي.. من خالله ا�شتحق الأمري لقب قائد العمل الإن�شاين

السفير سليمان: نثمن مشاركة جمعية النجاة 
بحملة »المليون بطانية«

اأ�شاد بالعمل اخلريي الكويتي.. من خالله ا�شتحق الأمري لقب قائد العمل الإن�شاين

السفير سليمان: نثمن مشاركة جمعية النجاة 
بحملة »المليون بطانية«

)143( يناير 2015 ــ ربيع الأول 321436

حوار العدد



جمعية النجاة سخرت 
كافة إمكانياتها 

وخصصت خطا ساخنا 
ونشرت مندوبيها 

وفتحت كافة فروعها 
الستقبال التبرعات 

والمساهمات

البدايـــــــة والنطالقة

بداية.. حدثنا عن بداية احلملة، ومن 

اأين جاءت الفكرة؟ 

لقـــد بداأت احلملة منـــذ ثالث �شنوات، 

وكانـــت فكـــرة اأحد املذيعـــن امل�شرين 

ويف  اأديـــب،  عمـــرو  الإعالمـــي  وهـــو 

احلقيقـــة نحـــن نقـــوم با�شتمـــرار بهذا 

الن�شاط، ويتم جمع البطاطن لتوزيعها 

علـــى الأ�شر حمـــدودة الدخل، ولكن مل 

ياأخذ الن�شاط �شكل احلملة. 

ما الهدف من احلملة؟ 

يف احلقيقـــة اإن الهدف من احلملة هو 

ال�شعور والإح�شا�ص وامل�شاركة بالدرجة 

عاناة اأهالينا، حيث  الأوىل يف تخفيف ممُ

ن�شعـــى اإىل تقـــدمي العـــون وامل�شاعدة، 

ور�شـــم البت�شامـــة على وجـــوه الفقراء 

وذوي الدخـــل املحـــدود، خا�شـــة ممن 

يعي�شون يف جنوب الوادي، تلك املنطقة 

التـــي  تتميـــز مبناخ �شديـــد الربودة يف 

ال�شتـــاء، لذلـــك ن�شعـــى لتوفـــري هـــذه 

الكميات من البطاطن وتوزيعها -باذن 

اهلل تعـــاىل- علـــى الفقـــراء الذيـــن ل 

يلكـــون اإمكانات لتوفري و�شائل تدفئة؛ 

تقيهم برد ال�شتاء.

كمـــا اأن احلملة يتـــم تنفيذها باجلهود 

ال�شعبيـــة من امل�شرين عن طريق تربع 

اأبنـــاء الوطن بهـــذه البطاطن، حلماية 

اأبناء وطنهـــم خا�شة يف جنوب الوادي، 

نتيجة الظروف ال�شعبة التي يعي�شونها 

هناك، ولتح�شن الأحوال املعي�شية لغري 

القادرين وذوي الدخل املحدود.

لذلـــك فاإن احلملة تعتمد على تربعات 

�شاعـــدات اأبنـــاء م�شـــر يف اخلـــارج  وممُ

مل�شاعدة اأهاليهـــم واأقاربهم وذويهم يف 

داخـــل م�شـــر املحرو�شـــة، )كلنا واحد( 

ويجـــب علـــى القادرين مـــن اأبناء م�شر 

�شاعدة غري القادرين وذوي العوز من  ممُ

اأهلهم وذويهم.

عـــالوة علـــى ذلـــك قامـــت احلكومـــة 

امل�شريـــة وجمل�ص الوزراء بتبني الفكرة 

وقامت وزارة اخلارجية بتوجيه تعليمات 

لنـــا هنا يف ال�شفـــارة امل�شرية بالكويت 

كن  لدعم احلملة بتجميع اأكرب عدد مممُ

مـــن البطاطن والأغطيـــة، عالوة على 

توفري املالب�ص ال�شتوية الأخرى، خا�شة 

اأن البطاطـــن و�شيلـــة فعالـــة وعمليـــة 

و�شهلـــة و�شعرها يف املتنـــاول، ولو كان 

مبقـــدور احلكومة واأبنـــاء م�شر توفري 

و�شائـــل اأخرى للتدفئة مثـــل، الدفايات 

الكهربائية ملا ترددنا يف ذلك. 

وقد اأعلنـــت جمعية النجاة اخلريية يف 

بادرة ا�شتقبال التربعات  الكويـــت عن ممُ

يف فروعهـــا، والتن�شيـــق مـــع  ال�شفارة؛ 

لتوزيـــع امل�شاعدات يف م�شـــر باملناطق 

الفقرية والع�شوائيات...

ما الذي مُتثله هذه املبادرة؟ 

يف احلقيقـــة ملـــا علـــم القائمـــون على 

جمعيـــة النجـــاة اخلرييـــة يف الكويـــت 

بانطـــالق حملـــة املليـــون بطانية قامت  

اإدارة اجلمعيـــة بتوجيهـــات مـــن مدير 

عام اجلمعية الدكتور حممد الأن�شاري 

بالت�شـــال علينا يف ال�شفـــارة امل�شرية، 

ورحبنـــا مب�شاركتهـــا يف احلملـــة نظًرا 

جلهودها اخلريية، وخربتها الطويلة يف 

جمال العمل اخلريي والإن�شاين.

مـــا اأود اأن اأو�شحه اأن جميع امل�شوؤولن 

يف جمعيـــة النجاة اخلريية اأبدوا تعاوًنا 

كبـــرًيا مـــع جميـــع الزمـــالء بال�شفارة، 

جميـــع   علـــى  اجلمعيـــة  وح�شلـــت 

املوافقات القانونية مـــن وزارة ال�شوؤون 

الجتماعية والعمـــل، ونحن من جانبنا 

قمنـــا بالتوا�شـــل مـــع وزارة اخلارجية 

امل�شرية، لت�شهيل اإجراءات تلك احلملة 

يف م�شـــر، ومت كل �شيء ب�شكل قانوين، 

وتت موافقة وزارة اخلارجية. 

حوار: حممد طه / مدير العالقات العامة 
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الهدف من الحملة 
إنساني بالدرجة األولى.. 
تسعى لرسم االبتسامة 

على وجوه أهالينا 
في جنوب الوادي 

وحمايتهم من برد 
الشتاء القارس

ووجدنـــا رد فعـــل طيـــب مـــن جمعيـــة 

النجـــاة اخلرييـــة با�شتعدادهـــا لجناز 

احلملـــة، وقامـــت بفتح جميـــع فروعها 

وجلانهـــا اخلرييـــة املنت�شـــرة يف جميع 

اأنحـــاء الكويت، ل�شتقبـــال امل�شاهمات 

مـــن املواطنـــن امل�شريـــن يف الكويت، 

عـــالوة على ذلك قامـــت جمعية النجاة 

بتخ�شي�ـــص خـــط �شاخـــن ل�شتقبـــال 

امل�شاهمات من اأبنـــاء م�شر، ونحن من 

جانبنا ن�شكر اجلمعية على تلك اجلهود 

التي ت�شب يف تعزيز العمل اخلريي. 

حدثنـــــــا عن اجلهات الداعمة للحملة؟ 

يف الواقع اإن هناك اأطراًفا كثرية تمُقدم 

كافة اأ�شكال الدعم للحملة منها برنامج 

القاهـــرة اليوم الـــذي يمُقدمه الإعالمي 

عمرو اأديب وهو �شاحب الفكرة، والذي 

يمُقدم اجلزء الدعائي للحملة، بالإ�شافة 

اإىل الربامـــج التلفزيونية الأخرى التي 

تدعم احلملـــة دعائًيا واإعالمًيا، عالوة 

علـــى ذلك فاإن جمل�ص الوزراء يف م�شر 

يمُ�شاند الدعوة بقـــوة، واأعطى تعليماته 

لـــوزارة اخلارجية التـــي بدورها قامت 

اإىل  امل�شريـــة  ال�شفـــارة  بتوجيهنـــا يف 

تقدمي كافة اأ�شكال الدعم للحملة.

ومن اجلهـــات الأخرى الداعمة للحملة 

جمعية »م�شر اخلري«، و »دار الأورمان«، 

و�شركـــة »دي  اإت�ـــص اإل DHL« التـــي 

تكفلت من جانبهـــا بتو�شيل البطاطن 

يف  اأهالينـــا  اإىل  جماًنـــا  والأغطيـــة 

جمهورية م�شر العربية. 

كيف تثمن دور جمعية النجاة اخلريية 

وحتم�شها للم�شاركة يف احلملة؟ 

اإنني اأ�شيد بالدور الرائع  الفعال جلمعية 

النجاة اخلرييـــة يف احلملة وحتم�شها، 

حيـــث اإن اجلمعية ل ت�شتهدف اإل فعل 

اخلري وتعزيز العمل الإن�شاين بالدرجة 

الأوىل، ونمُثمـــن جهـــود القائمـــن على 

اجلمعيـــة بداية مـــن رئي�شها د. حممد 

الأن�شاري اإىل اأ�شغر موظف فيها، لهم 

منـــا هنـــا يف ال�شفارة ومـــن اأبناء م�شر 

كل ال�شكـــر والتحية، كمـــا نمُ�شيد اإ�شادة 

كاملة باأبناء م�شر لتلبيتهم لنداء الأهل 

يف م�شر املحرو�شة. 

مـــــــا ال�شريحة امُل�شتفيـــــــدة من احلملة؟ 

تو�شطة  خرى ممُ
مُ
 يف م�شر فئات غنية، واأ

الدخـــل، وثالثة فقرية،واأخ�ـــص بالذكر 

هـــي  فتلـــك  الفقـــرية،  الثالثـــة  الفئـــة 

احلملـــة،  مـــن  امل�شتفيـــدة  ال�شريحـــة 

واأعـــداد هـــذه الفئـــة لي�شـــت بالقليلة، 

وناأمل و�شول اأكرب عدد من امل�شاهمات 

لتلك ال�شريحة.

هل هناك جهات حُمددة يتم التن�شيق 

معهـــــــا يف م�شـــــــر لتوزيـــــــع البطاطـــــــني 

والأغطية؟ 

نعم هنـــاك جهـــات يف كل املحافظات، 

فـــروع دار  مـــع  التن�شيـــق  يتـــم  حيـــث 

الأورمـــان وفروع جمعيـــة م�شر اخلري، 

وكلتـــا اجلهتـــن لهمـــا فـــروع يف كافـــة 

اأنحـــاء اجلمهورية، حيـــث تتوىل توزيع 

امل�شاهمات على اأهالينا يف م�شر. 

ما هـــــــي الت�شهيالت والرتتيبـــــــات التي 

ُتقدمهـــــــا ال�شفارة جلمعيـــــــة النجاة يف 

�شبيل اإجناح تلك احلملة؟

يف احلقيقة اإن ال�شفارة امل�شرية قامت 

باإعـــداد ممُذكـــرة، ومت تقديهـــا لوزارة 

اخلارجيـــة الكويتيـــة يف هـــذا  ال�شاأن، 

والتـــي قامت من جهتهـــا بالتوا�شل مع 

وزارة ال�شـــوؤون الجتماعيـــة والعمل يف 

الكويـــت، وتـــت املوافقة علـــى  تفعيل 

وت�شهيـــل  املوافقـــات  وتـــت  احلملـــة 

الإجـــراءات يف وقـــت قيا�شـــي، نظـــًرا 

لظروف اجلو البارد يف م�شر والإ�شراع 

يف توزيـــع امل�شاهمـــات مـــن بطاطـــن 

واأغطيـــة، حيـــث اإن الأمـــر ل يحتمـــل 

التاأخري، وبدورها تفاعلت معنا جمعية 

النجـــاة اخلريية تفاعاًل كبرًيا يف �شبيل 

اإجناح احلملة. 
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يتميز اأهـــــــل الكويـــــــت واأمريها �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ �شبـــــــاح الأحمد بالعمل 

اخلـــــــريي والإن�شاين.. حدثنا عن اأوجه 

امُل�شاعدة والدعم الذي ُتقدمه الكويت 

وموؤ�ش�شاتها اخلريية؟ 

لقـــد جبل اأهل الكويت على فعل اخلري  

�شاعداتهم �شتى بقاع الأر�ص،  وجابت ممُ

ولأمري الكويت �شاحـــب ال�شمو ال�شيخ 

�شباح الأحمد اجلابر ال�شباح -حفظه 

اأنحـــاء  كافـــة  يف  بي�شـــاء  -اأيـــاد  اهلل 

املعمـــورة  فاآثـــاره ل نلم�شهـــا فقط يف 

الـــدول الفقـــرية، بل نلم�شهـــا اأي�ًشا يف 

الدول الغنية والدول العربية، و من اأبرز 

الأمثلـــة  على ذلك �شوريـــا، حيث نمُثمن 

هود �شمـــو الأمري يف تنظيم موؤترين  جمُ

للمانحـــن لإغاثة الالجئـــن والنازحن 

املناطـــق  يف  املتواجديـــن  ال�شوريـــن 

�شاهمـــات  ممُ عـــن  ف�شـــاًل  احلدوديـــة، 

الكويت يف غزة.

�شاهمة الكويت املالية  بالإ�شافـــة اإىل ممُ

لأبحـــاث مكافحة فريو�ـــص الأيبول يف 

اإفريقيا، ولهذا ا�شتحقت الكويت اأن يتم 

تكريهـــا من ِقبل هيئـــة الأمم املتحدة، 

يمُطلـــق عليهـــا مركـــًزا  اأن  وا�شتحقـــت 

اإن�شانًيـــا عالًيا، وا�شتحـــق �شمو الأمري 

ال�شيخ �شباح الأحمد تكريه واأن يمُطلق 

عليـــه قائـــد العمـــل الإن�شـــاين، وللمرة 

الأوىل يف العـــامل يتم منـــح هذا اللقب 

لأحد الزعماء وهو �شمو الأمري ال�شيخ 

�شباح الأحمد.

كيف يتم �شمان امُل�شاهمات مُل�شتحقيها؟ 

وهل هنـــــــاك جهـــــــات رقابيـــــــة لتو�شيل 

امُل�شاعدات لأ�شحابها؟ 

يف احلقيقـــة اإن هذه الأمـــور واإن كانت 

يف املقـــام الأول تعتمـــد علـــى ال�شمري 

الإن�شـــاين واأننى على يقن اأن القائمن 

علـــى اأعمـــال اخلري والبـــــــــر يف م�شر 

ويف الكويـــت �شمريهـــم يقــظ يف فعل 

اخلـــري، اإل اأننـــا ل نكتفـــي بال�شمـــري 

مـــور رقابيــة من 
مُ
وحـــــده، بـــل هنـــاك اأ

ِقبـــل احلكومـــة امل�شرية التـــي تمُراقــب 

عن كثب اإي�شال هــــذه امل�شاهمات اإىل 

�شتحقيهـــا، من خــــــالل دار الأورمان  ممُ

وجمعيـــة م�شر اخلري. 

)كلنــا واحــد(.. وواجــب 
القادرين مــن أبناء مصر 

مساعدة غير القادرين
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التنسيق إلنجاح الحملة جاء 
على كافة المستويات.. 

وزاراتا الشؤون والخارجية 
بالكويت ذللتا كافة السبل 

واإلجراءات

خرى
ُ
جهات اأ

بخـــالف اأفرع جمعيـــة النجاة اخلريية 

خرى يتم 
مُ
يف الكويت، هل هناك جهات اأ

من خاللها جتميع املمُ�شاهمات؟ 

مـــن املعلـــوم اأن اأفـــرع جمعيـــة النجـــاة 

تلـــف مناطـــق الكويت،  نت�شـــرة يف ممُ ممُ

اأنحـــاء  وامل�شريـــون موجـــودون يف كل 

الكويـــت، لذلـــك فـــاإن فـــروع اجلمعية 

وجلانها اخلريية تعد الأجدر للعمل يف 

تلك احلملة.

هـــل هنـــاك و�شيلة ات�شال مـــن خاللها 

كـــن للم�شريـــن املتربعـــن تقـــدمي  يمُ

�شاهماتهم ؟  ممُ

كـــن الت�شـــال على اخلـــط ال�شاخن  يمُ

اأو  هاتفًيـــا/55644002،  للجمعيـــة 

التوا�شل مـــع مندوبى جمعيـــة النجاة، 

اجلمعيـــة  فـــروع  اإىل  الذهـــاب  اأو 

املنت�شـــرة بالكويـــت، وذلـــك للعمل على 

ا�شتقبـــال امل�شاهمـــات، ويف احلقيقـــة 

اإن عمليـــة توفـــري مندوبـــن مـــن ِقبـــل 

اجلمعية ل�شتقبـــال وجتميع التربعات 

وامل�شاهمـــات يعد عمـــاًل رائًعا ي�شتحق 

القائمون عليه كل ال�شكر والتقدير.. 

كلمة اأخرية 

كـــرر �شكـــري لدولـــة الكويـــت اأمـــرًيا 
مُ
اأ

�شاهماتهـــا  ممُ علـــى  و�شعًبـــا  وحكومـــة 

ثمـــن 
مُ
�شاندتهـــا للعمـــل اخلـــريي، واأ وممُ

جهـــود جمعية النجاة اخلريية، وال�شكر 

مو�شـــول اأي�ًشا اإىل وزارتـــي اخلارجية 

وال�شـــوؤون الكويتيتـــن، واأ�شكـــر كل من 

�شاهم يف هذا امل�شـــروع، واأ�شكر جميع 

اجلهات امل�شاهمة يف امل�شروع من مثل: 

جمعيـــة م�شـــر اخلـــري ودار الأورمـــان 

و�شركة »دي اإت�ـــص اإل DHL«، وكذلك 

برنامج القاهرة اليـــوم، وكل من �شاهم 

يف تلك احلملة املباركة. 
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تواجه الأمة الإ�شالمية والعربية هيمنة 

ثقافيـــة جتلت فـــى �شيطرة قـــوى اأتيح 

لهـــا من التمكن الع�شكـــرى وال�شيا�شى، 

مـــا يدفعهـــا اإىل اإدعـــاء اأن ح�شارتهـــا 

هـــى احل�شـــارة الأعلـــى، ومن ثـــم فاإن 

من حقهم التدخل فـــى ثقافة الآخرين 

وفر�ص منوذجها على الدول الأخرى.

قابل ما يحـــدث الآن فى العامل  وفـــى ممُ

دول  علـــى  املركـــز  دول  هيمنـــة  مـــن 

الأطـــراف فاإن ذلك يتطلب منا جتديًدا 

فى خطابنـــا الدينى املعا�شر، وبخا�شة 

اخلطـــاب  فـــى  التجديـــد  م�شاألـــة  اأن 

الدينـــى لي�شت ق�شيـــة مو�شمية، واإمنا 

توا�شلة تتجدد  هـــى ق�شية اإ�شالميـــة ممُ

بتجدد الزمـــان واملكان، وقد قال النبى 

] فى ذلك: »اإن اهلل يبعث لهذه الأمة 
علـــى راأ�ص كل مائـــة �شنة من يمُجدد لها 

دينها« )اأخرجه اأبو داود فى �شننه(.

