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الهندوسية بالهند؟
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حـــوار العدد:

"البشرى" في حوار مع 
م. أسامة خليفة صاحب مشروع 

تطبيق "محرابي" 

»فوبيا اأ�سلمة اأوروبا« الهاج�س الدميوغرايف ُيثري قلق اأوروبا..

وأسباب حقائق  ايبدو«..  »شارلي 

م�ساهري اهتدوا:

الدكتور واجنير.. مسؤول الصليب األحمر في ساو بالو..

اإلسالم والقرآن سعادتي واستقراري 
النفسي..



العمـــل اخلـــريي من القيم التـــي جاء بها الإ�شـــالم، ليعظم قيمة 

"العطـــاء واخلـــري" يف النفو�ـــص، فتقـــوم بن�شـــره وتعميمـــه على 
الآخرين يف �شـــورة ح�شارية تت�شـــم بالتنظيم والتكافل والتكامل 

واإ�شـــباع حاجات الآخرين واإغنائهم، والأخذ باأيديهم اإىل احلياة 

ا َفاإّن اهلل �َشاِكٌر  الكرمية، تاأ�شيالاً لقوله تعاىل: {َوَمن تََطّوَع َخريرْ

لُحوَن}. َ لَعلكمرْ تُفرْ ريرْ َعلُوا اخلرْ َعِليٌم}، وقوله عز وجل: {َوافرْ

وتقوم على هذا العمل يف ع�شـــرنا احلايل جمعيات، وموؤ�ش�شات، 

طر تُنظمه وفق مفاهيم علمية، 
ُ
وهيئات �شتى، وكان لبد من و�شع اأ

تقـــوم بتطويره من خـــالل اآليات ُم�شـــتحدثة، واأبرزها "التخطيط 

ال�شـــراتيجي" والو�شـــول به اإىل مرتبة العمل املوؤ�ش�شـــي القادر 

على املناف�شة الدولية يف جمال العمل اخلريي.

وتُعـــد الكويـــت من الـــدول الرائـــدة يف املنطقة العربيـــة والعامل 

اأجمع يف جمال العمل اخلريي املوؤ�ش�شي، ولقد برز ا�شمها كاأحد 

اأهـــم الدول الراعية للعمل الإن�شـــاين، بل اإنهـــا ُكِرمت من خالل 

الأمم املتحدة على �شـــجلها النا�شع يف جمال الإغاثة واخلدمات 

ا اإن�شانياًا عاملياًا". الإن�شانية، واأ�شبحت "مركزاً

ولقـــد اأح�شـــنت الكويـــت بنظرتهـــا اإىل املوؤ�ش�شـــات واجلمعيات 

والهيئـــات اخلرييـــة باعتبارها املكون الثالـــث للتنمية املجتمعية، 

وذلك جنباًا اإىل جنب مع احلكومة والقطاع اخلا�ص.

اإن التخطيـــط ال�شـــراتيحي هو ال�شـــبيل لتحقيـــق الطموحات 

والآمـــال للموؤ�ش�شـــات اخلريية، وهنا تربز احلاجـــة اإىل تطبيقه 

–واقعياًـــا- كمنهـــج اإداري ُمعتمد داخـــل تلك املوؤ�ش�شـــات، لتتبواأ 
املكانـــة الالئقـــة بني املوؤ�ش�شـــات العامليـــة يف املجال الإن�شـــاين، 

وُتقـــق دورها التنمـــوي الذي تتطلـــع اإليه حيـــث اإن اأهم مزايا 

التخطيـــط اإنـــه ل ينتظـــر التغيري بل يتنبـــاأ به، ويبتكـــر احللول 

والأفكار اجلديدة..

ا يف عملها اخلريي،  اإن الكويت عام بعد عام ت�شهد تطوراًا عظيماً

وكاأنـــه بناء عظيم تتوارثـــه الأجيال، فكلما ياأتي جيل جديد يقوم 

ا ح�شـــارياًا داخلها وخارجها، وكلنا  بو�شـــع لبنة حتى اأ�شبح معلماً

نطمـــح اإىل تبـــواأ مكانة ُمتقدمة على م�شـــتوى العامل، لذلك فاإن 

طر علمية للعمل اخلريي يعمل 
ُ
التخطيط ال�شـــراتيجي، وو�شع اأ

مـــن خاللها، هو ال�شـــبيل الوحيـــد اإىل جناحه وتطويـــره لتحقيق 

الهدف املن�شود، واملكانة التي يرنو اإليها بني الأمم املختلفة.

ولنـــا يف ق�شـــة نبـــي اهلل يو�شـــف \ اأبلغ در�ـــص يف التخطيط 

ال�شـــراتيجي عندمـــا و�شـــع موازنة تخطيطية عامة ملدة �شـــبع 

�شنوات لأهل م�شر، وكذلك عندما خطط النبي ] للهجرة من 

مكة اإىل املدينة، واأقام املجتمع الإ�شالمي بها. . 
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رئي�س التحـــريـر / د. حممـد اإ�سماعيل الأن�ساري

يكتب في هذا العدد

تابعوا آخر أخبار المسلمين 
في الشرق والغرب
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Albushra TV@albushra_news

د. اأ�شــرف دوابــة

خبري اقت�شادي

نحو تمويل إسالمي للمشروعات المتناهية 
الصغر والصغيرة والمتوسطة

في�سل الزامل

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

أبو سامي

د.  عبداملح�سن اجلار اهلل اخلرايف 

الأمني العام لالأمانة العامة لالأوقاف

ست مدارس في امرأة

  الإعجاز العلمي:

 800  ألف انتحروا هذا العام!! .. 
كيف عالج اإلسالم تلك الظاهرة؟..

العمل الخيري الكويتي..
في دائرة التخطيط االستراتيجي



اأكد مدير عام اجلمعية الكويتية 

لالإغاثة جابر الوندة اأن توجيهات 

ح�شـــرة �شـــاحب ال�شـــمو اأمـــري 

البـــالد ال�شـــيخ �شـــباح الأحمـــد 

اهلل،  حفظـــه  ال�شـــباح  اجلابـــر 

والتـــي بـــارك فيها حملـــة اإغاثة 

الالجئني ال�شوريني واأمر ب�شرعة 

تنفيذهـــا لإغاثة املت�شـــررين من 

موجـــة الـــربد التي ت�شـــرب دول 

اجلوار ال�شـــوري، اإمنا هي �ُشـــعلة 

قياديـــة لبـــث الهمـــة وروح العمل 

الإن�شـــاين واخلـــريي يف نفو�ـــص 

والعمـــل  اخلرييـــة،  املوؤ�ش�شـــات 

باطمئنـــان �شـــمن منظومة وطن 

قائده هو قائد اإن�شاين.

وقال الوندة: اإن هذه التوجيهات 

تـــث املواطنني واملقيمني على 

امل�شـــاركة يف احلملـــة، وتـــث 

اللجان واملوؤ�ش�شات اخلريية على 

اإي�شال امل�شاعــــــدات للمحتاجني 

ب�شورة عاجلة بعد توارد الأخبار 

املاأ�شـــاوية لالجئني ال�شوريني يف 

املخيمـــات، والتي ُتتم تكاتف 

اجلميع ملواجهة تلك الظروف، 

لفتاًـــا اإىل اأن عـــدة وفود ُتثل 

اجلمعيـــات القائمة على العمل 

الإن�شاين واخلريي هبوا لل�شفر 

وُم�شـــاعدة اإخوانهـــم عن كثب، 

وحتـــى ي�شـــعروا بهـــذه املعاناة 

على اأر�ص الواقع.

اجلمعيـــة  اأن  الونـــدة  وبـــنّي 

الكويتيـــة لالإغاثـــة ُتثـــل كافة 

اجلمعيات اخلريية الكويتية يف 

عمل موؤ�ش�شـــي واحد، لتتكاتف 

ُجهودهـــم  يف جلنـــة ُم�شـــركة 

تعمـــل يف بوتقة واحـــدة، تقوم 

تن�شـــغل  الإغاثـــي ول  بالعمـــل 

باأعمـــال اخلري الأخـــرى، التي 

مُيكن لـــكل جمعيـــة القيام بها 

على حدة.

واختتم الوندة ت�شـــريحه بحث 

علـــى  والعطـــاء  اخلـــري  اأهـــل 

واإغاثـــة  دعـــم  يف  ال�شـــتمرار 

الالجئني ال�شوريني. 

الكويتية لإلغاثة: توجيهات سمو األمير تبعث االطمئنان 
للمؤسسات الخيرية

قال مديـــر جمعية النجاة اخلريية الدكتور/حممد الأن�شـــاري: 

اإن الأزمـــة التي يعي�شـــها النازحون الآن تتـــاج اإىل وقفة جادة 

من اجلميع، فالأطفال وكبار ال�شن ميوتون من جراء تلك املوجة 

قار�شـــة الربودة التي ت�شـــهدها املنطقة، وتكرمي الكويت كمركز 

اإن�شـــاين عاملي من  ِقبـــل الأمم املتحدة يعك�ص ريادتها اخلريية، 

وبدروه يُحتم علينا بذل الغايل والنفي�ص يف ُم�شـــاندة  الق�شـــايا 

الإن�شـــانية، واإغاثة امللهوفني، ويزيـــد من احلمل الواقع على كل 

اأهل اخلري.

وبنّي الأن�شاري اأن م�شاهد الأطفال وال�شيوخ وهم موتى من �شدة 

الربد وال�شـــقيع، من املواقف التي ل ُتحى من ذاكرة الإن�شان، 

فال�شقيع اأ�شاب احلياة يف املخيمات ب�شلل تام، حيث بلغ ارتفاع 

ا فوق �شـــطح الأر�ص، مما بدروه عاق حركة ال�شيارات  الثلج مراً

و�شـــاعف من الأزمـــة وتداعياتهـــا، وقامت اجلمعيـــة من واقع 

م�شوؤوليتها الإن�شانية بت�شيري قافلة لإغاثة النازحني اإيل كل من 

�شرة، حاملني اإليها خريات اأهل 
ُ
الأردن وتركيا مل�شاعدة 1750 اأ

الكويت، وحر�شـــنا على توفري امل�شتلزمات ال�شرورية لهم مثل: 

و�شـــائل التدفئة و�شلندرات الغاز والبطانيات والطرود الغذائية 

وال�شجاد واملالب�ص ال�شتوية، وغريها من امل�شتلزمات ال�شرورية 

التي يحتاجها النازحون ال�شوريون.

ا كل اأهل الكويت واجلاليات الوافدة  واختتم الأن�شـــاري ُمنا�شـــداً

: اأخاطب فيكم الإن�شـــانية والنخوة واملروؤة والكرم، واأقول  قائـــالاً

لكـــم النازحـــني ال�شـــوريني الآن يف اأم�ص احلاجة مل�شـــاعداتكم، 

فهـــوؤلء ال�شـــعفاء فـــروا بدينهم واأنف�شـــهم من بط�ـــص الطاغية 

وتركوا ديارهم واأوطانهم، ليعي�شـــوا ُم�شردين يف ُميمات بالية، 

والآن يواجهـــون �شـــبح املوت الذي يطل عليهـــم بوجوه ُمتلفة، 

فتارة بالأمرا�ص التي انت�شـــرت ب�شبب التكد�ص و�شعف الرعاية 

وقلة املواد الغذائية، واأخرى ب�شبب �شوء الأحوال املناخية، فهبوا 

لإنقاذ اإخوانكم، فلم يعد هناك ما يُقال بعدما �شـــاهدنا اأطفال 

امل�شلمني ميوتون من الربد القار�ص. 

جابــــر الونـــدة

مدير عام اجلمعية الكويتية لالإغاثة

النجاة الخيرية سيرت مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين
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النجـــاة اخلرييـــة





ا  اأقامت جلنة زكاة ال�شـــامية وال�شـــويخ ُميماً

طبياًـــا لعالج نحـــو 500 مري�ص من مر�شـــى 

العيـــون يف بنغالدي�ـــص مب�شـــاركة 15 طبيباًـــا 

ـــا ، وذلـــك اإمياناًا مـــن اللجنة بدورها  ُمتطوعاً

يف تقدمي الدعم والعون وامل�شـــاندة للمر�شى 

الفقـــراء واملحتاجـــني والأيتـــام وذوي الدخل 

والإ�شـــالمية  العربيـــة  البـــالد  يف  املحـــدود 

الفقرية .

ويف هذا ال�شدد اأكد مدير عام  اللجنة �شامي 

بونا�شي يف ت�شريح �شـــحايف اإثر تلك الزيارة 

علـــى  اأن املخيـــم الطبـــي يُقدم الفحو�شـــات 

ا اإىل اأن  والعـــالج باملجـــان للمر�شـــى، ُم�شـــرياً

املخيم الطبي ي�شـــتهدف ر�شم البت�شامة على 

وجـــوه ذوي العـــوز والفقراء واإزالـــة ُمعاناتهم 

وتخفيف اآلمهم واأوجاعهم.  

ا من  واأو�شـــح  بونا�شـــي اأن املخيـــم يعـــد نوعاً

اأنـــواع التكافـــل الجتماعي الـــذي حث عليه 

ا لقـــول  ديننـــا الإ�شـــالمي احلنيـــف م�شـــداقاً

الر�شول ] يف احلديث ال�شريف الذي يقول 

فيـــه: )مثـــل املوؤمنـــني يف توادهـــم وتراحمهم 

وتعاطفهم كمثل اجل�شـــد الواحد ، اإذا ا�شتكى 

منه ع�شـــو تداعى له �شائر الأع�شاء بال�شهر 

واحلمى(. 

اأعلـــن رئي�ص جلنـــة زكاة كيفان التابعة جلمعية النجاة اخلريية ال�شـــيخ عود 

اخلمي�ص عن ا�شتمرار الرحالت الإغاثية التي اأطلقها اجلمعية، لإغاثة ودعم 

ا ُمتوا�شلة ل تنقطع، حيث  وُم�شاندة النازحني ال�شوريني حتى اأ�شبحت ُج�شوراً

تُ�شـــري اللجنـــة الوفود اخلريية اإىل مناطق اللجـــوء يف كل من تركيا والأردن 

ولبنان لتقدمي ما يجود به اأهل الكويت واجلاليات الوافدة على هذه الأر�ص 

ا على اأن تلك احلمالت اخلريية التي تُنفذها وفق م�شـــاريع  املباركـــة، موؤكـــداً

خريية واإن�شـــانية ُمتعددة هي �شـــور واق حلفظ الكويت من امللمات وال�شوء، 

ا حلديث النبي ]: " �شنائع املعروف تقي م�شاريع ال�شوء " م�شدقاً

وقال اخلمي�ص: اإننا فزعنا حلملة " فزعة اإن�شـــانية " التي اأطلقتها الكويت، 

حيث اإن مو�شـــم ال�شـــتاء قد بداأ، والكل يعلم الأجواء �شـــديدة الربودة التي 

تتاز بها الأردن، ومن هنا قمنا بف�شل اهلل -جل وعال- بدعم وُم�شاندة اأهل 

اخلـــري بتوزيـــع الآف البطانيات على النازحني، وكذلـــك قمنا بتوزيع العديد 

من ُم�شـــتلزمات ال�شتاء الأخرى مثل: املدفئات التي يحتاجها النازحون كون 

ا، وقد �شاهدنا  اأكف ال�شراعة  ا ول برداً منازلهم ه�شة �شعيفة، ل تقيهم حراً

ترتفع اإىل ال�شـــماء تدعو اخلالق –�شبحانه- اأن يُدمي اخلري والأمن والأمان 

�شـــرته من 
ُ
علـــى من �شـــاندهم وتذكرهم، فبع�شـــهم ل يجد ما يحتمي به واأ

الربد القار�ص.

وبنّي اخلمي�ص اأن املر�شـــى وامل�شابني لهم ن�شيب كبري من رحالته اخلريية، 

ا  حيث تقوم اللجنة مب�شاعدة ودعم كبار ال�شن والعجزة، ممن يعانون اأمرا�شاً

ا  �شـــديدة وخطرية، وتر�ص على توفري العالج وامل�شـــاعدات لهم، مو�شـــحاً

اأنه راأى م�شـــاهد ُمفجعة ل�شـــيوخ ون�شـــاء كبار يف ال�شـــن، اأخذ املر�ص ينه�ص 

يف اأج�شـــادهم من قلة العالج، وكذلك هناك �شـــباب يف ريعان وزهرة �شبابه 

�شـــيبت 
ُ
خرى فقدت عينيها، وتلك اأ

ُ
فقد اأطرافه من جراء احلرب ال�شر�شـــة، واأ

باأمرا�ص الكبد الوبائي اخلطري، ب�شبب قلة الرعاية ال�شحية والزدحام ال�شديد، 

وغريها من احلالت الإن�شانية التي تدمي العيون وتفطر القلوب. 

كيفان: رحالت اإلغاثة الكويتية 
أصبحت جسورا متواصلة ال تنقطع

"زكاة الشامية": مخيم 
طبي لعالج مرضى العيون 

مجانا في بنغالديش
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ا لأهمية الدعوة والتو�شـــع العاملي يف  نظراً

ا�شتخدام ال�شبكة العنكبوتية ودخولها كاأداة 

يف احلمالت ال�شر�شـــة لت�شـــويه الإٍ�شالم، 

ومع �شـــهولة الو�شـــول اإىل غري امل�شـــلمني 

يف كل مكان من اأنحاء الأر�ص �شـــواء كانوا 

يف الرب اأو يف البحر عن طريق ا�شـــتخدام 

الو�شـــائل التقنيـــة املتاحـــة على ال�شـــبكة 

الدولية للمعلومات "الإنرنت" وت�شخريها 

يف �شـــبيل الو�شـــول حلوار بناء معهم؛ كان 

ا على اإدارة جلنة الدعوة الإلكرونية  لزاماً

التابعة جلمعية النجاة اخلريية امل�شـــاركة 

باإعـــداد وتنميـــة مهـــارات اأفـــراد فريقها 

املتخ�ش�ص من الدعاة املوؤهلني للتعامل مع 

فق وا�شع 
ُ
هذا الف�شاء الرحب بفكر مرن واأ

وتقبل لالآخر وفهم للح�شارات والثقافات 

املختلفة مع فقه للواقع.

ا من م�شوؤولياتها  ويف هذا ال�شدد، وانطالقاً

اأعلنت اإدارة جلنة الدعوة الإلكرونية عن 

بدء منا�شط "دورة التعريف بالإ�شالم عرب 

للدعاة والباحثـــني واملحررين  الإنرنـــت" 

باللجنة، وُعقدت حُما�شرات الدورة يومياًا 

ا من الأحد  من التا�شـــعة والن�شف �شـــباحاً

اإىل اخلمي�ص ملدة  اأ�شبوعني ُمت�شلة مبقر 

جلنة التعريف بالإ�شـــالم الكائن مب�شـــجد 

املال �شالح - �شارع فهد ال�شامل - الكويت 

- العا�شمة..

وقد �شرح الدكتور عبد اهلل العجيل رئي�ص 

جمل�ـــص اإدارة جلنـــة الدعـــوة الإلكرونية 

اأن الهدف من الدورة ت�شـــخري وا�شـــتغالل 

الو�شـــائل احلديثة يف التعريف بالإ�شـــالم 

والو�شول اإىل اأكرب قطاع من غري امل�شلمني 

يف الرب والبحر، واإلقاء ال�شوء على اأهمية 

الدعـــوة اإىل اهلل وحكمها وثوابها ل�شـــحذ 

همـــم الدعـــاة اإىل حمـــل ر�شـــالة الأنبياء 

بطبيعـــة  الدعـــاة  وتعريـــف  واملر�شـــلني، 

ال�شـــبهات والرد املنا�شب عليها، وتدريبهم 

علـــى اآلية تقبل الأخر مهمـــا كانت اأفكاره 

وميولـــه وتويلهـــا اإىل نقطة انطالق نحو 

حوار بنَّـــاء للدللة على وجـــود اهلل ودينه 

ا علـــى اإيجاد  احلنيـــف، مع ُقدرتهـــم دائماً

اأر�شـــية ُم�شـــركة بينهم وبني املحـــاور اأياًا 

كانت خلفيته الدينية. 

اإيهاب الدبو�س

رئي�ص جلنة زكاة الفحيحيل

اأكد رئي�ص جلنة زكاة الفحيحيل 

م�شـــروع  اأن  الدبو�ـــص  اإيهـــاب 

كفالـــة الأيتـــام من اأهـــم واأبرز 

امل�شـــاريع التـــي تُنفذها اللجنة 

�شواء داخل الكويت اأو خارجها 

يف الدول العربية والإ�شـــالمية 

الفقـــرية ، لفتاًا اإىل اأن  اللجنة 

حري�شـــة علـــى تقـــدمي الدعم 

والعون وامل�شاعدة لهوؤلء الأيتام 

ـــا مـــن مبـــداأ التكافـــل  انطالقاً

الجتماعـــي الـــذي حـــث عليه 

الدين الإ�شالمي احلنيف.

ت�شـــريح  يف  الدبو�ـــص  وقـــال 

�شحايف: اإن اللجنة تعتزم تقدمي 

كفـــالت ماليـــة بقيمـــة 6000 

دينار لنحو 400 يتيم  يف اأنحاء 

ا اإىل اأن  ُمتفرقة باليمن، ُم�شرياً

امل�شـــروع ي�شـــتهدف امل�شاهمة 

والعـــون  الدعـــم  تقـــدمي  يف 

الفقـــراء،  لالأيتـــام  وامل�شـــاندة 

واإكرامهـــم ورعايتهـــم والعناية 

بهم وتن�شـــئتهم تن�شـــئة �شليمة 

وتعوي�شـــهم ولو بجزء ب�شـــيط 

عن فقدان اآبائهم لكي ين�شـــاأوا 

لأنف�شـــهم  �شـــحالني  ا  اأفـــراداً

واأ�شرهم وجُمتمعاتهم.

ولفـــت الدبو�ص اإىل اأن  اللجنة 

تكفـــل اليتيم حتى ي�شـــل عمر 

وبعـــد  �شـــنـة،   15 اأ�شـــغرهم 

ذلك يتـــم نقل الكفالـــة تلقائياًا 

اإىل اأيتـــام اآخرين ، عالوة على 

ذلــــــك تقـــوم اللجنـــة بتقـــدمي 

ُك�شوة العيد واحلقيبة املدر�شية 

وتوزيع �شـــلة غذائية قبل �شهر 

رم�شان  املبارك ، وتوزيع حلوم 

الأ�شـــاحي قبل عيد الأ�شحى 

على هوؤلء الأيتام، بالإ�شـــافة 

اإىل توفـــري النواق�ص من اأثاث 

البيت واملطبخ. 

” زكاة الفحيحيل”: كفاالت بـ6000 دينار لـ400 يتيم باليمن

الدعوة اإللكترونية نظمت "دورة التعريف باإلسالم عبر اإلنترنت"
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اأعلن رئي�ص جلنة زكاة العثمان 

التابعة جلمعية النجاة اخلريية 

عبد اهلل الرويح عن ا�شـــتقبال 

اللجنـــة لتربعـــات اأهل اخلري 

�شمن حملة اإغاثة �شوريا، التي 

اأطلقتها اجلمعية لإغاثة اأطفال 

�شـــوريا الذيـــن يواجهون املوت 

تت ت�شـــاقط الثلج وال�شقيع 

القار�ـــص، ممـــا بـــدوره يعك�ص 

تالحـــم وتعـــاون كافـــة جلـــان 

اجلمعية والتن�شـــيق امل�شـــرك 

لإجناح احلملة.

وقـــال الرويـــح: اإن جلنـــة زكاة 

العثمـــان وهي جزء من جمعية 

حققـــت  اخلرييـــة  النجـــاة 

اإجنـــازات ُمباركـــة يف تقـــدمي 

الدعم لالجئني ال�شـــوريني يف 

كل مـــن الأردن وتركيـــا، وهذا 

اأهـــل  وتالحـــم  تعـــاون  يُـــربز 

الكويـــت يف اإغاثـــة امللهوفـــني، 

ودعـــم املحتاجـــني منـــذ قدمي 

الأزل، وهذا ما ُجبل عليه اأهلها 

وورثوه عن الآباء والأجداد.  

واأ�شـــاد الرويح بالتفاعل املميز 

لأهـــل اخلري مع احلملة، الذي 

يظهـــر معدن ال�شـــعب الكويتي 

تعك�ـــص  ُم�شـــرفة  �شـــورة  يف 

مبعانـــاة  الإن�شـــاين  ال�شـــعور 

الالجئني ال�شـــوريني وظروفهم 

القا�شـــية التـــي ميـــرون بها يف 

هذه الأونة.

ونا�شد الرويح اأ�شحاب القلوب 

الرحيمـــة واأهل اخلـــري وذوي 

البي�شـــاء واملح�شـــنني  الأيادي 

احلال  ومي�شـــوري  والقادريـــن 

يف الكويـــت اإىل اإخـــراج اأموال 

لدعـــم  وزكواتهـــم  �شـــدقاتهم 

الإخوة الالجئني ال�شوريني.  

لجنة زكاة العثمان تناشد الخيرين دعم إغاثة سوريا

ثمـــن نائب املديـــر العام بجمعيـــة النجاة 

 : اخلرييـــة جابـــر الونـــدة دورهـــا قائـــالاً

ا من اأوجـــه العمل اخلريي  "النجـــاة" وجهاً
ا ممدودة بالعطـــاء، طالت  الكويتـــي، ويـــداً

�شعوباًا وجُمتمعات فقرية حاملة �شدقات 

وزكوات املح�شنني، ُمرجمة بذلك عطاءاًا 

خريياًـــا جبل عليـــه الآباء والأجـــداد ُمنذ 

القـــدم، وبدورنـــا نكمـــل امل�شـــري رافعني 

رايـــة الكويت عاليـــة خفاقـــة يف املحافل 

الدولية.

واأعلن الوندة عن قيام وفد كبري من جمعية 

النجاة اخلريية بزيـــارة لدولة بنجالدي�ص 

�شم كل من جلنة زكاة �شلوى، وجلنة زكاة 

ال�شـــامية وال�شويخ، وتوجه كل وفد لزيارة 

منطقة ُمعينة يف دولة بنجالدي�ص مرامية 

الأطـــراف، للوقوف علـــى اأبرز احتياجات 

امل�شـــاريع اخلريية التـــي تُنفذها اجلمعية 

هنـــاك، وتفقـــد امل�شـــاريع قيد الإن�شـــاء، 

وُمتابعة امل�شاريع القدمية التي مت تنفيذها 

منذ فرة ومعرفة احتياجاتها.

 وبـــنّي الونـــدة: اأن النجـــاة اخلرييـــة قبل 

البـــدء يف تنفيذ امل�شـــاريع اخلريية، تقوم 

بعمـــل درا�شـــة جـــدوى لهـــذه امل�شـــاريع، 

ومعرفة اأبـــرز اأهدافهـــا والنتائج املرجوة 

منها، وبعـــد الجتماع واملناق�شـــة واقتناع 

جلنة العمل اخلارجي بامل�شروع واأهميته، 

تبـــداأ مرحلة التنفيـــذ، فيتـــم التعاقد مع 

اجلمعيـــات اخلريية الر�شـــمية واملعتمدة 

من قبـــل احلكومـــات، ونحر�ـــص على اأن 

ندعو �شـــفراء الكويت للم�شـــاركة معنا يف 

تنفيذ اأعمالنا، لنـــربز بذلك وجه الكويت 

ا  اخلريي الريادي، وكذلك نفتح باباًا وا�شعاً

من التوا�شـــل مـــع املتربعـــني، ونوثق لهم 

امل�شـــاريع اخلريية بال�شور ومراحل البناء 

والت�شـــييد، وندعوهم للم�شـــاركة معنا يف 

الفتتـــاح، لي�شـــاهدوا جميـــل مـــا قدمت 

اأيديهـــم مـــن خري لالإ�شـــالم وامل�شـــلمني، 

وذلك مما جعلنا ِقبلة املتربعني. 

الوندة: نسير على درب اآلباء واألجداد

وفد النجاة الخيرية يزور بنجالديش لمتابعة المشاريع الخيرية

عبداهلل الرويــــح

رئي�ص جلنة زكاة العثمان
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النجـــاة اخلرييـــة



اأكد اخلبري الربوي ومدير مدر�شة النجاة النموذجية بنني 

فرع املنقف حممد الدو�شري، على اأن اللغة هي وعاء الثقافة 

وم�شدر العادات والتقاليد والقيم الأ�شيلة للفرد واملجتمع، 

ا  ا باجلهـــود املباركة التي تبذلها دولـــة الكويت اأمرياً ُم�شـــيداً

وحكومة و�شـــعباًا جتاه تفعيل دور اللغـــة العربية والهتمام 

بربية الأجيال على النهل من هذا املعني ال�شايف.

وقال الدو�شري يف كلمته التي األقاها مبنتدى اللغة العربية 

العا�شـــر، والذي اأقامتـــه مدار�ص النجـــاة مبنطقة املنقف، 

و�شرف برعاية وح�شور معايل ال�شيخ في�شل احلمود املالك 

ال�شباح، احتفلت الكويت هذا العام باختيار �شاحب ال�شمو 

اأمري البالد ال�شـــيخ �شباح الأحمد اجلابر ال�شباح -حفظه 

ا اإن�شانياًا  ا للعمل الإن�شاين، والكويت مركزاً اهلل ورعاه- قائداً

عاملياًا.

ومـــن ناحيتـــه ثمن ال�شـــيخ حمـــود العلي احلمود ال�شـــباح 

اجلهـــود الرائعة التي تبذلها مدار�ص النجاة ذات ال�شـــمعة 

الطيبـــة يف اإقامة مثل هذه املنتديـــات التي تُعزز دور اللغة 

العربية، وتُ�شـــجع على الجتهاد يف تعلمها يف ظل التناف�ص 

ا  العاملي ال�شـــديد الذي نلم�شـــه من اللغات الأخرى، ُم�شيداً

بالتنظيم الراقي الذي مل�شه اأثناء احلفل والتن�شيق والرتيب 

الـــذي يدل على اجلهد الكبري الـــذي بذلته مدار�ص النجاة 

ليخرج املنتدى بتلك ال�شورة الراقية امل�شرفة. 

اأعلن رئي�ص جلنة زكاة كيفان التابعة جلمعية النجاة اخلريية 

ا على  ال�شـــيخ عود اخلمي�ص عن افتتاح اللجنة لـ25 م�شجداً

نفقـــة اأهـــل اخلري من اأبنـــاء الكويت  يف عـــدد من املناطق 

النائية بجمهورية بنغالدي�ص بعد اأن مت النتهاء من اإن�شـــاء 

ا اأن التكلفة  هـــذه امل�شـــاجد وجتهيزها وفر�شـــها، مو�شـــحاً

الإجمالية لإن�شـــاء امل�شجد الواحد تراوحت من 3000 اإىل  

10000دينار كويتي.

جاء ذلك يف ت�شريح �شحايف خالل زيارة اخلمي�ص الأخرية 

لدولـــة بنغالدي�ص على راأ�ص وفد خريي  من جمعية النجاة 

اخلرييـــة ملتابعة اأعمال واأن�شـــطة وم�شـــاريع اللجنة هناك 

بالتن�شـــيق مع امل�شـــوؤولني يف حكومة بنغالدي�ص، وبالتعاون 

مع عدد من اجلمعيات اخلريية هناك.

واأو�شح اخلمي�ص اأن م�شروع بناء امل�شاجد يف بنغالدي�ص من 

ا على  ا ، موؤكداً ا كبرياً اأهم امل�شاريع التي توليها  اللجنة اهتماماً

اأن امل�شروع نوع من اأنواع التكافل الجتماعي بني امل�شلمني، 

واأن اللجنة حري�شـــة على تقدمي الدعم والعون وامل�شـــاندة 

للم�شلمني يف الدول العربية والإ�شالمية الفقرية.

ا  واأ�شـــار اخلمي�ص اإىل اأن  اللجنة تُتابع اإن�شـــاء 75 م�شـــجداً

اآخريـــن يف بنغالدي�ص لي�شـــل اإجمايل عدد امل�شـــاجد التي 

تقـــوم اللجنة بت�شـــييدها على نفقة اأهل اخلري واأ�شـــحاب 

الأيادي البي�شـــاء من اأبناء الكويت اإىل 100 م�شجد بحمد 

اهلل وف�شله. 

"زكاة كيفان": افتتحت
 25 مسجدا في بنغالديش على 

نفقة المحسنين

مدارس النجاة أقامت منتدى 
اللغة العربية "كويت اإلنسانية 

في عيون العربية"
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اأ�شـــاد مدير عام جلنة التعريف بالإ�شـــالم جمال ال�شـــطي مب�شروع تعليم 

ا اأنه كان �شبباًا يف فكرة اإن�شاء اللجنة عام  اللغة العربية يف اللجنة، مو�شحاً

1978م، لفتاًا اإىل اأن فكرة تعليم اللغة العربية كانت �شبباًا يف اإ�شالم اأكرث 
من 20 األف مهتد ومهتدية منذ ن�شـــاأة اللجنة وحتى الآن، فكانت اللجنة 

ا تُ�شـــمى مبدار�ص اجلمعة، حيث بداأت فكرتهـــا بتدري�ص الوافدين  �شـــابقاً

اللغة العربية كل يوم جمعة، وا�شتمر تعليم اللغة العربية باللجنة وُف�شولها 

الدرا�شية حتى يـــومنا هذا.

جاء ذلك يف ت�شـــريح لل�شطي مبنا�شـــبة اليوم العاملي للغة العربية، وقال: 

اإن م�شـــروع اللغة العربيـــة يهدف اإىل العناية بها كونهـــا لغة القراآن ولغة 

الر�شـــالة املحمدية، واللغة العربية كذلك مدخل للتعريف بالإ�شـــالم، ويف 

الكويت اأكرث من 700 األف وافد غري ناطقني باللغة العربية.

