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كان ا�سم "الكويت" على مدار الأ�شهر املا�ضية وبال�ضبط منذ �شهر
�أغ�سط����س ي�صدح عال ًيا يف دول العامل �أجمع ،وخا�صة يف املنظمة
الدولية الت���ي مُتثل جميع الأمم وال�شعوب على وجه الأر�ض وهي
"الأمم املتحدة" ،فقد اتفقت تلك الدول وال�شعوب على �أمر جامع
وه���و تكرمي الكوي���ت بت�سميتها "مرك��� ًرا �إن�سان ًيا عامل ًي���ا" ،ولقبت
�سم���و �أمري الب�ل�اد ال�شيخ �صباح الأحمد اجلاب���ر ال�صباح "قائدًا
�إن�سان ًيا".
�إن ه���ذا التك���رمي مل ي�أت من ف���راغ ،بل كان���ت وراءه جهود فاقت
اً
دول كب�ي�رة يف امل���وارد وامل�ساحة ،ولكنه "العط���اء" الذي متيز به
�أهل الكويت ُمنذ القدم ،ف�أهل هذه الأر�ض الطيبة ي�سريون خلف
املنه���ج النب���وي يف ق�ضاء حوائ���ج النا�س ،م�صد ًق���ا لقوله [" :ال
ي�ؤم���ن �أحدكم حتى يحب لأخي���ه ما يحب لنف�سه" ،وقوله�" :إن هلل
عب���ا ًدا اخت�صهم اهلل لق�ض���اء حوائج النا�س ،حببهم للخري ،وحبب
اخلري �إليهم� ،أولئك الناجون من عذاب يوم القيامة".
�إن عط���اء الكوي���ت مل يقت�صر على الداخل فقط ،وذلك من خالل
رعاي���ة و ُم�ساع���دة املحتاج�ي�ن �أيا كان���ت جن�سيته���م �أو عرقهم �أو
دياناتهم ،بل امتد �إىل اخلارج يف تظاهرة خريية مل ي�شهد العامل
منوذجا
مثله���ا ،حتى �أ�صبحت التجربة الكويتية يف العمل اخلريي
ً
يُقتدى به.

وجمعي���ة النجاة اخلريية خالل الفرتة املا�ضية قامت بالعديد من
امل�شاري���ع اخلارجية اخلريية واحل�ضاري���ة والإن�سانية ،التي مثلت
الكوي���ت خري متثي���ل يف املحاف���ل الدولية ،فكان���ت ُجهودها على
م�ست���وى الأحداث ،فقام���ت اجلمعية بكل جلانه���ا ب�إغاثة الأخوة
ال�سوري�ي�ن النازح�ي�ن يف الأردن ،لبنان ،تركي���ا ،وقدمت وما زالت
تُقدم لهم كل امل�ساعدات الإن�سانية وال�صحية واالجتماعية ،ونفذت
امل�شاري���ع التنموية واخلدمية يف اليم���ن ،وبنجالدي�ش ،وباك�ستان،
وم�ص���ر� ،أم���ا يف دول �أوروب���ا فقد نف���ذت م�شروع مرك���ز الكويت
الثق���ايف ب�إيطالي���ا ،وم�ش���روع تطوير وتو�سعة م�سج���د ومدر�سة ”
جرين لني ” بربيطانيا ،و�إذاعة القر�آن ب�ألبانيا ،و�سكن الطالبات،
وطباعة ترجمة القر�آن باللغة الهولندية..

�إنه���ا "النجاة اخلريية" 2015م ..امتداد ح�ضاري خارج الكويت..
و�إ�ضاف���ة للعم���ل الإن�ساين عل���ى م�ستوى العامل ،ق���ال [" :خري
النا�س �أنفعهم للنا�س" ،والنفع هنا للنا�س �أجمعني ولي�س للم�سلمني
فقط.
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كيفان :أقامت مخيما طبيا
لعالج  1000مريض في باكستان

النجاة :تطرح مشروع “حملة
المليون بطانية “

�أكد رئي�س جلنة زكاة كيفان عود اخلمي�س �أن اللجنة نظمت
خُمي ًم���ا طب ًيا خري ًيا لعالج مر�ض���ى العيون يف باك�ستان ،مت
م���ن خالله عالج  1000مري�ض من الفقراء وغري القادرين
وال�ضعفاء على نفقة �أهل اخلري.

م���ن واق���ع دورها الفع���ال يف العم���ل الإن�ساين واخل�ي�ري �أعلنت
جمعي���ة النجاة اخلريية عن قيامها بطرح م�شروع " حملة املليون
بطاني���ة " بالتعاون مع ال�سفارة امل�صري���ة بالكويت ،وذلك لتوفري
مليون بطانية تـــــوزع لغري القادرين والفقــراء خالل ف�صل ال�شتاء
بكافة املحافظات امل�صرية.

وق���ال اخلمي����س يف ت�صري���ح �صح���ايف� :إن املخي���م الطبي
ق���د �أُقيم خ�ل�ال الزيارة الأخرية لوف���د اللجنة يف باك�ستان
عل���ى مدى يومني بتكلفة �إجمالي���ة تبلغ  1000دينار كويتي
تخ�ص�صا يف
ومب�شارك���ة  15طبي ًب���ا ا�ست�شار ًي���ا ُمتطوع���ا ُم
ً
ع�ل�اج �أمرا�ض العي���ون ،حيث يتم فح����ص املر�ضى ومن ثم
�صرف العالج لهم باملجان ،الفتًا �إىل �أن هذا املخيم �سيقام
ب�شكل دوري مرة كل �شهر يف �إحدى مناطق باك�ستان لي�شمل
ع�ل�اج جميع املر�ضى الفقراء وامل�ساكني غري القادرين على
حتمل نفقة العالج.
نوعا م���ن �أنواع
و�أو�ض���ح اخلمي����س �أن ه���ذا امل�ش���روع يعد ً
التكافل االجتماعي الذي حث عليه ديننا الإ�سالمي احلنيف
م�صدا ًق���ا لق���ول الر�س���ول [( :مث���ل امل�ؤمن�ي�ن يف توادهم
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل اجل�سد الواحد� ،إذا ا�شتكى منه
ع�ضو تداعى له �سائر الأع�ضاء بال�سهر واحلمى).
ودعا اخلمي�س املح�سنني من �أهل اخلري و�أ�صحاب الأيادي
البي�ضاء وذوي القلوب الرحيمة من �أهل الكويت �إىل �ضرورة
ريا �إىل �أن �إجناح هذا
امل�ساهمة والتربع لهذا امل�شروعُ ،م�ش ً
امل�ش���روع الإن�ساين يتوقف بالأ�سا�س عل���ى ُم�ساهمات �أهل
اخل�ي�ر من �أموال زكواته���م و�صدقاتهم ،ومثل هذه امل�شاريع
تُعزز مكانة الكويت يف �صدارة العمل الإن�ساين التي و�صلت
�إليها بف�ضل اهلل تعاىل ثم بالأعمال الإن�سانية.
6
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ويف ه���ذا ال�شان �صرح مدير عام جمعي���ة النجاة اخلريية د .حممد
الأن�ص���اري ب�أن اجلمعي���ة بجميع �أفرعها وجلانه���ا املنت�شرة يف كافة
مناط���ق الكوي���ت مفتوحة لتلتق���ي تربعات �أهل اخل�ي�ر وهي:جمعية
النج���اة اخلريي���ة – املقر الرئي�س���ي بالرو�ضة – جلن���ة طالب العلم
مبنطقة ال�سالم  -جلنة زكاة ال�شامية وال�شويخ – جلنة زكاة �سلوى –
جلنة زكاة العثمان بحويل -جلنة زكاة الفحيحيل  -جلنة زكاة كيفان
– جلن���ة زكاة اجلابرية – جلن���ة زكاة الأندل�س  -جلنة زكاة الرميثية,
داع ًي���ا �أهل اخلري من املواطن�ي�ن والوافدين ب�ضرورة امل�شاركة يف
ه���ذا امل�شروع الإن�ساين ،حيث مُيثل قمة الإن�سانية وذلك بتوفري
بطاني���ة ملن يحتاجها تقيه من الربد القار�س ،الأمر الذي ي�ضيف
�إىل الكوي���ت اجنازًا يف �أعماله���ا الإن�سانية التي احتلت �صدارتها
ه���ذا الع���ام بع���د ح�صولها عل���ى لقب "الكوي���ت مرك���زا �إن�سانيا
عامل ًي���ا" ،وتتوي���ج ح�ضرة �صاح���ب ال�سمو ال�شيخ �صب���اح الأحمد
اجلاب���ر ال�صباح �أمري الب�ل�اد بلقب "قائد العم���ل الإن�ساين" من
قِ بل الأمم املتحدة.
وبي د .حممد الأن�صاري �أن احلملة مت التن�سيق لها مع ال�سفارة
نّ
امل�صري���ة ،التي رحب���ت باملبادرة وامل�شاركة معه���ا ،لت�سهيل عملية
الت�ب�رع وف���ق القواعد والنظ���م القانونية املعمول به���ا يف البلدين
ال�شقيقني م�صر والكويت ،م�ؤكدًا �أن احلملة �سوف تنجح يف وقت
قيا�سي ب�إذن اهلل تعاىل قبل �إدراك ال�شتاء للم�ستحقني.

النج ــاة اخلريي ــة

زكاة سلوى :تنفذ مشروع بناء المساجد
وترميمها في ألبانيا وكوسوفو
�أك���د رئي����س جلنة زكاة �سل���وى التابعة جلمعية النجاة اخلريي���ة ال�شيخ بدر العقيل
حر�ص اللجنة لتفعيل العمل اخلريي داخل الكويت وخارجها ،الفتًا �إىل �أن اللجنة
ت�سع���ى �إىل تنفي���ذ م�شروع بناء وترميم امل�ساج���د يف �ألبانيا وكو�سوفو لأجل �إعالء
كلمة ال �إله �إال اهلل ،وتفعيل الدعوة ون�شر الإ�سالم يف ربوع دول البلقان.

وقال العقيل يف ت�صريح �صحايف� :إن اللجنة تُخ�ص�ص ميزانية �سنوية لهذا امل�شروع،
ريا
داع ًيا �أهل اخلري و�أ�صحاب الأيادي البي�ضاء يف الكويت �إىل امل�ساهمة فيهُ ،م�ش ً
�إىل �أن ه���ذا امل�شروع يهدف �إىل بن���اء م�ساجد جديدة لإقامة �شعائر اهلل ،وترميم
م���ا يحت���اج �إىل ترميم منه���ا ،وذلك لأن الفقر وقل���ة الدخل ب�ألباني���ا وكو�سوفو ال
ي�ساعدهم على ت�شييد م�ساجد جديدة �أو ترميم امل�ساجد املتهدمة.
اً
امتثال لقول���ه تعاىل " :يف بيوت �أذن اهلل
و�أ�ض���اف العقي���ل ب�أن هذا امل�شروع ي�أتي
�أن ترف���ع ويذكر فيه���ا ا�سمه " ،و قوله عز وجل�} :إمنا يعمر م�ساجد اهلل من �آمن
ب���اهلل واليوم الآخر{ ،وقول ر�سول اهلل [} :من بنى م�سجدًا هلل كمفح�ص قطاة
�أو �أ�صغر بنى اهلل له بيتًا يف اجلنة{.

وبي العقيل� :أن تكلفة بناء امل�سجد الواحد تبد�أ من � 25ألف دينار كويتي ،يف حني
نّ
تبلغ ُكلفة ترميم امل�سجد الواحد ابتداء من � 4آالف دينار كويتي ،بينما تبلغ قيمة
بناء  10م�ساجد � 250ألف دينار� ،أما ترميم  10م�ساجد يُكلف � 40ألف دينار

“الفحيحيل” :مساعدات شهرية من خالل مشاريع مساعدة الفقراء
دعا رئي�س جلنة زكاة الفحيحيل
عب���د اهلل الدبو����س �إىل �ضرورة
دع���م م�شاري���ع اللجن���ة وخا�صة
م�ش���روع تق���دمي امل�ساع���دات
للأ�س���ر الفق�ي�رة املتعففة داخل
ريا �إىل
الكوي���ت وخارجه���اُ ،م�ش ً
�أن اللجن���ة حري�صة على تقدمي
الدعم والع���ون وامل�ساعدة لتلك
الأ�س���ر ،و�إميا ًن���ا منه���ا بتفعي���ل
مب���د�أ التكاف���ل االجتماعي بني
امل�سلمني ،وتطبي ًقا ملبادئ الدين
الإ�سالم���ي احلني���ف ،ومت�س���كا
بتوجيهات الر�سول الكرمي حممد
[ ،ب�ض���رورة ُم�ساع���دة وكفالة
الفقراء� ،سواء كان ذلك عن طريق
�إخراج الزكاة مبختلف �أنواعها،
�أو الت�ص���دق عل���ى املحتاج�ي�ن
8
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وامل�ساك�ي�ن من �أبن���اء امل�سلمني,
و�أو�ضح الدبو�س �أن اللجنة تُقدم
ُم�ساعدات مالية للأ�سر الفقرية
مو�ضح���ا �أن قيم���ة
واملتعفف���ة،
ً
كفالة الأ�س���رة الواحدة يبلغ 80
دين���ا ًرا �شهر ًي���ا داخ���ل الكويت،
وكفال���ة الأ�سرة الواح���دة خارج
الكوي���ت تبلغ قيمته���ا  50دينا ًرا
�ش�ي�را يف الوقت ذاته
�شهر ًي���اُ ،م ً
�إىل �أن اللجن���ة تكف���ل ما يُقارب
م���ن � 70أ�س���رة داخ���ل الكوي���ت
و� 120أ�سرة خارج الكويت ،ليبلغ
بذلك �إجمايل الأ�سر التي تكفلها
اللجنة داخل وخارج الكويت 190
�أ�سرة فقرية.
ولف���ت الدبو����س �إىل �أن اللجنة
تق���وم بتق���دمي ُم�ساع���دات �أو

تل���ك الأ�س���رة ،وم���دى حاجتها
للم�ساعدة.

عبداهلل الدبو�س
رئي�س جلنة زكاة الفحيحيل

تقوم بتخ�صي����ص رواتب �شهرية
للأ�س���ر الفق�ي�رة والأرامل ،بعد
�أن يت���م الت�أك���د م���ن حاجته���م
ع���ن طريق عم���ل درا�س���ة حالة
ميدانية للأ�س���رة الفقرية ،وبعد
درا�سة حال���ة الأ�سرة يتم تقدمي
امل�ساعدة على الفور وفق �أو�ضاع

و�أو�ضح الدبو����س �أن تقدمي تلك
امل�ساع���دات م���ا كان���ت �ستقوم
اللجنة بتقدميها للأ�سرة الفقرية
واملتعفف���ة لوال تفاع���ل �أ�صحاب
الأيادي البي�ض���اء وذوي القلوب
الرحيم���ة و�أهل اخل�ي�ر من �أهل
الكوي���ت الك���رام ،الذي���ن جبلوا
عل���ى فع���ل اخل�ي�ر ،والوق���وف
بجان���ب الفق���راء وامل�ساك�ي�ن،
وتقدمي الدعم وامل�ساعدة �إليهم،
داع ًي���ا �إىل �ض���رورة التفاعل مع
اللجن���ة والقيام ب�إخ���راج �أموال
ال���زكاة وال�صدق���ات لتنفيذ مثل
هذه امل�شاريع اخلريية.

النج ــاة اخلريي ــة

” زكاة العثمان” :
تناشد أهل الخير
المساهمة في
مشروع كسوة
الشتاء
نا�ش���د مدي���ر ع���ام جلنـــــ���ة زكــــ���اة
العثم���ان �أحمد باقر الكن���دري �أهل
اخل�ي�ر و�أ�صحاب الأي���ادي البي�ضاء
واملح�سنني م���ن �أبناء الكويت الكرام
�ض���رورة امل�ساهم���ة يف دعم م�شروع
توزي���ع ك�س���وة ال�شتاء عل���ى الأطفال
الأيت���ام وذوي الأ�س���ر املتعفف���ة
و�أ�صحاب العوز واحلاجات.
و�أ�ش���ار الكندري يف ت�صريح �صحايف
نوعا من
�إىل �أن ه���ذا امل�ش���روع يعد ً
�أن���واع التكافل والرتاحم االجتماعي
ب�ي�ن امل�سلم�ي�نُ ،م�ست�شه���دًا بق���ول
الر�سول الكرمي يف حديثه ال�شريف:
(مثل امل�ؤمنني يف توادهم وتراحمهم
وتعاطفهم كمثل اجل�سد الواحد� ،إذا
ا�شتك���ى منه ع�ضو تداع���ى له �سائر
الأع�ضاء بال�سهر واحلمى).
و�أو�ض���ح الكندري �أن قيم���ة الك�سوة
لل�شخ����ص الواح���د لتكفي���ه ط���وال
ف�ت�رة ف�صل ال�شتاء ت�ت�راوح ما بني
� 20إىل  25دين���ا ًرا ت�شم���ل مالب����س
وبطانيات و ُم�ستلزمات �أخرى خا�صة
مو�ضح���ا �أن امل�شروع
به���ذا الف�صل،
ً
ي�سته���دف ر�سم الب�سم���ة على وجوه
الأيتام والفقراء.
10
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زكاة الشامية :إنشاء  321مسجد في
باكستان على نفقة أهل الخير
ك�ش���ف مدي���ر ع���ام جلن���ة زكاة ال�شامية
وال�شويخ �سامي بونا�شي عن قيام اللجنة
ب�إن�ش���اء  321م�سج���د يف باك�ست���ان على
نفقة �أهل اخلري واملح�سنني وذوي الأيادي
البي�ض���اء من �أبناء الكوي���ت الكرام ،و�أكد
على �أن تكلفة بن���اء امل�سجد الواحد تبد�أ
من  2500دينار كويتي ,و�أو�ضح بونا�شي
يف ت�صريح �صحايف عقب زيارته الأخرية
لباك�ست���ان لتفقد امل�شاري���ع التي تُنفذها
اللجن���ة هن���اك ب����أن العديد م���ن القرى

واملناط���ق النائية يف باك�ست���ان يف حاجة
ما�س���ة �إىل �إن�شاء امل�ساجد ،للتي�سري على
�أهله���ا �أداء ال�صل���وات والفرائ�ض ،الفتًا
�إىل �أن م�شروع بناء امل�ساجد الذي تُنفذه
اللجن���ة ب�شكل دائم ي�صب يف تعزيز مبد�أ
التكاف���ل االجتماعي بني امل�سلمني والذي
حث عليه ديننا الإ�سالمي احلنيف.
و�أ�شار بونا�شي �إىل �أن الفقر وقلة الدخل
يف باك�ستان ال يُ�ساعد على تطوير بيوت
اهلل �أو بناء م�ساجد جديدة.

النجاة الخيرية :مأدبة عشاء على شرف مفتي
وسفير ألبانيا بالكويت
�أكد نائب املدير العام جلمعية النجاة اخلريية
جاب���ر الوندة حر�ص اجلمعي���ة على �ضرورة
تقدمي الدعم والع���ون وامل�ساعدة للم�سلمني
داخل الكوي���ت وخارجها يف عدد من الدول
العربية والإ�سالمية ومنها جمهورية �ألبانيا،
الفتً���ا �إىل �أن اجلمعي���ة نف���ذت العدي���د من
امل�شاري���ع اخلريي���ة الت���ي ت�أتي م���ن ُمنطلق
تعزيز مب���ادئ الت�آل���ف والرتاح���م والتكافل
االجتماعي بني امل�سلمني.

ج���اء ذلك خالل م�أدبة الع�ش���اء التي �أقامها
نائ���ب املدير العام بجمعي���ة النجاة اخلريية
على �شرف ُمفت���ي ُجمهورية �ألبانيا مبنطقة
�سلوى ،وبح�ضور �أع�ضاء البعثة الدبلوما�سية
جلمهوري���ة �ألباني���ا وعل���ى ر�أ�سه���م ال�سفري
الألباين يف دولة الكويت.

و�أو�ض���ح الوندة �أن الكوي���ت من �أوائل الدول
الت���ي �ساهم���ت يف تعزيز ن�ش���ر الإ�سالم يف
�ألباني���ا ودول البلق���ان م���ن خ�ل�ال امل�شاريع
الدعوي���ة والإن�سانية واخلريي���ة والتعليمية،
التي نفذتها وتنفذها جمعية النجاة وغريها
م���ن م�ؤ�س�س���ات العم���ل اخل�ي�ري الأخ���رى
مو�ضحا
بالتن�سيق م���ع امل�س�ؤولني يف �ألبانيا،
ً
�أن اجلمعي���ة قامت ب�إن�شاء العديد من بيوت
اهلل هن���اك وترمي���م امل�ساج���د القدمية،كما
تُنف���ذ اجلمعية م�ش���روع كفالة طلب���ة العلم،
وهذا امل�ش���روع ُم�ستمر بف�ضل اهلل مل�ساعدة
طلبة العل���م الفقراء على موا�صلة درا�ستهم،
عالوة عل���ى امل�ساهم���ة يف �إن�ش���اء املدار�س
واملراك���ز الإ�سالمي���ة الدعوي���ة والتعليمية،
و� ً
أي�ضا القيام بكفالة الدعاة والأئمة وتقدمي
امل�ساعدات للأ�سر الفقرية.

التعريف بالإ�سالم

النوري للتعريف باإلسالم :احتفلت بمرور  3سنوات على إنشائها
بح�ض���ور محُ افظ اجله���راء الفريق ُمتقاعد
فه���د الأمري ون���وري عب���د اخلال���ق النوري
والداعي���ة �أحم���د القط���ان ومدي���ر ع���ام
التعري���ف باال�سالم جم���ال ال�شطي احتفلت
دار الن���وري بالذكرى الثالث���ة على �إن�شائها
وتخري���ج املهتدي���ن اجلدد وانط�ل�اق حملة
(ارحم تُرحم).

وخالل االحتفال �أكد محُ افظ اجلهراء على
�أن الدي���ن الإ�سالمي احلنيف دين الإن�سانية
جمع���اء يتعر����ض حلمل���ة ظامل���ة وهجم���ة
�شر�س���ة ،ودينن���ا احلنيف منها ب���راء وعلينا
بذل جهد ُم�ضاعف لإظهار ال�صورة امل�شرفة
واحل�ضارية للدي���ن اال�سالمي احلنيف وفق
املنهج الو�سطي املعتدل.
 2148مهتد
وب���دوره �أك���د مدي���ر دار الن���وري للتعري���ف
بالإ�سالم د� .سامل اجلار اهلل احل�سيني على
�أن هذه الدار منذ �إن�شائها من ثالث �سنوات
ورغم تل���ك الفرتة الق�صرية ا�ستطاع ُدعاتها
�أن ي�ضع���وا ب�صماته���م اخلريي���ة والدعوية،
وكان م���ن ثمرة ذل���ك اعتن���اق ٍ 2148
مهتد
الإ�سالم �آخرهم نيبايل اجلن�سية الذي اعتنق
الإ�س�ل�ام عل���ى ي���د الداعية ال�شي���خ �أحمد
القط���ان ،و�أو�ض���ح احل�سين���ي �أن ا�ستم���رار
عمل ه���ذه الدار يعود الف�ض���ل فيه هلل � اً
أول
ثم لأ�س���رة املرحوم عبد اخلال���ق النوري ثم
للمح�سن�ي�ن م���ن �أه���ل اجله���راء وخارجها،
وكذل���ك نحتفل بتخري���ج كوكبة من املهتدين
اجل���دد املتميزي���ن الذي���ن تتلم���ذوا على يد
دع���اة تلك ال���دار وتعلم���وا الفق���ه وال�سرية
النبوية ومبادىء الإ�سالم ال�سمحة.
بلد احلرية

نعم���ة م���ن اهلل عز وج���ل ،وق���د ا�ستطاعت
جلنة التعريف باال�سالم امل�ساهمة يف �إخراج
�آالف الب�ش���ر من الظلم���ات �إىل النور ،ومن
النار �إىل اجلنة ،وهذا العمل تهتز له الأر�ض
وال�سماء.

وم���ن جانب���ه �أك���د الداعي���ة ال�شي���خ �أحمد
القط���ان عل���ى �أن ه���ذا االحتف���ال وال���ذي
يُقام حتت رعاية وح�ض���ور حكومي يتقدمه وقال القط���ان� :إن جموع الكويتني يفتخرون
محُ افظ اجله���راء يظهر الوج���ه احل�ضاري بتلك احلري���ة وبالذين يُ�ساهم���ون يف �إنقاذ
لدول���ة الكوي���ت احلبيبة يف التح���ام القيادة التائهني ،ولنتذك���ر املرحوم ال�شيخ عبد اهلل
م���ع ال�شع���ب وع�شقه���م لفعل اخل�ي�ر وتلك الن���وري ال���ذي علمنا الكثري م���ن �أمور ديننا
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يف ال�سبعيني���ات والثمانيني���ات م���ن الق���رن
املا�ضي ،وها ه���م �أحفاده يوا�صلون م�سريته
اخلريي���ة ،وهذا م���ن الرب ال���ذي حثنا عليه
دينن���ا الإ�سالمي احلنيف ،ونحمد اهلل -عز
وج���ل  -الذي جعلن���ا نقول ما نُريد يف تلك
االحتف���االت ونع���ود ملنازلنا بحماي���ة رجال
الأم���ن ،فنعم املال ال�صال���ح الذي يو�ضع يف
امل���كان املنا�سب ،وهذا ف�ض���ل من اهلل على
�أه���ل الكويت،ف�أه���ل الكوي���ت جبل���وا على
العمل اخلريي وهذا مما مُييزهم.

التعريف بالإ�سالم

اإلدارة النسائية تطلق برنامجا لتعليم “العربية”
لغير الناطقين بها
�أكدت رئي�سة ق�سم الف�صول الدرا�سية ب�إدارة ال�ش�ؤون الن�سائية بلجنة
التعري���ف بالإ�سالم لطيفة ال�سعيد على �أن اللجنة �أطلقت
ً
برناجما و�أ�ش���ارت ال�سعي���د �إىل �أن اللجن���ة تويل �أهمية ك�ب�رى لتعلمها لغري
تدريب ًب���ا لتعلي���م اللغة العربية لغري الناطقات به���ا للجاليات املقيمة الناطقات بها ،وذلك من ُمنطلق �أهمية تعلم اللغة العربية للمهتدين
بالكويت ،مو�ضحة �أن مدة الربنامج � 8شهور يح�صل من يجتاز هذا اجل���دد واجلاليات الأ�سيوية امل�سلمة من غري العرب،و� ً
أي�ضا باعتبار
الربنامج على �شهادة  Edexcel GCSEللعربية كلغة ثانية.
تدري�سها هد ًفا �أ�سا�س ًيا من �أهداف اللجنة.
ولفتت ال�سعيد �إىل �أن املتدربات والدار�سات يف الربنامج يتم تنظيم
و�أ�ضاف���ت ال�سعي���د� :إن ق�س���م الف�ص���ول الدرا�سية ب����إدارة ال�ش�ؤون
اختباري���ن لهن� ،أولهما :اختب���ار جتريبي يُعقد قبل االختبار النهائي
الن�سائي���ة باللجنة يقوم بتنظي���م ع�شرات ال���دورات �سنو ًيا لتدري�س
ب�أ�سبوع�ي�ن ،وبعد ذل���ك يتم تنظيم االختبار النهائي ومن ثم ف�إن من
اللغ���ة العربية للمهتدين واجلالي���ات امل�سلمة غري الناطقة بها ومن
اجلدير بالذكر هنا �أن تلك الدورات يلتحق بها دار�سات من خُمتلف
اجلن�سيات والثقافات.
يجتاز االختبارين بنجاح يح�صل على ال�شهادة ال�سابقة الذكر.

واختتم���ت قائل���ة :ي�أت���ي تنظي���م ه���ذا الربنامج يف ظ���ل جمهودات
و�أن�شط���ة ق�سم الف�صول الدرا�سي���ة الهادفة لتطوير وتو�سيع تدري�س
اللغة العربية لغري الناطقني بها يف الكويتُ ،م�شرية �إىل �أن اخلطوة
ت�ستهدف اندماج اجلاليات الوافدة يف املجتمع الكويتي ب�شكل جيد،
وي�ساه���م امل�ش���روع يف تعليمه���م �أركان الدي���ن الإ�سالم���ي والقراءة
والكتاب���ة بالعربي���ة ،وم���ن ث���م حتفيظهم كت���اب اهلل الك���رمي تالوة
وجتويدًا.

إسالم  14شخصا حول العالم عبر الحوار بالـ “الدعوة اإللكترونية”
�أعل���ن الدكت���ور عبداهلل العجي���ل رئي�س جلنة الدع���وة االلكرتونية
التابع���ة جلمعي���ة النج���اة اخلريي���ة �أن اللجنة تُق���دم ِخدمة احلوار
الإلكرتوين املبا�ش���ر ( )Live Chatباللغة الإجنليزية .وهي خدمة
محُ ادث���ة ُمبا�ش���رة ُمتخ�ص�ص���ة يف دع���وة ومناق�ش���ة غ�ي�ر امل�سلمني
باحلكم���ة واملوعظ���ة احل�سنة عرب ف�ضاء الإنرتن���ت ،حيث يتم و�ضع
الإعالنات اخلا�صة بالتعريف بالإ�سالم يف املواقع العاملية وال�شبكات
االجتماعي���ة ،ويت���م ا�ستقب���ال ال�ضي���ف يف موقع محُ���دد لذلك من
قب���ل جلنة الدع���وة الإلكرتونية ،وقد ا�ستقبل���ت اللجنة خالل �شهر
�شخ�ص مت تعريفه���م بالإ�سالم� ،أ�سلم منهم
نوفم�ب�ر املا�ضي ()172
ٍ
اثن���ان �أحدهما ُمهند�س �أمريك���ي يف ال�سابعة واخلم�سني من العمر،
وال �ش���ك يف �أن تل���ك الطريقة جتعل التعري���ف بالإ�سالم يف مراحل
ُمتط���ورة و ُمتقدمة وم�ؤثرة ،وجتعلها ت�ص���ل �إىل جميع �أنحاء العامل،
كذلك تُقدم اخلدمة لكل راغب يف التعرف على الدين الإ�سالمي وال
يجد من ي�أخذ بيده ،فتُقدم له الإ�سالم ب�صورته ال�صحيحة ،واللجنة
حري�ص���ة على انتق���اء الدعاة �أ�صحاب العلم والفك���ر الدعوي ،ومن
ميلكون الأ�سلوب اجليد واخلربة يف �إدارة احلوار والنقا�ش.
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و�أو�ضح د .العجيل �أن جلنة الدعوة الإلكرتونية حققت منذ ت�أ�سي�سها
ال�سب���ق والريادة؛ كونها م���ن �أوائل اللجان الدعوي���ة عرب الإنرتنت،
كم���ا حر�ص���ت اللجنة على ُح�س���ن ا�ستثمار الف�ض���اء الإلكرتوين يف
الدعوة �إىل اهلل جل وعال ،وك�سر احلواجز وبناء ُج�سور التوا�صل مع
الطرف الآخر ،وتفعيل لغة احلوار الإيجابي الراقي.

�شخ�صا من
وق���د �أعلن د .عبد اهلل العجيل عن �إ�شهار �إ�سالم ()14
ً
بلدان وعقائد خُمتلفة منذ انطالق تلك اخلدمة.