والفكـــر الإ�شالمـــى يختلف عـــن الفكر 

الغربـــى ب�شقيـــه ال�شيوعـــى والفـــردى، 

فالفكـــر ال�شيوعي يقـــوم على التف�شري 

املـــادي للتاريخ، ويمُعـــادي الدين ويجعل 

اإلًهـــا واملذاهـــب الفرديـــة  مـــن املـــادة 

ايًدا من الدين،  الغربية تقف موقًفا حممُ

وكالهما يجعـــل الإن�شان اأ�شرًيا للدنيا، 

تعلقة بالفكر  وهنـــاك بع�ص املفاهيـــم ممُ

تعلقتان  الإ�شالمـــي ومنهـــا م�شاألتـــان ممُ

باخلطاب الديني:

امل�شاألـــة الأوىل: اأن الإ�شـــالم لي�ص ديًنا 

جديـــًدا، واإمنـــا هو كما و�شـــف القراآن 

همـــة النبي ] اأنه ر�شول اهلل  الكرمي ممُ

وخـــامت الأنبيـــاء، وجاء كتـــاب الإ�شالم 

هيمًنا  ممُ�شدًقا ملا بن يديه من الكتاب وممُ

عليه، وكما اأخرب القـــراآن الكرمي:«اآَمَن 

مُوؤِْمنمُوَن  بِِّه َوامْل نِزَل اإِلَيِْه ِمن رَّ
مُ
ولمُ مِبَا اأ �شمُ الرَّ

ِلِه لَ  ِ َوَمالآِئَكِتِه َوكمُتمُِبِه َورمُ�شمُ
نّ

كمُلٌّ اآَمـــَن ِباهلل

ِلِه َوَقالمُواْ �َشِمْعنَا  ن رُّ�شمُ َحٍد مِّ
َ
قمُ بَْنَ اأ نمَُفـــرِّ

ريمُ«  ْفَرانََك َربَّنَا َواإِلَيْـــَك امْلَ�شِ َطْعنَـــا غمُ
َ
َواأ

)البقرة:285(.

امل�شاألة الثانية: وهذا �شئ مهم لوجدان 

الأمـــة الإ�شالميـــة، فامل�شلـــم ل ينـــزع 

نف�شه مـــن احلياة بل عليـــه اأن يمُ�شارك 

ويعي�ـــص، ول يحرم نف�شـــه كمـــا اأمـــره 

َم ِزينَـــَة اهلل  ـــْل َمـــْن َحـــرَّ اهلل تعاىل:{قمُ

ْزِق  يَِّباِت ِمَن الرِّ ْخَرَج ِلعَباِدِه َوالْطَّ
َ
الَِّتـــَي اأ

نَْيا  َياِة الدُّ ــواْ يِف احْلَ ْل ِهـــي ِللَِّذيَن اآَمنمـُ قمُ

لمُ  َخاِل�َشـــًة يَـــْوَم الِْقيَاَمـــِة َكَذِلـــَك نمَُف�شِّ

وَن« )الأعراف:32(. الآيَاِت ِلَقْوٍم يَْعلَممُ

واخلطـــاب الدينـــى بهـــذا املفهـــوم هو 

نتـــج عقلـــى لتو�شيل �شحيـــح الدين،  ممُ

بحيث يتـــم فتح باب الجتهـــاد باأدوات 

نا�شبـــة ن�شتطيع مـــن خاللها  واآليـــات ممُ

جتديد �شياغـــة اخلطاب الدينى الذى 

ي�شـــدر من العلمـــاء والدعـــاة واملفتن 

اإىل جماهري امل�شلمـــن، وكذلك العامل 

اخلارجـــى، وعلى ذلـــك يكون اخلطاب 

الدينى فى حاجة اإىل الآتى:

1 - تراجع الدعوات املغلوطة والتف�شريات 

الـــذى  ال�شلبـــى  والتاأثـــري  املنحرفـــة، 

ار�شـــه بع�ص الدعـــاة، ول يعرفون ما  يمُ

يدور حولهم فى العامل.

2 - �شـــرورة وجـــود الفهـــم ال�شحيـــح 
لكثـــري مـــن جوانـــب الإ�شـــالم عقيـــدة 

و�شريعة وت�شـــوًرا للكون والطبيعة، فلم 

تعد امل�شاألة م�شاألـــة القدرة الدعوية اأو 

اخلطابية، واإمنا ل بد من ت�شحيح فهم 

الدعاة لأمور العقيدة وال�شريعة، وهذا 

تابعة ما  يمُكت�شـــب بالتعلم و البحـــث، وممُ

يحـــدث فى العامل من حتـــولت علمية 

ت�شارعة اخلطـــى، مما اأوجب  وتقنيـــة ممُ

علينـــا �شرورة النظـــر فح�ًشا وتدقيًقا، 

وامل�شاركـــة الفاعلة فى الأخـــذ بالعلوم 

املفيدة.

3 - الرتبـــاط بواقـــع النا�ـــص وواقـــع 
الدنيـــا، وعـــدم النح�شـــار فـــى روؤيـــة 

حملية �شيقة.

4 - عـــدم الغفلة عن اأثـــر تغري الزمان 
واملـــكان، وعـــدم الت�شديد علـــى النا�ص 

لأننـــا فـــى ع�شر يحتـــاج اإىل التخفيف 

والتي�شـــري، واأن يكـــون اإدخـــال النا�ـــص 

فـــى التديـــن مـــن بـــاب الرتغيـــب دون 

الرتهيب.

5 - �شـــرورة ابتعـــاد الدعاة عن حتقري 
الإن�شـــان لنف�شـــه، وعـــدم ترهيبه حتى 

ل يعي�ـــص ملوع القلـــب، لأنه بذلك ل 

ي�شتطيـــع اأن ي�شنـــع ح�شـــارة فى عامل 

�شار الكون فيه قرية �شغرية. 
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د. اإبراهيم ح�شن ح�شني / رئي�ص حترير جملة �شنابل امل�شرية

الخطاب الديني وصيرورة الوجود
احلـــوار مع الآخـــر



حتت رعايـــــــة وُح�شور �شاحـــــــب ال�شمو 

ال�شيخ �شبـــــــاح الأحمد اجلابر ال�شباح 

اأمري دولـــــــة الكويت ُعقد املوؤمتر العاملي 

"دور املـــــــراأة يف العمل اخلريي" بفندق 
الريجن�شـــــــي، مبنطقـــــــة �شلـــــــوي، و�شط 

ُح�شور كثيف من رجالت ون�شاء العمل 

اخلريي داخل الكويت وخارجها، حيث 

�شهـــــــد احلفل �شمـــــــو ويل العهد ال�شيخ 

نـــــــواف الأحمـــــــد، و�شمو ال�شيـــــــخ نا�شر 

املحمـــــــد، ورئي�س جمل�ـــــــس المة مرزوق 

الغامن، ورئي�س جمل�ـــــــس الأمة ال�شابق 

جا�شم اخلرايف، وكبـــــــار ال�شيوخ، و�شمو 

ال�شيـــــــخ جابـــــــر املبارك رئي�ـــــــس جمل�س 

الـــــــوزراء، واأمـــــــني عام جمل�ـــــــس التعاون 

لدول اخلليـــــــج العربية عبـــــــد اللطيف 

الزيـــــــاين، ونائـــــــب وزير �شـــــــوؤون الديوان 

الأمـــــــريي ال�شيـــــــخ علي اجلـــــــراح، وكبار 

امل�شوؤولـــــــني بالدولـــــــة، وكان يف ا�شتقبال 

�شمو الأمري وزيـــــــر العدل وزير الأوقاف 

ال�شانع،  يعقـــــــوب  الإ�شالمية  وال�شوؤون 

ورئي�ـــــــس الهيئـــــــة اخلرييـــــــة الإ�شالمية 

العامليـــــــة ومبعوث الأمـــــــني العام لالأمم 

املتحـــــــدة لل�شوؤون الإن�شانيـــــــة امل�شت�شار 

يف الديـــــــوان الأمريي عبـــــــد اهلل املعتوق 

واأع�شاء اللجنة املنظمة.

الكويت تحتضن المؤتمر العالمي

"دور المرأة في العمل الخيري".. 
برعاية أميرية

امُل�شاركة.. تنوع ب�شري

بـــداأ احلفـــل بتـــالوة اآيـــات مـــن الذكر 

احلكيـــم، ثـــم األقى د. عبـــداهلل معتوق 

املعتوق رئي�ص الهيئة اخلريية الإ�شالمية 

العامليـــة كلمـــة جاء فيها: عـــرب التاريخ 

الإ�شالمـــي �شاركت املراأة مع الرجل يف 

بناء املجتمع، ومار�شت دورها يف جميع 

اأعمـــال الـــرب واخلري �شمـــن ال�شوابط 

اأن  اهلل  واقت�شـــت حكمـــة  ال�شرعيـــة، 

يتفاوتـــا يف بع�ـــص اخل�شائ�ـــص كالقوة 

والقـــدرات  امللـــكات  ويف  وال�شعـــف، 

النف�شيـــة والعقليـــة واجل�شميـــة، وهذا 

التنـــوع الب�شري يف بع�ـــص اخل�شائ�ص 

هـــو قـــوام احليـــاة بالتعـــارف والتعاون 

والتكامـــل والتن�شيـــق والت�شـــارك بـــن 

الأفراد واملجتمعات.

ومـــن ثم لقـــد بـــات حرًيا بنـــا اخلروج 

باملراأة مـــن �شرنقة العـــادات والتقاليد 

ف�شـــاء  اإىل  الجتماعيـــة  واملوروثـــات 

الفقه الرحب، الـــذي يقر ويعرتف باأن 

املراأة امل�شلمة عـــرب التاريخ كانت جزًءا 

رئي�ًشـــا من ن�شيج املجتمـــع امل�شلم، ومل 

تكن غائبة عن احلياة وجمرياتها.

واأكد املعتوق على اأن الإ�شالم ينظر اإىل 

املراأة باعتبارها كائًنا كامل الأهلية مثل 

الرجـــل، لقوله تعـــاىل: "فا�شتجاب لهم 

ربمُنّهـــم اأين ل اأ�شيـــعمُ عمـــَل عامٍل منكم 

كم مـــن بع�ص"،  مـــن ذكـــٍر اأو اأنثى بع�شمُ

وقوله �شبحانه: "مـــن َعِمَل �شاحًلا من 

ذكـــٍر اأو اأنثى وهو موؤمٌن فلنحيينه حياًة 

طيًبـــة ولنجزينهـــم اأجَرهـــم باأح�شِن ما 

كانـــوا يعملون"، ومن ثـــم ل غنى لأحد 

من الرجل واملراأة عن الآخر، كما يقول 

ر�شـــول اهلل ]: "اإمنا الن�شـــاء �شقائق 

�شـــرًيا اإىل اأن املجتمـــع يف  الرجـــال". ممُ

التطوعيـــة  املـــراأة  هـــود  اإىل جمُ حاجـــة 

واخلرييـــة اأكـــرث مـــن اأي وقـــت م�شى، 

ل�شيمـــا يف ظـــل الأحـــداث والنكبـــات 

تمعاتنا  واحلروب التي توالـــت على جممُ

الإ�شالميـــة، ومـــا تتطلبه مـــن جهودنا 

جميًعا -رجاًل ون�شاًء - لرعاية �شحايا 

واأرامـــل،  اأيتـــام  مـــن  الأحـــداث  هـــذه 

�شردين  وممُ�شابن وممُعوقن ونازحن وممُ

وعاطلن عن العمل وغريهم. 

دور حموري

مـــن جانبـــه األقى وزيـــر العـــدل ووزير 

الأوقـــاف وال�شـــوؤون الإ�شالمية يعقوب 

ال�شانـــع كلمـــة قـــال فيهـــا :" مل يعـــد 
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املحـــوري  الـــدور  اأحـــد  علـــى  خافًيـــا 

الـــذي تلعبـــه املـــراة امل�شلمـــة يف بنـــاء 

املجتمعـــات وتا�شكهـــا والنهو�ص بها، 

�شاركتهـــا الفاعلـــة يف العمـــل  ولعـــل ممُ

اخلـــريي تخطيًطا وتنفيًذا وميداًنا لهو 

اأكـــرب دليل على اأنها لبنـــة اأ�شا�شية من 

لبنـــات الن�شاط اخلـــريي على اختالف 

مظاهره وم�شتوياتـــه فهي الداعية اإىل 

�شبيـــل الر�شاد واحلق، وهي املنفقة من 

مالها بًرا واإح�شاًنا، وهي النهر املتدفق 

بعطائها واإن�شانيتها واإخال�شها.

واأ�شـــار اإىل اأن الهيئة اخلريية الإ�شالمية 

العامليـــة  فعلـــت خرًيا حينمـــا اختارت 

)دور املـــراة يف العمـــل اخلريي( عنواًنا 

ملوؤترهـــا العاملـــي الـــذي حت�شـــد فيه 

عقـــول مـــن م�شـــارب �شتـــى؛ ملناق�شـــة 

اإ�شهامات املـــراأة يف العمل اخلريي من 

زوايا �شرعيـــة وتخ�ش�شية، موؤكًدا على 

اأن تلك الفعالية العاملية التي خ�ش�شها 

املنظمـــون لبحـــث دور املـــراة يف العمل 

اخلريي ما هي اإل واحدة من الب�شمات 

املباركـــة التي حر�ـــص علـــى ت�شجيعها 

ح�شـــرة �شاحـــب ال�شمـــو اأمـــري البالد 

ال�شيـــخ �شباح الأحمـــد اجلابر ال�شباح 

اإياًنا مـــن �شموه- اأحاطه اهلل برعايته 

وعنايته- باأهمية امتداد الذراع اخلريية 

اإىل اأ�شقـــاع املعمـــورة كافـــة، فالتكافل 

�شاعـــدة وعطاء وانفاًقا  بن امل�شلمن ممُ

ورعايـــة مـــن موجبات ديننـــا احلنيف، 

ولـــن نذيع �شـــًرا اإذا مـــا قلنـــا اإن �شمو 

الأمـــري كان من اأوائل القيادات العربية 

والإ�شالميـــة التـــي اأ�شهمـــت يف تفعيل 

م�شطلح )الدبلوما�شية اخلريية(.

املوؤمتر تفعيل لدور املراأة يف العمل 

اخلريي

ومـــن جانبهـــا األقـــت ال�شيـــدة �شـــذى 

امل�شري كلمة رئي�شة اللجنة التح�شريية 

للموؤتر، قالت فيها: اإن الهيئة اخلريية 

بادرة تفعيل  الإ�شالمية العامليـــة تبنت ممُ

دور املراأة يف العمل اخلريي واملجتمعي، 

وا�شت�شافـــت نمُخبـــة من الكفـــاءات يف 

امليدانن العلمي والعملي خالل عدد من 

ور�ص العمل من اأجل التعاون والتن�شيق، 

وتبـــادل اخلربات والتجـــارب ل�شتقراء 

الو�شـــع اخلا�ص بدور املـــراأة، وحتديد 

عوبـــات والتحديـــات التي تعرت�ص  ال�شمُنّ

بـــل ممُعاجلة  تفعيـــل دورهـــا، وبحـــث �شمُ

تلك التحديات لتي�شري انطالقتها لأداء 

كنها من  دورهـــا على الوجـــه الـــذي يمُ

امل�شاركة احلقيقيـــة والفاعلة يف تنمية 

املجتمـــع، ممُ�شرية اإىل اأن الهيئة طرحت 

تلك املبادرة يف اجتماع تن�شيقي لتاكيد 

هـــود التن�شيـــق والتكامل مع نخبة من  جمُ

املوؤ�ش�شـــات الإ�شالمية الرائدة، وكوكبة 

من قيـــادات العمـــل اخلـــريي لتحقيق 

مبـــداأ ال�شراكة ال�شرتاتيجية يف العمل 

بادرة تفعيل  اخلريي من اأجل اإجنـــاح ممُ

دور املراأة يف العمل اخلريي .

المعتوق: المرأة 
المسلمة عبر التاريخ 

كانت جزءا رئيسا 
من نسيج المجتمع 
المسلم ولم تكن 
غائبة عن الحياة 

ومجرياتها

اإفتتاح املوؤتركلمة د. عبداهلل املعتوق

�شمو اأمري البالد مرحًبا بالأطفال
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مـوؤتـمرات كتب: اأن�ص اخلليفة / مدير التحريـر



وت�شاألت امل�شري: ملاذا ل نعمل على اإ�شدار وثيقة ا�شرتاتيجية 

تكاملـــة �شاملـــة جامعة لكل ما يتعلق بـــدور املراأة يف العمل  ممُ

نطلقـــة مـــن �شريعتنـــا الإ�شالميـــة  اخلـــريي واملجتمعـــي؟ ممُ

ال�شمحـــاء بكل مـــا فيها من عمـــق واتزان وحكمـــة وب�شرية 

ومرونة وا�شتجابة ملتغريات الع�شر. 

و�شـــددت امل�شـــري على �شـــرورة اإ�شدار وثيقـــة تكون مبثابة 

املنهج العلمي وال�شنـــد ال�شرعي واملرجعية الرا�شخة للمراأة، 

ت�شـــم يف طياتهـــا الن�شو�ـــص والفتـــاوى ال�شرعيـــة والقرارات 

والتفاقيات والت�شريعات الدولية بعد مراجعاتها، والإفادة من 

املالئم منهـــا، وح�شر نتائج املوؤتـــرات ال�شابقة ذات ال�شلة 

واأهـــم الأبحـــاث والدرا�شات والإ�شـــدارات العلمية اخلا�شة 

بهـــذا ال�شاأن، ولهذا جاء املوؤتر العاملي "دور املراأة يف العمل 

اخلريي " موؤكًدا على اأن وثيقة املراأة املزمع اإ�شدارها تهدف 

اإىل اإبـــراز الدور احلقيقي والهام للمراأة امل�شلمة يف امل�شاركة 

التكاملية لبناء املجتمعات الإ�شالمية وتنميتها، وبيان اجلانب 

ال�شرعـــي الداعم لـــدور املراأة واإمكانياتهـــا وقدراتها يف بناء 

املجتمعـــات الإ�شالميـــة، وت�شجيع املـــراأة امل�شلمة على العمل 

اخلـــريي وتعزيز دورهـــا الفاعل يف هذا املجـــال، وبيان دور 

املراأة يف العمليات الإغاثية امليدانية يف الكوارث والنكبات.

املوؤمتر ت�شحيح م�شار

بـــدوره األقـــى ع�شو جمل�ص اإدارة الهيئـــة اخلريية الإ�شالمية 

العامليـــة الدكتور ع�شام الب�شري كلمـــة ال�شيوف، اأكد خاللها 

اأن »�شمـــو اأمري البالد ما وطاأ اأر�ًشا اإل ووحد ال�شف، فثبت 

�شـــرًيا اإىل اأن »املوؤتر يهدف اإىل ت�شحيح  اهلل لـــه الأجر«، ممُ

مـــا يمُن�شب لالإ�شالم من و�شع العراقيل يف م�شرية عمل املراأة 

اخلريي، والذي يعد اأكرب من العمل الإغاثي«.

منا�شط وحماور املوؤمتر

احتـــوى املوؤتر على العديد من املنا�شط واملحاور التي دارت 

حـــول دور املراأة يف العمل اخلريي، والطموحات التي ت�شعى 

اإىل حتقيقها، وذلك على النحو التايل:

املحور الأول - املبحث ال�شرعي والقانوين 

درا�شـــة الأحـــكام ال�شرعيـــة املتعلقـــة بعمل املـــراأة يف العمل 

اخلـــريي واملجتمعـــي، ونزولها امليـــدان )ال�شوابط ال�شرعية 

- العوائـــق واحللـــول( درا�شة للقوانـــن والت�شريعات العربية 

قارنتهـــا مـــع القوانن الغربيـــة والت�شريعات  والإ�شالميـــة وممُ

املنظمة لعمل املراأة و�شوؤونها. 

املحور الثاين: املبحث القيمي 

دور املـــراأة امل�شلمـــة يف ن�شـــر الدعـــوة الإ�شالمية وبنـــاء الأ�شرة 

وتكينها وغر�ص القيم الأ�شيلة للنهو�ص باملجتمع الإ�شالمي. 

املحور الثالث: املبحث الإن�شاين 

خ�شو�شية دور املراأة يف العمليات الإغاثية امليدانية يف الكوارث 

والنكبات. 

املحور الرابع: املبحث الجتماعي والقت�شادي 

موؤ�ش�شـــات املجتمع احلكوميـــة والأهليـــة واخلا�شة ودورها 

يف تعزيـــز ودعم دور املـــراأة، وتكينها مـــن امل�شاركة يف بناء 

املجتمع، واإيجـــاد م�شادر و�شيغ التمويل ال�شرعية للم�شاريع 

اخلريية . 

املحور اخلام�س: 

جتارب رائدة يف العمل الن�شائي القيادي اخلريي واملجتمعي 

على م�شتوى العامل الإ�شالمي.