واأفاد ال�شـــطي باأن اللجنة تعمل على ك�شـــب ال�شرائح املثقفة من ال�شفراء 

والدبلوما�شـــيني والأطباء واملهند�شـــني وغريهم من اجلاليات، واحت�شان 

املتميزيـــن مـــن ُمتعلمـــي اللغة العربيـــة وتاأهيلهـــم لرجمة الإ�شـــدارات 

الإعالمية وال�شرعية التي تتاجها اللجنة للجاليات مبختلف اللغات.

وزاد ال�شـــطي: اإن الغر�ـــص من م�شـــروع اللغة العربية هـــو تخريج قرابة 

3000 دار�ـــص �شـــنوياًا من املهتدين اجلدد، وكذلـــك تعليم اأكرث من 1500 
وافد من غري امل�شـــلمني، وتعليم اأع�شـــاء البعثات الدبلوما�شية وال�شفراء 

لهذه اللغة، وذكر ال�شـــطي اأن م�شـــرع اللغة العربية كذلك م�شـــروع خريي 

ودعوي مُيكن امل�شـــاهمة فيه باأي مبلغ وبكفالة طالب وامل�شاهمة مفتوحة 

عرب الت�شال باأرقام اللجنة 22444117 اأو 97600074 اأو بزيارة مواقع 

ipc.org.kw اللجنة الإلكرونية

وبنّي ال�شطي اأن تكلفة الطالب الواحــــد يف ف�شل تعليم اللغة العربية  25 

ا، واأن رعاية ف�شـــل كامــــــل ملـــــدة �شـــنة ي�شـــمل 200 دار�ص يُكلـــف  ديناراً

اللجنـــة 5000  دينـــار. 

العمـــل  يف  وتفانيهـــن  جلهودهـــن  ا  تقديـــراً

نظمتا رئي�شـــة ق�شـــم التوعية باإدارة ال�شـــوؤون 

الن�شائية ال�شـــيدة اإقبال احلجي ومديرة فرع 

املنقف عائ�شـــة جمعة رحلة اإىل جزيرة فيلكا 

ومب�شـــاركة 59 داعيـــة وموظفـــة يف جـــو من 

الألفة والأخوة، حيـــث تعرفت الداعيات على 

تاريخ الكويت خـــالل زيارتهن للقرية الراثية 

والأماكن ال�شياحية يف اجلزيرة.

وقالـــت مديـــرة العالقـــات العامـــة والإعالم 

عذوب العو�شـــي بهـــذه املنا�شـــبة: اإن الرحلة 

وداعيـــات  موظفـــات  تفيـــز  اإىل  تهـــدف 

واإداريـــات وم�شـــوؤولت الأق�شـــام بـــالإدارات 

الن�شـــائية لت�شـــجيعهن على العطاء وتعريفهن 

بالدور املهـــم الالئي يقيمن به خدمة لدينهم، 

ورفـــع م�شـــتوى الأداء الوظيفـــي وزيادة الولء 

والنتمـــاء له، واأ�شـــارت اإىل اأن الرحلة تهدف 

ـــا اإىل تقيـــق التوا�شـــل بـــني املوظفني  اأي�شاً

وامل�شـــوؤولني يف الإدارات الن�شـــائية والوقوف 

على اآخر امل�شـــتجدات، وال�شـــتماع لطلباتهن 

يف جو من املحبة والألفة، وذلك لرفع الكفاءة 

الإنتاجية لديهن وال�شتمرار يف العطاء.

واأكـــدت على اأن برنامج الرحلة ا�شـــتمل على 

العديـــد مـــن الفقـــرات الرفيهيـــة والثقافية 

وامل�شابقات.

واختتمت بتوجيــه ال�شكـر للح�شـور من املوظفات 

والداعيـــات والإداريات وامل�شـــوؤولت من الأفـرع 

املختلفة. 

بهدف تحفيزهن..
 59 داعية وموظفة في رحلة 

ترفيهية لجزيرة فيلكا

الشطي : التعريف باإلسالم وليدة تعلم 
اللغة العربية
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التعريف بالإ�سالم
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نظمت الإدارة الن�شائية للتعريف بالإ�شالم 

"دار امليلـــم" فرع ال�شـــديق رحلة ترفيهية 
للجاليـــة الهنديـــة اإىل حديقـــة خيطـــان، 

�شاركت فيها 15 �شيدة من املهتديات وغري 

امل�شـــلمات واأطفالهن، وباإ�شـــراف الداعية 

الهندية )خو�شـــنما نا�شـــيام �شـــيخ(، حيث 

قامت باإلقاء حُما�شـــرة عن �شرية الر�شول 

]، ونظمت م�شابقات ثقافية.
لفـــرع  الن�شـــائية  الإدارة  وقالـــت مديـــرة 

ال�شديق نورية عبد الهادي بهذه املنا�شبة: 

اإن الرحلـــة تهـــدف اإىل التعريـــف ب�شـــرية 

النبـــي حممـــد ] وبيـــان اأثـــر دعوته يف 

هدايـــة النا�ـــص، و�ُشـــلوكهم طريـــق احلق 

والبتعـــاد عـــن طريـــق ال�شـــالل، وكيـــف 

اأنه ] تمـــل الكثري يف دعوتـــه لإخراج 

النا�ـــص من ُظلمات اجلهل اإىل نور الهداية 

والرحمة، ُم�شـــرية اإىل اأن ال�شـــرية النبوية 

هـــي اجلانب العملي والقـــويل لهذا الدين 

العظيـــم، والطريق واملنهج لكل من �شـــلك 

طريق الإ�شالم.

واأ�شافت عبد الهادي اأن الداعية اأو�شحت 

كيف اأن الر�شول ] بذل الغايل والنفي�ص 

يف �شـــبيل اإقامـــة هـــذا الديـــن، وتمـــل 

ال�شعاب وامل�شقة لتو�شيله لأمته.

واختتمت الرحلة باإ�شـــهار اإ�شالم �شيدتني 

تاأثرتـــا مبـــا قامت بـــه الإدارة من دعوتهن 

يف ال�شابق، وح�شورهن الرحلة، وتاأثرهما 

باملعلومات التي تناولتها املحا�شرة، كما  مت 

تكرمي الفائزات يف امل�شابقة الثقافية. 

ا حللم املهتدين اجلدد وتوا�شـــالاً لرعايتهم اأطلقت جلنة  تقيقاً

التعريف بالإ�شـــالم »رحلة الأمل الثانية« لعمرة املهتدين اجلدد، 

وهـــي تعد الرحلة رقم 50، برعاية ودعـــم الدكتورة اأمل مبارك 

احل�شـــاوي، وبالتعاون مع جلنة زكاة ال�شامية وال�شويخ من اأمام 

ا من املهتدين ودعاتهم  فرع املنقف، وتمل على متنها 50 �شخ�شاً

وهي قافلة خا�شة باجلالية الفليبينة، وذلك بهدف تثبيت الإميان 

يف قلوب املهتدين اجلدد وُم�شـــاعدتهم على تاأدية املنا�شـــك، وبث 

روح الإخوة يف نفو�شهم، وذلك بعد اجتيازهم لعدة دورات يف ق�شم 

الف�شول الدرا�شية باللجنة، وكان يف وداع القافلة م�شوؤولوا ودعاة 

جلنة التعريف بالإ�شالم وجلنة زكاة ال�شامية وال�شويخ، وعدد من 

الكفالء الذين غمرتهم ال�شعادة وقت انطالق الرحلة.

ويف هذا ال�شـــياق �شـــرح مدير احلج والعمـــرة باللجنة املحامي 

منيف العجمي باأن اللجنة  تقوم بتنفيذ هذا امل�شروع من 5 - 7  

مرات يف العام، وت�شـــل كفالة امل�شـــلم اجلديد يف هذا امل�شـــروع 

ا، يق�شي منه املهتدون 4  ا(، وُمدة الرحلة اأ�شـــبوعاً اإىل )90 ديناراً

اأيـــام مبكة وثالثة اأيام باملدينة املنورة، يتعرفون من خاللها على 

ا لأدائهم فري�شة احلج فيما بعد. الأماكن املقد�شة تهيداً

وبنّي العجمي اأنه: ي�شـــرف علـــى هذه الرحالت ُمرافقون ودعاة 

لهم خـــربة يف رحالت العمرة، ويُرافـــق كل جالية من اجلاليات 

املوجـــودة داعية من اأ�شـــل جن�شـــيتهم، يتحـــدث بلغتهم وخالل 

زيارتهم ملكة واملدينة يتم و�شـــع برامج ثقافية عن كل مكان من 

الأماكن املقد�شـــة التي يقومـــون بزيارتها: )جبـــل عرفة، وجبل 

حـــد، وغار حراء، واجلمرات(، وذلك للتعرف عليها قبل احلج، 
ُ
اأ

وكذلك م�شنع ُك�شوة الكعبة وجممع امللك فهد لطباعة امل�شحف 

ال�شريف.  

ثمار الرحلة الترفيهية لنسائية فرع الصديق 

إشهار إسالم سيدتان في حديقة خيطان 

تحت شعار »فضل من الله ونعمة« 
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تبرعاتكم أدفأتهم يا أهل الكويت

50 د.ك
للتدفئةسهم ا�غاثة الشتوية ووقــود  دفايات   

 مالبس شتوية و بطانيات
غــــذائــــيــــة ــــــــــــرود  ط  

يمكنكم التبرع من خالل االستقطاع البنكي على حساب رقم: 

0 - بنك بوبيان 0 8 8 8 1 0 7 4

بفضل عطائكم باشرنا حملتنا ا�غاثية العاجلة في (سوريا - لبنان - ا�ردن - غزة)

#برد ــ الشام ــ مؤلم

أنقذوا أطفال سوريا وغزة

مبلغ ــــأي  ب ــة  ــم ــاه ــس ــم ال ــمــكــن  ي ــا  ــم  ك
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اأعلنـــت جلنـــة التعريف بالإ�شـــالم –دار النوري باجلهـــراء- اأن الدار قامت 

باإر�شـــال 1124 ن�شخة من امل�شحف املرجم اإىل اململكة املتحدة على نفقة 

ال�شيخة �شهيلة ال�شباح للتعريف بالإ�شالم لغري امل�شلمني.

وقال امل�شـــرف على ق�شم ال�شـــتقطاعات بالدار اأحمد بندر بهذه املنا�شبة: 

اإن هذا العمل لي�ص مب�شـــتغرب على اآل ال�شـــباح الكرام، فلهم اأياٍد بي�شـــاء 

وا�شـــحة الب�شـــمات يف جلنة التعريف بالإ�شالم، من خالل ما يُقدمونه من 

ا اإىل اأن رحالت العمرة للجاليات الإ�شالمية  دعم مادي ومعنوي لها، ُم�شرياً

واملهتدين اجلدد ت�شـــري �شـــنوياًا تت رعاية اآل ال�شباح الكرام، بل يقومون 

بتوديع املعتمرين يف تلك الرحالت يف م�شهد اإن�شاين يُعرب عن اأ�شالة وقيم 

هذه الأ�شرة الكرمية.

واأ�شـــار اإىل اأن اختيـــار ال�شـــيخة �شـــهيلة ال�شـــباح –جزاهـــا اهلل عنا وعن 

امل�شـــلمني خري اجلزاء- للم�شـــاحف املرجمة جاء من بـــاب التعريف بهذا 

الدين العظيم لغري امل�شلمني كو�شيلة دعوية �شهلة تكون ُم�شاحبة لل�شخ�ص 

ي�شتطيع من خاللها التعرف على الإ�شالم، والقراآن الكرمي وما به من اآيات 

عظيمة، ومعان خالدة.

واأكـــد بنـــدر على اأهمية ن�شـــر امل�شـــحف املرجم، حيث اإن القـــراآن الكرمي 

يحوي بني دفتيه منهج حياة ُمتكامل، ولذلك فاإن اأغلب من يدخل الإ�شـــالم  

يف الغرب يكون ب�شـــبب ترجمـــات القراآن الكرمي، فالقـــراآن يُبني لنا عاملية 

ر�شـــالة الإ�شالم التي ت�شـــلح لكل زمان ومكان، وفيه كل ما جاء به الإ�شالم 

من قيم وتعاليم �شـــمحة تدعو اإىل اخلري والرحمة وامل�شـــاواة، قال تعاىل: 

ا اإىل اأن اللجنة ت�شعى اإىل تو�شيل  )وما اأر�شلناك اإل رحمة للعاملني(، م�شرياً

هذه الرحمة املهداه اإىل غري امل�شلمني باملوعظة واحلكمة واحل�شنة لتحقيق 

ال�شعادة يف الدنيا والآخرة.

يُذكر اأن دار النوري قامت مُمثلة يف امل�شرف العام على ق�شم ال�شتقطاعات 

اأحمد بندر بزيارة املتربعة لتكرميها على ما قدمته من عمل دعوي باإهداها 

ا على دعمها وُم�شاهمتها يف عمل اللجنة اخلريي.  درع تذكاري تقديراً

بدعـــوة كرمية مـــن اإحدى الأ�شـــر الكويتية 

قامـــت الداعيـــة بـــدار النـــوري للتعريـــف 

بالإ�شالم –الإدارة الن�شائية- "را�شية �شيخ" 

بزيارتها ملقابلة عاملتني من غري امل�شـــلمات 

مـــن دولة )غانا(، وذلك من خالل م�شـــروع 

"الدعـــوة يف بيـــت العائلة" التـــي تقوم عليه  
الإدارة الن�شـــائية يف اإطار حملتها الدعوية 

"ارحم تُرحم".
ال�شـــمري  �شـــعاع  الإدارة  مديـــرة  وقالـــت 

بهـــذه املنا�شـــبة:  اإن الداعية قامـــت باإلقاء 

حُما�شـــرة على ال�شـــيدتني بعنوان )من هو 

اخلالق؟(، تطرقت من خالها اإىل تو�شـــيح 

مفهـــوم الإلـــه، ومن هـــو خالق هـــذا الكون 

العظيـــم؟ وكيف اأن هذا الكون له اإله واحد 

اأبدع و�شور واأنعم علينا بالكثري.

واأ�شارت اإىل اأن ال�شيدتني بعد انتهاء املقابلة 

اأبدوا رغبتهما يف الدخول بالإ�شالم، وبف�شل 

اهلل وعونه نطقتا ال�شهادتني بح�شور اأفراد 

الأ�شرة الكرمية الذين اأعربوا عن �شعادتهم 

الغامـــرة بهـــذا احلدث ال�شـــعيد، �شـــاكرين 

للجنـــة ُجهودهـــا يف دعـــوة غري امل�شـــلمني 

لالإ�شالم باحلكمة واملوعظة احل�شنة.

واختتمـــت بتوجيه ال�شـــكر للعائلة الكويتية 

التي قامـــت بدورها الدعوي بدعوة الإدارة 

الن�شائية ملقابلة ال�شيدتني. 

إشهار إسالم
سيدتان بنسائية دار 

النوري بالجهراء

التعريف باإلسالم: 1124 من المصحف 
المترجم لبريطانيا 

على نفقة الشيخة سهيلة الصباح
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اأكـــد رئي�ـــص جلنـــة زكاة الفحيحيـــل 

اخلرييـــة  النجـــاة  جلمعيـــة  التابعـــة 

ال�شـــيخ عبد اهلل الدبو�ص اأن اأن�شـــطة 

وم�شاريع اللجنة الداخلية واخلارجية، 

ا لدور الكويت الإن�شاين  تاأتي تر�شـــيخاً

النازحـــني  اأن  ا  مو�شـــحاً والريـــادي، 

ا اإن�شانية  ال�شـــوريني يعي�شون اأو�شـــاعاً

�شـــعبة للغايـــة، فالظـــروف املناخيـــة 

الأخـــرية اقتلعـــت الأ�شـــجار وقتلـــت 

الأطفال ودمرت اخليام، لفتاًا اإىل اأن 

اجلمعيات اخلريية الكويتية �شـــطرت 

اأروع واأنبل درو�ص العطاء، وب�شـــماتها 

ميدانياًا جلية للعيان. 

جاء ذلك يف ت�شريح �شحايف للدبو�ص 

اأدىل بـــه خالل تواجـــده على احلدود 

اإن  قـــال:  الأردنيـــة حيـــث  ال�شـــورية 

جمعيـــة النجـــاة اخلرييـــة مـــن اأوىل 

باإر�شـــال  بـــادرت  التـــي  اجلمعيـــات 

امل�شـــاعدات للنازحـــني منـــذ انـــدلع 

زكاة  وحر�شـــت  ال�شـــورية،  الأزمـــة 

الفحيحيـــل وجلـــان اجلمعية الأخرى 

ـــا طارئاًا، لبحث �ُشـــبل  بعقـــد اجتماعاً

تقـــدمي امل�شـــاعدات للنازحني والذين 

اأ�شابتهم العا�شـــفة الثلجية الأخرية،  

ا فوق  حيـــث بلـــغ ارتفـــاع الثلـــج مـــراً

الأر�ـــص، مما جعل احلركة من الأمور 

ال�شـــعبة للغاية، واأودى بوفاة ع�شرات 

الأطفـــال ال�شـــغار، واأدى اإىل تدمـــري 

اخليـــام وتطايرهـــا مع الريـــاح ،مما 

فاقـــم من الأزمة، حيث يعي�ص يف تلك 

املخيمـــات الأطفـــال واملر�شـــى وكبار 

ال�شـــن والعجـــزة وذوي الحتياجـــات 

اخلا�شة، فعندما كنا نوزع امل�شاعدات 

لهـــم كادت اأطرافنا تتجمد من �شـــدة 

الربودة، ونحن نرتدى ثياباًا ُمهيئة للربد، 

فكيف بهــــوؤلء النازحني الذين يعي�شــــون 

ُمنذ �شنوات يف تلك املخيمات ؟!

وحول طبيعة امل�شاعدات التي قدمتها 

جلنة زكاة الفحيحيـــل وجلان جمعية 

النجاة يف هـــذه الزيارة قال الدبو�ص: 

قدمنا لهم و�شائل التدفئة و�شلندرات 

الغاز، والطرود الغذائية وامل�شتلزمات 

ـــا للخطة  ال�شـــرورية الأخـــرى، وطبقاً

التي و�شعتها اجلمعية وجلانها، فاإننا 

ن�شـــتهدف تقدمي ُم�شـــاعدات لقرابة  

�شـــرة مـــن النازحـــني، ونحن 
ُ
2000  اأ

ن�شـــتقبل تربعات وزكوات و�شـــدقات 

املح�شنني، كل قدر ا�شتطاعته، وتكلفة 

الأ�شرة الواحدة يومياًا ديناران مبعدل 

ا  ا كويتياًـــا تكفـــي  اأ�شـــبوعاً 14 دينـــاراً
كامالاً ، فبهذا املبلغ الب�شـــيط تُ�شاهم 

�شرة  
ُ
يف ر�شـــم الأمل وال�شـــعادة على اأ

مكونـــة من خم�ص اأفراد ل ينامون من 

�شدة الربد، فطوبى لأهل اخلري.

وو�شـــف الدبو�ص املخيمات بال�شـــيئة 

للغايـــة، حيث يعي�ص مئات الآلف من 

النازحني ال�شـــوريني الذين هربوا من 

جحيـــم النـــريان اإىل املجهـــول، حيث 

ل تتوافـــر لهم اأدنـــى ُمقومات احلياة 

الأدميـــة، فلم�شـــنا من خـــالل زيارتنا 

امليدانيـــة مـــدى احلالة املزريـــة التي 

يعي�شـــها النازحون، فاحل�شـــول على 

ال�شـــلع الغذائيـــة ال�شـــرورية �شـــعب 

للغاية، وانت�شار الأمرا�ص بينهم عالوة 

علـــى كبـــار ال�شـــن وذوي الأمرا�ـــص 

ـــا  الذيـــن ل يجـــدون عالجاً املزمنـــة 

يُخفف عنهم ويالت الأمل، و�شـــاهدنا 

�شباباًا اأطرافهم مبتورة يحتاجون اإىل 

من يُ�شـــاعدهم، وكذلك اأطفالاً وبناتاًا 

�شـــغاراًا يف �شـــن الطفولة طالتهم اآلة 

البط�ـــص وتركتهـــم جرحـــى يُقا�شـــون 

ويـــالت احلياة، تلك امل�شـــاهد جتعلنا 

نحمـــد اهلل على ما اأنعم اهلل به علينا 

من اأمـــن واأمان ورغد يف العي�ص. ويف 

اخلتام �شكر الدبو�ص ُحكومة الكويت 

ووزارة اخلارجية و�شـــفارات الكويت،  

ملا تقوم به من دور ُمتميز جتاه تقدمي 

امل�شاعدات للنازحني ال�شوريني. 

زكاة الفحيحيل قدمت مساعدات الخيرين 
للنازحين بالحدود األردنية

م�ساريــــع خرييــــــة





اأكد �شـــفري دولة الكويت لدى الربازيل 

عيـــادة مـــربد ال�شـــعيدي اليـــوم بـــذل 

ال�شـــفارة الكويتيـــة اجلهـــود مـــن اأجل 

بالديـــن  الربازيلـــي  ال�شـــعب  تعريـــف 

الإ�شـــالمي وتعاليمـــه واُ�ش�شـــه "التـــي 

تنبـــذ العنـــف والقتـــل، وقـــال ال�شـــفري 

ال�شـــعيدي يف بيان:اإنه �شـــارك يف لقاء 

بعنوان )تاور الأديان( يف مدينة �شـــاو 

باولو الربازيلية بهدف تعريف ال�شـــعب 

الربازيلي بالدين الإ�شـــالمي املت�شامح 

مع كافة الأديان واملجتمعات.

امل�شـــاركة  مـــن  الهـــدف  اأن  واأو�شـــح 

مـــع ال�شـــفراء العـــرب التاأكيد لل�شـــعب 

الربازيلي اأن الدين الإ�شالمي احلنيف 

ينبـــذ العنف والقتـــل يف حُماولة تعديل 

ال�شـــورة النمطيـــة التـــي باتت تت�شـــوه 

ب�شـــبب زيـــادة وتـــرية العنـــف باأرجـــاء 

العامل. وقـــد �شـــارك يف اللقاء جمل�ص 

ال�شـــفراء العرب يف العا�شمة برازيليا، 

امل�شـــوؤولني يف احلكومـــة  مـــن  وعـــدد 

الربملـــان  مـــن  ومُمثلـــون  الربازيليـــة 

الربازيلـــي، بالإ�شـــافة اإىل مُمثلني من 

اجلالية العربية هناك. 
الدكتــــور �شـــالح  الفلكـــي  الباحـــــــث  اكـــد 

العجريي اأهمية )مر�شـــد العجيــــري( الذي 

اأن�شـــاأه النـــادي العلمـــي الكويتي يف درا�شـــة 

علـــوم الفلك والكواكـــب واإحيــــــاء الهتمام 

مبظاهـــــر العلــوم الفلكية يف الراث العربي 

والإ�شالمي.

وقـــال العجريي يف حُما�شـــرة بعنـــوان )علم 

الفلـــك والكواكب( قدمهـــا يف اإدارة التاأهيل 

املهنـــي للمعاقني اإن املر�شـــد يتميز مبوقعه 

اجلغرايف القريب من مدار ال�شـــرطان الأمر 

الـــذي يتيح للرا�شـــد ُم�شـــاهد مـــا ل مُيكن 

ُم�شاهدته يف نف�ص الوقت يف خطوط الطول 

الغربية.

واأ�شاف اأن املر�شد الذي افتتحه �شمو الأمري 

الراحل ال�شيخ جابر الأحمد اجلابر ال�شباح 

يف عـــام 1986م اُ�شـــيف اإليه القبـــة الفلكية 

التي تكفلت باإن�شائها موؤ�ش�شة الكويت للتقدم 

العلمي وهي تُ�شـــكل منظومة علمية ُمتكاملة 

ومركـــز اإ�شـــعاع علمـــي يف املنطقة مو�شـــحااً 

اأن القبـــة تتـــوي على جهاز تكم رئي�شـــي 

للقبــة مُيكن ت�شـــغيله يدوياًا اأو اآلياًا اأو ت�شغيالاً 

ا.  متعدداً

اأعـــرب رئي�ـــص الهيئـــة اخلريية الإ�شـــالمية 

الأمـــريي  الديـــوان  يف  امل�شت�شـــار  العامليـــة 

الدكتور عبد اهلل املعتوق عن اعتزازه وفخره 

بتجديد الأمني العـــام لالأمم املتحدة بان كي 

مون الثقـــة به وتعيينـــه لولية ثالثـــة مبعوثاًا  

لل�شـــوؤون الإن�شانية، وقال املعتوق عقب تلقيه 

برقيـــة تهنئـــة من �شـــمو اأمري البالد ال�شـــيخ 

�شـــباح الأحمد اجلابر ال�شباح بالتجديد له 

مبعوثاًا لل�شـــوؤون الإن�شـــانية يف الأمم املتحدة 

ا  ا جتديداً لعام اآخر: اإن هذه الثقة تعترب اأي�شاً

للثقـــة بالعمـــل اخلـــريي الكويتـــي على وجه 

ا. اخل�شو�ص والإ�شالمي عموماً

واأ�شـــاف اأن الربقية ت�شـــمنت ت�شديد �شمو 

الأمري  على اأن هـــذا التجديد يُعترب "مبعث 

فخـــر لوطننا الغايل بتويل اأحـــد اأبنائه هذا 

املن�شـــب الرفيـــع، ويتاأكـــد ذلـــك مـــن خالل 

تو�شيع نطاق العمل ما يعك�ص جلياًا ما نحظى 

به من تقدير كبري لإ�شهاماتنا البارزة يف دعم 

العمل الإن�شاين".

وذكر اأن �شمو اأمري البالد قد ركز يف الربقية 

على اأن "تو�شـــيع نطاق وليتنا لت�شمل العمل 

مع احلكومات واملنظمات غري احلكومية يف 

دول جمل�ـــص التعـــاون لدول اخلليـــج العربية 

والعـــامل العربي والدول الأع�شـــاء يف العامل 

ال�شـــالمي تهدف اإىل ت�شـــليط ال�شوء على 

الكوارث الإن�شانية الكربى". 

المعتوق: تعييني مبعوثا أمميا للمرة الثالثة 
تجديد للثقة بالعمل الخيري الكويتي

السفير السعيدي.. 
نسعى لتعريف الشعب 
البرازيلي بالدين اإلسالمي

الفلكي العجيري.. )مرصد العجيري( ساهم 
باالهتمام بعلوم الفلك
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نظمـــت الأمانـــة العامـــة لالأوقـــاف الكويتية 

بالتعاون مع البنك الإ�شالمي للتنمية ورابطة 

ُم�شلمي »اللزا�ص« ندوة حول الوقف والعمل 

اخلـــريي يف مدينة ميلوز الفرن�شـــية تناولت 

النمـــاذج الناجحـــة للموؤ�ش�شـــات الوقفية يف 

الدول الإ�شـــالمية والغربيـــة ودور الوقف يف 

نه�شة املجتمعات.

وقال رئي�ص وفد الأمانة العامة ونائب الأمني 

العام للم�شـــارف الوقفية حممد اجلالهمة 

اإن امل�شـــاركة يف مثـــل تلـــك النـــدوات تاأتـــي 

للتعريـــف باملفاهيـــم احلديثـــة والتطبيقات 

املعا�شرة يف جمال تنمية املوؤ�ش�شات الوقفية 

من خالل م�شـــروع »قطـــاف« املخت�ص بنقل 

ا اإىل اأن  وتبـــادل التجـــارب الوقفيـــة ُم�شـــرياً

الأمانة العامة لالأوقاف عقدت اأكرث من 25 

ندوة وور�شـــة عمل يف 20 دولة على م�شتوى 

العامل.وعر�ص اجلالهمة خالل الندوة التي 

اُفتتحت وا�شتمرت  ملدة يومني جتربة الأمانة 

العامـــة لالأوقـــاف الرائدة يف جمـــال الوقف 

والعمل اخلريي والتطوعي. 

بحث رئي�ص امل�شيخة الإ�شالمية الألبانية 

ا�شـــكندر بروت�شـــاي مـــع رئي�ـــص اللجنـــة 

ال�شت�شـــارية العليا للعمل على ا�شـــتكمال 

التابعـــة  ال�شـــريعة الإ�شـــالمية  تطبيـــق 

للديوان الأمريي الدكتور خالد املذكور 

ا مـــن املو�شـــوعات ذات الهتمام  عـــدداً

امل�شرك و�ُشـــبل التعاون بني اجلانبني، 

وقالت اللجنة يف بيان �شحايف: اإن الدكتور 

املذكـــور �شـــرح لربوت�شـــاي خـــالل اللقاء 

جوانب من عمل اللجنـــــــــة واإجنازاتـــــها 

والقت�شـــاديــــة  الربويــــة  وم�شـــاريـــعها 

والت�شريعية والجتماعية والإعالمية.

واأ�شـــاف البيـــان اأن بروت�شـــاي اأعـــرب 

خـــالل اللقاء عن تنياتـــه بنقل جتربة 

اللجنة يف تطبيق ال�شـــريعة الإ�شالمية 

اإىل األبانيا وزيارة اأع�شاء اللجنة لبالده 

لتقدمي ور�شة عمل يف هذا املجال.

ح�شـــر اللقاء قن�شل �شـــفارة جمهورية 

األبانيـــا لدى البالد الري هو�شـــا ومفتي 

حممـــد  الألبانيـــة  �شـــوكودرا  مدينـــة 

�شـــوتاري، وم�شـــوؤول ق�شـــم الـــزكاة يف 

امل�شـــيخة اندرين را�شـــا، والأمني العام 

للجنة بالوكالة عبد اللطيف الفليج. 

اخلرييـــة  اجلمعيـــات  اإدارة  مديـــر  ك�شـــف 

واملربات بوزارة ال�شـــوؤون الجتماعية والعمل 

ورئي�ـــص فريق ُمتابعة ن�شـــاط العمل اخلريي 

امليداين الدكتور اأحمد ال�شانع عن بدء فرق 

التفتي�ص  يف تنظيم حمالت ُم�شتمرة وُمكثفة 

ملتابعـــة الدخـــالء على العمـــل اخلريي ممن 

يقومـــون بجمـــع تربعات خريية بـــدون وجه 

حق، دون احل�شـــول على تراخي�ص من وزارة 

ال�شوؤون.

جـــاء ذلك يف حديث للدكتور ال�شـــانع خالل 

ا على اأن  موؤتر �شـــحايف عقده مبكتبه موؤكداً

وزارة ال�شـــوؤون ما�شـــية يف حماربة الدخالء 

علـــى العمل اخلريي، وا�شـــعة جـــدولاً زمنياًا 

لإنهـــاء هذه املهمة يف غ�شـــون ثالثة اأ�شـــهر 

للتخل�ـــص مـــن ن�شـــر الإعالنـــات الداعيـــة 

اإىل جمـــع التربعـــات عـــن طريق �شـــاحنات 

الطرق ومواقع التوا�شـــل الجتماعي وبع�ص 

ال�شحف. وك�شف ال�شانع اأنه على الرغم من 

الإجراءات امل�شددة لوزارة ال�شوؤون يف ُمتابعة 

جمـــع التربعات ومراقبـــة العمل اخلريي اإل 

اأن اإيـــرادات جمع التربعات زادت يف الفرة 

الأخيـــــــرة اإىل اأكرث مـــن 400 %، مما يوؤكد 

علـــى اأن وزارة ال�شـــوؤون ل ت�شـــعى لتحجيــم 

العمـــل اخلـــريي بـــل تعمـــل علـــى تنظيمـــه 

وحمايتــــه مـــن اأي ت�شـــويه علـــى امل�شـــتويني 

املحلي والدويل. 

المذكور يبحث 
مع المشيخة األلبانية 

موضوعات ذات 
اهتمام مشترك

% نسبة الزيادة في إيرادات  "الشؤون": 400
العمل الخيري

فرنسا: األمانة العامة نظمت ندوة حول الوقف 
والعمل الخيري بمدينة ميلوز
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امتدحـــت الأمرية الإجنليزية �شـــوفيا، 

زوجـــة الأمـــري اإدوارد، احلجاب والزي 

الإ�شالمي، ُمعتربة اأن »الربقع مُيكن اأن 

ا »، وُم�شـــرية اإىل  ا وُمتوا�شـــعاً يكون اأنيقاً

اأن الأزيـــاء الإ�شـــالمية التقليدية تتمتع 

باإح�شا�ص كبري. 

ُمقابلـــة  يف  �شـــوفيا  الأمـــرية  وقالـــت 

مـــع واحدة مـــن اأقدم واأ�شـــهر املجالت 

الن�شـــائيـــــــــة الإ�شـــالميــــة، ال�شــــادرة 

الإ�شـــالمية  الأزيـــاء  اإن  بالإجنليزيـــة: 

ا بحق«. وجاءت  تت�شـــمن »�شـــيئاًا ماألوفاً

تعليقـــات الكونتة الربيطانية يف اأعقاب 

ُمنا�شـــبة عامة ح�شرتها بوجود مُمثلني 

عن اجلاليـــة الإ�شـــالمية يف بريطانيا، 

ومُمثلني عن مهرجان الأزياء الإ�شالمية 

الذي ينعقد يف بريطانيا �شنوياًا

واأ�شافت: »هناك الكثري من الأدلة باأن 

املراأة امل�شـــلمة مُيكن اأن ترتدي مالب�ص 

واأزياء جميلة مع احلفاظ على مالب�شها 

التقليديـــة، وهذه طريقة عظيمة جلمع 

النا�ص مع بع�شها، والقول لهم: باإن هذا 

ا«. هو ما نحن عليه حقاً

وتابعت بـــاأن: »ما ين�شـــاه النا�ص اأحياناًا 

هو اأن تت الربقع يوجد امراأة ترتدي 

�شـــيئاًا جميـــالاً بحـــق«، وقالـــت الكونتة 

الربيطانية اإن امللكة هي قدوتها ومثالها 

الأعلى، كما تُ�شـــري اإىل اأنها تعلمت من 

والدتهـــا اأن التعب لي�ص لـــه معنى، واأن 

عليهـــا اأن توا�شـــل العمل علـــى الدوام، 

واأن عليهـــا اأن تفعـــل الأ�شـــياء بطريقة 

اأنيقة، ولي�شت ع�شوائية وفو�شوية«. 