التعريف بالإ�سالم

تكريم الفائزين في مسابقة
عبد الله المال األولى
انطال ًق���ا م���ن دوره���ا الرائد يف خدم���ة اجلالي���ات مبختلف
جن�سياته���ا ُم�سلمة وغ�ي�ر ُم�سلمة من خالل تق���دمي الأن�شطة
وامل�سابقات املتنوعة التي تُقيمها لت�أليف القلوب وترغيبهم يف
الإ�سالم �أقامت جلنة التعريف بالإ�سالم حفلاً لتكرمي الفائزين
يف ُم�سابق���ة عب���د اهلل امل�ل�ا الثقافية الأوىل لغ�ي�ر امل�سلمني،
والت���ي ُطرحت خالل �شهر رم�ض���ان املا�ضي ،برعاية وح�ضور
فاع���ل اخل�ي�ر ريا����ض امل�ل�ا و�أ�سرته وذوي���ه ،الذي���ن حر�صوا
عل���ى م�شارك���ة الفائزين فرحته���م ،كما ح�ض���ر احلفل مدير
ف���رع اللجنة مبنطقة جنوب ال�سرة حم���دان النبهان،وم�س�ؤولة
العالقات العامة باللجنة الن�سائية عذوب العو�ضي وم�س�ؤويل
ودعاة اللجنة امل�شرفني على امل�سابقة.
ويف ه���ذا ال�صدد �ص���رح مدير �إدارة امل���وارد حمود الإبراهيم
ب�أن اللجنة تتطلع من خالل هذه امل�سابقة �إىل تو�صيل ر�سالة
الإ�س�ل�ام لغ�ي�ر امل�سلمني بطريقة غري ُمبا�ش���رة ،ومن اجلدير
بالذكر هنا �أن عدد املت�سابقني يف تلك امل�سابقة بلغ �أكرث من
� 800شخ�ص ،و�أنها ُطرحت بـ  8لغات هي :التلغوية والت�أميلية
والهندية واملليامل وال�سنهالية والنيبالية وال�صينية والفلبينية،
وق���د ف���از يف امل�سابقة  30مت�ساب ًقا من الرج���ال والن�ساء ومت
تكرميه���م ،مبين���اً �أن اللجنة تهدف م���ن وراء تلك امل�سابقة يف
�شهر رم�ض���ان تو�صيل ر�سالة الإ�س�ل�ام ب�أ�سلوب غري ُمبا�شر،
وتقريبه���م �إىل اللجن���ة وفعالياتها ،وا�ستغ�ل�ال ال�شهر املبارك
الذي يزداد فيه الإقبال على الإ�سالم.
واختتم الإبراهي���م ت�صريحه ب�أن �أ�سئل���ة امل�سابقة ومعلوماتها
ا�شتمل���ت عل���ى مب���اديء الإ�س�ل�ام ،وقيمه اجلميل���ة ،وعالقة
الأنبياء والديانات الأخرى بالإ�سالم.
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الشيخ فواز الصباح يكرم
التعريف باإلسالم باألحمدي
لفوزها كأفضل فرع
�أك���د مدير الفروع بلجنة التعريف بالإ�سالم ومدير احلج والعمرة
املحام���ي مني���ف عب���د اهلل العجم���ي على ال���دور ال���ذي تقوم به
اللجنة يف �إبراز الوجه احل�ضاري لدولة الكويت من خالل قيامها
بالتعري���ف بالإ�سالم لغري امل�سلمني ،ورعايتها للجاليات املتواجدة
على �أر�ضها ثقاف ًيا واجتماع ًيا ومعنو ًيا وماد ًيا ،مما ينعك�س بدوره
على �صورتها امل�شرقة.

ج���اء ذلك خالل ا�ستقبال محُ افظ الأحمدي معايل ال�شيخ /فواز
اخلالد احلمد ال�صباح لوفد اللجنة ،الذي قام ب�إهدائه لوحة فوز
فرع حمافظ���ة الأحمدي ك�أف�ضل فرع بلجن���ة التعريف باال�سالم
عل���ى م�ستوى الكويت ،و�أ�ض���اف العجمي� :إن الف���رع بذل الكثري
م���ن اجلهود خ�ل�ال العام احلايل ،فق���د �أ�سلم يف �شه���ر رم�ضان
املا�ض���ي بلجنة التعريف بالإ�سالم  1274مهتد ًيا منهم  208بفرع
محُ افظة الأحم���دي ،بالإ�ضافة �إىل الإجنازات الأخرى يف جمال
الدعوة والتعريف بالإ�سالم.

م���ن ناحيته �أ�شاد معايل محُ افظ الأحم���دي ال�شيخ فواز ال�صباح
بلجن���ة التعري���ف بالإ�سالم ودوره���ا يف تو�صيل ر�سال���ة الإ�سالم
النا�صع���ة �إىل الآخري���ن ،وخا�صة فرع محُ افظ���ة الأحمدي الذي
يُق���دم ر�سالت���ه باحلكم���ة واملوعظ���ة احل�سنة ،ويدع���و اجلاليات
امل�سلمة وغري امل�سلمة.

ريا �إىل �أن فوز الفرع لي�س مب�ستغرب فجهود العاملني وا�ضحة
ُم�ش ً
وب���ارزة يف كل مكان باملحافظة مم���ا دعانا �إىل ت�شجيعهم وال�شد
على �أيديهم لبذل املزيد من اجلهد.

وتقدي��� ًرا للجه���ود املبذول���ة من جانب فرع الأحم���دي قام معايل
املحافظ ب�إهداء اللجنة كتاب �شكر لأعمالهم املميزة .

التعريف بالإ�سالم

“اإلبراهيم :مشروع المليون
مصحف يوفر  1مليون نسخة
بلغات مختلفة
�أ�ش���اد حمود االبراهيم مدير �إدارة العالقات العامة واملوارد
بلجن���ة التعري���ف باال�س�ل�ام بالتفاع���ل امللمو����س م���ن قِ ب���ل
املتربع�ي�ن واملح�سن�ي�ن الك���رام و�أهل اخلري لدع���م م�شروع
امللي���ون ُم�صحف املرتجم بلغات خُمتلفة ،الذي ترعاه الهيئة
اخلريية الإ�سالمية العاملية وب�إ�شراف ال�شيخ فهد الكندري،
ُمبي ًنا �أن من �أهم �أهداف هذا امل�شروع دعوة غري امل�سلمني
للإ�سالم م���ن خالل تف�سري وترجمة مع���اين القر�آن الكرمي
وتُبي���ان حقائقه العلمية عملاً بقوله تعاىل�" :إن هذا القر�آن
يه���دي للتي ه���و �أقوم" ،ون�ش���ر كتاب اهلل عم�ًل�ااً بقول اهلل
تعاىل" :يا �أيها الر�سول بلغ ما �أُنزل �إليك من ربك" وحفظ
املهتدين اجلدد لكتاب اهلل -عز وجل -وذلك بهدف تثبيتهم
على اال�سالم.

وب�ّي� الإبراهيم �أن اللجنة تعمل على توفري  1مليون ن�سخة
نّ
�سنو ًيا لكل لغة " العربية واالجنليزية والفرن�سية" و�أن قيمة
الن�سخة  1دينار ،حيث تبلغ ميزانية امل�شروع  1مليون دينار
ل���كل لغة ،وميك���ن امل�ساهمة يف امل�شروع ول���و بــ 1دينار عن
طري���ق ر�سائل ال���ـ smsب�إر�سال حرف " ف " على 90991
�أو االت�صال املبا�شر على اخلط ال�ساخن 97600074 :جلنة
التعريف باال�سالم.
وم���ن اجلدي���ر بالذك���ر �أن جلن���ة التعري���ف بالإ�س�ل�ام عرب
ال�سن���وات املا�ضي���ة قامت بطباعة وتوزي���ع ترجمات القر�آن
الكرمي عن طريق م�ش���روع حقيبة الهداية لطباعة الو�سائل
الدعوية ،وله���ذا امل�شروع �أثر عظيم يف عمل اللجنة ،وحقق
الكث�ي�ر من الإجن���ازات الدعوي���ة� ،إذ �إن الكثريي���ن اعتنقوا
الإ�سالم ب�سبب القر�آن الكرمي.
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ثمار الدعوة امليدانية لن�سائية دار النوري

إشهار إسالم سيدتان بمدرستي
المطالع وواره بنات
بدعوة كرمي���ة من (مدر�سة املطالع املتو�سط���ة بنات) �شاركت
الإدارة الن�سائي���ة ب���دار النوري للتعري���ف بالإ�سالم يف (تكرمي
عامالت املدر�سة) ،وقامت الداعية الهندية را�ضية �شيخ ب�إلقاء
محُ ا�ضرة خالل التكرمي.
وقال���ت مديرة الإدارة �شع���اع ال�شمري به���ذه املنا�سبة� :إن دار
الن���وري للتعريف بالإ�سالم –الق�سم الن�سائي -يتمتع ب�شراكات
ا�سرتاتيجي���ة مع خُمتلف اجله���ات مبحافظة اجلهراء وخا�صة
الأماكن التي تتواجد بها العمالة الن�سائية ،حيث تقوم داعيات
الف���رع بزي���ارات ميدانية له���ن لدعوتهن والتعري���ف بالإ�سالم
لغري امل�سلمات منهن ،وكذلك توعية اجلاليات امل�سلمة ،وتوزيع
املطبوعات الدعوية وحقائب الهداية عليهن.

و�أ�ضافت ال�شمري ب�أن الداعية قامت خالل تلك الزيارة ب�إلقاء
محُ ا�ضرة على غري امل�سلمات من الناطقني بلغة التلغو ،والذي
بل���غ عدده���م ( ،)10حتت عنوان "ما هو الإ�س�ل�ام؟" ،وقد َم َّن
اهلل عل���ي �إحداهن بالهداية ونطق���ت بال�شهادتني و�سط تكبري
وتهليل احل�ضور.
و�أ�ش���ارت �إىل �أن الإدارة قام���ت � ً
أي�ضا بزي���ارة ميدانية ملدر�سة
(واره املتو�سط���ة بن���ات) لدع���وة ( )4من غ�ي�ر امل�سلمات (لغة
التلغ���و) ،وق���د �أ�سفرت الزي���ارة عن �إ�شهار �إ�س�ل�ام عاملة من
العامالت وقامت الداعية ب�إهداء احل�ضور احلقائب الدعوية
على وعد بتجدد اللقاء عند االنتهاء من قراءة تلك الكتب.

واختتم���ت ال�شمري بتوجي���ه ال�شكر لإدارت���ي مدر�سة املطالع
املتو�سط���ة بنات ومدر�سة واره املتو�سطة بنات لتفاعلهما البناء
مع جلنة التعريف بالإ�سالم.

التعريف بالإ�سالم

نسائية الروضة استقبلت وفدا نسائيا
من المجلس اإلسالمي البريطاني
ا�س���تقبلت �إدارة ال�ش����ؤون الن�س���ائية بلجن���ة التعري���ف بالإ�س�ل�ام
–الرو�ض���ة -وف���دًا ن�سائ ًي���ا من املجل����س الإ�سالم���ي الربيطاين كان
يف زي���ارة ق�صرية لدولة الكوي���ت ،ليتعرف على جمال الدعوة بلجنة
التعريف بالإ�سالم ،بعد �أن ذاع �صيتها من بني اللجان العاملة مبجال
الدعوة ون�شر الدين الإ�سالمي بالدول الأوربية.

وقال���ت م�س�ؤول���ة العالق���ات العامة والإع�ل�ام به���ذه املنا�سبة :لقد
كان يف ا�ستقب���ال الوف���د املك���ون من ُم�ساعد الأم�ي�ن العام للمجل�س
الإ�سالم���ي الربيطاين ال�سيدة� /أمينة بلي���ك و ُمرافقيها رئي�س ق�سم
الف�صول الدرا�سية ال�سيدة /لطيفة ال�سعيد ،والتي نظمت جولة لهن
داخل اللجنة وف�صولها الدرا�سية ،ومن اجلدير بالذكر هنا �أن الوفد ث���م �ألق���ت ال�سيدة �أمين���ة بليك كلم���ة ت�شجيعية وجهته���ا للداعيات
�أب���دى �سعادت���ه و�إعجابه مبا �شاهدته ،وباجله���د املثمر للعاملني يف واملدر�س���ات ودار�س���ات الف�ص���ول املتقدم���ة وا�صفة مرحل���ة الثبات
اللجن���ة ،كما حتدثت "بليك" م���ع املهتديات اجلدد وتعرفت على كم ب�أنه���ا مثل الورود الت���ي بالرغم من رقتها لكنها �صلبة تتحمل �أق�سى
املعلومات الالئي ح�صلن عليها من خالل الف�صل التمهيدي ،ومن ثم الظ���روف املناخي���ة وتظل تزه���رُ ،م�ضيفة �أن امل���ر�أة يجب �أن ترتك
انتقل الوفد �إىل الف�صول املتقدمة وقد بهرن بامل�ستوى الذي و�صلت بع���د مماتها �سرية عط���رة كرائحة الورد ال���ذي ي�ستمر عطره يفوح
�إلي���ه الدار�سات من حيث التالوة واللغة العربية والثقافة الإ�سالمية وين�ث�ر �شذاه الفواحُ ،مذكرة بال�سيدة مرمي -عليها ال�سالم -وحليمة
ُكل ح�س���ب لغت���ه ,كما تعرفت بليك على مطبوع���ات اللجنة و�أبدت ال�سعدي���ة مر�ضع���ة الر�سول [ وعائ�شة بن���ت �أبي بكر ر�ضوان اهلل
عنهما.
�إعجابها بتعدد اللغات يف الكتب الدعوية واملناهج الدرا�سية.

مب�شاركة � 92شخ�ص

التعريف باإلسالم نظمت برنامجا دعويا للجالية التلغوية بـ"كبد"
(كركي���ت وكبدي) ،وذلك قبل �ص�ل�اة اجلمعة ،وبعد ال�صالة ُمبا�شرة
كان هن���اك لق���اء يف ديوانية اللجن���ة مبقر الفرع م���ع الداعية �شيخ
حبي���ب الرحمن ،حيث �ألقى محُ ا�ضرة حتت عنوان "نعمة الإ�سالم"،
�أو�ضح خاللها �أن �أف�ضل نعمة على وجه الأر�ض هي نعمة "الإ�سالم"،
قال تعاىل} :الْ َي ْو َم �أَ ْك َملْتُ لَ ُك ْم دِ ينَ ُك ْم َو� مْ َ
أت ْمتُ َعلَيْ ُك ْم ِن ْع َمتِي َو َر ِ�ضيتُ
لَ ُك ُم الإِ ْ�س َ
ال َم دِ ي ًنا{.

برناجما دعو ًيا للجالية التلغوية على
نظمت جلنة التعريف بالإ�سالم
ً
م�ستوى الأفرع �ش���ارك فيه � 92شخ�ص ،بالإ�ضافة �إىل دعاة اللجنة
وذلك مبقر اللجنة يف منطقة "كبد".

وق���ال رئي����س ق�سم الدعوة بالف���رع الرئي�سي ُم�ساع���د العنزي بهذه
املنا�سب���ة� :إن الربنامج يه���دف �إىل �أن يتعارف املهتدون فيما بينهم،
وي�أخذوا �صورة وا�ضحة ُم�شرقة عن م�ستقبلهم يف الكويت والهند.

و�أ�ض���اف ب�أن فق���رات الربنامج ا�شتمل���ت على امل�سابق���ة الريا�ضية
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و�أ�ش���ار �إىل �أن الداعي���ة �شدد على �ض���رورة التوا�صل والتعارف بني
املهتدين اجلدد ،والقيام بدعوة الأقرباء والأ�صدقاءُ ،مب�شرهم بقول
الر�س���ول [" :ن�ضر اهلل عبدًا �سم���ع مقالتي فوعاها� ،أو بلغها �إىل
م���ن مل ي�سمعه���ا ،فرب حام���ل فقه ال فقه ل���ه ،ورب حامل فقه �إىل
م���ن ه���و �أفقه منه ،ثالث ال يغل عليهن قل���ب م�ؤمن� :إخال�ص العمل
هلل ،وطاع���ة ذوي الأمر ،ول���زوم اجلماعة ،ف�إن دعوة امل�سلمني تكون
من ورائهم "

واختت���م ب�أن الربنامج انتهى مب�سابقة ثقافي���ة للمهتدين ،ومت توزيع
الهدايا علي الفائزين يف امل�سابقتني الثفاقية والريا�ضية.

حملي ــات

هيئة الشباب تطلق المسابقة
الـ 19لحفظ القرآن الكريم
حت���ت رعاية ال�شيخ �أحمد املن�ص���ور الأحمد ال�صباح انطلقت
امل�سابقة ال�سنوي���ة التا�سعة ع�شرة حلفظ القر�آن الكرمي التي
تُنظمه���ا الهيئة العام���ة لل�شباب والريا�ض���ة �سنو ًيا ،وبلغ عدد
املتقدمني لها هذا العام  1167من ال�شباب والفتيات.

رحلة «األمل» الكويتية
أوصلت رسالة للعالم وعادت
بعد  7أشهر
برعاي���ة وح�ض���ور �سمو رئي�س جمل����س ال���وزراء ال�شيخ جابر
املب���ارك ال�صب���اح �أقيم���ت احتفالية ا�ستقب���ال مبنا�سبة عودة
قارب «رحلة الأم���ل» يف مر�سى املارينا كري�سنت يف ال�ساملية،
بعد جولة ا�ستغرقت نحو � 7شهور �شملت �أكرث من  25حمطة
حول العامل خالل رحلتها ،التي �شارك فيها ،بالإ�ضافة لطاقم
الرحلة عدد من �أبناء الكويت من ذوي االحتياجات اخلا�صة،
يف رحلة حول العامل� ،أبرزت الوجه احل�ضاري لدولة الكويت،
و�أو�صلت ر�سالة ذوي االحتياجات اخلا�صة ب�أنهم قادرون على
ا�ستغالل طاقتهم والقيام بتلك الرحلة الإن�سانية.
وقد جاءت الرحل���ة امتدا ًدا ل�سل�سلة من املبادرات الإن�سانية،
التي قادتها الكويت يف �إطار تر�سيخ مفاهيم العمل التطوعي،
و�إب���راز اجلوان���ب الإن�ساني���ة الت���ي تُقدمها م�ؤ�س�س���ات دولة
الكويت احلكومية واخلا�صة لتلك الفئة الغالية.
ومن جانب���ه �أكد رئي�س فريق الإبحار يف رحلة الأمل الكويتية
جا�س���م الر�شي���د �أن الرحل���ة ناجح���ة بكل املقاي����س ،وحققت
�أهدافه���ا يف �إي�صال ر�سالة ذوي الإعاقات العقلية من مر�ضى
التوحد ومتالزمي الداون خُ
ومتلف الإعاقات الذهنية ،وحاجة
تلك الفئة �إىل مزيد من الدمج يف املجتمع واالهتمام ال�صحي
واالجتماعي والإن�ساين يف دول العامل.
و�أ�ض���اف �أن فريق «رحلة الأمل» عمل منذ عام 2003م �ضمن
الفري���ق اخلا�ص مبجموعة الأن�شط���ة الريا�ضية واالجتماعية
والإعالمي���ة املوجه���ة مل�صلح���ة ذوي الإعاق���ات الذهنية على
امل�ساهم���ة يف املجتم���ع ،وحتقي���ق التق���ارب ب�ي�ن الأجنا����س
والأديان.
22
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وقال خليفة الطراورة مدي���ر �إدارة الهيئات ال�شبابية بالهيئة:
�إن ُم�سابقة هذا العام �شهدت تطوي ًرا ُمه ًما يف جوانبها الفنية،
منه���ا على �سبيل املث���ال الت�سميع الإلكرتوين حيث مُتكن هذه
الطريق���ة املت�سابق من معرف���ة الن�سبة التي ح�صل عليها دون
ً
حفاظا عل���ى احليادية ،كما
تدخ���ل العن�صر الب�ش���ري ،وذلك
�سيمن���ح امل�شارك���ون �شهادات ُم�شاركة اً
بدل م���ن اقت�صار ذلك
على الفائزين باملراكز املتقدمة كما يف الأعوام ال�سابقة.

اختبارات تحفيظ القرآن في
 10يناير بالمسجد الكبير
قال مدير �إدارة �ش�ؤون القر�آن الكرمي بوزارة الأوقاف وال�ش�ؤون
الإ�سالمي���ة �أحمد حممد الطوي���ل� :إن الإدارة ب�صدد الإعداد
والتجهيز لالختبارات النهائية لطالب وطالبات حلقات ومراكز
حتفي���ظ القر�آن الكرمي التابعة ل�ل��إدارة يف جميع املحافظات
لل���دورة ال�شتوي���ة  ،63/2014والتي �ستقام يف الفرتة من 10
�إىل  25يناي���ر م���ن ال�ساعة  3وحتى  7م�س���اء ،ويُ�شارك فيها
ح���وايل (� 18ألف طالب وطالبة) ،وتُق���ام االختبارات جلميع
املراكز يف م�سجد الدولة الكبري ،فيما عدا مركز علي �صباح
ال�س���امل (�أم الهيمان) فتقام اختبارات���ه يف م�سجد ال�ضاحية,
و�أ�ضاف الطويل يف ت�صريح �صحايف �أن هناك اجتماعات تتم
م���ع املراقبني ور�ؤ�ساء الأق�سام واللج���ان العاملة بالإختبارات
لبحث �أهم الأمور املتعلقة بالت�صفيات النهائية.

الخرافي ..فخورون بالرعاية
السامية لمسابقة الكويت
الكبرى الـ 18

�أعرب الأمني العام للأمانة العامة للأوقاف الدكتور عبد املح�سن
اجلار اهلل اخلرايف عن فخره واعتزازه بالرعاية ال�سامية ل�سمو
�أم�ي�ر البالد ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح -حفظه اهلل
ورعاه -مل�سابقة الكويت الكربى للقر�آن الكرمي وجتويده ال.18
وق���ال اخلرايف يف م�ؤمتر �صح���ايف �إيذا ًنا بانطالق امل�سابقة� :إن
الرعاي���ة ال�سامية للم�سابقة وهي من �أكرب امل�شاريع القر�آنية يف
ريا ودع ًما ال حم���دو ًدا للقائمني عليها
الكوي���ت مُتثل حاف���زًا كب ً
ال�سيما �أنها تهتم بن�شر كتابه -تعاىل -بني الأبناء وال�سري بهداه
وحفظه وترتيله وتعلم علومه.
و�أ�ض���اف �أن امل�سابق���ة معني���ة كذل���ك بت�شجي���ع املواطنني على
ً
حفظا
اختالف �أعمارهم لالقبال على كتاب اهلل تعاىل وتالوته
وجتوي���دًا وتدب ًرا ،و�إيجاد جو تناف�س���ي ُم�شجع حلفظه وتالوته
وجتوي���ده كنماذج طيبة لالقتداء والت�أ�سي ،وتعزيز اجلهود التي
ت�ستهدف تر�سيخ القيم الإ�سالمية يف املجتمع.
و�أو�ضح �أنها تهدف � ً
أي�ضا �إىل ت�شجيع ودعم جهود اجلهات التي
تُ�ساهم يف امل�ساعي الرامية �إىل حتفيظ القر�آن الكرمي وتعليمه
وجتويده.

مفتي عام جمهورية كوسوفا
زار بيت الزكاة

الكويــت تتبرع بـ  117ألف يورو
لتشييد مركز ثقافي إسالمي ببولندا

ا�ستقب���ل بيت الزكاة يف مق���ره الرئي�س بجنوب ال�سرة �سماحة
ُمفت���ي عام جمهوري���ة كو�سوف���ا ف�ضيلة ال�شيخ نعي���م ترنافا،
ورئي�س امل�شيخة الإ�سالمية بجمهورية كو�سوفا ف�ضيلة ال�شيخ
عين���ي �سن���اين ،و ُمدير مكت���ب ُمفتي ع���ام اجلمهورية ال�سيد
ب�سيم حممدي ،وكان يف ا�ستقبالهم نائب املدير العام للموارد
والإع�ل�ام ال�سيد حممد فالح العتيب���ي ،ومدير �إدارة الن�شاط
اخلارجي ال�سيد عادل خالد اجلري.
وك�شف العتيب���ي للوفد الزائر الآلية املتبعة يف البيت ،وكيفية
دع���م امل�شاريع اخلريية والإن�ساني���ة والإغاثية و �آلية تنظيمها
خ���ارج الكوي���ت ،وما مت �إجن���ازه يف هذا املج���ال؛ مما كان له
الأثر الوا�ض���ح يف االرتقاء ب�أحوال امل�ستفيدين يف العديد من
دول العامل.

تربعا مال ًيا قدره
�سلمت �سفارة دولة الكويت لدى بولندا اليوم ً
� 117ألف يورو لتمويل ت�شييد مركز ثقايف �إ�سالمي للم�سلمني
التت���ار يف مدين���ة (كرو�شينياين) �شمال �شرق���ي بولندا ,وقال
�سفري دولة الكويت لدى بولندا عادل حممد حيات�" :إن هذا
الت�ب�رع ي�أتي امتدا ًدا لأعم���ال اخلري التي اعتادت عليها دولة
الكوي���ت وقيادتها احلكيمة يف تق���دمي امل�ساعدات للم�سلمني
وامل�شاريع الإن�سانية يف جميع �أنحاء العامل".
م���ن جانبه ثمن رئي����س التجم���ع الديني الإ�سالم���ي �إبراهيم
تيلكوف�سك���ي الدور الذي ت�ؤديه دولة الكويت حتت قيادة �سمو
�أم�ي�ر البالد ال�شي���خ �صباح الأحمد اجلاب���ر ال�صباح يف دعم
و ُم�سان���دة امل�شاريع اخلريية والإن�ساني���ة ،وامل�ساهمة يف ن�شر
الثقافة الإ�سالمية باملجتمعات الأوروبية.
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العامل الإ�سالمي

روسيا :مشروع لتالوة القرآن في البيوت
بتتارستان
ق���ام طالب «اجلامعة الإ�سالمية» يف مدينة «قازان» عا�صمة جمهورية «تتار�ستان»
الفيدرالية الرو�سية مب�شروع «القر�آن يف كل بيت»؛ حيث مُيكن لأي ُم�سلم االت�صال
باخل���ط ال�ساخ���ن املحدد ،و�أن يطلب �أحد امل�شاركني يف امل�شروع حتى يقر�أ القران
الكرمي يف منزله؛ لبث ال�سكينة داخل املنزل.
وق���ال �أح���د املنظمني :عند تالوة القر�آن يف البيت تنزل ال�سكينة والهدوء ،وحتيط
ب���ه املالئك���ة ،و� ً
أي�ضا من خالل امل�شروع ميكن الإجابة ع���ن �أي �س�ؤال� ،أو ا�ستف�سار
بخ�صو�ص القر�آن الكرمي .وامل�شروع جماين وملدة �شهر واحد فقط.

فرنس��ا :دليل الطالب لمناهضة اإلسالموفوبيا
�أ�ص���درت جمعي���ة الطالب امل�سلمني ب���ـ «فرن�س���ا» – املناه�ضة للأعم���ال املعادية
للإ�س�ل�ام – دلي�ًل اً �ض���د كراهي���ة الإ�س�ل�ام «الإ�سالموفوبيا» ,ويتع���رف الطالب
امل�سلم���ون من خالله على حقوقهم يف املجاالت املهنية واجلامعية ,ويحمل عنوان:
«وق���ف الأعمال املعادية للإ�س�ل�ام :حقوقكم يف العم���ل ،يف اجلامعة ،والتدريب»,
ومي ِّث���ل التدريب ُخطوة حا�سمة للط�ل�اب امل�سلمني ،وخا�ص���ة الأخوات املحجبات
الالتي يُ ِ
نا�ضل ْ َن لإيجاد مكان يقبل زِ َّي ُه َّن الديني.
و�أو�ضح���ت اجلمعي���ة �أن الأعم���ال املعادية للإ�سالم تع���وق العديد من الطالب يف
بحثه���م ع���ن تدري���ب ،ثم بحثهم ع���ن عمل .وللأ�س���ف كما مع���روف يف «فرن�سا»:
احلجاب واللحية والنقاب ،يثريون غ�ضب م�س�ؤويل التدريب ،وهذا هو التمييز يف
العمل الذي �أ�شارت �إليه اجلمعية يف كتابة هذا الدليل ,وكذلك مواد القانون التي
ُذكِ رت يف هذا امللف لإبالغ اجلالية الإ�سالمية عن حرياتهم ،وكان الهدف النهائي
من ذلك هو عدم ِحرمان اجلالية من حقوقهم.

ويعر����ض هذا الدليل املواقف املختلفة التي يواجهها م�سلمو «فرن�سا» ،وبها �أجوبة
ملمو�س���ة ون�صائح ،و�أتت فكرة الدليل ملحاربة الإ�سالموفوبيا ب�إعالم امل�سلمني عن
حقوقهم للتمكن من املطالبة بها.

بريطانيا :اقتراح بافتتاح حفل تتويج
األمير "تشارلز" بتالوة القرآن
يف اق�ت�راح ُمثري للجدل وخا�ص ًة يف ذلك الوق���ت احل�سا�س ،اقرتح اللورد «هاري�س دي
بانرتيجارث» – كبري �أ�ساقفة «�أوك�سفورد» �ساب ًقا – �أنه يجب افتتاح حفل تتويج الأمري
«ت�شارلز» بتالوة القر�آن كعالمة على الت�سامح جتاه اجلالية الإ�سالمية يف «بريطانيا».
و�أ�ص���ر الأ�سقف «هاري����س» على فكرته هذه؛ لكي يكون حفل تتوي���ج «ت�شارلز» فر�صة
لت�شجيع �أ�صحاب الأديان الأخرى لإعطاء ُمباركتهم للملك اجلديد .وتُعد هذه التجربة
ق���د ُج ِّربت بالفعل يف العام املا�ضي يف كاتدرائي���ة «بري�ستول»؛ حيث وافقت ال�سلطات
عل���ى ق���راءة مقطع من القر�آن الك���رمي قبل الطقو�س امل�سيحية ،وه���و فعل يُريدون �أن
يُربهنوا به على ُح�سن ال�ضيافة للم�سلمني.

روسيا :مشروع ضخم للتعريف بالنبي [
يف «مو�سك���و» ب���د�أ م�ش���روع اجتماعي فري���د من نوعه ،يُري���د ُمنف���ذوه �أن يُ َ
و�ضع
يف مو�سوع���ة «غيني����س» للأرقام القيا�سي���ة ،باعتباره �أ�ضخم كت���اب مع �أكرب عدد
م���ن امل�شاركني فيــــه ،وين�ض���م للم�شروع �100ألف كات���ب ،للتعريف ب�أف�ضل اخللق
«حممد» [.
و�ص َّرح مدير امل�شروع �أنه يُريد عدد �100ألف �شخ�ص يكتبون عن �سيد اخللق [
وير�سل���ون الكتاب بلغات عديدة �إىل ال�صفحة الر�سمية للم�شروع ،وقال� :إننا نُريد
�إظهار ح ِّبنا للنبي [ ونُريد فقط �أن نفعل �شي ًئا للتعبري عن ح ِّبنا له ،واالعرتاف
واالمتنان يف كلمات من القلب يراها العامل كله.

النمسا تخصص  1.3مليون يورو لتدريس
الدين اإلسالمي بجامعة فيينا
خ�ص�ص���ت النم�سا مبلغ  1.3مليون يورو لتمويل تدري�س الدين الإ�سالمي بجامعة
فيين���ا ،وفق م�شروع قانون الإ�سالم اجلديد ،ال���ذي �سيدخل حيز التنفيذ لتخريج
�أئمة وخطباء م�ساجد يعملون داخل النم�سا.