لقاء �شمو الأمري بقادة العمل اخلريي يف الكويت

حلقة نقا�شية لنخبة من وزراء الأوقاف برئا�شة د. عادل الفالح

جل�شة »خ�شو�شية دور املراأة يف العمليات الإغاثية يف الكوارث والنكبات«
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التو�شيات

يف ختـــام اأعمالـــه اأو�شـــى امل�شاركـــون 

يف املوؤتـــر بعـــد اجلل�شـــات العلميـــة، 

وور�ـــص العمـــل العديـــد مـــن الباحثن 

والباحثـــات والعلمـــاء واملفكريـــن مـــن 

تلف اأنحاء العـــامل، وبعد اجلل�شات  ممُ

اخلا�شـــة التـــي �شـــارك فيهـــا معـــايل 

وزراء الإعـــالم وال�شـــوؤون الجتماعيـــة 

والعمل والأوقـــاف وال�شوؤون الإ�شالمية 

والرتبية والتعليم بدولة الكويت وبع�ص 

الـــدول العربيـــة بحزمة مـــن القرارات 

والتو�شيـــات، منهـــا تد�شـــن �شنـــدوق 

وقفـــي للمـــراأة لدعـــم دورهـــا وتعزيـــز 

جهودهـــا يف العمـــل اخلـــريي، ودعـــوة 

الدول العربية والإ�شالمية عرب وزارات 

الإعـــالم والرتبية والأوقـــاف وال�شوؤون 

الجتماعيـــة واجلهـــات املخت�شـــة اإىل 

دعـــم دور املـــراأة يف العمل اخلريي من 

خـــالل براجمهـــا واأن�شطتهـــا املختلفة، 

وتفعيـــل جهود ال�شراكـــة بن املنظمات 

العربيـــة والإ�شالميـــة العاملـــة باحلقل 

اخلـــريي، والتي جتلـــت يف دعم وتاأييد 

بادرة تكن املـــراأة يف العمل اخلريي  ممُ

التي اطلقتها الهيئة اخلريية الإ�شالمية 

العاملية يف مار�ص من عام األفن واثنن، 

وَعقدت من اأجلها هذا املوؤتر كخطوة 

نحو اإر�شـــاء دور املراأة وتاأ�شيله يف بناء 

املجتمعـــات ونه�شتهـــا، وت�شكيـــل جلنة 

طـــوات العمل لإجنـــاز وثيقة  ملتابعـــة خمُ

املوؤتر، وتوجيـــه برقيات �شكر اإىل كل 

من ح�شرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شباح 

الأحمـــد اجلابـــر ال�شبـــاح اأمـــري دولة 

الكويـــت -حفظه اهلل ورعاه- ، على اأن 

تت�شمـــن اإطالق لقب اأمري ال�شالم على 

�شموه ملا له مـــن جهود ملمو�شة وكبرية 

يف حتقيق التوافق وال�شالم بن العديد 

من الدول اخلليجيـــة وغريها، وتوجيه 

اثلة لكل من �شمو ويل  برقيات �شكر مممُ

العهـــد ال�شيـــخ نـــواف الأحمـــد اجلابر 

ال�شباح – حفظه اهلل- ورئي�ص جمل�ص 

الأمـــة معـــايل ال�شيـــد مـــرزوق الغامن، 

ورئي�ص جمل�ص الوزراء �شمو ال�شيخ جابر 

بادرة  املبارك جلهودهم الكرية يف دعم ممُ

تعزيز دور املراأة يف العمل اخلريي.

وثيقة دور املراأة يف العمل اخلريي

و�شمن امل�شاركـــة يف التو�شيات "وثيقة 

دور املراأة يف العمل اخلريي"، باعتبارها 

مرجع قانوين اإن�شاين دويل لعمل املراأة 

�شتمد من اأحـــكام ال�شرعية  اخلـــريي ممُ

الإ�شالميـــة ومقا�شدهـــا، وتهدف اإىل 

تعزيـــز وتنظيم وتقنـــن وحماية العمل 

الإن�شاين للمـــراأة وحتركها من اأجله يف 

العامل. 

واكـــدوا على اأن تلك الوثيقة تنطلق من 

لحـــة يف ال�شياق  احتياجـــات واقعيـــة ممُ

الـــدويل والإقليمـــي واملحلـــي، وحاجة 

العمـــل اخلـــريي للمـــراأة، وممُعاجلة ما 

اأظهرتـــه التجـــارب العمليـــة وامليدانية 

لالأعمـــال اخلرييـــة، وتذليـــل العقبات 

املـــراأة  التـــي تعرت�ـــص م�شـــرية عمـــل 

اخلريي، وا�شتلهام دور املراأة احل�شاري 

العمـــل  يف  الإ�شهـــام  يف  والتاريخـــي 

اخلـــريي لتكـــون تلـــك الوثيقـــة داعمة 

ل�شتمراره وتطويره. وللمرة الأوىل قام 

اإ�شراف  ال�شركاء ال�شرتاتيجيون حتت 

الهيئـــة اخلرييـــة الإ�شالميـــة العامليـــة 

توصية بتدشين 
صندوق وقفي للمرأة 
لدعم دورها وتعزيز 
جهودها في العمل 

الخيري
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وبرعايـــة اأمـــري دولة الكويـــت باعتماد 

ممُقررات املوؤ�ش�شات الفقهية الإٍ�شالمية 

يف تاأطري الدرا�شات القانونية والفقهية 

مت  التـــي  والإح�شائيـــة،  وال�شرعيـــة 

رجاتها وعر�شها على جلنة  تلخي�ص ممُ

ال�شياغـــة باإ�شـــراف اللجنـــة العلميـــة، 

حيـــث اأجمـــع املعنيـــون علـــى �شـــرورة 

ال�شرعـــي  والإطـــار  الروؤيـــة  �شياغـــة 

�شياغـــة قانونية وحترير ممُ�شطلحاتها، 

وجلنـــة  العلميـــة  اللجنـــة  و�شتعكـــف 

ال�شياغة علـــى ا�شتكمـــال عملها حتى 

ت�شمـــل الوثيقة ديباجـــة تفعيل الر�شالة 

املتوخـــاة مـــن تلـــك الوثيقـــة واأهدافها 

دد  وخال�شتهـــا وممُقت�شيـــات عامـــة حتمُ

الأ�ش�ـــص املركزيـــة وممُقت�شيـــات خا�شة 

حتـدد الق�شايـــا ذات الأولوية. كما يتم 

حتديـــد اأهـــداف الوثيقـــة وا�شتعرا�ص 

مـــواد وبنـــود الوثيقـــة ب�شـــكل ممُف�شل، 

يمُحـــدد القوانـــن املنظمـــة لعمـــل املراأة 

اخلريي ومواثيقه احلمائية والتنظيمية 

لت�شكل مرجًعا قانونًيا �شادًرا عن الأمة 

الإ�شالميـــة يف موؤ�ش�شاتهـــا املمثلـــة لها 

�شاملة العمل الإن�شاين الكوين.

واأ�شـــاروا اإىل اأن الوثيقـــة تهـــدف اإىل 

اإبـــراز الـــدور احلقيقـــي واملهـــم للمراأة 

امل�شلمـــة يف امل�شاركـــة التكامليـــة لبناء 

وتنميتهـــا،  الإ�شالميـــة  املجتمعـــات 

وبيـــان اجلانب ال�شرعـــي الداعم لدور 

املـــراأة واإمكاناتهـــا يف بنـــاء املجتمعات 

الإ�شالمية، وت�شجيع املراأة امل�شلمة على 

العمـــل اخلريي وتعزيـــز دورها الفاعل 

يف هـــذا املجال، وبيـــان دور املراأة املهم 

والفاعل يف العمليات الإغاثية امليدانية 

يف الكوارث والنكبات. 

ورفـــع امل�شاركـــون يف املوؤتـــر برقيـــة 

�شكـــر اإىل �شاحب ال�شمـــو اأمري البالد 

ال�شيـــخ �شباح الأحمـــد اجلابر ال�شباح 

على رعايتـــه ال�شامية لأعمـــال املوؤتر 

ت�شمنـــة اإطالق " لقـــب اأمري ال�شالم"  ممُ

علـــى �شموه -حفظه اهلل ورعاه-، ملا له 

من جهـــود ملمو�شة وكبـــرية يف حتقيق 

التوافق وال�شالم بن العديد من الدول 

اخلليجية وغريها. 

اأهـــداف وغايــات

يمُذكـــر اأن املوؤتـــر يهدف لإبـــراز الدور 

احلقيقـــي والهـــام للمـــراأة امل�شلمـــة يف 

امل�شاركـــة التكامليـــة لبنـــاء املجتمعات 

الإ�شالميـــة وتنميتهـــا، وبيـــان اجلانب 

ال�شرعي الداعم لدور املراأة واإمكانياتها 

وقدراتها يف بناء املجتمعات الإ�شالمية، 

وت�شجيـــع املـــراأة امل�شلمـــة علـــى العمل 

اخلـــريي وتعزيز دورها الفاعل يف هذا 

املجـــال، وبيان دور املراأة الهام والفاعل 

يف  امليدانيـــة  الإغاثيـــة  العمليـــات  يف 

الكوارث والنكبات.

وكذلك اخلـــروج بوثيقـــة عاملية ومنهج 

و�شند �شرعي وعلمـــي، ومرجعية يتفق 

عليها علماء ال�شرع والدين واملخت�شون 

بق�شايـــا املجتمـــع، لتكـــون منهج عمل 

العمـــل  للمـــراأة يف  واأ�شا�ـــص مرجعـــي 

اخلـــريي واملجتمعي وامليـــداين، وهذه 

الوثيقـــة  تهـــدف اإىل تفعيـــل دور املراأة 

يف املجتمع العربي والإ�شالمي وموائمة 

هـــذا الـــدور مـــع ال�شريعـــة الإ�شالمية 

اأو  ت�شـــادم  وتعاليمهـــا دون  ومبادئهـــا 

تعار�ص. 

وتاأتـــي ذلك �شمن اإطـــار حر�ص الهيئة 

علـــى تفعيـــل دور الكـــوادر الن�شائية يف 

تنميـــة املجتمعـــات الإ�شالميـــة وبنائها 

واإحيـــاء العمـــل الإ�شالمـــي املجتمعي ، 

واأن ترفـــع هذه الوثيقة ملوؤترات عاملية 

لإقرارهـــا عاملًيـــا" من خـــالل قرارات 

وفتـــاوى �شرعية وتعديل قوانن ، والتي 

�شيكـــون لهـــا دور كبري وبـــارز يف تو�شع 

ن�شاط املـــراأة اخلريي لي�شبـــح ن�شاًطا 

عاملًيا بتبادل اخلربات والتجارب �شعًيا 

اإىل تكـــن املـــراأة مـــن دورهـــا الفاعل 

يف العمل اخلـــريي املجتمعي والإغاثي 

امليدان ي، تلبية ملا تفر�شه احلاجة لذلك 

والعمـــل لبناء املجتمعات وامل�شاهمة يف 

ارتقائها وتطورها. 

إطالق لقب 
"أمير السالم" على 

حضرة صاحب السمو 
لجهوده الملموسة 

والكبيرة في تحقيق 
التوافق والسالم
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بقلم: د. اإبراهيم بن حممد احلجي

امل�شــرف على اأكادييــة الوقـــف

ثقافة الوقف 
بين الماضي والحاضر

يف حـــوار �شريع اأجريتـــه مع �شديق يل 

تعرفت عليه عن طريق تويرت 

قلتمُ له: يا فهد هل تعرف الوقف؟! 

فقال: ل

: هل تعرف احلب�ص؟! فقلتمُ

قال: ل 

تعجـــاًل: اخت�شـــر املو�شوع  فقـــال يل ممُ

�شتعيناً باهلل:  واأعطيني الزبدة؛ فقلت ممُ

لو اأدركـــت قيمة الوقف واأثره!! لبادرت 

تعجاًل يف اإقامته و�شناعته  ممُ

: هـــل تعلـــم يـــا فهـــد اأن الوقف  فقلـــتمُ

اأف�شـــل القربـــات اإىل اهلل! واأن الوقف 

هـــو ال�شدقة اجلارية التـــي ن�ص عليها 

احلديـــث! واأن الوقـــف هـــو ال�شتثمار 

الأمثل للم�شتقبل!

فقـــال يل: لقـــد �شوقتني فـــزدين علًما 

زادك اهلل ف�شال

فقلـــتمُ لـــهمُ: �شاأذكر لك ق�شـــة عمر بن 

اخلطـــاب- ر�شـــي اهلل عنـــه -اخلليفة 

الرا�شد، العادل، الفاروق، اأحد املب�شرين 

باجلنة، املوؤيد للوحي 

فقـــال يل فهد ممُقاطًعا: اأنت �شتذكر يل 

ق�شة عمرو اأم �شريته!

فقلت: قدم عمر -ر�شي اهلل عنه- على 

النبي ] فقال: غنمت اأر�ًشا بخيرب يا 

ر�شـــول اهلل، فقـــال: "اإن �شئت حب�شت 

اأ�شلها وت�شدقت بها"، وهكذا فعل عمر 

يف وثيقة، وهذا ن�شها " هذا ما اأو�شى 

بـــه عبد اهلل: عمر بـــن اخلطاب، اأمري 

املوؤمنـــن اإن حدث به حـــدث، اإن ثمغا، 

و�شرمـــة بن الأكـــوع، والعبد الذي فيه، 

واملائة �شهم الذي بخيرب، ورقيقه الذي 

فيـــه، واملائـــة الذي اأطعمـــه ر�شول اهلل 

بالوادي، تليه حف�شة ما عا�شت، ثم ذوي 

الـــراأي من اأهلهـــا، ول يباع ول ي�شرتى، 

ينفقه حيث راأى، من ال�شائل واملحروم، 

وذوي القربـــى، ول حـــرج على من وليه 

اإن اأكل، اأو اآكل، اأو ا�شـــرتى رقيًقا منه" 

ويف ق�شة عمر ويف وقفه والتي اأ�شبحت 

قمُدوة ومنـــارة لالإ�شالم وتتابع ال�شحابة 

-ر�شـــوان اهلل عليهـــم – بالوقف، حتى 

اأن جابـــر- ر�شـــي اهلل عنـــه- قال: "مل 

يكـــن اأحد مـــن اأ�شحـــاب النبي ] ذو 

مقدرة اإل وقف".

ولـــو قلـــت لكـــم بعـــد ال�شحابـــة الذين 

اأوقفـــوا لطـــال بنا املقـــال، ولقـــد اأعد 

مركز اأبحاث الوقف كتاًبا نفي�ًشا ا�شمه 

)اأحبا�ص ال�شحابة والتابعن(، ولعلك يا 

فهد تطلـــع عليه ملعرفة الوقـــف واأثره، 

نبهًرا يا ليت قومي يعلمون!  فقـــال يل ممُ

�شتح�شًرا  ينبغـــي ن�شر ثقافة الوقـــف ممُ

كالم اهلل تعـــايل: {لَْن تَنَالمُوا الرِْبَنّ حتى 

بمُنّـــوَن}، وحاجة الأحياء  ِ ا حتمُ ـــوا مِمَنّ تمُنِْفقمُ

مـــن امل�شلمن قبل الأموات منهم، وقال 

�شتنكـــًرا لقد توفيت  �شتدرًكا وممُ فهـــد ممُ

زوج اأختـــي من �شهرين فاأريد اأن اأوقف 

له ماًء، فقد كان اأبو لن رحمه اهلل لن 

يتيمـــة تبلغ الرابعة الآن – كرًيا �شهًما 

�شاحًلا لكن مل يبق لنف�شه �شيًئا 

بادرة فهد بعد  فانده�شـــت من �شرعة ممُ

اأن علـــم معلومـــات ب�شيطة عن الوقف، 

وقـــد اأده�شنـــي اأكـــرث عندما قـــال ولن 

اأن�شى نف�شي من وقف اأ�شنعه يل لأجد 

اأثره يف امل�شتقبل.

وانتهـــى حـــواري مع فهـــد حفظه اهلل، 

لكــن ممُهمتي يف ن�شر ثقافة الأوقاف لن 

تنتهي، ولهذا خ�ش�شت هذا املقال لهذا 

املو�شوع، و�شاأكر�ص حياتي -باإذن اهلل- 

لن�شر ثقافة الأوقاف وعلومها تاأ�شياًل، 

وتعليًما، وعماًل، وتكيًنا.

�شتنكـــًرا للما�شـــي لأمة  ولقـــد كنـــت ممُ

الإ�شالم بعد اأن و�شعت للوقف مكانته، 

يكـــن اإعادته لالإمة التـــي �شنعتها اأول 

مره اأن تعيد ن�شره من جديد.

نشر ثقافة األوقاف 
تأصيال وتعليما 
وعمال وتمكينا 

مطلوبة لتغطية 
االحتياجات 

األساسية للمسلمين
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الوقف الإ�شالمي



األي�شت زبيدة من حفرت الآبار واأجرت املياه يف مـكة! ولها 

ق�شـــة م�شهـــورة عندما جاءها الكتـــاب وقالوا: �شي�شعب 

احلفـــر يف جبال مكة، قالت: ولو كل �شربة معول بدينار، 

قالوا: �شيكـــرث احل�شاب قالت لهم رحمهـــا اهلل: )اأتركوا 

احل�شـــاب ليوم احل�شاب(، فعـــن زبيدة الآن �شاهدة على 

هذا الإجناز ال�شخم، والوقف امل�شيء.

وانظر معي - رعاك اهلل- كـــــيف اأن ال�شلطان نور الدين 

خ�ش�ـــص ق�شًرا لتنزه الفقراء واأ�شرهم، حيث جعل مكاًنا 

تنزه لهم، وقـــال ال�شاعر وا�شًفا  ف�شيًحـــا جمياًل ليكون ممُ

هذا املنرب

 اإَن نـــــــوَر الديـــــــن مّلا اأن راأى      يف الب�شاتني ق�شوَر الأغنياء

عمـــــــّر الربـــــــوَة ق�شـــــــًرا �شاهًقا    نزهـــــــًة ُمطلقـــــــًة للفقراء

كل هذا لي�ص ما�شًيا بل اإن اأوقافهم �شاهدة على احلا�شر 

�شرق لها، لن اأتكلم هذه املرة يف اأن  تفائلـــة مب�شتقبل ممُ وممُ

الأوقـــاف غطت كل الحتياجات الأ�شا�شية مثل: املدار�ص 

وامل�شت�شفيات والطرق والق�شور، بل اأنها غطت اجلوانب 

الرتفيهيـــة اأي�ًشـــا، لقـــد كان الوقف م�شدًرا لعـــزة الأمة 

مراء 
مُ
وقوتهـــا، اأنظـــر اإىل اأوقـــاف ال�شحابة والتابعـــن واأ

الإ�شـــالم، فقـــد كانوا يتناف�شون علـــى التميز فيها؛ فثلث 

فل�شطن اأوقاف، ومعظـــم ب�شاتن ال�شام اأوقاف، وكذلك 

مدار�شهـــا، ومكتبات بغداد وم�شاجدهـــا، ومنارات م�شر 

ومياههـــا، ولو حدثنا املغرب؛ لتمُكلمنا عن جامع القروين 

الـــذي عمره يزيـــد عن األف �شنـــة ،والذي اأوقفتـــه امراأة 

�شاحلـــة  مـــن اأهل املغـــرب، نهيك عن اأوقـــاف احلرمن 

ال�شريفـــن املمتـــدة من ال�شـــرق اإىل الغـــرب، ففي الهند 

وال�شند اأوقاف عن احلرمن.

وقـــد حدثني عبد الوهـــاب الإدري�شي- حفظه اهلل- عن 

ـــري ريعها حبوًبا علـــى حمام وطيور  اأوقـــاف يف اليمـــن �شمُ

احلـــرم ، بـــل لو ٌقلت اإن يف كل بقعـــة من اأر�ص اهلل وقف 

لكنت �شادًقا.