يبدو اأن هناك ن�شـــبة كبرية من الأملان ُمتخوفة من 

الإ�شالم، وقد تبنَيّ هذا من خالل ا�شتطالع للراأي 

ُطِرحت فيه عدة اأ�شئلة على عدد منهم، وقد تبني 

ا منهم ل يعرف اإل القليل عن  ا كبرياً ا اأن عدداً اأي�شاً

الإ�شالم.

وراأى 70 % منهم اأن ن�شـــبة امل�شـــلمني يف »اأملانيا« 

ُمرتفعـــة، ويعتقـــد ُربُعهـــم اأن ن�شـــبة امل�شـــلمني يف 

»اأملانيا« اأكرث من 21 %، بينما ن�شـــبتهم احلقيقية 

هي ن�شف يف املائة.

واأجـــاب 58 % منهم باأنهم ُمتخوفـــون من ازدياد 

تاأثري الإ�شـــالم يف اأوروبـــا يف الفرة الأخرية، وقد 

مَت التظاهر �شـــد الإ�شـــالم والدولة الإ�شالمية يف 

كل مـــن مدينتي »دري�شـــدن« و »كولـــن«، ومت اإلغاء 

تظاهرة يف مدينة »هانوفر«. 

أميرة بريطانية تمتدح الحجاب والزي اإلسالمي استطالع: معرفة األلمان 
باإلسالم قليلة جدا

الواليات المتحدة: أالسكا تتطلع الفتتاح أول 
مسجد

يف املنطقة التجارية يف »اأنكوراج« يف ال�شنوات الأخرية، وبخطوات قيا�شية، تتطلع 

»األ�شـــكا« اإىل النتهاء من بناء اأول م�شـــجد هناك، و�شـــوف تقوم الإدارة الروحية 

بعمل خطوات اإعالمية احتفالاً بقرب انتهاء هذا احلدث الكبري.

واجلديـــر بالذكـــر اأن البنـــاء تكلَّف اأكرث مـــن 3 مليون دولر اأمريكـــي، ُجمعت من 

امل�شـــلمني املقيمني هناك، حيث يُ�شـــلي امل�شـــلمون حالياًّا يف مزن ، وهذا املخزن 

هو الوحيد املعد حالياًّا لل�شالة.

وهنـــاك يعي�ص الكثـــري من ُمتلف اجلن�شـــيات؛ مثـــل: »غامبيا« والباك�شـــتانيني، 

والألبان والعراقيني، والبورميني والرو�ص واملاليزيني. 

العامل الإ�سالمي



كولونيـــا  كاتدرائيـــة  �شـــلطات  اأعلنـــت 

وهي واحدة من اأ�شـــهر معامل اأملانيا اأن 

ا على م�شـــرية  الظالم غمرها احتجاجاً

حلركة ُمناه�شـــة للم�شـــلمني يف اأنحاء 

املدينـــة التي تقع يف غرب اأملانيا. واأدى 

�شـــعود جماعة تدعى » بيغيدا« وتعني 

»وطنيون اأوروبيون ُمناه�شـــون لأ�شلمة 

الغرب«، اإىل اإ�شابة املوؤ�ش�شة ال�شيا�شية 

يف اأملانيـــا ب�شـــدمة ما دفع امل�شت�شـــارة 

انغيـــال مـــريكل اإىل القـــول يف كلمتهـــا 

مبنا�شـــبة العام اجلديد: اإن ُزعماء تلك 

احلركة عن�شـــريون ميتلئون بالكراهية، 

وحـــذرت املواطنني من ا�شـــتغاللهم يف 

هذا الأمـــر.، واجتذبت تلك احلركة يف 

جتمعهـــا احلا�شـــد يف مدينة دري�شـــدن 

ب�شـــرق اأملانيـــا نحو 17 األف �شـــخ�ص، 

وتُخطـــط ملزيد من امل�شـــريات يف مدن 

خرى من بينها كولونيا، حيث �شـــتُنظم 
ُ
اأ

ا بجوار الكاتدرائية. ا حا�شداً جتمعاً

نوربـــريت  الكاتدرائيـــة  رئي�ـــص  وقـــال 

»الوطنيـــني  حركـــة  اإن  فيلدهـــوف: 

الأوروبيني املناه�شـــني لأ�شـــلمة الغرب 

تتكون من خليط عري�ص من النا�ص على 

نحو يُثري الده�شـــة، ومـــن اأولئك الذين 

ينتمـــون للطبقة املتو�شـــطة يف املجتمع 

اإىل عن�شريني وميينيني ُمتطرفني«.

واأ�شاف »من خالل اإطفاء الأنوار نُريد 

من اأولئك الذي يُ�شـــاركون يف امل�شـــرية 

اأن يقفـــوا ويُفكـــروا. اإنه تـــد: فكروا 

يف املـــكان الـــذي ت�شـــريون بجـــواره.« 

وقامت دار اأوبرا �شـــيمربوبر ال�شـــهرية 

ا باإطفاء اأنوارها اأثناء  يف دري�شدن اأي�شاً

م�شرية احلركة يف املدينة. 

ك�شـــفت وثيقة يعود تاريخها اإىل عام 1907م، عن 

اأن ال�شيا�شي الربيطاين الداهية ورئي�ص احلكومة 

لفرات ُمتعاقبة ون�شتون ت�شر�شل، فّكر يف اعتناق 

الدين الإ�شالمي.

قالت ر�شـــالة ك�شـــف النقاب عنها تقرير ل�شحيفة 

»اإنديبندانت« اللندنيـــة: اإن ويندولني بريتي، التي 

ا من جاك، اأخو ال�شيا�شي الربيطاين  تزوجت لحقاً

الداهية ورئي�ص احلكومة ال�شابق ون�شتون ت�شر�شل، 

كانت قد اأر�شـــلت اإليه اخلطاب لتثنيه عن التحول 

لالإ�شالم و�شرورة ُمقاومة تلك الفكرة.

وقالت بريتي يف ر�شالتها: »رجاء ل تعتنق الإ�شالم، 

فقـــد لحظت لديك ميالاً لال�شت�شـــراق، ولحظت 

ا اأنك تُريد اأن ت�شبح مثل البا�شاوات«.  حقاً

تداول ن�شـــطاء مواقع التوا�شـــل الجتماعي، مقطع فيديو يرُبز �شاباًا اأجنبياًا، وهو 

يحكي ق�شة اإ�شالمه ب�شبب اآية من القراآن. 

ويظهر الرجل خالل املقطع وهو ُمتاأثر بالقراآن الكرمي خا�شة الآيات الأخرية من 

�شـــورة الفجر، بداية من “يا اأيتها النف�ص املطمئنة” عندما �شـــمعها ب�شوت ال�شيخ 

�شعد الغامدي الذي و�شف تالوته بالرائعة. واأ�شاف: ”مبجرد �شماعي لهذه الآية 

ا، حيث اإن لها عظيم الأثر على قلبـــي، وخالل احلديث مل يتمكن من  بكيـــت كثـــرياً

اإيقاف دموعه.

 http://goo.gl/NTuc9z :رابط الفيديو

وثيقة تاريخية.. تشرشل 
فكر باعتناق اإلسالم!

فيديو.. أجنبي يعتنق اإلسالم بسبب آية في 
سورة الفجر

كاتدرائية كولونيا تقرر إطفاء أنوارها تضامنا 
مع المسلمين في ألمانيا
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تـــداول ن�شـــطاء مواقع التوا�شـــل الجتماعـــي، مقطع فيديو 

يظهر اأثر اعتناق ُمغنية الراب العاملية “كري�شـــتني” الإ�شـــالم 

على اأمريكا، وخا�شـــة على والدتها التي رف�شـــت الإ�شم التي 

اأطلقته على نف�شها “عابدة” بعد اعتناقها الإ�شالم.

وبح�شب -بوابة القاهرة الإلكرونية- �شكلت الق�شة، �شدمة 

مها عليهـــا من اأن ت�شـــبح اإرهابية، 
ُ
كبـــرية لأمريكا وخـــوف اأ

والتي رف�شت احلديث معها بعد ذلك فيما انت�شر الرعب يف 

الوليات املتحدة من انت�شار الإ�شالم يف جميع ولياتها.

وجـــاء رد “عابـــدة” على النتقـــادات املوجهـــة اإليهـــا: »اأنها 

اعتقدت اأن الإ�شـــالم دين جميل بعد جلو�شـــها مع اأ�شدقائها 

امل�شـــلمني يف الدرا�شة، واأنهم مل يجربوها على الدخول فيه،  

وهذا ما دعاها اإىل اعتناقه«. 

 http://goo.gl/QLwmZ1 :الرابط

احتفلـــت املمثلـــة الأملانية »ويلمـــا اأيلي�ص« والتي ا�شـــتهرت يف 

تركيا والعامل العربي ب�شخ�شية »كارولني« يف امل�شل�شل الركي 

ال�شـــهري »على مر الزمـــان« بعقد قرانها علـــى رجل الأعمال 

الركـــي »كـــرمي جوجو�ص«. ويلمـــا فاجاأت اجلميـــع واعتنقت 

الإ�شـــالم على يد ال�شـــيخ الذي توىل عقـــد قرانها، وذلك يف 

اأحد فنادق منطقة بيبيك باإ�شطنبول، وغطت �شعرها بالكامل 

اأمـــام املاأذون، حيث �شـــّمم زوجها اأن يكون عقـــد القران اأولاً 

على الطريقة الإ�شـــالمية، ليتم الحتفال بعد ذلك بزواجهما 

ر�شمياًا عن طريقة حمكمة الأ�شرة.

ومت تـــداول �شـــورة لــــ »ويلمـــا« اأثناء كتـــب كتابها وهـــي تقراأ 

الفاتة، وارتدت يف هذه املنا�شـــبة ال�شـــعيدة ف�شـــتاناًا اأبي�ص، 

وقامت بتغطية �شـــعرها، وبح�شـــب تقارير فاإن »ويلما« طلبت 

ا على الطريقة الإ�شالمية.  من حبيبها مهراً

الممثلة األلمانية »ويلما إيليس« 
تعتنق اإلسالم ليلة عقد قرانها

فيديو.. اعتناق مغنية الراب 
العالمية “كريستين” اإلسالم 

يصدم األمريكيين

اأدب وفن



ا يف العا�شـــمة الإيطالية »روما«  �شـــدر موؤخـــراً

عن املوؤلف »داج تي�ش�شوره« كتاب جديد يقع يف 

250 �شفحة، تت عنوان »حوار بني اأب وابنه 
عن الإ�شالم«، عن دار الن�شر »فات�شي«.

وهو كتاب يُناق�ص الق�شـــايا الأ�شا�شـــية املثرية 

للجـــدل يف الإ�شـــالم؛ مثـــل: تعـــدد الزوجات، 

وو�شـــع املـــراأة يف الإ�شـــالم، ومكانة الأ�شـــرة، 

خرى عديـــدة، من خالل الآيات 
ُ
ومو�شـــوعات اأ

نقا�ـــص  يف  الإ�شـــالمية،  والعقيـــدة  القراآنيـــة 

مو�شـــوعي هادئ من اأجل فهم الآخر، واإبطال 

الأقوال املنت�شـــرة عن الإ�شالم واإل�شاقه الدائم 

بالإرهاب. 

مي�شـــال  الفرن�شـــي  الروائـــي  ي�شـــتعد 

هويليبيـــك لطرح روايـــة جديدة بعنوان 

اأو  ا�شت�شـــالم  اأي   ،»Soumission«

ت�شـــليم، تدور اأحداثها يف عام 2022م، 

و�شـــول  الكاتـــب  فيـــه  يتوقـــع  الـــذي 

امل�شـــلمني اإىل �شـــدة احلكـــم يف بلـــده. 

تتمحور الرواية التي مُيكن و�شـــفها يف 

اإطار اخليال ال�شيا�شي، حول �شخ�شني 

اأحدهما ُم�شلم ويُدعى حممد بن عبا�ص، 

والثاين وهو الأ�شتاذ اجلامعي فران�شوا 

الذي يُفكر يف دخول الإ�شـــالم للحفاظ 

علـــى وظيفته يف »اجلامعة الإ�شـــالمية 

ويتخيل مي�شال  بباري�ص-ال�شـــوربون«.، 

ا �شيا�شـــياًا  هويليبيـــك يف روايتـــه تالفاً

�شيتبلور يف دورة الإعادة يف النتخابات 

الرئا�شية الفرن�شية لعام 2022م، يجمع 

بني حزب اأ�شماه »الأخوية الإ�شالمية«، 

واأحزاب ي�شـــارية وميينيـــة يف اآن واحد 

بهدف الو�شول اإىل �شدة احلكم، وذلك 

ملواجهة »اجلبهـــة الوطنية«، وهو حزب 

حقيقـــي وفاعـــل يف احلياة ال�شيا�شـــية 

الفرن�شـــية، ويو�شـــف يف بع�ص و�شائل 

الإعـــالم باأنـــه مييني ُمتطرف، اأ�ش�شـــه 

جان ماري لوبان يف عام 1972م.

مبواقفـــه  املعـــروف  املوؤلـــف  وي�شـــرد 

العدائية لالإ�شـــالم على �شفحات كتابه 

الـ 300 توقعاته مبا �شـــيحل يف فرن�شا 

بعـــد اأقل مـــن 10 �شـــنوات، اإذ يرى اأن 

فرن�شـــا �شت�شـــبح بعـــد 2022 م تت 

�شيطرة اإ�شالمية تامة. 

بستان الحب النبوي
ال�شاعر: اأحمد عرابي الأحمد

إيطاليا: صدور كتاب “حوار 
بين أب وابنه عن اإلسالم”

روائي فرنسي يتنبأ بحكم إسالمي لبالده فى أقل من 10 سنوات

ـــَهدرْ  درْ نب�ـــصُ قلبي قـــاَل: اأ�شرْ اأنــــــَك الهــادي املُ�شــــــدَّ

ــَك الطيـــــُب يف الروِح  ــــــــــدرْ ُحبُـّ يتَـنـــَهَّ عبــيــــــــــــــــر ٌ

ــــــــدي اإىل طَه  نرْ�شـــــــــَدرْ و�َشـــدا وجرْ
َ
َواأ بوجدانــــــــــي 

ـــدرْ اأطلقـــوين مـــن ِبعـــــــــــادي  مَّ كـــيرْ اأَرى وجــــــــَه حُمَ

اأررْ�ـــصِ قلبــــــي  َرةُ احلـــــــــُـــبِّ املوؤبَّــــدرْ بُـــِذَرترْ يف  ِبـــذرْ

وِع�شـــقااً  �شـــوقــــااً  درْ اأزَهَرترْ  يتــــــــــَردَّ َوهيـــــــــــامــــــااً 

يـــــُب اإميا  ـــــــــــــــدرْ فـــاَح ِمنهـــا الطِّ تََوقَّ مَبـــورْلَي  نـــااً 

ِكيـــــــــاين  ِمنرْهـــا  درْ َوانرْت�َشـــى  مـــاِق بَـــرَّ َوجــــــــَوى الأعرْ

ـــَجــــــــــــــدرْ ذلـــــــَك احُلـــــــــبُّ اللَُّجيرِْنيُّ  ِبَع�شرْ ازرَْداَن  اإذا 

ي  ! اآِه كـــمرْ قـــدرْ طـــاَل �َشـــربرْ ِن ُمبرَْعدرْ عنرْ ِحيا�ـــصِ الأمرْ

ــــِد قدرْ �َشا  درْيف �َشحارى البُعرْ َع فـــــــــــــــــوؤاِدي َوت�شــــــرَّ

ِدينــــي �َشـــبيلي  درْ؟! َمـــنرْ �شـــيهرْ َغـــرَّ اإذرْ كنــــــــــــاُر الآِه 

ٍد  �ُشـــهرْ ـــُر  بَحرْ ِحـــــي  ُجررْ واأنـــنٍي ليــــــــــ�ـــَص يَنرَْفـــــدرْ اإنَّ 

هـــــــــــي  ـــُت وجرْ هرْ ـــدرْ اأينمـــا وجَّ وتََوجَّ قلبــــــــــــــي  ذاَب 

َهدرْ ! هلرْ �شاأبقــى يا ِجراحـــــــي  جرْ
ُ
ـــــــِد اأ ِمنرْ �ِشَهام البُعرْ

درْ طـــاَل يا �شـــورُْق انتظــــاري  ــــِد غــــــــرَّ عندليــُب    الوجرْ

ورَْح نف�شـــــي  ـــدرْلنرْ تــــذوَق الـرَّ مَّ ــــــــــــــِه حُمَ ُدومنـــا َوجرْ

درْنب�ـــصُ قلبــــي قـــاَل اأ�شـــَهدرْ اأنـــــــَك الهـــادي املُ�شـــــــدَّ
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اإعــداد: ال�شاعر حممـود عثمـان



»�ســـــــاريل ايبدو« لي�ســـــــت ق�ســـــــية راأي اأو 

حرية تعبري كما يّدعون.. اإن الق�ســـــــية 

هي ق�ســـــــية »وجود«، »نكون اأو ل نكون«، 

اإنها ق�سية »اخلوف من الإ�سالم« اأو كما 

ُي�سمونها »الإ�سالموفوبيا«.

هذا هو الت�سخي�س ال�سحيح وال�سورة 

الوا�سحة ملا يحدث من اأحداث ما بني 

مة على وجه 
ُ
احلني والآخر، فال توجد اأ

الأر�س ُمنذ اأن خلقها اهلل -عز وجل- ل 

تعتز بقيمها ودينها وثقافتها وقادتها، 

بل ما زالـــــــت الآثار �ســـــــاهدة ودالة على 

ذلك يف كل دولة من الدول.

فلماذا يُ�شـــتهدف الإ�شـــالم يف �شخ�ص 

الر�شول ] والقراآن الكرمي؟!!.. �شوؤال 

يتبادر اإىل الذهن ويُثري التعجب.

اإن الإ�شـــاءة اإىل الر�شـــول ] لي�شـــت 

وليـــدة اليوم بـــل قدمية ِقدم الر�شـــالة 

املحمديـــة، ولكنها يف الع�شـــر احلديث 

الإعـــالم،  و�شـــائل  يف  التطـــور  ومـــع 

اأخذت اأ�شـــكالاً ُمتعـــددة منها: املقروءة 

وامل�شموعة واملرئية..

ففـــي ال�شـــاد�ص والع�شـــرين من �شـــهر 

�شبتمرب 1988م �شدرت يف لندن رواية 

»اآيات �شـــيطانية« للروائـــي الربيطاين 

من اأ�شـــل هندي �شـــلمان ر�شـــدي وقد 

طعنت يف �شخ�شية الر�شول.

ويف احلادي ع�شر من دي�شمرب 2001م، 

ا يف الكتابـــات،  �شـــهد العـــامل ت�شـــاعداً

ومنهـــا كتـــاب باإ�شـــم »نبـــي اخلـــراب« 

.Craig Winn للموؤلف كريك ونن

ويف عـــام 2004 م قامـــت اأيـــان ماجان 

مع ُمنتج الأفالم الهولندي ثيو فان غوخ 

بكتابة وت�شوير فيلم اخل�شوع، والفيلم 

يـــدور حـــول الظلـــم الـــذي تتعر�ص له 

الن�شـــاء يف الثقافات الإ�شالمية ح�شب 

فهمها.

ويف �شـــبتمرب 2005م قامـــت �شـــحيفة 

دامنركيـــة م�شـــهورة »يالندز بو�شـــن« 

باإقامة ُم�شـــابقة لر�شم كاريكاتري للنبي 

حممـــد، وقامـــت ال�شـــحفية باختيـــار 

12 ر�شـــمة من الر�شـــوم املر�شلة، فيها 
ا�شتهزاء و�شخرية من النبي حممد  ] 

وب�شـــببها ثار العامل الإ�شـــالمي �شرقه 

وغربه.

ويف عام 2011م قرر مدير ترير جملة 

»�شاريل ايبدو« �شتيفان �شاربوتييه ن�شر 

ُر�شـــومات كاريكاتري ُم�شـــيئة للر�شـــول 

خرى 
ُ
الأعظـــم، واأعـــاد املحاولة مـــرة اأ

ا  ُر�شـــوماً ون�شـــر  2012م  �شـــبتمرب  يف 

)ُم�شيئة..(.

ومل يكتفـــوا بالإ�شـــاءات ال�شـــابقة بـــل 

كانـــت الت�شـــريحات املعادية لالإ�شـــالم 

ونبيـــه ]  ت�شـــدر عـــن الغـــرب بـــني 

وأسباب حقائق  ايبدو«..  »شارلي 
»فوبيا اأ�سلمة اأوروبا« الهاج�س الدميوغرايف ُيثري قلق اأوروبا..
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ملف العدد



احلـــني والآخر.. وخرجـــت املظاهرات 

يف اأملانيـــا التي تقودهـــا حركة »بيغدا« 

وهي اخت�شار لإ�شم »تالف الأوروبيني 

الوطنيني �شد اأ�شلمة الغرب« ودعواتها 

التحري�شية �شد امل�شلمني والإ�شالم. 

فلمـــاذا كل هـــذا العـــداء بـــني احلـــني 

والآخر؟!.. اإنهـــا احلقائق التي ل يقبل 

الغرب بها، فاخلـــوف من تول القارة 

بـــات  اإ�شـــالمية  دول  اإىل  الأوروبيـــة 

ـــا يُخيف الغرب، ومـــن هنا كان  هاج�شاً

لبد مـــن الوقوف عند تلـــك احلقائق، 

الإ�شـــاءات،  هـــذه  كل  �شـــبب  لنعـــرف 

واحلـــوادث واملظاهـــرات املعاديـــــــــــــة 

لالإ�شالم وامل�شلمني.

ا لكتاب غيني�ص لالأرقام القيا�شية  فوفقاً

العاملية لعام 2003م، فاإن الإ�شـــالم هو 

الدين الأ�شـــرع منواًا يف العامل. وبحلول 

عـــام 2002م كان ما يُقارب 80 % من 

امل�شلمني يعي�شون خارج العامل العربي. 

ويف دي�شمرب عام 2011م اأقر الفاتيكان 

ر�شـــميًّا باأن الإ�شـــالم هو الدين الأكرث 

انت�شـــاراًا يف العامل، ويُجاوز »امل�شيحية« 

باأكرث من ثالثـــة ماليني موؤمن يف كافة 

اأنحـــاء املعمورة ُمنذ مـــا يقرب من عام 

تقريباًـــا، ب�شـــبب اعتناق عـــدد كبري من 

الغربيني لهذا الدين.

ويف بيـــان اأ�شـــدره الفاتيـــكان اأقر باأن 

الإ�شـــالم بات الدين الأكرث انت�شـــاراًا يف 

جميـــع اأنحـــاء املعمورة، حيـــث اإن 19 % 

مـــن �شـــكان العـــامل ُم�شـــلمون، ُمقابـــل 

ففـــــي  »امل�شـــيحيني«،  مـــن   % 17.5
فرن�شـــا وحدها يعتنق 40 األف مواطن 

فرن�شي �شـــنويًّا الإ�شـــالم ح�شب اأرقام 

وزارة الداخلية الفرن�شية.

ويف هـــذا امللـــف �شـــوف نقوم بر�شـــد 

خـــرى تُ�شـــلط ال�شـــوء علـــى 
ُ
جوانـــب اأ

هـــذه  كل  وراء  احلقيقـــي  ال�شـــبب 

الإ�شـــاءات، وانت�شـــار ظاهـــرة »فوبيـــا 

اأ�شلمة اأوروبا«..

اأوروبا: عن�سريـــة ُمت�ساعــــدة �سد 

امل�سلمني

ُمنـــذ الهجمـــات الإرهابيـــة على مدينة 

نيويـــورك اأ�شـــبحت كل مظاهر احلياة 

الإ�شالمية يف اأوروبا واأمريكا، بدءاًا من 

اأ�شـــلوب اللبا�ص واملعتقدات اإىل احلياة 

ا للقلق.  اليومية م�شدراً

واأ�شـــدرت ُمنظمة العفـــو الدولية عام 

ا عـــن التمييـــز الـــذي  2012م تقريـــراً
يتعر�ـــص له ُم�شـــلمو اأوروبـــا، واملعايري 

املزدوجـــة التـــي يُعاملـــون بهـــا ب�شـــبب 

دينهـــم، ما ينجم عنه التقليل من ثقتهم 

بفر�شـــهم،  والإطاحـــة  اأنف�شـــهم،  يف 

وُم�شتقبل �شبابهم. 

ول مُيكـــن جتاهـــل الـــدور الأ�شا�شـــي 

اأيلـــول/  11 اأحـــداث  لعبتـــه  الـــذي 

�شـــبتمرب والعتداءات التي حلقتها يف 

بع�ـــص الدول الأوروبية مثـــل: بريطانيا 

واأ�شـــبانيا يف تاأجيج م�شـــاعر الكراهية 

�شـــد امل�شـــلمني، والتي و�شلت ملهاجمة 

املحجبـــات وامل�شـــاجد وحـــالت القتل 

القائمة على الكراهية ورف�ص الآخر. 

وقـــال تقرير املنظمة امل�شـــتمد من اآراء 

جريت معهم 
ُ
اأكرث من 2000 �شـــخ�ص اأ

ُمقابـــالت يف 11 مدينـــة يف �شـــبع دول 

وروبيـــة هي : هولنـــدا وبلجيكا واأملانيا 
ُ
اأ

والدمنارك وبريطانيا وفرن�شا وال�شويد 

اإنه يوجد ما بني 15 و20 ُمليون ُم�شـــلم 

يعي�شـــون يف التاد الأوروبي وهو رقم 

من املتوقع اأن ي�شل اإىل �شعفيه يف عام 

2025م. 

اإلساءة إلى الرسول ] ليست 
وليدة اليوم بل قديمة قدم الرسالة 

المحمدية  ولكنها أخذت أشكاال 
متعددة في العصر الحديث

• حممـــود بكـــر - �شـــكرتري التحرير ـــــــداد:  اإعـــ

           • رميـــا �شـــــري -  القد�ـــص العربـــي



وقال: اإن امل�شـــلمني يُعانـــون من ارتفاع 

ُمعدلت البطالة فيما بينهم، ويح�شلون 

على وظائف ُمتدنية الأجر، وي�شـــتفحل 

بينهم الفقر بن�شـــب عالية، بينما يواجه 

بع�ـــص التالميذ امل�شـــلمني العن�شـــرية 

والتحامل، ويتعر�شـــون له�شم ُحقوقهم 

من ِقبل ُمدر�شيهم. 

وزاد التقريـــر: اإن »البحث الذي اأجراه 

معهد املجتمع املفتوح يو�شح اأن التمييز 

على اأ�شـــا�ص ديني �شـــد امل�شلمني مُيثل 

ا اأمام امل�شاركة الكاملة واملتكافئة  حاجزاً

داخل املجتمع«.

»فوبيا اأ�سلمة اأوروبا« 

التحدي الدميغرايف ال�سكاين املقبل

تُ�شري الدرا�شة التي اأعدها الدبلوما�شي 

اأن  اإىل  �شـــافيج  تيموثـــي  الأمريكـــي 

ان�شـــمام تركيـــا اإىل التـــاد الأوروبي 

يقفـــز بعدد امل�شـــلمني اإىل اأكرث من 90 

مليوناًـــا، اأي  بن�شـــبة 15 % مـــن عـــدد 

�شكان اأوروبا.

ـــا الدرا�شـــة اإىل اأن عـــدد  وتُ�شـــري اأي�شاً

امل�شـــلمني قـــد ازداد اأكرث من ال�شـــعف 

خالل الثالثة عقود الأخرية، واأن ن�شبة 

ا.  املواليد يف �شفوفهم ُمرتفعة جداً

وعلـــى الرغم من �شيا�شـــة غلق الأبواب 

يف بدايـــة ال�شـــبعينيات بوجـــه العمـــال 

املهاجريـــن عقب ح�شـــار النفط الذي 

اأربك اقت�شـــاديات الدول الأوروبية، اإل 

اأن التقديـــرات تُ�شـــري اإىل اأن اأكرث من 

500 األـــف ُمهاجر ي�شـــلون اإىل الدول 
الأوروبيـــة �شـــنوياًا، واأكرث من 400 األف 

يتقدمـــون مبلفـــات جلوء لتلـــك الدول، 

واأن الغالبيـــة العظمى منهم ُم�شـــلمون، 

من اجلزائـــر، واملغـــرب، وتركيا، ودول 

يوغ�شالفيا القدمية. 

ويف كانون الثاين/نوفمرب2007م ظهر 

الدميغـــرايف  التحـــدي  بعنـــوان  كتـــاب 

ملوؤلفيـــه  لأوروبـــا،  املقبـــل  )ال�شـــكاين( 
نيكول�ـــص ايرب�شـــتاد وهانـــز غرو�ـــص، 

وهـــو يعك�ـــص حالة الهلع التـــي تزايدت 

يف الكتابـــات الأوروبيـــة حـــول التحدي 

اأن القـــارة  ُمبيناًـــا  ال�شـــكاين لأوروبـــا، 

الأوروبيـــة بلغـــت مرحـلـــة التعـــــــــــادل 

ت�شـــاوي  الوفيـــات  اأن  اأي  ال�شـــكاين، 

املواليـــد، وهنا يربز اخلـــوف من تزايد 

ال�شـــكان امل�شلمني يف اأوروبا اأو فوبيا اأو 

ما يُ�شمى باأ�شلمة اأوروبا. 

ويُ�شـــري الكتاب اإىل اأنه اإذا كانت الدول 

الأوروبية ترغب يف البقاء على املناف�شة 

اقت�شادياًا وعلى م�شتويات املعي�شة، فاإن 

عليها اأن تت�شـــرفوا الآن للت�شدي لهذا 

التحـــدي الدميوغـــرايف الـــذي يلوح يف 

الأفق. 

ويف بحـــث طويـــل اأعـــده الدبلوما�شـــي 

الأمريكي تيموثي �شـــافيج، تت عنوان 

وروبـــا والإ�شـــالم: الهـــالل املتنامـــي، 
ُ
اأ

و�شـــدام الثقافـــات ن�شـــرته جملة »ذي 

وا�شـــنطن كوارتـــريل« بـــنّي اأن العديـــد 

مـــن املحللـــني يعتقـــدون اأنه لـــن يكون 

لالإمرباطوريـــة الأمريكية اجلديدة ول 

حتـــى دول التـــاد الأوروبـــي نف�شـــها 

التاأثري الرئي�شـــي على ُم�شتقبل اأوروبا. 

�شـــيكون  فاإنـــه  املتوقـــع،  غـــري  وعلـــى 

للم�شلمني والإ�شالم الدور الأ�شا�شي يف 

نحت معامل اأوروبا. 

العفو الدولية 2012م أصدرت 
تقريرا رصد التمييز الذي يتعرض 

له مسلمو أوروبا بسبب دينهم
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ويُقـــدر البع�ص اأنه يف منت�شـــف القرن 

الواحد والع�شـــرين �شـــيكون الإ�شـــالم 

ونحـــت  تديـــد  يف  الأبـــرز  العامـــل 

معـــامل اأوروبا �شـــواء اأكانـــت ُموحدة اأم 

. حيـــث يـــرى تيموثـــي اأن التحدي  دولاً

الإ�شـــالمي الذي تواجهـــه اأوروبا اليوم 

له بُعـــدان، تد داخلي: ويقت�شـــي من 

اأوروبا اإدماج الأقليات الإ�شـــالمية التي 

تعي�ـــص يف ُعزلـــة )يف الغيتوهـــات(، مع 

التزايد الدميوغرايف ال�شـــريع، وهو ما 

يعتربه الكثـــري من الأوروبيني-ح�شـــب 

اجلماعيـــة  للهويـــة  ا  ُمهـــدداً الكاتـــب- 

الغربيـــة، ولقيـــم املجتمـــع الأوروبـــي، 

الكاتـــب يف  يقـــرح  وتـــد خارجـــي: 

درا�شة تليلية حول تنامي الإ�شالم يف 

اأوروبا اأن تبلـــور اأوروبا ُمقاربة للتعامل 

والتعاطي مع جمموع الدول الإ�شالمية 

غري امل�شتقرة، واملحاذية لأوروبا جنوباًا 

ا. و�شرقاً

تغيري الوجه الدميوغرايف 

)اإح�ساءات بوك�س(

تُ�شـــري التقارير حول امل�شلمني يف غرب 

وروبـــا اإىل اأن 50 % منهـــم مولوديـــن 
ُ
اأ

يف هـــذه الـــدول، والأهـــم مـــن ذلك اأن 

ُمعدل تزايد ن�شـــبة املواليد يف �شفوف 

امل�شلمني هو اليوم اأكرث ثالث مرات من 

ُمعدل املواليد بني غري امل�شـــلمني، وهو 

ما �شوف يُ�شـــاهم يف تزايد عددهم يف 

اأوروبا. ويُ�شكل امل�شلمون الفئة العمرية 

ال�شـــابة ُمقارنـــة بغريهـــا مـــن الفئات. 

حيث جنـــد اليـــوم وح�شـــب الدرا�شـــة 

اأن ثلـــث امل�شـــلمني يف فرن�شـــا، والبالغ 

عددهم 5 مليون ن�شـــمة هم تت �شـــن 

الع�شرين، ُمقارنة بـ 21 % من اإجمايل 

�شكان فرن�شا.