ذك���رت �صحيفة «دي بر�سا» ،انه �سيت���م تدرييج ًيا تعيني �ستة �أ�ساتذة يف الفرتة ما
بني  2016م حيث �ستبد�أ عملية الدرا�سة حتي عام 2019م ،وذكرت ال�صحيفة �أن
اجلامع���ة مل تحُ دد بع���د الأ�ساتذة الذين �سيقومون بالتدري�س وال املناهج املفرت�ض
تدري�سها للطالب �أو نظام الدرا�سة.

وم���ن اجلدي���ر بالذكر �أن م�شروع قان���ون «الإ�سالم اجلديد» �أعلن���ه وزير االندماج
وال�ش����ؤون الأوروبي���ة واخلارجي���ة �ساب�ستي���ان كورت����س ،ون����ص عل���ى حظر متويل
اجلمعي���ات الإ�سالمية من اخلارج ،و�أن هيئة ال�ش����ؤون الدينية الرتكية تقوم بدفع
رواتب � 65إما ًما ترك ًيا يعملون داخل النم�سا.
وم���ن املق���رر �أن يتم عر����ض م�شروع القان���ون اجلديد على الربمل���ان لإقراره ،بعد
مراجعت���ه من قِ بل العديد م���ن الهيئات وامل�ؤ�س�سات والنقاب���ات لإبداء الر�أي فيه،
على �أن يدخل حيز التنفيذ قري ًبا.

بريطانيا :دور المسلمين اإليجابي في
تقلص صناعة الخمور
�أك���د م�س�ؤول���ون �سيا�سيون على ال���دور الإيجابي الذي مُيثل���ه امل�سلمون يف خف�ض
ن�شاط���ات �صناعة اخلمور وفتح احلان���ات؛ حيث �ساهم وجود امل�سلمني يف مناطق
مثل «نوتينجهام» و»ليك�سرت» و»مان�شي�سرت» و»ليدز» يف �إغالق العديد من احلانات
لعدم تناول امل�سلمني امل�سكرات �أو لدورهم التوعوي.
وبالرغ���م م���ن �صدور هذه الت�صريحات يف �سياق ينتقد امل�سلمني الذين �أثر دورهم
عل���ى تل���ك ال�صناعة اخلبيث���ة� ،إال �أن هذه االنتقادات واجهت حمل���ة ا�ستنكار من
اجلمعيات الإ�سالمية ،التي و�صفت االنتقاد بال�سخيفة
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ملف العدد

 37ألف دارسة على مدار  19عاما
ق�سم الف�صول الدرا�سية بالإدارة الن�سائية
للتعريف بالإ�سالم

مسيرة حافلة بالعطاء
واإلنجازات
املهت�������دي اجلديد مولود جديد ،وه�������و بحاجة ملن ي�أخذ بيده،
ليتعل�������م �أحكام الدي�������ن الإ�سالمي ،وي�ص�������ل �إىل مفهوم �أو�سع
ع�������ن دينه وعقيدته ،خا�ص�������ة و�أن الإ�سالم لي��������س دين طقو�س
و�شكليات �إمنا هو دين مُ عامالت ومنهج حياة.
من ه�������ذا املنطلق اهتم�������ت جلنة التعري�������ف بالإ�سالم بتعليم
املهتدي�������ن ُ
اجل�������دد تعاليم ه�������ذا الدين ،و�أخذت عل�������ى عاتقها
رعايتهم تعليميًا و ثقافيًا.
ومل يقت�صر دور اللجنة عل�������ى رعاية ُ
املهتدين بل �أخذت على
ُ
عاتقها ن�ش�������ر الثقافة الإ�سالمية بني اجلاليات امل�سلمة الغري
ناطقة باللغة العربية.

كتبت :لطيفة ال�سعيد /رئي�سة ق�سم الف�صول الدرا�سية

ق�سم الف�صول الدرا�سية ب�إدارة ال�ش�ؤون
الن�سائية

�أعداد خريجات الدورات التمهيدية
واملتقدمة واللغة العربية
 37101دار�سة من  1995حتى 2013

ب���د�أت ف�ص���ول تعليم الن�س���اء يف جلنة
التعري���ف بالإ�سالم عام 1992م وكانت
الدرا�سة تقت�صر على املهتديات ا ُ
جلدد،
وذلك بتدري�سهن دورة مبادئ الإ�سالم.
وبع���د �إن�ش���اء �إدارة ال�ش����ؤون الن�سائية،
وا�ستح���داث الأق�س���ام املختلف���ة لتل���ك
الإدارة ،وم���ن �ضمنه���ا ق�س���م الف�صول
الدرا�سي���ة ،والذي ي�ش���رف على جميع
ال���دورات املقام���ة بجمي���ع الأف���رع
الن�سائي���ة ات�س���ع نطاق ن�ش���اط الق�سم،
وتنوعت الدورات وتعددت اللغات ،كما
ات�سع جمال التعليم ،لي�شمل �إىل جانب
املهتدي���ات اجلالي���ات الإ�سالمية الغري
ناطقة باللغ���ة العربي���ة ،بالإ�ضافة �إىل
غري امل�سلم���ات ،وذلك بتدري�سهن اللغة
العربية لغري الناطقني بها.
ي�س�ي�ر ق�س���م الف�ص���ول الدرا�سي���ة ب����إدارة
ال�ش�ؤون الن�سائية وفق خطط ا�سرتاتيجية
وا�ضح���ة و�أه���داف دعوي���ة وتعليمي���ة
وثقافية ُمتمثلة فيما يلي:

مناهج الفصول
الدراسية تتسم
بالوسطية في إطار
برامج مدروسة
ومتكاملة

املناهج الدرا�سية
يقوم ق�سم الف�ص���ول الدرا�سية ب�إعداد
وتطوي���ر املناه���ج الدرا�سي���ة اخلا�صة
باملهتدي���ن اجل���دد ،لتعليمه���م العل���وم
ال�شرعية والثقافي���ة �ضمن �إطار املنهج
الإ�سالم���ي الو�سط���ي ،ويف �إطار برامج
مدرو�سة و ُمتكاملة ،وب�إ�ستخدام �أحدث
الو�سائ���ل التكنولوجي���ة ،وذل���ك �سع ًي���ا
لتحقيق ا�سرتاتيجي���ة اللجنة ،واملتمثلة
بجعله���ا املرجعي���ة الأوىل بالتعري���ف
بالإ�سالم وبتدري����س اللغة العربية لغري
الناطقني بها.

 رعاية املهتدي���ن اجلدد وذلك بتنميةاجلانب الإمي���اين والتعب���دي والقيمي
نظام الدرا�س ــة
لديهن.
نظ���ام الدرا�سة نظام ف�صلي وهو عبارة
 تعميق الثقاف���ة الإ�سالمية للجاليات ع���ن ثالث���ة ف�ص���ول درا�سي���ة (الف�صلاخلريف���ي والربيع���ي وال�صيفي) ،ومدة
امل�سلمة الغري ناطقة باللغة العربية.
الدرا�س���ة �أربعة �شهور لكل ف�صل بواقع
 تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها.� 32ساع���ة درا�سي���ة ل���دورات اللغ���ة
 جت�سي���د الأخوة الإ�سالمي���ةـ وتعزيز العربي���ة و� 24ساعة درا�سي���ة للدوراتالتوا�صل بني الدار�سات.
ال�شرعية.
 �إعداد ك���وادر من الدار�س���ات للعمل والدار�س���ات امللتحقات هن من خُمتلفُ
املناهج الدرا�سية املعدة من قِ بل ق�سم الف�صول
يف جمال الدع���وة ،والتدري�س �سواء يف الثقاف���ات واجلن�سي���ات وامل�ستوي���ات،
للمهتدين اجلدد
اللجنة� ،أو بني جالياتهن� ،أو يف بلدانهن فنجد الدكت���ورة واملهند�س���ة واملدر�سة
الدورة التمهيدية
بع���د ُمغ���ادرة الكوي���ت� ،أو م���ن خ�ل�ال �إىل جانب املمر�ضات واملوظفات وربات
الدعوة الإلكرتونية.
وهي دورة ُمدتها �أربعة �شهور بواقع ثالث
البيوت والعامالت يف املنازل.
ويحر�ص الق�سم من خالل تلك الأهداف �إن اجتماع ه�ؤالء الدار�سات من خُمتلف �ساع���ات �أ�سبوع ًيا ،حيث تتعلم املهتدية
على تفعي���ل م�شروع «علمني الإ�سالم» ،اجلن�سيات واللغ���ات والثقافات يُج�سّ د اجلدي���دة مب���ادئ الإ�سالم م���ن عقيدة
وال���ذي يُعترب م���ن �أب���رز م�شاريع جلنة الأخ���وة الإ�سالمي���ة ،ويُع���زز التوا�ص���ل وفق���ه و�س�ي�رة و�أخالق وحتف���ظ ً
بع�ضا
التعريف بالإ�س�ل�ام ،والذي يهدف �إىل بينه���ن ،وهذا م���ا حتر����ص عليه جلنة من �س���ور الق���ر�آن الق�ص�ي�رة .والهدف
رعاية املهتدين تعليم ًيا وثقاف ًيا.
التعريف بالإ�سالم.
من هذه ال���دورة ُم�ساعدة املهتدية على
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ملف العدد

ف�صل درا�سي يف الرو�ضة

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

بدء حياتها اجلدي���دة ك ُم�سلمة وربطها
بالبيئ���ة الإ�سالمية� .أما املنهج املتبع يف
تلك ال���دورة فهو كتاب «ه���ذا طريقي»
وهو من �إعداد ق�سم املهتديات اجلدد.
الدورات ُ
املتقدمة
بعد انتهاء املهتدية من الدورة التمهيدية
تلتحق بالدورات املتقدمة والتي تت�ضمن
التايل:

 - 1دورات الق���ر�آن الك���رمي بعلوم���ه
املُختلف���ة :هذه ال���دورات ت�شمل حفظ
وتالوة وجتويد وتف�سري القر�آن الكرمي،
ويقوم الق�سم بت�شجيع الدار�سات على
االلتح���اق ب���دورة مبادئ ق���راءة القر�آن
الكرمي ،حيث يتعلمن �أ�صوات احلروف،
ومه���ارات الق���راءة املختلفة ،ث���م يلتحقن
ب���دورات التالوة واحلفظ والتجويد ،وقد
خا�صا لهذه الدورة.
�أعد الق�سم
ً
منهجا ً
�إن ارتب���اط امل�سل���م اجلديد بكتاب اهلل
ع���ز وج���ل -يزيد م���ن تثبي���ت �إميانهوتقوي���ة عالقت���ه وارتباط���ه بخالق���ه
بالإ�ضاف���ة �إىل ت�شجيع���ه عل���ى ال�سري
بهدى القر�آن الكرمي.

 - 2الدورات ال�شرعية:

تعم���ل تلك الدورات على �إعادة �صياغة
عقل املهتدية اجلديدة ،لكي تفهم الدين
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مبفهومه ال�صحي���ح ،وتكون قادرة على
رد ال�شبه���ات التي تُث���ار حول الإ�سالم،
وتتمكن من الدعوة �إىل اهلل على �أُ�س�س
�صحيحة.ومن �أهم تلك الدورات دورات
العقي���دة مب�ستوياته���ا ،دورات ال�س�ي�رة
النبوية وال�صحابة واخللفاء الرا�شدين،
دورات الفق���ه مب�ستويات���ه ،دورات
خا�صة بالآداب والأخ�ل�اق الإ�سالمية،
ال�صحيح هذه الدورات دورات العقيدة
مب�ستوياته���ا ،دورات ال�س�ي�رة النبوي���ة
وال�صحابة واخللفاء الرا�شدين ،دورات
الفق���ه مب�ستويات���ه ،دورات ُمتعلق���ة
ُ
مثل�:شبهات حول
بالق�ضاي���ا الدعوي���ة
الإ�سالم ،عي�سى \ يف القر�آن ،كوين
داعية ،محُ مد يف الإجنيل ،الإعجاز يف
القر�آن وال�سنة وغريها من الدورات.

اجتماع الدارسات
من مختلف
الجنسيات واللغات
والثقافات يجسد
األخوة اإلسالمية

 - 3دورات تدري����س اللغة العربية لغري
الناطقني بها:
ت�سع���ى جلن���ة التعري���ف بالإ�سالم منذ
ن�ش�أته���ا وعلى مدى  36عا ًما �إىل تعليم
وتثقي���ف اللغة العربية لغ�ي�ر الناطقني
بها ،وهذا اجلهد �أثمر عن تخرج الآالف
من الدار�سيني يف تلك الف�صول.
وق���د ق���ام ق�س���م ال ُف�ص���ول الدرا�سي���ة
بالتعاون مع معهد كامز ب�إعداد �سل�سلة
كت���اب "علمني العربي���ة» ،والتي تتكون
من �أربعة م�ستويات.
وه���ذه ال�سل�سل���ة �أُع���دت مل�ساع���دة

الغ�ي�ر ناطق�ي�ن باللغ���ة العربي���ة عل���ى
التوا�صل والتفاه���م يف حياتهم اليومية
و ُمعامالته���م ،ولي����س للغو����ص يف �أدب
اللغ���ة العربية وقواعده���ا ،وقد متيزت
الرتاكي���ب اللغوي���ة لتل���ك ال�سل�سل���ة
و ُمفرداته���ا بالب�ساط���ة وال�سال�سة،كما
مت �إدخال املفاهيم الإ�سالمية كح�صيلة
لغوي���ة ُمكمل���ة وكمفاهي���م ُمهم���ة يف
امل�ست���وى الثال���ث والراب���ع م���ن تل���ك
ال�سل�سل���ة ،لتعري���ف الدار�سني من غري
امل�سلمني بالإ�سالم ،ومرفق مع كل كتاب
قر�ص ُمدمج يحتوي على عر�ض مرئي
كو�سيلة تعليمية.

ف�صل لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها
يف فرع ال�ساملية

تعليم املهتديات يف مركز بزيع اليا�سني لتحفيظ القر�آن حتت �إ�شراف
دار النوري للمهتديات باجلهراء

وها هي جتربة �إحدى الدار�سات بتلك
الدورات:
تق���ول ال�سيدة انتونيا� :إنها تعرفت على
جلن���ة التعري���ف بالإ�سالم م���ن �إحدى
�صديقاته���ا ،والتي التحق���ت �ساب ًقا يف
دورات اللغة العربية لغري الناطقني بها،
ريا.
وقد ا�ستفادت منها كث ً

خريجات اللغة العربية من فرع املنقف

ال���دورات ال�شرعي���ة ودورات اللغ���ة ثقافته���ن الإ�سالمي���ة ،وذلك من خالل
العربي���ة ال يك���ون فق���ط يف مقار فروع تنظي���م ال���دورات ال�شرعي���ة املختلفة،
اللجن���ة املختلفة،ب���ل يك���ون � ً
أي�ض���ا يف ودورات التنمية الب�شرية حتت �إ�شراف
ال�سكن���ات اخلا�ص���ة بالعام�ل�ات ،ويف الدكت���ورة �إمي���ان امل���رزوق� ،إىل جان���ب
املدار����س الأجنبية ،وال�سج���ن املركزي برام���ج تدريب وتطوير الدع���اة ،والتي
ومراك���ز تنمي���ة املجتم���ع ،وال�سفارات ي�شرف عليها ق�س���م التطوير والتدريب
وغريها من الأماكن،وذلك ت�سهي ً
ال على مبعه���د كامز للتدري���ب ،وذلك للو�صول
املهتديات ،وتهيئة ُّ
وحر�صا من
ال�سبل لهن لاللتحاق �إىل الأداء الوظيفي الأمثل
ً
بتلك الدورات.
جلن���ة التعريف بالإ�س�ل�ام على تطبيق
مبد�أ �إدارة اجلودة.

وتتاب���ع قائلة :اجتازت ثالثة م�ستويات
يف تل���ك الدورة ،و�أ�صبح���ت الآن قادرة
على التحدث باللغ���ة العربية املُب�سطة،
بالإ�ضافة �إىل الكتابة والقراءة و�أ�ضافت
انتوني���ا� :إن م���ا مُيي���ز الدار�سة يف تلك
الدورات الت���ي تُقيمها جلن���ة التعريف
بالإ�س�ل�ام �أن املُدر�س���ات م�ؤه�ل�ات،
ولديه���ن اخل�ب�رة الطويل���ة يف تدري����س
غ�ي�ر الناطقني باللغ���ة العربية ،كما �أن
املناهج املُع���دة للتدري�س تتميز باملُرونة
وال�سال�س���ة ،وت�ساع���د عل���ى التوا�صل كم���ا يُ�صاح���ب تل���ك ال���دورات �أن�شطة
اليوم���ي مع الآخرين ،وطُ���رق التدري�س ثقافي���ة وترفيهي���ة ُمتنوعة ،م���ن بينها:
بها تُواكب �أحدث ُ
الطرق.
تنظي���م ُم�سابقات حلفظ وتالوة القر�آن
ويق���وم ق�س���م الف�ص���ول الدرا�سية بني الك���رمي يف كل ف���رع من �أف���رع اللجنة،
الف�ت�رة والأخرى بتنظيم دورات خا�صة امل�شارك���ة يف ُم�سابق���ة الرهيم���اين
لتعلي���م اللغة العربية لغري الناطقني بها ال�سنوية حلفظ القر�آن الكرمي ،رحالت
للمر�ضات ،وق���د �أُعد منهج خا�ص لهن ثقافية وترفيهية ،تنظيم حفالت تخرج
من قِ بل معهد كام���ز للتدريب ،كما �أننا للدار�س���اتُ ،م�سابق���ات ثقافية خا�صة
بد�أن���ا هذا العام بتنظي���م دورة تدريبية باملنا�سبات الدينية والوطنية.
ُمدته���ا ثماني���ة �شه���ور للح�ص���ول على
االهتمام بتطوير داعيات اللجنة
ال�شه���ادة الربيطانية يف اللغ���ة العربية يحر�ص ق�سم الف�صول الدرا�سية ب�إدارة
كلغة ثانية .Edexcel GCSE
ال�ش�ؤون الن�سائي���ة على تطوير داعيات
وم���ن اجلدي���ر بالذك���ر هن���ا �أن تنظيم اللجن���ة واالرتق���اء مب�ستوياتهن وتنمية

إعداد الكوادر
النسائية الدعوية
من مهام الفصول
الدراسية

وهن���اك ُم�سابق���ات خا�ص���ة يُنظمه���ا
ق�س���م الف�ص���ول الدرا�سي���ة للداعي���ات
منهاُ :م�سابق���ة حفظ القر�آن واحلديث
ال�شري���ف ،وكتاب���ة ق�ص����ص املهتديات
وغريه���ا ،وت�أت���ي ه���ذه امل�سابق���ات
بالإ�ضاف���ة �إىل الأن�شط���ة الدعوي���ة
والتعليمي���ة الت���ي تقوم به���ا الداعيات
�ضم���ن م�ش���روع كفالة الدع���اة ،ونحن
هنا ن�شيد بجهود �أهل اخلري يف الكويت
لدعمه���م لذلك امل�شروع ،ونب�شرهم ب�أن
ع���دد الداعي���ات و�صل���ن  95داعي���ة
يتحدثون بلغات خُمتلفة.
ُطموحات
لدين���ا الكثري م���ن الطموحات ولعل من
�أبرزها القيام بتحويل مناهجنا الورقية
�إىل مناه���ج �إلكرتوني���ة ،لي�ستفيد منها
�أك�ب�ر عدد م���ن املهتدي���ن داخل وخارج
الكوي���ت ،و�إن�شاء معه���د لإعداد الدعاة
ودبل���وم يف ال�شريع���ة لغ�ي�ر الناطق�ي�ن
باللغة العربية.
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�أدب وفن

يوم الفيلم الفلسطيني
الثالث بهولندا
َّ
نظم���ت جمموعة الفيل���م الفل�سطيني يف مدينة
«هيلفر�س���وم» الهولندية «يوم الفيلم الفل�سطيني
الثالث» ،و ُعر�ض يف ذلك اليوم � 8أفالم وثائقية
بالتوازي يف �صالتني خُمتلفتني.

والأف�ل�ام الت���ي عُرِ �ض���ت ه���ي�« :إىل �أين تطري
الع�صاف�ي�ر ؟» ،و«الع���ودة �إىل غزة» ،و«الهجوم»،
و«احلجارة تبكي» ،و«الفتية الطائرون من غزة»،
و«ال�سريك يف �أر�ض ُم�سورة» ،و«خريطة الطريق
للعن�صرية» ،و«جندي على ال�سطح» ،و«املخترب»،
و«احلمد هلل �أنه يوم اجلمعة».

معرض أعمال خط عربي لخطاط صيني
مسلم يقام في مدينة النتشو
اختت���م معر����ض �أعمال للخطاط امل�سلم ت�ش���ن كون بعنوان «تعالي���م كونفو�شيو�س»
م�ؤخ��� ًرا مبتحف ُمقاطع���ة قان�سو �شمال غرب ال�ص�ي�ن .وا�ست�ضافت هذا املعر�ض
وحكومة ُمقاطعة قان�سو و�إدارة الثقافة يف املقاطعة.
وزارة الثقافة ال�صينية ُ
ومت عر����ض  120عم�ًل�ااً فن ًي���ا يف � 5أي���ام ا�ستخدم ت�شن كون فيه���ا �أنواع خطوط
مث���ل الثلث والكويف والفار�س���ي والديواين .وكان ت�شن كون قد تعاون مع خطاطني
�صيني�ي�ن لكتابة الن�صو����ص ال�صينية لـ«تعاليم كونفو�شيو�س» م���ن �أجل خلق وحدة
مثالية فيها بني الثقافتني ال�صينية والعربية وبني مو�ضوع كال�سيكي و�شكل فني.
و�أظه���ر هذا املعر�ض �سح���ر التعددية الثقافية و�أبهر �أنظ���ار اجلماهري .وا�ستمتع
احلا�ضرون بالثقافة ال�صينية وب�سحر اخلطني العربي وال�صيني يف �آن واحد.

حياة محمد علي كالي يرويها فيلم وثائقى
يُقدم الفيلم الوثائقى “� ”Iam Aliأ�سرار
وكوالي����س حياة البطل املالكم حممد علي
كالي ،وكم� ّؤ�شر على تر ّقب وانتظار عر�ض
الفيلم� ،أ�شارت بع�ض املواقع الفنية �إىل �أن
الفيلم من املنتظ���ر �أن يح�صل على فر�ص
وا�سع���ة من امل�شاهدة ،ورمب���ا الإ�شادة من
حد �سواء.
جانب اجلماهري والنقاد على ّ

يُذك���ر �أن الفيلم من ت�ألي���ف و�إخراج كالر
لوينز ،و�شارك���ت بالفيلم ابنتا حممد علي
كالي :هان���ا وماري���وم� ،إىل جان���ب جي���م
براون وراهمان علي.
�أما ع���ن حياة املالكم حمم���د علي كالي،
فقد ولد لأ�سرة م�سيحية فى والية كنتاكى
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الأمريكي���ة ع���ام 1942م ،وظ���ل ط���وال
ع�شري���ن عا ًما ُمل ّق ًبا ب���ـ “ريا�ضى القرن”،
وهو �صاحب �أ�سرع لكمة فى العامل ،والتى
ت�صل �سرعته���ا �إىل  900كيلو مرت تقري ًبا
ف���ى ال�ساعة ،وق���د ا�ستط���اع حممد علي
كالي �أن يفوز عل���ى املالكم العاملى �سونى
لي�ست���ون ،ث���م بعدها حت���ول �إىل الإ�سالم
وغ�ّي�رّ ا�سمه واحتفظ بلقب “كالي“ ،وقد
ت�أثر كالي باملفكر الأمريكى امل�سلم مالكوم
�إك����س ،وهو �صدي���ق ُمق ّرب وحمي���م ،ت�أثر
ب�أفكاره و�آرائ���ه الإ�سالمية ،ومالكوم �إك�س
ريا فى
هو داعية �إ�سالمى �أحدث تط ّو ًرا كب ً
م�سار احلركة الإ�سالمية فى �أمريكا.

�إعــداد :ال�شاعر حممـود عثمـان

فيديو ..الممثل الهندي «شاروخان» :اإلسالم
ال يسمح بإيذاء الناس
تداول ن�شطاء مواقع التوا�صل االجتماعي «في�سبوك ،و»تويرت» ،فيديو للنجم الهندي
حممد علي �شاروخان يف �أحد اللقاءات ،عندما ُو ِّجه له �س�ؤال حول �أ�سباب اعتناقه
للإ�سالم ،ف�أجاب ب�أنه ولد هكذا.

و�ش���رح �شاروخ���ان جز ًءا من �سورة املائدة ليو�ض���ح وجهة نظره حول عظمة الإ�سالم
وعمق���ه ،ووج���ه كالم���ه لل�شب���اب ب�أن يتعمق���وا يف فه���م الإ�س�ل�ام ،و�أن يبتعدوا عن
ال�سطحي���ة ،وهو م���ا يُحاول تعليمه لأطفاله ،و�أن الق���ر�آن كالم اهلل وال ي�سمح ب�أذية
�شخ�صا يف القر�آن الكرمي ك�أمن���ا �أذى النا�س جمي ًعا ،و�أن القر�آن ال
�أح���د ،فم���ن �أذى
ً
ي�سمح حتى يف �أثناء احلروب ب�أذية الأطفال والن�ساء وال العجائز.
الرابطhttp://goo.gl/0Zi4To :

أمطر فوق أنفاسى نداكا
ال�شاعر /رم�ضان عبد الاله �إبراهيم
بليلى ُ
أ�ستجدى �ضياكا
جئت �
ِ
ِ
َ
وفوق الكاهل الأ�شقى جبال ٌ
ـور ب َف ـ ـ ـ ٍّـخ
فقلبى مثـ ـ ُـل ع�صفـ ـ ٍ
ُ
يحمل �سهمَ ُه فى
ال�صيَّاد
وذا َّ
�أُعـ ـ ـ ِـارك ع ّل ِنى � َ
أحظ ــى بعمـ ٍـر
ـوج من دعـاء
�أتيت ـ ــك فوق م ـ ـ ٍ

إسبانيا :مؤتمر الفن اإلسالمي
والخط العربي
�أقام���ت اجلالية الإ�سالمية مبدينة «ثاراجوثا» الإ�سبانية – بالتعاون
م���ع املركز االجتماعي الثقايف «خواكني رونكال» – م�ؤمت ًرا عن الفن
الإ�سالمي ،مع عر�ض للخط العربي ب�أنواعه املختلفة ،وكذلك كتابة
الأ�سماء باللغة العربية ملن يرغب يف ذلك.

و�سيت���م عق���د ه���ذا امل�ؤمت���ر مبرك���ز «خواك�ي�ن رون���كال» .و�سوف
ي�ست�ضيف امل�ؤمتر اخلبري و�أحد خطاطي اللغة العربية «عبدال�سالم
الب�سيوين».

�أُق ّل ـ ُـب جَ عبتـ ــى �أل َقى ظـالمً ـا
ف�أرجــع بعــد �إقدام ـ ــى ي�ؤو�سً ا
ـارئ ع ـ ــدْ
فتجذبنى ن ـ ــداو ُة قـ ـ ٍ
ً
جلطة فـى
ك�أن القلـ ــب ق ـ ــاوم
فال متنعْ فـ ـ ـ ـ� َ
ؤادى من ر�ضاكا
ُ
جمال الوجه يقبحُ �إن �سالكا

�سفن ال َّرجا �أقفو نداك ـ ـ ـ َـا
على ِ
ُ
تخجل من �سناكا
من اخلذالن
ُّ
يئن فيــا ُت ــرى يلقـ ـ ـ ـَى ِفكــاك ـ ــا!
�ستودع ـ ــه ِّ
ال�شبـاك ـ ـ ــا
يـ ـ ـ ٍـد وي ـ ـ ٌـد
ِ
ُ
ينهل من �صفاكـا
يُ َن ِّقـى الروح
ودمعـى ف ـ ـ َ
ـوق �أوجاع ـ ــى �أتـاك ـ ــا
النف�س يوردُ هـا الهالكـ ـ ـ ــا
يـ ــزجُّ
َ
فكي ــف ملـذن ـ ٍـب يبـغى ِحمـاكـ ــا؟
وال تقن ْ
ـط وال ت�س ْ
ـجن خطـاكا
�أمـ ـ ــان عـاد يرك�ض فى ِحماكـ ــا
و�أمط ـ ــر فـ ــوق �أنفـا�سـى نـداك ـ ــا
ُ
ونب�ض القلب ي�صد�أُ �إن ع�صاكـا
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�أ�شاد بالعمل اخلريي الكويتي ..من خالله ا�ستحق الأمري لقب قائد العمل الإن�ساين

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

�أ�شاد بالعمل اخلريي الكويتي ..من خالله ا�ستحق الأمري لقب قائد العمل الإن�ساين

السفير سليمان :نثمن مشاركة جمعية النجاة
بحملة «المليون بطانية»
�أ�ش���اد ال�سف�ي�ر امل�ص���ري يف الكوي���ت
عبد الك���رمي �سليم���ان بالعمل اخلريي
الكويت���ي ،م�ؤك���دًا عل���ى �أن ُم�ساهمات
�أه���ل الكويت جاب���ت الك���رة الأر�ضية،
وو�صلت �إىل جميع بقاع املعمورة ،وذلك
بتوجي���ه من �سمو الأم�ي�ر ال�شيخ �صباح
الأحمد ال���ذي ا�ستحق �أن تُكرمه الأمم
املتحدة ،وتطل���ق عليه لقب قائد العمل
الإن�س���اين وا�ستحقت الكويت يف عهده و�أو�ض���ح �سليمان �أن ال�سف���ارة امل�صرية
�أن تكون مركزًا للعمل الإن�ساين.
تُنف���ذ احلمل���ة من���ذ ث�ل�اث �سن���وات،
وحت���دث ال�سف�ي�ر �سليم���ان يف ح���وار و�أن اله���دف م���ن تلك احلمل���ة �إن�ساين
للب�شرى عن حملة «املليون بطانية» ُمثم ًنا بالدرج���ة الأوىل لر�سم االبت�سامة على
اجله���ود احلثيثة ،التي تقوم بها جمعية وج���وه �أ�صح���اب الدخ���ل املح���دود يف
النج���اة اخلريي���ة من خ�ل�ال ُم�شاركتها �صعيد م�ص���ر ،وامل�ساهمة يف حمايتهم
يف احلمل���ة ،وا�ستعداده���ا التام لإجناح
احلملةُ ،م�شيدًا يف الوقت ذاته بت�شجيع
اجلمعية لهذا امل�شروع ،وتخ�صي�ص كافة
فروعه���ا املنت�شرة يف الكويت ال�ستقبال
امل�ساهم���ات والتربعات من �أبناء م�صر
يف الكوي���ت ،متهيدًا لإر�سالها لأهاليهم
يف كافة �أنحاء م�صر من الأ�سر الفقرية
وذوي الدخل املحدود.
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من برد ال�شتاء القار�س يف جنوب وادي
الني���ل ،و�أن البطاط�ي�ن والأغطي���ة ب���ل
واملالب�س ال�شتوية �أكرث الو�سائل فعالية
يف هذا ال�صدد.
و�أع���رب �سليم���ان ع���ن �شك���ره جلميع
اجلهات املتعاون���ة لإجناح احلملة منها
وزارتي ال�ش����ؤون واخلارجي���ة بالكويت
وتقدميه���ا كاف���ة الت�سهي�ل�ات وتذلي���ل
جميع ال�سبل لإجن���اح احلملة يف �أ�سرع
ريا �إىل ُمتابعة جمل�س الوزراء
وقتُ ،م�ش ً
يف م�ص���ر للحمل���ة ،وت�شدي���د الرقاب���ة
عليه���ا ،ل�ضم���ان �إي�ص���ال امل�ساع���دات
�إىل �أ�صحابه���ا ...وتفا�صي���ل �أخ���رى،
مُيك���ن التعرف عليها يف �سياق ال�سطور
التالية:

حوار :حممد طه  /مدير العالقات العامة

البداي ـ ـ ــة واالنطالقة
بداية ..حدثنا عن بداية احلملة ،ومن
�أين جاءت الفكرة؟
لق���د بد�أت احلملة من���ذ ثالث �سنوات،
وكان���ت فك���رة �أحد املذيع�ي�ن امل�صريني
وه���و الإعالم���ي عم���رو �أدي���ب ،ويف
احلقيق���ة نح���ن نق���وم با�ستم���رار بهذا
الن�شاط ،ويتم جمع البطاطني لتوزيعها
عل���ى الأ�سر حم���دودة الدخل ،ولكن مل
ي�أخذ الن�شاط �شكل احلملة.
ما الهدف من احلملة؟
يف احلقيق���ة �إن الهدف من احلملة هو
ال�شعور والإح�سا�س وامل�شاركة بالدرجة
الأوىل يف تخفيف ُمعاناة �أهالينا ،حيث
ن�سع���ى �إىل تق���دمي الع���ون وامل�ساعدة،
ور�س���م االبت�سام���ة على وج���وه الفقراء
وذوي الدخ���ل املح���دود ،خا�ص���ة ممن
يعي�شون يف جنوب الوادي ،تلك املنطقة
الت���ي تتمي���ز مبناخ �شدي���د الربودة يف
ال�شت���اء ،لذل���ك ن�سع���ى لتوف�ي�ر ه���ذه
الكميات من البطاطني وتوزيعها -باذن
اهلل تع���اىل -عل���ى الفق���راء الذي���ن ال
ميلك���ون �إمكانات لتوفري و�سائل تدفئة؛
تقيهم برد ال�شتاء.
كم���ا �أن احلملة يت���م تنفيذها باجلهود

ال�شعبي���ة من امل�صريني عن طريق تربع
�أبن���اء الوطن به���ذه البطاطني ،حلماية
�أبناء وطنه���م خا�صة يف جنوب الوادي،
نتيجة الظروف ال�صعبة التي يعي�شونها
هناك ،ولتح�سني الأحوال املعي�شية لغري
القادرين وذوي الدخل املحدود.