بـــل اأن الغـــرب يت�شابقون الآن علـــى الأوقاف، وهي منتج 

اإ�شالمي خال�ص نقلوها عرب الدولة العثمانية والفتوحات 

ملـــا وجـــدوا فيه مـــن ا�شتمراريـــة وا�شتقالليـــة، وها هي 

جامعتهم تتميز بالأوقاف، وقد تكلمنا يف مقال �شابق عن 

"الوقف على التعليم يف الغرب"
ومن هنا فاإنني اأجدها فر�شة �شاحمة لأن اأدعو الراغبن 

يف التطـــوع لن�شـــر ثقافـــة الأوقاف وللتوا�شـــل مع عنوان 

الوقف عرب الربيد الإلكرتوين:

volunteers@waqf.com 

الوقـــف اجلماعي يزيـــد الوعي وين�شـــر الثقافـــة ويمُ�شاهم 

الكثري من النا�ص فيه.
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�شتقبـــل واعـــد باخلـــري والنمـــاء للمجتمع. -  الأوقـــاف ممُ
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ثقافة الأوقاف يحتاج اإىل علم و�شرب.
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الوقف، جتني ال�شعادة.
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القت�شادية لإعادة بث روح وثقافة الوقف يف املجتمع.
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والدعوة لها تاأ�شياًل، وتعليًما، وعماًل، وجتويًدا، وتكيًنا.
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تغريدات وقفية



صفة المروءة 
وتجلياتها في العمل اإلحساني

عند اإلمام ابن القيم )2-2(
ن�شوبة اإليه،  اأو�شحنـــا يف العـــدد ال�شابق اأن اأفعال الإح�شان يف القراآن الكرمي تاأتي ممُ�شافة هلل فيذكر فاعلها ممُ

ول يبني الفعل معها للمفعول، واأن الإن�شان يتخلى عن �شفة الإح�شان اإذا ا�شتجاب اإىل داع الت�شاف باأخالق 

ال�شيطـــان، كمـــا اأن حمـــل النف�ص على ما يمُجملها ويمُزينها اأوىل درجات مـــروءة الرتك، واجلاهل الظامل ل يرى 

الإح�شـــان اإل اإ�شـــاءة ول الهـــدى اإل �شاللة، ولول البعد العقدي لالإح�شان ملا حتقـــق وذلك حلاجة النا�ص اإليه 

وانتفاعهم به عاجاًل اأو اآجاًل.
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اإن العمـــل الإح�شـــاين ل يخ�ـــص احلي 

فقط بـــل وللميت فيـــه ن�شيـــب اأي�ًشا، 

وقد ذكر ابن القيم يف �شياق حديثه عن 

زيـــارة املوحديـــن: اأن مق�شودها ثالثة 

اأ�شياء: 

والعتبـــار  الآخـــرة  تذكـــر  اأحدهـــا: 

والتعـــاظ. وقـــد اأ�شار النبـــى ] اإىل 

َفاإٍننَّهـــا  ــوَر،  بمـُ الْقمُ »زمُورمُوا  بقولـــه:  ذلـــك 

كمُممُ الآِخَرةَ«. تمَُذكرمُ

الثانى: الإح�شان اإىل امليت، واأل يطول 

عهده بـــه، فيهجره، ويتنا�شـــاه، كما اأنه 

اإذا ترك زيارة احلى ممُدة طويلة تنا�شاه، 

فاإذا زار احلى فرح بزيارته و�شر بذلك، 

فامليـــت اأوىل. لأنه قد �شار فى دار قد 

هجـــر اأهلهـــا، فـــاإذا زاره واأهـــدى اإليه 

هدية: مـــن دعائه، اأو �شدقة، اأو اأهدى 

قمُربة ازداد بذلك �شـــروره وفرحه، كما 

ي�شر احلى مبن يزوره ويهدى له. ولهذا 

�شـــرع النبـــى ] للزائريـــن اأن يدعـــوا 

لأهـــل القبور باملغفرة والرحمة، و�شوؤال 

العافية فقـــط. ومل ي�شرع اأن يدعوهم، 

ول يدعو بهم، ول يمُ�شلنّى عندهم.

الثالث: اإح�شان الزائر اإىل نف�شه باإتباع 

ال�شنة، والوقوف عند ما �شرعه الر�شول 

] فيح�شن اإىل نف�شه واإىل املزور.

وقـــد اأباح ال�شـــرع ال�شريف احل�شد يف 

] لَ  ر�شـــول اهلل  فقـــال  الإح�شـــان، 

ـــٍل اآتَـــاهمُ اهلل  َح�َشـــَد اإِلَّ يف اثْنَتَـــِن: (َرجمُ

 ، َمـــاًل، َف�َشلََّطـــهمُ َعلَى َهلَكِتـــه يِف احَلقِّ

ي ِبَها  ٍل اآتَـــاهمُ اهلل ِحْكَمًة، َفهمَُو يَْق�شِ َوَرجمُ

َها)  َويمَُعلِّممُ

لقـــد اأخربنا الر�شـــول ] اأنه ل ينبغي 

لأحد اأن يح�شد اأحًدا يعني ح�شد غبطة، 

ويتمنـــى مثـــل حاله من غـــري اأن يتمنى 

زوال نعمـــة اهلل عنـــه اإل يف واحدة من 

هاتن اخل�شلتن وهـــي: الإح�شان اإىل 

النا�ص بعلمـــه اأو مباله، وما عدا هذين 

فـــال ينبغي غبطتـــه ول تنى مثل حاله 

لقلـــة منفعـــة النا�ص به. وهـــذا احل�شد 

املحمود يف م�شمار العمل الإح�شاين ل 

يقدح يف مروءة املح�شن. 

ومـــن بـــن جتليـــات املـــروءة يف العمل 

الإح�شـــاين اإخفـــاء ال�شدقات قال اهلل 

ا ِهى  َدَقاِت َفِنِعمَّ وا ال�شِّ تعاىل: {اإن تمُبْدمُ

َقَراَء َفهمَُو َخرْيٌ  َواإِن تمُْخفمُوَها َوتمُوؤْتمُوَها الْفمُ

ـــْم} »البقرة: 271«، قـــال ابن القيم  لَكمُ

ف�شـــًرا تلك الآيـــة:اأى فنعم �شيء هى،  ممُ

وهذا مدح لها مو�شوفة بكونها ظاهرة 

ثره 
َ
بديهـــا بطالن اأ باديـــة، فال يتوهم ممُ

وثوابـــه، فيمنعـــه ذلـــك مـــن اإخراجهـــا 

وينتظر بها الإخفاَء فتفوت اأو تعرت�شه 

املوانع، ويمُحال بينـــه وبن قلبه، اأو بينه 

وبـــن اإخراجهـــا، فـــال يوؤخـــر �شدقـــة 

العالنيـــة بعد ح�شور وقتهـــا اإىل وقت 

ال�شر، وهذا كان حال ال�شحابة ر�شوان 

اهلل عليهم.

َقَراَء  ثم قال: {َواإِن تمُْخفمُوَها َوتمُوؤْتمُوَها الْفمُ

 ،»271 »البقـــرة:  ـــْم}  لَكمُ َخـــرْيٌ  ـــَو  َفهمُ

فاأخـــرب اأن اإعطاَءهـــا للفقري فى خفية 

خـــري للمنفق مـــن اإظهارهـــا واإعالنها. 

وتاأمـــل تقييده -تعـــاىل- الإخفاَء باإيتاِء 

الفقراِء خا�شـــة ومل يقل: واإن تخفوها 

فهـــو خـــري لكم، فـــاإن مـــن ال�شدقة ما 

ل يكـــن اإخفاوؤه كتجهيـــز جي�ص، وبناِء 

قنطـــرة، واإجـــراِء نهـــر، اأو غـــري ذلك، 

واأمـــا اإيتاوؤها الفقراء ففى اإخفائها من 

الفوائد ال�شرت عليه، وعدم تخجيله بن 

النا�ـــص، واإقامته مقـــام الف�شيحة، واأن 

يـــرى النا�ص اأن يده هـــى اليد ال�شفلى، 

واأنـــه »فقري« ل �شـــيء له فيزهدون فى 

عاو�شتـــه، وهـــذا قدر زائد  عاملتـــه وممُ ممُ

مـــن الإح�شـــان اإليـــه مبجـــرد ال�شدقة 

مع ت�شمنـــه الإخال�ص، وعـــدم املراَءاة 

وطلبهـــم املحمـــدة مـــن النا�ـــص، وكان 

اإخفاوؤها للفقري خرًيا من اإِظهارها بن 

النا�ص، ومن هذا مدح النبى ] �شدقة 

ال�شـــر واأثنى علـــى فاعلهـــا، واأخرب اأنه 

اأحـــد ال�شبعة الذيـــن هم فى ظل عر�ص 

الرحمن يوم القيامة.

ومـــن جتلياتها اأي�ًشا تـــرك املن والأذى 

بعد ال�شدقة لقوله تعاىل:{َقْوٌل َمْعرمُوٌف 

ًذى 
َ
َوَمْغِفـــَرةٌ َخرْيٌ ِمـــن �شَدقـــة يَتَْبعمَُها اأ

 َغِنـــى َحِليٌم} »البقرة: 263«، قال 
مُ
َواهلل

ابن القيم يف �شياق تف�شريه لتلك الآية: 

اأخرب- �شبحانه- اأن القول املعروف وهو 

الذى تعرفه القلوب ول تمُنكره، واملغفرة 

وهـــى العفو عمن اأ�شـــاَء اإليك خري من 

ال�شدقـــة »املقـــرون« بـــالأذى. فالقـــول 

املعـــروف اإح�شـــان و�شدقـــة، واملغفـــرة 

اإح�شان بـــرتك املوؤاخذة واملقابلة، فهما 

نوعان مـــن اأنواع الإح�شـــان، وال�شدقة 

املقرونـــة بـــالأذى ح�شنـــة مقرونـــة مبا 

يمُبطلها.
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ول ريـــب اأن ح�شنتـــن خـــري من ح�شنة 

باطلة. »ويدخل فى هذا القول املعروف 

الـــرد اجلميـــل علـــى ال�شائـــل والعـــدة 

احل�شنـــة والدعـــاء ال�شالـــح لـــه ونحو 

ذلك«.

ويدخل فـــى املغفرة مغفرته لل�شائل اإذا 

وجد منه بع�ص اجلفـــوة والأذى ب�شبب 

رده، فيكـــون عفـــوه عنـــه خـــرًيا من اأن 

يت�شدق عليه ويوؤذيه هذا على امل�شهور 

من القولن فى الآية، والقول الثانى: اأن 

املغفرة من اهلل، اأى مغفرة لكم من اهلل 

ب�شبب القـــول املعروف والـــرد اجلميل 

خري من �شدقة يتبعها اأذى. وفيها قول 

ثالـــث: اأى مغفرة وعفـــو من ال�شائل اإذا 

رد وتعذر»امل�شـــوؤول« خري مـــن اأن ينال 

بنف�شه �شدقة يتبعها اأذى. 

واأ�شـــح الأقـــوال عنـــد ابـــن القيـــم هو 

الأول، ويليـــه الثانـــى، والثالـــث �شعيف 

وحجة ابن القيم اأن اخلطاب اإمنا 
 
جًدا،

هـــو للمنفق امل�شـــوؤول ل لل�شائل الآخذ، 

واملعنـــى اأن قول املعروف لـــه والتجاوز 

تت�شـــدق  اأن  مـــن  لـــك  خـــري  والعفـــو 

عليـــه وتوؤذيه. ثـــم ختم الآيـــة ب�شفتن 

نا�شبتن« ملـــا ت�شمنته فقال: {َواهلل  »ممُ

َغِنـــى َحِليـــٌم} »البقـــرة: 263«، وفيـــه 

معنيان: اأحدهما اأن اهلل غنى عنكم لن 

ينالـــه �شيًئا من �شدقاتكم، واإمنا احلظ 

الأوفـــر لكم فى ال�شدقـــة فنفعها عائد 

عليكم ل اإليـــه �شبحانه وتعاىل، فكيف 

يـــنُّ بنفقته ويوؤذى مـــع غنى اهلل التام 

عنهـــا وعن كل ما �شواه؟، ومع هذا فهو 

حليم اإذ يمُعاجـــل املاننّ بالعقوبة، و�شمن 

هـــذا الوعيد »لـــه« والتحذيـــر. واملعنى 

الثانى: اأنه -�شبحانه وتعاىل- مع غناه 

التـــام من وجـــه فهو املو�شـــوف باحللم 

والتجاوز وال�شفـــح، مع عطائه الوا�شع 

و�شدقاته العميمة، فكيف يوؤذى اأحدكم 

مبنـــة واأذاه، مع قلة مـــا يعطى ونزارته 

وفقره.

ومـــن اآثار العمـــل الإح�شـــاين املت�شف 

ملـــة مـــن  بال�شفـــات ال�شابقـــة دفـــع جمُ

امل�شائـــب عن املح�شنن وقـــد قال ابن 

القيـــم: اإن اهلل –�شبحانه- جعل اأعمال 

الـــرب والفاجـــر مقت�شيـــات لآثارها يف 

فجعل 
 
هـــذا العامل اقت�شاء ل بـــد منه.

منع الإح�شان والـــزكاة وال�شدقة عنده 

�شبًبا ملنع الغيـــث من ال�شماء، والقحط 

امل�شاكـــن،  لـــم  ظمُ وجعـــل  واجلـــدب، 

والبخ�ـــص يف املكاييل واملوازين، وتعدي 

القـــوي علـــى ال�شعيـــف �شبًبـــا جلـــور 

امللـــوك والـــولة الذين ل يرحمـــون اإن 

امُ�شرتحموا، ول يعطفون اإن امُ�شتعطفوا، 

وهم يف احلقيقة اأعمال الرعايا ظهرت 

يف �شـــور ولتهم فـــاإن اهلل -�شبحانه- 

بحكمتـــه وعدله يظهـــر للنا�ص اأعمالهم 

يف قوالب و�شور تمُنا�شبها، فتارة بقحط 

وجدب، وتارة بعدو، وتارة بولة جائرين، 

وتارة باأمرا�ص عامة، وتارة بهموم واآلم 

وغمـــوم حت�شرها نفو�شهـــم ل ينفكون 

عنها، وتارة مبنع بركات ال�شماء والأر�ص 

عنهـــم، وتارة بت�شليط ال�شياطن عليهم 

توؤزهم اإىل اأ�شباب العذاب، ولي�شري كل 

منهـــم اإىل مـــا خلق لـــه، والعاقل ي�شري 

بب�شريته بن اأقطـــار العامل في�شاهده، 

وينظـــر مواقـــع عـــدل اهلل وحكمتـــه، 

وحينئـــذ يتبن له اأن الر�شـــل واأتباعهم 

خا�شة على �شبيل النجاة، و�شائر اخللق 

على �شبيل الهـــالك �شائرون، واإىل دار 

البـــوار �شائـــرون، واهلل بالـــغ اأمـــره، ل 

ممُعقب حلكمه، ول راد لأمره.

ومـــن اآثاره اأي�ًشا ان�شراح ال�شدر اإذ من 

من اأ�شباب �شرح ال�شدر عند ابن القيم 

كنه  الإح�شان اإىل اخللق ونفعهم مبا يمُ

مـــن املال واجلاه والنفـــع بالبدن واأنواع 

الإح�شـــان، فاإن الكـــرمي املح�شن اأ�شرح 

النا�ص �شدًرا، واأطيبهم نف�ًشا، واأنعمهم 

قلًبـــا، والبخيل الـــذي لي�ص فيه اإح�شان 

اأ�شيق النا�ص �شـــدًرا، واأنكدهم عي�ًشا، 

واأعظمهم هًما وغًما. 

ومـــــــن هديه  ] يف الإح�شـــــــان ذكر ابن 

القيم ما يلي:

تخ�شي�ص امل�شاكن ب�شدقة الفطر، فلم 

يكـــن يمُق�شمها على الأ�شنـــاف الثمانية 

قب�شة قب�شـــة، ول اأمر بذلك، ول فعله 

اأحـــد مـــن اأ�شحابـــه، ول مـــن بعدهم، 

بـــل اأحد القولـــن عندنا: اإنـــه ل يجوز 

اإخراجهـــا اإل علـــى امل�شاكـــن خا�شة، 

الحسد المحمود 
في مضمار العمل 

اإلحساني 
ال يقدح في مروءة 

المحسن
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وهذا القـــول اأرجح من الأقوال بوجوب 

ق�شمتها على الأ�شناف الثمانية. 

ومن هديه ] يف �شدقة التطوع، فقد 

كان ] اأعظم النا�ص �شدقة مبا ملكت 

يـــده، وكان ل ي�شتكـــرث �شيًئا اأعطاه هلل 

تعاىل، ول ي�شتقله، وكان ل ي�شاأله اأحد 

�شيًئا عنده اإل اأعطاه، قلياًل كان اأو كثرًيا، 

وكان عطاوؤه عطاء من ل يخاف الفقر، 

وكان العطاء وال�شدقة اأحب �شيء اإليه، 

ـــروره وفرحه مبا يعطيه اأعظم  وكان �شمُ

رور الآخذ مبا ياأخذه، وكان اأجود  من �شمُ

النا�ص باخلري، يينـــه كالريح املر�شلة.

تـــاج اآثره على  وكان اإذا عر�ـــص لـــه حممُ

نف�شه، تارة بطعامه، وتارة بلبا�شه. 

ومن هديه  ] اأنه كان ينوًعا يف عطائه 

و�شدقته، فتارة بالهبة، وتارة بال�شدقة، 

وتـــارة بالهدية، وتارة ب�شراء ال�شيء، ثم 

يعطـــي البائـــع الثمن وال�شلعـــة جميًعا، 

كما فعل ببعري جابر. وتارة كان يقرت�ص 

ال�شـــيء فريد اأكرث منـــه واأف�شل واأكرب، 

وي�شرتي ال�شيء فيعطي اأكرث من ثمنه، 

ويقبل الهدية ويكافئ عليها باأكرث منها 

اأو باأ�شعافها، تلطًفا وتنوًعا يف �شروب 

كن،  ال�شدقـــة والإح�شان بـــكل وجه مممُ

وكانـــت �شدقتـــه واإح�شانه مبـــا يلكه 

وبحاله وبقوله، فيخرج ما عنده، وياأمر 

بال�شدقـــة، ويح�ص عليها، ويدعو اإليها 

بحاله وقوله، فاإذا راآه البخيل ال�شحيح 

دعاه حالـــه اإىل البـــذل والعطاء، وكان 

من خالطه و�شحبه وراأى هديه ل يلك 

نف�شه من ال�شماحة والندى.

فـــــــاإن لل�شدقة وفعـــــــل املعـــــــروف تاأثرًيا 

عجيًبا يف �شرح ال�شدر. 

ومن هديه ] يف اجلنائز اأكمل الهدي 

�شتماًل  الًفـــا لهـــدي �شائـــر الأمم، ممُ ممُ

عاملتـــه  علـــى الإح�شـــان اإىل امليـــت وممُ

مبا ينفعه يف قـــربه ويوم ميعاده، وعلى 

الإح�شان اإىل اأهله واأقاربه وعلى اإقامة 

عبوديـــة احلي هلل وحده فيما يمُعامل به 

امليت. وكان من هديه يف اجلنائز اإقامة 

العبوديـــة هلل- تبـــارك وتعـــاىل- علـــى 

اأكمـــل الأحـــوال والإح�شـــان اإىل امليت، 

وجتهيـــزه اإىل اهلل علـــى اأح�شن اأحواله 

واأف�شلهـــا، ووقوفـــه ووقـــوف اأ�شحابه 

�شفوًفـــا يحمـــدون اهلل وي�شتغفرون له، 

وي�شاألـــون له املغفرة والرحمة والتجاوز 

عنه، ثم امل�شي بن يديه اإىل اأن يودعوه 

حفرته، ثم يقوم هو واأ�شحابه بن يديه 

على قربه �شائلـــن له التثبيت اأحوج ما 

كان اإليـــه، ثـــم يتعاهده بالزيـــارة له يف 

قربه، وال�شالم عليـــه، والدعاء له، كما 

يتعاهد احلي �شاحبه يف دار الدنيا.