في منتصف القرن الـ21 
سيكون اإلسالم العامل 
األبرز في تحديد ونحت 

معالم أوروبا

ويف اأملانيا فاإن ثلث عدد امل�شلمني البالغ 

4 مليـــون ن�شـــمة اأقل من 18 �شـــنة من 
العمـــر، ُمقارنة بــــ 18 % من اإجمايل 

�شكانها تت هذا ال�شن. ويف بريطانيا 

فاإن عدد امل�شـــلمني يُقدر بـ 1.6 مليون 

ن�شمة ثلثهم تت �شن 15 �شنة، ُمقارنة 

بــــ 20 % من اإجمايل الربيطانيني من 

نف�ـــص الفئـــة العمريـــة. ونف�ص الن�شـــبة 

تقريباًا توجد يف بلجيكا، التي يُقدر عدد 

ا، ثلثهم دون  امل�شـــلمني فيها بـ 364 األفاً

�شن اخلام�شة ع�شر. وتُ�شري التقديرات 

اأوروبـــا  يف  امل�شـــلمني  عـــدد  اأن  اإىل 

�شيت�شـــاعف يف  هذا العـــام 2015م ، 

واأن عـــدد الأوروبيـــني غـــري امل�شـــلمني 

تراجـــع بن�شـــبة 3.5 %  بـــل وتُ�شـــري 

التوقعات اإىل اأن عدد امل�شلمني �شي�شل 

مع ُمنت�شف القرن )العام 2050م( اإىل 

20 % من اإجمايل �شكان اأوروبا. 

وتذهـــب بع�ـــص التقديــــــــــرات اإىل اأن 

ربـــــــع �شـــكان فرن�شـــا �شـــيكونون مـــن 

امل�شــــلمني مع حلـــول 2025م، واأنه يف 

حال ا�شـــتمرار هذه الن�شـــب يف التزايد 

فـــاإن عددهـــم قـــد يفـــوق عـــدد غـــري 

امل�شـــلمني بفرن�شـــا والعديـــد مـــن دول 

اأوروبا الغربية.

بقي اأخرياًا اجلواب على ال�شـــوؤال الذي 

طـــرح  يف بدايـــة امللف.. ملـــاذا كل هذا 

العـــداء بـــني احلـــني والآخـــر؟!.. اإنها 

احلقائق التي ل يقبل الغرب بها، ولذلك 

�شـــوف تتكرر الإ�شاءة، لأن الإ�شالم هو 

الديـــن الغالب، عن تيم الداري ، قال: 

�شمعت ر�شـــول اهلل ]، يقول: »ليبلغن 

هـــذا الدين ما بلـــغ الليـــل والنهار، ول 

يـــرك اهلل عز وجل بيـــت مدر ول وبر 

اإل اأدخلـــه اهلل هـــذا الديـــن، بعز عزيز 

اأو بـــذل ذليـــل، عز يعز اهلل عز وجل به 

الإ�شـــالم، اأو ذل يذل بـــه الكفر«.. قال 

ـــِرِه َولَِكَنّ  مرْ
َ
تعـــاىل: )َواهلل َغاِلـــٌب َعلَى اأ

كرْرَثَ النَا�ِص لَ يَعرْلَُمونَ (. 
َ
اأ
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التقنية احلديثة قدمـــــــت لنا الكثري يف حياتنا، 

وذلـــــــك من خالل خدمـــــــات ُمتلفة و�ســـــــرورية 

لْت التوا�ســـــــل بني العامل،  َبهَرْتنـــــــا بها، كما �ســـــــَهّ

واأ�سحى النا�س يعي�سون يف قرية �سغرية، ولكنها 

ْيِن، �ســـــــيُفنا يف هذا العدد ا�ستغَلّ  �ســـــــالح ذو حَدّ

رها يف خدمة  اجلانب الإيجابي للتقنية، و�ســـــــَخّ

ز جَلّ اهتمامه على  الدعوة اإىل اهلل عز وجل، ورَكّ

الركن الثاين من اأركان الإ�سالم لت�سجيع النا�س 

على ال�ســـــــالة، وخللق روٍح مـــــــن التناف�س بينهم 

من خالل تطبيق "حمرابي".

تابعوا معنا احلوار التايل مع �شاحب امل�شروع م. 

اأ�شـــامة خليفة؛ لنتعرف منه على تفا�شـــيل اأكرث 

عن  هذا امل�شروع.

بدايـــــــة ُنريـــــــد منكـــــــم اأن تعرفـــــــوا قراء الب�ســـــــرى 

ب�سخ�سكم الكرمي؟

اأ�شـــامة خليفـــة، يف العقـــد الرابـــع مـــن العمر، 

ُمهند�ـــص كمبيوتـــر، وُمدير م�شـــاريع بخربة 15 

�شنة يف الأردن واخلليج العربي.

كيف بـــــــداأ التطبيـــــــق؟ ومن اأين جـــــــاءت فكرته؟

ُكنـــا نبحـــث يف البداية عن فكرة تطبيق ي�شـــتخدم 

لتحفيـــز   )Gamification( الألعـــاب  اأ�شـــلوب 

امل�شـــتخدمني على التناف�ـــص يف جمال ُمعني، وكان 

ا�شـــم التطبيـــق يف البدايـــة "تناف�ـــص"، ولكن �شـــَرّ 

النجاح يف التطبيقـــات الذكية هو احلر�ُص على 

ا فقط، و"تناف�ص"  ا واحداً اأن يُعالـــَج التطبيق اأمراً

ا، وعندمـــا قررنـــا تخ�شـــي�ص  ـــا جـــداًّ كان عاماًّ

"تناف�ص" لل�شـــالة، ُوِلـــَد تطبيق "حمرابي" حيث 
اإننا مل جند اأَيّ تطبيق اإ�شـــالمي يُعالج الت�شجيع 

على ال�شـــالة يف امل�شـــجد بتلك الطريقة، علمنا 

اأننا وقعنا على الختيار ال�شحيح باإذن اهلل.

مب تن�ســـــــح ُم�ســـــــتخدمي تطبيق حمرابي؟ وما 

الفائدة التي �ســـــــيجنيها امل�ســـــــلم من ا�ســـــــتخدام 

هذا التطبيق؟ 

فكـــرة تطبيـــق حمرابـــي تقـــوم علـــى التوا�شـــل 

الجتماعـــي، فهـــو اأول تطبيق اإ�شـــالمي -فيما 

نعلم- يوفر الو�شـــيلة للم�شادقة بني ُم�شتخدمي 

حــوار: اأمينة �شعيد

 "البشرى" في حوار مع م. أسامة خليفة 

صاحب مشروع تطبيق "محرابي" 

"محرابي" 
التطبيق الوحيد 

للتواصل 
االجتماعي بين 
المصلين في 

المساجد

حوار العدد

)144( فرباير 2015 ــ ربيع اأخر 321436



التطبيق بهدف الت�شـــجيع على ال�شالة 

امل�شـــلمني  وربـــط  حولهـــا،  والتحـــاور 

بامل�شـــاجد، وتوفري معلومات تف�شـــيلية 

عنهـــا، و�شاأ�شـــرب ثالثة اأمثلـــة عملَيّة 

لال�شتخدام الفعال ملحرابي:

ـــَز  �شـــتاٌذ يُريـــد اأن يُحِفّ
ُ
املثـــــــال الأول: اأ

طالبَـــه على ال�شـــالة يف امل�شـــجد، من 

خالل حمرابـــي ي�شـــيف الواحد منهم 

الآخر ك�شـــديق على التطبيق، وعندما 

يُ�شـــِلّي اأحُدهـــم يف امل�شـــجد، �شت�شـــل 

الإ�شـــعارات لكل اأ�شـــدقائه باأنه يُ�شلّي 

�شـــالةَ كذا يف امل�شجد كذا، وهذا اأ�شبه 

مب�شابقة اأو تناف�ص على من يُ�شلّي اأكرث 

ليظهـــر يف املقدمـــة علـــى التطبيق بني 

ر لالأ�شتاذ و�شيلة  اأ�شدقائه، وهكذا نوِفّ

غري تقليديـــة لتحفيز طالِبه من خالل 

ـــفرْ اإىل ذلـــك اأن اأياًّا منهم  التطبيق، اأ�شِ

ا على �شـــالة  باإمكانـــه اأن يكتـــب تعليقاً

ُعه. الآخر اأو يدعو له بالقبول اأويُ�شِجّ

وهـــذا املثال ينطبق علـــى الأب واأبنائه، 

ا - فيما بينهم. والأ�شدقاء - عموماً

�شـــرة يف رحلـــة تُريُد 
ُ
املثـــــــال الثـــــــاين: اأ

هـــاب اإىل اأقـــرب م�شـــجد حولهـــا،  الَذّ

ُر تطبيق حمرابـــي تلك املعلومة،  �شـــيوِفّ

فهـــو يُظِهُر لك اأقرَب امل�شـــاجد حولك، 

ويَدلُّك علـــى مكانه بالربط مع خرائط 

جوجـــل، ونحـــن نهدف اإىل اأن ن�شـــيَف 

معلومـــات تف�شـــيلية عن كل م�شـــجد، 

مثل: هل فيه ُم�شلّى للن�شاء؟ وهل يُغلق 

يف اأوقـــات ُمعينة؟ وبذلك ت�شـــتطيع اأن 

ُتدد اأيـــن تتجه لل�شـــالة يف اأي مكان 

ارتلَت اإليه؟.

املثال الثالث: لو اأحببت اليوم اأن ت�شر 

در�ـــَص فقه اأو تف�شـــري، هـــل تعرف اأين 

تذهب؟ هل تتوفر هذه املعلومة للبحث 

ال�شـــريع؟ لو كان اجلواب "نعم" يف بلد 

من البالد، فهو "ل" يف ُمعظمها؛ وهذا 

ما �شـــنحاول اأن نوفره يف الإ�شـــدارات 

القادمة من حمرابي باإذن اهلل.

ما هو ن�سيب الن�ساء من هذا التطبيق، 

وكيف مُيكن اأن يخدم املراأة امل�سلمة؟ 

�شـــحيح اأن املراأة يف اأغلـــب الأحيان ل 

تُ�شـــلّي يف امل�شجد، ولكنها عندما تُريد 

ر لها معلومـــة ُمفيدة  اأن تذهـــب �شـــنوِفّ

عن امل�شـــاجد التي تتوفـــر فيها مرافق 

لها، ف�شالاً عن الدرو�ص التي تخ�شها ، 

والتي �شنعمل على توفريها يف التطبيق 

كمـــا اأ�شـــلفت، ول نن�شـــى اأن املـــراأة اأٌمّ 

فباإمكانهـــا  وُمربيـــة،  وُمعلمـــة  واأخـــٌت 

ت�شجيع الآخرين على ال�شالة من خالل 

ا. التطبيق اأي�شاً

كـــــــم يبلغ عـــــــدد ُم�ســـــــتخدمي التطبيق 

ـــــــا حول العـــــــامل؟ ومـــــــا توقعاتكم  حالًيّ

حـــــــول حجـــــــم منـــــــو التطبيـــــــق خـــــــالل 

ال�ســـــــنوات القادمة؟ وكيف تقروؤون ردة 

فعل امل�ستخدم له؟

لقد انطلق التطبيق يف الأردن منذ بداية 

ذي احلجة ال�شـــنة املا�شـــية )1435هـ( 

اأي يف ُمنت�شـــف �شهر �شبتمرب 2014م،  

ال�شـــعودية  يف  اإطالقـــه  مت  ثَـــَمّ  ومـــن 

والإمـــارات والكويـــت وقطـــر بعد ذلك 

ب�شـــهرين تقريباًـــا، وخطتنـــا تطمح اإىل 

النت�شـــاَر يف كافة الدول العربية خالل 

ُمنت�شـــف العام الهجري احلـــايل باإذن 

البـــالد الإ�شـــالمية  اإىل  اهلل، و�شـــولاً 

والعاملية خالل عامني اإن �شاء اهلل، ومن 

، فاإن التطبيَق ُمتاٌح ملن اأراد 
ُ
حيث املبداأ

ا�شتخداَمه يف اأي مكان، ولكننا نحر�ص 

ر مـــن معلومات  علـــى اأن جنمـــع ما توَفّ

عن م�شـــاجد يف بلد ُمعني، ون�شـــعه يف 

التطبيـــق قبـــل الإعـــالن عنـــه يف ذلك 

البلد، وهذه املهمة لي�شـــت �شهلة؛ لأننا 

جنمع املعلومات من الإنرنت، ونُحاول 

تدقيَقها قبل ذلك، واعتمادنا فيما بعد 

على امل�شـــتخدمني اأن ي�شيفوا امل�شاجد 

وامل�شليات غري املوجودة ويخربونا عن 

اأيَِّة اأخطاء يرونها يف البيانات.

نحـــن مـــا زلنـــا يف البدايـــات، وعـــدد 

امل�شتخدمني يُقارب خم�شة اآلف حالياًّا، 

ويركـــزون يف البالد التي قمنا باإعالن 

التطبيـــق فيها، وهم يف ازدياد بف�شـــل 

اهلل، ومـــن الأرقام التي �شـــعدنا بها اأن 

عدد امل�شاجد يف التطبيق حالياًّا حوايل 

ـــا، يتوزعون على مائتني  اأحَد ع�شـــَر األفاً

واأربعـــني مدينة، وبع�ص هـــذه املدن يف 

اأوروبا و�شرق و�شـــمال اآ�شيا، بالإ�شافة 

للمدن العربية.

انطلق التطبيق باألردن منذ 
منتصف سبتمبر 2014م 

ومن ثم للسعودية واإلمارات 
والكويت وقطر ولدينا 

خطــة لالنتشـار في كل 
الدول العربية
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ـــر اأدوات  ـــُز على اأوقـــات ال�شالة، وتُوِفّ تُرِكّ

يحتاجهـــا امل�شـــلم كاجتـــاه القبلـــة وغريها، 

ناهيـــك عن برامـــج القراآن الكـــرمي: تالوة، 

وقـــراءة، والأذكار والأحاديـــث، وبالرغم من 

اأن الطلـــب ُم�شـــتمر من امل�شـــتخدمني على 

اإ�شافـــة هـــذه اخل�شائ�ـــص ملحرابـــي، فاإننا 

نُف�شـــل التخ�ّش�َص، كما اأننا نُريد اأن ن�شيف 

ـــراِر التطبيقات،  ا بـــدلاً من تَكرْ �شـــيئاًا جديداً

والتي بع�شها ُمتميز جّدا يف مو�شوع الأذان 

والأوقات.

ما هي ال�سعوبات التي واجهتكم خالل ن�سر 

هذا امل�سروع، وكيف تغلبتم عليها؟ 

هناك �شعوبتان رئي�شتان، الأوىل: اأننا نُحاول 

َر قاعدة بيانات تف�شـــيلية للم�شاجد،  اأن نوِفّ

وهـــذه غري موجـــودة ب�شـــكل ُمتكامـــل على 

ـــٍد يف اجلمع  م�شـــتوى العـــامل، وبحاجة جُلهرْ

والتدقيـــق واملتابعة، وطريقتُنـــا الوحيدة يف 

ذلك هي العتماد على امل�شـــتخدمني، ولكن 

ر لهم كمية معقولة من البيانات  بعـــد اأن نوِفّ

لبدايـــة ال�شـــتخدام، وكلنا اأمـــل اأن يتفاعل 

امل�شتخدمون معنا يف هذا؛ فاإنك اإن اأ�شفت 

، ووجده ُم�شتخدم اآخر  ا اأو ُم�شـــالاً م�شـــجداً

من خاللك، فلك اأجر الدللة اإن �شاء اهلل.

اأما ال�شعوبة الثانية: فهي يف اإقناع امل�شتخدم 

اأن ي�شـــتخدم و�شيلَة توا�شـــل جديدة، وهذا 

امل�شـــتخدم اعتاد على الفي�شـــبوك والتوير 

والوات�ـــص اأب، ولي�ـــص مـــن ال�شـــهل اإقناُعـــه 

بو�شـــيلة جديدة، ونحن نُحاول اأن نو�شح اأن 

ا ولي�ص  تطبيـــق "حمرابي" ُمتخ�شـــ�ص جـــداًّ

ـــا لأي تطبيـــق اآخـــر، بـــل  بديـــالاً ول ُمناف�شاً

يُغطي م�شـــاحة ُمهمة ل تركز عليه غريه من 

التطبيقات.

هل ثمَة بلـــــــداٌن ُتعار�س مفهـــــــوم التطبيق، 

ومتنع حتميلـــــــه اأو ا�ســـــــتخدامه؟ وما الذي 

تفعلونه ِحيال هذا املنع؟

مل نواجه اأيَّة ُم�شـــكلة حتـــى الآن، والتطبيق 

مثلـــه مثـــل بقيـــة التطبيقـــات الإ�شـــالمية 

ُمتخ�ش�ص يف التحفيز على العبادة والطاعة، 

ا �شي�شـــعر اأنه يُ�شـــبب اأيََّة  ول اأعتقد اأن اأحداً

ُم�شكلة.

هـــــــل مُيكن اأن نـــــــرى تطبيـــــــق "حمرابي" يف 

فل�ســـــــطني؟ واإىل اأين مُيكن اأن ي�سل تطبيق 

"حمرابي"؟ 

�شـــنطلق التطبيـــق يف فل�شـــطني قريباًا باإذن 

هـــا مـــن خاللكـــــم  اهلل، وهـــذه ب�شـــارة نزُفّ

للم�شتخدمني يف الأر�ص املقد�شة التي ن�شاأل 

اهلل لها التحرير واخَلال�ص من �شِرّ اليهود.

لْت على الداعية ن�سَر  التقنية احلديثة �ســـــــَهّ

اأفكاره واأعماله من خالل ا�ستغاللها اأح�سن 

ا�ســـــــتغالل، كيف ترون دور التقنية احلديثة 

يف ن�سر دعوة اهلل عز وجل؟ وما هي ر�سالتكم 

للدعاة؟ 

ا عن و�شـــائل  علـــى الداعيـــة اأن يبحث دائماً

جديدة، ولي�ص اأن يواكب ع�شـــره فح�شب بل 

ا، وهذه التقنية كالأوعية اإن مل  وي�شبقه اأي�شاً

؛ مما يُ�شـــكل   بال�شـــِرّ
ُ
 باخلري فقد ُترْاَلأ

رْ
ُترْاَلأ

ياًا للداعية اأن يُقدم البدائل للنا�ص، وقد  تِدّ

ا كبرياًا يف هذا امل�شمار،  قَطع الدعاة �شـــوطاً

ون�شـــاأل اهلل اأن نكـــون يف تطبيق "حمرابي" 

من�شي على تلك اخُلَطى.

ما هي خططكم وطموحاتكم امل�ستقبلية؟

نعمـــل ليـــَل نهـــار علـــى اإ�شـــافة مزيـــد من 

اخل�شـــائ�ص لتطبيق "حمرابي"، بالإ�شـــافة 

للم�شـــاجد يف الأقطـــار والبـــالد املتعـــددة، 

ركم بتوفري اخل�شـــائ�ص التالية خالل  ب�ِشّ
ُ
واأ

الأ�شهر القادمة، واإمكانية الدخول للتطبيق 

باأكـــرث مـــن طريقـــة )الربيـــد الإلكـــروين، 

التوير، الفي�شـــبوك(، والتنبيه عند اقراب 

موعـــد ال�شـــالة وتديـــد اأقـــرب م�شـــجد، 

والبحـــث املو�شـــع عـــن امل�شـــاجد، وقائمـــة 

ا  املت�شدرين بني الأ�شـــدقاء )اأكرثهم التزاماً

عـــن  التف�شـــيلية  واملعلومـــات  بال�شـــالة(، 

امل�شـــاجد، والدرو�ص واملنا�شط يف امل�شاجد، 

والأو�شمة للم�شلني.

كلمة اأخرية..؟

ا.. ول تن�شـــونا من �شالــــح  جزاكم اهلل خرياً

الد عــــاء..  

اها فمعظمها  اأما عن ردود الفعل التي نتلَقّ

ا بالت�شـــجيع، وكثري من  طيبة، وتتكلل دائماً

امل�شـــتخدمني طلب منا اإ�شـــافة الكثري من 

اخل�شائ�ص، وهذا ما �شنحاول فعله خالل 

الفرات القادمة باإذن اهلل.

هل هناك برامج ُم�ســـــــابهة لهذا التطبيق؟ 

واإن وجـــــــدت هل ُت�ســـــــكل ُمناف�ســـــــة لتطبيق 

حمرابي؟ 

فيمـــا نعلـــم - واهلل اأعلـــم - اأن "حمرابي" 

د بكونه التطبيـــَق الوحيد للتوا�شـــل  يتفـــَرّ

الجتماعـــي بـــني امل�شـــلني يف امل�شـــاجد، 

اأمـــا التطبيقـــات الإ�شـــالمية الأخرى فهي 

عدد المساجد 
في التطبيق حاليا 

حوالي 11 ألف 
يتوزعـون على 240 

مدينة حول العالم
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لقـــد ُجبـــل اأهـــل الكويت علـــي اأعمال 

اخلـــري والرب ُمنذ اأن دبـــت احلياة على 

هـــذه الأر�ـــص الطيبـــة فقبل اكت�شـــاف 

النفـــط كان اأهل الكويـــت يتوادون فيما 

بينهـــم، ويقومـــون بالعديد مـــن اأعمال 

اخلري، ويُ�شـــاعد املقتدر منهم �شاحب 

احلاجة، وبعـــد اأن منَّ اهلل- عز وجل- 

علـــى اأهلها وعلى هـــذه الأر�ص الطيبة 

بنعمـــة النفـــط وتدفقـــه يف �شـــريانها، 

بداأت الأعمال اخلرييـــة تزداد وتتطور 

اإىل اأن اأ�شبحت بف�شل اهلل تعم وت�شمل 

لي�ص فقط املحتاجون والذين يعي�شـــون 

علي اأر�شـــها بل امتـــدت لتُغطي ُمعظم 

�ُشـــعوب العـــامل التـــي يف حاجـــة اإىل 

ول الفقرية  ُم�شـــاعدات، وبخا�شـــة الدُّ

ول التي بها جماعـــات، ومل تُفرق  والـــدُّ

تلك امل�شاعدات واأعمال اخلري يف حلها 

وترحالها بني اأ�شـــحاب احلاجات على 

�شـــ�ص دينيـــة اأو طائفيـــة اأو قبلية، بل 
ُ
اأ

كل مـــن تثبـــت حاجته للم�شـــاعدة جتد 

الأيادي اخلرية ممدودة اإليـــه.

ويف العقديـــن الأخريين خطـــت اجلمعيات 

اخلريية خطوات مهمة نحو املوؤ�ش�شـــية 

واملنهجيـــة يف الإدارة املتطورة لأعمالها 

واأن�شـــطتها، الأمـــر الـــذي ي�شـــهل معه 

ُمراجعـــة اأعمالهـــا وقيامهـــا بالعمل يف 

�شـــفافية وو�شـــوح، واأ�شـــبح ملوؤ�ش�شات 

ا  ا مُميزاً العمـــل اخلريي الكويتـــي طريقاً

ت�شعى الكثري من املوؤ�ش�شات اخلريية يف 

املنطقة لال�شتفادة منه ومن تيزه علي 

امل�شتوى الإداري والتنظيمي ولي�ص هذا 

ا  فح�شب، بل اأ�شبح العمل اخلريي �شفرياً

لدولة الكويـــت يف كل املحافل الدولية.

اإن ذلك العمل اخلريي مل يح�شـــد تلك 

املكانـــة اإل بتوفيق من اهلل- عز وجل- 

وبالدعم الوا�شـــح والـــال حمدود الذي 

قدمه �شـــمو اأمري البالد الراحل ال�شيخ 

جابـــر الأحمـــد اجلابر ال�شـــباح رحمه 

اهلل، حيـــث كان �شـــموه �شـــاحب فكرة 

رعاية »الأ�شـــر املتعففة« يف بيت الزكاة 

وموؤ�شـــ�ص �شـــندوق الأجيـــال القادمـــة 

وتاأ�شـــ�ص يف عهده عدد من املوؤ�ش�شات 

املهمـــة يف جمال العمل اخلـــريي منها 

بيت الزكاة والهيئة اخلريية الإ�شالمية 

العامليـــة والأمانـــة العامـــة لالأوقـــاف، 

ا لكل اأ�شـــكال العمل  كمـــا اأنه كان داعماً

اخلـــريي داخـــل وخارج الكويـــت، وكان 

اإن�شـــاء  لفكـــرة  ا  رائـــداً اهلل-  -رحمـــه 

الـــذي  للتنميـــة  الكويتـــي  ال�شـــندوق 

جتاوزت ُم�شاعداته املائة دولة.

اإن �شـــمو الأمري ال�شـــيخ �شباح الأحمد 

اجلابر ال�شـــباح -حفظـــه اهلل- ل ياألو 

ا يف دعم العمل اخلريي والقائمني  جهداً

عليـــه يف البـــالد، وكان ومـــا زال مـــن 

الداعمـــني للعمـــل اخلـــريي التنمـــوي 

ومن اأبرز امل�شـــاندين لق�شـــايا الأمتني 

العربية والإ�شالمية، وقد جتلت مواقفه 

الرائدة يف تقدميه جميع �ُشـــبل الدعم 

للهيئـــات واجلمعيات واللجـــان العاملة 

يف املجـــال اخلريي والإ�شـــالمي، حتى 

انت�شـــرت اأعمال تلـــك اللجان يف جميع 

اأنحـــاء العامل، وا�شـــتفاد منهـــا املاليني 

مـــن الفقـــراء واملحتاجني حتى اأ�شـــبح 

ا بدولة  العمل اخلـــريي عنواناًـــا ُمرتبطاً

الكويـــت ، وقـــد ثمنـــت الأمم املتحـــدة 

الـــدور البـــارز لدولة الكويـــت واأطلقت 

ا اإن�شانياًا عاملياًا، كما  علي الكويت مركزاً

اأ�شـــادت بالدور الرائد ل�شاحب ال�شمو 

الأمري يف الإ�شـــهامات الإن�شانية ومنها 

التربعـــات التي و�شـــلت اىل اأبعد بقاع 

الأر�ـــص واأقربهـــا،  وهـــذا و�شـــام فخر 

واعتزاز على �شـــدر كل كويتي وعربي، 

مم املتحدة على �شموه لقب 
ُ
واأطلقت الأ

»قائد اإن�شاين«.  

تمييز مؤسسات 
العمل الخيري 

الكويتي جعل منها 
نبراسا للمؤسسات 
األخرى في المنطقة
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خليفة ال�سغري 

باأقالمهم..

العمل الخيري الكويتي.. 
سفيرا في كل المحافل



يعـــد نبـــي الإ�شـــالم حممـــد ] خامت 

الأنبيـــاء كمـــا اأخربنـــا القـــراآن الكرمي 

وال�شنة والآثار بذلك، ولنبوته ] ُعمق 

تاريخي �شارب يف الِقدم، اإذ حكى اهلل 

-�شـــبحانه وتعاىل- يف القـــراآن الكرمي 

ما ت�شـــمنته الكتـــب ال�شـــماوية املنزلة 

والر�شـــل املر�شـــلة من التب�شري مبقدمه 

عليه ال�شالة وال�شـــالم، ودون الدخول 

يف تفا�شـــيل ذلـــك فاإين �شاقت�شـــر يف 

هذا املقال على اإحدى ب�شارات الإجنيل 

التي ب�شرت مبجيء نبينا ].

مـــن خـــالل قراءتنـــا للقـــراآن الكـــرمي 

ت�شـــتوقفنا اآية كرمية يُخربنا اهلل -عز 

ا  وجل- فيها باأن امل�شيح \ جاء ُمب�شراً

ب�شـــيدنا حممد ]، يقول احلق تبارك 

وتعاىل على ل�شـــان عي�شى \: {َواإِذرْ 

مَيَ يَا بَِني اإ�شـــَراِئيل  َقاَل ِعي�َشـــى ابرُْن َمررْ

ا مِلَا بنَيرْ  قاً اإِينِّ َر�ُشـــوُل اهلِل اإِلَيرُْكمرْ ُم�َشـــدِّ

ِتي 
رْ
ا بَر�ُشـــوٍل يَاأ ـــراً يََديَّ ِمَن التَّورَْراِة َوُمَب�شِّ

ـــا َجاَءُهمرْ  َمُد َفلَمَّ حرْ
َ
ـــُمُه اأ ِمـــنرْ بَعرْدي ا�شرْ

ٌر ُمِبنٌي}. �شورة  ِبالرَْبيِّنَاِت َقالوا َهَذا �ِشحرْ

ال�شف الآية 6. 

قال ابن كثري -رحمه اهلل- يف تف�شـــري 

هذه الآية: »يعني التوراة ب�شرت بي، واأنا 

م�شداق ما اأخربت عنه، واأنا ُمَب�ّشر مبن 

بعدي وهو الر�شول النبي الأمي العربي 

املكـــي اأحمد، فعي�شـــى \ وهو خامت 

اأنبيـــاء بني اإ�شـــرائيل، وقد اأقام يف مالأ 

ا مبحمد ] وهو  بني اإ�شـــرائيل ُمب�شراً

اأحمد خامت الأنبياء واملر�شـــلني الذي ل 

)1(، وي�شهد على  ر�شالة بعده ول نبوة«

ما جاء يف الآيات على ل�شـــان عي�شـــى- 

من اأن اأحمد من اأ�شماء الر�شول الكرمي 

] ما رواه البخاري عن الزهري قال: 

»اأخـــربين حممد بن جبري بـــن مطعم، 

عن اأبيه قال: �شـــمعت ر�شـــول اهلل ] 

يقول: اإن يل خم�شة اأ�شماء: اأنا حممد، 

واأنا اأحمد، واأنا املاحي الذي ميحو اهلل 

بـــه الكفر، واأنا احلا�شـــر الذي يح�شـــر 

النا�ص علـــى قدمي، واأنا العاقب« )2(، 

وروي كذلك اأن النبي ] قال: »ا�شمي 

يف التـــوراة اأحيـــد لأين اأحيد اأمتي عن 

النار وا�شمي يف الزبور املاحي حما اهلل 

بـــي عبدة الأوثان، وا�شـــمي يف الإجنيل 

اأحمد، وا�شـــمي يف القراآن حممد لأين 

حممود يف اأهل ال�شماء والأر�ص« )3(. 

النصارى رفضوا 
االعتراف بنبوة النبي 

محمد ] ألنهم 
ال يؤمنون بالقرآن 

الكريم

ا فح�شب الآية الكرمية  يكون الإجنيل  اإذاً

ـــر مبحمد ] اإل اأن امل�شيحيني  قد ب�شَّ

ا باتاًا لكونهم  يرف�شـــون هذا الأمر رف�شاً

ل يوؤمنون بالقراآن الكرمي، ول يعرفون 

، الأمـــر الذي يفر�ـــص علينا  بـــه اأ�شـــالاً

نحن- امل�شـــلمني- البحث يف ن�شـــو�ص 

الإجنيـــل مـــن اأجل بيان تلـــك احلقيقة 

التي اأخرب بها القراآن الكرمي.

والبحـــث يف ذلـــك ل يعنـــي اأننـــا نحن 

-امل�شلمني- مل نقتنع بعد بوجود �شيدنا 

حممد ]؛ واإمنـــا يدخل هذا يف اإطار 

دعـــوة الآخـــر غـــري امل�شـــلم اإىل اإتبـــاع 

الر�شالة التي جاء بها خامت املر�شلني، اأو 

على الأقل �شد تلك الهجمات ال�شر�شة 

�شـــد الإ�شـــالم ونبيه حممد عليه اأزكى 

ال�شالة والت�شليم. 

ن�س الب�سارة كما هي يف اإجنيل 

لوقــــــا

�شـــجل اإجنيـــل لوقـــا الكثري مـــن حكم 

ـــا ق�شة  وتعاليم امل�شـــيح، وقد روي اأي�شاً

الذيـــن كانوا يرعون اأغنامهم ُقرب بيت 

حلـــم يف الليلـــة التي ولد فيها امل�شـــيح 

\ اإذ ظهـــر اأمامهم مالك لكي يعلن 
لهـــم مولـــد ال�شـــيد املخل�ص، ثـــم ظهر 

ح�شـــد من املالئكة يف ال�شماء ين�شدون 

باأ�شـــوات عاليـــة الرنيمة الـــواردة يف 

يف  هلل  »املجـــد   2:14 لوقـــا  اإجنيـــل 

الأعايل وعلى الأر�ص ال�شالم، وبالنا�ص 

امل�شـــرة«، وهذه الرنيمة - ح�شب عبد 

الأحد داود – موؤلفة من ثالث فقرات:

1 - »مو�شـــوع الفقـــرة الأوىل هو اهلل، 
»Allaha« بالآراميـــة، وقـــد تُرجم اإىل 

»theas« باليونانية.
2 - مو�شوع الفقرة الثانية هو »�شالما« 
بالآرامية، وتُرجمت اإىل اليونانية بكلمة 

.»Eirins«
هـــو  الثالثـــة  الفقـــرة  مو�شـــوع   - 3

»Eudokia« باليونانية« )4(.

وقـــد ُف�شـــرت هذه الت�شـــبيحة ح�شـــب 

اعتقاد الن�شـــارى اأن املراد »املجد هلل« 

هو اإعالن ت�شـــبيحي حل�شـــور العظمة 

يف مـــلء ال�شـــموات العال »اأما ال�شـــالم 

على الأر�ـــص« فهو لنزول رب ال�شـــالم 

حلظة مل�ص ج�شـــد املولود اأر�ص ال�شقاء 

ا ل ينزع منها اإىل  ليمالأ اأر�شـــنا �شـــالماً

تبشير اإلنجيل بمحمد ] 
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الباحث: حفيظ بن حممد ا�شليماين الفكر الإ�سالمي 



الأبد، و»يف النا�ص امل�شرة« يعني الفرح، 

فالقديـــر �شـــنع بنـــا عظائـــم، واأحزان 

الب�شرية اأ�شـــرق عليها �شالم«)5(، لكن 

اأيـــن ال�شـــالم »وتاريخ امل�شـــيحية بحار 

مـــن الدمـــاء، واأكدا�ص من رمـــاد الذين 

اأحرقوا، ويُتم ودموع، واأنني ووح�شـــية، 

وهـــو مـــا فعله امل�شـــيحيون بامل�شـــلمني 

يف احلـــروب ال�شـــليبية، ويف الأندل�ص، 

وكذلـــك ال�شـــتعمار امل�شـــيحي لأقطار 

امل�شـــلمني، ليتبـــني اأن امل�شـــيحية كانت 

ا اأ�شاب الإن�شانية« )6(. ا األيماً جرحاً

وهـــذا يدل على عدم تقيق ت�شـــبيحة 

»على الأر�ص ال�شالم ويف النا�ص امل�شرة« 

يف �شلوك امل�شيحيني. 