وقد �أعلن���ت جمعية النجاة اخلريية يف
الكوي���ت عن ُمبادرة ا�ستقبال التربعات
يف فروعه���ا ،والتن�سي���ق م���ع ال�سفارة؛
لتوزي���ع امل�ساعدات يف م�ص���ر باملناطق
الفقرية والع�شوائيات...
ما الذي تمُ ثله هذه املبادرة؟

لذل���ك ف�إن احلملة تعتمد على تربعات
و ُم�ساع���دات �أبن���اء م�ص���ر يف اخل���ارج
مل�ساعدة �أهاليه���م و�أقاربهم وذويهم يف
داخ���ل م�ص���ر املحرو�س���ة( ،كلنا واحد)
ويج���ب عل���ى القادرين م���ن �أبناء م�صر
ُم�ساعدة غري القادرين وذوي العوز من
�أهلهم وذويهم.

يف احلقيق���ة مل���ا عل���م القائم���ون على
جمعي���ة النج���اة اخلريي���ة يف الكوي���ت
بانط�ل�اق حمل���ة امللي���ون بطانية قامت
�إدارة اجلمعي���ة بتوجيه���ات م���ن مدير
عام اجلمعية الدكتور حممد الأن�صاري
باالت�ص���ال علينا يف ال�سف���ارة امل�صرية،
ورحبن���ا مب�شاركته���ا يف احلمل���ة نظ ًرا
جلهودها اخلريية ،وخربتها الطويلة يف
جمال العمل اخلريي والإن�ساين.

ع�ل�اوة عل���ى ذل���ك قام���ت احلكوم���ة
امل�صري���ة وجمل�س الوزراء بتبني الفكرة
وقامت وزارة اخلارجية بتوجيه تعليمات
لن���ا هنا يف ال�سف���ارة امل�صرية بالكويت
لدعم احلملة بتجميع �أكرب عدد مُمكن
م���ن البطاطني والأغطي���ة ،عالوة على
توفري املالب�س ال�شتوية الأخرى ،خا�صة
�أن البطاط�ي�ن و�سيل���ة فعال���ة وعملي���ة
و�سهل���ة و�سعرها يف املتن���اول ،ولو كان
مبق���دور احلكومة و�أبن���اء م�صر توفري
و�سائ���ل �أخرى للتدفئة مث���ل ،الدفايات
الكهربائية ملا ترددنا يف ذلك.

م���ا �أود �أن �أو�ضحه �أن جميع امل�س�ؤولني
يف جمعي���ة النجاة اخلريية �أبدوا تعاو ًنا
كب�ي�را م���ع جمي���ع الزم�ل�اء بال�سفارة،
ً
وح�صل���ت اجلمعي���ة عل���ى جمي���ع
املوافقات القانونية م���ن وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية والعم���ل ،ونحن من جانبنا
قمن���ا بالتوا�ص���ل م���ع وزارة اخلارجية
امل�صرية ،لت�سهيل �إجراءات تلك احلملة
يف م�ص���ر ،ومت كل �شيء ب�شكل قانوين،
ومتت موافقة وزارة اخلارجية.

جمعية النجاة سخرت
كافة إمكانياتها
وخصصت خطا ساخنا
ونشرت مندوبيها
وفتحت كافة فروعها
الستقبال التبرعات
والمساهمات
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و�شرك���ة «دي �إت����ش �إل  »DHLالت���ي
تكفلت من جانبه���ا بتو�صيل البطاطني
والأغطي���ة جما ًن���ا �إىل �أهالين���ا يف
جمهورية م�صر العربية.

ووجدن���ا رد فع���ل طي���ب م���ن جمعي���ة
النج���اة اخلريي���ة با�ستعداده���ا الجناز
احلمل���ة ،وقام���ت بفتح جمي���ع فروعها
وجلانه���ا اخلريي���ة املنت�ش���رة يف جميع
نعم هن���اك جه���ات يف كل املحافظات،
�أنح���اء الكويت ،ال�ستقب���ال امل�ساهمات كيف تثمن دور جمعية النجاة اخلريية حي���ث يت���م التن�سي���ق م���ع ف���روع دار
الأورم���ان وفروع جمعي���ة م�صر اخلري،
م���ن املواطن�ي�ن امل�صري�ي�ن يف الكويت ،وحتم�سها للم�شاركة يف احلملة؟
ع�ل�اوة على ذلك قام���ت جمعية النجاة
وكلت���ا اجلهت�ي�ن لهم���ا ف���روع يف كاف���ة
�إنني �أ�شيد بالدور الرائع الفعال جلمعية
بتخ�صي����ص خ���ط �ساخ���ن ال�ستقب���ال
�أنح���اء اجلمهورية ،حي���ث تتوىل توزيع
النجاة اخلريي���ة يف احلملة وحتم�سها،
امل�ساهمات من �أبن���اء م�صر ،ونحن من
امل�ساهمات على �أهالينا يف م�صر.
جانبنا ن�شكر اجلمعية على تلك اجلهود حي���ث �إن اجلمعية ال ت�ستهدف �إال فعل
اخلري وتعزيز العمل الإن�ساين بالدرجة ما ه�������ي الت�سهيالت والرتتيب�������ات التي
التي ت�صب يف تعزيز العمل اخلريي.
الأوىل ،ونُثم���ن جه���ود القائم�ي�ن على ُتقدمه�������ا ال�سفارة جلمعي�������ة النجاة يف
حدثن�������ا عن اجلهات الداعمة للحملة؟ اجلمعي���ة بداية م���ن رئي�سها د .حممد �سبيل �إجناح تلك احلملة؟
يف الواقع �إن هناك �أطرا ًفا كثرية تُقدم الأن�صاري �إىل �أ�صغر موظف فيها ،لهم يف احلقيقة �إن ال�سفارة امل�صرية قامت
كافة �أ�شكال الدعم للحملة منها برنامج من���ا هن���ا يف ال�سفارة وم���ن �أبناء م�صر ب�إع���داد ُمذك���رة ،ومت تقدميه���ا لوزارة
القاه���رة اليوم ال���ذي يُقدمه الإعالمي كل ال�شك���ر والتحية ،كم���ا نُ�شيد �إ�شادة اخلارجي���ة الكويتي���ة يف ه���ذا ال�ش�أن،
عمرو �أديب وهو �صاحب الفكرة ،والذي كاملة ب�أبناء م�صر لتلبيتهم لنداء الأهل والت���ي قامت من جهته���ا بالتوا�صل مع
يُقدم اجلزء الدعائي للحملة ،بالإ�ضافة
وزارة ال�ش����ؤون االجتماعي���ة والعمل يف
يف م�صر املحرو�سة.
�إىل الربام���ج التلفزيونية الأخرى التي
الكوي���ت ،ومت���ت املوافقة عل���ى تفعيل
م�������ا ال�شريحة ُ
امل�ستفي�������دة من احلملة؟
تدعم احلمل���ة دعائ ًيا و�إعالم ًيا ،عالوة
احلمل���ة ومت���ت املوافق���ات وت�سهي���ل
ُ
تو�سطة
م
خرى
�
أ
و
غنية،
فئات
م�صر
يف
عل���ى ذلك ف�إن جمل�س الوزراء يف م�صر
ُ
الإج���راءات يف وق���ت قيا�س���ي ،نظ��� ًرا
يُ�ساند الدعوة بق���وة ،و�أعطى تعليماته الدخ���ل ،وثالثة فقرية،و�أخ����ص بالذكر لظروف اجلو البارد يف م�صر والإ�سراع
ل���وزارة اخلارجية الت���ي بدورها قامت الفئ���ة الثالث���ة الفق�ي�رة ،فتل���ك ه���ي يف توزي���ع امل�ساهم���ات م���ن بطاط�ي�ن
بتوجيهن���ا يف ال�سف���ارة امل�صري���ة �إىل ال�شريح���ة امل�ستفي���دة م���ن احلمل���ة ،و�أغطي���ة ،حي���ث �إن الأم���ر ال يحتم���ل
تقدمي كافة �أ�شكال الدعم للحملة.
و�أع���داد ه���ذه الفئ���ة لي�س���ت بالقليلة ،الت�أخري ،وبدورها تفاعلت معنا جمعية
ريا يف �سبيل
ومن اجله���ات الأخرى الداعمة للحملة ون�أمل و�صول �أكرب عدد من امل�ساهمات النج���اة اخلريية تفاعلاً كب ً
جمعية «م�صر اخلري» ،و «دار الأورمان» ،لتلك ال�شريحة.
�إجناح احلملة.
هل هناك جهات محُ ددة يتم التن�سيق
معه�������ا يف م�ص�������ر لتوزي�������ع البطاط���ي���ن
والأغطية؟

الهدف من الحملة
إنساني بالدرجة األولى..
تسعى لرسم االبتسامة
على وجوه أهالينا
في جنوب الوادي
وحمايتهم من برد
الشتاء القارس
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يتميز �أه�������ل الكوي�������ت و�أمريها �صاحب
ال�سمو ال�شيخ �صب�������اح الأحمد بالعمل
اخل���ي���ري والإن�ساين ..حدثنا عن �أوجه
ُ
امل�ساعدة والدعم الذي ُتقدمه الكويت
وم�ؤ�س�ساتها اخلريية؟
لق���د جبل �أهل الكويت على فعل اخلري
وجابت ُم�ساعداتهم �شتى بقاع الأر�ض،
ولأمري الكويت �صاح���ب ال�سمو ال�شيخ
�صباح الأحمد اجلابر ال�صباح -حفظه
اهلل �-أي���اد بي�ض���اء يف كاف���ة �أنح���اء
املعم���ورة ف�آث���اره ال نلم�سه���ا فقط يف
ال���دول الفق�ي�رة ،بل نلم�سه���ا � ً
أي�ضا يف
الدول الغنية والدول العربية ،و من �أبرز
الأمثل���ة على ذلك �سوري���ا ،حيث نُثمن
ُجهود �سم���و الأمري يف تنظيم م�ؤمترين
للمانح�ي�ن لإغاثة الالجئ�ي�ن والنازحني
ال�سوري�ي�ن املتواجدي���ن يف املناط���ق

احلدودي���ة ،ف�ض�ًل�ااً ع���ن ُم�ساهم���ات الأوىل يف الع���امل يتم من���ح هذا اللقب
لأحد الزعماء وهو �سمو الأمري ال�شيخ
الكويت يف غزة.
�صباح الأحمد.
كيف يتم �ضمان ُ
امل�ساهمات ُمل�ستحقيها؟

(كلن��ا واح��د) ..وواج��ب
القادرين م��ن أبناء مصر
مساعدة غير القادرين

بالإ�ضاف���ة �إىل ُم�ساهمة الكويت املالية
لأبح���اث مكافحة فريو����س الأيبوال يف
�إفريقيا ،ولهذا ا�ستحقت الكويت �أن يتم
تكرميه���ا من قِ بل هيئ���ة الأمم املتحدة،
وا�ستحق���ت �أن يُطل���ق عليه���ا مرك���زًا
�إن�سان ًي���ا عال ًيا ،وا�ستح���ق �سمو الأمري
ال�شيخ �صباح الأحمد تكرميه و�أن يُطلق
علي���ه قائ���د العم���ل الإن�س���اين ،وللمرة

وهل هن�������اك جه�������ات رقابي�������ة لتو�صيل
ُ
امل�ساعدات لأ�صحابها؟
يف احلقيق���ة �إن هذه الأم���ور و�إن كانت
يف املق���ام الأول تعتم���د عل���ى ال�ضمري
الإن�س���اين و�أننى على يقني �أن القائمني
عل���ى �أعم���ال اخلري والبــــــ���ر يف م�صر
ويف الكوي���ت �ضمريهـــم يقــظ يف فعل
اخل�ي�ر� ،إال �أنن���ا ال نكتف���ي بال�ضم�ي�ر
وحــ���ده ،ب���ل هن���اك �أُم���ور رقابيــة من
قِ ب���ل احلكوم���ة امل�صرية الت���ي تُراقــب
عن كثب �إي�صال هــــذه امل�ساهمات �إىل
ُم�ستحقيه���ا ،من خـــ�ل�ال دار الأورمان
وجمعيـــة م�صر اخلري.
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حوار العدد

التنسيق إلنجاح الحملة جاء
على كافة المستويات..
وزاراتا الشؤون والخارجية
بالكويت ذللتا كافة السبل
واإلجراءات
36
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جهات �أُخرى
ا�ستقب���ال امل�ساهم���ات ،ويف احلقيق���ة
بخ�ل�اف �أفرع جمعي���ة النجاة اخلريية �إن عملي���ة توف�ي�ر مندوب�ي�ن م���ن قِ ب���ل
يف الكويت ،هل هناك جهات أ�ُخرى يتم اجلمعية ال�ستقب���ال وجتميع التربعات
وامل�ساهم���ات يعد عم�ًل�ااً رائ ًعا ي�ستحق
من خاللها جتميع املُ�ساهمات؟
م���ن املعل���وم �أن �أف���رع جمعي���ة النج���اة القائمون عليه كل ال�شكر والتقدير..
كلمة �أخرية
ُمنت�ش���رة يف خُمتل���ف مناط���ق الكويت،
أم�ي�را
وامل�صري���ون موج���ودون يف كل �أنح���اء �أُك���رر �شك���ري لدول���ة الكوي���ت � ً
الكوي���ت ،لذل���ك ف����إن ف���روع اجلمعية وحكوم���ة و�شع ًب���ا عل���ى ُم�ساهماته���ا
وجلانها اخلريية تعد الأجدر للعمل يف و ُم�ساندته���ا للعم���ل اخل�ي�ري ،و�أُثم���ن
تلك احلملة.
جه���ود جمعية النجاة اخلريية ،وال�شكر
ه���ل هن���اك و�سيلة ات�صال م���ن خاللها مو�ص���ول � ً
أي�ضا �إىل وزارت���ي اخلارجية
مُيك���ن للم�صري�ي�ن املتربع�ي�ن تق���دمي وال�ش����ؤون الكويتيت�ي�ن ،و�أ�شك���ر كل من
ُم�ساهماتهم ؟
�ساهم يف هذا امل�ش���روع ،و�أ�شكر جميع
مُيك���ن االت�ص���ال على اخل���ط ال�ساخن اجلهات امل�ساهمة يف امل�شروع من مثل:
للجمعي���ة هاتف ًي���ا� ،55644002/أو جمعي���ة م�ص���ر اخل�ي�ر ودار الأورم���ان
التوا�صل م���ع مندوبى جمعي���ة النجاة ،و�شركة «دي �إت����ش �إل  ،»DHLوكذلك
�أو الذه���اب �إىل ف���روع اجلمعي���ة برنامج القاهرة الي���وم ،وكل من �ساهم
املنت�ش���رة بالكوي���ت ،وذل���ك للعمل على يف تلك احلملة املباركة.

احل ــوار مع الآخ ــر

الخطاب الديني وصيرورة الوجود
د� .إبراهيم ح�سن ح�سني  /رئي�س حترير جملة �سنابل امل�صرية

تواجه الأمة الإ�سالمية والعربية هيمنة
ثقافي���ة جتلت ف���ى �سيطرة ق���وى �أتيح
له���ا من التمكن الع�سك���رى وال�سيا�سى،
م���ا يدفعه���ا �إىل �إدع���اء �أن ح�ضارته���ا
ه���ى احل�ض���ارة الأعل���ى ،ومن ث���م ف�إن
من حقهم التدخل ف���ى ثقافة الآخرين
وفر�ض منوذجها على الدول الأخرى.

جدي���دًا ،و�إمن���ا هو كما و�ص���ف القر�آن
الكرمي ُمهم���ة النبي [ �أنه ر�سول اهلل
وخ���امت الأنبي���اء ،وجاء كت���اب الإ�سالم
ُم�صد ًقا ملا بني يديه من الكتاب و ُمهيم ًنا
عليه ،وكما �أخرب الق���ر�آن الكرمي�»:آ َم َن
ال َّر�سُ و ُل بمِ َ ا �أُنزِ َل �إِلَيْهِ مِ ن َّر ِّبهِ َوالمُْ�ؤْمِ نُو َن
ُك ٌّل �آ َم��� َن بِاللهّ ِ َو َملآ ِئ َكتِهِ َو ُكتُ ِبهِ َو ُر�سُ لِهِ الَ
نُ َف��� ِّر ُق بَينْ َ �أَ َح ٍد ِّمن ُّر�سُ لِهِ َو َقالُوا ْ َ�سمِ ْعنَا
َو�أَ َط ْعنَ���ا ُغ ْف َرانَ َك َر َّبنَا َو ِ�إلَيْ َ
ري»
���ك المْ َ ِ�ص ُ
(البقرة.)285:

وف���ى ُمقابل ما يح���دث الآن فى العامل
م���ن هيمن���ة دول املرك���ز عل���ى دول
الأط���راف ف�إن ذلك يتطلب منا جتديدًا
فى خطابن���ا الدينى املعا�صر ،وبخا�صة امل�س�ألة الثانية :وهذا �شئ مهم لوجدان
�أن م�س�أل���ة التجدي���د ف���ى اخلط���اب الأم���ة الإ�سالمي���ة ،فامل�سل���م ال ين���زع
الدين���ى لي�ست ق�ضي���ة مو�سمية ،و�إمنا نف�سه م���ن احلياة بل علي���ه �أن يُ�شارك
ه���ى ق�ضية �إ�سالمي���ة ُمتوا�صلة تتجدد ويعي����ش ،وال يحرم نف�ســـه كم���ا �أمـــره
بتجدد الزم���ان واملكان ،وقد قال النبى اهلل تعاىل}:قُ��� ْل َم��� ْن َح��� َّر َم زِ ينَ��� َة اهلل
ِ���ي َ�أ ْخ َر َج لِع َبادِ ِه َوالْ َّط ِّي َب ِ
ات مِ َن ال ِّرزْقِ
[ فى ذلك�« :إن اهلل يبعث لهذه الأمة ا َّلت َ
عل���ى ر�أ�س كل مائ���ة �سنة من يُجدد لها ُق ْل ِه���ي ِللَّذِ ي َن �آ َمنُ���وا ْ فيِ الحْ َ َيا ِة ال ُّدنْ َيا
ِ�ص��� ًة يَ��� ْو َم الْقِ َيا َم���ةِ َك َذل َ
�ص ُل
ِ���ك نُ َف ِّ
َخال َ
دينها» (�أخرجه �أبو داود فى �سننه).
والفك���ر الإ�سالم���ى يختلف ع���ن الفكر الآيَ ِ
ات ِل َق ْو ٍم يَ ْعل َ ُمونَ» (الأعراف.)32:
الغرب���ى ب�شقي���ه ال�شيوع���ى والف���ردى ،واخلط���اب الدين���ى به���ذا املفه���وم هو
فالفك���ر ال�شيوعي يق���وم على التف�سري ُمنت���ج عقل���ى لتو�صيل �صحي���ح الدين،
امل���ادي للتاريخ ،ويُع���ادي الدين ويجعل بحيث يت���م فتح باب االجته���اد ب�أدوات
م���ن امل���ادة �إل ًه���ا واملذاه���ب الفردي���ة و�آلي���ات ُمنا�سب���ة ن�ستطيع م���ن خاللها
الغربية تقف موق ًفا محُ ايدًا من الدين ،جتديد �صياغ���ة اخلطاب الدينى الذى
ريا للدنيا ،ي�ص���در من العلم���اء والدع���اة واملفتني
وكالهما يجع���ل الإن�سان �أ�س ً
وهن���اك بع�ض املفاهي���م ُمتعلقة بالفكر �إىل جماهري امل�سلم�ي�ن ،وكذلك العامل
الإ�سالم���ي ومنه���ا م�س�ألت���ان ُمتعلقتان اخلارج���ى ،وعلى ذل���ك يكون اخلطاب
الدينى فى حاجة �إىل الآتى:
باخلطاب الديني:
امل�س�أل���ة الأوىل� :أن الإ�س�ل�ام لي�س دي ًنا

املنحرف���ة ،والت�أث�ي�ر ال�سلب���ى ال���ذى
مُيار�س���ه بع�ض الدع���اة ،وال يعرفون ما
يدور حولهم فى العامل.
� - 2ض���رورة وج���ود الفه���م ال�صحي���ح
لكث�ي�ر م���ن جوان���ب الإ�س�ل�ام عقي���دة
و�شريعة وت�ص���و ًرا للكون والطبيعة ،فلم
تعد امل�س�ألة م�س�أل���ة القدرة الدعوية �أو
اخلطابية ،و�إمنا ال بد من ت�صحيح فهم
الدعاة لأمور العقيدة وال�شريعة ،وهذا
يُكت�س���ب بالتعلم و البح���ث ،و ُمتابعة ما
يح���دث فى العامل من حت���والت علمية
وتقني���ة ُمت�سارعة اخلط���ى ،مما �أوجب
فح�صا وتدقي ًقا،
علين���ا �ضرورة النظ���ر
ً
وامل�شارك���ة الفاعلة فى الأخ���ذ بالعلوم
املفيدة.
 - 3االرتب���اط بواق���ع النا����س وواق���ع
الدني���ا ،وع���دم االنح�ص���ار ف���ى ر�ؤي���ة
حملية �ضيقة.
 - 4ع���دم الغفلة عن �أث���ر تغري الزمان
وامل���كان ،وع���دم الت�شديد عل���ى النا�س
لأنن���ا ف���ى ع�صر يحت���اج �إىل التخفيف
والتي�س�ي�ر ،و�أن يك���ون �إدخ���ال النا����س
ف���ى التدي���ن م���ن ب���اب الرتغي���ب دون
الرتهيب.

� - 5ض���رورة ابتع���اد الدعاة عن حتقري
الإن�س���ان لنف�س���ه ،وع���دم ترهيبه حتى
ال يعي����ش خملوع القل���ب ،لأنه بذلك ال
ي�ستطي���ع �أن ي�صن���ع ح�ض���ارة فى عامل
-1تراجع الدعوات املغلوطة والتف�سريات �صار الكون فيه قرية �صغرية.
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الكويت تحتضن المؤتمر العالمي

"دور المرأة في العمل الخيري"..
برعاية أميرية
وح�ضور �صاح�������ب ال�سمو
حتت رعاي�������ة ُ
ال�شيخ �صب�������اح الأحمد اجلابر ال�صباح
�أمري دول�������ة الكويت عُ قد امل�ؤمتر العاملي
"دور امل�������ر�أة يف العمل اخلريي" بفندق
الريجن�س�������ي ،مبنطق�������ة �سل�������وي ،و�سط
ُح�ضور كثيف من رجاالت ون�ساء العمل
اخلريي داخل الكويت وخارجها ،حيث
�شه�������د احلفل �سم�������و ويل العهد ال�شيخ
ن�������واف الأحم�������د ،و�سمو ال�شي�������خ نا�صر
املحم�������د ،ورئي�س جمل��������س االمة مرزوق
الغامن ،ورئي�س جمل��������س الأمة ال�سابق
جا�سم اخلرايف ،وكب�������ار ال�شيوخ ،و�سمو
ال�شي�������خ جاب�������ر املبارك رئي��������س جمل�س
ال�������وزراء ،و�أم���ي���ن عام جمل��������س التعاون
لدول اخللي�������ج العربية عب�������د اللطيف
الزي�������اين ،ونائ�������ب وزير �ش��������ؤون الديوان
الأم���ي���ري ال�شي�������خ علي اجل�������راح ،وكبار
امل�س�ؤول���ي���ن بالدول�������ة ،وكان يف ا�ستقبال
�سمو الأمري وزي�������ر العدل وزير الأوقاف
وال�ش�ؤون الإ�سالمية يعق�������وب ال�صانع،
ورئي��������س الهيئ�������ة اخلريي�������ة الإ�سالمية
العاملي�������ة ومبعوث الأم���ي���ن العام للأمم
املتح�������دة لل�ش�ؤون الإن�ساني�������ة امل�ست�شار
يف الدي�������وان الأمريي عب�������د اهلل املعتوق
و�أع�ضاء اللجنة املنظمة.
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امل�شاركة ..تنوع ب�شري
ب���د�أ احلف���ل بت�ل�اوة �آي���ات م���ن الذكر
احلكي���م ،ث���م �ألقى د .عب���داهلل معتوق
املعتوق رئي�س الهيئة اخلريية الإ�سالمية
العاملي���ة كلم���ة جاء فيها :ع�ب�ر التاريخ
الإ�سالم���ي �شاركت املر�أة مع الرجل يف
بناء املجتمع ،ومار�ست دورها يف جميع
�أعم���ال ال�ب�ر واخلري �ضم���ن ال�ضوابط
ال�شرعي���ة ،واقت�ض���ت حكم���ة اهلل �أن
يتفاوت���ا يف بع����ض اخل�صائ����ص كالقوة
وال�ضع���ف ،ويف املل���كات والق���درات
النف�سي���ة والعقلي���ة واجل�سمي���ة ،وهذا
التن���وع الب�شري يف بع����ض اخل�صائ�ص
ه���و ق���وام احلي���اة بالتع���ارف والتعاون
والتكام���ل والتن�سي���ق والت�ش���ارك ب�ي�ن
الأفراد واملجتمعات.
وم���ن ثم لق���د ب���ات حر ًيا بن���ا اخلروج
باملر�أة م���ن �شرنقة الع���ادات والتقاليد
واملوروث���ات االجتماعي���ة �إىل ف�ض���اء
الفقه الرحب ،ال���ذي يقر ويعرتف ب�أن
املر�أة امل�سلمة ع�ب�ر التاريخ كانت جز ًءا
رئي�س���ا من ن�سيج املجتم���ع امل�سلم ،ومل
ً
تكن غائبة عن احلياة وجمرياتها.
و�أكد املعتوق على �أن الإ�سالم ينظر �إىل

املر�أة باعتبارها كائ ًنا كامل الأهلية مثل
الرج���ل ،لقوله تع���اىل" :فا�ستجاب لهم
عامل منكم
ربُّه���م �أين ال �أ�ضي��� ُع عم��� َل
ٍ
ذك���ر �أو �أنثى بع�ضُ كم م���ن بع�ض"،
م���ن ٍ
وقوله �سبحانه" :م���ن َعمِ َل �صا ً
حلا من
ذك���ر �أو �أنثى وهو م�ؤم ٌن فلنحيينه حياًة
ٍ
طي ًب���ة ولنجزينه���م �أج َره���م ب�أح�سنِ ما
كان���وا يعملون" ،ومن ث���م ال غنى لأحد
من الرجل واملر�أة عن الآخر ،كما يقول
ر�س���ول اهلل [�" :إمنا الن�س���اء �شقائق
�ش�ي�را �إىل �أن املجتم���ع يف
الرج���ال"ُ .م ً
حاج���ة �إىل ُجه���ود امل���ر�أة التطوعي���ة
واخلريي���ة �أك�ث�ر م���ن �أي وق���ت م�ضى،
ال�سيم���ا يف ظ���ل الأح���داث والنكب���ات
واحلروب التي توال���ت على مجُ تمعاتنا
الإ�سالمي���ة ،وم���ا تتطلبه م���ن جهودنا
اً
رجال ون�ساًء  -لرعاية �ضحاياجمي ًعا
ه���ذه الأح���داث م���ن �أيت���ام و�أرام���ل،
و ُم�صابني و ُمعوقني ونازحني و ُم�شردين
وعاطلني عن العمل وغريهم.
دور حموري
م���ن جانب���ه �ألقى وزي���ر الع���دل ووزير
الأوق���اف وال�ش����ؤون الإ�سالمية يعقوب
ال�صان���ع كلم���ة ق���ال فيه���ا  ":مل يع���د

كتب� :أن�س اخلليفة  /مدير التحريـر

كلمة د .عبداهلل املعتوق
خاف ًي���ا عل���ى �أح���د ال���دور املح���وري
ال���ذي تلعب���ه امل���راة امل�سلم���ة يف بن���اء
املجتمع���ات ومتا�سكه���ا والنهو�ض بها،
ولع���ل ُم�شاركته���ا الفاعل���ة يف العم���ل
ً
تخطيطا وتنفي ًذا وميدا ًنا لهو
اخل�ي�ري
�أك�ب�ر دليل على �أنها لبن���ة �أ�سا�سية من
لبن���ات الن�شاط اخل�ي�ري على اختالف
مظاهره وم�ستويات���ه فهي الداعية �إىل
�سبي���ل الر�شاد واحلق ،وهي املنفقة من
مالها ب ًرا و�إح�سا ًنا ،وهي النهر املتدفق
بعطائها و�إن�سانيتها و�إخال�صها.
و�أ�ش���ار �إىل �أن الهيئة اخلريية الإ�سالمية
ريا حينم���ا اختارت
العاملي���ة فعل���ت خ ً
(دور امل���راة يف العم���ل اخلريي) عنوا ًنا
مل�ؤمتره���ا العامل���ي ال���ذي حت�ش���د فيه
عق���ول م���ن م�ش���ارب �شت���ى؛ ملناق�ش���ة
�إ�سهامات امل���ر�أة يف العمل اخلريي من
زوايا �شرعي���ة وتخ�ص�صية ،م�ؤكدًا على
�أن تلك الفعالية العاملية التي خ�ص�صها
املنظم���ون لبح���ث دور امل���راة يف العمل
اخلريي ما هي �إال واحدة من الب�صمات
املبارك���ة التي حر����ص عل���ى ت�شجيعها
ح�ض���رة �صاح���ب ال�سم���و �أم�ي�ر البالد
ال�شي���خ �صباح الأحم���د اجلابر ال�صباح
�إميا ًنا م���ن �سموه� -أحاطه اهلل برعايته
وعنايته -ب�أهمية امتداد الذراع اخلريية
�إىل �أ�صق���اع املعم���ورة كاف���ة ،فالتكافل
بني امل�سلمني ُم�ساع���دة وعطاء وانفا ًقا
ورعاي���ة م���ن موجبات دينن���ا احلنيف،
ول���ن نذيع �س��� ًرا �إذا م���ا قلن���ا �إن �سمو
الأم�ي�ر كان من �أوائل القيادات العربية
والإ�سالمي���ة الت���ي �أ�سهم���ت يف تفعيل
م�صطلح (الدبلوما�سية اخلريية).