فاأول ذلك: تعاهده يف مر�شه، وتذكريه 

الآخرة واأمره بالو�شيـــة، والتوبة، واأمر 

مـــن ح�شره بتلقينه �شهادة اأن ل اإله اإل 

 
اهلل لتكون اآخر كالمه... 

ونختـــم الـــكالم يف هذا املقـــام بب�شرى 

عظيمـــة للمح�شنن وهي قرب الرحمة 

منهـــم، قال اهلل تعـــاىل:{اإن رحمة اهلل 

قريب من املح�شنن} »الأعراف: 56«. 

فتاح ح�شول  ويف هذا يقول ابن القيم:ممُ

الرحمـــة الإح�شـــان يف عبـــادة اخلالق، 

وال�شعي يف نفع عبيـــده، ومفتاح الرزق 

فتاح  ال�شعي مع ال�شتغفار والتقوى، وممُ

فتـــاح  وممُ ور�شولـــه،  اهلل  طاعـــة  العـــز 

فتاح  ال�شتعـــداد لالآخرة ق�شر الأمل وممُ

كل خـــري الرغبة يف اهلل والدار الآخرة، 

فتـــاح كل �شـــر حـــب الدنيـــا وطـــول  وممُ

الأمل.«  
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م�شاهري اهتدوا



ا�شتهـــر ال�شيا�شـــي ال�شوي�شـــري دانييل 

�شرتيت�ـــص الذي كانت لـــه مكانة كبرية 

داخـــل اجلي�ـــص ال�شوي�شـــري مبوقفـــه 

املعار�ـــص لالإ�شالم، حيـــث تبنى م�شاألة 

حظر بناء املاآذن يف اأرجاء �شوي�شرا.

كان دانييـــل �شرتيت�ص �شيا�شًيا معروًفا، 

وكان ع�شـــًوا يف حـــزب �شيا�شي يدعى 

 ،)SVP( »حزب ال�شعـــب ال�شوي�شـــري«

بنـــاء  حظـــر  حلملـــة  املتزعـــم  وكان 

امل�شاجـــد يف بلده، كمـــا كان يمُعرف عنه 

�شاهماتـــه الكبـــرية يف ن�شـــر م�شاعر  ممُ

الكـــره والعدوانية �شـــد امل�شلمن، كما 

اأن ن�شاطـــه املتوا�شـــل يف حملتـــه �شد 

امل�شلمن، مكنته من الو�شول لدور بارز 

ل يمُ�شتهان به يف اجلي�ص ال�شوي�شري.

امل�شاجد ودور دانييل يف حظرها

هًما يف  كان دانييـــل �شرتت�ـــص ع�شـــًوا ممُ

 ،)SVP( ال�شوي�شـــري  ال�شعـــب  حـــزب 

واأتـــت تلك الأهمية مـــن قدرته الفائقة 

يف التاأثـــري علـــى الكثري مـــن �شيا�شات 

احلزب، وكان الغر�ص من دعمه حلظر 

بنـــاء امل�شاجد وحركته �شـــد امل�شلمن، 

اأن يلفـــت النتباه ال�شيا�شي له، ويوظفه 

ل�شاحلـــه، وقد فاز بذلـــك حيث اأ�شبح 

ع�شـــًوا يف اجلي�ص، وممُتحدًثـــا �شيا�شًيا 

حملًيا يف البلدية ال�شوي�شرية، وكل ذلك 

جاء نتيجة ل�شعبيته بن النا�ص.

اعتناقه الإ�شالم

كان دانييـــل �شرتيت�ـــص الـــذي ولـــد يف 

كنـــف عائلـــة م�شيحيـــة حري�ًشـــا اأ�شد 

احلر�ص على درا�شة وفهم تعاليم الدين 

الإ�شالمي، وا�شتيعاب ما جاء يف القراآن 

الكـــرمي من اآيات واأحـــكام؛ وذلك حتى 

ادلة مـــن يمُعار�ص قراراته؛  ي�شتطيع جممُ

وحتـــى ي�شتطيع اأن يقنـــع اأكرب �شريحة 

كنة من النا�ص ب�شحة ما يفعله �شد  مممُ

امل�شلمن، لكن -�شبحان اهلل-ففي اأثناء 

هوده العظيمة  رحلة بحثه الطويلـــة، وجمُ

مـــن اأجل حماولة فك رموز هذا الدين، 

بداأ هذا ال�شيا�شي املتع�شب بال�شتجابة 

ملا يقراأه عن الدين الإ�شالمي، ولم�شت 

اآيات القـــراآن الفراغ املوجـــود بداخله، 

حيث تركت تعاليم الإ�شالم اأثًرا عميًقا 

داخـــل نف�شـــه، وبـــداأ يف ا�شتيعاب هذا 

الدين العظيم.

وب�شكل تدريجي بداأ �شرتيت�ص يف اإبعاد 

نف�شه عن الن�شاطات ال�شيا�شية املعادية 

لالإ�شـــالم، حتى اأنه قام باإلغاء ع�شويته 

يف احلزب ال�شيا�شي، وقام باإعالن خرب 

اإ�شالمـــه اأمـــام اجلميع، ومـــع اعتناقه 

لالإ�شـــالم حتـــول من �شخ�ـــص م�شيحي 

يقراأ الإجنيل بانتظـــام، ويزور الكني�شة 

تم�شك  �شلم ممُ بـــن احلن والآخر، اإىل ممُ

بدينه، مواظب علـــى �شلواته اخلم�ص، 

وعلى قـــراءة القراآن، وذلـــك لأنه وجد 

احلقيقـــة ال�شالة التي طاملا كان يبحث 

عنهـــا طـــوال حياتـــه، حيث قـــال: لقد 

اأعطاين الإ�شـــالم اإجابات منطقية عن 

اأهم الأ�شئلة التي تتعلق باحلياة، والتي 

طاملـــا بحثت عنها ومل اأجدها يف الدين 

امل�شيحي.

وبنـــاء علـــى اإفـــادة اأحـــد رمـــوز احتاد 

املنظمة الإ�شالمية، فاإن هنالك موؤخًرا 

اإيطـــايل   5000 اإىل   3000 مابـــن 

كاثوليكي قاموا باعتناق الإ�شالم.

احلياة بعد الإ�شالم

ق�شيـــة  حتولـــت  احلـــايل  الوقـــت  يف 

حظر بناء املـــاآذن اإىل م�شاألة �شيا�شية، 

وو�شعتها ال�شلطـــات ال�شوي�شرية حتت 

الت�شويـــت، واأ�شبحت م�شاألـــة قانونية 

بحتة.

وبنـــاء على نتيجـــة الت�شويت فاإن ن�شبة 

42.5 % مـــن النا�ص �شوتوا �شد قرار 
حظر بناء املاآذن بينما كان هناك ن�شبة 

57.5 % ممـــن اأيـــدوا هـــذا احلظـــر، 
كما يمُ�شـــكل جمموع عـــدد امل�شلمن يف 

�شوي�شرا 6 % فقط من ال�شكان.

الغريب يف الأمر اأن ما ن�شبته 42.5 %  

مـــن النا�ص الذين عار�شـــوا قرار حظر 

بنـــاء امل�شاجد تعد ن�شبة كبرية بالن�شبة 

للعدد الأ�شلـــي للم�شلمن يف �شوي�شرا، 

وهذا يدل علـــى اأن قرار احلظر جذب 

انتباه النا�ص لالإ�شالم وملعرفة تعاليمه.

ي�شـــع �شرتيت�ـــص حالًيـــا كل طاقاته يف 

تاأ�شي�ص حزب �شيا�شي يختلف عن حزبه 

ال�شابق، حيث يوؤ�ش�ص حزًبا ديقراطًيا 

افًظـــا، ويكـــون الغر�ص منـــه تعزيز  حممُ

الت�شامح الديني، ون�شر ثقافة التعاي�ص 

ال�شلمـــي بن الأديان املختلفة،. واأ�شبح 

ال�شيا�شي ال�شابق من املعار�شن وب�شدة 

لقرار حظـــر امل�شاجد، ويطمح اأن يبني 

امل�شجد اخلام�ـــص يف �شوي�شرا، والذي 

يريـــده اأن يكـــون الأجمـــل يف كل اأنحاء 

اأوروبا. 

زعيم حملة حظر بناء المساجد في سويسرا

"دانييل ستريتش" 
اإلسالم دين اإلجابات المنطقية
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ترجمــة: حنن ال طــاوي



»فيـــا«: دين ت�شامـــح.. »ت�شيت�شاريتـــو«: اأف�شل 

ملوق هـــو »حممد ر�شول اهلل«..، »رونالدو«: 

حيـــاة امل�شلمـــن »مثاليـــة«.. ، »ت�شافى«: �شهر 

رم�شان يثري ف�شوىل.

علـــى الرغم من حمـــالت الت�شليـــل والت�شويه 

التـــى ت�شنهـــا و�شائـــل الإعـــالم العامليـــة �شد 

الديـــن الإ�شالمى، اإل اأن العديد من جنوم كرة 

القـــدم رف�شوا ال�شـــري وراء تلك احلمالت، بل 

ومهاجمتهـــا، نتيجة ملعرفتهم بتعاليم الإ�شالم، 

حيث »الت�شامح« و«املودة« اللذان ين�ص عليهما 

الدين. واإليك اأبـــرز الت�شريحات ال�شادرة من 

جنوم ال�شاحرة امل�شتديرة، والتى اأبدوا خاللها 

اإعجابهم ال�شديد بالدين الإ�شالمى.

البداية مع دافيد فيا، ممُهاجم املنتخب الإ�شبانى 

ال�شابق، ونيويورك �شيتى الأمريكى، الذى كان 

اأحد �شحايا حمالت الت�شويه �شد الإ�شالم، اإل 

اأنه بعدما تعـــرف على تعاليم الدين من خالل 

�شداقتـــه مع جنم بر�شلونة الإ�شبانى فى وقت 

�شابق اإيريك اأبيدال، حتـــدث قائاًل: »الإ�شالم 

دين م�شاكل وقتال هكذا علمونى فى املدر�شة، 

ولكن بعدمـــا لعبت مع اأبيـــدال وتوران عرفت 

اأنه دين ت�شامـــح«. فى حن طاردت ال�شائعات 

هاجـــم املنتخـــب املك�شيكـــى، وريـــال مدريـــد  ممُ

الإ�شبانى، خافيـــري هرينانديز »ت�شيت�شاريتو«، 

حـــول اعتناقه للديـــن الإ�شالمـــى، عندما كان 

يلعب ب�شفوف مان�ش�شـــرت يونايتد الإجنليزى، 

اإل اأنه نفى ذلك لكن فى الوقت ذاته، مل يخف 

اإعجابـــه بالدين الإ�شالمى وبخـــامت املر�شلن، 

�شلًما لكن  عندمـــا حتدث قائـــاًل: »اأنا ل�شـــت ممُ

اأف�شـــل ملوق بوجهة نظرى هو حممد ر�شول 

اهلل«.

اأمـــا كري�شتيانو رونالـــدو �شانع األعاب املنتخب 

الربتغـــاىل، وريال مدريـــد الإ�شبانـــى، فاأ�شاد 

بالديـــن الإ�شالمى الذى ينـــح الإن�شان نظاًما 

رائًعا ي�شري عليه طـــوال حياته، ومدى الراحة 

النف�شية التى ي�شعر بها امل�شلمون، عندما قال: 

»اأنـــا اأحـــب امل�شلمن لأننى اأ�شعـــر باأن حياتهم 

مثالية فى كل �شىء وممُنظمة ولي�شت ع�شوائية، 

واأنا اأعرف الكثري عـــن الدين الإ�شالمى، وكل 

ما يمُقال فى و�شائل الإعالم ت�شليل«. واأ�شاف: 

»هنـــاك وقـــت لل�شـــالة، وهناك وقـــت لقراءة 

القـــراآن الكرمي، وقد �شمعـــت القراآن اأكرث من 

مـــرة واأحببته، فهو يمُريح نف�شيتى واأنا ا�شتغرب 

لذلك«.

يمُذكـــر اأن نادى ريـــال مدريد ي�شم بن �شفوفه 

العديـــد من الالعبـــن امل�شلمن مثـــل م�شعود 

اأوزيـــل، �شانـــع األعـــاب املنتخـــب الأملانى الذى 

رحـــل اإىل اأر�شنال الإجنليزى، والفرن�شى كرمي 

بنزيـــة، ممُهاجم الفريـــق امللكى احلاىل، الأمر 

الـــذى منح الفر�شة اأمام »الدون« للتعرف على 

تعاليم الإ�شالم. ومل يكـــن ت�شافى هرينانديز، 

جنم بر�شلونة، بعيًدا عن جنوم الكرة الأوروبية 

الذى يعلمـــون جيًدا الديـــن الإ�شالمى، بعدما 

�شاحـــب العديد مـــن الالعبـــن امل�شلمن فى 

�شفـــوف الفريـــق الكتالونى، مثل 

املاىل �شييدو كيتا.

للديـــن  »اأكـــن  ت�شافـــى،  وقـــال 

الإ�شالمـــى احلقيقـــى الرائـــع كل 

الحـــرتام والتقديـــر، ومـــا اأثـــار 

فمُ�شـــوىل هـــو �شيـــام �شهـــر 

اأ�شاهد  رم�شان، فكنـــت 

يـــوؤدون  زمالئـــى 

تنعن  مممُ التدريبات 

الطعام  تناول  عن 

وال�شراب لفرتات 

اأن  دون  طويلـــة، 

يوؤثر ال�شيام على 

�شتواهم«.   ممُ

نجوم أوروبا يدافعون عن اإلسالم 
ضد حمالت التشويه..

هولندا: أول نادي مسلم 
للدراجات النارية
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ريا�شــــة



قـــال املهاجـــم الفرن�شي تريي هـــري لعب 

فريـــق ريد بولز الأمريكي: »اإنني اأكره وب�شدة 

التمييـــز العن�شـــري خا�شـــة �شـــد ال�شود يف 

اأوروبـــا«، كما عـــرب عن رف�شـــه للتمييز �شد 

امل�شلمن.

ل�شحيفـــة  ت�شريحـــات  هـــري يف  واأو�شـــح 

نيويـــورك بو�شـــت اأنـــه كان يمُعـــاين كغريه من 

الالعبـــن من العن�شرية طوال فرتة احرتافه 

كرة القدم يف املالعب الأوروبية، قال �شاحب 

الـ )37 عاًما(: يف اأوروبا دائما النا�ص يقولون 

�شلـــم، اأنا اكره ذلك  هـــذا الأ�شود هنا وهذا ممُ

ب�شدة واأحاربه.

وعن اأ�شواأ جتربة عن�شرية مر بها اأ�شار هري 

اإىل واقعـــة املـــدرب الإ�شبـــاين الراحل لوي�ص 

اأراغوني�ـــص وقـــال علـــى �شبيل املثـــال عندما 

تذهـــب ل�شربة ركنية ت�شمـــع �شيحات اأ�شود 

اأ�شـــود قـــرد و�شاللـــة قرود،فامللعـــب كله كان 

يقول ذلك يف بع�ـــص الأحيان، ومن املفرت�ص 

اأن التزم الهدوء وفعاًلمل اأفقد هدوئي.

كل  تك�شـــر  اأحياًنـــا  القـــدم  واأ�شاف:كـــرة 

احلواجـــز، فعندمـــا كنت �شغرًيا كنـــت اأحلم 

بالفوز بكاأ�ـــص العامل، ثم فجاأة وجدت نف�شي 

اأفـــوز بها،ولكنني حتى يومنـــا هذا مل احتفل 

كما يجب بذلك الإجناز العظيم. 

ولعون بقيـــادة الدراجات  ومـــن اجلدير بالذكـــر اأن اأع�شاء النـــادي  ممُ

الناريـــة، وال�شـــري يف رحـــالت مًعـــا، عـــالوة على ذلـــك، فـــاإن النادي 

�شاهمات اإيجابية للمجتمـــع من خالل تنظيم اأن�شطة  ب�شـــدد تقدمي ممُ

تلفة. ممُ

ط النادي لزيارة الأرا�شي املقد�شة على الدرَّاجات النارية لأداء  ويمُخطِّ

منا�شـــك احلج، ويف الطريق يـــزورون الآثار الدينية يف كل من »تركيا« 

و»فل�شطن«.

وللنـــادي �شعاره اخلا�ص به، ولكن ال�شـــرتات اجللدية ال�شوداء لي�شت 

جـــزًءا منها، وهـــم لي�شوا خائفن من ال�شـــورة ال�شلبية التي تظهر يف 

بع�ص النـــوادي الأخرى، ولي�شت لهم عالقـــات تربطهم بتلك الأندية، 

لتزمون بالقانون. وهم ممُ

رتًفا ب�شبب اعتناقه الإ�شالم الإعالم الأمريكى يمُهاجم لعب �شلة حممُ

جوًما حاًدا على »ديون وايتزر«، جنم  �شننّت و�شائل الإعالم الأمريكية همُ

نـــادى كليفالند كفالريز، الذى يمُ�شارك بالرابطة املحرتفة لكرة ال�شلة، 

ب�شبب جتاهله للن�شيد الوطنى للوليات املتحدة الأمريكية قبل اإحدى 

املباريات واعتناقه الدين الإ�شالمى احلنيف، وو�شفته بـ«اخلائن«.

واأ�شـــارت �شحيفـــة »USA today » اإىل اأن »وايتزر« اأخرب م�شوؤوىل 

الإعـــالم بالرابطة املحرتفة الأمريكية اأنـــه مل يخرج لال�شطفاف من 

رف خلع  �شلم« وف�شـــل البقاء فـــى غمُ اأجـــل الن�شيـــد الوطنى، لأنـــه »ممُ

املالب�ص ب�شبب هذا الأمر.  

نجوم أوروبا يدافعون عن اإلسالم 
ضد حمالت التشويه..

تيري هنري: عانيت العنصرية 
وأرفض اإلساءة لإلسالم

هولندا: أول نادي مسلم 
للدراجات النارية

اأحـــدثمُ ناٍد للدراجات الناريـــة يف »هولندا« له �شفة دينية، نادي 

ن�شئ موؤخـــًرا، ويرغب اأع�شاوؤه 
مُ
الدراجـــات النارية امل�شلم الذي اأ

يف الذهـــاب اإىل »مكـــة املكرمة« لأداء منا�شك احلج عام 2016م 

ح به مدير النـــادي »عي�شى غولة«  اأو عـــام 2017م، هـــذا ما �شرَّ

ـــم النادي اأول رحلة له اإىل »بلجيكا«،  قابلـــة اإذاعية، وقد نظَّ يف ممُ

وقـــد تخللت الرحلة ا�شرتاحات لأداء ال�شلـــوات، وبنَّ املدير اأن 

ال�شرتاحات هي ال�شبب يف اإن�شاء النادي، وذلك للتمكن من اأداء 

ال�شلوات، واإل كان بالإمكان الن�شمام اإىل اأي ناٍد اآخر.

اإعداد: حممود بكر / �شكرتري التحرير  
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ن�شر احلديد من العنا�شر الأ�شا�شية جل�شم الإن�شان، فهو يمُ�شتخدم  يمُعترب عمُ

يف الـــدم لنقـــل الأك�شجن يف اجل�شم. ونق�شه يت�شبب يف فقر الدم، ويمُعالج 

بالإكثار من الأطعمة املحتوية عليه. 

يف نف�ص الوقت، يت�شبب ارتفاع احلديد يف اجل�شم بالكثري من ال�شطرابات 

ال�شحيـــة، من اأهمهـــا: زيادة الأك�شـــدة يف اجل�شم، واحتماليـــة تلف بع�ص 

اأع�شـــاء اجل�شـــم، والت�شبب باعتالل يف التجلط وا�شطـــراب بالكبد وعمل 

القلب. 

تمُ�شـــري الإح�شائيـــات الطبيـــة اإىل اأن 2 – 5 % من النا�ـــص لديهم م�شتوى 

مرتفع من احلديد يف الدم دون اأن يعرفوا ذلك. يتطلب الأمر عمل حتاليل 

كافية، ومراقبة حمتوى احلديد يف بع�ص املكمالت يف حال تناولها. 