فال�شالم احلقيقي اإذن ل مُيكن احل�شول 

عليه بالو�شائل امل�شطنعة، »اإذ اإن ُهناك 

ثالث و�شائل فقط – ح�شب عبدالأحد 

داود- مُيكن احل�شـــول بوا�شطتها على 

ال�شالم احلقيقي التام، وهي: العتقاد 

املبني بوحدانية اهلل املطلقة، واخل�شوع 

الكامل وال�شت�شـــالم مل�شيئته املقد�شة، 

واأن يكون- �شبحانه - هو حُمور التاأمل 

والتفكـــري با�شـــتمرار« )7(. وفعالاً فاإن 

من مل ميتثل لأمـــر اهلل ونهيه، فاإنه لن 

يقوم بالعـــدل ويُحقـق ال�شـالم.

فال�شـــالم علـــى الأر�ص مل يكن �شـــوى 

الأر�ـــص  علـــى  اهلل  مملكـــة  تاأ�شـــي�ص 

األ وهـــو الإ�شـــالم. وذلـــك »اأن كلمـــة  

Eiriny اليونانيـــة ُمرادفـــة للكلمـــات 
ال�شـــامية �شـــالوم يف العربية و»�شالما« 

–يف الآرامية– واإ�شـــالم –يف العربية-، 
وقد ق�شـــد عي�شى امل�شـــيح هذا املعنى 

الإ�شالمي للكلمة عندما األقى موعظته 

البليغـــة علـــى اجلبل »طوبى ل�شـــانعي 

ال�شالم متى 5:9« )8(.
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اأ�سل كلمة يودوكيا:

ح�شـــب   -Eudokia يودوكيـــا  كلمـــة 

عبـــد الأحـــد داود - احلــــــــــرف الأول 

منهـــا Eu معنـــاه: جيد، ح�شـــن كما يف

عظيـــم  تعنـــي  التـــي   eudokimos
الحرام، ذائع ال�شيت واملجد، وح�شب 

كلمـــة   تمـــل  الإغريقـــي  القامو�ـــص 

Eudokia معنى: لطيف، ح�شن«)9(، 
ولفهـــم معنى كلمـــة يودوكيـــا اأكرث قام 

عبـــد الأحد داود ببيان الأ�شـــل اللغوي 

مـــد« و»حمدة«  للكلمـــات العربيـــة »حَمرْ

وهي كالتايل:

« يتاألـــف هـــذا الفعـــل مـــن  اأ- »َحَمـــدرْ

احلـــروف ال�شـــاكنة ال�شـــامية »ح م د«، 

يف  احلـــروف  هـــذه  جـــاءت  وحيثمـــا 

الكتابات املقد�شـــة اليهودية فاإنها تُعني 

)يحب، ي�شتاق، يرغب(.

ب - َحِمد باملذكر، وحمدة باملوؤنث يدلن 

على الرغبة، الر�شى، البهجة، اجلمال.

ُمد: هاتان ال�شـــيغتان  َمد، حَمرْ جـ - حَمرْ

ُم�شـــتقتان مـــن الفعـــل َحَمـــد ومعنـــاه: 

ا، البهيـــج، الرائع،  املرغـــوب فيـــه جـــداً

اجلذاب، القيم، املحبوب.

د- الكلمـــة اليونانيـــة يودوكيـــا  تعطي 

َده«  حرفياًـــا معنى ال�شـــم العـــربي »ِحمرْ

يودوك�شـــو�ص، وهي مبعنى ال�شيء الذي 

ي�شتاق اإليه واملتطلع اإليه« )10(. هكذا 

يبـــدو جلياًا اأن »الكلمة اليونانية  ترتبط 

مبا هو لطيف وح�شـــن، وبهذا التف�شري 

اللغـــوي تكـــون الأن�شـــودة املالئكيـــة يف 

معناها احلقيقي:

املجد واحلمد هلل يف الأعايل

اأو�شك اأن يجيء الإ�شالم لالأر�ص

يُقدمه للـنا�ص اأحمد« )11(.

"السالم على األرض في 
إنجيل "لوقا" لم يكن 

سوى تأسيس مملكة 
الله على األرض أال وهو 

اإلسالم

ا ولدة عي�شـــى \ ُمعجـــزة  فاأجـــد اإذاً

عظيمـــة، فبالإ�شـــافة اإىل ولدتـــه من 

ا مبلكوت اهلل على  غري اأب، جاء ُمب�شراً

الأر�ـــص، وحتى عبـــارة الأن�شـــودة التي 

قالـــت اأو�شـــك اأن يجيء الإ�شـــالم اإىل 

الأر�ص حددت �شـــاحب الر�شـــالة باإ�شمه 

»اأحمد« تدل على اأنه لي�ص هناك نبي بني 

عي�شى، والر�شـــول ]، وهذا يتطابق مع 

قول احلبيب امل�شـــطفى يف احلديث: »اأنا 

اأوىل النا�ـــص بابـــن مرمي والأنبيـــاء اأولد 

.)12( عالت، لي�ص بيني وبينه نبي«

ا، اإن الإجنيل رغم  ا ولي�ص اأخـــرياً اأخـــرياً

تعر�شـــه للتحريف والتغيـــري والتبديل؛ 

فاإن تب�شريه بني الإ�شالم حممد- عليه 

ا،  �شـــاهداً زال  ل  وال�شـــالم-  ال�شـــالة 

ا تاأكيدياًا ملا اأخربنا به  وهذا يعد اعجازاً

اهلل يف كتابه املبـــني، وهذا يُحتم علينا 

نحـــن- امل�شـــلمني -اإي�شـــال ذلـــك اإىل 

الآخـــر املختلف عنـــا عقدياًا، فهل نحن 

فاعلون؟. 
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طريــق الهدى

المنهج النبوي مع المهتدي الجديد
أخالقك.. ثبات للمهتدي الجديد

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

ا من الذين اهتدوا ودخلوا الإ�شالم  كثرياً

يكون �شـــبب هدايتهم �شـــلوك امل�شلمني 

والتزامهـــم بهـــذا الديـــن، ممـــا يُعطي 

ا يف نفو�شهم عن الإ�شالم  ا جيداً انطباعاً

قبل اأن يعتنقوه، ويف املقابل هناك املاليني 

من غري املُ�شـــلمني ي�شـــدهم �شلوكيات 

البع�ص من امل�شلمني، وا�شتغالل و�شائل 

الإعـــالم لتلـــك ال�شـــلوكيات واملفاهيم 

اخلاطئـــة واإظهارها باأنهـــا من مظاهر 

الإ�شـــالم، مما ي�شـــد النا�ص عن رحمة 

اهلل عز وجل.

اإن ال�شـــرية النبويـــة من اأعظم ال�شـــري 

التـــي نُقلت عـــن الب�شـــرية، فهي تتميز 

بال�شـــمول، فـــال جنـــد يف تاريخها من 

هو ُحفظت �شـــريته بكافة دقائقها اإىل 

ع�شرنا هذا اإل �شرية النبي حممد ]، 

فنجدهـــا تناولته من املهـــد اإىل اللحد، 

فال ترك �شـــغرية ول كبرية على مدار 

حياتـــه ] اإل وقد �ُشـــجلت بو�شـــوح، 

وهذه ال�شرية كنز اأخالقي عظيم، يجب 

اأن ينهل منه امل�شـــلم، ويكون داعية اإىل 

اهلل- عز وجل - من خاللها.

ا نعلم اأن الر�شـــول ] اإمنا  نحن جميعاً

بُعث ليُتمم مكارم الأخالق، ويعمل على 

تقوميهـــا، وجعلها الأ�شـــا�ص الذي تقوم 

عليـــه املجتمعات، قال ]: »اإمنا بُعثت 

تم مكارم الأخالق«.
ُ
لأ

ملاذا ل نُعرب عن ديننا باأخالقنا؟..

ملاذا ل نُعرب عن اإمياننا باأخالقنا؟ وقد 

ربط الر�شول ]  بني الإميان والأخالق 

يف احلديـــث عندما �ُشـــئل: اأي املوؤمنني 

اأف�شـــل اإمياناًـــا؟ قـــال ]: »اأح�شـــنهم 

ا« »الطرباين يف الأو�شط«، فاأمة  اأخالقاً

الإ�شالم ُقدوتها النبي ]، وقد تعددت 

مرنا بطاعته وال�شـــري على 
ُ
�شـــمائله واأ

منهجـــه، قال تعاىل: {لََقـــدرْ َكاَن لَُكمرْ يِف 

ُجو  َوةٌ َح�َشـــنٌَة مِلَنرْ َكاَن يَررْ َر�ُشـــول اهلل اأ�شرْ

آِخَر}. اهلل َوالرَْيورَْم الرْ

اإن واقعنـــا اليوم ل يُعرب ب�شـــورة فعلية 

عن القيم والتعاليم ال�شـــامية لالإ�شالم، 

نحن بحاجـــة اإىل املراجعة من ِقبل كل 

فـــرد منا، لكي ل نُ�شـــيء لالإ�شـــالم من 

حيث ل ندري، ونكون �شـــبباًا يف ال�شـــد 

عن �شبيل اهلل.

اإن  ختـــي امل�شـــلمة.. 
ُ
اأ اأخـــي امل�شـــلم.. 

املهتـــدي اجلديـــد بحاجـــة لكـــي يـــرى 

ا وُم�شـــلمني، فتكـــون �شـــبباًا يف  اإ�شـــالماً

تثبيتـــه علـــى هذا الديـــن العظيم، ومن 

ناحية اأخرى تكون باأخالقك داعية اإىل 

الإ�شالم يف اأو�شاط غري امل�شلمني، قال 

تعاىل: {يـــا اأيها الذين اآمنوا اتقوا اهلل 

ا يُ�شلح لكم اأعمالكم  وقولوا قولاً �شديداً

ويغفـــر لكـــم ذنوبكـــم ومـــن يطـــع اهلل 

ا}. ور�شوله فقد فاز فوزاًا عظيماً

ن�شاأل اهلل -عز وجل- اأن يُجمل اأخالق 

ا، وتكون عنواناًا لهم يف  امل�شـــلمني جميعاً

كل مكان. 

المهتدي بحاجة لكي 
يرى إسالما ومسلمين 

فتكون سببا في 
تثبيته على هذا الدين 

العظيم
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بـــداأت بع�ـــص اجلماعـــات الهندو�شـــية 

الهنـــد حُمـــاولت لتحويـــل بع�ـــص  يف 

امل�شلمني اإىل الهندو�شية، ووزعت بع�ص 

املنظمـــات الهندو�شـــية ُكتيبـــات تدعو 

النا�ص اإىل امل�شـــاهمة ال�شـــخية لتنفيذ 

تلك املهمة، وكان هناك اهتمام كبري يف 

الأو�شاط ال�شيا�شية والدينية يف الهند، 

ورمبـــا يتوهم اأع�شـــاء تلـــك املنظمات 

الهندو�شية املتطرفة اأنهم �شينجحون يف 

هذا املجال، كما جنح الدعاة امل�شلمون 

ا،  يف دعوة الهندو�ص اإىل الإ�شالم �شابقاً

واأود اأن األقـــي ال�شـــوء على مدى جناح 

تلك املهمة اأو ف�شـــلها يف �شوء ُمعطيات 

تاريخ الدعوة الإ�شالمية حول العامل.

ُرمبـــا تعي�ص مثل هذه امل�شـــاعي لبع�ص 

الوقت لقـــوة املال وال�شـــلطة، وتم�ص 

بع�ـــص الأفـــراد، ولكنهـــا �شتف�شـــل، بل 

�شـــتوؤدي اإىل الفتنـــة الطائفية، وت�شـــر 

بالوحـــدة الوطنيـــة يف الهنـــد، وذلـــك 

لالأ�شباب التالية:

: ي�شهد تاريخ الهندو�شية بخلوه من  اأولاً

فل�شفة الدعوة، وم�شـــادرها الدينية ل 

ت�شـــتمل على اأي ت�شـــور اأو فكرة للدعوة، 

ا  كما جند فكرة ُمف�شلة واأ�شولاً و�شوابطاً

غاية من ال�شمو والكمال يف الإ�شالم.

ثانياًـــا: اإن الديانة الهندو�شـــية ت�شـــتمل 

على ُمعتقـــدات غريبـــة وطقو�ص وثنية 

غري معقولـــة، انظر على �شـــبيل املثال 

عبـــادة ال�شـــلحفاة والثعبـــان والتماثيل 

وتقدي�ـــص البقر واعتقادهـــا يف طهارة 

بـــول البقر وروثهـــا، ووجـــود مثل هذه 

العقائـــد والأفكار يكفي لتنفري النا�ص من 

الهندو�شـــية، وكيف يت�شـــور من ُم�شلم اأن 

يقبـــل مثل هذه العقائد بعد ما اطلع على 

حما�شن الإ�شالم وعقائده الطاهرة ؟.

ثالثاًا: اإن الديانة الهندو�شية قائمة على 

نظام الطبقات ُمنذ قدمي الزمان، وهذا 

النظام يُفرق بني النا�ص ويجعل بع�شهم 

عظيم ال�شـــاأن مبجرد كونه برهمياًا واإن 

ا، ويجعل �شـــودراًا  كان جاهـــالاً و�شـــفيهاً

ا  ا وخ�شي�شاً وغريهم من املنبوذين و�شيعاً

ـــا و�شـــاحب معرفة لكونه  واإن كان عاماً

مولودين من اأبوين و�شـــيعني. وال�شوؤال 

فهـــل  �شـــخ�ص هندو�شـــياًا  اأ�شـــبح  اإذا 

�شي�شـــمحون له بقراءة الفيـــدا؟ مع اأن 

قـــراءة الفيدا حُمرمة على �شـــودرا كما 

ذكرت يف منو�شا�شر اإحدى ال�شحائف 

الهندو�شية املقد�شة.

ا: انك�شف يف الآونة الأخرية تورط  رابعاً

كثري مـــن الرجال والزعمـــاء الهندو�ص 

يف ق�شـــايا الف�شـــاد املـــايل واخللقـــي 

واجلن�شـــي، الذيـــن كانـــوا مبثابـــة اآلهة 

للهندو�ـــص، ومت القب�ـــص عليهـــم بعـــد 

كرثة ال�شـــكاوى من الهندو�ص الزائرين، 

ولهـــذا قلـــت ثقـــة النا�ـــص يف الديانـــة 

الهندو�شية، ول اأحد يرغب يف الدخول 

يف الهندو�شية؟.

هل سينجح التحويل القسري لبعض المسلمين 
إلى الهندوسية بالهند؟
)دراسة تحليلة مقارنة(
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ـــا: لي�ـــص يف الهندو�شـــية نظـــام  خام�شاً

العبـــادات ب�شـــفة اإلزاميـــة وحمـــدودة 

بوقـــت مثـــل الذي جنـــده يف الإ�شـــالم 

كال�شـــلوات اخلم�ـــص و�شـــالة اجلمعة 

والعيديـــن، والنا�ـــص يف هـــذا الزمـــان 

ُمتفتحون وُمتيقظون فكرياًا وذهنياًا، ول 

اأحـــد يرك دين التوحيـــد ويقبل عبادة 

الثعبان والذكر والفرج والنار.

ـــا: الهندو�شـــية لهـــا فـــرق كثرية  �شاد�شاً

وطوائـــف �شـــتى، وكل طائفـــة لها دين 

خا�ـــص، وعقائـــد خا�شـــة ومعمـــولت 

خا�شـــة، جتعلهـــا ُمتناحـــرة وُمتنافـــرة 

فيما بينهـــا، ووجود مثل هذه الطوائف 

الكثرية مع غياب امل�شدر الديني املوثوق 

يوؤكد ف�شل جهود املنظمات الهندو�شية 

املتطرفـــة يف التحويل الق�شـــري لبع�ص 

�شعاف امل�شلمني.

يف  ُمتغلغلـــة  الوثنيـــة  جنـــد  ا:  �شـــابعاً

الهندو�شـــية منذ زمن �شحيق، ول مُيكن 

لل�شحائف الهندو�شية اأن تكون في�شالاً 

يف اأمـــر العقيـــدة، وعلـــى �شـــبيل املثال 

هنـــاك اختالفـــات كثرية حـــول اخلالق 

من هو؟ هـــل برهما؟ هل الطبيعة؟ هل 

مايا؟ وهل الديانة الهندو�شـــية اأ�شـــلها 

التوحيـــد اأم الوثنيـــة؟ كل هـــذه الأمور 

املهمة يكتنفها غمو�ص واإبهام واختالف، 

وتلك ال�شلبيات كفيلة بف�شل ُمهمة هذه 

املنظمات الهندو�شية املتطرفة.

ثامناًا: م�شـــاعي هذه املنظمـــات قائمة 

على الإغراءات املادية للنا�ص الب�شطاء 

والفقـــراء الذيـــن ل ميلكون �شـــيئاًا من 

حطـــام الدنيـــا، وي�شـــعون وراء لقمـــة 

العي�ـــص، ومُيكن لهـــم اأن ين�شـــموا اإىل 

لقمـــة  لديهـــم  وجـــدوا  اإذا  امل�شـــيحية 

العي�ـــص، بل مُيكن لهـــم اأن يكونوا اليوم 

ا م�شيحياًا وغدا بوذياًا ثم  هندو�شياًا وغداً

هندو�شـــياًا مرة اأخرى، لأنهم ل يعلمون 

عن الإ�شالم �شيئاًا ويحتاجون اإىل توعية. 

ا مـــن املتعلمني  وبخالف ذلـــك جند كثرياً

ومي�شـــوري احلـــال يدر�شـــون الإ�شـــالم، 

ويقتنعـــون بر�شـــالته ومـــن ثـــم يعتنقونه، 

وعدد هوؤلء يفوق احل�شر والعد. 

ا: اإن القائمني على مهمة التحويل  تا�شعاً

الق�شـــري لبع�ـــص امل�شـــلمني طامعـــون 

و�شيا�شـــيون، ولي�شت حالهم يف ال�شفاء 

والنقاء والتقـــوى والطهارة مثل الدعاة 

ا وحديثاًا، وقد افت�شح  امل�شـــلمني قدمياً

اأمر كثري من الزعماء الهندو�ص والقادة 

الروحيـــني، الذيـــن مت القب�ـــص عليهـــم 

يف الآونـــة الأخرية ب�شـــبب �شـــلوكياتهم 

الفا�شدة.

ا: قامت مثل هـــذه الدعوات يف  عا�شـــراً

درْهي، ولكنها  القرن املا�شـــي باإ�شم �ُشـــدرْ

بـــاءت بالف�شـــل وكذلـــك املتوقـــع مـــن 

احلركات الهندو�شية يف هذا الع�شر.

حادي ع�شر: لي�شت لدى تلك احلركات 

روؤية وا�شحة عن الدعوة، ولي�شت لديها 

اأ�شول ومناهج دينية، وعلى �شبيل املثال 

هل لـــدى تلك احلركات روؤية دينية عن 

التحول الق�شـــري اإىل الهندو�شية؟ هل 

هـــذا جائـــز يف الهندو�شـــية اأم حُمـــرم 

يف �شـــوء الن�شـــو�ص الدينية؟ اأظن اأنه 

ل توجد اأ�شـــول يف الهندو�شية يف هذا 

ا  الباب مثل الذي جنده ُمف�شالاً وُمب�شطاً

يف الدعوة الإ�شالمية.

ثاين ع�شـــر: هذه احلـــركات قامت كرد 

فعل للدعوة الإ�شـــالمية ومن املعلوم اأن 

، بل  رد الفعـــل عامـــة ل ي�شـــتمر طويالاً

ا ذاتياًا،  ا لأنـــه لي�ص اأمـــراً يتوقف �شـــريعاً

واإمنا هو �شيء ُم�شتعار بخالف الدعوة 

الإ�شالمية فاإنها نابعة ذاتياًا من القراآن 

الكرمي وال�شنة النبوية املطهرة.
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كتب: حممد جالل

الهندوسية تكرس التمييز العنصري 
والطبقي أما المساواة في اإلسـالم فكانت 

سببا في انتشاره بشبه القارة الهندية



ول جمال هنا ل�شـــرد الدلئل وال�شـــواهد 

والأمثلة ملا �شبقت الإ�شارة اإليها لأن ذلك 

مب�شوط يف الكتب املعنية بتف�شيل ُمقنع.

ولكـــن ين�شـــاأ هنـــا �شـــوؤال كيف جنحت 

العـــامل عـــرب  الإ�شـــالمية يف  الدعـــوة 

الع�شـــور؟ وما هي الأ�شباب واملقومات 

التي اأدت اإىل جناح الدعوة الإ�شـــالمية 

ا يف �شبة القارة  يف بالد العامل وخ�شو�شاً

الهندية عرب تاريخها الطويل؟

يف احلقيقـــة نحن منلك اأدلـــة تاريخية 

وا�شحة على انت�شار الإ�شالم يف العامل 

ب�شفة اأ�شا�شية بجهود وم�شاعي الدعاة 

الفردية، و�شن�شـــري يف تلك العجالة اإىل 

بع�ص الأ�شباب والدوافع التي اأدت اإىل 

انت�شـــار الإ�شـــالم يف العامل خا�شـــة يف 

�شبه القارة الهندية.

ديـــن  الإ�شـــالم  اأن  املعلـــوم  مـــن   : اأولاً

دعوي ُمنذ �شـــطوع نـــوره على اجلزيرة 

العربية، والن�شـــو�ص القراآنية املختلفة 

وتطبيقاتها العملية يف ع�شـــر الر�شول 

احلقيقـــة  تلـــك  توؤكـــد  وبعدهـــا   ،[
بو�شوح، وقد جنحت الدعوة الإ�شالمية 

يف جذب النا�ص من كافة اأنحاء العامل، 

وانت�شرت ر�شالتها ما بلغ الليل والنهار، 

�شول 
ُ
والإ�شـــالم يُقدم روؤية كاملة عن اأ

الدعوة واملنهج العملي والتطبيقي لهذه 

الفري�شـــة،  وكانت هناك اأ�شباب كثرية 

لهذا النجاح الباهر، منها: 

: الدعوة الإ�شـــالمية يف م�شادرها  اأولاً

املتمثلة يف القراآن الكرمي وال�شنة النبوية 

املطهرة ت�شتمل على نُ�شو�ص كثرية جتعل 

الدعوة فر�ص كفاية يف ُمعظم الأحوال 

بـــل فر�ـــص عـــني يف بع�ـــص الأحـــوال. 

بخـــالف الهندو�شـــية فـــاإن م�شـــادرها 

ا من فكرة الدعوة.  الدينيـــة خالية تاماً

ثانياًا: اإن الإ�شـــالم ي�شـــتمل على عقيدة 

�شافية ووا�شحة غاية الو�شوح وت�شور 

عن الكون والإله وعالقة الإن�شان بالإله 

ومبا حوله من كائنات. 

ويكفي ملعرفـــة ذلك الرجوع اإىل الكتب 

العامـــة التي تتنـــاول مو�شـــوع العقيدة 

الإ�شـــالمية، ومُيكن الرجـــوع اإىل كتاب 

العقائد الإ�شالمية ل�شيد �شابق. 

ثالثاًا: قد ذكرنا اأن الديانة الهندو�شـــية 

قائمة على التمييز العن�شري، وموؤ�ش�شة 

على نظام الطبقات. ومبجرد ولدة طفل 

يف اأ�شـــرة برهمية يكون اأعلى واأ�شرف، 

ول مُيكـــن ل�شـــخ�ص من طبقة �شـــودرا 

ــا وفا�شـــالاً اأن يُ�شـــاوي  مهمـــا كان عاملاـً

ـــا برهمـــي الأ�شـــل مهمـــا كان  �شخ�شاً

. اأما الإ�شالم فقد هدم  ا وجاهالاً �شريراً

بُنيان هذا التفريق العن�شـــري والتمييز 

الطبقـــي، واأقـــام املجتمـــع الإ�شـــالمي 

على اأ�شـــا�ص العدل وامل�شاواة بني جميع 

الب�شـــر. واأظـــن اأن غياب امل�شـــاواة يف 

الديانة الهندو�شـــية بل تكري�ص التمييز 

مبـــداأ  ووجـــود  والطبقـــي  العن�شـــري 

امل�شاواة يف الإ�شالم وتطبيقه يف الواقع 

العملي كان مـــن اأهم العوامل والدوافع 

التـــي اأدت اإىل اإجناح الدعوة يف �شـــبه 

القـــارة الهنديـــة، لأن الطبقات املنبوذة 

نعموا ب�شعادة امل�شاواة يف ظل الإ�شالم، 

الذي ا�شـــتطاع تطيم جميـــع الفوارق 

الطبقية اجلائرة، وقام بتحرير الإن�شان 

من كافة قيود الطبقات. 

ـــا: كان الدعـــاة امل�شـــلمون من اأهل  رابعاً

اهلل تعـــاىل ومـــن الرجـــال ال�شـــلحاء، 

وكانوا يُ�شـــحون بكل �شـــيء يف �شـــبيل 

الدعـــوة ومل تلههـــم جتـــارة ول بيع عن 

ذكـــر اهلل تعـــاىل، وكانوا مثـــالاً يُحتذى 

وُقدوة يُقتدى بها  يف التم�شك بالأخالق 

العاليـــة وال�شـــلوك الطيـــب، وكان هذا 

من اأهم عوامل اإجناح الدعوة يف �شـــبه 
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درا�سات

التحويل القسري لبعض 
المسلمين للهندوسية 

سلوك وطموح 
سياسي وليس دعوي



القـــارة الهنديـــة، ويف مقابل ذلك جند 

الزعماء الهندو�ص ُمتورطني يف ق�شـــايا 

الف�شاد املايل والف�شائح اجلن�شية، وقد 

مت القب�ـــص على كثري منهـــم، ويقبعون 

الآن يف غياهـــب ال�شـــجون كمـــا �شـــبق 

ا. وو�شحت اآنفاً

ا: تتميز الدعوة الإ�شالمية بنظام  خام�شاً

رباين للعبادات املختلفة من ال�شـــلوات 

اخلم�ص و�شالة اجلمعة و�شالة العيدين، 

و�شـــيام �شـــهر رم�شـــان واحلـــج والزكاة، 

وعلى �شبيل املثال تمل فري�شة الزكاة 

يف طيها جانباًا تعبدياًا، ويف نف�ص الوقت 

هي جانب خريي ُمتميز مل�شاعدة الفقراء 

وامل�شـــاكني، وكذلـــك يتميـــز الإ�شـــالم 

بالعبادات اجلماعية و�شـــالة اجلماعة 

اف�شل من �شالة الفرد ب�شبع وع�شرين 

درجة وكاأن الإ�شـــالم دين ي�شـــجع على 

التقارب واللتقاء والجتماع وم�شـــاركة 

بع�شهم بع�شا يف ال�شراء وال�شراء، ول 

يخفى دور العبـــادات يف بث الطماأنينة 

يف قلـــوب النا�ـــص، وكل ذلـــك يف اإطـــار 

ا عـــن الوثنيـــة  عقيـــدة التوحيـــد بعيـــداً

وال�شرك، وعلى عك�ص ذلك جند الديانة 

الهندو�شية مبنية على الوثنية يف اأب�شع 

�شـــورها، ولي�شت فيها عبادة اإل م�شوبة 

بالرق�ـــص والغناء و�شـــرب الطبـــول، ول 

مُيكن لها اأن ترقى اإىل روحانية العبادات 

يف الإ�شالم بحال من الأحوال.

ا: تُقدم امل�شادر الإ�شالمية روؤية  �شاد�شاً

وا�شـــحة عن الدعوة الإ�شـــالمية، ومن 

اأهـــم تلك املبادئ عـــدم اإكراه اأحد على 

اعتنـــاق الإ�شـــالم، وهـــذا املبـــداأ يُعترب 

ا اأ�شا�شياًا يف حرية العقيدة اأتى به  معلماً

الإ�شـــالم قبل اأكرث من اأربعة ع�شر قرناًا 

مـــن الزمان، وقـــد قام الدعـــاة الأوائل 

بتطبيـــق هـــذا املبـــداأ ويُطبقـــه الدعاة 

املعا�شرون خري تطبيق حتى يف الع�شر 

الراهن، وكانت الو�شـــيلة الأوىل لن�شـــر 

الإ�شـــالم احلـــوار واجلـــدال بالتي هي 

اأح�شـــن كما جاء الرغيب به يف القراآن 

الكرمي. 

بخالف ذلك جند املنظمات الهندو�شية 

يف الهند التي ت�شعى من خالل الإغراءات 

املاديـــة والوعود الرباقـــة باإتاحة فر�ص 

العمـــل بـــل بالتهديد بال�شـــرب والقتل 

لبع�ص امل�شلمني امل�شت�شعفني وفقرائهم، 

ول �شـــك اأن مثل تلك املحاولت �شتبوء 

ا بالف�شـــل، وكذلك يدل هذا على   حتماً

خـــوف بع�ـــص الهندو�ـــص مـــن اإقبـــال 

النا�ـــص على الإ�شـــالم مبح�ـــص الإرادة 

ا منهم ب�شـــدق العقيدة  واحلرية واقتناعاً

الإ�شـــالمية بعـــد الطالع عليهـــا، وبعد 

معرفتهم مبحا�شـــن الإ�شالم يف العقيدة 

والعبادة وال�شريعة واملعامالت والأخالق. 

تو�سيـــة:

 ومـــع يقيننـــا الرا�شـــخ بـــاأن م�شـــاعي 

املنظمات الهندو�شية �شتف�شل باإذن اهلل 

تعـــاىل؛ ولكن ل ينبغي ال�شـــتهانة بها، 

ولأن امل�شـــلمني ماأمورن باأخذ الأ�شباب 

هـــذه  مثـــل  ملنـــع  الالزمـــة  والتدابـــري 

. وبذلك يجب على  الأحداث ُم�شـــتقبالاً

املوؤ�ش�شـــات الدينية يف الهند وخارجها 

وعلـــى املهتمني باأمـــر الدعـــوة العناية 

باملناطـــق الفقـــرية املاأهولة بامل�شـــلمني 

امل�شت�شـــعفني. وذلـــك من خـــالل عمل 

التايل:
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الهندوسية يكتنفها 
الغموض واإلبهام 

وهما كفيالن بفشل 
مهمة المنظمات 

المتطرفة



1 - تعيني الوعاظ واخلطباء واملدر�شني 
يف تلـــك املناطـــق، ليقومـــوا بالتوعيـــة 

الدينية وتعليم القـــراآن الكرمي ومبادئ 

الإ�شـــالم لـــكل الأعمـــار مـــن الرجـــال 

والن�شاء.

2 - تاأ�شي�ص امل�شاجد والكتاتيب.

3 - عقـــد الجتماعات الدينية ب�شـــفة 
دوريـــة لبيـــان عقائد الإ�شـــالم واأحكام 

الطهـــارة وال�شلوات اخلمـــــ�ص وغريهـــا. 

4 -  تعليم امل�شـــلمني الفقـــراء القراءة 
والكتابـــة بلغتهـــم بغ�ـــص النظـــر عـــن 

اأعمارهـــم، لأن املناطـــق الفقرية عامة 

تكرث فيها الأمية بن�شبة كبرية، ثم توفري 

املـــواد الإ�شـــالمية لهم بلغتهم ب�شـــورة 

ُمب�شطة يف �شكل ُكتَّيبات ُم�شورة.

5 -  ومبـــا اأن املدار�ـــص الإ�شـــالمية يف 
ا ل باأ�ص به من  الهند تُخّرج كل عام عدداً

العلمـــاء واخلريجني، ميكن ال�شـــتفادة 

من موؤهالتهـــم الثقافية بعـــد تدريبهم 

على تعليم ال�شـــباب والرجـــال، وتوفري 

حياة كرمية لهوؤلء اخلريجني، ليتمكنوا 

من اأداء ُمهمتهم.

6 -  كما مُيكن ال�شتفادة من موؤهالت 
املدار�ـــص  مـــن  اخلريجـــات  الفتيـــات 

الإ�شالمية يف الهند، واإعدادهن لتعليم 

الن�شـــاء امل�شـــلمات يف املناطق الفقرية، 

وينبغي اأن يُقدم لهن ُمقابل اخلدمة.

7 -  توفـــري جهـــاز كمبيوتـــر و�شـــبكة 
انرنت للمدر�شني واملدر�شات وتعليمهم 

وتدريبهم على ا�شتعمالهما، لي�شتفيدوا 

من املواد الدعوية املن�شورة على مواقع 

الإنرنت خا�شـــة من املواد التي تُِعّدها 

جلنـــة الدعـــوة الإلكرونيـــة بالكويـــت 

بلغات العامل املختلفة، وب�شـــورة فريدة 

تليـــق بعقلية العـــامل املعا�شـــر، واأظنها 

ا  رائـــدة يف هـــذا املجـــال، ولكـــن كثـــرياً

مـــن الدعـــاة ل ي�شـــتطعيون التو�شـــل 

اإليهـــا اإمـــا لعـــدم معرفتهم با�شـــتعمال 

اجلهـــاز  توفـــر  لعـــدم  اأو  الكمبيوتـــر 

لديهم. ولي�ص جهاز الكمبيوتر و �شـــبكة 

الإنرنـــت يف هذا الع�شـــر من اأ�شـــباب 

الرفاهيـــة والزوائـــد بل اأ�شـــبحت من 

ال�شـــروريات واللوازم  التي ل مُيكن اأن 

ي�شـــتغني عنها �شـــخ�ص ُمهتم بالدعوة. 