مـ�ؤتـمرات

�إفتتاح امل�ؤمتر

�سمو �أمري البالد مرح ًبا بالأطفال

المعتوق :المرأة
المسلمة عبر التاريخ
كانت جزءا رئيسا
من نسيج المجتمع
المسلم ولم تكن
غائبة عن الحياة
ومجرياتها
امل�ؤمتر تفعيل لدور املر�أة يف العمل
اخلريي
وم���ن جانبه���ا �ألق���ت ال�سي���دة �ش���ذى
امل�شري كلمة رئي�سة اللجنة التح�ضريية
للم�ؤمتر ،قالت فيها� :إن الهيئة اخلريية
الإ�سالمية العاملي���ة تبنت ُمبادرة تفعيل

دور املر�أة يف العمل اخلريي واملجتمعي،
وا�ست�ضاف���ت نُخب���ة من الكف���اءات يف
امليدانني العلمي والعملي خالل عدد من
ور�ش العمل من �أجل التعاون والتن�سيق،
وتب���ادل اخلربات والتج���ارب ال�ستقراء
الو�ض���ع اخلا�ص بدور امل���ر�أة ،وحتديد
ال�صُّ عوب���ات والتحدي���ات التي تعرت�ض
تفعي���ل دوره���ا ،وبح���ث �سُ ب���ل ُمعاجلة
تلك التحديات لتي�سري انطالقتها لأداء
دوره���ا على الوج���ه ال���ذي مُيكنها من
امل�شاركة احلقيقي���ة والفاعلة يف تنمية
املجتم���عُ ،م�شرية �إىل �أن الهيئة طرحت
تلك املبادرة يف اجتماع تن�سيقي لتاكيد
ُجه���ود التن�سي���ق والتكامل مع نخبة من
امل�ؤ�س�س���ات الإ�سالمية الرائدة ،وكوكبة
من قي���ادات العم���ل اخل�ي�ري لتحقيق
مب���د�أ ال�شراكة اال�سرتاتيجية يف العمل
اخلريي من �أجل �إجن���اح ُمبادرة تفعيل
دور املر�أة يف العمل اخلريي .
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مـ�ؤتـمرات

وت�س�ألت امل�شري :ملاذا ال نعمل على �إ�صدار وثيقة ا�سرتاتيجية
ُمتكامل���ة �شامل���ة جامعة لكل ما يتعلق ب���دور املر�أة يف العمل
اخل�ي�ري واملجتمع���ي؟ ُمنطلق���ة م���ن �شريعتن���ا الإ�سالمي���ة
ال�سمح���اء بكل م���ا فيها من عم���ق واتزان وحكم���ة وب�صرية
ومرونة وا�ستجابة ملتغريات الع�صر.
و�ش���ددت امل�ش���ري على �ض���رورة �إ�صدار وثيق���ة تكون مبثابة
املنهج العلمي وال�سن���د ال�شرعي واملرجعية الرا�سخة للمر�أة،
ت�ض���م يف طياته���ا الن�صو����ص والفت���اوى ال�شرعي���ة والقرارات
واالتفاقيات والت�شريعات الدولية بعد مراجعاتها ،والإفادة من
املالئم منه���ا ،وح�صر نتائج امل�ؤمت���رات ال�سابقة ذات ال�صلة
و�أه���م الأبح���اث والدرا�سات والإ�ص���دارات العلمية اخلا�صة
به���ذا ال�ش�أن ،ولهذا جاء امل�ؤمتر العاملي "دور املر�أة يف العمل
اخلريي " م�ؤكدًا على �أن وثيقة املر�أة املزمع �إ�صدارها تهدف

�إىل �إب���راز الدور احلقيقي والهام للمر�أة امل�سلمة يف امل�شاركة
التكاملية لبناء املجتمعات الإ�سالمية وتنميتها ،وبيان اجلانب
ال�شرع���ي الداعم ل���دور املر�أة و�إمكانياته���ا وقدراتها يف بناء
املجتمع���ات الإ�سالمي���ة ،وت�شجيع امل���ر�أة امل�سلمة على العمل
اخل�ي�ري وتعزيز دوره���ا الفاعل يف هذا املج���ال ،وبيان دور
املر�أة يف العمليات الإغاثية امليدانية يف الكوارث والنكبات.
امل�ؤمتر ت�صحيح م�سار
ب���دوره �ألق���ى ع�ضو جمل�س �إدارة الهيئ���ة اخلريية الإ�سالمية
العاملي���ة الدكتور ع�صام الب�شري كلم���ة ال�ضيوف� ،أكد خاللها
�أن «�سم���و �أمري البالد ما وط�أ � ً
أر�ضا �إال ووحد ال�صف ،فثبت
�ش�ي�را �إىل �أن «امل�ؤمتر يهدف �إىل ت�صحيح
اهلل ل���ه الأجر»ُ ،م ً
م���ا يُن�سب للإ�سالم من و�ضع العراقيل يف م�سرية عمل املر�أة
اخلريي ،والذي يعد �أكرب من العمل الإغاثي».
منا�شط وحماور امل�ؤمتر
احت���وى امل�ؤمتر على العديد من املنا�شط واملحاور التي دارت
ح���ول دور املر�أة يف العمل اخلريي ،والطموحات التي ت�سعى
�إىل حتقيقها ،وذلك على النحو التايل:
املحور الأول  -املبحث ال�شرعي والقانوين

لقاء �سمو الأمري بقادة العمل اخلريي يف الكويت

درا�س���ة الأح���كام ال�شرعي���ة املتعلق���ة بعمل امل���ر�أة يف العمل
اخل�ي�ري واملجتمع���ي ,ونزولها املي���دان (ال�ضوابط ال�شرعية
 العوائ���ق واحلل���ول) درا�سة للقوان�ي�ن والت�شريعات العربيةوالإ�سالمي���ة و ُمقارنته���ا م���ع القوانني الغربي���ة والت�شريعات
املنظمة لعمل املر�أة و�ش�ؤونها.
املحور الثاين :املبحث القيمي
دور امل���ر�أة امل�سلم���ة يف ن�ش���ر الدع���وة الإ�سالمية وبن���اء الأ�سرة
ومتكينها وغر�س القيم الأ�صيلة للنهو�ض باملجتمع الإ�سالمي.
املحور الثالث :املبحث الإن�ساين

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

خ�صو�صية دور املر�أة يف العمليات الإغاثية امليدانية يف الكوارث
والنكبات.
املحور الرابع :املبحث االجتماعي واالقت�صادي
م�ؤ�س�س���ات املجتمع احلكومي���ة والأهلي���ة واخلا�صة ودورها
يف تعزي���ز ودعم دور امل���ر�أة ،ومتكينها م���ن امل�شاركة يف بناء
املجتمع ،و�إيج���اد م�صادر و�صيغ التمويل ال�شرعية للم�شاريع
اخلريية .
املحور اخلام�س:

جل�سة «خ�صو�صية دور املر�أة يف العمليات الإغاثية يف الكوارث والنكبات»
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جتارب رائدة يف العمل الن�سائي القيادي اخلريي واملجتمعي
على م�ستوى العامل الإ�سالمي.

وثيقة دور املر�أة يف العمل اخلريي
و�ضمن امل�شارك���ة يف التو�صيات "وثيقة
دور املر�أة يف العمل اخلريي" ،باعتبارها
مرجع قانوين �إن�ساين دويل لعمل املر�أة
اخل�ي�ري ُم�ستمد من �أح���كام ال�شرعية
الإ�سالمي���ة ومقا�صده���ا ،وتهدف �إىل
تعزي���ز وتنظيم وتقن�ي�ن وحماية العمل
الإن�ساين للم���ر�أة وحتركها من �أجله يف
العامل.
التو�صيات
يف خت���ام �أعمال���ه �أو�ص���ى امل�شارك���ون
يف امل�ؤمت���ر بع���د اجلل�س���ات العلمي���ة،
وور����ش العم���ل العدي���د م���ن الباحثني
والباحث���ات والعلم���اء واملفكري���ن م���ن
خُمتلف �أنحاء الع���امل ،وبعد اجلل�سات
اخلا�ص���ة الت���ي �ش���ارك فيه���ا مع���ايل
وزراء الإع�ل�ام وال�ش����ؤون االجتماعي���ة
والعمل والأوق���اف وال�ش�ؤون الإ�سالمية
والرتبية والتعليم بدولة الكويت وبع�ض
ال���دول العربي���ة بحزمة م���ن القرارات
والتو�صي���ات ،منه���ا تد�ش�ي�ن �صن���دوق
وقف���ي للم���ر�أة لدع���م دوره���ا وتعزي���ز
جهوده���ا يف العم���ل اخل�ي�ري ،ودع���وة
الدول العربية والإ�سالمية عرب وزارات
الإع�ل�ام والرتبية والأوق���اف وال�ش�ؤون
االجتماعي���ة واجله���ات املخت�ص���ة �إىل
دع���م دور امل���ر�أة يف العمل اخلريي من
خ�ل�ال براجمه���ا و�أن�شطته���ا املختلفة،
وتفعي���ل جهود ال�شراك���ة بني املنظمات
العربي���ة والإ�سالمي���ة العامل���ة باحلقل
اخل�ي�ري ،والتي جتل���ت يف دعم وت�أييد

ُمبادرة متكني امل���ر�أة يف العمل اخلريي
التي اطلقتها الهيئة اخلريية الإ�سالمية
العاملية يف مار�س من عام �ألفني واثنني،
وعقدت من �أجلها هذا امل�ؤمتر كخطوة
َ
نحو �إر�س���اء دور املر�أة وت�أ�صيله يف بناء
املجتمع���ات ونه�ضته���ا ،وت�شكي���ل جلنة
ملتابع���ة ُخط���وات العمل لإجن���از وثيقة
امل�ؤمتر ،وتوجي���ه برقيات �شكر �إىل كل
من ح�ضرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح
الأحم���د اجلاب���ر ال�صب���اح �أم�ي�ر دولة واك���دوا على �أن تلك الوثيقة تنطلق من
الكوي���ت -حفظه اهلل ورعاه ، -على �أن احتياج���ات واقعي���ة ُملح���ة يف ال�سياق
تت�ضم���ن �إطالق لقب �أمري ال�سالم على ال���دويل والإقليم���ي واملحل���ي ،وحاجة
�سموه ملا له م���ن جهود ملمو�سة وكبرية العم���ل اخل�ي�ري للم���ر�أة ،و ُمعاجلة ما
يف حتقيق التوافق وال�سالم بني العديد �أظهرت���ه التج���ارب العملي���ة وامليدانية
من الدول اخلليجي���ة وغريها ،وتوجيه للأعم���ال اخلريي���ة ،وتذلي���ل العقبات
برقيات �شكر مُماثلة لكل من �سمو ويل الت���ي تعرت����ض م�س�ي�رة عم���ل امل���ر�أة
العه���د ال�شي���خ ن���واف الأحم���د اجلابر اخلريي ،وا�ستلهام دور املر�أة احل�ضاري
ال�صباح – حفظه اهلل -ورئي�س جمل�س والتاريخ���ي يف الإ�سه���ام يف العم���ل
الأم���ة مع���ايل ال�سي���د م���رزوق الغامن ،اخل�ي�ري لتك���ون تل���ك الوثيق���ة داعمة
ورئي�س جمل�س الوزراء �سمو ال�شيخ جابر ال�ستمراره وتطويره .وللمرة الأوىل قام
املبارك جلهودهم الكرمية يف دعم ُمبادرة ال�شركاء اال�سرتاتيجيون حتت �إ�شراف
الهيئ���ة اخلريي���ة الإ�سالمي���ة العاملي���ة
تعزيز دور املر�أة يف العمل اخلريي.

توصية بتدشين
صندوق وقفي للمرأة
لدعم دورها وتعزيز
جهودها في العمل
الخيري
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مـ�ؤتـمرات

وبرعاي���ة �أم�ي�ر دولة الكوي���ت باعتماد
ُمقررات امل�ؤ�س�سات الفقهية ا ٍلإ�سالمية
يف ت�أطري الدرا�سات القانونية والفقهية
وال�شرعي���ة والإح�صائي���ة ،الت���ي مت ورف���ع امل�شارك���ون يف امل�ؤمت���ر برقي���ة
تلخي�ص خُمرجاتها وعر�ضها على جلنة �شك���ر �إىل �صاحب ال�سم���و �أمري البالد
ال�صياغ���ة ب�إ�ش���راف اللجن���ة العلمي���ة ،ال�شي���خ �صباح الأحم���د اجلابر ال�صباح
حي���ث �أجم���ع املعني���ون عل���ى �ض���رورة على رعايت���ه ال�سامية لأعم���ال امل�ؤمتر
�صياغ���ة الر�ؤي���ة والإط���ار ال�شرع���ي ُمت�ضمن���ة �إطالق " لق���ب �أمري ال�سالم"
�صياغ���ة قانونية وحترير ُم�صطلحاتها ،عل���ى �سموه -حفظه اهلل ورعاه ،-ملا له
و�ستعك���ف اللجن���ة العلمي���ة وجلن���ة من جه���ود ملمو�سة وكب�ي�رة يف حتقيق
ال�صياغة عل���ى ا�ستكم���ال عملها حتى التوافق وال�سالم بني العديد من الدول
ت�شم���ل الوثيقة ديباج���ة تفعيل الر�سالة اخلليجية وغريها.
املتوخ���اة م���ن تل���ك الوثيق���ة و�أهدافها
وخال�صته���ا و ُمقت�ضي���ات عام���ة تحُ دد
الأ�س����س املركزي���ة و ُمقت�ضي���ات خا�صة
حتـدد الق�ضاي���ا ذات الأولوية .كما يتم
حتدي���د �أه���داف الوثيق���ة وا�ستعرا�ض
م���واد وبن���ود الوثيق���ة ب�ش���كل ُمف�صل،
يُح���دد القوان�ي�ن املنظم���ة لعم���ل املر�أة
اخلريي ومواثيقه احلمائية والتنظيمية
لت�شكل مرج ًعا قانون ًيا �صاد ًرا عن الأمة
الإ�سالمي���ة يف م�ؤ�س�ساته���ا املمثل���ة لها
�شاملة العمل الإن�ساين الكوين.
يف ه���ذا املجال ،وبي���ان دور املر�أة املهم
والفاعل يف العمليات الإغاثية امليدانية
يف الكوارث والنكبات.

إطالق لقب
"أمير السالم" على
حضرة صاحب السمو
لجهوده الملموسة
والكبيرة في تحقيق
التوافق والسالم

و�أ�ش���اروا �إىل �أن الوثيق���ة ته���دف �إىل
�إب���راز ال���دور احلقيق���ي وامله���م للمر�أة
امل�سلم���ة يف امل�شارك���ة التكاملي���ة لبناء
املجتمع���ات الإ�سالمي���ة وتنميته���ا،
وبي���ان اجلانب ال�شرع���ي الداعم لدور
امل���ر�أة و�إمكاناته���ا يف بن���اء املجتمعات
الإ�سالمية ،وت�شجيع املر�أة امل�سلمة على
العم���ل اخلريي وتعزي���ز دورها الفاعل
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�أه ــداف وغايــات
يُذك���ر �أن امل�ؤمت���ر يهدف لإب���راز الدور
احلقيق���ي واله���ام للم���ر�أة امل�سلم���ة يف
امل�شارك���ة التكاملي���ة لبن���اء املجتمعات
الإ�سالمي���ة وتنميته���ا ،وبي���ان اجلانب
ال�شرعي الداعم لدور املر�أة و�إمكانياتها
وقدراتها يف بناء املجتمعات الإ�سالمية،

وت�شجي���ع امل���ر�أة امل�سلم���ة عل���ى العمل
اخل�ي�ري وتعزيز دورها الفاعل يف هذا
املج���ال ،وبيان دور املر�أة الهام والفاعل
يف العملي���ات الإغاثي���ة امليداني���ة يف
الكوارث والنكبات.
وكذلك اخل���روج بوثيق���ة عاملية ومنهج
و�سند �شرعي وعلم���ي ،ومرجعية يتفق
عليها علماء ال�شرع والدين واملخت�صون
بق�ضاي���ا املجتم���ع ،لتك���ون منهج عمل
و�أ�سا����س مرجع���ي للم���ر�أة يف العم���ل
اخل�ي�ري واملجتمعي واملي���داين ،وهذه
الوثيق���ة ته���دف �إىل تفعي���ل دور املر�أة
يف املجتمع العربي والإ�سالمي وموائمة
ه���ذا ال���دور م���ع ال�شريع���ة الإ�سالمية
ومبادئه���ا وتعاليمه���ا دون ت�ص���ادم �أو
تعار�ض.
وت�أت���ي ذلك �ضمن �إط���ار حر�ص الهيئة
عل���ى تفعي���ل دور الك���وادر الن�سائية يف
تنمي���ة املجتمع���ات الإ�سالمي���ة وبنائها
و�إحي���اء العم���ل الإ�سالم���ي املجتمعي ،
و�أن ترف���ع هذه الوثيقة مل�ؤمترات عاملية
لإقراره���ا عامل ًي���ا" من خ�ل�ال قرارات
وفت���اوى �شرعية وتعديل قوانني  ،والتي
�سيك���ون له���ا دور كبري وب���ارز يف تو�سع
ً
ن�شاطا
ن�شاط امل���ر�أة اخلريي لي�صب���ح
عامل ًيا بتبادل اخلربات والتجارب �سع ًيا
�إىل متك�ي�ن امل���ر�أة م���ن دوره���ا الفاعل
يف العمل اخل�ي�ري املجتمعي والإغاثي
امليداني ،تلبية ملا تفر�ضه احلاجة لذلك
والعم���ل لبناء املجتمعات وامل�ساهمة يف
ارتقائها وتطورها.

الوقف الإ�سالمي

ثقافة الوقف
بين الماضي والحاضر
بقلم :د� .إبراهيم بن حممد احلجي
امل�شــرف على �أكادمييــة الوقـــف

يف ح���وار �سريع �أجريت���ه مع �صديق يل ب���ه عبد اهلل :عمر ب���ن اخلطاب� ،أمري
تعرفت عليه عن طريق تويرت
امل�ؤمن�ي�ن �إن حدث به ح���دث� ،إن ثمغا،
و�صرم���ة بن الأك���وع ،والعبد الذي فيه،
قلتُ له :يا فهد هل تعرف الوقف؟!
واملائة �سهم الذي بخيرب ،ورقيقه الذي
فقال :ال
في���ه ،واملائ���ة الذي �أطعم���ه ر�سول اهلل
فقلتُ  :هل تعرف احلب�س؟!
بالوادي ،تليه حف�صة ما عا�شت ،ثم ذوي
قال :ال
ال���ر�أي من �أهله���ا ،وال يباع وال ي�شرتى،
فق���ال يل ُمتعج�ًل�اً  :اخت�ص���ر املو�ضوع ينفقه حيث ر�أى ،من ال�سائل واملحروم،
ً
و�أعطيني الزبدة؛ فقلت ُم�ستعينا باهلل :وذوي القرب���ى ،وال ح���رج على من وليه
لو �أدرك���ت قيمة الوقف و�أثره!! لبادرت �إن �أكل� ،أو �آكل� ،أو ا�ش�ت�رى رقي ًقا منه"
ُمتعجلاً يف �إقامته و�صناعته
فقل���تُ  :ه���ل تعل���م ي���ا فه���د �أن الوقف
�أف�ض���ل القرب���ات �إىل اهلل! و�أن الوقف
ه���و ال�صدقة اجلارية الت���ي ن�ص عليها
احلدي���ث! و�أن الوق���ف ه���و اال�ستثمار
الأمثل للم�ستقبل!
فق���ال يل :لق���د �شوقتني ف���زدين عل ًما
زادك اهلل ف�ضل
فقل���تُ ل���هُ� :س�أذكر لك ق�ص���ة عمر بن
اخلط���اب -ر�ض���ي اهلل عن���ه -اخلليفة
الرا�شد ،العادل ،الفاروق� ،أحد املب�شرين
باجلنة ،امل�ؤيد للوحي
فق���ال يل فهد ُمقاط ًعا� :أنت �ستذكر يل
ق�صة عمرو �أم �سريته!

نشر ثقافة األوقاف
تأصيال وتعليما
وعمال وتمكينا
مطلوبة لتغطية
االحتياجات
األساسية للمسلمين
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فانده�ش���ت من �سرعة ُمبادرة فهد بعد
�أن عل���م معلوم���ات ب�سيطة عن الوقف،
وق���د �أده�شن���ي �أك�ث�ر عندما ق���ال ولن
�أن�سى نف�سي من وقف �أ�صنعه يل لأجد
�أثره يف امل�ستقبل.

وانته���ى ح���واري مع فه���د حفظه اهلل،
لكــن ُمهمتي يف ن�شر ثقافة الأوقاف لن
تنتهي ،ولهذا خ�ص�صت هذا املقال لهذا
ويف ق�صة عمر ويف وقفه والتي �أ�صبحت املو�ضوع ،و�س�أكر�س حياتي -ب�إذن اهلل-
ُقدوة ومن���ارة للإ�سالم وتتابع ال�صحابة لن�شر ثقافة الأوقاف وعلومها ت�أ�صيلاً ،
ر�ض���وان اهلل عليه���م – بالوقف ،حتى وتعلي ًما ،وعملاً  ،ومتكي ًنا.�أن جاب���ر -ر�ض���ي اهلل عن���ه -قال" :مل ولق���د كن���ت ُم�ستنك��� ًرا للما�ض���ي لأمة
يك���ن �أحد م���ن �أ�صح���اب النبي [ ذو الإ�سالم بعد �أن و�ضعت للوقف مكانته،
مقدرة �إال وقف".
ميك���ن �إعادته للإمة الت���ي �صنعتها �أول

فقلت :قدم عمر -ر�ضي اهلل عنه -على
النبي [ فقال :غنمت � ً
أر�ضا بخيرب يا
ر�س���ول اهلل ،فق���ال�" :إن �شئت حب�ست
�أ�صلها وت�صدقت بها" ،وهكذا فعل عمر
يف وثيقة ،وهذا ن�صها " هذا ما �أو�صى ول���و قل���ت لك���م بع���د ال�صحاب���ة الذين
1436

�أوقف���وا لط���ال بنا املق���ال ،ولق���د �أعد
نفي�سا ا�سمه
مركز �أبحاث الوقف كتا ًبا
ً
(�أحبا�س ال�صحابة والتابعني) ،ولعلك يا
فهد تطل���ع عليه ملعرفة الوق���ف و�أثره،
فق���ال يل ُمنبه ًرا يا ليت قومي يعلمون!
ينبغ���ي ن�شر ثقافة الوق���ف ُم�ستح�ض ًرا
كالم اهلل تع���ايل} :لَ ْن تَنَالُوا الْبرِ َّ حتى
تُنْفِ قُ���وا ممِ َّ ا تحُ ِ بُّ���ونَ{ ،وحاجة الأحياء
م���ن امل�سلمني قبل الأموات منهم ،وقال
فه���د ُم�ستدر ًكا و ُم�ستنك��� ًرا لقد توفيت
زوج �أخت���ي من �شهرين ف�أريد �أن �أوقف
له ماًء ،فقد كان �أبو لني رحمه اهلل لني
ميا �شه ًما
يتيم���ة تبلغ الرابعة الآن – كر ً
�صا ً
حلا لكن مل يبق لنف�سه �شي ًئا

مره �أن تعيد ن�شره من جديد.

تغريدات وقفية
�ألي�ست زبيدة من حفرت الآبار و�أجرت املياه يف مـكة! ولها
ق�ص���ة م�شه���ورة عندما جاءها الكت���اب وقالوا� :سي�صعب
احلف���ر يف جبال مكة ،قالت :ولو كل �ضربة معول بدينار،
قالوا� :سيك�ث�ر احل�ساب قالت لهم رحمه���ا اهلل�( :أتركوا
احل�س���اب ليوم احل�ساب) ،فع�ي�ن زبيدة الآن �شاهدة على
هذا الإجناز ال�ضخم ،والوقف امل�ضيء.
وانظر معي  -رعاك اهلل -كـــــيف �أن ال�سلطان نور الدين
خ�ص����ص ق�ص ًرا لتنزه الفقراء و�أ�سرهم ،حيث جعل مكا ًنا
ف�سيح���ا جميلاً ليكون ُمتنزه لهم ،وق���ال ال�شاعر وا�ص ًفا
ً
هذا املنرب
� َإن ن�������و َر الدي�������ن ّملا �أن ر�أى يف الب�ساتني ق�صو َر الأغنياء
�������ة مُ طلق ً
�شاهقا نزه ً
ً
�������ة للفقراء
عم������� ّر الرب�������و َة ق�ص�������رًا
كل هذا لي�س ما�ض ًيا بل �إن �أوقافهم �شاهدة على احلا�ضر
و ُمتفائل���ة مب�ستقبل ُم�شرق لها ،لن �أتكلم هذه املرة يف �أن
الأوق���اف غطت كل االحتياجات الأ�سا�سية مثل :املدار�س
وامل�ست�شفيات والطرق والق�صور ،بل �أنها غطت اجلوانب
الرتفيهي���ة � ً
أي�ض���ا ،لق���د كان الوقف م�صد ًرا لع���زة الأمة
ُ
وقوته���ا� ،أنظ���ر �إىل �أوق���اف ال�صحابة والتابع�ي�ن و�أمراء
الإ�س�ل�ام ،فق���د كانوا يتناف�سون عل���ى التميز فيها؛ فثلث
فل�سطني �أوقاف ،ومعظ���م ب�ساتني ال�شام �أوقاف ،وكذلك
مدار�سه���ا ،ومكتبات بغداد وم�ساجده���ا ،ومنارات م�صر
ومياهه���ا ،ولو حدثنا املغرب؛ لتُكلمنا عن جامع القرويني
ال���ذي عمره يزي���د عن �ألف �سن���ة ،والذي �أوقفت���ه امر�أة
�صاحل���ة م���ن �أهل املغ���رب ،نهيك عن �أوق���اف احلرمني
ال�شريف�ي�ن املمت���دة من ال�ش���رق �إىل الغ���رب ،ففي الهند
وال�سند �أوقاف عن احلرمني.
وق���د حدثني عبد الوه���اب الإدري�سي -حفظه اهلل -عن
�أوق���اف يف اليم���ن �سُ�ي�ر ريعها حبو ًبا عل���ى حمام وطيور
احل���رم  ،ب���ل لو ٌقلت �إن يف كل بقع���ة من �أر�ض اهلل وقف
لكنت �صاد ًقا.
ب���ل �أن الغ���رب يت�سابقون الآن عل���ى الأوقاف ،وهي منتج
�إ�سالمي خال�ص نقلوها عرب الدولة العثمانية والفتوحات
مل���ا وج���دوا فيه م���ن ا�ستمراري���ة وا�ستقاللي���ة ،وها هي
جامعتهم تتميز بالأوقاف ،وقد تكلمنا يف مقال �سابق عن
"الوقف على التعليم يف الغرب"
ومن هنا ف�إنني �أجدها فر�صة �ساحمة لأن �أدعو الراغبني
يف التط���وع لن�ش���ر ثقاف���ة الأوقاف وللتوا�ص���ل مع عنوان
الوقف عرب الربيد الإلكرتوين:
volunteers@waqf.com
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صفة المروءة
وتجلياتها في العمل اإلحساني
()2-2
عند اإلمام ابن القيم
�أو�ضحن���ا يف الع���دد ال�سابق �أن �أفعال الإح�سان يف القر�آن الكرمي ت�أتي ُم�ضافة هلل فيذكر فاعلها ُمن�سوبة �إليه،
وال يبني الفعل معها للمفعول ،و�أن الإن�سان يتخلى عن �صفة الإح�سان �إذا ا�ستجاب �إىل داع االت�صاف ب�أخالق
ال�شيط���ان ،كم���ا �أن حم���ل النف�س على ما يُجملها ويُزينها �أوىل درجات م���روءة الرتك ،واجلاهل الظامل ال يرى
الإح�س���ان �إال �إ�س���اءة وال اله���دى �إال �ضاللة ،ولوال البعد العقدي للإح�سان ملا حتق���ق وذلك حلاجة النا�س �إليه
وانتفاعهم به عاجلاً �أو �آجلاً .
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�إن العم���ل الإح�س���اين ال يخ����ص احلي
فقط ب���ل وللميت في���ه ن�صي���ب � ً
أي�ضا،
وقد ذكر ابن القيم يف �سياق حديثه عن
زي���ارة املوحدي���ن� :أن مق�صودها ثالثة
�أ�شياء:
�أحده���ا :تذك���ر الآخ���رة واالعتب���ار
واالتع���اظ .وق���د �أ�شار النب���ى [ �إىل
ذل���ك بقول���ه« :زُو ُروا الْ ُقبُ���و َرَ ،ف ٍ�إ ّن َه���ا
تُ َذك ُر ُك ُم ال ِآخ َرةَ».
الثانى :الإح�سان �إىل امليت ،و�أال يطول
عهده ب���ه ،فيهجره ،ويتنا�س���اه ،كما �أنه
�إذا ترك زيارة احلى ُمدة طويلة تنا�ساه،
ف�إذا زار احلى فرح بزيارته و�سر بذلك،
فاملي���ت �أوىل .لأنه قد �صار فى دار قد
هج���ر �أهله���ا ،ف����إذا زاره و�أه���دى �إليه
هدية :م���ن دعائه� ،أو �صدقة� ،أو �أهدى
ُقربة ازداد بذلك �س���روره وفرحه ،كما
ي�سر احلى مبن يزوره ويهدى له .ولهذا
�ش���رع النب���ى [ للزائري���ن �أن يدع���وا
لأه���ل القبور باملغفرة والرحمة ،و�س�ؤال
العافية فق���ط .ومل ي�شرع �أن يدعوهم،
وال يدعو بهم ،وال يُ�صلّى عندهم.
الثالث� :إح�سان الزائر �إىل نف�سه ب�إتباع
ال�سنة ،والوقوف عند ما �شرعه الر�سول
[ فيح�سن �إىل نف�سه و�إىل املزور.
وق���د �أباح ال�ش���رع ال�شريف احل�سد يف
الإح�س���ان ،فق���ال ر�س���ول اهلل [ الَ
ُ���ل �آتَ���اهُ اهلل
�ي�نَ ) :رج ٍ
َح َ�س��� َد �إِ اَّل يف اثْنَتَ ِ
َم اً
���الَ ،ف َ�سلَّ َط��� ُه َعلَى هَ لَكتِ���ه فيِ ا َ
حل ِّق،
َو َر ُج ٍل �آتَ���اهُ اهلل ِح ْك َم ًةَ ،ف ُه َو يَ ْق ِ�ضي ِب َها
َويُ َعلِّ ُم َها(