يحمـــل زيـــت جوز الهند الكثري من الفوائد ال�شحيـــة الغري موجودة بزيوت 

اأخـــرى. وبعد اأن كان هناك تخوف من احتماليـــة ارتباطه باأمرا�ص القلب، 

اأظهـــرت الدرا�شات الطبية �شالمتـــه بل وفوائده ل�شحة القلب. فقد ذكرت 

الدوريـــة الفلبينية للطب الباطنـــي: »خال�شة الدرا�شـــات الطبية امليدانية 

اأكدت اأن تناول زيت جوز الهند ل يت�شبب بارتفاع الكولي�شرتول اأو اأمرا�ص 

القلب«. 

ويف درا�شـــة اأخرى ن�شرتها الدوريـــة الأمريكية للتغذية الطبية، قام باحثون 

رعات كبرية  بدرا�شة مواطني جـــزر اأي�شالند با�شيفيك، والذين يتناولون جمُ

مـــن زيت جوز الهنـــد، ووجدوا خلوهم من اأمرا�ـــص ت�شلب ال�شراين. ومن 

امللفـــت يف تلـــك الدرا�شة اأن الباحثون تتبعوا بع�ـــص املهاجرين منهم الذين 

هاجـــروا اإىل نيوزلندا، وهنـــاك انخف�ص معدل تناولهـــم لزيت جوز الهند 

عـــدل تناولهم لزيوت نباتيـــة اأخرى، فوجـــدوا ارتفاع  ب�شـــكل كبـــري، وزاد ممُ

الكولي�شرتول ال�شار يف دمائهم، وانخفا�ص الكولي�شرتول احلميد!  

زيت جوز الهند
 يحمي القلب

اإلكثار من تناول الحديد 
...... ضـار
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�شن  للريا�شـــة اأثـــر �شحـــي على كل خليـــة من خاليا اجل�شـــم، فمن فوائدهـــا اأنها حتمُ

مـــن �شحة القلب وال�شرايـــن وال�شكر والوزن ال�شحي، و�شبـــط الهرمونات، واملناعة 

واله�شم، واحلالة النف�شية وغريها. ففي درا�شة طبية ن�شرتها الدورية الطبية لالأورام 

مت تقييـــم حالـــة 243 مري�ص ب�شرطان الدماغ، من النوع الأكرث �شرا�شة وفتًكا وا�شمه 

ورم جليوما. ومدى ممار�شتهم للريا�شة، وتدوين ذلك. 

نتظم بقوا على  يف نهاية الدرا�شة مت التو�شل اإىل اأن الذين يار�شون الريا�شة ب�شكل ممُ

قيد احلياة ملدة 22 �شهًرا. اأما الفئة التي ل تار�ص الريا�شة فقد ا�شتمرت على قيد 

احليـــاة ملـــدة 12 �شهًرا فقط. ولذلك يرى الباحثـــون اأنه من املمكن التنبوؤ بطول حياة 

مري�ص ال�شرطان تبًعا ملعدل ممار�شته للريا�شة! 

ل تـــزال حبـــوب منع احلمل حمط جدال حول بع�ص الأثار ال�شحية املرتبطة بها على 

الن�شاء. 

ففـــي درا�شـــة طبيـــة نمُ�شرت يف الدوريـــة الربيطانية الطبية، مت فيهـــا درا�شة اأثر تلك 

احلبوب على الرجال هذه املرة! ومت ممُقارنة ن�شبة الإ�شابة ب�شرطان الربو�شتاتة لدى 

الرجـــال تبًعـــا لطرق منع احلمل امل�شتخدمة. وتو�شل الباحثون اإىل وجود ارتفاع كبري 

مبعـــدل �شرطان الربو�شتاتـــة لدى اأولئك الذين تتعاطى زوجاتهـــم حبوًبا ملنع احلمل، 

بينما مل يزداد املعدل لدى من ا�شتخدموا طرق منع حمل اأخرى. 

لـــذا يمُرجـــح الباحثون ال�شبب يف ذلك اإىل اأنه يحتمل اأن يكـــون زيادة الأ�شرتوجن يف 

املهبل، وبالتايل انتقاله للزوج! 

يقـــوم الكبد باآلف الوظائف احليوية اجلوهرية ل�شحة اجل�شم و�شالمته. من تلك 

الوظائـــف قـــدرة الكبـــد على تخلي�ص اجل�شم مـــن املواد ال�شـــارة، التي ت�شل عرب 

الأكل، اأو ال�شرب، اأو التنف�ص اأو اجللد، وغريها. 

يقوم الكبد بذلك عرب األيتن: األية للتخل�ص من ال�شموم عرب الرباز، واألية للتخل�ص 

من ال�شموم عرب البول. يف الألية الأوىل: يقوم الكبد بربط املادة الغريبة مبركبات 

تعمـــل كحامـــل لها، ثم يتـــم اإر�شالها للقناة اله�شمية مع الع�شـــارة ال�شفراوية. اأما 

يف الأليـــة الثانية: فيقوم الكبد اأوًل بتثبيط تاأثري املادة ال�شامة بعد التعرف عليها، 

ثـــم يرتكها تدور يف الدم حلـــن و�شولها للكلى، والتي تقوم بدورها بالتخل�ص منها 

بالبول. 

الرياضة تواجه سرطان الدماغ

حبوب منع الحمل يمكن أن تضر البروستاتة!!

كيف يحمينا الكبد من السموم؟

q8wellness@gmail.comاإعـــداد: د. �شفي الدين اأحمد /
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وح�شب اإح�شائيات احلكومة الربيطانية 

عـــام 2013م فاإن عدد امل�شلمن يمُ�شكل 

بحـــدود 5.2 % مـــن عـــدد ال�شـــكان 

�شلم  الإجمـــايل )اأكرث من 3.3 مليون ممُ

مـــن اأ�شل 63 مليـــون بريطاين(، ولكن 

ت�شارع،  هـــذه الن�شبة تتطـــور ب�شـــكل ممُ

يف  الإ�شـــالم  اأن  الباحثـــون  ويوؤكـــد 

بريطانيـــا �شيكون الديـــن الأبرز خالل 

اجليل القادم، كما جاء يف هذه املقالة:

 In May, new census data published
 by the British government showed
 that Islam is set to become the
 dominant religion in Britain within

the next generation. 2

ولكـــن الإح�شائيـــات توؤكـــد اأي�ًشـــا اأن 

ن�شبة املواليد من امل�شلمن يف بريطانيا 

بحدود 9.1 % وهذا يعني اأن الإ�شالم 

ينت�شر ب�شرعة ممُ�شاعفة )3(.

الأمم  اإح�شائيـــات  وح�شـــب  الإ�شـــالم 

املتحـــدة ينمـــو بن�شبـــة 6.4 %، بينما 

امل�شيحيـــة تنمـــو بن�شبة اأقل مـــن الربع 

الفـــرتة،  نف�ـــص  خـــالل   %  1.46 اأي 

وهـــذا يعني اأن الإ�شالم ينت�شر اأكرث من 

اأربعـــة اأ�شعاف انت�شـــار امل�شيحية )4(، 

فمنـــذ عـــام 1989م ت�شاعفـــت اأعداد 

امل�شلمـــن يف اأوروبا بن�شبـــة 142.35 %، 

ويف اأ�شرتاليا ت�شاعفت اأعداد امل�شلمن 

بن�شبة 257 %.

 Guardian ح�شب �شحيفة الغارديان

فاإن ا�شم )حممد( يف بريطانيا هو اأكرث 

ا�شم مت ت�شويهه خالل العقود املا�شية.. 

وعلـــى الرغـــم مـــن ذلك جنـــده الأكرث 

انت�شـــاًرا بـــن مواليـــد بريطانيا. وهذا 

يوؤكد مدى ارتباط امل�شلمن با�شم نبيهم 

وتقديرهم له وحمبتهم لهذا ال�شم.

اإن املوؤمـــن عندمـــا ي�شمـــع مثـــل هـــذا 

�شتقبل  النبـــاأ، لبد اأن يت�شاءل: ما هو ممُ

الإ�شالم؟ وهل �شينت�شر الإ�شالم ب�شكل 

هائل يف ال�شنوات القادمة؟ وهل عرفنا 

ملـــاذا احلـــرب علـــى الإ�شالم مـــن ِقبل 

بع�ص امللحدين؟ )5(.

اسم »محمد« األكثر انتشارا 
 في بريطانيا 2014م

هـــــــل تت�شور عزيـــــــزي القـــــــارئ اأن اأكرث ا�شـــــــم مت اإطالقه على 

املواليـــــــد اجلدد هو ا�شـــــــم »حممد«، وهـــــــذا يف دولة م�شيحية 

هـــــــي بريطانيـــــــا؟!....، لأول مرة يف تاريـــــــخ بريطانيا )الدولة 

امل�شيحيـــــــة( ياأتـــــــي ا�شم »حممـــــــد« ليحتل املرتبـــــــة رقم 1 بني 

اأ�شمـــــــاء املواليد اجلـــــــدد لعـــــــام 2014م... هـــــــذه الإح�شائية 

املفاجئة للغربيني مل تكن ُمفاجئة لنا كم�شلمني، لأن لدينا 

حديًثا عن حبيبنا -عليه ال�شـــــــالة وال�شالم- باأن هذا الدين 

�شيبلغ ما بلغ الليل والنهار.

فقـــــــد ذكـــــــرت جريدة ديلـــــــي ميـــــــل الربيطاين ال�شهـــــــرية )1( 

على موقعهـــــــا بتاريـــــــخ )1-12-2014م( اأن املده�س بالن�شبة 

للغربيني وجود ا�شـــــــم اإ�شالمي هو )حممد( يف املرتبة الأوىل 

بـــــــني اأ�شمـــــــاء املواليد اجلدد يف بريطانيـــــــا، والتي طاملا ظلت 

اأ�شمـــــــاء مثـــــــل: )جورج – جيم�ـــــــس – جـــــــاك - اأوليفر...( هي 

الأكرث انت�شاًرا بني املواليد اجلدد. اإل اأن تلك القاعدة تغريت 

عام 2014م، لياأتي ا�شم )حممـــــــد( ليكون الأكرث �شيوًعا بني 

مواليد بريطانيا.

الجارديان: اسم )محمد( هو أكثر 
اسم تم تشويهه خالل العقود 

الماضية إال إنه األكثر انتشارا بين 
مواليد بريطانيا
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املراجـــــع:

1- http://www.dailymail.co.uk, 
12014-12-
2- The Islamization of 
Britain in 2013, http://www.
gatestoneinstitute.org
3- Is it true there is a <startling> 
rise in the birthrate of British 
Muslims?, http://www.
theguardian.com
4- Growth of Islam and World 
Religions, http://www.30-days.
net/muslims/statistics/islam-
growth/
5- World’s Muslim population 
more widespread than you might 
think, http://www.pewresearch.
org, Fact Tank - Our Lives in 
Numbers, June 7, 2013

واجلواب جنده يف قوله تبارك وتعاىل: 

ْفَواِهِهْم 
َ
ِ باأ

َّ
ْن يمُْطفئمُوا نمُوَر اهلل

َ
وَن اأ {يمُِريدمُ

ــوَرهمُ َولَـــْو َكـــِرهَ  بَـــى اهلل اإِلَّ اأْن يمُِتـــمَّ نمـُ
ْ
َويَاأ

ولَهمُ ِبالْهمَُدى  ْر�َشَل َر�شمُ
َ
َو الَِّذي اأ الَْكاِفرمُوَن   همُ

يِن كمُلِِّه َولَْو  قِّ ِليمُْظِهَرهمُ َعلَى الدِّ َوِديـــِن احْلَ

مُ�ْشِركمُوَن} »التوبـــة: 32-33«.. هذه  َكـــِرهَ  امْل

الآية نزلت يف القرن ال�شابع امليالدي.. 

ويف ذلـــك الزمـــن كان عـــدد امل�شلمـــن 

حمدوًدا جًدا و�شمن منطقة حمدودة.. 

كن لإن�شان اأن يتنباأ باأن الإ�شالم  فهل يمُ

�شـــوف يمُحارب ولكنـــه يف النهاية �شوف 

ينت�شر ويظهر وي�شل جلميع الب�شر؟

فهذا هو دين اهلل ينت�شر ب�شرعة الربق 

اولت  يف دول الغرب على الرغم من حممُ

اإخماده! وهذا هو ا�شم ر�شوله )حممد( 

يظهـــر وينت�شـــر ب�شرعـــة علـــى الرغم 

ـــاولت ت�شويهه.. بـــاهلل عليكم،  من حممُ

األ يـــدل هذا علـــى اأن اهلل �شيتم نوره، 

و�شـــوف نرى الإ�شالم يف كل مكان يوًما 

ما؟؟! 

تضاعفت أعداد المسلمين في أوروبا منذ عام 
1989م بنسبة 142.35 % وفي أستراليا 257 %
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امل�شرفيـــة  لتجربـــة  املنظـــرون  اهتـــم 

الإ�شالمية بامل�شاركـــة ك�شيغة اأ�شا�شية 

لتعبئـــة وا�شتخـــدام املـــوارد بامل�شارف 

الإ�شالمية. ويرجع هـــذا الهتمام اإىل 

كـــون امل�شاركة اأكرث قـــدرة علي جتميع 

الأر�شـــدة النقدية القابلـــة لال�شتثمار، 

واأكرث قمُدرة علي توزيع املتاح من املوارد 

اأف�شـــل ال�شتخدامات  النقديـــة علـــي 

القت�شاديـــة  التنميـــة  لأغرا�ـــص 

با�شر  والجتماعية، واأنها تمُ�شهم ب�شكل ممُ

يف عدالة توزيع الدخل القومي. 

ومن خـــالل التعر�ص لالإطـــار النظري 

والعملي للم�شاركة يف التجربة امل�شرفية 

الإ�شالميـــة جنـــد اأن البدايـــات الأوىل 

للتنظـــري لفكـــرة امل�شرفيـــة الإ�شالمية 

جعلـــت مـــن عقـــد امل�شاركـــة يف الفكر 

الإ�شالمـــي الأ�شا�ـــص ال�شرعـــي املالئم 

كن العتماد عليه لإقامة هذه  الـــذي يمُ

امل�شـــارف ، ولتنظيـــم ن�شاطهـــا �شـــواء 

يف جمـــال تعبئـــة املـــوارد اأو يف جمـــال 

توظيفها. 

فتلـــك ال�شيغـــة تـــربز كـــون امل�شـــرف 

ـــرد ممـــول مايل  الإ�شالمـــي لي�ـــص جممُ

للم�شتثمريـــن تربطه بهم عالقة الدائن 

باملديـــن ،كمـــا هـــو احلـــال يف البنوك 

التقليدية ، ولكن �شريك لهم يف العمليات 

ال�شتثماريـــة بـــكل مـــا يتطلبـــه مفهوم 

امل�شاركة من ممُقومات، وما يرتتب عليه 

من نتائج �شواء من حيث القيام بدرا�شة 

واختيار العملية ال�شتثمارية، اأو القيام 

تابعتها ، اأو القيام بتحمل  بتنفيذهـــا وممُ

املخاطر التي تتعر�ص لها، والنتائج التي 

ترتتب عليها من ربح اأو خ�شارة. 

ويك�شـــف الواقع العملـــي للم�شاركة يف 

امل�شارف الإ�شالمية عن اأن امل�شاركة مل 

حتـــظ اإل بن�شبة هام�شيـــة و�شئيلة من 

ملة ا�شتثمارات امل�شارف الإ�شالمية،  جمُ

حيـــث تـــرتاوح ن�شبتها من 2– 4 % يف 

ممُعظـــم امل�شارف الإ�شالميـــة، با�شتثناء 

بنوك ال�شودان التـــي تتعدى يف بع�شها 

ن�شبة 60 %. 

وتمُرجع العديد من امل�شارف الإ�شالمية 

تدين هـــذه الن�شب اإل خراب الذمم يف 

زماننـــا املعا�شر، واأن تويل العميل من 

خالل امل�شاركة يحمل البنك الإ�شالمي 

ماطـــر ل قبل له بها، ممـــا يوؤدى اإىل 

�شيـــاع الأموال. كما العمالء اأنف�شهم ل 

يرغبـــون يف التعامـــل بامل�شاركة، حيث 

اإنها تك�شف ال�شرية املحيطة باأعمالهم، 

ومـــا يمُحققونـــه مـــن اأرباح فعليـــة، كما 

اأن هـــوؤلء العمالء ل يلتزمـــون بتقدمي 

تقـــدمي  مـــن  امل�شاركـــة  تقت�شيـــه  مـــا 

تابعـــة ميدانيـــة.  وممُ دوريـــة  ح�شابـــات 

ويف راأينـــا اأن الق�شيـــة يجـــب األ تمُعلق 

تمع اإل وفيه  بخراب الذمم، فما من جممُ

تمع ال�شحابة  مناء حتى جممُ
مُ
مناء وغري اأ

مُ
اأ

مل يخل من ذلك. وتبقى اأهمية امل�شرف 

الإ�شالمي يف الأخذ بالأ�شباب من خالل 

�شن اختيار العميل ب�شورة مو�شوعية  حمُ

بعيدة عن الهوى. كمـــا اأن العميل ياأتي 

للبنك وهـــو يف حقيقته يذعـــن -غالًبا 

-لـــكل �شروطه. ورغم ذلك فقد وجدنا 

- لالأ�شـــف ال�شديـــد - بع�ـــص البنـــوك 

الإ�شالمية التي طبقت امل�شاركة افتقدت 

اإىل التطبيق ال�شحيح لها، حتى حتولت 

امل�شاركـــة اإىل ح�شـــاب جـــارى مديـــن. 

فالعميـــل ل يلتزم فيها بدفع ح�شته بل 

يول البنك العميل توياًل تقليدًيا ،كما 

يف البنـــوك التقليدية ويغم�ص عينه عن 

تابعة العميل وا�شتخدامه للتمويل، ثم  ممُ

ي�شـــوى امل�شاركة يف نهايـــة املدة املقدرة 

بنظـــام احل�شاب اجلاري املدين اعتماد 

على نظام النمر ودون اأي اعتبار لنتائج 

امل�شاركة الفعلية. 

الإ�شالميـــة يف  امل�شرفيـــة  اإن جتربـــة 

حاجـــة اإىل الهتمـــام بتلـــك ال�شيغـــة 

ب�شورة تغلب على ا�شتثمارات امل�شارف 

اجلوانـــب  مراعـــاة  مـــع  الإ�شالميـــة، 

ال�شرعيـــة والقت�شاديـــة يف التطبيـــق. 

ومـــن ال�شوابط التطبيقيـــة يف ذلك اأن 

يتم الرتكيـــز يف منح التمويل بامل�شاركة 

علـــى جدارة امل�شـــروع، و�شمعة �شاحبه 

واأمانتـــه، والقـــدرة علـــى اإدارته، وربط 

�شـــرف التمويـــل باحتياجـــات امل�شروع 

الفعليـــة مـــن خـــالل مـــا ورد بدرا�شـــة 

اجلـــدوى والزيـــارة امليدانية من البنك، 

وللبنك حق الإدارة، وقد يمُفو�ص �شريكه 

يف ذلـــك مع اإح�شـــان املتابعة له. وتبدو 

هنا اأهميـــة الرقابة ال�شرعيـــة الفعلية 

املالزمة للتنفيذ حتى �شداد امل�شاركة. 

التنظـــري  يتحـــول  اأن  كـــن  يمُ وبذلـــك 

اإىل واقـــع عملـــي تطبقـــه  للم�شاركـــة 

امل�شـــارف الإ�شالمية، ويمُحقق ما ت�شبو 

اإليه مـــن امل�شاهمة يف حتقيـــق التنمية 

القت�شاديـــة والجتماعيـــة يف البلدان 

الإ�شالمية. 