8 -  التاأكيد على املدر�شني واملدر�شات 
بعدم اإثارة الق�شـــايا الكالمية املختلف 

فيهـــا بحـــال مـــن الأحـــوال، لأن الهند 

تنت�شـــر فيهـــا مدار�ـــص فكريـــة كثرية، 

والتنازع الكالمي يفّوت املقا�شد العليا 

والأهـــداف الكـــربى، واإمنا يُِهـــّم عامة 

النا�ص الق�شايا الإ�شالمية الكبرية مثل 

الإميـــان بتوحيـــد اهلل تعـــاىل والإميان 

وال�شـــالم  ال�شـــالة  -عليـــه  بالر�شـــول 

-واأركان الإ�شـــالم اخلم�ص وُمقت�شيات 

الإميـــان وتعليـــم ال�شـــلوات اخلم�ـــص،  

والواجبـــات  الفرائ�ـــص  مـــن  وغريهـــا 

وال�شعائر الإ�شالمية.

9 -  ت�شـــجيع املتعلمني والطلبة ببع�ص 
اجلوائـــز املتوا�شـــعة مـــن حـــني لآخـــر 

لرغيبهم يف التعلم.

املنظمـــات  علـــى  يجـــب  كمـــا    -  10
واجلمعيـــات التـــي تقوم بجمـــع الزكاة 

وال�شـــدقات يف الهنـــد اأن تهتـــم مبـــد 

يد امل�شـــاعدة ب�شـــورة عينيـــة اأو نقدية 

للمناطـــق التـــي تتاج اإليها، ويخ�شـــى 

عليها مـــن التحويل الق�شـــري اأو التاأثر 

بالإغـــراءات املادية مـــن قبل املنظمات 

الهندو�شية.               

وفقنا اهلل تعاىل ملا فيه ر�شاه. 
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درا�سات

نظام الطبقات يحرم 
على الـ"شودرا" وهي 
الطبقة األغلب قراءة 

»الفيدا« إحدى 
الصحائف المقدسة



الشركة الوقفية �دارة ا�عمال الخيرية

إدارة قواعد البيانات

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





اأعلـــن الإ�شـــالم منـــذ اللحظـــة الأوىل 

اأنـــه جـــاء رحمــــة للعاملني قـــال تعاىل: 

َمـــةاً للرَْعامَلِنَي}  ررْ�َشـــلرْنَاَك اإِلَّ َرحرْ
َ
{َوَمـــا اأ

»الأنبياء:107«، كما جاء الإ�شالم ليقيم 

موازيــــن احلــــق والعــــدل وير�شــــي دعائــــم 

الأخــــالق، وهذا ما اأكده نبــــى الرحمة فى 

قوله: (اإمنا بعثت لأتم مكارم الأخالق).

ولالإ�شـــالم ثوابـــت ل يغفلها اأحد، وهى 

ل تتغري باختالف املكان والزمان، ومن 

هذه الثوابت:

اإن حقيقة الإ�شالم هى حقيقة كل دين، 

فالإ�شـــالم معنـــاه اإخال�ـــص العبادة هلل 

والإميـــان باهلل ومالئكته وكتبه ور�شـــله 

واليوم الآخر.

ا  اإن اهلل -عز وجل- اأوجد النا�ص جميعاً

مـــن اأب واحد واأم واحدة، يقول تعايل: 

{يَا اأيَُّها النَّا�ُص اتَُّقوارْ َربَُّكُم الَّذي َخلَقكم 

مـــن نفرْ�ٍص َواحَدٍة َوخلَـــَق منرَْها َزورَْجَها َوبَثَّ 

منرُْهَماِرَجالاً َكِثريا َوِن�َشاء} »الن�شاء:1«.

التعـــارف،  الأديـــان  مقا�شـــد  مـــن  اإن 

يَُّها النَّا�ُص 
َ
وذلك فى قوله تعـــاىل: {يَا اأ

نثَـــى َوَجَعلرْنَاُكمرْ 
ُ
ن َذَكر َواأ نَاُكم مِّ اإنَّـــا َخلَقرْ

كرَْرَمُكمرْ عنَد 
َ
�شُعوبا َوَقَباِئَل ِلتََعاَرُفوا اإِنَّ اأ

ترَْقاُكمرْ} »احلجرات: 13«. 
َ
اهلل اأ

وهذا التعارف ي�شـــتلزم احلوار، وتبادل 

املنافـــع بني النا�ص وتبادل الأفكار، وقد 

اأورد لنا القراآن الكرمي األواناًا من احلوار 

بني الر�شـــل واأقوامهم، وبني اأهل اجلنة 

واأهل النار حتى بني اخلالق -عز وجل- 

وبـــني مالئكته، وبني ملوقاته ب�شـــفة 

ــَك للرَْماَلِئَكـــة اإِينِّ  عامـــة {َواإذرْ َقـــاَل َربُـّ

َعل  ررْ�ص َخليَفـــةاً َقالُوارْ اأجَترْ
َ
َجاِعـــٌل يف الأ

َماء  ـــِفُك الدِّ �ِشـــُد ِفيَها َويَ�شرْ فيَهـــا َمن يُفرْ

�ُص لََك َقاَل  ِدَك َونَُقدِّ ُن نُ�َشـــبُِّح بَحمرْ َونَحرْ

لَُم َما لَ تَعرْلَُموَن} »البقرة:30« عرْ
َ
اإِينِّ اأ

كما اأن اخلالف بني النا�ص فى عقائدهم 

ل مينـــع التعـــاون فيما بينهـــم ، لأنه ل 

يِن َقد  اإكراه فى الدين {لَ اإِكرَْراهَ يِف الدِّ

} »البقرة: 256«. ُد ِمَن الرَْغيِّ �شرْ َ الرُّ تََّبنيَّ

كما اإن احل�شارة الإ�شالمية قد توا�شلت 

فى ال�شابق مع كافة احل�شارات، الأمر 

الـــذى جعل اأعظم فال�شـــفة امل�شـــلمني 

وهو ابن ر�شـــد يجعل من الطالع على 

ثقافات الآخرين اأحد الواجبات الدينية 

التى ل يجوز للم�شـــلمني التخلى عنها، 

فالإ�شـــالم يعرف بالآخر ويتجلى ذلك 

فى اعرافه بالأديان ال�شماوية ال�شابقة 

عليه ، وهو خامت الر�شـــالت ال�شماوية 

وجميعهـــا خرجت من م�شـــكاة واحدة، 

وهـــذا ما اأكده القراآن الكرمي {َما يَُقاُل 

�ُشـــِل ِمـــن َقبرِْلَك  لَـــَك اإِلَّ َمـــا َقدرْ ِقيَل ِللرُّ

ليم} 
َ
ِفـــَرٍة َوُذو ِعَقاٍب اأ اإِنَّ َربَّـــَك لَُذو َمغرْ

»ف�شـــلت: 43«. وقوله تعـــاىل: {ُقولوارْ 

لَيرْنَا َوَما اأنزَل اإِىَل  نزَل اإِ
ُ
اآَمنَّا بـــاهلل َوَما اأ

َحاَق َويَعرُْقوَب  ـــَماِعيَل َواإ�شرْ اإبَراهيَم َواإ�شرْ

وتَي ُمو�َشى َوعي�َشى َوَما 
ُ
َباط َوَما اأ َوالأ�شرْ

َحٍد 
َ
َ اأ ُق بنَيرْ بِِّهمرْ لَ نَُفرِّ وِتَي النَِّبيُّوَن ِمن رَّ

ُ
اأ

ِلُموَن} »البقرة:136«.  ُن لَُه ُم�شرْ نرُْهمرْ َونَحرْ مِّ

وقد اأكد الإ�شـــالم على ُحرية العقيدة، 

قُّ  َ كما جاء فى القراآن الكرمي {َوُقِل احلرْ

بُِّكمرْ َفَمن �َشـــاء َفلرْيُوؤرِْمن َوَمن �َشـــاء  ِمن رَّ

ُفررْ} »الكهـــف:29«، وقوله تعاىل:  َفلرَْيكرْ

ررْ�ِص 
َ
ــَك لآَمَن َمـــن يف الأ {َولورْ �َشـــاء َربُـّ

ـــرهُ النَّا�َص َحتَّى  نَت تُكرْ
َ
َفاأ

َ
ـــا اأ ُكلُهمرْ َجِميعاً

يَُكونُوارْ ُموؤرِْمِننَي}»يون�ص: 99«.

ومل يقـــف الإ�شـــالم عنـــد حـــد تقريـــر 

املبداأ بل مينع كائناًا من كان اأن يُحا�شب 

الكفار على كفرهـــم فى احلياة الدنيا، 

بل جعل ذلك من حق اخلالق وحده فى 

ا نُِريَنََّك بَعرْ�َص الَّذي  قوله تعاىل:{َواإِن مَّ

َا َعلَيرَْك الرَْباَلُغ  ورْ نَتََوفَينََّك َفاإِمنَّ
َ
نَعُدُهـــمرْ اأ

�َشـــاُب} »الرعد:40«. وقوله  َوَعلَيرْنَا احلرْ

ـــَرُكوارْ َوَما  �شرْ
َ
تعاىل: {َولَورْ �َشـــاء اهلل َما اأ

نَت َعلَيرِْهم 
َ
ا َوَما اأ َجَعلرْنَـــاَك َعلَيرِْهمرْ َحِفيظاً

ِبَوِكيٍل} »النعام:107«. 

هذه هـــى روعة وجمـــال وحرية الدين 

الإ�شـــالمى، وقد دفعت روعة الإ�شـــالم 

الأديـــب الأملانـــى جوتــــــه »749هــــ - 

1832م« اإىل اأن ي�شيد بالأدب الإ�شالمى 
ويطلـــع علـــى القراآن الكـــرمي فى بع�ص 

ترجماته فيقول: (من حماقة الإن�شـــان 

فـــى دنياه اأن يتع�شـــب كل منـــا ملا يراه، 

واإذا كان الإ�شـــالم معنـــاه الت�شـــليم هلل 

ا نحيا ومنوت ُم�شلمني). فاإننا جميعاً

فقـــد دخل الإ�شـــالم ال�شـــرق ب�شـــماحته 

وروعتـــه، اإذ فتـــح امل�شـــلمون يف ثمانـــني 

ا اأو�شـــع مما فتـــح الرومان يف ثمانية  عاماً

قرون، وكانت هذه الفتوحات الإ�شـــالمية 

ا لل�شـــرق -الإن�شـــان والأر�ص- من  تريراً

القهـــر الدينـــي الـــذي مار�شـــه الرومـــان 

والفر�ص �شـــد �شعوب ال�شرق على امتداد 

ع�شـــرة قـــرون مـــن الإ�شـــكندر الأكرب يف 

القـــرن الرابع قبل امليـــالد اإيل الفتوحات 

الإ�شالمية. 

فتح المسلمون في 
ثمانين عاما بلدانا أوسع 
مما فتح الرومان في 

ثمانية قرون
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د. اإبراهيم ح�سن ح�سني / رئي�ص ترير جملة �شنابل امل�شرية

اإلسالم يؤكد روعته
احلـــوار مع الآخـــر



والعمل الخيري
آفاق الوقف

الوقف الإ�سالمي



اإن امل�شـــارعة يف اأعمال الرب واخلريات 

�شمة اأ�شـــيلة وركيزة من ركائز املجتمع 

امل�شـــلم، ذلـــك املجتمع املتـــواد املتحاب 

املرابط املت�شامن واملتكافل يف اخلري، 

ا،  الـــذي )يكفل لـــكل قادر عمـــالاً ورزقاً

ولـــكل عاجز �شـــمانة للعي�ـــص الكرمي، 

ولكل راغب يف العفة واحل�شـــانة زوجة 

�شـــاحلة، ويعترب اأهل كل حي م�شوؤولني 

م�شـــوؤولية جنائية لو مـــات فيهم جائع، 

حتـــى لـــريى بع�ـــص فقهـــاء الإ�شـــالم 

تغرميهم بالدية(. 

والأ�شـــل يف املجتمـــع امل�شـــلم اأن يكون 

على هذه ال�شـــورة الو�شيئة، فالإ�شالم 

لي�ـــص دين مظاهر وطقو�ـــص، وعبادات 

و�شعائر جوفاء، لي�ص لها اأثر يف القلوب 

اأو يف واقـــع احليـــاة، ولكنه ديـــن ما اإن 

ت�شـــتقر حقيقتـــه يف القلوب حتى تدفع 

اإىل العمل ال�شـــالح، وتتمثل يف �ُشـــلوك 

ت�شلح به احلياة وترقى .

والتعاون والتكافل يف اخلري وال�شـــالح 

والنمـــاء ليعـــود بالنفع والـــربكات على 

العبـــاد والبالد، مـــن طهارة يف القلوب، 

وعـــون  ومنفعـــة  للنفو�ـــص،  وتزكيـــة 

لالآخريـــن، و�شـــعور باحلـــب والإخـــاء، 

واإزالة للفوارق ال�شعورية، بحيث ي�شعر 

كل واحد اأنه ع�شـــو يف ذلك اجل�شد، ل 

يحتجز عنه �شيئاًا، فترابط فيه العرى، 

وتتوثق فيه ال�شالت، وتتمثل فيه رحمة 

اهلل ال�شابغة بالعباد .

َواِلِهمرْ َحقٌّ  مرْ
َ
قـــال تعاىل : {َوالَِّذيـــَن يِف اأ

ـــُروم }.. املعارج:  َحرْ ـــاِئِل َواملرْ لُـــوٌم لِّل�شَّ عرْ مَّ

24،25، يقول �شيد قطب: )وهي الزكاة 
على وجه التخ�شي�ص وال�شدقات املعلومة 

القـــدر، وهي حق يف اأموال املوؤمنني .. اأو 

لعـــل املعنى اأ�شـــمل من هـــذا واأكرب، وهو 

ا  اأنهـــم يجعلون يف اأموالهم ن�شـــيباًا معلوماً

ي�شـــعرون اأنه حق لل�شائل و املحروم، ويف 

هـــذا تخل�ص من ال�شـــح وا�شـــتعالء على 

ا بواجب  احلر�ـــص! كمـــا اأن فيـــه �شـــعوراً

الواجـــد جتـــاه املحـــروم، يف هـــذه الأمة 

املت�شـــامنة املتكافلـــة.. وال�شـــائل الـــذي 

ي�شـــاأل، واملحروم الذي ل ي�شـــاأل ول يُعرب 

عن حاجته فيُحرم، اأو لعله الذي نزلت به 

النوازل فحرم وعف عن ال�شوؤال. 

وال�شـــعور باأن للمحتاجـــني واملحرومني 

ا يف الأموال هو �شـــعور بف�شـــل اهلل  حقاً

من جهة، وبالأوا�شر الإن�شانية من جهة 

خـــرى، فوق ما فيه من ترر �شـــعوري 
ُ
اأ

مـــن ربقـــة احلر�ـــص وال�شـــح، وهو يف 

الوقـــت ذاته �شـــمانة اجتماعية لتكافل 

الأمة كلها و تعاونها(.

والإنفـــاق يف �شـــبيل اهلل وفعـــل اخلري 

ا، ول  بجميع �شـــوره جماله وا�شـــع جداً

يقت�شر على ُجزئيات حمددة، واجلهات 

التـــي تُعني بالأعمال اخلريية ل بد لها 

من خطـــة منهجية مدرو�شـــة، اأهدافها 

بعيـــدة املدى، اأبعد من توفري احلاجات 

الآنيـــة، بحيث تعني الفقـــراء القادرين 

على العمل والتك�شـــب، حتى ي�شـــتغنوا 

عـــن اأخـــذ ال�شـــدقات، بل رمبـــا ياأتي 

يوم في�شبح بع�شـــهم من ذوي الأموال، 

فيعطي من زكاة ماله بعد اأن كان ياأخذ، 

فالعطاء اأكـــرم واأعز للنف�ص من الأخذ، 

وهذا يحتاج اإىل تخطيط وتنظيم، واإىل 

تن�شـــيق فيما بـــني املراكز واملوؤ�ش�شـــات 

واجلمعيـــات اخلرييـــة حتـــى تتكامـــل 

اأدوارها وتتنوع اأن�شـــطتها، ل اأن تتكرر، 

فنحن بحاجة اإىل تنويع العمل اخلريي 

بـــل والبتـــكار فيه، حتى ي�شـــمل جميع 

اجلوانـــب احلياتية واحلاجـــات املادية 

واملعنويـــة، فهناك من يحتـــاج اإىل بيت 

يوؤويه.. بيت ب�شـــيط ولكنـــه يليق بحياة 

الإن�شـــان، والبيت نعمـــة ل يُقدرها اإل 

من فقدها، كالالجئني ومن يعي�شون يف 

 ، املخيمـــات ومن لي�ص لهم ماأوى اأ�شـــالاً

فلو اأن جهة اأو اأكرث تبنت هذا امل�شـــروع 

اأو الوقف اخلريي من اأ�شحاب الأموال 

والأثريـــاء ورجـــال الأعمـــال والتجـــار 

وغريهم، فاأ�شـــحاب الأمـــوال عبادتهم 

الأوىل بعـــد اأداء الفرائ�ـــص الإنفاق يف 

�شبيل اهلل  على اأوجه اخلري الكثرية. 

قيـــل لب�شـــر: )اإن فالناًـــا الغنـــي كثـــري 

ال�شوم وال�شـــالة! فقال: امل�شكني ترك 

حاله ودخل يف حـــال غريه، واإمنا حال 

هـــذا اإطعام الطعـــام للجيـــاع والإنفاق 

علـــى امل�شـــاكني، فهـــذا اأف�شـــل له من 

جتويعه نف�شـــه ومن �شـــالته لنف�شه مع 

جمعـــه للدنيـــا ومنعه الفقـــراء(. وهذا 

فقـــه يحتاج كل ُم�شـــلم اأن يفطـــن اإليه، 

اأن يعـــرف عبادتـــه الأوىل بعـــد اأداء ما 

افر�شه اهلل عليه.

بقلــم: لبنى �شــرف

اإلسالم دين تستقر 
حقيقته في القلوب 
حتى تدفع إلى العمل 

الصالح قوال وفعال
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بـــل اإن الإنفاق يف �شـــبيل اهلل قد يكون 

ـــا يف بع�ـــص الأحيـــان على نوافل  ُمقدماً

العبادات، من ذلـــك ما ُروَي: )اأن رجالاً 

جـــاء يودع ب�شـــر بـــن احلـــارث، وقال: 

عزمـــت على احلـــج فتاأمرين ب�شـــيء؟ 

فقال ب�شـــر: فكم اأعددت للنفقة؟ فقال 

الرجـــل: األفي درهم. فقال ب�شـــر: فاأي 

ا  ا اأو ا�شتياقاً �شيء تبتغي بحجك؟ تزهداً

اإىل البيـــت اأو ابتغاء مر�شـــاة اهلل؟ قال 

الرجل: ابتغاء مر�شـــاة اهلل! قال ب�شر: 

فاإن اأ�شبت مر�شاة اهلل واأنت يف منزلك، 

وتنفق األفي درهم، وتكون على يقني من 

مر�شـــاة اهلل اأتفعل ذلـــك؟ قال الرجل: 

نعم! قال ب�شـــر: اذهب فاأعطها ع�شـــرة 

اأنف�ص: مديون يق�شـــي دينه، وفقري يَلُمُّ 

�َشـــعثَه، وُمعيل يُغني عياله، وُمربي يتيم 

يفرحـــه، واإن قوي قلبـــك تُعطها واحد 

فافعل، فاإن اإدخالك ال�شـــرور على قلب 

امل�شـــلم، واإغاثة اللهفان، وك�شف ال�شر، 

واإعانة ال�شـــعيف اأف�شل من مائة حجة 

بعد حجة الإ�شالم ! ..(.

وقال ابن م�شـــعود ر�شي اهلل عنه: )يف 

اآخـــر الزمان يكرث احلجاج بال �شـــبب، 

يهـــون عليهـــم ال�شـــفر ويُب�شـــط لهم يف 

الـــرزق، ويرجعون حمرومني م�شـــلوبني 

يهوي باأحدهم بعريه بني الرمال والقفار 

وجاره ماأ�شور اإىل جنبه ل يوا�شيه(.

وبجانـــب امل�شـــاكن واحلاجـــات املادية 

ال�شـــرورية الأخـــرى، كاللبا�ص والطعام 

وال�شـــراب والعـــالج.. الـــخ، لبـــد مـــن 

الهتمـــام باجلوانب العقلية والنف�شـــية 

والبدنية..، وكذلـــك بالربية الإميانية 

لهـــوؤلء الفقـــراء واملحتاجـــني للرعاية، 

وخا�شـــة طـــالب العلـــم منهـــم، ف�شـــد 

يعـــني  ومتطلباتهـــا  املعي�شـــة  �شـــواغل 

امل�شـــلم على التفـــرغ لدينه. فال بد من 

فق العمل اخلريي، بحيث يبني 
ُ
تو�شيع اأ

النفو�ص، وبالتايل ي�شهم ب�شكل فعال يف 

بناء الأمة .

واأمثلة الوقف الإ�شالمي كثرية يف تاريخ 

الدولة الإ�شـــالمية، منها مثـــالاً ما كان 

يف القرن ال�شـــاد�ص الهجري، يف ع�شر 

الدولة الزنكية يف عهد نور الدين زنكي، 

ا كثرية لذوي  فقد اأوقف نور الدين اأوقافاً

احلاجات وامل�شاكني والفقراء والأرامل 

وما اأ�شبه ذلك، ووقف ملن كان يعلم من 

اليتامى وجعل لهم نفقة وك�شوة، واأوقف 

ا خا�شة ل�شكان احلرمني حتى ل  اأوقافاً

يبتزوا احلجـــاج، وبنى مئـــات املدار�ص 

والفنـــادق  وامل�شت�شـــفيات،  وامل�شـــاجد 

الكثرية يف الطرقـــات. وكان نور الدين 

�شـــاحب مهنة، يخيط الكوايف وي�شـــنع 

لبع�ـــص  ويعطيهـــا  لالأبـــواب،  �شـــكاكر 

العجائز فتبيعهـــا، ول يدري به اأحد!!. 

ال بد من توسيع أفق 
العمل الخيري بحيث 

يبني النفوس مما 
يساهم في بناء األمة 

وكذلك اأوقفت زوجة نور الدين »ال�شت 

ا كثرية،  خاتون ع�شـــمت الديـــن« اأوقافاً

وكذلـــك فعـــل رجال نـــور الديـــن، فقد 

اأوقف وزيره اأبو الف�شـــل ال�شـــهرزوري 

ا كثرية، منها ما اأوقفه للمقاد�شـــة  اأوقافاً

الحتـــالل  وجـــه  مـــن  نزحـــوا  الذيـــن 

ال�شـــليبي . وكذلك فعل �شالح الدين، 

فقـــد مات ومل جتب عليـــه الزكاة قط، 

فقد ا�شـــتنفدت ال�شـــدقة اأمواله كلها، 

ولقـــد اأوقف وزيره القا�شـــي الفا�شـــل 

اأرا�صٍ وا�شعة لتخلي�ص اأ�شرى امل�شلمني، 

وقـــال: )اللهم اإنك تعلـــم اأن هذا الربع 

لي�ص �شـــيء اأحب اإيل منه، اللهم ا�شهد 

اأين وقفته على فكاك الأ�شرى(.

وقد انت�شرت يف عهد نور الدين م�شاكن 

للم�شـــافرين والفقراء والزهاد، واأحلق 

بهـــا حمامـــات وُم�شت�شـــفيات خا�شـــة، 

ومرافـــق الغربـــاء، ول �شـــيما حلفـــاظ 

كتـــاب اهلل واملنتمني للطلـــب، فالغريب 

اإن كان طالباًا وجد املدر�شـــة التي تعلمه 

ا وجد الدكان  وتُوؤويـــه، واإن كان �شـــانعاً

الذي يعلمه احلرفة التي يُريدها .

وغـــري هـــذا الكثـــري والكثـــري، حتى اأن 

البالد تكاد الأوقاف ت�شتغرق جميع ما 

فيها، وهـــذه من املفاخـــر املخلدة على 

مدى التاريخ .

الإ�شـــالمية  املجتمعـــات  اأحـــوج  فمـــا 

لالأوقـــاف يف هذا الع�شـــر اإىل اأن تعم 

الرعايـــة والعناية جميـــع نواحي البالد 

مـــن املـــدن والقـــرى، وجميـــع مياديـــن 

احليـــاة فيهـــا، واأل تقت�شـــر امل�شـــاجد 

وامل�شت�شـــفيات واملدار�ـــص... على جهة 

خرى، واأن ينفق اأ�شحاب الأموال 
ُ
دون اأ

ممـــا اأعطاهم اهلل عز وجل، فاملال مال 

اهلل، جعله يف اأيديهم ملنافع العباد، فال 

يحـــق لهـــم اأن يحتجزوه دونهـــم، يقول 

ا  عليه ال�شالة وال�شـــالم: »اإن هلل اأقواماً

يخت�شـــهم بالنعم ملنافع العباد، ويقرهم 

فيهـــا مـــا بذلوها، فـــاإذا منعوها نزعها 

منهـــم فحولهـــا اإىل غريهـــم« »ح�شـــن 

الألباين«. 
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كلنـــا نُخطئ، كلنـــا نُذنب، كلنـــا نحتاج 

اإىل مغفـــرة، وكم ق�شـــونا وكما جتاوزنا 

احلـــدود، والذي يبقـــى يف النهاية بكل 

تاأكيد هو الت�شامح. 

ل�شـــك يف اأن مبـــداأ الت�شـــامح عظيم، 

ا اإىل  لأننـــا كلنا اأهل خطاأ، ونحتاج كثرياً

من ي�شـــفح عناًـــا ويحلم علينا، لي�شـــنع 

ا،  ا نديـــن له بـــه اأبداً لنـــا بذلـــك معروفاً

واحلقيقة اأنني متى ما راأيت اأن خ�شمي 

ا اأو رجعّي  ا وكافراً يراين خبيثاًااً و�شـــريراً

ظالمي ُم�شـــتبد، فاإين وتلقائياًا ا�شـــتبد 

براأيي وا�شتبدل ري�شة القلم ب�شيف بتار 

اأ�شـــرب به عنق الآخـــر، ومتى ما راأيت 

كلمات الت�شـــامح وال�شـــفح واملحبة من 

الآخر كلما اأح�ش�شـــت بعظمة الإح�شان 

الـــذي تلكنـــي، هـــذا هـــو ل�شـــان كل 

اإن�شان.

واحلقيقـــة اأن الت�شـــامح متـــى مـــا كان 

اأقوالاً ل تدعمها ال�شلوكيات، ومواعظ 

وكلمـــات ل ترُبهن عليهـــا الأفعال، كان 

�شـــرباًا من �شـــروب التدجيـــل والزيف 

لرويـــج الب�شـــائع اللفظيـــة، اإنـــه مـــن 

ال�شـــهل - يا �شـــادة - اأن نُنمق الكلمات 

والعبارات، ونر�شف بها �شوارع الأوراق، 

ونزيـــف بهـــا ُر�شـــومات فنيـــة جميلـــة، 

لكنها يف النهاية تبقى حبي�شـــة الإطار، 

وم�شـــجونة يف حدود الألفاظ الزائفة، 

اإن القانـــون احلقيقي لكلمة الت�شـــامح 

هو الثمرة ال�شلوكية العملية يف احلياة، 

نعم من ثمارهم تعرفهم، هل جتني من 

ال�شـــوك عنباًا ، اأم من العو�شـــج تيناًا، ما 

اأ�شـــهل التب�شـــري باإ�شم الت�شـــامح، لكن 

الثمار ال�شـــوكية العملية تف�شح وتعري 

وتك�شف هذا التب�شري املزوق املزور!

و�شـــع ابن تيميـــة قاعدة للت�شـــامح يف 

حياته ال�شلوكية والعملية ، هذه القاعدة 

هـــي مقولتـــه امل�شـــهورة : »اأحللـــت كل 

م�شـــلم عن اإيذائـــه يل« ، لقد اأنعم اهلل 

على �شـــيخ الإ�شـــالم بنف�شية ت�شاحمية 

ا قـــل اأن جتدها عند غريه  عجيبـــة جداً

من العلماء، فما كان يحمل يف قلبه غالاً 

ا على اأحد، بل ول  ااً ول حقداً ول ح�شـــداً

على ُخ�شومه.

يقول ابـــن تيمية يف ر�شـــالة كتبها وهو 

يف ال�شـــجن اإىل تالميـــذه يتحدث فيها 

عن خ�شـــومه الذين ت�شـــببوا يف �شجنه 

وُم�شـــادرة ُكتبـــه، وُمعرباًا عن نف�شـــيته 

املت�شـــاحمة: )اأنـــا اأحب لهـــم اأن ينالوا 

من اللذة وال�شـــرور والنعيـــم ما تقر به 

اأعينهـــم، واأن يفتـــح لهم من معرفة اهلل 

وطاعته، واجلهاد يف �شـــبيله ما ي�شلون 

به اإىل اأعلى الدرجات(. 

اآخـــر حلظاتـــه يف هـــذه احليـــاة  ويف 

الدنيا وهو يف ال�شـــجن البارد ال�شـــيق: 

اأنـــه �شـــامح جميع اأعدائـــه وحللهم من 

عداوته و�شـــّبه ! هذا الت�شامح العظيم 

الـــذي كان يتحلى به ابـــن تيمية كان له 

الأثـــر العظيم يف النا�ـــص، ولذلك اأحبه 

ا، وتعلقوا به، وكانوا  النا�ص حباًـــا عظيماً

ل يـــرون بـــه بديالاً رحمه اهلل واأ�شـــكنه 

ف�شـــيح جناتـــه وجمعنا به يف ُم�شـــتقر 

رحمته. 

التسامح هو الثمرة 
السلوكية العملية في 

حياة المسلم
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أحللت كل مسلم 
عن إيذائه لي!

د. وفـاء بنت نا�سـر العجمي

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

@DrWafa1430

دعوتنـــــــا



الدكتور واجنير .. مسؤول الصليب األحمر في ساو باولو..

اإلسالم والقرآن سعادتي واستقراري النفسي..
اإ�سالم الدكتور »واجنري« فتح الباب وا�سًعا اأمام اجلدل حول ُم�ستقبل اجلالية 

امل�سلمة يف الربازيل، حيث �سرح الدكتور واجنري اأن اأ�سوله من زحلة اللبنانية، 

واأنـــــــه راأى وا�ســـــــتمع جلّده اأكرث من مرة  وهو يقراأ القـــــــراآن، وهذا يعني اأن جده 

كان ُم�سلًما.
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 املجل�ص الأعلى لالأئمة وال�شوؤون الإ�شالمية - الربازيل



هذه احلقيقة دفعت ال�شـــيخ خالد تقي 

الديـــن الأمني العـــام للمجل�ـــص الأعلى 

لالأئمة وال�شوؤون الإ�شالمية يف الربازيل 

للركيـــز يف خطبـــة اجلمعة علـــى اأهم 

الأمور التي تُ�شـــاعد يف املحافظة على 

هويـــة ال�شـــباب امل�شـــلم يف الربازيـــل، 

وهـــي الربية الإ�شـــالمية التـــي تعتمد 

علـــى اأربعة حماور: البيت، واملدر�شـــة، 

وامل�شجد، واملجتمع.

وبـــنَيّ اأنـــه اإذا مل تكـــن هنـــاك برامـــج 

وا�شـــحة، وتعـــاون بني هذه املحا�شـــن 

الربويـــة، فاإننـــا �شنخ�شـــر الكثـــري من 

�شـــبابنا اأمام اأمـــواج املاديـــة والإباحية 

العاتية.

الدكتـــور واجنـــري الـــذي اأ�شـــلم علـــى يد 

الدكتور ال�شيخ عبد احلميد متويل رئي�ص 

بعثـــة وزارة الأوقـــاف امل�شـــرية للربازيل، 

دفعته القدرة الإلهية لزيارة اأقدم م�شاجد 

الربازيل، ولدى و�شـــوله ال�شـــاعة الثامنة 

ا،  والن�شف م�شاء وجد باب امل�شجد ُمغلقاً

اإذ اإن �شـــالة الع�شاء كانت قد انتهت منذ 

�شاعة ون�شـــف، ولكن م�شيئة اهلل �شاقت 

اإليه اأحد زّوار ال�شـــيخ عبد احلميد الذي 

ات�شل به، فنزل ليلتقي بالدكتور واجنري 

ويُرحب به وي�شـــرح له �شـــعائر الإ�شالم 

وحما�شـــن القـــراآن، والتي كانت �شـــبباًا 

ل�شرح �شدره وقلبه لنور الإ�شالم.

ولـــد الدكتور واجنري يف �شـــاو بالو عام 

ح هو،  1949م، مل يكن له دين كما �شـــَرّ
وقال: »�شـــمعت القـــراآن يف بيت جدي، 

وخالل فرة حياتي والتي ق�شـــيتها يف 

العمـــل التطوعي يف ال�شـــليب الأحمر 

جتولـــت يف الكثـــري مـــن دول اإفريقيـــا 

عـــام 1983م، حيث ذهبت اإىل رواندا، 

ومت حب�شـــي مـــن طفل ُم�شـــلح يبلغ من 

العمـــر 9 اأعـــوام، وراأيت املـــوت بعد اأن 

مت �شـــربي بقب�شة ُم�شـــد�ص يف راأ�شي، 

فاأ�شـــابتني اإ�شابة فادحة«، وك�شف عن 

اجلرح الغائر يف راأ�شه.