خالد حـ ــدوي :جامعة حممد الأول كلية الآداب والعلوم الإن�سانية

املحمود يف م�ضمار العمل الإح�ساين ال
يقدح يف مروءة املح�سن.
وم���ن ب�ي�ن جتلي���ات امل���روءة يف العمل
الإح�س���اين �إخف���اء ال�صدقات قال اهلل
ال�ص َد َق ِ
ات َفنِعِ َّما ِهى
تعاىل�} :إن تُبْدُوا ِّ
َو ِ�إن تُ ْخ ُفوهَ ا َوتُ�ؤْتُوهَ ا الْ ُف َق َرا َء َف ُه َو َخيرْ ٌ
لَكُ��� ْم{ «البقرة ،»271 :ق���ال ابن القيم
ُمف�س��� ًرا تلك الآي���ة�:أى فنعم �شيء هى،
وهذا مدح لها مو�صوفة بكونها ظاهرة
بادي���ة ،فال يتوهم ُمبديه���ا بطالن �أَثره
وثواب���ه ،فيمنع���ه ذل���ك م���ن �إخراجه���ا
وينتظر بها الإخفا َء فتفوت �أو تعرت�ضه
املوانع ،ويُحال بين���ه وبني قلبه� ،أو بينه
وب�ي�ن �إخراجه���ا ،ف�ل�ا ي�ؤخ���ر �صدق���ة
العالني���ة بعد ح�ضور وقته���ا �إىل وقت
ال�سر ،وهذا كان حال ال�صحابة ر�ضوان
اهلل عليهم.
ثم قالَ } :و�إِن تُ ْخ ُفوهَ ا َوتُ�ؤْتُوهَ ا الْ ُف َق َرا َء
َفهُ��� َو َخ�ْي�رْ ٌ لَكُ��� ْم{ «البق���رة،»271 :
ف�أخ�ب�ر �أن �إعطا َءه���ا للفقري فى خفية
خ�ي�ر للمنفق م���ن �إظهاره���ا و�إعالنها.
وت�أم���ل تقييده -تع���اىل -الإخفا َء ب�إيتاءِ
الفقراءِ خا�ص���ة ومل يقل :و�إن تخفوها
فه���و خ�ي�ر لكم ،ف����إن م���ن ال�صدقة ما
ال ميك���ن �إخفا�ؤه كتجهي���ز جي�ش ،وبناءِ
قنط���رة ،و�إج���راءِ نه���ر� ،أو غ�ي�ر ذلك،
و�أم���ا �إيتا�ؤها الفقراء ففى �إخفائها من

الفوائد ال�سرت عليه ،وعدم تخجيله بني
النا����س ،و�إقامته مق���ام الف�ضيحة ،و�أن
ي���رى النا�س �أن يده ه���ى اليد ال�سفلى،
و�أن���ه «فقري» ال �ش���يء له فيزهدون فى
ُمعاملت���ه و ُمعاو�ضت���ه ،وه���ذا قدر زائد
م���ن الإح�س���ان �إلي���ه مبج���رد ال�صدقة
مع ت�ضمن���ه الإخال�ص ،وع���دم املرا َءاة
وطلبه���م املحم���دة م���ن النا����س ،وكان
ريا من �إِظهارها بني
�إخفا�ؤها للفقري خ ً
النا�س ،ومن هذا مدح النبى [ �صدقة
ال�س���ر و�أثنى عل���ى فاعله���ا ،و�أخرب �أنه
�أح���د ال�سبعة الذي���ن هم فى ظل عر�ش
الرحمن يوم القيامة.
وم���ن جتلياتها � ً
أي�ضا ت���رك املن والأذى
بعد ال�صدقة لقوله تعاىلَ }:ق ْو ٌل َم ْع ُر ٌ
وف
َو َمغْفِ ��� َرةٌ َخيرْ ٌ مِ ���ن �صدَق���ة يَتْ َب ُع َها �أَ ًذى
َواهللُ َغنِ���ى َحلِي ٌم{ «البقرة ،»263 :قال
ابن القيم يف �سياق تف�سريه لتلك الآية:
�أخرب� -سبحانه� -أن القول املعروف وهو
الذى تعرفه القلوب وال تُنكره ،واملغفرة
وه���ى العفو عمن �أ�س���ا َء �إليك خري من
ال�صدق���ة «املق���رون» ب���الأذى .فالق���ول
املع���روف �إح�س���ان و�صدق���ة ،واملغف���رة
�إح�سان ب�ت�رك امل�ؤاخذة واملقابلة ،فهما
نوعان م���ن �أنواع الإح�س���ان ،وال�صدقة
املقرون���ة ب���الأذى ح�سن���ة مقرون���ة مبا
يُبطلها.

لق���د �أخربنا الر�س���ول [ �أنه ال ينبغي
لأحد �أن يح�سد �أحدًا يعني ح�سد غبطة،
ويتمن���ى مث���ل حاله من غ�ي�ر �أن يتمنى
زوال نعم���ة اهلل عن���ه �إال يف واحدة من
هاتني اخل�صلتني وه���ي :الإح�سان �إىل
النا�س بعلم���ه �أو مباله ،وما عدا هذين
ف�ل�ا ينبغي غبطت���ه وال متنى مثل حاله
لقل���ة منفع���ة النا�س به .وه���ذا احل�سد
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وال ري���ب �أن ح�سنت�ي�ن خ�ي�ر من ح�سنة
باطلة« .ويدخل فى هذا القول املعروف
ال���رد اجلمي���ل عل���ى ال�سائ���ل والع���دة
احل�سن���ة والدع���اء ال�صال���ح ل���ه ونحو
ذلك».
ويدخل ف���ى املغفرة مغفرته لل�سائل �إذا
وجد منه بع�ض اجلف���وة والأذى ب�سبب
خ�ي�را من �أن
رده ،فيك���ون عف���وه عن���ه
ً
يت�صدق عليه وي�ؤذيه هذا على امل�شهور
من القولني فى الآية ،والقول الثانى� :أن
املغفرة من اهلل� ،أى مغفرة لكم من اهلل
ب�سبب الق���ول املعروف وال���رد اجلميل
خري من �صدقة يتبعها �أذى .وفيها قول
ثال���ث� :أى مغفرة وعف���و من ال�سائل �إذا
رد وتعذر«امل�س����ؤول» خري م���ن �أن ينال
بنف�سه �صدقة يتبعها �أذى.
و�أ�ص���ح الأق���وال عن���د اب���ن القي���م هو
الأول ،ويلي���ه الثان���ى ،والثال���ث �ضعيف
جدًا ,وحجة ابن القيم �أن اخلطاب �إمنا
ه���و للمنفق امل�س����ؤول ال لل�سائل الآخذ،
واملعن���ى �أن قول املعروف ل���ه والتجاوز
والعف���و خ�ي�ر ل���ك م���ن �أن تت�ص���دق
علي���ه وت�ؤذيه .ث���م ختم الآي���ة ب�صفتني
« ُمنا�سبتني» مل���ا ت�ضمنته فقالَ } :واهلل
َغنِ���ى َحلِي��� ٌم{ «البق���رة ،»263 :وفي���ه
معنيان� :أحدهما �أن اهلل غنى عنكم لن
ينال���ه �شي ًئا من �صدقاتكم ،و�إمنا احلظ
الأوف���ر لكم فى ال�صدق���ة فنفعها عائد
عليكم ال �إلي���ه �سبحانه وتعاىل ،فكيف

مي��� ُّن بنفقته وي�ؤذى م���ع غنى اهلل التام
عنه���ا وعن كل ما �سواه؟ ،ومع هذا فهو
حليم �إذ يُعاج���ل املانّ بالعقوبة ،و�ضمن
ه���ذا الوعيد «ل���ه» والتحذي���ر .واملعنى
الثانى� :أنه �-سبحانه وتعاىل -مع غناه
الت���ام من وج���ه فهو املو�ص���وف باحللم
والتجاوز وال�صف���ح ،مع عطائه الوا�سع
و�صدقاته العميمة ،فكيف ي�ؤذى �أحدكم
مبن���ة و�أذاه ،مع قلة م���ا يعطى ونزارته
وفقره.

الحسد المحمود
في مضمار العمل
اإلحساني
ال يقدح في مروءة
المحسن
وم���ن �آثار العم���ل الإح�س���اين املت�صف
بال�صف���ات ال�سابق���ة دف���ع ُجمل���ة م���ن
امل�صائ���ب عن املح�سنني وق���د قال ابن
القي���م� :إن اهلل –�سبحانه -جعل �أعمال
ال�ب�ر والفاج���ر مقت�ضي���ات لآثارها يف
ه���ذا العامل اقت�ضاء ال ب���د منه .فجعل
منع الإح�سان وال���زكاة وال�صدقة عنده
�سب ًبا ملنع الغي���ث من ال�سماء ،والقحط

واجل���دب ،وجع���ل ُظل���م امل�ساك�ي�ن،
والبخ����س يف املكاييل واملوازين ،وتعدي
الق���وي عل���ى ال�ضعي���ف �سب ًب���ا جل���ور
املل���وك وال���والة الذين ال يرحم���ون �إن
اُ�سرتحموا ،وال يعطفون �إن اُ�ستعطفوا،
وهم يف احلقيقة �أعمال الرعايا ظهرت
يف �ص���ور والتهم ف����إن اهلل �-سبحانه-
بحكمت���ه وعدله يظه���ر للنا�س �أعمالهم
يف قوالب و�صور تُنا�سبها ،فتارة بقحط
وجدب ،وتارة بعدو ،وتارة بوالة جائرين،
وتارة ب�أمرا�ض عامة ،وتارة بهموم و�آالم
وغم���وم حت�ضرها نفو�سه���م ال ينفكون
عنها ،وتارة مبنع بركات ال�سماء والأر�ض
عنه���م ،وتارة بت�سليط ال�شياطني عليهم
ت�ؤزهم �إىل �أ�سباب العذاب ،ولي�صري كل
منه���م �إىل م���ا خلق ل���ه ،والعاقل ي�سري
بب�صريته بني �أقط���ار العامل في�شاهده،
وينظ���ر مواق���ع ع���دل اهلل وحكمت���ه،
وحينئ���ذ يتبني له �أن الر�س���ل و�أتباعهم
خا�صة على �سبيل النجاة ،و�سائر اخللق
على �سبيل اله�ل�اك �سائرون ،و�إىل دار
الب���وار �صائ���رون ،واهلل بال���غ �أم���ره ،ال
ُمعقب حلكمه ،وال راد لأمره.
وم���ن �آثاره � ً
أي�ضا ان�شراح ال�صدر �إذ من
من �أ�سباب �شرح ال�صدر عند ابن القيم
الإح�سان �إىل اخللق ونفعهم مبا مُيكنه
م���ن املال واجلاه والنف���ع بالبدن و�أنواع
الإح�س���ان ،ف�إن الك���رمي املح�سن �أ�شرح
نف�سا ،و�أنعمهم
النا�س �صد ًرا ،و�أطيبهم ً
قل ًب���ا ،والبخيل ال���ذي لي�س فيه �إح�سان
�أ�ضيق النا�س �ص���د ًرا ،و�أنكدهم ً
عي�شا،
و�أعظمهم ه ًما وغ ًما.
وم�������ن هديه [ يف الإح�س�������ان ذكر ابن
القيم ما يلي:
تخ�صي�ص امل�ساكني ب�صدقة الفطر ،فلم
يك���ن يُق�سمها على الأ�صن���اف الثمانية
قب�ضة قب�ض���ة ،وال �أمر بذلك ،وال فعله
�أح���د م���ن �أ�صحاب���ه ،وال م���ن بعدهم،
ب���ل �أحد القول�ي�ن عندنا� :إن���ه ال يجوز
�إخراجه���ا �إال عل���ى امل�ساك�ي�ن خا�صة،
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وهذا الق���ول �أرجح من الأقوال بوجوب
ق�سمتها على الأ�صناف الثمانية.
ومن هديه [ يف �صدقة التطوع ،فقد
كان [ �أعظم النا�س �صدقة مبا ملكت
ي���ده ،وكان ال ي�ستك�ث�ر �شي ًئا �أعطاه هلل
تعاىل ،وال ي�ستقله ،وكان ال ي�س�أله �أحد
ريا،
�شي ًئا عنده �إال �أعطاه ،قليلاً كان �أو كث ً
وكان عطا�ؤه عطاء من ال يخاف الفقر،
وكان العطاء وال�صدقة �أحب �شيء �إليه،
وكان �سُ���روره وفرحه مبا يعطيه �أعظم
من �سُ رور الآخذ مبا ي�أخذه ،وكان �أجود
النا�س باخلري ،ميين���ه كالريح املر�سلة.
وكان �إذا عر����ض ل���ه محُ ت���اج �آثره على
نف�سه ،تارة بطعامه ،وتارة بلبا�سه.
ينوعا يف عطائه
ومن هديه [ �أنه كان ً
و�صدقته ،فتارة بالهبة ،وتارة بال�صدقة،
وت���ارة بالهدية ،وتارة ب�شراء ال�شيء ،ثم
يعط���ي البائ���ع الثمن وال�سلع���ة جمي ًعا،
كما فعل ببعري جابر .وتارة كان يقرت�ض
ال�ش���يء فريد �أكرث من���ه و�أف�ضل و�أكرب،
وي�شرتي ال�شيء فيعطي �أكرث من ثمنه،
ويقبل الهدية ويكافئ عليها ب�أكرث منها
وتنوعا يف �ضروب
�أو ب�أ�ضعافها ،تلط ًفا
ً
ال�صدق���ة والإح�سان ب���كل وجه مُمكن،
وكان���ت �صدقت���ه و�إح�سانه مب���ا ميلكه
وبحاله وبقوله ،فيخرج ما عنده ،وي�أمر
العبودي���ة هلل -تب���ارك وتع���اىل -عل���ى
بال�صدق���ة ،ويح�ض عليها ،ويدعو �إليها
�أكم���ل الأح���وال والإح�س���ان �إىل امليت،
بحاله وقوله ،ف�إذا ر�آه البخيل ال�شحيح
دعاه حال���ه �إىل الب���ذل والعطاء ،وكان وجتهي���زه �إىل اهلل عل���ى �أح�سن �أحواله
من خالطه و�صحبه ور�أى هديه ال ميلك و�أف�ضله���ا ،ووقوف���ه ووق���وف �أ�صحابه
�صفو ًف���ا يحم���دون اهلل وي�ستغفرون له،
نف�سه من ال�سماحة والندى.
وي�س�أل���ون له املغفرة والرحمة والتجاوز
ف��������إن لل�صدقة وفع�������ل املع�������روف ت�أثريًا
عنه ،ثم امل�شي بني يديه �إىل �أن يودعوه
عجيبًا يف �شرح ال�صدر.
حفرته ،ثم يقوم هو و�أ�صحابه بني يديه
ومن هديه [ يف اجلنائز �أكمل الهدي على قربه �سائل�ي�ن له التثبيت �أحوج ما
خُمال ًف���ا له���دي �سائ���ر الأممُ ،م�شتملاً
كان �إلي���ه ،ث���م يتعاهده بالزي���ارة له يف
عل���ى الإح�س���ان �إىل املي���ت و ُمعاملت���ه
قربه ،وال�سالم علي���ه ،والدعاء له ،كما
مبا ينفعه يف ق�ب�ره ويوم ميعاده ،وعلى
يتعاهد احلي �صاحبه يف دار الدنيا.
الإح�سان �إىل �أهله و�أقاربه وعلى �إقامة
عبودي���ة احلي هلل وحده فيما يُعامل به ف�أول ذلك :تعاهده يف مر�ضه ،وتذكريه
امليت .وكان من هديه يف اجلنائز �إقامة الآخرة و�أمره بالو�صي���ة ،والتوبة ،و�أمر

م���ن ح�ضره بتلقينه �شهادة �أن ال �إله �إال
اهلل لتكون �آخر كالمه...
ونخت���م ال���كالم يف هذا املق���ام بب�شرى
عظيم���ة للمح�سنني وهي قرب الرحمة
منه���م ،قال اهلل تع���اىل�}:إن رحمة اهلل
قريب من املح�سنني{ «الأعراف.»56 :
ويف هذا يقول ابن القيمُ :مفتاح ح�صول
الرحم���ة الإح�س���ان يف عب���ادة اخلالق،
وال�سعي يف نفع عبي���ده ،ومفتاح الرزق
ال�سعي مع اال�ستغفار والتقوى ،و ُمفتاح
الع���ز طاع���ة اهلل ور�سول���ه ،و ُمفت���اح
اال�ستع���داد للآخرة ق�صر الأمل و ُمفتاح
كل خ�ي�ر الرغبة يف اهلل والدار الآخرة،
و ُمفت���اح كل �ش���ر ح���ب الدني���ا وط���ول
الأمل».
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م�شاهري اهتدوا

ترجمــة :حنني ال طــاوي

زعيم حملة حظر بناء المساجد في سويسرا

"دانييل ستريتش"
اإلسالم دين اإلجابات المنطقية
ا�شته���ر ال�سيا�س���ي ال�سوي�س���ري دانييل
�سرتيت����ش الذي كانت ل���ه مكانة كبرية
داخ���ل اجلي����ش ال�سوي�س���ري مبوقف���ه
املعار����ض للإ�سالم ،حي���ث تبنى م�س�ألة
حظر بناء امل�آذن يف �أرجاء �سوي�سرا.
كان دانيي���ل �سرتيت�ش �سيا�س ًيا معرو ًفا،
وكان ع�ض��� ًوا يف ح���زب �سيا�سي يدعى
«حزب ال�شع���ب ال�سوي�س���ري» (،)SVP
وكان املتزع���م حلمل���ة حظ���ر بن���اء
امل�ساج���د يف بلده ،كم���ا كان يُعرف عنه
ُم�ساهمات���ه الكب�ي�رة يف ن�ش���ر م�شاعر
الك���ره والعدوانية �ض���د امل�سلمني ،كما
�أن ن�شاط���ه املتوا�ص���ل يف حملت���ه �ضد
امل�سلمني ،مكنته من الو�صول لدور بارز
ال يُ�ستهان به يف اجلي�ش ال�سوي�سري.
امل�ساجد ودور دانييل يف حظرها
كان دانيي���ل �سرتت����ش ع�ض��� ًوا ُمه ًما يف
ح���زب ال�شع���ب ال�سوي�س���ري (،)SVP
و�أت���ت تلك الأهمية م���ن قدرته الفائقة
يف الت�أث�ي�ر عل���ى الكثري م���ن �سيا�سات
احلزب ،وكان الغر�ض من دعمه حلظر
بن���اء امل�ساجد وحركته �ض���د امل�سلمني،
�أن يلف���ت االنتباه ال�سيا�سي له ،ويوظفه
ل�صاحل���ه ،وقد فاز بذل���ك حيث �أ�صبح
ع�ض��� ًوا يف اجلي�ش ،و ُمتحد ًث���ا �سيا�س ًيا
حمل ًيا يف البلدية ال�سوي�سرية ،وكل ذلك
جاء نتيجة ل�شعبيته بني النا�س.
اعتناقه الإ�سالم
كان دانيي���ل �سرتيت����ش ال���ذي ول���د يف
حري�ص���ا �أ�شد
كن���ف عائل���ة م�سيحي���ة
ً
احلر�ص على درا�سة وفهم تعاليم الدين

الإ�سالمي ،وا�ستيعاب ما جاء يف القر�آن ماب�ي�ن � 3000إىل � 5000إيط���ايل
الك���رمي من �آيات و�أح���كام؛ وذلك حتى كاثوليكي قاموا باعتناق الإ�سالم.
ي�ستطيع مجُ ادلة م���ن يُعار�ض قراراته؛
احلياة بعد الإ�سالم
وحت���ى ي�ستطيع �أن يقن���ع �أكرب �شريحة
يف الوق���ت احل���ايل حتول���ت ق�ضي���ة
مُمكنة من النا�س ب�صحة ما يفعله �ضد
حظر بناء امل����آذن �إىل م�س�ألة �سيا�سية،
امل�سلمني ،لكن �-سبحان اهلل-ففي �أثناء
وو�ضعتها ال�سلط���ات ال�سوي�سرية حتت
وجهوده العظيمة
رحلة بحثه الطويل���ةُ ،
الت�صوي���ت ،و�أ�صبحت م�س�أل���ة قانونية
م���ن �أجل حماولة فك رموز هذا الدين،
بحتة.
بد�أ هذا ال�سيا�سي املتع�صب باال�ستجابة
ملا يقر�أه عن الدين الإ�سالمي ،والم�ست وبن���اء على نتيج���ة الت�صويت ف�إن ن�سبة
�آيات الق���ر�آن الفراغ املوج���ود بداخله % 42.5 ،م���ن النا�س �صوتوا �ضد قرار
حيث تركت تعاليم الإ�سالم �أث ًرا عمي ًقا حظر بناء امل�آذن بينما كان هناك ن�سبة
داخ���ل نف�س���ه ،وب���د�أ يف ا�ستيعاب هذا  % 57.5مم���ن �أي���دوا ه���ذا احلظ���ر،
كما يُ�ش���كل جمموع ع���دد امل�سلمني يف
الدين العظيم.
�سوي�سرا  % 6فقط من ال�سكان.
وب�شكل تدريجي بد�أ �سرتيت�ش يف �إبعاد
نف�سه عن الن�شاطات ال�سيا�سية املعادية الغريب يف الأمر �أن ما ن�سبته % 42.5
للإ�س�ل�ام ،حتى �أنه قام ب�إلغاء ع�ضويته م���ن النا�س الذين عار�ض���وا قرار حظر
يف احلزب ال�سيا�سي ،وقام ب�إعالن خرب بن���اء امل�ساجد تعد ن�سبة كبرية بالن�سبة
�إ�سالم���ه �أم���ام اجلميع ،وم���ع اعتناقه للعدد الأ�صل���ي للم�سلمني يف �سوي�سرا،
للإ�س�ل�ام حت���ول من �شخ����ص م�سيحي وهذا يدل عل���ى �أن قرار احلظر جذب
يقر�أ الإجنيل بانتظ���ام ،ويزور الكني�سة انتباه النا�س للإ�سالم وملعرفة تعاليمه.
ب�ي�ن احلني والآخر� ،إىل ُم�سلم ُمتم�سك ي�ض���ع �سرتيت����ش حال ًي���ا كل طاقاته يف
بدينه ،مواظب عل���ى �صلواته اخلم�س ،ت�أ�سي�س حزب �سيا�سي يختلف عن حزبه
وعلى ق���راءة القر�آن ،وذل���ك لأنه وجد ال�سابق ،حيث ي�ؤ�س�س حز ًبا دميقراط ًيا
ً
افظ���ا ،ويك���ون الغر�ض من���ه تعزيز
احلقيق���ة ال�ضالة التي طاملا كان يبحث محُ
عنه���ا ط���وال حيات���ه ،حيث ق���ال :لقد الت�سامح الديني ،ون�شر ثقافة التعاي�ش
�أعطاين الإ�س�ل�ام �إجابات منطقية عن ال�سلم���ي بني الأديان املختلفة .،و�أ�صبح
�أهم الأ�سئلة التي تتعلق باحلياة ،والتي ال�سيا�سي ال�سابق من املعار�ضني وب�شدة
طامل���ا بحثت عنها ومل �أجدها يف الدين لقرار حظ���ر امل�ساجد ،ويطمح �أن يبني
امل�سيحي.
امل�سجد اخلام����س يف �سوي�سرا ،والذي
وبن���اء عل���ى �إف���ادة �أح���د رم���وز احتاد يري���ده �أن يك���ون الأجم���ل يف كل �أنحاء
املنظمة الإ�سالمية ،ف�إن هنالك م�ؤخ ًرا �أوروبا.
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ريا�ضـ ــة

نجوم أوروبا يدافعون عن اإلسالم
ضد حمالت التشويه..
«في���ا» :دين ت�سام���ح« ..ت�شيت�شاريت���و»� :أف�ضل
خملوق ه���و «حممد ر�سول اهلل»« ,..رونالدو»:
حي���اة امل�سلم�ي�ن «مثالي���ة»« , ..ت�شافى»� :شهر
رم�ضان يثري ف�ضوىل.
عل���ى الرغم من حم�ل�ات الت�ضلي���ل والت�شويه
الت���ى ت�شنه���ا و�سائ���ل الإع�ل�ام العاملي���ة �ضد
الدي���ن الإ�سالمى� ،إال �أن العديد من جنوم كرة
الق���دم رف�ضوا ال�س�ي�ر وراء تلك احلمالت ،بل
ومهاجمته���ا ،نتيجة ملعرفتهم بتعاليم الإ�سالم،
حيث «الت�سامح» و»املودة» اللذان ين�ص عليهما
الدين .و�إليك �أب���رز الت�صريحات ال�صادرة من
جنوم ال�ساحرة امل�ستديرة ،والتى �أبدوا خاللها
�إعجابهم ال�شديد بالدين الإ�سالمى.
البداية مع دافيد فياُ ،مهاجم املنتخب الإ�سبانى
ال�سابق ،ونيويورك �سيتى الأمريكى ،الذى كان
�أحد �ضحايا حمالت الت�شويه �ضد الإ�سالم� ،إال
�أنه بعدما تع���رف على تعاليم الدين من خالل
�صداقت���ه مع جنم بر�شلونة الإ�سبانى فى وقت
�سابق �إيريك �أبيدال ،حت���دث قائلاً « :الإ�سالم
دين م�شاكل وقتال هكذا علمونى فى املدر�سة،
ولكن بعدم���ا لعبت مع �أبي���دال وتوران عرفت
�أنه دين ت�سام���ح» .فى حني طاردت ال�شائعات
ُمهاج���م املنتخ���ب املك�سيك���ى ،وري���ال مدري���د
الإ�سبانى ،خافي�ي�ر هرينانديز «ت�شيت�شاريتو»،
ح���ول اعتناقه للدي���ن الإ�سالم���ى ،عندما كان
يلعب ب�صفوف مان�ش�س�ت�ر يونايتد الإجنليزى،
�إال �أنه نفى ذلك لكن فى الوقت ذاته ،مل يخف
�إعجاب���ه بالدين الإ�سالمى وبخ���امت املر�سلني،
عندم���ا حتدث قائ�ًل�اً �« :أنا ل�س���ت ُم�سل ًما لكن
�أف�ض���ل خملوق بوجهة نظرى هو حممد ر�سول
اهلل».
�أم���ا كري�ستيانو رونال���دو �صانع �ألعاب املنتخب
الربتغ���اىل ،وريال مدري���د الإ�سبان���ى ،ف�أ�شاد
بالدي���ن الإ�سالمى الذى مين���ح الإن�سان نظا ًما
رائ ًعا ي�سري عليه ط���وال حياته ،ومدى الراحة
النف�سية التى ي�شعر بها امل�سلمون ،عندما قال:
«�أن���ا �أح���ب امل�سلمني لأننى �أ�شع���ر ب�أن حياتهم
مثالية فى كل �شىء و ُمنظمة ولي�ست ع�شوائية،
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و�أنا �أعرف الكثري ع���ن الدين الإ�سالمى ،وكل
ما يُقال فى و�سائل الإعالم ت�ضليل» .و�أ�ضاف:
«هن���اك وق���ت لل�ص�ل�اة ،وهناك وق���ت لقراءة
الق���ر�آن الكرمي ،وقد �سمع���ت القر�آن �أكرث من
م���رة و�أحببته ،فهو يُريح نف�سيتى و�أنا ا�ستغرب
لذلك».
يُذك���ر �أن نادى ري���ال مدريد ي�ضم بني �صفوفه
العدي���د من الالعب�ي�ن امل�سلمني مث���ل م�سعود
�أوزي���ل� ،صان���ع �ألع���اب املنتخ���ب الأملانى الذى
رح���ل �إىل �أر�سنال الإجنليزى ،والفرن�سى كرمي
بنزمي���ةُ ،مهاجم الفري���ق امللكى احلاىل ،الأمر
ال���ذى منح الفر�صة �أمام «الدون» للتعرف على
تعاليم الإ�سالم .ومل يك���ن ت�شافى هرينانديز،
جنم بر�شلونة ،بعيدًا عن جنوم الكرة الأوروبية
الذى يعلم���ون جيدًا الدي���ن الإ�سالمى ،بعدما
�صاح���ب العديد م���ن الالعب�ي�ن امل�سلمني فى
�صف���وف الفري���ق الكتالونى ،مثل
املاىل �سييدو كيتا.
وق���ال ت�شاف���ى�« ،أك���ن للدي���ن
الإ�سالم���ى احلقيق���ى الرائ���ع كل
االح�ت�رام والتقدي���ر ،وم���ا �أث���ار
ُف�ض���وىل ه���و �صي���ام �شه���ر
رم�ضان ،فكن���ت �أ�شاهد
ي����ؤدون
زمالئ���ى
التدريبات مُمتنعني
عن تناول الطعام
وال�شراب لفرتات
طويل���ة ،دون �أن
ي�ؤثر ال�صيام على
ُم�ستواهم».

�إعداد :حممود بكر � /سكرتري التحرير

تيري هنري :عانيت العنصرية
وأرفض اإلساءة لإلسالم
ق���ال املهاج���م الفرن�سي تريي ه�ن�ري العب
فري���ق ريد بولز الأمريكي�« :إنني �أكره وب�شدة
التميي���ز العن�ص���ري خا�ص���ة �ض���د ال�سود يف
�أوروب���ا» ،كما ع�ب�ر عن رف�ض���ه للتمييز �ضد
امل�سلمني.
و�أو�ض���ح ه�ن�ري يف ت�صريح���ات ل�صحيف���ة
نيوي���ورك بو�س���ت �أن���ه كان يُع���اين كغريه من
الالعب�ي�ن من العن�صرية طوال فرتة احرتافه
كرة القدم يف املالعب الأوروبية ،قال �صاحب
الـ ( 37عا ًما) :يف �أوروبا دائما النا�س يقولون
ه���ذا الأ�سود هنا وهذا ُم�سل���م� ،أنا اكره ذلك
ب�شدة و�أحاربه.

وعن �أ�سو�أ جتربة عن�صرية مر بها �أ�شار هرني
�إىل واقع���ة امل���درب الإ�سب���اين الراحل لوي�س
�أراغوني����س وق���ال عل���ى �سبيل املث���ال عندما
تذه���ب ل�ضربة ركنية ت�سم���ع �صيحات �أ�سود
�أ�س���ود ق���رد و�سالل���ة قرود،فامللع���ب كله كان
يقول ذلك يف بع����ض الأحيان ،ومن املفرت�ض
�أن التزم الهدوء وفعلاً مل �أفقد هدوئي.
و�أ�ضاف:ك���رة الق���دم �أحيا ًن���ا تك�س���ر كل
ريا كن���ت �أحلم
احلواج���ز ،فعندم���ا كنت �صغ ً
بالفوز بك�أ����س العامل ،ثم فج�أة وجدت نف�سي
�أف���وز بها،ولكنني حتى يومن���ا هذا مل احتفل
كما يجب بذلك الإجناز العظيم.