المشاركة في 
المصارف اإلسالمية 

مازالت هامشية 
وضئيلة حيث 

تتراوح نسبتها من 
% 4 –2
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د. اأ�شـــرف حممد دوابـــــة / خبري اقت�شادي

المشاركة في المصارف اإلسالمية 
بين النظرية والتطبيق



قالـــت اإي. واي ال�شت�شارية يف تقريـــر ن�شرته »رويرتز« اإن �شتة اأ�شواق اأ�شا�شية منها: 

قطر ثم اإندوني�شيا وال�شعودية وماليزيا والإمارات وتركيا حازت 625 مليار دولر اأي 

ما يمُعادل اأكرث من80 % من �شوق التمويل الإ�شالمي العاملي

�شول البنوك الإ�شالمية يف الأ�شواق ال�شت الرئي�شية 
مُ
وتوقع التقرير اأن ي�شل اإجمايل اأ

اإىل 1.8 تريليون دولر بحلول 2019 م مدعوًما بنمو اأ�شرع 1.9 مرة من منو البنوك 

التقليدية على مدى الفرتة من 2009م اإىل 2013م.

ويختلـــف التمويل الإ�شالمي اختالًفا جوهرًيا عـــن التمويل التقليدي، حيث اإن فر�ص 

ودفـــع الفوائد حمظـــور تاًما وفًقا لتعاليم الإ�شالم. وبالنظر اإىل قيامه على مفاهيم 

كال�شتثمار الأخالقي وال�شراء الأخالقي فاإن التمويل الإ�شالمي حمكوم مبجموعة من 

القواعـــد والقوانن التي ت�شف كيفية اإجراء الأعمال والتجارة يف منظومة اقت�شادية 

تقوم على حتقيق العدالة لكافة املعنين. 

اأ�شـــاد زامـــري اإقبال الباحـــث املتخ�ش�ص يف التمويـــل الإ�شالمي لـــدى البنك الدويل 

وؤكـــًدا اأنها قد توفر احلل للعديد مـــن دول العامل  مبا فيها  بال�شكـــوك الإ�شالميـــة، ممُ

الدول غري الإ�شالمية الباحثة عن تويل طويل الأمد مل�شاريع البنية التحتية لديها.

وقـــال: اإن الأبعاد القت�شادية والإن�شانية لأ�شاليـــب التمويل الإ�شالمي جتعلها خياًرا 

ممتاًزا بظل الظروف الدولية الراهنة. 

�شلطـــت �شحيفـــة الديلـــي ميـــل الربيطانية 

ال�شوء على النمو امل�شطرد للتمويل الإ�شالمي 

يف العـــامل، قائلة اإنـــه بالإ�شافة اإىل اجلانب 

الديني لهذا ال�شكل من التمويل، فاإنه يجذب 

العمـــالء  يف كل اأنحـــاء العامل، نظًرا للمرونة 

التـــي يت�شم بها، و�شلته بالن�شاط القت�شادي 

احلقيقـــي وكـــذا احلظر الـــذي يفر�شه على 

املعامـــالت التي تنطـــوي علـــى ممُ�شاربات اأو 

عدم يقن.

تلبيـــة  �شبيـــل  يف  اأنـــه  ال�شحيفـــة  وذكـــرت 

عـــدلت الطلب املتنامية عليه، طور التمويل  ممُ

الإ�شالمـــي روافًدا عديدة تتما�شى مع اأحكام 

ال�شريعـــة الإ�شالميـــة، بـــدًءا مـــن القرو�ـــص 

املتعلقة بال�شيارات واملنازل وحتى التمويالت 

اخلا�شة مب�شروعات البنية التحتية الكربى.

ون�شبت لـ حجاج بخدور، اخلبري الإقت�شادي 

الكويتـــي قولـــه اإنه: »بالرغم مـــن اأن التمويل 

الإ�شالمي يخ�شع ملبـــادىء دينية �شارمة من 

حيـــث تنظيمـــه، فاإنـــه يت�شم بقـــدر اكرب من 

املرونة ودرجة اأقل من املخاطرة.«

واأ�شحى زمُهـــاء 40 مليون من امل�شلمن حول 

العـــامل، والبالغ عددهـــم 1.6 مليار �شخ�ص 

مالء ل�شناعـــة التمويل  يف الوقت احلـــايل عمُ

الإ�شالمـــي، والتـــي �شهـــدت منًوا كبـــرًيا يف 

�شعبيتها منذ ن�شاأتها ك�شوق �شغرية يف بداية 

�شبعينيات القرن املا�شي بح�شب ال�شحيفة.

واأ�شـــارت ال�شحيفـــة اإىل اأن �شنـــدوق النقد 

الدويل، والبنك الدويل واجلهات القت�شادية 

العاملية الأخرى قدرت منو املوؤ�ش�شات املالية 

الإ�شالمية ت�شعـــة اأ�شعاف اإىل 1.8 تريليون 

دولر خـــالل الفـــرتة مـــا بن العـــام 2003م 

والعام املا�شي. 

ديلي ميل: التمويل 
اإلسالمي صمام أمان من 

األزمات المالية

البنك الدولي يشيد بالصكوك اإلسالمية 
ويصفها بالمثالية

تقرير: 6 أسواق تسيطر على 80 % من 
التمويل اإلسالمي بالعالم
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القت�شاد الإ�شالمي



ـــرق �شتى،  الأمـــة اليـــوم على ممُفرتق طمُ

ترتب�ـــص بهـــا ال�شرور مـــن كل منعطف 

اأن يقو�شـــوا  يمُريـــد الأعـــداء  وزاويـــة، 

ر�شالتهـــا ويطفئوا م�شاعلهـــا بو�شائلهم 

املتعـــددة املبتكـــرة والقدية، من خالل 

ثقافـــات م�شمومـــة، ومفاهيـــم خاطئة 

لوثة، والأمة  دخيلة مغلوطـــة، ومناهج ممُ

اأحوج ما تكون اإىل �شلوك �شبيل الإ�شالم 

يف تطويـــع و�شائل التكنولوجيا احلديثة 

خلدمـــة هذه الدعوة، والتي كانت �شبًبا 

يف  خرييـــة هـــذه الأمة الرائـــدة، فلقد 

�شاء اهلل -�شبحانه وتعاىل- بحكمته اأن 

يمُجدد للدنيا كلها م�شادر التوا�شل بن 

احلن والآخر، ليثبت اأن العامل متجدد 

دائًمـــا، واأنـــه مهما امتـــد الزمان وكرث 

العلمـــاء ف�شيكت�شفـــون كل يـــوم جديد 

يمُعجزهـــم ويمُبهرهم، ومهما اأوتي النا�ص 

من اأبـــواب العلم �شيًئا فاإن هناك اأبواًبا 

ل تـــزال جمهولة، والتقنيـــات احلديثة 

اأكـــرب دليل على ذلك، فـــال يغرت ممُغرت، 

َن الِعلِْم  وِتيتمُم مِّ
مُ
و�شدق عز وجل: {وَما اأ

اإل َقِليـــاًل}، ومن هنا جـــاء الأمر لنبينا 

حممـــد ] بطلب ال�شتزادة من العلم، 

فقال له ربه: {وقمُل رَّبِّ ِزْديِن ِعلًْما}

اإن الدعـــوة اإىل اهلل -كمـــا تعلمنا- هي 

همـــة ور�شالة اأ�شرف اخللـــق )الأنبياء  ممُ

واملر�شلـــن(، وهـــي �شبـــب خرييـــة اأمة 

احلبيـــب حممـــد] ورحـــم اهلل اأمـــري 

املوؤمنن عمر بن اخلطاب –ر�شي اهلل 

ه اأن  عنـــه - حـــن كان يقول: »من �شـــرَّ

يكـــون من هذه الأمة فليـــوؤدِّ �شرط اهلل 

فيها!! قالوا: وما �شرط اهلل فيها يا اأمري 

املوؤمنن؟ قـــال: الأمر باملعروف والنهى 

عن املنكر، وتال قوله تعاىل: {كمُنْتمُْم َخرْيَ 

ـــرمُوَن ِبامْلَْعرمُوِف  ممُ
ْ

ْخِرَجْت للنَّا�ِص تَاأ
مُ
ـــٍة اأ مَّ

مُ
اأ

مُنَْكر} ويعـــود ا�شتخدام  َوتَنَْهـــْوَن َعـــِن امْل

التقنية احلديثة يف الدعوة الإ�شالمية؛ 

لإقامة احلجـــة على امل�شلمن من توفر 

و�شائـــل الت�شال الدعـــوي والتاأثري يف 

الآخريـــن، مبـــا ل يدع جمـــاًل ملتكا�شل 

اأن يتعلـــل بعـــدم توفر الو�شائـــل، وِعلم 

اهلل –�شبحانه- بـــاأن الربكة �شتمُنزع يف 

الأوقات والأعمار واجلهود، واأن الهمم 

�شت�شقـــط، فكان من رحمته – �شبحانه 

- ظهـــور هـــذه التقنيـــات، فلي�ـــص فينا 

الآن اأمثال البخاري اأو النووي يف العلم 

واجلهـــد والرحـــالت، اأو اأمثال العز بن 

عبدال�شالم يف الدعوة واجلهاد.

فـــكان لزاًما علـــى ال�شائريـــن يف نف�ص 

الطريق مـــن الدعاة اإىل اهلل تعاىل، اأن 

يتعلموا واأن يتدربوا على مهارات وفنون 

التوا�شـــل الدعـــوي، واأن يطـــوروا مـــن 

ذاتهم، واأن ياأخذوا مبا توفر من و�شائل 

تكنولوجية ع�شرية يف نقل الدعوة اإىل 

النا�ـــص، والنتقال باخللـــق من حميط 

اإىل حميـــط، واإن مل يفعل الدعاة ذلك 

نفـــر منهـــم النا�ـــص، وتوجهـــوا لأ�شياء 

اأخـــرى غـــري نافعـــة، فيلـــزم كل داعية 

األ يكـــون ِحْماًل زاِئـــًدا على الدنيا، ول 

يعمل ويجتهد فيها، ورحم اهلل الرافعي 

حـــن ترجم لهذا املعنـــى بقوله: »اإن مل 

تـــزد �شيًئا على الدنيـــا: كنت اأنت زائًدا 

عليها«.

ولقد كرث احلديث عن الدعوة والدعاة، 

ولكن توقف الكالم عند و�شائل الدعوة 

احلديثة -مبا يتنا�شب مع الع�شر الذي 

نحيـــاه- وهـــذه اأب�شط حقـــوق الدعوة 

واملدعويـــن علينا، من تطويـــع الو�شائل 

التكنولوجية احلديثة يف خدمة الر�شالة 

التـــي ننتمي اإليها ون�شرف بها؛ لتتحقق 

اخلرييـــة املن�شـــودة، فلـــن تتحقـــق تلك 

اخلرييـــة لأنا�ـــص نائمـــن اأو �شلبين اأو 

روتينين ل ياأخذون بالمكانات املتاحة 

يف تو�شيل اخلري للغري.

اإن هـــذا الديـــن العظيم لغنـــيٌّ باأف�شل 

و�شائـــل التوا�شـــل والت�شـــال، وغنـــيٌّ 

الـــة واملوؤثرة يف  ب�شواهـــد الدعـــوة الفعَّ

النا�ـــص، لكن امل�شكلة لي�شت يف املبادئ؛ 

توفرة ووا�شحـــة، ولكنَّها حتتاج  فهـــي ممُ

ك بها، ورحم اهلل ال�شيخ  اإىل مـــن يتحرَّ

الغزايل حـــن قال: »والإ�شـــالم ق�شية 

عادلة، بيد اأنها – لالأ�شف – وقعت يف 

امن فا�شلن..!!«. اأيدي حممُ

كمـــا اأن مـــن ال�شـــروري اأن اأو�شـــح اأنَّ 

الإ�شـــالم مل يمُحـــدد لنـــا خارطة طريق 

ددة ن�شـــري عليها -ل يكن  دعويـــة حممُ

دد  اأن نتجاوزهـــا واأن نبتكر فيها اأو جنمُ

يف رحابها-، بل ترك لنا م�شاحة كبرية 

لالبتـــكار، وو�شـــع لنا قاعـــدة ثابتة يف 

ظهور التقنيات 
الحديثة من رحمة 
الله سبحانه لخدمة 

رسالة اإلسالم
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من سره أن يكون من أمة 
محمد ]  فليؤد شرط الله فيها!

د. وفـاء بنت نا�شـر العجمي

كلية العلوم الجتماعية - جامعة الإمام حممد بن �شعود الإ�شالمية

@DrWafa1430

دعوتنـــــــا



حممد ا�شعيدة

حتى ال ننسى

ال�شـــري على منهج الديـــن، بدون اإفراط ول تفريـــط، فلزم التطوير 

والتطـــور والبتكار مبا يخـــدم الر�شالة، قال تعاىل: {اْدعمُ اإِىَل �َشِبيِل 

�َشنِة} واحلكمة: هـــي و�شع ال�شيء  ْكَمـــِة َوامْلَْوِعَظـــِة احْلَ َرِبنّـــَك ِباحْلِ

املنا�شـــب يف املكان والزمان وال�شخ�ص املنا�شب. ومن هنا كان لزاًما 

علـــى كل داعيـــة اأن يخـــرج مـــن �شومعتـــه، ومن تقوقعـــه حول ذات 

الو�شائل القدية، والنا�ص تنتظر اجلديد اجلذاب.

ل �شـــك فيـــه اأن امل�شلمن حتى الآن مل ينجحـــوا يف ا�شتغالل �شبكة 

الإنرتنت دعوًيا ال�شتغالل املطلوب، مع اأهمية تلك ال�شبكة العنكبوتية 

التي تخرتق احلدود وال�شدود، فالح�شائيات تقول: اإن عدد املواقع 

الإ�شالمية على �شبكة الإنرتنت التي تخدم الدين الإ�شالمي ودعوته 

با�شـــرة ما زالت حمـــدودة، واإن املواقع التن�شريية يف ال�شبكة تزيد  ممُ

عـــن املواقع الإ�شالمية مبعـــدل 1200 %، واإن ن�شيب امل�شلمن من 

الإنرتنت حتى الآن ما زال هزياًل، ول يرقى اإىل امل�شتوى املطلوب.

�شيد باملوقع الذي اأعدته وزارةمُ الأوقاف امل�شرية على �شبكة 
ٌ
ولعلي اأ

الإنرتنـــت لبـــث تف�شري القراآن الكـــرمي بخم�ص لغات هـــي: العربية 

والفرن�شية والرو�شية والأملانية والإجنليزية،كما قام مركز الدرا�شات 

واملو�شوعـــات الإ�شالميـــة يف املجل�ـــص الأعلـــى لل�شـــوؤون الإ�شالمية 

بالقاهرة  باإعـــداد جلنة عليا لالإنرتنت مـــن اأ�شاتذة جامعة الأزهر 

والباحثـــن يف الدرا�شـــات الإ�شالميـــة واللغـــات الأجنبيـــة ملراجعة 

املعلومات التي يتم بثها على �شبكة الإنرتنت وت�شحيح الأخطاء اأوًل 

تابعة كل ما يمُبث من معلومـــات مغلوطة و�شبهات واأباطيل  بـــاأول، وممُ

حـــول الإ�شالم من خالل الإنرتنـــت، وت�شنيفها والرد عليها باأ�شلوب 

قنع، وبثها على ال�شبكة من خالل عدة مواقع. علمي ممُ

ويكن تفعيل الدعوة لغري امل�شلمن عرب التقنية احلديثة من خالل 

اإغراق ال�شبكة باملواقع التي تعر�ص الإ�شالم عر�ًشا �شحيًحا عقيدًة 

وفقًهـــا ومنهًجا ودعوة لت�شييق املجال على املواقع املنحرفة، خا�شًة 

�شتخدمي الإنرتنت،  باللغـــة الإجنليزيـــة التي هي لغة 80 % مـــن ممُ

مـــع ال�شتفادة مـــن الإنرتنت يف تاأ�شيـــل فكرة ن�شر وتعلـــم العربية 

بـــن امل�شلمن من غري العرب، وافتتـــاح مواقع خلدمة هذا الغر�ص 

ال�شرعـــي واملق�شد الدينـــي، ول يكون ال�شينيـــون الوثنيون -الذين 

اأرغموا �شركات احلا�شب الآيل على ت�شفري لغة احلا�شب بال�شينية- 

اأكـــرَث اعتزاًزا بلغتهم منا بلغتنا التي هي لغة القراآن، الذي هو كالم 

اهلل املنان. 

مل يكـــن الإ�شالم يوًما دين غلـــو اأو تطرف بل كان على عرب 

التاريخ دين ال�شماحة والتعاي�ص ال�شلمى حتى مع من نختلف 

معهـــم فـــى املذهـــب اأو املعتقـــد، فالإ�شالم ديـــن الختالف 

الواعـــى والبناء وتقبـــل الآخر بكل رحابة �شـــدر، والتعامل 

مع الأفـــكار والق�شايا التى ل يتم التفاق عليها اأو الجماع 

حولها من باب امل�شلحة العليا لالأمة ال�شالمية.

اإن ال�شـــالم مل يكـــن يوًمـــا ديـــن اأحقاد اأو فتنـــة اأو جتيي�ص 

لفئـــة �شد اأخرى مهما تعمقت الختالفات وتباينت وجهات 

النظـــر، حيث اأعطى الدين الإ�شالمى احلنيف اأهمية بالغة 

للحـــوار بن كل الأطـــراف املختلفة مهمـــا ت�شعبت الق�شايا 

فيما بينهم.

هـــذا وبقدر تكري�شه لثقافة احلـــوار والت�شديد على اأهميته 

بقـــدر حر�شـــه علـــى اأن يتم ذلك فـــى اإطار مـــن ال�شفافية 

والحـــرتام والأخالق الرفيعة، لتفـــادى النزول اإىل امل�شتوى 

نذ فجر الإ�شالم،  املتدنى فى طريقة واأ�شلوب احلوار وذلك ممُ

ولنا فى هذا املجال وفى القراآن الكرمي و�شرية الر�شول ] 

�شواهد وق�ش�ص كثرية حتث على اعتماد احلوار كمبداأ حلل 

اخلالفـــات بن العديد من الفـــرق واملذاهب واحل�شا�شيات 

مهمـــا تباينـــت م�شاربهـــا، فالإ�شـــالم مل يدع يوًمـــا اإىل حل 

اخلالفـــات، اأو الختـــالف فى الـــراأى، اأو الفكـــر باحلروب 

وال�شالح، لأنه ديـــن ينبذ الإرهاب الفكرى واملادى على حد 

ال�شواء بل دعا اإىل حلها باحلوار والإقناع ول اأدل على ذلك 

من قول الر�شول ]: "وجادلهم بالتى هى اأح�شن".

وحتـــى واأن �شمعنـــا عن تطـــرف البع�ص هنـــا اأو هناك فاإنه 

ل يعـــدو اأن يكون ذلك جمرد حـــالت �شاذة تربز بن الفينة 

والأخـــرى لأ�شباب عدة يطول ح�شرها من اأهمها وبالدرجة 

الأوىل: البتعـــاد عـــن تطبيـــق التعاليـــم والقيـــم واملبـــادىء 

الإن�شانيـــة النبيلة التى جـــاء بها ديننا احلنيف، والتى دعانا 

اإىل تكري�شهـــا علـــى اأر�ص الواقع، لذلك لبـــد اأن ندرك اأن 

اخللـــل لي�ـــص فـــى منظومة هـــذا الدين العظيم بـــل هو فى 

التطبيـــق وفى ال�شخو�ص، لذلك وجـــب البتعاد بالدين عن 

كل التجاذبات، فاملتعمق فى الدين الإ�شالمى احلنيف يدرك 

حتماً اأنه دين ال�شماحة واحللم والرحمة. 