ا بال�شـــليب  بعـــد ذلـــك اأ�شـــبح ُمن�شـــقاً

ـــا للفرع يف ولية �شاو  الأحمر، ثم رئي�شاً

بالو اأكرب الوليـــات الربازيلية واأكرثها 

�شـــكاناًا، ومـــع مـــرور الوقـــت كان يُفكر 

ه الذي  يف القراآن والإ�شـــالم، ويف جـــِدّ

كان ل يـــدع تـــالوة القراآن، وا�شـــتقر به 

احلال اإىل اأن يبحث عن اأحد امل�شـــاجد 

يف �شـــاوباولو، حيث اأعلن ال�شهادة اأمام 

جمهور كبري من امل�شـــلمني الذين كربوا 

تكبـــريات الفرح وال�شـــرور بهداية هذا 

الرجـــل لنور الإ�شـــالم، والـــذي اأعرب 

بعدهـــا عـــن �شـــعوره مبنتهى ال�شـــعادة 

نطـــق  بعدمـــا  النف�شـــي  وال�شـــتقرار 

بال�شهادتني.

اإن الدعـــاة وامل�شـــايخ يف دولة الربازيل 

ل يتجـــاوز عددهم 60 داعية، ح�شـــب 

اإح�شاء املجل�ص الأعلى لالأئمة وال�شوؤون 

ا  الإ�شـــالمية يف الربازيل، يبذلون جهداً

قوياًّـــا للمحافظـــة علـــى هويـــة اجلالية 

امل�شـــلمة وعر�ص الإ�شالم على املجتمع 

الربازيلي، ولكن هـــذا العدد قليل على 

دولة تبلغ م�شـــاحتها 8.500.000 كيلو 

مر مربع، وعدد امل�شـــلمني الذي ي�شل 

اإىل مليون ون�شف ُم�شلم؛ ولذلك نهيب 

باأهـــل الإميـــان واملوؤ�ش�شـــات اخلرييـــة 

التـــي تُعنى ب�شـــوؤون الأقليات امل�شـــلمة 

ـــا بهذه الأقلية،  ا خا�شاًّ اأن تُويِل اهتماماً

ولدينـــا يقني اأنـــه اإذا مت هـــذا التعاون 

والهتمام فاإن خارطة الإ�شالم �شتتغري 

يف الربازيل. 

تأثر الدكتور واجنير بجده الذي 
كان ال يدع تالوة القرآن

انشرح صدره وقلبه لنور اإلسالم 
بعدما عرف شعائر اإلسالم 
ومحاسن القرآن

دفعته القدرة اإللهية لزيارة 
أقدم مساجد البرازيل وهناك أعلن 
إسالمه
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م�ساهري اهتدوا



اأكد املهاجم الفرن�شـــى املخ�شـــرم بالل اأنيلكا اعتزازه 

ا اأنه قـــرر اعتناق الدين  بالدين الإ�شـــالمى، مو�شـــحاً

احلنيف عن قناعة تامة.

وقال بالل اأنيلكا فى ت�شـــريحات ل�شحيفة »التاد« 

الإماراتية »: واجهت العديد من امل�شاكل، لدى اعتناقى 

ا ما  الإ�شـــالم، ل�شيما اأن و�شائل الإعالم الغربية دائماً

ا ُم�شبقة عن الإ�شالم وامل�شلمني، لكننى  ت�شدر اأحكاماً

ا للتعامل  تديت ال�شـــعاب، ل�شيما اأننى كنت ُم�شتعداً

مع هذه املواقف«.

وك�شف املهاجم الفرن�شى عن اإمكانية ان�شمامه لأحد 

: »الكرة  الأندية الإماراتية فى امل�شتقبل القريب، قائالاً

الإماراتية تتطور ب�شـــرعة، وتتلك بنية تتية جيدة، 

واأنا على ا�شـــتعداد لدرا�شـــة اأية عرو�ـــص اأتلقاها من 

الأندية املحلية، ل�شـــيما اأننى اأرغب فى خو�ص املزيد 

من التجارب«. 

توا�شل الندوة العاملية لل�شباب الإ�شالمي ُح�شورها الفعال يف املنا�شبات الريا�شية 

مم اآ�شـــيا، مـــن خالل عدد من 
ُ
العامليـــة، وذلك با�شـــتعدادها للم�شـــاركة يف كاأ�ص اأ

الربامج واملنا�شـــط اخلا�شة بالتعريف بالإ�شـــالم، واإبراز منهجه الو�شطي القومي، 

والتعريف بقيمه النبيلة.

وتاأتي تلك امل�شـــاركة، بعد امل�شـــاركات الفعالة للندوة العاملية لل�شـــباب الإ�شـــالمي 

يف ُمنا�شـــبات ريا�شـــية دولية، وقد بداأت يف كاأ�ص العامل باأملانيا 2006م، ثم جرت 

ُم�شـــاركتها يف كاأ�ـــص العامل يف جنوب اأفريقيا 2010م، ثـــم اأوملبياد لندن 2012م، 

واأخرياًا يف كاأ�ص العامل يف الربازيل 2014م.

وذكر الدكتور عبد الكرمي بن عبد اهلل العبد الكرمي الأمني العام امل�شـــاعد للندوة 

العاملية لل�شباب الإ�شالمي ل�شوؤون ال�شباب وامل�شرف العام على الفعالية اأن الندوة 

ا لها، واأن مكتب الندوة يف ملبورن قد ن�شق مع اجلهات الر�شمية  ا ُمت�شاً �شكلت فريقاً

يف املدن التي �شتقام فيها املنا�شط، كما وجه �شكره وتقديره للجهات املتعاونة مع 

الندوة، وذكر اأَنّ هدف امل�شـــاركة هو التعريف بالوجه احلقيقي لالإ�شـــالم، ودح�ص 

ال�شـــبهات حوله، والتعريف باجلهد الكبري حلكومة خادم احلرمني ال�شـــريفني يف 

خدمة احلرمني ال�شريفني.

و�شـــتقدم النـــدوة للجمهـــور بع�ص الهدايـــا العينية التي تمل �شـــعارات ال�شـــالم 

لالإ�شالم، والبطاقات القيمية، واملطويات التعريفية بالإ�شالم. 

أمم  كأس  في  العالمية« تشارك  »الندوة 
آسيا في أستراليا 2015م

بالل أنيلكا: تحديت الصعاب 
من أجل اإلسالم
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ريا�ســــة



اعـــرف راي�ص وهـــاب مبوحلي حار�ص 

املنتخب الوطنـــي اجلزائري، اأنه اأخطاأ 

بالو�شـــم على ج�شمه خا�شة واأن الدين 

الإ�شالمي يرف�ص مثل تلك الت�شرفات، 

واأكـــد اأنـــه اأخطاأ كثرياًا يف �شـــغره لكنه 

لن يُكرر ذلك الآن، خا�شـــة واأنه ينتمي 

اإىل ُمنتخـــب ُم�شـــلم، واأ�شـــاف حار�ص 

فيالديلفيـــا الأمريكي اأن الإ�شـــالم هو 

الـــذي يوّحـــد كل الالعبـــني ويجمعهـــم 

بالدرجة الأوىل.

وقال مبوحلي يف حـــوار لقناة »كنال+« 

ا  الفرن�شـــية: »اجلزائريون تفاجئوا كثرياً

عندمـــا راأوين لعباًا ذا ب�شـــرة �شـــوداء 

والأو�شام تُغطي كل ج�شمي.. بخ�شو�ص 

الأو�شـــام اجلميع يُخطـــئ عندما يكون 

ا ول مُيكن تكرارها الآن، خا�شة  �شغرياً

واأن ديننا يرف�شها، كما اأنني األعب الآن 

يف ُمنتخب كل لعبيه ُم�شلمني«.

ويف رده على �شوؤال حول العالقات بني 

الالعبـــني اأ�شـــاف: »الدين الإ�شـــالمي 

اأول ما يجمعنـــا -نحن الالعبني- ُحب 

اجلزائـــر، ونحن م�شـــتعدون للموت من 

اأجـــل ُمنتخبنا فـــوق اأر�شـــية امليدان«. 

وبخ�شـــو�ص تعلقـــه الكبـــري باجلزائر، 

قـــال احلار�ص اجلزائـــري: »اإن والدتي 

لكننـــي  جزائريـــة ووالـــدي كونغـــويل، 

تربيـــت مع اجلزائريـــني، ووفاة والدتي 

ـــا باجلزائـــر، رغـــم اأنني مل  زادين تعلقاً

اأزرهـــا قبل اأن األتحـــق باملنتخب، وكنت 

�شـــاهدها يف التلفـــاز واأعـــرف الكثري 
ُ
اأ

خرى 
ُ
عنها، ويف بلدنا ل توجد و�شـــيلة اأ

للرويـــح عـــن النف�ـــص �شـــوى املنتخب 

الوطنـــي، ونحـــن بدورنا �شـــنعمل على 

تثيلهم اأح�شن تثيل . 

اأعـــرب الالعـــب الربازيلي اإلتون خوزيـــه عن اإعجابه 

الكبري بتعاليم دين الإ�شالم احلنيف، حيث اأكد درايته 

بديانـــة الت�شـــامح والأخالق احلميدة بعد ا�شـــتقراره 

يف ال�شـــعودية لفرة طويلة، ون�شـــر الالعب الربازيلي 

�شـــورة للقـــراآن الكرمي على ح�شـــابه يف ان�شـــتجرام، 

ا،  واأرفقها بكالم جميل »اأحرم الدين الإ�شالمي كثرياً

واأعلم الكثري من ال�شفات احلميدة عن الإ�شالم لطول 

الفرة التي ع�شتها هنا مع اأ�شدقائي امل�شلمني.« 

اأو�شـــح املكتب التعاوين للدعوة والإر�شـــاد وتوعية اجلاليات بالإح�شـــاء اأن لعب 

فريق هجر املدافع ال�شربي جورجي )جيكا( اأعلن اإ�شالمه يف املكتب.

واأ�شاف باأن الالعب عربَّ عن �شعادته باعتناقه للدين الإ�شالمي، واإعجابه بالقوانني 

الإ�شـــالمية التي ُترم اخلمور واملخدرات، بالإ�شافة اإىل الرتباط الأ�شري داخل 

املجتمع الإ�شالمي.

واأ�شار املكتب اإىل اأن الالعب يتمنى اأن يبقى يف اململكة؛ ليعي�ص مع عائلته، وذلك 

بعدما اأم�شى ُمدة يف اململكة يف ظل حياة املجتمع امل�شلم املحافظ. 

رايس وهاب: اإلسالم يوحدنا.. وأخطأت 
بالوشم على جسمي

كيف اعتنق مدافع نادي “هجر” الصربي 
جورجي جيكا اإلسالم؟

البرازيلي إلتون خوزيه يمدح 
اإلسالم والمسلمين
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اإعداد: حممود بكر / �شكرتري التحرير  



يقـــوم الباحثون عـــادة بتقييم فوائـــد بع�ص الأغذية املنت�شـــرة يف 

بالدهم. وهنا قام فريق بحث اأ�شـــباين بدرا�شـــة اأحد فوائد زيت 

الزيتون.

ويف هذه الدرا�شـــة مت اإخ�شـــاع فئران التجارب لثنني من اأمناط 

التغذيـــة: جمموعة تناولت غذاء عـــادي، وجمموعة تت تغذيتها 

ب�شكل كبري بزيت الزيتون البكر »الع�شرة الأوىل«، وبعد �شهر من 

تغذيتهم، مت اإخ�شاع جميع الفئران لعنا�شر كيميائية تُ�شبب تهيج 

القولون والتهابه. 

وجد اأن املجموعة التي تناولت زيت الزيتون البكر، كانت التهابات 

القولون لديها اأقل بكثري من جمموعة التغذية العادية. 

زيت الزيتون يفيد حاالت
 التهاب القولون

اكتشف مصادفة: بعض الكريمات 
تشجع سرطان الجلد!

تُ�شـــتخدم كرميـــات الرطيب من اأجل ترطيب الب�شـــر. وقد يظن 

النا�ـــص اأن جميـــع الكرميات اآمنة. لكن درا�شـــة طبيـــة قامت بها 

جامعة روجتريز تو�شـــلت لإمكانية ت�شـــجيع بع�ص الكرميات منو 

اخلاليـــا ال�شـــرطانية، كان دكتـــور كـــوين يقـــوم بدرا�شـــة عن اأثر 

الكافيني عند و�شعه على اجللد. 

وخل�شت الدرا�شة اإىل اأن هذه الكرميات �شاهمت يف اإحداث ال�شرطان 

لدى »فئران الدرا�شة« ممن لديها ا�شتعداد له، وغري معروف عن اأثر 

ذلك على الإن�شـــان. يُذكر اأن البحث ن�شرته الدروية الطبية للتجارب 

اجللدية. واجلدير بالذكر اأن نوع الكرمي ذو الن�شـــبة الأعلى )ا�شـــمه 

ديرموفان( قد مت التوقف عن ت�شنيعه! 

تفيد الريا�شة يف ت�شني �شحة القلب وال�شرايني، ويف الوقاية من ال�شمنة 

وال�شكري وارتفاع ال�شغط. كما اأنها تُ�شاهم يف ت�شني التزان الهرموين 

واله�شمي واملناعي، وتعمل الريا�شة كذلك على ت�شني ال�شحة النف�شية. يف 

ا من جمال ون�شارة الب�شرة. يقول اخلبري الغذائي  جمال اجلمال، وُت�شن اأي�شاً

الأوملبي العاملي ديتري هولني: اإن »مُمار�شة الريا�شة بكرثة حلد التعرق، تعمل 

على اإنعا�ص اجللد عرب تنف�شه، ويف حال تكرار ذلك ن�شف �شاعة ملدة خم�ص 

مرات اأ�شبوعياًا، فاإن ذلك يُ�شاهم يف منحك ب�شرة �شابة ب�شبب هذا الأثر. كما 

اأن مُمار�شتك للريا�شة تزيد من تدفق الدم للج�شم مبا يف ذلك اجللد، مما 

يُح�شن من �شحته ويوؤخر من �شيخوخته«. 

الرياضة تحسن من جمال الجلد أيضا!
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ا�شتحوذ زيت جوز الهند على اهتمام املاليني على مدى الع�شور، 

لفوائده الكثرية، �شواء عند تناوله اأو ا�شتخدامه للب�شرة اأو ال�شعر. 

وحديثاًـــا يقـــوم الباحثـــون يف الطب والتغذيـــة با�شـــتمرار بتقييم 

فوائده التي تفوق التوقعات اأحياناًا. وهنا قام اأحدهم بجمع مئات 

الأدلـــة الطبية على القدرات العالجية اخلارقة لزيت جوز الهند، 

يف كتـــاب اأ�شـــماه الزيت املعجزة. ومن �شـــمن مـــا تناوله الكتاب، 

فوائد زيت جوز الهند يف الوقاية من اأمرا�ص القلب وال�شـــرايني. 

حيـــث وجد بالأدلة البحثية اأن ال�شـــعوب التـــي  تتناول زيت جوز 

الهند بانتظام، مثل �شـــريالنكا، بجانب ت�شحيحات غذائية اأخرى 

حُمتملة، تنخف�ص ن�شـــبة اأمرا�ص القلب لديهم ب�شـــكل كبري ي�شل 

لل�شفر تقريباًا!  

تت�شـــبب عـــدة عوامـــل يف تهييـــج احل�شا�شـــية يف الأنـــف واجليوب 

الأنفيـــة، عند من لديهم ا�شـــتعداد لذلك. منها مثـــالاً تغريات اجلو 

والتغـــريات النف�شـــية والتغريات الهرمونية عند الن�شـــاء. وي�شـــطر 

البع�ص ل�شتخدام اأدوية ُمتلفة لتقليل الأعرا�ص. يف نف�ص الوقت، 

هنـــاك بع�ص احللول الغري دوائيـــة، والتي ثبتت بالأدلة قدرتها على 

تقليـــل بع�ص الأعرا�ص: )1( غ�شـــيل الأنف: وهـــي طريقة يتم فيها 

تنظيـــف الأنف من الداخل باملاء واأحياناًا بامللح مع املاء، وتُ�شـــتخدم 

عـــرب اأبريق خا�ص معـــروف يف طب الأيروفيدا الهندي )2( �شـــرب 

الكثـــري من املاء: مُيكـــن اأن يخفف الأعرا�ـــص )3( تارين التنف�ص: 

ا لفرة اأطول.  تُ�شاهم يف اإبقاء املجرى التنف�شي �شالكاً

تتميز املاأكولت الع�شوية باأنها تزرع وجتنى بدون اأي تدخل كيميائي من الإن�شان، 

وبدون اأي تعديل وراثي. بينما تنتج املنتجات الزراعية التقليدية )الغري ع�شوية( عرب 

ا�شتخدام ع�شرات املبيدات احل�شرية والع�شبية والكثري من امل�شتح�شرات الكيميائية 

وال�شيدلنية يف الربة وعلى اأوراق النبات وعلى الثمرة ُمبا�شرة قبل وبعد قطفها. 

اإ�شافة لأنها قد تخ�شع للتعديل الوراثي لتح�شني مظهرها اأو طعمها اأو تاأخري �شرعة 

تلفها... اإلخ. 

اإن اجلديد يف الأمر هو ما تو�شلت اإليه درا�شة طبية قام بها فريق من جامعة 

نيوكا�شيل يف بريطانيا، والتي خل�شت اإىل اأن تناول املاأكولت الع�شوية ي�شيف �شنوات 

للعمر ُمقارنة باملاأكولت التقليدية. كما اأنها مُيكن اأن جتعلك اأكرث ر�شاقة! 

زيت جوز الهند: وصفة
 قديمة جديدة

خطوات عملية لتقليل
 حساسية األنف

المأكوالت العضوية تطيل العمر 

q8wellness@gmail.comاإعـــداد: د. �شفي الدين اأحمد /
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ف�شلت جميع املنظمات يف اإيجاد عالج 

لالنتحار.. وف�شل علماء الدنيا يف منح 

الأمل لليائ�شني.. فما هو احلل؟ دعونا 

نطلع على املر�ص والعالج....

ا لكل  تقرير الأمم املتحدة يُعترب �شـــادماً

مـــن يطلع عليه، حيث يوؤكد اخلرباء اأن 

800 األـــف �شـــخ�ص ينتحـــرون كل عام 
علـــى م�شـــتوى العـــامل.. وُمعظمهم يف 

الدول املتقدمة والغنية. 

وال�شوؤال: ما الذي يدفع النا�ص -خا�شة 

ال�شـــباب مـــن الذكـــور- لإتخـــاذ قـــرار 

التخل�ص من هذه احلياة؟

اأو  ماديـــة  لي�شـــت  امل�شـــكلة  اأن  نوؤكـــد 

مر�شـــية اأو وراثيـــة.. بـــل هي ُم�شـــكلة 

عقيدة! فالإن�شـــان عندمـــا يفقد الأمل 

مـــن اهلل تعـــاىل، ولي�ـــص لديـــه اعتقاد 

بالآخـــرة.. تتكالب عليه الهموم والياأ�ص 

والإحبـــاط.. والنتيجـــة اأننـــا جند على 

م�شـــتوى العامل حُماولـــة انتحار كل 40 

ثانية ح�شب اإح�شائيات الأمم املتحدة.

ولذلـــك هنـــاك اآية عظيمـــة يف القراآن 

الكرمي توؤكد اأن الياأ�ص يُ�شـــاوي الكفر!! 

 ِ
َّ

�ُشـــوا منرْ َرورِْح اهلل
َ
يقول تعاىل: {َوَل تَيرْاأ

 اإِلَّ الرَْقـــورُْم 
َّ

�ـــُص ِمـــنرْ َرورْح اهلل
َ
اإِنَّـــُه َل يَيرْاأ

الرَْكاِفُروَن} »يو�شف: 87«. ورمبا ندرك 

ملاذا اعتـــرب القـــراآن اأن الياأ�ص من اهلل 

تعاىل هو كفر باهلل!

يقـــول الباحثون ح�شـــب هـــذا التقرير 

 CNN ا )ح�شـــب موقع ال�شـــادر موؤخراً

الأمم  عـــن  2014/12/5م(  بتاريـــخ 

املتحـــدة: هـــذه هـــي املـــرة الأوىل التي 

ا  ت�شـــدر فيهـــا املنظمة الدوليـــة تقريراً

كهذا، اإذ قامت بتحليل بيانات اأ�شخا�ص 

اأقدمـــوا علـــى النتحار مـــن 172 دولة 

ملدة ع�شر �شنوات.

وحـــول هـــذه الظاهـــرة قالـــت املنظمة 

العاملية: اإن النتحار هو ُم�شكلة �شحية 

ونف�شـــية ل عـــالج لهـــا، واأكـــدت عجز 

الهيئات ال�شحية العاملية عن ُمناق�شتها 

واإيجاد حل لها، موؤكدة �شـــرورة خف�ص 

النتحـــار حـــول العامل بن�شـــبة 10 % 

بحلول عام 2020م.

ومـــن اأبرز مـــا ورد يف التقريـــر ارتفاع 

ن�شـــبة النتحـــار بـــني الذكـــور ُمقارنة 

بالإنـــاث، كمـــا اأنهـــا ترتفـــع يف الـــدول 

الغنيـــة اأكـــرث منها يف الـــدول الفقرية. 

وذكـــر التقريـــر اأن ا�شـــتخدام املبيدات 

احل�شرية هو الو�شـــيلة الأبرز لالنتحار 

خا�شـــة يف املناطق النائية، لذا تعهدت 

وطنيـــة  بتطبيـــق خطـــط  احلكومـــات 

�شـــارمة ملواجهة تلك الظاهرة، ووقف 

حُماولت النتحار.

لقد ف�شـــل باحثو العـــامل يف اإيجاد حل 

اأن  ياأملـــون  ولذلـــك  امل�شـــكلة..  لهـــذه 

يُخف�شـــوا ن�شـــبة النتحـــار اإىل 10 % 

فقـــط!! وحتـــى هذه الن�شـــبة تـــكاد ل 

تتحقق لأنهم مل يدركوا جذور امل�شكلة.

اإن احلـــل احلقيقي هو العتقاد بوجود 

خالق كـــرمي رحيم رازق قـــادر على كل 

�شـــيء.. والعتقاد بوجود اليوم الآخر، 

واأن كل اإن�شـــان �شيحا�شب على اأعماله 

ولـــو كانـــت مثقـــال ذرة!! واأن الإن�شـــان 

عندما ي�شـــرب علـــى همـــوم الدنيا فاإن 

اجلنة بانتظاره..

 800   ألف انتحروا 
هذا العام!! .. 

كيف عالج اإلسالم 
تلك الظاهرة؟..

االنتحـار.. مشكلة عقيـدة 
وليسـت مشكلـة ماديـة 

أو مرضيــة أو وراثيــة
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دعونـــا الآن نتاأمل هـــذا الن�ص القراآين 

الرائع، والذي يُ�شـــور لكل اإن�شان �شابر 

ماذا ينتظره من النعيم والثواب واحلياة 

اخلاليـــة مـــن الهموم يف اجلنـــة؟.. قال 

ه َربِِّهمرْ  تعاىل: {َوالَّذيَن �َشرَبوا ابرْتَغاَء َوجرْ

نَاُهمرْ  ـــا َرَزقرْ نرَْفُقوا ممَّ
َ
ـــاَلةَ َواأ َواأَقاُموا ال�شَّ

يِّئَة  �َشنَة ال�شَّ َ َرءُوَن باحلرْ ا َوَعاَلنَيةاً َويَدرْ �شـــرًّ

ٍن  اِر َجنَّـــاُت َعدرْ َبى الـــدَّ ولَِئـــَك لَُهـــمرْ ُعقرْ
ُ
اأ

زرَْواجِهمرْ 
َ
ُخلُونََها َوَمنرْ �َشلََح منرْ اآَبَاِئِهمرْ َواأ يَدرْ

ُخلُـــوَن َعلَيرْهمرْ منرْ  اََلِئَكة يَدرْ يَّاتهـــمرْ َواملرْ َوُذرِّ

مُترْ َفِنعرَْم  ُكلِّ بَاب �َشـــاَلٌم َعلَيرُْكمرْ مِبَا �َشـــرَبرْ

اِر} »الرعد: 24-22«. َبى الدَّ ُعقرْ

فت�شـــور عزيزي القارئ هـــذه النتيجة، 

بعد املوت �شـــوف تدخل عليك املالئكة 

مـــن كل بـــاب، وتُناديـــك بكلمة )�َشـــاَلٌم 

(.. ولن يكون هناك م�شـــاكل ول  َعلَيرُْكمرْ

جوع ول خوف من امل�شتقبل ول اأمرا�ص 

ول تخ�شـــى علـــى نف�شـــك اأو اأهلك من 

�شيء.. لن تخاف من اأي �شيء لأنك يف 

حماية امللك �شـــبحانه.. لن يكون لديك 

ُم�شـــكلة اقت�شـــادية اأو حاجـــة للمال .. 

لن تزن على اأي �شـــيء.. لأن كل �شيء 

�شـــيكون يف خدمتك يف اجلنة اإن �شـــاء 

اهلل... ما هـــو الثمن؟ اإنه الإميان باهلل 

وال�شرب بالدرجة الأوىل!

وت�شـــور معي اأن اإن�شاناًا ينتظره كل هذا 

النعيـــم، هـــل مُيكن اأن يكـــون حزيناًا يف 

الدنيا؟ وهل �شيفكر يف اإنهاء حياته، اأم 

اأنه �شـــيعمل بجد ون�شـــاط ويُ�شارع اإىل 

فعل اخلريات، وي�شـــتغل كل حلظة من 

حياته يف خدمة اأهله والآخرين وخدمة 

كتاب ربه، ليلقى اهلل وهو را�صٍ عنه..

ُجـــو ِلَقاَء اهلِل  قال تعـــاىل: {َمنرْ َكاَن يَررْ

ـــِميُع الرَْعليُم  َجَل اهلل َلآٍَت َوُهَو ال�شَّ
َ
َفاإِنَّ اأ

�ِشـــِه اإِنَّ  ـــا يَُجاِهُد ِلنَفرْ َومـــنرْ َجاَهَد َفاإِمَنَ

اهلل لََغِنيٌّ َعـــِن الرَْعامَلِنَي} »العنكبـــوت: 6-5«. 

فاأجمل لقاء على الإطالق هو لقاء اهلل 

تعاىل..

ا احلـــل العملي للق�شـــاء على ظاهرة  اإذاً

النتحار نهائياًا هو: اأن نُ�شـــاعدهم على 

اعتنـــاق الإ�شـــالم )لأن ُمعظـــم الذيـــن 

يقدمـــون علـــى النتحـــار هـــم من غري 

امل�شـــلمني والأغلبيـــة مـــن امللحديـــن(، 

ونُ�شـــاعدهم على التعـــرف على رحمة 

اهلل تعاىل.. وكيف اأن حياتهم �شتتغري، 

واأن الفرح وال�شرور �شيمالأ هذه احلياة 

التـــي كانت الأحـــزان تُ�شـــيطر عليها.. 

�شوف ي�شبح لهذه احلياة قيمة واأهمية 

وهدف...

عجـزت الهيئات الصحية 
مناقشــة  عــن  العالميــة 
الظاهرة وإيجــاد حل لها 
»اإليمان«  بـ  وجاء اإلسالم 

كحـل النهائـي

ويف هذه احلالة فاإن مثل هذا ال�شخ�ص 

اليائ�ـــص �شـــوف يتحول ملوؤمـــن حقيقي 

ا: {َوَل  باهلل، وي�شتجيب لهذا النداء فوراً

ا}  نَّ اهلل َكاَن ِبُكمرْ َرِحيماً نرُْف�َشُكمرْ اإِ
َ
تُلُوا اأ تَقرْ

»الن�شـــاء: 29«... ولـــن يُفكـــر بالتخل�ص من 

هذه الدنيا، لأنها �شت�شبح بوابة لدخول 

اجلنة والتمتع بنعيمها...

هـــذا هـــو الإميان الـــذي ينبغـــي علينا 

اإي�شـــاله لغري امل�شـــلمني لأنهـــم بحاجة 

ما�شـــة له، وهذه م�شـــوؤولية كل ُم�شـــلم 

ي�شـــتطيع اأن يُبلـــغ هـــذا الديـــن لغـــري 

امل�شـــلمني وين�شـــر علـــوم القـــراآن ملـــن 

يحتاجها.. ن�شـــاأل اهلل تعاىل اأن يجعلنا 

�َشُن  حرْ
َ
من الذين قال يف حقهم: {َوَمنرْ اأ

ا  نرْ َدَعا اإِىَل اهلِل َوَعِمَل �َشـــاحِلاً َقورْلاً مِمَّ

ـــِلِمنَي} »ف�شـــلت:  ُ�شرْ َوَقـــاَل اإِنَِّني ِمن املرْ

.»33
والآن دعونا نتاأمل هذه الآيات الكرميات 

التي تبعث الأمل يف النفو�ص، وتق�شـــي 

علـــى اأي ياأ�ـــص اأو اكتئـــاب اأو حـــزن اأو 

تَُل يِف �َشِبيِل  �شـــعف: {َوَل تَُقولُوا ملَنرْ يُقرْ

ـــُعُروَن  َياءٌ َولَكنرْ َل تَ�شرْ حرْ
َ
َواٌت بَلرْ اأ مرْ

َ
اهلِل اأ

وِع  ُ ورْف َواجلرْ َ * ولنبرْلَُونَُّكمرْ ب�َشـــيء ِمَن اخلرْ

نرُْف�ص َوالثََّمَراِت 
َ
أ َوال َوالرْ مرْ

َ
أ َونَقرْ�ـــص ِمَن الرْ

�َشابَترُْهمرْ 
َ
َذا اأ ـــابِريَن * الَِّذيَن اإِ ِر ال�شَّ َوبَ�شِّ

ُم�شيَبٌة َقالُوا اإِنا هلِل َواإِنَّا اإِلَيرْه َراِجُعوَن * 

َمٌة  ولَئَك َعلَيرِْهمرْ �َشـــلََواٌت ِمنرْ َربِِّهمرْ َوَرحرْ
ُ
اأ

ُهرْتَُدوَن} »البقرة: 157-154«. َواأولَِئَك ُهُم املرْ

هذه الآيات ذكرتنا اأولاً باأن املوت يجب 

اأن يكـــون يف �شـــبيل اهلل فقـــط، ولي�ص 

تَُل يِف �َشِبيِل اهلِل}.  لأي �شـــبب اآخر )يُقرْ

ثم ذكرتنا اأن ال�شـــعوبات القت�شـــادية 

والنف�شـــية والتـــي ميـــر بهـــا الإن�شـــان 

اإمنـــا هـــي بـــالء مـــن اهلل، واأن اهلل هو 

القـــادر علـــى ك�شـــف هـــذا ال�شـــر عن 

ورِْف  َ ٍء ِمَن اخلرْ عبـــاده {َولَنَبرْلَُونَّــُكمرْ ِب�َشـــيرْ

وِع}. ُ َواجلرْ

ثـــم تُذكرنـــا باأهميـــة ال�شـــرب واأنه هو 

ـــاِبِريَن(، ثم  ـــِر ال�شَّ العالج الأمثل {َوبَ�شِّ

تعطينا اأ�شـــاليب عمليـــة لعالج ظاهرة 

النتحار عند ال�شـــيق والهم والكتئاب، 

وهـــي اأن يقول املوؤمن {اإِنَّا هلِلِ َواإِنَا اإِلَيرِْه 

َراِجُعـــوَن}.. ولكن ما هـــي نتيجة هذا 

ولَِئـــَك َعلَيرِْهـــمرْ 
ُ
ال�شـــلوك الإيجابـــي: {اأ

َمٌة} اأي اأن اهلل  �َشـــلََواٌت ِمنرْ َربِِّهمرْ َوَرحرْ

�شـــريحم من ي�شـــرب ويُ�شـــلم اأمره اإىل 

ولَِئَك 
ُ
اهلل، بل �شيكون من املهتدين {َواأ

هرْتَُدوَن}. ُهُم املرْ

ا هـــذا الن�ـــص هو بحـــق عالج ناجع  اإذاً

لأي اإن�شان يتعر�ص ل�شائقة اجتماعية 

اأو اقت�شـــادية، وبالتايل جند اأن امل�شلم 

ا مهما كانـــت ظروفه..  ل ينتحـــر اأبـــداً

وهذه روعة الإ�شالم اأنه مينحك القوة 

يف اأ�شعب الظروف. 
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�شـــتظل امل�شـــروعات املتناهية ال�شـــغر 

وال�شـــغرية واملتو�شطة -�شـــواء بالدول 

املتقدمة اأو بالدول النامية- هي الأكرث 

ا باملقارنة بعدد امل�شروعات الكبرية،  عدداً

و�شـــاحبة الدور الأكـــرب لالعتماد على 

ا للعمالة، والأقل  الذات، والأكرث توظيفاً

تكلفـــة يف توفري فر�ـــص العمل، وهو ما 

يتوافق مع ظروف املنطقة العربية التي 

تُعاين من ُم�شـــكلة البطالة، وانخفا�ص 

�شـــادرتها، واعتمادهـــا على غريها يف 

تلبية احتياجاتها.

ورغـــم مـــا ُتليـــه تديـــات البطالـــة 

وانخفا�ص ال�شادرات يف الدول العربية 

تلبيـــة  يف  غريهـــا  علـــى  واعتمادهـــا 

حاجاتها من اأهمية تنمية امل�شـــروعات 

املتناهية ال�شغر وال�شغرية واملتو�شطة، 

اإل اأن تلك امل�شروعات مل جتد الهتمام 

الكايف والعناية املاأمولة للقيام بدورها، 

ويتفاوت ذلـــك الهتمام وتلـــك العناية 

من دولة عربية لأخرى. 