وم���ن اجلدير بالذك���ر �أن �أع�ضاء الن���ادي ُمولعون بقي���ادة الدراجات
الناري���ة ،وال�س�ي�ر يف رح�ل�ات م ًع���ا ،ع�ل�اوة على ذل���ك ،ف����إن النادي
ب�ص���دد تقدمي ُم�ساهمات �إيجابية للمجتم���ع من خالل تنظيم �أن�شطة
خُمتلفة.
ويُ ِّ
خطط النادي لزيارة الأرا�ضي املقد�سة على الد َّراجات النارية لأداء
منا�س���ك احلج ،ويف الطريق ي���زورون الآثار الدينية يف كل من «تركيا»
و«فل�سطني».

هولندا :أول نادي مسلم
للدراجات النارية
ُ
أح���دث ٍ
ناد للدراجات الناري���ة يف «هولندا» له �صفة دينية ،نادي
�
ُ
الدراج���ات النارية امل�سلم الذي �أن�شئ م�ؤخ��� ًرا ،ويرغب �أع�ضا�ؤه
يف الذه���اب �إىل «مك���ة املكرمة» لأداء منا�سك احلج عام 2016م
�أو ع���ام 2017م ,ه���ذا ما �ص َّرح به مدير الن���ادي «عي�سى غولة»
يف ُمقابل���ة �إذاعية ،وقد َّ
نظ���م النادي �أول رحلة له �إىل «بلجيكا»،
وق���د تخللت الرحلة ا�سرتاحات لأداء ال�صل���وات ،وبينَّ املدير �أن
اال�سرتاحات هي ال�سبب يف �إن�شاء النادي ،وذلك للتمكن من �أداء
ال�صلوات ،و�إال كان بالإمكان االن�ضمام �إىل �أي ٍ
ناد �آخر.

وللن���ادي �شعاره اخلا�ص به ،ولكن ال�س�ت�رات اجللدية ال�سوداء لي�ست
ج���ز ًءا منها ،وه���م لي�سوا خائفني من ال�ص���ورة ال�سلبية التي تظهر يف
بع�ض الن���وادي الأخرى ،ولي�ست لهم عالق���ات تربطهم بتلك الأندية،
وهم ُملتزمون بالقانون.
الإعالم الأمريكى يُهاجم العب �سلة محُ رت ًفا ب�سبب اعتناقه الإ�سالم

�شنّت و�سائل الإعالم الأمريكية هُجو ًما حا ًدا على «ديون وايتزر» ،جنم
ن���ادى كليفالند كفالريز ،الذى يُ�شارك بالرابطة املحرتفة لكرة ال�سلة،
ب�سبب جتاهله للن�شيد الوطنى للواليات املتحدة الأمريكية قبل �إحدى
املباريات واعتناقه الدين الإ�سالمى احلنيف ،وو�صفته بـ»اخلائن».
و�أ�ش���ارت �صحيف���ة «� « USA todayإىل �أن «وايتزر» �أخرب م�س�ؤوىل
الإع�ل�ام بالرابطة املحرتفة الأمريكية �أن���ه مل يخرج لال�صطفاف من
�أج���ل الن�شي���د الوطنى ،لأن���ه « ُم�سلم» وف�ض���ل البقاء ف���ى ُغرف خلع
املالب�س ب�سبب هذا الأمر.
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�صحتك بالدنيا

زيت جوز الهند
يحمي القلب

يحم���ل زي���ت جوز الهند الكثري من الفوائد ال�صحي���ة الغري موجودة بزيوت
�أخ���رى .وبعد �أن كان هناك تخوف من احتمالي���ة ارتباطه ب�أمرا�ض القلب،
�أظه���رت الدرا�سات الطبية �سالمت���ه بل وفوائده ل�صحة القلب .فقد ذكرت
الدوري���ة الفلبينية للطب الباطن���ي« :خال�صة الدرا�س���ات الطبية امليدانية
�أكدت �أن تناول زيت جوز الهند ال يت�سبب بارتفاع الكولي�سرتول �أو �أمرا�ض
القلب».
ويف درا�س���ة �أخرى ن�شرتها الدوري���ة الأمريكية للتغذية الطبية ،قام باحثون
بدرا�سة مواطني ج���زر �أي�سالند با�سيفيك ،والذين يتناولون ُجرعات كبرية
م���ن زيت جوز الهن���د ،ووجدوا خلوهم من �أمرا����ض ت�صلب ال�شرايني .ومن
امللف���ت يف تل���ك الدرا�سة �أن الباحثون تتبعوا بع����ض املهاجرين منهم الذين
هاج���روا �إىل نيوزالندا ،وهن���اك انخف�ض معدل تناوله���م لزيت جوز الهند
ب�ش���كل كب�ي�ر ،وزاد ُمع���دل تناولهم لزيوت نباتي���ة �أخرى ،فوج���دوا ارتفاع
الكولي�سرتول ال�ضار يف دمائهم ،وانخفا�ض الكولي�سرتول احلميد!

اإلكثار من تناول الحديد
 ......ضـار
يُعترب ُعن�صر احلديد من العنا�صر الأ�سا�سية جل�سم الإن�سان ،فهو يُ�ستخدم
يف ال���دم لنق���ل الأك�سجني يف اجل�سم .ونق�صه يت�سبب يف فقر الدم ،ويُعالج
بالإكثار من الأطعمة املحتوية عليه.

يف نف�س الوقت ،يت�سبب ارتفاع احلديد يف اجل�سم بالكثري من اال�ضطرابات
ال�صحي���ة ،من �أهمه���ا :زيادة الأك�س���دة يف اجل�سم ،واحتمالي���ة تلف بع�ض
�أع�ض���اء اجل�س���م ،والت�سبب باعتالل يف التجلط وا�ضط���راب بالكبد وعمل
القلب.
تُ�ش�ي�ر الإح�صائي���ات الطبي���ة �إىل �أن  % 5 – 2من النا����س لديهم م�ستوى
مرتفع من احلديد يف الدم دون �أن يعرفوا ذلك .يتطلب الأمر عمل حتاليل
كافية ،ومراقبة حمتوى احلديد يف بع�ض املكمالت يف حال تناولها.
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�إعـــداد :د� .صفي الدين

�أحمد q8wellness@gmail.com /

الرياضة تواجه سرطان الدماغ
للريا�ض���ة �أث���ر �صح���ي على كل خلي���ة من خاليا اجل�س���م ،فمن فوائده���ا �أنها تحُ �سن
م���ن �صحة القلب وال�شراي�ي�ن وال�سكر والوزن ال�صحي ،و�ضب���ط الهرمونات ،واملناعة
واله�ضم ،واحلالة النف�سية وغريها .ففي درا�سة طبية ن�شرتها الدورية الطبية للأورام
مت تقيي���م حال���ة  243مري�ض ب�سرطان الدماغ ،من النوع الأكرث �شرا�سة وفت ًكا وا�سمه
ورم جليوما .ومدى ممار�ستهم للريا�ضة ،وتدوين ذلك.
يف نهاية الدرا�سة مت التو�صل �إىل �أن الذين ميار�سون الريا�ضة ب�شكل ُمنتظم بقوا على
قيد احلياة ملدة � 22شه ًرا� .أما الفئة التي ال متار�س الريا�ضة فقد ا�ستمرت على قيد
احلي���اة مل���دة � 12شه ًرا فقط .ولذلك يرى الباحث���ون �أنه من املمكن التنب�ؤ بطول حياة
مري�ض ال�سرطان تب ًعا ملعدل ممار�سته للريا�ضة!

حبوب منع الحمل يمكن أن تضر البروستاتة!!
ال ت���زال حب���وب منع احلمل حمط جدال حول بع�ض الأثار ال�صحية املرتبطة بها على
الن�ساء.
فف���ي درا�س���ة طبي���ة نُ�شرت يف الدوري���ة الربيطانية الطبية ،مت فيه���ا درا�سة �أثر تلك
احلبوب على الرجال هذه املرة! ومت ُمقارنة ن�سبة الإ�صابة ب�سرطان الربو�ستاتة لدى
الرج���ال تب ًع���ا لطرق منع احلمل امل�ستخدمة .وتو�صل الباحثون �إىل وجود ارتفاع كبري
مبع���دل �سرطان الربو�ستات���ة لدى �أولئك الذين تتعاطى زوجاته���م حبو ًبا ملنع احلمل،
بينما مل يزداد املعدل لدى من ا�ستخدموا طرق منع حمل �أخرى.
ل���ذا يُرج���ح الباحثون ال�سبب يف ذلك �إىل �أنه يحتمل �أن يك���ون زيادة الأ�سرتوجني يف
املهبل ،وبالتايل انتقاله للزوج!

كيف يحمينا الكبد من السموم؟
يق���وم الكبد ب�آالف الوظائف احليوية اجلوهرية ل�صحة اجل�سم و�سالمته .من تلك
الوظائ���ف ق���درة الكب���د على تخلي�ص اجل�سم م���ن املواد ال�ض���ارة ،التي ت�صل عرب
الأكل� ،أو ال�شرب� ،أو التنف�س �أو اجللد ،وغريها.

يقوم الكبد بذلك عرب �أليتني� :ألية للتخل�ص من ال�سموم عرب الرباز ،و�ألية للتخل�ص
من ال�سموم عرب البول .يف الألية الأوىل :يقوم الكبد بربط املادة الغريبة مبركبات
تعم���ل كحام���ل لها ،ثم يت���م �إر�سالها للقناة اله�ضمية مع الع�ص���ارة ال�صفراوية� .أما
يف الألي���ة الثانية :فيقوم الكبد � اً
أول بتثبيط ت�أثري املادة ال�سامة بعد التعرف عليها،
ث���م يرتكها تدور يف الدم حل�ي�ن و�صولها للكلى ،والتي تقوم بدورها بالتخل�ص منها
بالبول.
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عبد الدائم الكحيل

الإعجاز العلمي

| www.kaheel7.com/ar

اسم «محمد» األكثر انتشارا
في بريطانيا 2014م
ه�������ل تت�صور عزي�������زي الق�������ارئ �أن �أكرث ا�س�������م مت �إطالقه على
املوالي�������د اجلدد هو ا�س�������م «حممد» ،وه�������ذا يف دولة م�سيحية
ه�������ي بريطاني�������ا؟! ,....لأول مرة يف تاري�������خ بريطانيا (الدولة
امل�سيحي�������ة) ي�أت�������ي ا�سم «حمم�������د» ليحتل املرتب�������ة رقم  1بني
�أ�سم�������اء املواليد اجل�������دد لع�������ام 2014م ...ه�������ذه الإح�صائية
املفاجئة للغربيني مل تكن مُ فاجئة لنا كم�سلمني ،لأن لدينا
حدي ًثا عن حبيبنا -عليه ال�ص���ل���اة وال�سالم -ب�أن هذا الدين
�سيبلغ ما بلغ الليل والنهار.

فق�������د ذك�������رت جريدة ديل�������ي مي�������ل الربيطاين ال�شه���ي���رة ()1
على موقعه�������ا بتاري�������خ (2014-12-1م) �أن املده�ش بالن�سبة
للغربيني وجود ا�س�������م �إ�سالمي هو (حممد) يف املرتبة الأوىل
ب���ي���ن �أ�سم�������اء املواليد اجلدد يف بريطاني�������ا ،والتي طاملا ظلت
�أ�سم�������اء مث�������ل( :جورج – جيم��������س – ج�������اك � -أوليفر )...هي
الأكرث انت�شارًا بني املواليد اجلدد� .إال �أن تلك القاعدة تغريت
عام 2014م ،لي�أتي ا�سم (حمم�������د) ليكون الأكرث �شيوعً ا بني
مواليد بريطانيا.

الجارديان :اسم (محمد) هو أكثر
اسم تم تشويهه خالل العقود
الماضية إال إنه األكثر انتشارا بين
مواليد بريطانيا

وح�سب �إح�صائيات احلكومة الربيطانية
ع���ام 2013م ف�إن عدد امل�سلمني يُ�شكل
بح���دود  % 5.2م���ن ع���دد ال�س���كان
الإجم���ايل (�أكرث من  3.3مليون ُم�سلم
م���ن �أ�صل  63ملي���ون بريطاين) ،ولكن
ه���ذه الن�سبة تتط���ور ب�ش���كل ُمت�سارع،
وي�ؤك���د الباحث���ون �أن الإ�س�ل�ام يف
بريطاني���ا �سيكون الدي���ن 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
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ولك���ن الإح�صائي���ات ت�ؤك���د � ً
أي�ض���ا �أن
ن�سبة املواليد من امل�سلمني يف بريطانيا
بحدود  % 9.1وهذا يعني �أن الإ�سالم
ينت�شر ب�سرعة ُم�ضاعفة (.)3

ح�سب �صحيفة الغارديان Guardian
ف�إن ا�سم (حممد) يف بريطانيا هو �أكرث
ا�سم مت ت�شويهه خالل العقود املا�ضية..
وعل���ى الرغ���م م���ن ذلك جن���ده الأكرث
انت�ش���ا ًرا ب�ي�ن موالي���د بريطانيا .وهذا
ي�ؤكد مدى ارتباط امل�سلمني با�سم نبيهم
وتقديرهم له وحمبتهم لهذا اال�سم.

الإ�س�ل�ام وح�س���ب �إح�صائي���ات الأمم
املتح���دة ينم���و بن�سب���ة  ،% 6.4بينما
امل�سيحي���ة تنم���و بن�سبة �أقل م���ن الربع
�أي  % 1.46خ�ل�ال نف����س الف�ت�رة،
�إن امل�ؤم���ن عندم���ا ي�سم���ع مث���ل ه���ذا
وه���ذا يعني �أن الإ�سالم ينت�شر �أكرث من
�أربع���ة �أ�ضعاف انت�ش���ار امل�سيحية ( ،)4النب����أ ،البد �أن يت�ساءل :ما هو ُم�ستقبل
فمن���ذ ع���ام 1989م ت�ضاعف���ت �أعداد الإ�سالم؟ وهل �سينت�شر الإ�سالم ب�شكل
امل�سلم�ي�ن يف �أوروبا بن�سب���ة  ،% 142.35هائل يف ال�سنوات القادمة؟ وهل عرفنا
ويف �أ�سرتاليا ت�ضاعفت �أعداد امل�سلمني مل���اذا احل���رب عل���ى الإ�سالم م���ن قِ بل
بع�ض امللحدين؟ (.)5
بن�سبة .% 257

املراج ـ ــع:

تضاعفت أعداد المسلمين في أوروبا منذ عام
1989م بنسبة  % 142.35وفي أستراليا % 257
واجلواب جنده يف قوله تبارك وتعاىل:
}يُرِ يدُو َن �أَ ْن يُ ْطفئُوا نُو َر اللهَّ ِ ب�أَ ْف َو ِ
اههِ ْم
َويَ�أْبَ���ى اهلل �إِ اَّل �أ ْن يُتِ��� َّم نُ���و َرهُ َولَ��� ْو َك���رِ هَ
الْ َكافِ ُرو َن ُه َو ا َّلذِ ي �أَ ْر َ�س َل َر�سُ ولَ ُه بِالْ ُهدَى
َودِ ي���نِ الحْ َ ِّق ِليُ ْظهِ َرهُ َعلَى الدِّينِ ُكلِّهِ َولَ ْو
َك���رِ هَالمُْ ْ�شرِ ُكونَ{ «التوب���ة ..»33-32 :هذه
الآية نزلت يف القرن ال�سابع امليالدي..
ويف ذل���ك الزم���ن كان ع���دد امل�سلم�ي�ن
حمدو ًدا جدًا و�ضمن منطقة حمدودة..
فهل مُيكن لإن�سان �أن يتنب�أ ب�أن الإ�سالم

�س���وف يُحارب ولكن���ه يف النهاية �سوف
ينت�شر ويظهر وي�صل جلميع الب�شر؟

فهذا هو دين اهلل ينت�شر ب�سرعة الربق
يف دول الغرب على الرغم من محُ اوالت
�إخماده! وهذا هو ا�سم ر�سوله (حممد)
يظه���ر وينت�ش���ر ب�سرع���ة عل���ى الرغم
من محُ���اوالت ت�شويهه ..ب���اهلل عليكم،
�أال ي���دل هذا عل���ى �أن اهلل �سيتم نوره،
و�س���وف نرى الإ�سالم يف كل مكان يو ًما
ما؟؟!

1- http://www.dailymail.co.uk,
12014-122- 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/islamgrowth/
5- World’s Muslim population
more widespread than you might
think, http://www.pewresearch.
org, Fact Tank - Our Lives in
Numbers, June 7, 2013
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المشاركة في المصارف اإلسالمية
بين النظرية والتطبيق
د� .أ�ش ــرف حممد دواب ـ ــة  /خبري اقت�صادي

اهت���م املنظ���رون لتجرب���ة امل�صرفي���ة
الإ�سالمية بامل�شارك���ة ك�صيغة �أ�سا�سية
لتعبئ���ة وا�ستخ���دام امل���وارد بامل�صارف
الإ�سالمية .ويرجع ه���ذا االهتمام �إىل
ك���ون امل�شاركة �أكرث ق���درة علي جتميع
الأر�ص���دة النقدية القابل���ة لال�ستثمار،
و�أكرث ُقدرة علي توزيع املتاح من املوارد
النقدي���ة عل���ي �أف�ض���ل اال�ستخدامات
لأغرا����ض التنمي���ة االقت�صادي���ة
واالجتماعية ،و�أنها تُ�سهم ب�شكل ُمبا�شر
يف عدالة توزيع الدخل القومي.
ومن خ�ل�ال التعر�ض للإط���ار النظري
والعملي للم�شاركة يف التجربة امل�صرفية
الإ�سالمي���ة جن���د �أن البداي���ات الأوىل
للتنظ�ي�ر لفك���رة امل�صرفي���ة الإ�سالمية
جعل���ت م���ن عق���د امل�شارك���ة يف الفكر
الإ�سالم���ي الأ�سا����س ال�شرع���ي املالئم
ال���ذي مُيكن االعتماد عليه لإقامة هذه
امل�ص���ارف  ،ولتنظي���م ن�شاطه���ا �س���واء
يف جم���ال تعبئ���ة امل���وارد �أو يف جم���ال
توظيفها.
فتل���ك ال�صيغ���ة ت�ب�رز ك���ون امل�ص���رف
الإ�سالم���ي لي����س مجُ���رد مم���ول مايل
للم�ستثمري���ن تربطه بهم عالقة الدائن
باملدي���ن ،كم���ا ه���و احل���ال يف البنوك
التقليدية  ،ولكن �شريك لهم يف العمليات
اال�ستثماري���ة ب���كل م���ا يتطلب���ه مفهوم
امل�شاركة من ُمقومات ،وما يرتتب عليه
من نتائج �سواء من حيث القيام بدرا�سة
واختيار العملية اال�ستثمارية� ،أو القيام
بتنفيذه���ا و ُمتابعتها � ،أو القيام بتحمل
املخاطر التي تتعر�ض لها ،والنتائج التي
ترتتب عليها من ربح �أو خ�سارة.
ويك�ش���ف الواقع العمل���ي للم�شاركة يف
امل�صارف الإ�سالمية عن �أن امل�شاركة مل
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حت���ظ �إال بن�سبة هام�شي���ة و�ضئيلة من
ُجملة ا�ستثمارات امل�صارف الإ�سالمية،
حي���ث ت�ت�راوح ن�سبتها من  % 4 –2يف
ُمعظ���م امل�صارف الإ�سالمي���ة ،با�ستثناء
بنوك ال�سودان الت���ي تتعدى يف بع�ضها
ن�سبة .% 60
وتُرجع العديد من امل�صارف الإ�سالمية
تدين ه���ذه الن�سب �إال خراب الذمم يف
زمانن���ا املعا�صر ،و�أن متويل العميل من
خالل امل�شاركة يحمل البنك الإ�سالمي
خماط���ر ال قبل له بها ،مم���ا ي�ؤدى �إىل
�ضي���اع الأموال .كما العمالء �أنف�سهم ال
يرغب���ون يف التعام���ل بامل�شاركة ،حيث
�إنها تك�شف ال�سرية املحيطة ب�أعمالهم،
وم���ا يُحققون���ه م���ن �أرباح فعلي���ة ،كما
�أن ه����ؤالء العمالء ال يلتزم���ون بتقدمي
م���ا تقت�ضي���ه امل�شارك���ة م���ن تق���دمي
ح�ساب���ات دوري���ة و ُمتابع���ة ميداني���ة.

المشاركة في
المصارف اإلسالمية
مازالت هامشية
وضئيلة حيث
تتراوح نسبتها من
% 4 –2
ويف ر�أين���ا �أن الق�ضي���ة يج���ب �أال تُعلق
بخراب الذمم ،فما من مجُ تمع �إال وفيه
�أُمناء وغري �أُمناء حتى مجُ تمع ال�صحابة
مل يخل من ذلك .وتبقى �أهمية امل�صرف
الإ�سالمي يف الأخذ بالأ�سباب من خالل
ُح�سن اختيار العميل ب�صورة مو�ضوعية
بعيدة عن الهوى .كم���ا �أن العميل ي�أتي

للبنك وه���و يف حقيقته يذع���ن -غال ًبا
ل���كل �شروطه .ورغم ذلك فقد وجدنا للأ�س���ف ال�شدي���د  -بع����ض البن���وكالإ�سالمية التي طبقت امل�شاركة افتقدت
�إىل التطبيق ال�صحيح لها ،حتى حتولت
امل�شارك���ة �إىل ح�س���اب ج���ارى مدي���ن.
فالعمي���ل ال يلتزم فيها بدفع ح�صته بل
ميول البنك العميل متويلاً تقليد ًيا ،كما
يف البن���وك التقليدية ويغم�ض عينه عن
ُمتابعة العميل وا�ستخدامه للتمويل ،ثم
ي�س���وى امل�شاركة يف نهاي���ة املدة املقدرة
بنظ���ام احل�ساب اجلاري املدين اعتماد
على نظام النمر ودون �أي اعتبار لنتائج
امل�شاركة الفعلية.
�إن جترب���ة امل�صرفي���ة الإ�سالمي���ة يف
حاج���ة �إىل االهتم���ام بتل���ك ال�صيغ���ة
ب�صورة تغلب على ا�ستثمارات امل�صارف
الإ�سالمي���ة ،م���ع مراع���اة اجلوان���ب
ال�شرعي���ة واالقت�صادي���ة يف التطبي���ق.
وم���ن ال�ضوابط التطبيقي���ة يف ذلك �أن
يتم الرتكي���ز يف منح التمويل بامل�شاركة
عل���ى جدارة امل�ش���روع ،و�سمعة �صاحبه
و�أمانت���ه ،والق���درة عل���ى �إدارته ،وربط
�ص���رف التموي���ل باحتياج���ات امل�شروع
الفعلي���ة م���ن خ�ل�ال م���ا ورد بدرا�س���ة
اجل���دوى والزي���ارة امليدانية من البنك،
وللبنك حق الإدارة ،وقد يُفو�ض �شريكه
يف ذل���ك مع �إح�س���ان املتابعة له .وتبدو
هنا �أهمي���ة الرقابة ال�شرعي���ة الفعلية
املالزمة للتنفيذ حتى �سداد امل�شاركة.
وبذل���ك مُيك���ن �أن يتح���ول التنظ�ي�ر
للم�شارك���ة �إىل واق���ع عمل���ي تطبق���ه
امل�ص���ارف الإ�سالمية ،ويُحقق ما ت�صبو
�إليه م���ن امل�ساهمة يف حتقي���ق التنمية
االقت�صادي���ة واالجتماعي���ة يف البلدان
الإ�سالمية.

االقت�صاد الإ�سالمي

تقرير 6 :أسواق تسيطر على  % 80من
التمويل اإلسالمي بالعالم
قال���ت �إي .واي اال�ست�شارية يف تقري���ر ن�شرته «رويرتز» �إن �ستة �أ�سواق �أ�سا�سية منها:
قطر ثم �إندوني�سيا وال�سعودية وماليزيا والإمارات وتركيا حازت  625مليار دوالر �أي
ما يُعادل �أكرث من % 80من �سوق التمويل الإ�سالمي العاملي
وتوقع التقرير �أن ي�صل �إجمايل �أُ�صول البنوك الإ�سالمية يف الأ�سواق ال�ست الرئي�سية
�إىل  1.8تريليون دوالر بحلول  2019م مدعو ًما بنمو �أ�سرع  1.9مرة من منو البنوك
التقليدية على مدى الفرتة من 2009م �إىل 2013م.
ويختل���ف التمويل الإ�سالمي اختال ًفا جوهر ًيا ع���ن التمويل التقليدي ،حيث �إن فر�ض
ودف���ع الفوائد حمظ���ور متا ًما وف ًقا لتعاليم الإ�سالم .وبالنظر �إىل قيامه على مفاهيم
كاال�ستثمار الأخالقي وال�شراء الأخالقي ف�إن التمويل الإ�سالمي حمكوم مبجموعة من
القواع���د والقوانني التي ت�صف كيفية �إجراء الأعمال والتجارة يف منظومة اقت�صادية
تقوم على حتقيق العدالة لكافة املعنيني.

ديلي ميل :التمويل
اإلسالمي صمام أمان من
األزمات المالية
�سلط���ت �صحيف���ة الديل���ي مي���ل الربيطانية
ال�ضوء على النمو امل�ضطرد للتمويل الإ�سالمي
يف الع���امل ،قائلة �إن���ه بالإ�ضافة �إىل اجلانب
الديني لهذا ال�شكل من التمويل ،ف�إنه يجذب
العم�ل�اء يف كل �أنح���اء العامل ،نظ ًرا للمرونة
الت���ي يت�سم بها ،و�صلته بالن�شاط االقت�صادي
احلقيق���ي وك���ذا احلظر ال���ذي يفر�ضه على
املعام�ل�ات التي تنط���وي عل���ى ُم�ضاربات �أو
عدم يقني.

وذك���رت ال�صحيف���ة �أن���ه يف �سبي���ل تلبي���ة
ُمع���دالت الطلب املتنامية عليه ،طور التمويل
الإ�سالم���ي روافدًا عديدة تتما�شى مع �أحكام
ال�شريع���ة الإ�سالمي���ة ،ب���د ًءا م���ن القرو����ض
املتعلقة بال�سيارات واملنازل وحتى التمويالت
اخلا�صة مب�شروعات البنية التحتية الكربى.
ون�سبت لـ حجاج بخدور ،اخلبري الإقت�صادي
الكويت���ي قول���ه �إنه« :بالرغم م���ن �أن التمويل
الإ�سالمي يخ�ضع ملب���ادىء دينية �صارمة من
حي���ث تنظيم���ه ،ف�إن���ه يت�سم بق���در اكرب من
املرونة ودرجة �أقل من املخاطرة».

البنك الدولي يشيد بالصكوك اإلسالمية
ويصفها بالمثالية
�أ�ش���اد زام�ي�ر �إقبال الباح���ث املتخ�ص�ص يف التموي���ل الإ�سالمي ل���دى البنك الدويل
بال�صك���وك الإ�سالمي���ة ،مُ�ؤك���دًا �أنها قد توفر احلل للعديد م���ن دول العامل مبا فيها
الدول غري الإ�سالمية الباحثة عن متويل طويل الأمد مل�شاريع البنية التحتية لديها.

وق���ال� :إن الأبعاد االقت�صادية والإن�سانية لأ�سالي���ب التمويل الإ�سالمي جتعلها خيا ًرا
ممتازًا بظل الظروف الدولية الراهنة.

و�أ�ضحى زُه���اء  40مليون من امل�سلمني حول
الع���امل ،والبالغ عدده���م  1.6مليار �شخ�ص
يف الوقت احل���ايل ُعمالء ل�صناع���ة التمويل
كب�ي�را يف
الإ�سالم���ي ،والت���ي �شه���دت من ًوا
ً
�شعبيتها منذ ن�ش�أتها ك�سوق �صغرية يف بداية
�سبعينيات القرن املا�ضي بح�سب ال�صحيفة.

و�أ�ش���ارت ال�صحيف���ة �إىل �أن �صن���دوق النقد
الدويل ،والبنك الدويل واجلهات االقت�صادية
العاملية الأخرى قدرت منو امل�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية ت�سع���ة �أ�ضعاف �إىل  1.8تريليون
دوالر خ�ل�ال الف�ت�رة م���ا بني الع���ام 2003م
والعام املا�ضي.
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دعوتن ـ ـ ــا

من سره أن يكون من أمة
محمد [ فليؤد شرط الله فيها!
د .وفـاء بنت نا�صـر العجمي

كلية العلوم االجتماعية  -جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
@DrWafa1430

الأم���ة الي���وم على ُمفرتق طُ���رق �شتى،
ترتب����ص به���ا ال�شرور م���ن كل منعطف
وزاوي���ة ،يُري���د الأع���داء �أن يقو�ض���وا
ر�سالته���ا ويطفئوا م�شاعله���ا بو�سائلهم
املتع���ددة املبتك���رة والقدمية ،من خالل
ثقاف���ات م�سموم���ة ،ومفاهي���م خاطئة
دخيلة مغلوط���ة ،ومناهج ُملوثة ،والأمة
�أحوج ما تكون �إىل �سلوك �سبيل الإ�سالم
يف تطوي���ع و�سائل التكنولوجيا احلديثة
خلدم���ة هذه الدعوة ،والتي كانت �سب ًبا
يف خريي���ة ه���ذه الأمة الرائ���دة ،فلقد
�شاء اهلل �-سبحانه وتعاىل -بحكمته �أن
يُجدد للدنيا كلها م�صادر التوا�صل بني
احلني والآخر ،ليثبت �أن العامل متجدد
دائ ًم���ا ،و�أن���ه مهما امت���د الزمان وكرث
العلم���اء ف�سيكت�شف���ون كل ي���وم جديد
يُعجزه���م ويُبهرهم ،ومهما �أوتي النا�س
من �أب���واب العلم �شي ًئا ف�إن هناك �أبوا ًبا
ال ت���زال جمهولة ،والتقني���ات احلديثة
�أك�ب�ر دليل على ذلك ،ف�ل�ا يغرت ُمغرت،
و�صدق عز وجل} :و َما �أُوتِيتُم ِّم َن العِ ل ْ ِم
�إال َقل ً
ِي�ل�ا{ ،ومن هنا ج���اء الأمر لنبينا
حمم���د [ بطلب اال�ستزادة من العلم،
فقال له ربه} :و ُقل َّر ِّب زِ ْدنيِ ِعل ْ ًما{

عن املنكر ،وتال قوله تعاىلُ } :كنْتُ ْم َخيرْ َ
َّا�س ْتَ�أمُ��� ُرو َن ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وف
�أُ َّم ٍ���ة �أُ ْخرِ َج ْت للن ِ
َوتَنْ َه��� ْو َن َع���نِ المُْنْ َكر{ ويع���ود ا�ستخدام
التقنية احلديثة يف الدعوة الإ�سالمية؛
لإقامة احلج���ة على امل�سلمني من توفر
و�سائ���ل االت�صال الدع���وي والت�أثري يف
اً
جم���ال ملتكا�سل
الآخري���ن ،مب���ا ال يدع
�أن يتعل���ل بع���دم توفر الو�سائ���لِ ،
وعلم
اهلل –�سبحانه -ب����أن الربكة �ستُنزع يف
الأوقات والأعمار واجلهود ،و�أن الهمم
�ست�سق���ط ،فكان من رحمته – �سبحانه
 ظه���ور ه���ذه التقني���ات ،فلي����س فيناالآن �أمثال البخاري �أو النووي يف العلم
واجله���د والرح�ل�ات� ،أو �أمثال العز بن
عبدال�سالم يف الدعوة واجلهاد.