تفعيل دعوة غير المسلمين 
"تقنيا" بزيادة المواقع التي تقوم 

بعرض اإلسالم عرضا صحيحا
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اأكـــد مدير املكتب التعاوين لدعوة والإر�شاد وتوعية اجلاليات باأبها الدكتور �شعيد 

الب�شـــري بـــاأن م�شروع الدعـــوة اللكرتونية )مدا( هو نافذة �شـــوء ت�شع من مدينة 

اأبهـــا، وي�شـــل نورها اإىل 193 دولة حـــول العامل، ويمُعترب هـــذا الربنامج من اأقدم 

الربامج الدعوية والتوعوية، ويمُ�شارك فيه نمُخبة من طالب وطالبات العلم ال�شرعي 

باللغـــة الإجنليزية من داخـــل وخارج اململكة عن طريق املوقـــع الإلكرتوين، وحول 

ن�شاطات املكتب يف الدعوة الإلكرتونية ذكر باأن املكتب قام بتزويد وكالة الطريان 

لل�شفر بكتب الداعية الأمريكي د. لورن�ص براون بالفرن�شية والعربية. 

اأكد املخت�ص يف اأمن املعلومات يا�شر الرحيلي، اأن ما يمُ�شاع عن فتح بطاقة الأعمال الدولية التي 

تمُر�شل عرب »الوات�شاب« اأو حفظها يوؤدي اإىل اخرتاق اجلوال و�شرقة البيانات غري �شحيح.

وقـــال يف ت�شريح له: اإن الهدف مـــن بطاقات الت�شال هو الحتيال والن�شب و�شرقة من يمُحاول 

الت�شـــال بالرقـــم املوجـــود يف البطاقة. واأ�شـــاف: »جميع الأرقام التي اطلعـــت عليها م�شدرها 

�شاحل العاج، وهي الدولة التي تنت�شر فيها ع�شابات الحتيال من هذا النوع«.

يمُ�شار اإىل اأن وحدة ممُكافحة اجلرائم املعلوماتية يف الرئا�شة العامة لهيئة الأمر باملعروف والنهي 

عـــن املنكـــر، قد حذرت يف وقت �شابق من بطاقة اأعمال تمُر�شل عرب »الوات�شاب« من اأرقام دولية 

حتمل �شورة امراأة يف حماولة لإغراء من ت�شل اإليهم الر�شائل بال�شتجابة. 

هدفها السرقة.. تحذير من بطاقة أعمال “الواتساب” 

د. البشري: مشروع الدعوة اإللكتروني 
)مدا( يصل لـ 193 دولة

ت�شفحها الأ�شا�شي  احلـــل ياأتي مع iOS 8 التي اأتاحت ا�شتخـــدام اإ�شافات اإىل ممُ

 bing شفـــاري، ومـــن �شمن هذه الإ�شافات اإ�شافة الرتجمة التي تاأتي مع تطبيق�

من مايكرو�شوفت واإليك اخلطوات…

1 - حمل تطبيق bing من متجر الربامج

2 - افتح تطبيق �شفاري ثم افتح اأي �شفحة وا�شغط على زر امل�شاركة ثم اخرت اإ�شايف 
 )Bing Translate( من جمموعة الأيقونات يف الأ�شفل وفعل اإ�شافة More اأو

ثم ا�شغط مت اأو Done، و�شتجد اأيقونة الرتجمة قد مت اإ�شافتها.

3 - الآن اأي موقع تمُريد ترجمته فقط افتح ال�شفحة ثم ا�شغط زر امل�شاركة واخرت 
اأيقونة Bing التي اأ�شفتها، وتظهر يف ال�شورة ال�شابقة و�شيتم ترجمة املوقع.

4 - مالحظـــة: اإذا قـــام التطبيق بالرتجمة اإىل لغـــة ل ترغب فيها، فقط ا�شغط 
على ال�شريـــط الأ�شفر يف اأعلى ال�شفحة “Translate To Arabic”، و�شوف 

يمُحولك على تطبيق bing لتختار اللغة التي ترغب اأن يرتجم بها دائًما. 

كيف تترجم المواقع فورا 
باستخدام إضافات سفاري 
في iOS 8؟!
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الدعوة الإلكرتونية



ك�شفـــت درا�شة حديثة عن فعالية التذكري عرب الر�شائل الن�شية 

�شاعـــدة املر�شـــى على اللتـــزام مبواعيد  الق�شـــرية SMS يف ممُ

تنـــاول الـــدواء، خا�شة مواعيـــد الأدوية التي يحتاجـــون تناولها 

ب�شكل يومي.

جريـــت الدرا�شـــة من ِقبـــل باحثـــن مبعهد وولف�شـــون للطب 
مُ
واأ

الوقائـــي يف جامعـــة كوين ماري بلنـــدن، حيـــث مت درا�شة تاأثري 

التذكـــري بالر�شائـــل الن�شيـــة على مـــدى انتظام تنـــاول الأدوية 

ملجموعة تتاألف من 301 مري�ص يتناولون اأدوية يومياً.

وقـــام الباحثـــون بتق�شيـــم املر�شـــى اإىل جمموعتـــن، وا�شتنتـــج 

الباحثـــون اأن 9 % فقط من املجموعة الأوىل التي مت مرا�شلتها 

بر�شائـــل ق�شـــرية عـــرب هواتفهـــا مل تتنتظـــم يف تنـــاول اأدويتها 

اليوميـــة، حيث تناول 14 مري�ًشا فقط من املجموعة ما هو اأقل 

مـــن 80 % مـــن الأدوية املو�شوفة له، ممـــا يثبت جناح الر�شائل 

�شاعدة املر�شى على تذكر مواعيد اأدويتهم، حتى بعد زيادة  يف ممُ

املدة بن كل ر�شالة تذكري واأخرى.

ويف املقابـــل ارتفعـــت ن�شبـــة مـــن مل ينتظموا يف تنـــاول اأدويتهم 

اليوميـــة اإىل 25 % من املر�شـــى باملجموعة الثانية التي مل يتم 

مرا�شلتهـــا باأي ر�شائل خالل فرتة التجربة، كما لحظ الباحثون 

وجـــود بع�ـــص الأفـــراد توقفـــوا تاًما عن تنـــاول الـــدواء بنف�ص 

املجموعة. 

جوجل تعتزم إطالق نسخا 
موجهة لألطفال من خدماتها

دراسة: رسائل SMS تساعد 

المرضى على تذكر مواعيد 

أدويتهم اليومية تعمل �شركة جوجل على اإطالق ن�شخ جديدة من اأبرز خدماتها 

ـــه خ�شي�ًشا لالأطفال مـــا دون الــ 12  نتجاتهـــا ب�شـــكل موجنّ وممُ

عاًمـــا، وذلـــك بح�شب تقرير ن�شره موقـــع �شحيفة “يو اإ�ص اأيه 

توداي” الأمريكية.

ووفًقـــا للتقريـــر �شتبداأ جوجل على الأغلـــب بخدمات البحث، 

ت�شفـــح كـــروم، مبـــا اأن خدمـــات جوجـــل الأكرث  ويوتيـــوب وممُ

ا�شتخداًمـــا مـــن ِقَبل الأطفـــال. ويف ت�شريـــح لل�شحيفة قالت 

ز  “بافنـــي ديواجني” نائب رئي�ـــص جوجل للهند�شـــة:  اإن املمُحفنّ
الأول لل�شركـــة اأن اجلميع يف ال�شركـــة لديهم اأطفال، مما ولنّد 

تعة واأكرث اأمًنا  نتجات ال�شركة كي تكـــون مممُ احلاجـــة لتغيـــري ممُ

لالأطفال.

واعرتفـــت “ديواجني” باأن مثل هـــذه اخلطوة �شتمثل اإ�شكالية 

من الناحية القانونية، حيـــث تفر�ص بع�ص القوانن الأمريكية 

حماذيـــر علـــى ال�شـــركات فيما يتعلـــق بجمـــع املعلومات حول 

ممُ�شتخدمـــي الإنرتنـــت من الأطفـــال، لكن جوجـــل تعتقد باأن 

الأطفال يتلكون وي�شتخدمون التكنولوجيا بالفعل يف املدر�شة 

ويف املنـــزل، لهذا مـــن الأف�شل توجيههـــم ل�شتخدامها ب�شكل 

اأف�شل بح�شب ال�شركة.

واأملحت “ديواجني” باأن خطـــة جوجل تت�شمن خ�شائ�ص تتيح 

تاأكدة من  لالآبـــاء فر�ص التحكم والرقابة، لكن ال�شركة لي�شت ممُ

م الذي �شتمنحه لالآباء. مقدار ونوع التحكنّ

دد موعـــًدا لإطـــالق الن�شخ اخلا�شة  يمُذكـــر بـــاأن جوجل مل حتمُ

بالأطفال من خدماتها. 
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ا�شتعر�شنا يف احللقـــة الأوىل من هذا 

املقال �شـــرية املح�شنة الفا�شلة ال�شيدة 

�شيخـــة ال�شيـــد اإبراهيـــم ال�شيد �شالح 

الرفاعـــي، من حيث كونهـــا قد جمعت 

�شت مدار�ص يف امراأة، واأو�شحنا خالله 

املدر�شة الأوىل وهي املدر�شة الإيانية. 

ويف حلقـــة اليـــوم �شنكمـــل حديثنا عن 

ف�شاء تلك املدار�ص ال�شت.

ثانًيا: املدر�شة الأخالقية

وقـــد كان منهجهـــا يف تلـــك املدر�شـــة 

الأخالقية يقوم على املفردات التالية:

1 - البت�شامة الدائمة لل�شغري والكبري، 
يف املن�شط واملكره.

�شن الرتحاب مبن تعرف ومن ل  2 - حمُ
تعرف بب�شاطة وبال تكلف.

3 – التوا�شـــع اجلم  ب�شـــكل له عظيم 
الأثر يف نف�ص من يمُقابلها.

4 - الل�شـــان الذاكـــر ال�شاكر يف جميع 
الأحوال مهما كانت الظروف.

5 - ل تمُعننّـــف اأحًدا البتة وتنتقي اأطيب 
الأ�شاليب لتقومي الأخطاء.

6 - كانـــت دائًما ترف�ـــص احلديث عن 
م�شاريعها.

ثالًثا: املدر�شة اخلريية

لقد انطلقـــت يف تلك املدر�شة اخلريية 

مـــن ممُنطلق عظيم، كانت تردده للجميع 

وهـــو:: »اإن هـــذه الأموال التـــي باأيدنا 

يف الظاهـــر لي�شـــت هكـــذا يف حقيقـــة 

الأمـــر، بـــل هـــي ملـــك هلل –�شبحانه- 

ا�شتخلفنـــا فيها يف هذه احلياة الفانية، 

لـــذا كان ذلـــك املـــال اأمانـــة يف اأيدينـــا 

لننفقه يف �شبيل اخلريات على الفقراء 

وامل�شاكن«.

ولذلـــك، كانت تمُنفق ما بيدهـــا ب�شخاٍء 

تعتها اإدخال  منقطع النظري، كانت غاية ممُ

�شلم، بل  ال�شـــرور على قلـــب اأي امـــرئ ممُ

حتى على مـــن يعمل لديها من الوافدين، 

واإن كان بع�شهـــم مـــن غـــري امل�شلمـــن. 

"شيخة الرفاعي" 
كانت تنفق ما 

بيدها بسخاء منقطع 
النظيرعلى المسلم 

وغير المسلم

لقد كانت ت�شعـــر باللتزام الأدبي جتاه 

امل�شلمن يف كل مكان، فتتربع لهم يف كل 

ر اهلل لها بع�ص العاملن  اجتاه، حتى �شخنّ

يف موؤ�ش�شـــات العمـــل اخلـــريي لتكمـــل 

م�شريتهـــا اخلرييـــة،  لتكمـــل م�شريتهـــا 

اخلريية، الذي على يديه قامت املرحومة 

- بـــاإذن اهلل تعـــاىل - املح�شنـــة الفا�شلة 

ال�شيدة �شيخة الرفاعي مبا يلي:

1 - بناء وجتهيز رو�شة �شيخة الرفاعي 
وعبـــد اللطيـــف الطبطبائـــي بالكامل، 

وامُفتمُتحت عام  2011م.

ـــل تكلفة بنـــاء وجتهيز قاعات  2 - حتمنّ
باملركـــز الثقـــايف الن�شائـــي »نخلـــة« يف 

�شراييفو، الذي امُفتتح عام 2007م.

ـــل تكلفة بنـــاء وجتهيز قاعات  3 - حتمنّ
باملركـــز الثقـــايف الن�شائـــي »ال�شديقة« 

مبدينة بيهات�ص يف البو�شنة والهر�شك، 

والذي امُفتتح عام 2011م.

ـــل تكلفـــة وجتهيـــز قاعات يف  4 - حتمنّ
املركز الثقايف الن�شائي يف مدينة توزل، 

مع فريد  وهو م�شروع قيد الإن�شاء، وهو جممُ

من نوعه واخت�شا�شاته و�شمول خدماته.

5 - امل�شاهمـــة يف م�شروعـــات تنموية 
همـــة مثل:كفـــالت الأيتـــام وو�شائـــل  ممُ

التدفئة واجلرارات الزراعية، التي من 

�شاأنهـــا تاأهيـــل �شكان القـــرى املتاخمة 

للحـــدود ال�شيا�شيـــة للبو�شنـــة، الأمـــر 

الذي يمُثبتهـــا ا�شرتاتيجًيا اأمام ال�شغط 

ال�شربي الغا�شم.

6 - كفلت الع�شرات من الأ�شر املتعففة 
وزوَّجت الكثري مـــن غري القادرين على 

الـــزواج، و�شاعدت كثـــرًيا من املحتاجن، 

واأعانـــت املر�شى املحتاجـــن للعالج، بل 

كانـــت اأحياًنـــا ل تنام ليلتهـــا حتى ت�شبح 

لتو�شل نفقات العالج اإىل من يحتاجها.

7 - كانت ا�شتجابتها لطلبات املحتاجن 
ل تو�شـــف، اأب�شطهـــا »حتجيج« والدي 

خادماتهـــا وهمـــا يف بالدهمـــا، وباأكرث 

مـــن الحتياج الفعلـــي للحملة، مع ثمن 

الأ�شحية، وعيدية العيد.

8 - كانـــت �شديـــدة الكـــرم حتـــى اأنها 
كانت تزيد مـــن �شدقاتها فوق زكواتها 

الكثـــري، خ�شو�ًشا عندمـــا حلت الأزمة 

القت�شاديـــة العاملية، واأثر ذلك بو�شوح 

يف بع�ص مواردها ال�شابقة. 
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د.  عبداملح�شن اجلار اهلل اخلرايف / الأمن العام لالأمانة العامة لالأوقاف

اإ�شراقـات  وقفية

ست مدارس في امرأ ة ) 3-2( 

شيخة السيد إبراهيم الرفاعي



اجته ال�شلطان حممد الفاحت ذات �شباح 

اإىل ال�شـــوق قبـــل فتـــح الق�شطنطينية، 

مبالب�ـــص ل يعرفه بهـــا النا�ص، ا�شرتى 

طعاًما من حمل، ثم اأراد �شراء الفاكهة، 

فقـــال له �شاحـــب املحـــل: »اذهب اإىل 

املحل املجاور«، �شاألـــه ال�شلطان: »هذا 

هـــو التفاح عندك؟«، قـــال الرجل:»نعم 

ولكنـــي اأريد اأن ي�شتفتـــح جاري اأي�ًشا«، 

و»ال�شتفتـــاح«، مـــن الأ�شيـــاء الدارجة 

عند اأ�شحاب املحالت، ذهب ال�شلطان 

اإىل جـــاره وا�شرتى الفاكهة، وطلب منه 

زيتوًنـــا، فقال له: »خذ من جاري، حتى 

ي�شتفتـــح اأي�ًشا مثلي، يف هـــذا ال�شباح 

املبـــارك«، رجع ال�شلطـــان اإىل الق�شر، 

وهـــو يقـــول »بهذا ال�شعـــب اأ�شتطيع اأن 

اأدخل الق�شطنطينية اإن �شاء اهلل«.

املعنى الرمزي لتللك الق�شة عظيم الأثر 

يف اأخـــالق التعامل عنـــد ال�شعوب التي 

تمُريد اأن تنجح »كلها«، فلي�ص بال�شرورة 

اأن يكون جناح هـــذا على ح�شاب ذاك، 

ـــرد اإرادة تدمري الآخرين،  واأحياًنـــا جممُ

حتى لو مل يكن النجاح هدًفا، وهو خلق 

تف�شـــى بكرثة يف بالدنا بـــن النا�ص يف 

هذا الزمان، بكل اأ�شف.

يقول الزميل �شامي الن�شف:

كثـــرية  حميـــدة  خ�شـــال  تراجعـــت   -

كالنخـــوة واملـــروءة التـــي امُعتـــربت من 

�شفـــات الأغبيـــاء، وازدادت اخل�شـــال 

البخـــل،  اخل�شـــة،  كالغـــدر،  الدنيئـــة 

و�شار اأ�شحاب تلك الرذائل يت�شدرون 

املجال�ص ومراكز العمل والدواوين.

- تف�شـــت مفاهيـــم الك�شـــل وكراهيـــة 

العمل اجلاد، يمُقابل ذلك الطمع ال�شديد 

لتحقيق مكا�شب مادية.

- يتم بيـــع الأ�شدقاء باأرخ�ص الأثمان، 

والتفريط يف اأب�شط املبادئ الإن�شانية، 

القيـــم  الأقـــارب وكل  مـــع  كالتوا�شـــل 

اجلميلة، يتم بيعها حتى بال ثمن، غباء 

ممُركب. )انتهى باخت�شار(.

إذا أرادت الشعوب 
النجاح البد أن تكون 
أخالق التعامل »رأس 

مالهم الحقيقي«

وبالعودة اإىل �شعور »فاحت الق�شطنطينية« 

بالثقـــة الكبـــرية بقدرتـــه علـــى حتقيق 

النجـــاح بعد مـــا راآه يف ذلـــك ال�شباح ـ 

وهو حال �شائر ال�شعوب الناجحة التي 

�شابهـــة ـ جتد اأننا  تنطلـــق من �شفات ممُ

غري مهيئن لتحقيق ما ن�شبو اإليه لي�ص 

لنق�ص يف الأموال ول الأمن ول املعرفة 

واخلـــربة، ول حتـــى القوانـــن والأطر 

الع�شرية التي تعمل من خاللها الدول، 

كل ذلـــك موجود عندنا، وبوفرة، ولكننا 

نفتقـــد القيم التـــي كان اأهل هذا البلد 

يعتربونها »راأ�ص مالهم احلقيقي«، ملاذا 

فرطنا فيها بهذه ال�شهولة؟ وكيف يكن 

لنا ا�شرتجاعها؟

يقـــول ر�شـــول اهلل ]: »ثـــالث اأق�شـــم 

عليهن واأحدثكم حديًثا فاحفظوه، قال: 

ما نق�ص مال عبد من �شدقة، ول ظلم 

عبد مظلمـــة ف�شرب عليها اإل زاده اهلل 

عًزا، ول فتـــح عبد باب م�شاألة اإل فتح 

اهلل عليه بـــاب فقر، واأحدثكـــم حديًثا 

فاحفظوه، اإمنا الدنيا لأربعة نفر: عبد 

رزقه اهلل ماًل وعلًما فهو يتقي فيه ربه 

وي�شل فيه رحمـــه، ويعلم هلل فيه حًقا، 

فهـــذا باأف�شل املنـــازل، وعبد رزقه اهلل 

علًما ومل يرزقه مـــاًل فهو �شادق النية 

يقول لـــو اأن يل ماًل لعملت بعمل فالن 

فهو بنيته، فاأجرهما �شواء، وعبد رزقه 

اهلل مـــاًل ومل يرزقه علًمـــا فهو يخبط 

يف ماله بغري علم، ل يتقي فيه ربه، ول 

ي�شـــل فيه رحمه، ول يعلم هلل فيه حًقا 

فهـــذا باأخبث املنازل، وعبـــد مل يرزقه 

اهلل ماًل ول علًما، فهو يقول: لو اأن يل 

مـــاًل لعملت فيه بعمل فالن، فهو بنيته 

فوزرهما �شواء«. 
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كيف نصحح هذا االنحدار؟