وتتعـــدد م�شـــادر التمويل للموؤ�ش�شـــات 

املتناهية ال�شغر وال�شغرية واملتو�شطة، 

ومُيكن ت�شنيف تلك امل�شادر اإىل ثالثة 

اأنواع اأ�شا�شـــية هي: التمويل الر�شمي: 

وذلـــك مـــن خـــالل املوؤ�ش�شـــات املالية 

الر�شـــمية. والتمويـــل غـــري الر�شـــمي: 

وذلـــك من خـــالل القنـــوات التي تعمل 

يف الغالـــب خارج اإطار النظام القانوين 

الر�شـــمي يف الدولـــة. والتمويـــل �شـــبه 

الر�شـــمي: وذلك من خالل العتماد يف 

توفري م�شـــادر الأموال على موؤ�ش�شات 

التمويل الر�شـــمية، ويف اإقرا�شـــها على 

اأ�شاليب غري ر�شـــمية، وذلك من خالل 

عدة برامج اأو نُظم فرعية.

ويعترب احل�شول على التمويل اأهم اأحد 

املعوقات التي تواجه تنمية املوؤ�ش�شـــات 

املتناهية ال�شـــغر وال�شغرية واملتو�شطة 

لي�ص يف الدول العربية فح�شـــب، بل يف 

ُمتلف اأنحاء العامل، وم�شاكل التمويل 

ا لطبيعة  تتعاظم يف الدول العربية نظراً

حال القطاع املاىل فيها، والذى يت�شـــم 

ب�شـــئ من ال�شـــحالة والق�شـــور، وعدم 

النت�شـــار والفتقار للعديـــد من اأدوات 

واأ�شـــاليب التمويل املختلفة، ف�شالاً عن 

ق�شـــور القوانني والت�شريعات اخلا�شة 

بتنميـــة املوؤ�ش�شـــات املتناهيـــة ال�شـــغر 

وال�شغرية واملتو�شطة. 

المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة لم 

تجد االهتمام الكافي 
للقيــام بـدورهـا

وترجـــع اإ�شـــكالية تويـــل املوؤ�ش�شـــات 

املتناهية ال�شـــغر وال�شغرية واملتو�شطة 

يف الـــدول العربيـــة يف الأ�شـــا�ص اإىل: 

�شـــيق نطـــاق التمويل املتاح، و�شـــعف 

الهتمام بدرا�شـــات اجلـــدوى، والركيز 

على ال�شـــمانات، وطول ُمدة الإجراءات، 

وافتقار موؤ�ش�شات التمويل اإىل اخلربات 

املتعلقة بامل�شـــروعات املتناهية ال�شغر 

وال�شـــغرية واملتو�شـــطة، و�شيا�شة �شعر 

الفائدة، و�شعف نظام الرقابة واملتابعة، 

وافتقـــار املوؤ�ش�شـــات املتناهية ال�شـــغر 

وال�شـــغرية واملتو�شـــطة اإىل اخلـــربات 

الالزمة لن�شاطهم. 

الإ�شـــالمي  التمويـــل  مـــن عظمـــة  اإن 

امتالكـــه مـــن اخل�شـــائ�ص وال�شـــمات 

واملزايا ما ل يوجد يف غريه من اأنظمة 

التمويل التقليدية، حيث تتنوع اأ�شاليب 

التمويـــل الإ�شـــالمي وتتعـــدد، فهنـــاك 

اأ�شـــاليب للتمويل قائمة على التربعات 

والـــرب والإح�شـــان كالقر�ـــص احل�شـــن 

وال�شدقات التطوعية والزكاة والوقف، 

واأ�شاليب للتمويل قائمة على امل�شاركات 

كامل�شـــاركة املنتهية بالتمليك وامل�شاربة 

وامل�شاقاة واملزارعة واملغار�شة، واأ�شاليب 

خـــرى قائمـــة علـــى الئتمـــان 
ُ
تويـــل اأ

التجاري، كالبيع الآجل وبيع ال�شلم وبيع 

ال�شت�شناع والتاأجري الت�شغيلي والتاأجري 

ا وجمالت  التمويلي، وكل هذا يتيح ُفر�شاً

اأكرث لتمويل امل�شروعات املتناهية ال�شغر 

وال�شغرية واملتو�شطة.

اإن موؤ�ش�شـــات تويل امل�شـــروعات املتناهية 

حينمـــا  واملتو�شـــطة  وال�شـــغرية  ال�شـــغر 

اإىل  الربـــوي  الأ�شـــلوب  مـــن  تتحـــول 

ا  الأ�شلوب الإ�شالمي فاإنها تُقيم تنظيماً

ا فنياًـــا واإدارياًـــا ، حيـــث يتحول  جديـــداً

اهتمامهـــا من اإدارة الإقرا�ص اإىل اإدارة 

ال�شـــتثمار، ومن الركيز على ال�شمان 

اإىل الركيز على اجلدوى القت�شادية، 

ومن ا�شـــتقاق الئتمان للح�شـــول على 

فائدة اإىل تفيز الإدخار وال�شـــتثمار، 

ومـــن دور املرابـــي اإىل دور امل�شـــتثمر 

وامل�شت�شار القت�شادي، الذي يلتحم مع 

امل�شروع ويُقدم له امل�شورة، مبا يكون لها 

مـــن مراكز اأبحاث اقت�شـــادية، ومعرفة 

باأحـــوال ال�شـــوق، وبتوفر كـــم كاف من 

املعلومات عن حركة ال�شـــتثمار، وهو ما 

ي�شب يف نهاية املطاف يف تقيق التنمية 

القت�شادية والجتماعيــة املن�شــودة. 
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الصغر والصغيرة والمتوسطة



حذر رئي�ـــص معهد )ايفو( القت�شـــادي الأملاين 

هان�ص فرينر زن من انهيار القت�شـــاد الرو�شي 

علـــى خلفيـــة العقوبـــات التـــي يوا�شـــل الغرب 

فر�شـــها على مو�شكو ب�شـــبب الأزمة الأوكرانية 

واآثارها على القت�شاد الأملاين، وقال فرينر زن 

يف مقال ن�شرته �شحيفة )فريت�شافت�ص ت�شايتونغ( 

القت�شـــاد  »انهيـــار  اإن:  الأملانيـــة  القت�شـــادية 

الرو�شـــي ب�شـــبب العقوبات الغربية �شيوؤدي اإىل 

اإحلـــاق اأ�شـــرار بالغـــة لي�ص باملجتمع الرو�شـــي 

ـــا بالقطاع ال�شناعي الأملاين«  فح�شب، بل اأي�شاً

الرافد ال�شا�شي لأكرب اقت�شاد يف اأوروبا.

واأ�شاف اأن »الحتياطات النقدية الرو�شية تكاد 

تنفد وعائدات قطاع القت�شاد الرو�شي تراجع 

ب�شبب انخفا�ص اأ�شعار النفط ما �شيجرب رو�شيا 

يف العامني املقبلني على خف�ص واإرداتها ب�شـــكل 

كبري، والذي �شيكون له اآثار كارثية على املجتمع 

الرو�شي اأخطرها زعزعة ا�شتقرار املجتمع«.

 واأ�شار رئي�ص اأكرب املعاهد القت�شادية يف اأملانيا 

اإىل تبعات النهيار الكلي لالقت�شـــاد الرو�شـــي 

الأمـــر الـــذي لن يلقـــي بظالله على القت�شـــاد 

ـــا علـــى الغـــرب  واملجتمـــع الرو�شـــيني بـــل اأي�شاً

كاإحلاق ال�شـــرر بالبنوك الأوروبية النا�شطة يف 

رو�شيا واأبرزها الفرن�شية والنم�شاوية. 

ويوا�شـــل الغـــرب منذ ُمنت�شـــف العام املا�شـــي 

فر�ـــص عقوبات اقت�شـــادية على مو�شـــكو على 

خلفيـــة الأزمة الأوكرانية و�شـــم رو�شـــيا ل�شـــبه 

جزيرة القرم الأوكرانية. 

جـــدد بيـــت التمويـــل الكويتـــي )بيتـــك( 

�شراكته ال�شـــراتيجية مع نادي التمويل 

الإ�شـــالمي لل�شـــنة الرابعة على التوايل، 

حيث مت و�شـــع خطـــة ُمتكاملة لأن�شـــطة 

ومنا�شـــط نادي التمويل الإ�شالمي لطلبة 

والتكنولوجيـــا  للعلـــوم  اخلليـــج  جامعـــة 

خـــالل الف�شـــل الدرا�شـــي الثـــاين لعـــام 

2015/2014 م، وذلـــك يف اإطار الدعم 
املتوا�شـــل الـــذي يُقدمـــه »بيتـــك« لنادي 

التعـــاون  وتعزيـــز  الإ�شـــالمي  التمويـــل 

امل�شـــرك بني »بيتـــك« وجامعـــة اخلليج 

للعلوم والتكنولوجيا، وتاأكيد الدور الرائد 

الـــذي يقوم بـــه البنـــك يف رعايته للطلبة 

ولل�شباب يف ُمتلف املجالت.

ومن اأبرز اأن�شـــطة نادي التمويل ال�شالمي 

التـــي يُ�شـــارك فيهـــا »بيتـــك« النـــدوات 

واملحا�شرات املتعلقة بالقت�شاد الإ�شالمي 

مبا ي�شمل املرابحة وال�شكوك واأنواع البيوع 

وغريهـــا، مما يوؤكد نهج »بيتك« يف ن�شـــر 

الوعـــي باأهميـــة املنتجـــات واخلدمـــات 

املتوافقة مع اأحكام ال�شريعة، والتي يُعترب 

ا فيها على امل�شتويني الإقليمي  »بيتك« رائداً

ا اهتمامه بن�شر  والعاملي، وكذلك يوؤكد اأي�شاً

الثقافة امل�شرفية الإ�شالمية. 

توقـــع عدد من اخلرباء القت�شـــاديني اأن 

توا�شـــل ال�شـــريفة الإ�شـــالمية ن�شاطها 

خـــالل هـــذا العـــام 2015 م، مـــع زيادة 

التوجه ال�شـــتهالكي وال�شـــتثماري نحو 

تلك املوؤ�ش�شات التي تتعامل بالأرباح بدلاً 

من الفوائد الربوية.

وقد اأكدوا يف حديثهم: اأن هنالك توقعات 

باأن توفر موؤ�ش�شات القت�شاد الإ�شالمي 

وظائف جديـــدة هذا العـــام، يف ُمتلف 

املجالت، والتي من �شـــاأنها اأن توفر عدة 

خيارات للخريجني واخلريجات املواطنني 

واملقيمني، ُم�شـــريين اإىل اأن هذا التطور 

ال�شخم الذي ي�شهده هذا القطاع، يرجع 

اإىل زيادة الإقبال ال�شتثماري، ُمرجحني 

ا كبرياًا هذا العام ب�شكل  اأن ي�شهد ن�شـــاطاً

مُيكـــن اأن يدفـــع امل�شـــارف الإ�شـــالمية 

املحلية بالتفكري جدياًا بتو�شـــيع اأن�شطتها 

داخل وخارج البالد.

هذا وتهتم دولة قطر ودول اخلليج بعقد 

املنا�شـــط ال�شـــنوية التي تُناق�ـــص ملفات 

القت�شاد وال�شريفة الإ�شالمية. 

خبير ألماني يحذر من آثار 
انهيار االقتصاد الروســي

قطر نجحت في دعم االقتصاد اإلسالمي

»بيتك« يجدد الشراكة مع نادي التمويل اإلسالمي
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القت�ساد الإ�سالمي
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الدعوة الإلكرتونية

ا اأكدت فيه اأن موقعي  ن�شرت �شحيفة بريطانية �شهرية تقيقاً

التوا�شـــل الجتماعي في�شبوك وتوير يرف�شان حجب مئات 

املن�شـــورات احلاقدة على امل�شـــلمني، رغم احتجاج املنظمات 

املناه�شة للعن�شرية.

واأ�شـــارت �شـــحيفة الندبندنت اإىل ارتفاع عدد املن�شـــورات 

التي تتهم امل�شـــلمني بالغت�شـــاب وبالعتداء اجلن�شـــي على 

الأطفال، وتُ�شبههم بال�شرطان.

واأ�شافت ال�شحيفة: ولعل اأخطر املن�شورات، تلك التي تدعو 

اإىل اإعدام ُم�شـــلمي بريطانيـــا، وعلى الرغم من ذلك ل تزال 

ح�شـــابات ُمتداويل املن�شورات مفتوحة على موقعي في�شبوك 

ا. وتوير، ومل ُتجب من�شوراتهم اأي�شاً

وتابعت ال�شـــحيفة اأن اإدارة في�شـــبوك تلقت تقارير عن هذه 

املن�شـــورات، ولكنهـــا اأجابت باأن حمتواهـــا ل يُخالف قواعد 

الن�شر على املوقع. 

ك�شـــفت درا�شة حديثة نُ�شـــرت يف املجلة العلمية “كرنت بيولوجي” 

Current Biology اأن ال�شـــتخدام املفـــرط ل�شا�شـــات الهواتف 
الذكيـــة التي تعمـــل باللم�ص يعمل على تغيري العالقة احل�شـــية بني 

الأدمغة واأ�شابع الإبهام.

وقـــد مت اختبـــار مرونة الدماغ الب�شـــري وقدرتها علـــى التكيف مع 

الإميـــاءات املتكررة يف �شـــياقات ُمتعـــددة يف ال�شـــابق، مبا يف ذلك 

لدى املو�شـــيقيني والالعبني، لكن علماء الأع�شـــاب بجامعة زيوريخ 

وجامعة “زيورخ اإي تي اإت�ص” ETH Zurich يعتقدون اأن الهواتف 

الذكيـــة توفر ُفر�شـــة فريدة لفهـــم مدى قدرة احليـــاة اليومية على 

ت�شكيل الدماغ الب�شري على نطاق �شخم.

وقد �شـــهد منو الهواتف الذكية ا�شـــتخدام النا�ص اأ�شـــابعهم، وعلى 

ا عدة مرات يف  وجه اخل�شو�ص اإ�شبع الإبهام، بطريقة جديدة تاماً

اليوم، وكل يوم. 

اأظهر تقرير ملنظمة التعاون الإ�شالمي اأن ال�شتثمار يف البحث العلمي والتكنولوجي 

يف العامل الإ�شالمي ل يزال دون املعدل املتو�شط من امل�شتوى العاملي.

و�شـــجل تقرير اآخر حول واقـــع العلوم والتكنولوجيا يف دول »التعاون الإ�شـــالمي« 

ا ُمتدنياًا على البحث والتطوير  �شـــمل فرة اخلطة الع�شرية 2015-2005م، اإنفاقاً

مل يتجاوز الـ 0.46 % من ناجتها املحلي الإجمايل، وهذا ما دفع مبنظمة التعاون 

الإ�شـــالمي اإىل التخطيط لعقد قمة اإ�شـــالمية علمية هي الأوىل من نوعها، ت�شع 

حلولاً جذرية لوقف الأمية التكنولوجية والعلمية يف الدول الإ�شالمية.

ونقلـــت وكالة الأنباء الإ�شـــالمية الدولية )اإينا( عن م�شـــادر يف املنظمة اأن القمة 

�شت�شـــهدها العا�شمة الباك�شتانية اإ�شالم اأباد )مقر اللجنة الدائمة للتعاون العلمي 

والتكنولوجي - كوم�شتيك( خالل الفرة من 9-7 ني�شان اأبريل املقبل. 

دراسة: استخدام الهواتف الذكية 
يعيد تشكيل أدمغتنا باستمرار

كيف  »االندبندنت« تكشف 
يسمح فيسبوك وتويتر بتنامي 

كراهية المسلمين؟

استخدام اإلنترنت في الدول اإلسالمية األقل عالميا
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 Maxthon »اأطلقت �شركة الربجميات العاملية »ماك�شتون« املت�شفح »نيرو

Nitro، اأ�شرع ُمت�شفح ويندوز PC حالياًا يف العامل.
نيرو يبداأ ب�شرعة تُعادل 3 اأ�شعاف اأي ُمت�شفح اآخر، وله قدرة على تميل 

�شـــفحات الويب ب�شكل اأ�شرع بكثري من اأي ُمت�شفح ويندوز اآخر على اأجهزة 

الكمبيوتر.

ويعد املت�شـــفح اجلديد اأحدث اإ�شـــافة اإىل عائلة ال�شـــركة من ُمت�شـــفحات 

الويـــب عالية الأداء، والتي ت�شـــتهدف امل�شـــتخدمني الذيـــن يُريدون خدمات 

ُمت�شـــفحات عالية ال�شـــرعة مع احلد الأدنى من الت�شميمات والذاكرة، التي 

جتعله �شريع ال�شتخدام ب�شكل هائل. 

ن�شرت �شركة »جوجل« يف اآخر تقرير لها اأن 

ال�شـــلطات الرو�شية طلبت من ال�شركة اإزالة 

معلومات من �شـــفحاتها؛ عن كتاب »ح�شن 

امل�شلم«، وذكرت و�شـــائل الإعالم بـ«جوجل« 

اأنـــه يف الفـــرة مـــن يوليـــو اإىل دي�شـــمرب 

املقدمـــة  الطلبـــات  عـــدد  زادت  2013م، 

مـــن احلكومة الرو�شـــية ب�شـــحب معلومات 

عن كتاب »ح�شـــن امل�شـــلم« اإىل 25 % عن 

ال�شـــنوات ال�شـــابقة، وقالت »جوجـــل«: اإنها 

تلقت طلبات حذف معلومات من عدة دول، 

وحذفت يف الفرة ال�شـــابقة مـــا يُقارب من 

15 األف طلب مـــن طلبات تلك الدول، منها 

بع�ص الكتـــب الدينية، وذكـــــــرت »جوجــل« 

اأن مـــن بني الدول التي تُريد حــذف العديد 

مـــن املعلومـــات على �شـــبكة التوا�شـــــل هي 

»رو�شـــيا«، ومـــن اأمثلـــة املحذوفـــات طلـــب 

»رو�شيا« حــذف كل ما يخـ�ص كتاب »ح�شن 

امل�شلم«، وملحقاتــه. 

اأعلنت �شـــركة »هيونـــداي« الكورّيـــة عن ميزة 

جديدة، تُتيح لأ�شـــحاب الطـــرازات املدعومة 

بنظام »بلو لينك« Blue Link  من �شّياراتها، 

التحّكم ب�شـــّياراتهم من خالل �شاعاتهم الذكية 

 Android.ويـــر اأندرويـــد  بنظـــام  العاملـــة 

..Wear
ـــا لهواتف  ويتوّفـــر تطبيق Blue Link اأ�شا�شاً

اأندرويـــد، حيـــث يُقـــّدم اإمكانيـــات الرتبـــاط 

ب�شـــّيارات هيونداي املدعومة، وبعد التحديث 

اجلديـــد للتطبيـــق بـــات باإمكان ُم�شـــتخدمي 

�شـــاعات اأندرويـــد ويـــر الّتحكم بال�شـــيارة من 

ال�شـــاعة ُمبا�شـــرةاً باإمكانيـــات عديـــدة مثـــل: 

ت�شـــغيل واإيقاف املُحرك، قفـــل وفتح الأبواب، 

تفعيل املّيـــزات الأمنية، العثور على ال�شـــّيارة، 

والّت�شـــال بخدمة ال�شـــيانة، ويدعم التطبيق 

مّيزات الأوامر ال�شـــوتية املتوّفرة يف �شـــاعات 

اأندرويد وير، حيث مُيكن لل�شائق توجيه الأوامر 

ال�شـــوتية ُمبا�شـــرةاً لها مثل »�شـــّغل �شّيارتي«، 

»اقفـــل الأبواب«، وغري ذلك، وذكرت ال�شـــركة 

باأن اجليل اجلديد من نظام بلو لينك �شيتوّفر 

يف عـــدد من طـــرازات �شـــّياراتها يف 2015 م 

منها �شوناتا واأزيرا وجيني�شي�ص. 

“نيترو”.. أسرع متصفح في العالم

»هيونداي« تتيح التحكم بسياراتها عبر الساعات الذكية

جوجل يحذف كتاب “حصن المسلم” 
بناء على طلب روسيا
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ا�شتعر�شنا يف احللقتني الأوىل والثانية 

من هذا املقال �شرية املح�شنة الفا�شلة 

ال�شـــيدة �شيخة ال�شـــيد اإبراهيم ال�شيد 

�شـــالح الرفاعـــي، من حيـــث كونها قد 

جمعت �شت مدار�ص يف امراأة، واأو�شحنا 

مدر�شتها الإميانية.

ويف حلقـــة اليـــوم �شـــنُكمل حديثنا عن 

ف�شـــاء هذه املدار�ص ال�شـــت، لن�شتكمل 

واإياكم اأعمالها اخلريية:

ا  9 - كانـــت -رحمهـــا اهلل- تُفطر عدداً
ا مـــن الفقراء واملحتاجني ب�شـــكل  كبرياً

يومـــي خـــالل �شـــهر رم�شـــان املبارك، 

ومـــن الطريـــف اأن بع�ـــص اخلـــدم من 

الأحياء الأخرى يركون اإفطار بيوتهم، 

اأو امل�شـــاجد القريبـــة منهم، لي�شـــهدوا 

فطورهـــا لهتمامهـــا به، بـــل كانت يف 

نهاية رم�شـــان تختتم الإفطـــار بتوزيع 

العيديـــة علـــى املفطريـــن، وكاأنها تدين 

لهم بال�شكر حل�شورهم اإفطارها.

10 - مل تردد حلظة يف عالج خدمها، 
ف�شالاً عن اأقاربها يف اأغلى ُم�شت�شفيات 

لنـــدن، حـــني يحتاجـــون اإىل العالج، اأو 

اإىل العمليات اجلراحية الكربى.

رابًعا: املدر�سة الرتبوية

اأمـــا املدر�شـــة الربوية، ففيهـــا درو�ص 

كثرية قد ل يت�شـــع حل�شـــرها املقام يف 

هذه العجالة، ومنها:

1 - تعليـــم ذريتهـــا الوفـــاء مبمار�شـــته 
ب�شكل طبيعي من باب الأ�شوة احل�شنة، 

ا باإ�شمها اإل  فكانت ل تُ�شـــمي م�شـــروعاً

اأدخلت عليه ا�شـــم زوجها ال�شـــيد عبد 

اللطيف ال�شيد يا�شني الطبطبائي.

2 - تعليم النا�ص الثقة وتمل امل�شوؤولية، 
حيـــث مل تكن تنظـــر اإىل اأي تفا�شـــيل 

مل�شاريعها اخلريية �شوى وجه احلاجة.

3 - بـــل كانت ل تقبـــل النظر يف اأوراق 
العاملني على م�شروعاتها، حتى يكملوا 

�شيافتهم وُت�شن ا�شتقبالهم يف عالقة 

والديــــــة حانيـــة.

كانت، رغم توا�شع تعليمها، كانت تويل 

امل�شـــاريع الربوية التعليمية والتثقيفية 

الأولويـــة مـــن بـــني باقـــي الهتمامات 

النافعة.

خام�ًسا: املدر�سة الجتماعية

ظاهـــرة  ُمبالغـــة  ودون  بحـــق  كانـــت 

اجتماعية فريدة. تتفقد ال�شـــغري قبل 

الكبري، وتفظ اأ�شماء الأبناء امل�شافرين 

للدرا�شـــة والعـــالج، لت�شـــاأل والديهـــم 

عنهـــم، تتفقـــد املر�شـــى يف الكويـــت، 

وخارجهـــا اإن كانت خـــارج الكويت، بل 

كانت تتفقد مرافقي املر�شـــى من غري 

القادرين على جتهيز وجباتهم، فُر�شل 

لهـــم غداءهم ب�شـــكل يومـــي والأكالت 

الكويتيـــة التقليدية، وكانت �شـــقتها يف 

ا للمعارف  لندن واأ�شبانيا ولبنان جممعاً

والأقـــارب، فيهـــا امللتقـــى الجتماعـــي 

املريح املمتع امل�شياف.

مـــن ي�شـــل اإىل العمـــارة مـــن الكويـــت 

ا اأمامه، ويتف�شـــل  يجـــد الإفطار جاهزاً

على الغداء بعده اأو الع�شـــاء، اإن و�شـــل 

ا. ع�شراً

بـــل كانت تُر�شـــل الغـــداء اإىل الأخوات 

اخلليجيـــات الالتي تتعـــرف عليهن يف 

ا لظروفهن. امل�شت�شفيات تقديراً

باخت�شـــار كانت تتفنن - دون ق�شد ول 

تكلف - بالتوا�شل الجتماعي املتميز.

هذا كله مع ذكاء وفطنة و�شرعة بديهة، 

حـــني كانـــت تق�شـــي لنف�شـــها ولغريها 

بـــال  الأجنبيـــة  البـــالد  يف  حاجاتهـــم 

قدرة لغوية، بل بلغة الإ�شـــارة والإيحاء 

والبت�شامة.

�ساد�ًسا: املدر�سة الوطنية

اأدركهـــا الحتـــالل البغي�ـــص وهـــي يف 

الوليـــات املتحدة الأمريكية، ثم انتقلت 

بعدها اإىل لندن، حيث �شـــكنها اخلا�ص 

ـــا للم�شـــروفات خـــالل  هنـــاك، تخفيفاً

الحتالل. ورغم كونها معذورة يف هذه 

احلالـــة عند ادخـــار اأي دينار ت�شـــباًا 

لعاديـــات الزمـــان وامل�شـــتقبل املجهول 

يف غمـــرة الحتالل، فاإنهـــا اآثرت على 

نف�شها، فبا�شـــرت بالدعم املادي الذي 

الطلبـــة  مل�شـــاعدة  عليـــه  اهلل  اأعانهـــا 

الكويتيني يف الوليـــات املتحدة ولندن، 

مبـــا يُ�شـــعرهم بـــاأن الرعايـــة موجودة، 

ولقـــد كان لهذا الدعـــم املادي واملعنوي 

باإر�شـــال الطعام اإليهم يف م�شاكنهم دور 

كبـــري يف تثبيتهـــم وجناحهـــم من جهة، 

ويف تفرغهم ب�شـــكل اأكرب للم�شاركة يف 

املنا�شـــط الوطنية املن�شـــبة على اإظهار 

ال�شتنكار لالحتالل، واملطالبة بتحرير 

الكويت من جهة اأخرى.

دخلـــت امل�شت�شـــفى يف 2013/12/1، 
ُ
اأ

وتوفيت يف 2014/01/24، بعد مواقف 

موؤثرة مع من حولها، حني توؤثر راحتهم 

قبل راحتها، وعدم رد اأي زائر لها، مهما 

كانت حالتها املر�شية. رحمها اهلل رحمة 

وا�شعة، واأ�شكنها ف�شيح جناته. 
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في�سل الزامل / رئي�ص جمل�ص اإدارة جلنة التعريف بالإ�شالم

باخليــــر نلتقـــي

أبو سامي

اأحـــد املهاجريـــن اإىل الربازيـــل ق�ـــص 

علّي حكايته فا�شـــمعوها، قال: �شاركت 

يف حـــرب 1956 م واأ�شـــرين اليهـــود، 

�شـــربوين وك�شروا اأنفي ويدي لأعرف 

علـــى زمالئـــي، ومل اأفعـــل ف�شـــجنوين 

مدى احلياة، و�شـــاء اهلل اأن ت�شـــل قوة 

من الفدائيني اإىل �شجننا يف ال�شحراء 

وتررنا، اجتهت اإىل بور�شعيد يف �شيارة 

نقل ب�شـــائع، ركبت �شفينة ل اأدري اىل 

اأين تتجه،؟ مل يكن معي جواز �شفر ول 

نقـــود، فقط اإجازة قيادة، بعد �شـــهرين 

و�شـــلنا اإىل الربازيل ونزلت مع اجلنود 

فلـــم يطلبوا منـــي جواز �شـــفر، عملت 

ا يف الغابات بـــني الهنود احلمر،  �شـــائقاً

طعامـــي الوحيد هو املـــوز وثمار الغابة 

مثلهم، مل يكونوا يحبون العمل لأنهم ل 

يجدون يف الأ�شا�ص �شبباًا للعمل، فطعام 

الغابة واأنهارها كانت كافية ملعي�شـــتهم، 

كان معي اأمريكي �شـــاطر، اأح�شـــر اآلة 

عر�ص �شينمائي وجعل الن�شاء يتفرجن 

علـــى مالب�ص ن�شـــاء املـــدن فاأعجبتهن، 

وطلـــن مثلهـــا، وبـــداأت احلاجـــة اإىل 

النقـــود وبالتـــايل اإىل العمل، كان يقول 

ال�شـــرائية،  القـــوة  هـــن  »الن�شـــاء  يل: 

ففي كل �شـــارع باملدينة ع�شرة حمالت 

للن�شـــاء وواحد للرجال، ركـــز عليهن«، 

وكانت عالقاتـــي بالهنود احلمر جيدة، 

�شـــاألتهم: ملـــاذا تاأكلون حلـــوم الآخرين 

من الب�شر ول تاأكلون حلوم بع�شكم اإذا 

؟ قالوا: حلمكـــم فيه طعم  ماتـــوا، مثالاً

امللـــح، األـــذ من حلمنا )يعنـــي »دايقني« 

حتـــى حلمهم، ترى فينـــا مثلهم، ياأكلون 

حلم الب�شر بطريقة ثانية(. 

عندما اقربت حرب 67 رجعت ب�شرعة 

للم�شـــاركة يف ترير فل�شطني، اأ�شرين 

اليهود، ولكن هذه املرة طالبت الربازيل 

باإطالق �شراحي لأنني اأحمل جن�شيتها، 

وتررت بعد 6 اأ�شهر، وبذلك اأكون قد 

ا �شاركت  �شاركت يف 3 حروب لأنني اأي�شاً

يف حـــرب 1948 م، يومهـــا كان �شـــغلنا 

غـــري ُمنظم )عليهـــم، عليهم( ول�شـــاننا 

اأكرث فو�شـــوية، فقد �شـــاألت ال�شـــحف 

ا منا عام 48 : »اإذا انتهت  الغربية واحداً

احلرب هل �شت�شـــمحون لليهود بال�شفر 

للعـــودة اإىل اوروبـــا؟«، قال: »هـــذا، اإذا 

بقي منهم اأحد«، وا�شـــتخدمت و�شـــائل 

الإعـــالم الغربية ت�شـــريحه للتحري�ص 

�شد العرب.

من يريد النجاح عليه 
أن يكون كريما على 

نفسه واآلخرين

قلت لأبي �شـــامي حدثني عن الربازيل 

قـــال: العـــرب هنـــاك ُمتحـــدون اأكـــرث 

مـــن عـــرب اأمريـــكا ال�شـــمالية، واأقوى 

اقت�شـــادياًا بكثـــري، فاجلاليـــة هـــي من 

اأ�شـــباب بنـــاء الربازيل احلديثـــة، ولها 

تاأثري حتـــى يف اإدارة الدولـــة، بينما يف 

الوليات املتحدة هم ُمتفرقون بح�شـــب 

بلدانهم الأ�شـــلية وخائفـــون من اللوبي 

ال�شـــهيوين، اأنـــا تلقيت تهديـــدات من 

اليهـــود يف الربازيـــل لأنني كنت اأر�شـــل 

اأموالاً للمقاومة الفل�شـــطينية، قالوا يل 

�شـــنخطفك ونقتلك ونتعر�ص لأ�شرتك 

بـــالأذى، وبالفعل خطفوين عندما ُكنت 

ـــا اإىل بيتـــي، و�شـــربوين  اأم�شـــي ُمتجهاً

ثـــم تركـــوين، ولكننـــي مل اأتوقـــف عن 

ا  اأن�شتطي، �شاركت يف بناء 140 م�شجداً

يف كل ُمـــدن الربازيل الرئي�شـــة، وبنيت 

ا كلفنـــي مليون  ا كبـــرياً وحـــدي م�شـــجداً

دولر«.

اجلاليـــة عندنا ل تعرف النق�شـــامات 

اجلغرافيـــة ول حتـــى الدينية، ومُيكنك 

اأن تُ�شـــاهد يف مكتبي �شـــورة ق�شـــي�ص 

برازيلي عربي، وهو يخطب يف ُمنا�شبة 

جلمـــع التربعـــات لبناء م�شـــجد، قلت 

ملحيي الديـــن اجلمل وهذا ا�شـــمه، ما 

اأكرث �شـــيء تعلمته يف احلياة؟ قال: من 

ا، لي�ص  يُريد النجاح عليه اأن يكون كرمياً

على نف�شـــه فقط ولكـــن على الآخرين، 

فالكـــرم دليل ال�شـــجاعة وعدم اخلوف 

مـــن امل�شـــتقبل، والنجـــاح ل يجتمع مع 

اخلوف، لقـــد قاومت التعذيب عام 56 

والرهيـــب يف الربازيل وهـــا اأنا عاي�ص 

وناجـــح واحلمد هلل، وقـــد كان معي يف 

ال�شـــجن عام 56 زمالء، ول يزالون يف 

نف�ص املكان منذ 50 �شنة ع�شت خاللها 

كل تديات احلياة.

ا اأبو �شامي. �شكراً

كلمة اأخرية: 

ومما كتب ُعمر لأبي عبيدة يف ال�شام-

ر�شـــي اهلل عنهما -قولـــه »..هذا الليل 

والنهـــار يبليان كل جديـــد ويٌقربان كل 

بعيد، وياأتيان بـــكل موعود، حتى يكون 

النا�ص باأعمالهم، فريق يف اجلنة وفريق 

يف ال�شعري«. 





بطيب	األفعال

50���

	بك	رجال	واحدا	 	[:	{	ألن	يهدي	ا قال	رسول	ا
خير	لك	من	حمر	النعم }

شخص	داخل	الكويت	ندعوهم	لإلسالم	سنويًا

ساهم..	عرفني	باإلسالم
شهريًا

10
د.ك

تبرع	عن	طريق	:
w w w. i p c . o r g . k w