ظهور التقنيات
الحديثة من رحمة
الله سبحانه لخدمة
رسالة اإلسالم

�أخ���رى غ�ي�ر نافع���ة ،فيل���زم كل داعية
�أال يك���ون ِح ْملاً زائِ���دًا على الدنيا ،وال
يعمل ويجتهد فيها ،ورحم اهلل الرافعي
ح�ي�ن ترجم لهذا املعن���ى بقوله�« :إن مل
ت���زد �شي ًئا على الدني���ا :كنت �أنت زائدًا
عليها».
ولقد كرث احلديث عن الدعوة والدعاة،
ولكن توقف الكالم عند و�سائل الدعوة
احلديثة -مبا يتنا�سب مع الع�صر الذي
نحي���اه -وه���ذه �أب�سط حق���وق الدعوة
واملدعوي���ن علينا ،من تطوي���ع الو�سائل
التكنولوجية احلديثة يف خدمة الر�سالة
الت���ي ننتمي �إليها ون�شرف بها؛ لتتحقق
اخلريي���ة املن�ش���ودة ،فل���ن تتحق���ق تلك
اخلريي���ة لأنا����س نائم�ي�ن �أو �سلبيني �أو
روتينيني ال ي�أخذون باالمكانات املتاحة
يف تو�صيل اخلري للغري.

لغن���ي ب�أف�ضل
�إن ه���ذا الدي���ن العظيم
ٌّ
وغن���ي
و�سائ���ل التوا�ص���ل واالت�ص���ال،
ٌّ
ب�شواه���د الدع���وة الف َّعال���ة وامل�ؤثرة يف
النا����س ،لكن امل�شكلة لي�ست يف املبادئ؛
فه���ي ُمتوفرة ووا�ضح���ة ،ولكنَّها حتتاج
�إىل م���ن يتح َّرك بها ،ورحم اهلل ال�شيخ
�إن الدع���وة �إىل اهلل -كم���ا تعلمنا -هي ف���كان لزا ًما عل���ى ال�سائري���ن يف نف�س الغزايل ح�ي�ن قال« :والإ�س�ل�ام ق�ضية
مهم���ة ور�سالة �أ�شرف اخلل���ق (الأنبياء الطريق م���ن الدعاة �إىل اهلل تعاىل� ،أن عادلة ،بيد �أنها – للأ�سف – وقعت يف
ُ
واملر�سل�ي�ن) ،وه���ي �سب���ب خريي���ة �أمة يتعلموا و�أن يتدربوا على مهارات وفنون �أيدي محُ امني فا�شلني.»!!..
احلبي���ب حمم���د[ ورح���م اهلل �أم�ي�ر التوا�ص���ل الدع���وي ،و�أن يط���وروا م���ن كم���ا �أن م���ن ال�ض���روري �أن �أو�ض���ح �أنَّ
امل�ؤمنني عمر بن اخلطاب –ر�ضي اهلل ذاتهم ،و�أن ي�أخذوا مبا توفر من و�سائل الإ�س�ل�ام مل يُح���دد لن���ا خارطة طريق
عن���ه  -ح�ي�ن كان يقول« :من �س��� َّره �أن تكنولوجية ع�صرية يف نقل الدعوة �إىل دعوي���ة محُ ددة ن�س�ي�ر عليها -ال ميكن
يك���ون من هذه الأمة فلي����ؤ ِّد �شرط اهلل النا����س ،واالنتقال باخلل���ق من حميط �أن نتجاوزه���ا و�أن نبتكر فيها �أو نجُ دد
فيها!! قالوا :وما �شرط اهلل فيها يا �أمري �إىل حمي���ط ،و�إن مل يفعل الدعاة ذلك يف رحابها ،-بل ترك لنا م�ساحة كبرية
امل�ؤمنني؟ ق���ال :الأمر باملعروف والنهى نف���ر منه���م النا����س ،وتوجه���وا لأ�شياء لالبت���كار ،وو�ض���ع لنا قاع���دة ثابتة يف
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تفعيل دعوة غير المسلمين
"تقنيا" بزيادة المواقع التي تقوم
بعرض اإلسالم عرضا صحيحا
ال�س�ي�ر على منهج الدي���ن ،بدون �إفراط وال تفري���ط ،فلزم التطوير
والتط���ور واالبتكار مبا يخ���دم الر�سالة ،قال تعاىل} :ا ْد ُع ِ�إلىَ َ�سبِيلِ
َرب َ
ِّ���ك بِالحْ ِ ْك َم���ةِ َوالمْ َ ْو ِع َظ���ةِ الحْ َ َ�سنةِ { واحلكمة :ه���ي و�ضع ال�شيء
املنا�س���ب يف املكان والزمان وال�شخ�ص املنا�سب .ومن هنا كان لزا ًما
عل���ى كل داعي���ة �أن يخ���رج م���ن �صومعت���ه ،ومن تقوقع���ه حول ذات
الو�سائل القدمية ،والنا�س تنتظر اجلديد اجلذاب.

ال �ش���ك في���ه �أن امل�سلمني حتى الآن مل ينجح���وا يف ا�ستغالل �شبكة
الإنرتنت دعو ًيا اال�ستغالل املطلوب ،مع �أهمية تلك ال�شبكة العنكبوتية
التي تخرتق احلدود وال�سدود ،فاالح�صائيات تقول� :إن عدد املواقع
الإ�سالمية على �شبكة الإنرتنت التي تخدم الدين الإ�سالمي ودعوته
ُمبا�ش���رة ما زالت حم���دودة ،و�إن املواقع التن�صريية يف ال�شبكة تزيد
ع���ن املواقع الإ�سالمية مبع���دل  ،% 1200و�إن ن�صيب امل�سلمني من
الإنرتنت حتى الآن ما زال هزيلاً  ،وال يرقى �إىل امل�ستوى املطلوب.
ولعلي �أٌ�شيد باملوقع الذي �أعدته وزارةُ الأوقاف امل�صرية على �شبكة
الإنرتن���ت لب���ث تف�سري القر�آن الك���رمي بخم�س لغات ه���ي :العربية
والفرن�سية والرو�سية والأملانية والإجنليزية،كما قام مركز الدرا�سات
واملو�سوع���ات الإ�سالمي���ة يف املجل����س الأعل���ى لل�ش����ؤون الإ�سالمية
بالقاهرة  ب�إع���داد جلنة عليا للإنرتنت م���ن �أ�ساتذة جامعة الأزهر
والباحث�ي�ن يف الدرا�س���ات الإ�سالمي���ة واللغ���ات الأجنبي���ة ملراجعة
املعلومات التي يتم بثها على �شبكة الإنرتنت وت�صحيح الأخطاء � اً
أول
ب����أول ،و ُمتابعة كل ما يُبث من معلوم���ات مغلوطة و�شبهات و�أباطيل
ح���ول الإ�سالم من خالل الإنرتن���ت ،وت�صنيفها والرد عليها ب�أ�سلوب
علمي ُمقنع ،وبثها على ال�شبكة من خالل عدة مواقع.

وميكن تفعيل الدعوة لغري امل�سلمني عرب التقنية احلديثة من خالل
ً
�صحيحا عقيد ًة
عر�ضا
�إغراق ال�شبكة باملواقع التي تعر�ض الإ�سالم
ً
ومنهجا ودعوة لت�ضييق املجال على املواقع املنحرفة ،خا�صةً
وفق ًه���ا
ً
باللغ���ة الإجنليزي���ة التي هي لغة  % 80م���ن ُم�ستخدمي الإنرتنت،
م���ع اال�ستفادة م���ن الإنرتنت يف ت�أ�صي���ل فكرة ن�شر وتعل���م العربية
ب�ي�ن امل�سلمني من غري العرب ،وافتت���اح مواقع خلدمة هذا الغر�ض
ال�شرع���ي واملق�صد الدين���ي ،وال يكون ال�صيني���ون الوثنيون -الذين
�أرغموا �شركات احلا�سب الآيل على ت�شفري لغة احلا�سب بال�صينية-
� َ
أك�ث�ر اعتزازًا بلغتهم منا بلغتنا التي هي لغة القر�آن ،الذي هو كالم
اهلل املنان.

حتى ال ننسى
حممد ا�سعيدة

مل يك���ن الإ�سالم يو ًما دين غل���و �أو تطرف بل كان على عرب
التاريخ دين ال�سماحة والتعاي�ش ال�سلمى حتى مع من نختلف
معه���م ف���ى املذه���ب �أو املعتق���د ،فالإ�سالم دي���ن االختالف
الواع���ى والبناء وتقب���ل الآخر بكل رحابة �ص���در ،والتعامل
مع الأف���كار والق�ضايا التى ال يتم االتفاق عليها �أو االجماع
حولها من باب امل�صلحة العليا للأمة اال�سالمية.

�إن اال�س�ل�ام مل يك���ن يو ًم���ا دي���ن �أحقاد �أو فتن���ة �أو جتيي�ش
لفئ���ة �ضد �أخرى مهما تعمقت االختالفات وتباينت وجهات
النظ���ر ،حيث �أعطى الدين الإ�سالمى احلنيف �أهمية بالغة
للح���وار بني كل الأط���راف املختلفة مهم���ا ت�شعبت الق�ضايا
فيما بينهم.

ه���ذا وبقدر تكري�سه لثقافة احل���وار والت�شديد على �أهميته
بق���در حر�ص���ه عل���ى �أن يتم ذلك ف���ى �إطار م���ن ال�شفافية
واالح�ت�رام والأخالق الرفيعة ،لتف���ادى النزول �إىل امل�ستوى
املتدنى فى طريقة و�أ�سلوب احلوار وذلك ُمنذ فجر الإ�سالم،
ولنا فى هذا املجال وفى القر�آن الكرمي و�سرية الر�سول [
�شواهد وق�ص�ص كثرية حتث على اعتماد احلوار كمبد�أ حلل
اخلالف���ات بني العديد من الف���رق واملذاهب واحل�سا�سيات
مهم���ا تباين���ت م�شاربه���ا ،فالإ�س�ل�ام مل يدع يو ًم���ا �إىل حل
اخلالف���ات� ،أو االخت�ل�اف فى ال���ر�أى� ،أو الفك���ر باحلروب
وال�سالح ،لأنه دي���ن ينبذ الإرهاب الفكرى واملادى على حد
ال�سواء بل دعا �إىل حلها باحلوار والإقناع وال �أدل على ذلك
من قول الر�سول [" :وجادلهم بالتى هى �أح�سن".

وحت���ى و�أن �سمعن���ا عن تط���رف البع�ض هن���ا �أو هناك ف�إنه
ال يع���دو �أن يكون ذلك جمرد ح���االت �شاذة تربز بني الفينة
والأخ���رى لأ�سباب عدة يطول ح�صرها من �أهمها وبالدرجة
الأوىل :االبتع���اد ع���ن تطبي���ق التعالي���م والقي���م واملب���ادىء
الإن�ساني���ة النبيلة التى ج���اء بها ديننا احلنيف ،والتى دعانا
�إىل تكري�سه���ا عل���ى �أر�ض الواقع ،لذلك الب���د �أن ندرك �أن
اخلل���ل لي����س ف���ى منظومة ه���ذا الدين العظيم ب���ل هو فى
التطبي���ق وفى ال�شخو�ص ،لذلك وج���ب االبتعاد بالدين عن
كل التجاذبات ،فاملتعمق فى الدين الإ�سالمى احلنيف يدرك
حتماً �أنه دين ال�سماحة واحللم والرحمة.
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الدعوة الإلكرتونية

هدفها السرقة ..تحذير من بطاقة أعمال “الواتساب”
�أكد املخت�ص يف �أمن املعلومات يا�سر الرحيلي� ،أن ما يُ�شاع عن فتح بطاقة الأعمال الدولية التي
تُر�سل عرب «الوات�ساب» �أو حفظها ي�ؤدي �إىل اخرتاق اجلوال و�سرقة البيانات غري �صحيح.

وق���ال يف ت�صريح له� :إن الهدف م���ن بطاقات االت�صال هو االحتيال والن�صب و�سرقة من يُحاول
االت�ص���ال بالرق���م املوج���ود يف البطاقة .و�أ�ض���اف« :جميع الأرقام التي اطلع���ت عليها م�صدرها
�ساحل العاج ،وهي الدولة التي تنت�شر فيها ع�صابات االحتيال من هذا النوع».
يُ�شار �إىل �أن وحدة ُمكافحة اجلرائم املعلوماتية يف الرئا�سة العامة لهيئة الأمر باملعروف والنهي
ع���ن املنك���ر ،قد حذرت يف وقت �سابق من بطاقة �أعمال تُر�سل عرب «الوات�ساب» من �أرقام دولية
حتمل �صورة امر�أة يف حماولة لإغراء من ت�صل �إليهم الر�سائل باال�ستجابة.

د .البشري :مشروع الدعوة اإللكتروني
(مدا) يصل لـ  193دولة
�أك���د مدير املكتب التعاوين لدعوة والإر�شاد وتوعية اجلاليات ب�أبها الدكتور �سعيد
الب�ش���ري ب����أن م�شروع الدع���وة االلكرتونية (مدا) هو نافذة �ض���وء ت�شع من مدينة
�أبه���ا ،وي�ص���ل نورها �إىل  193دولة ح���ول العامل ،ويُعترب ه���ذا الربنامج من �أقدم
الربامج الدعوية والتوعوية ،ويُ�شارك فيه نُخبة من طالب وطالبات العلم ال�شرعي
باللغ���ة الإجنليزية من داخ���ل وخارج اململكة عن طريق املوق���ع الإلكرتوين ،وحول
ن�شاطات املكتب يف الدعوة الإلكرتونية ذكر ب�أن املكتب قام بتزويد وكالة الطريان
لل�سفر بكتب الداعية الأمريكي د .لورن�س براون بالفرن�سية والعربية.

احل���ل ي�أتي مع  iOS 8التي �أتاحت ا�ستخ���دام �إ�ضافات �إىل ُمت�صفحها الأ�سا�سي
�سف���اري ،وم���ن �ضمن هذه الإ�ضافات �إ�ضافة الرتجمة التي ت�أتي مع تطبيق bing
من مايكرو�سوفت و�إليك اخلطوات…

 - 1حمل تطبيق  bingمن متجر الربامج

كيف تترجم المواقع فورا
باستخدام إضافات سفاري
في iOS 8؟!
62
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 - 2افتح تطبيق �سفاري ثم افتح �أي �صفحة وا�ضغط على زر امل�شاركة ثم اخرت �إ�ضايف
�أو  Moreمن جمموعة الأيقونات يف الأ�سفل وفعل �إ�ضافة ()Bing Translate
ثم ا�ضغط مت �أو  ،Doneو�ستجد �أيقونة الرتجمة قد مت �إ�ضافتها.
 - 3الآن �أي موقع تُريد ترجمته فقط افتح ال�صفحة ثم ا�ضغط زر امل�شاركة واخرت
�أيقونة  Bingالتي �أ�ضفتها ،وتظهر يف ال�صورة ال�سابقة و�سيتم ترجمة املوقع.

 - 4مالحظ���ة� :إذا ق���ام التطبيق بالرتجمة �إىل لغ���ة ال ترغب فيها ،فقط ا�ضغط
على ال�شري���ط الأ�صفر يف �أعلى ال�صفحة “ ،”Translate To Arabicو�سوف
يُحولك على تطبيق  bingلتختار اللغة التي ترغب �أن يرتجم بها دائ ًما.

جوجل تعتزم إطالق نسخا
موجهة لألطفال من خدماتها

دراسة :رسائل  SMSتساعد
ال
مرضى على تذكر مواعيد
أدويتهم اليومية

تعمل �شركة جوجل على �إطالق ن�سخ جديدة من �أبرز خدماتها
خ�صي�صا للأطفال م���ا دون الــ 12
و ُمنتجاته���ا ب�ش���كل موجّ���ه
ً
عا ًم���ا ،وذل���ك بح�سب تقرير ن�شره موق���ع �صحيفة “يو �إ�س �أيه
توداي” الأمريكية.
ووف ًق���ا للتقري���ر �ستبد�أ جوجل على الأغل���ب بخدمات البحث،
ويوتي���وب و ُمت�صف���ح ك���روم ،مب���ا �أن خدم���ات جوج���ل الأكرث
ا�ستخدا ًم���ا م���ن قِ َبل الأطف���ال .ويف ت�صري���ح لل�صحيفة قالت
“بافن���ي ديواجني” نائب رئي����س جوجل للهند�س���ة� :إن املُح ّفز
الأول لل�شرك���ة �أن اجلميع يف ال�شرك���ة لديهم �أطفال ،مما و ّلد
احلاج���ة لتغي�ي�ر ُمنتجات ال�شركة كي تك���ون مُمتعة و�أكرث �أم ًنا
للأطفال.

الوقائ���ي يف جامع���ة كوين ماري بلن���دن ،حي���ث مت درا�سة ت�أثري
التذك�ي�ر بالر�سائ���ل الن�صي���ة على م���دى انتظام تن���اول الأدوية
ملجموعة تت�ألف من  301مري�ض يتناولون �أدوية يومياً.

و�أملحت “ديواجني” ب�أن خط���ة جوجل تت�ضمن خ�صائ�ص تتيح
للآب���اء فر�ض التحكم والرقابة ،لكن ال�شركة لي�ست ُمت�أكدة من
مقدار ونوع التح ّكم الذي �ستمنحه للآباء.
يُذك���ر ب����أن جوجل مل تحُ دد موع���دًا لإط�ل�اق الن�سخ اخلا�صة
بالأطفال من خدماتها.

ويف املقاب���ل ارتفع���ت ن�سب���ة م���ن مل ينتظموا يف تن���اول �أدويتهم
اليومي���ة �إىل  % 25من املر�ض���ى باملجموعة الثانية التي مل يتم
مرا�سلته���ا ب�أي ر�سائل خالل فرتة التجربة ،كما الحظ الباحثون
وج���ود بع����ض الأف���راد توقف���وا متا ًما عن تن���اول ال���دواء بنف�س
املجموعة.

واعرتف���ت “ديواجني” ب�أن مثل ه���ذه اخلطوة �ستمثل �إ�شكالية
من الناحية القانونية ،حي���ث تفر�ض بع�ض القوانني الأمريكية
حماذي���ر عل���ى ال�ش���ركات فيما يتعل���ق بجم���ع املعلومات حول
ُم�ستخدم���ي الإنرتن���ت من الأطف���ال ،لكن جوج���ل تعتقد ب�أن
الأطفال ميتلكون وي�ستخدمون التكنولوجيا بالفعل يف املدر�سة
ويف املن���زل ،لهذا م���ن الأف�ضل توجيهه���م ال�ستخدامها ب�شكل
�أف�ضل بح�سب ال�شركة.

ك�شف���ت درا�سة حديثة عن فعالية التذكري عرب الر�سائل الن�صية
الق�ص�ي�رة  SMSيف ُم�ساع���دة املر�ض���ى على االلت���زام مبواعيد
تن���اول ال���دواء ،خا�صة مواعي���د الأدوية التي يحتاج���ون تناولها
ب�شكل يومي.
و�أُجري���ت الدرا�س���ة من قِ ب���ل باحث�ي�ن مبعهد وولف�س���ون للطب

وق���ام الباحث���ون بتق�سي���م املر�ض���ى �إىل جمموعت�ي�ن ،وا�ستنت���ج
الباحث���ون �أن  % 9فقط من املجموعة الأوىل التي مت مرا�سلتها
بر�سائ���ل ق�ص�ي�رة ع�ب�ر هواتفه���ا مل تتنتظ���م يف تن���اول �أدويتها
ً
اليومي���ة ،حيث تناول 14
مري�ضا فقط من املجموعة ما هو �أقل
م���ن  % 80م���ن الأدوية املو�صوفة له ،مم���ا يثبت جناح الر�سائل
يف ُم�ساعدة املر�ضى على تذكر مواعيد �أدويتهم ،حتى بعد زيادة
املدة بني كل ر�سالة تذكري و�أخرى.
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�إ�شراقـات وقفية

ست مدارس في امرأ ة ( )3-2

شيخة السيد إبراهيم الرفاعي
د.عبداملح�سن اجلار اهلل اخلرايف /

ا�ستعر�ضنا يف احللق���ة الأوىل من هذا
املقال �س�ي�رة املح�سنة الفا�ضلة ال�سيدة
�شيخ���ة ال�سي���د �إبراهي���م ال�سيد �صالح
الرفاع���ي ،من حيث كونه���ا قد جمعت
�ست مدار�س يف امر�أة ،و�أو�ضحنا خالله
املدر�سة الأوىل وهي املدر�سة الإميانية.
ويف حلق���ة الي���وم �سنكم���ل حديثنا عن
ف�ضاء تلك املدار�س ال�ست.
ثانيًا :املدر�سة الأخالقية
وق���د كان منهجه���ا يف تل���ك املدر�س���ة
الأخالقية يقوم على املفردات التالية:
 - 1االبت�سامة الدائمة لل�صغري والكبري،
يف املن�شط واملكره.
ُ - 2ح�سن الرتحاب مبن تعرف ومن ال
تعرف بب�ساطة وبال تكلف.
 – 3التوا�ض���ع اجلم ب�ش���كل له عظيم
الأثر يف نف�س من يُقابلها.
 - 4الل�س���ان الذاك���ر ال�شاكر يف جميع
الأحوال مهما كانت الظروف.

الأمني العام للأمانة العامة للأوقاف

ل���ذا كان ذل���ك امل���ال �أمان���ة يف �أيدين���ا  - 3حتمّ���ل تكلفة بن���اء وجتهيز قاعات
لننفقه يف �سبيل اخلريات على الفقراء باملرك���ز الثق���ايف الن�سائ���ي «ال�صديقة»
وامل�ساكني».
مبدينة بيهات�ش يف البو�سنة والهر�سك،
ولذل���ك ،كانت تُنفق ما بيده���ا ب�سخاءٍ والذي اُفتتح عام 2011م.
منقطع النظري ،كانت غاية ُمتعتها �إدخال  - 4حتمّ���ل تكلف���ة وجتهي���ز قاعات يف
ال�س���رور على قل���ب �أي ام���رئ ُم�سلم ،بل املركز الثقايف الن�سائي يف مدينة توزال،
حتى على م���ن يعمل لديها من الوافدين ،وهو م�شروع قيد الإن�شاء ،وهو مجُ مع فريد
و�إن كان بع�ضه���م م���ن غ�ي�ر امل�سلم�ي�ن .من نوعه واخت�صا�صاته و�شمول خدماته.

"شيخة الرفاعي"
كانت تنفق ما
بيدها بسخاء منقطع
النظيرعلى المسلم
وغير المسلم

 - 5امل�ساهم���ة يف م�شروع���ات تنموية
ُمهم���ة مثل:كف���االت الأيت���ام وو�سائ���ل
التدفئة واجلرارات الزراعية ،التي من
�ش�أنه���ا ت�أهي���ل �سكان الق���رى املتاخمة
للح���دود ال�سيا�سي���ة للبو�سن���ة ،الأم���ر
الذي يُثبته���ا ا�سرتاتيج ًيا �أمام ال�ضغط
ال�صربي الغا�شم.
 - 6كفلت الع�شرات من الأ�سر املتعففة
وز َّوجت الكثري م���ن غري القادرين على
كث�ي�را من املحتاجني،
ال���زواج ،و�ساعدت
ً
و�أعان���ت املر�ضى املحتاج�ي�ن للعالج ،بل
كان���ت �أحيا ًن���ا ال تنام ليلته���ا حتى ت�صبح
لتو�صل نفقات العالج �إىل من يحتاجها.

لقد كانت ت�شع���ر بااللتزام الأدبي جتاه
امل�سلمني يف كل مكان ،فتتربع لهم يف كل
اجتاه ،حتى ّ
�سخر اهلل لها بع�ض العاملني
 - 5ال تُعنّ���ف �أحدًا البتة وتنتقي �أطيب يف م�ؤ�س�س���ات العم���ل اخل�ي�ري لتكم���ل
الأ�ساليب لتقومي الأخطاء.
م�سريته���ا اخلريي���ة ،لتكم���ل م�سريته���ا  - 7كانت ا�ستجابتها لطلبات املحتاجني
 - 6كان���ت دائ ًما ترف����ض احلديث عن اخلريية ،الذي على يديه قامت املرحومة ال تو�ص���ف� ،أب�سطه���ا «حتجيج» والدي
م�شاريعها.
 ب����إذن اهلل تع���اىل  -املح�سن���ة الفا�ضلة خادماته���ا وهم���ا يف بالدهم���ا ،وب�أكرثال�سيدة �شيخة الرفاعي مبا يلي:
ثال ًثا :املدر�سة اخلريية
م���ن االحتياج الفعل���ي للحملة ،مع ثمن
لقد انطلق���ت يف تلك املدر�سة اخلريية  - 1بناء وجتهيز رو�ضة �شيخة الرفاعي الأ�ضحية ،وعيدية العيد.
م���ن ُمنطلق عظيم ،كانت تردده للجميع وعب���د اللطي���ف الطبطبائ���ي بالكامل - 8 ،كان���ت �شدي���دة الك���رم حت���ى �أنها
وه���و�« ::إن ه���ذه الأموال الت���ي ب�أيدنا واُفتُتحت عام 2011م.
كانت تزيد م���ن �صدقاتها فوق زكواتها
خ�صو�صا عندم���ا حلت الأزمة
يف الظاه���ر لي�س���ت هك���ذا يف حقيق���ة  - 2حتمّ���ل تكلفة بن���اء وجتهيز قاعات الكث�ي�ر،
ً
الأم���ر ،ب���ل ه���ي مل���ك هلل –�سبحانه -باملرك���ز الثق���ايف الن�سائ���ي «نخل���ة» يف االقت�صادي���ة العاملية ،و�أثر ذلك بو�ضوح
ا�ستخلفن���ا فيها يف هذه احلياة الفانية� ،سراييفو ،الذي اُفتتح عام 2007م.
يف بع�ض مواردها ال�سابقة.
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باخليـ ــر نلتق ــي

كيف نصحح هذا االنحدار؟
في�صل الزامل  /رئي�س جمل�س �إدارة جلنة التعريف بالإ�سالم
@FaisalalzamilL

اجته ال�سلطان حممد الفاحت ذات �صباح
�إىل ال�س���وق قب���ل فت���ح الق�سطنطينية،
مبالب����س ال يعرفه به���ا النا�س ،ا�شرتى
طعا ًما من حمل ،ثم �أراد �شراء الفاكهة،
فق���ال له �صاح���ب املح���ل« :اذهب �إىل
املحل املجاور»� ،س�أل���ه ال�سلطان« :هذا
ه���و التفاح عندك؟» ،ق���ال الرجل«:نعم
ولكن���ي �أريد �أن ي�ستفت���ح جاري � ً
أي�ضا»،
و«اال�ستفت���اح» ،م���ن الأ�شي���اء الدارجة
عند �أ�صحاب املحالت ،ذهب ال�سلطان
�إىل ج���اره وا�شرتى الفاكهة ،وطلب منه
زيتو ًن���ا ،فقال له« :خذ من جاري ،حتى
ي�ستفت���ح � ً
أي�ضا مثلي ،يف ه���ذا ال�صباح
املب���ارك» ،رجع ال�سلط���ان �إىل الق�صر،
وه���و يق���ول «بهذا ال�شع���ب �أ�ستطيع �أن
�أدخل الق�سطنطينية �إن �شاء اهلل».
املعنى الرمزي لتللك الق�صة عظيم الأثر
يف �أخ�ل�اق التعامل عن���د ال�شعوب التي
تُريد �أن تنجح «كلها» ،فلي�س بال�ضرورة
�أن يكون جناح ه���ذا على ح�ساب ذاك،
و�أحيا ًن���ا مجُ���رد �إرادة تدمري الآخرين،
حتى لو مل يكن النجاح هد ًفا ،وهو خلق
تف�ش���ى بكرثة يف بالدنا ب�ي�ن النا�س يف
هذا الزمان ،بكل �أ�سف.
يقول الزميل �سامي الن�صف:
 تراجع���ت خ�ص���ال حمي���دة كث�ي�رةكالنخ���وة وامل���روءة الت���ي اُعت�ب�رت من
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�صف���ات الأغبي���اء ،وازدادت اخل�ص���ال
الدنيئ���ة كالغ���در ،اخل�س���ة ،البخ���ل،
و�صار �أ�صحاب تلك الرذائل يت�صدرون
املجال�س ومراكز العمل والدواوين.

واخل�ب�رة ،وال حت���ى القوان�ي�ن والأطر
الع�صرية التي تعمل من خاللها الدول،
كل ذل���ك موجود عندنا ،وبوفرة ،ولكننا
نفتق���د القيم الت���ي كان �أهل هذا البلد
يعتربونها «ر�أ�س مالهم احلقيقي» ،ملاذا
فرطنا فيها بهذه ال�سهولة؟ وكيف ميكن
لنا ا�سرتجاعها؟

 يتم بي���ع الأ�صدقاء ب�أرخ�ص الأثمان،والتفريط يف �أب�سط املبادئ الإن�سانية،
كالتوا�ص���ل م���ع الأق���ارب وكل القي���م
اجلميلة ،يتم بيعها حتى بال ثمن ،غباء
ُمركب( .انتهى باخت�صار).

يق���ول ر�س���ول اهلل [« :ث�ل�اث �أق�س���م
عليهن و�أحدثكم حدي ًثا فاحفظوه ،قال:
ما نق�ص مال عبد من �صدقة ،وال ظلم
عبد مظلم���ة ف�صرب عليها �إال زاده اهلل
عزًا ،وال فت���ح عبد باب م�س�ألة �إال فتح
اهلل عليه ب���اب فقر ،و�أحدثك���م حدي ًثا
فاحفظوه� ،إمنا الدنيا لأربعة نفر :عبد
رزقه اهلل اً
مال وعل ًما فهو يتقي فيه ربه
وي�صل فيه رحم���ه ،ويعلم هلل فيه ح ًقا،
فه���ذا ب�أف�ضل املن���ازل ،وعبد رزقه اهلل
اً
م���ال فهو �صادق النية
عل ًما ومل يرزقه
اً
يقول ل���و �أن يل مال لعملت بعمل فالن
فهو بنيته ،ف�أجرهما �سواء ،وعبد رزقه
اً
م���ال ومل يرزقه عل ًم���ا فهو يخبط
اهلل
يف ماله بغري علم ،ال يتقي فيه ربه ،وال
ي�ص���ل فيه رحمه ،وال يعلم هلل فيه ح ًقا
فه���ذا ب�أخبث املنازل ،وعب���د مل يرزقه
اهلل اً
مال وال عل ًما ،فهو يقول :لو �أن يل
اً
م���ال لعملت فيه بعمل فالن ،فهو بنيته
فوزرهما �سواء».

 تف�ش���ت مفاهي���م الك�س���ل وكراهي���ةالعمل اجلاد ،يُقابل ذلك الطمع ال�شديد
لتحقيق مكا�سب مادية.

إذا أرادت الشعوب
النجاح البد أن تكون
أخالق التعامل «رأس
مالهم الحقيقي»
وبالعودة �إىل �شعور «فاحت الق�سطنطينية»
بالثق���ة الكب�ي�رة بقدرت���ه عل���ى حتقيق
النج���اح بعد م���ا ر�آه يف ذل���ك ال�صباح ـ
وهو حال �سائر ال�شعوب الناجحة التي
تنطل���ق من �صفات ُم�شابه���ة ـ جتد �أننا
غري مهيئني لتحقيق ما ن�صبو �إليه لي�س
لنق�ص يف الأموال وال الأمن وال املعرفة

