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وقفة مع القرآن في شهره المفضل

اأهال ب�شهر اخلريات والربكات..

اأهال ب�شهر احلب والرحمة والتعاطف والرتاحم والتكافل.. 

اأهال ب�شهر الطاعات والعبادات والأجور امل�شاعفة..

اأهـــال ب�شهـــر اخت�شه اهلل عز وجل بف�شائل وبركات من ال�شماء تعم 

اأهل الأر�ص، فتن�شرح النفو�ص ويطغى عليها حب اخلري، والعطاء..

نْـــِزَل ِفيِه الُْقْراآُن ُهـــدًى ِللنَّا�ِص 
ُ
قـــال تعـــاىل: {�َشْهُر َرَم�َشـــاَن الَِّذي اأ

َوبَيِّنَـــاٍت ِمـــَن الُْهَدى َوالُْفْرَقاِن}، ففـــي الآية مديح من اهلل عز وجل 

ل�شهـــر ال�شيـــام من بني �شائـــر ال�شهور، فقد اختاره لإنـــزال القراآن 

الكـــرمي الذي هـــو د�شتور لالأمة، كما اخت�شه بليلـــة القدر التي هي 

خـــري من األف �شهـــر، وغري ذلك مـــن الف�شائل العظيمـــة، واملعاين 

اجلليلة.

اإن �شهـــر رم�شان فر�شة كبرية لكل م�شلم للتزود من العمل ال�شالح 

بفعـــل اخلريات، وبذل النف�ـــص يف اأداء الطاعات، ومراجعة النف�ص، 

واإلزامها باآداب الإ�شالم، وتعاليمه.

اإننا جميعا مطالبون بالتغيري يف كافة �شوؤون حياتنا، ورم�شان فر�شة 

حقيقيـــة للتغيـــري الذي هو �شنة احلياة، تغيـــري لالأف�شل، وكوننا قد 

بلغنا �شهر رم�شان، فلننتهز الفر�شة، فاأيامه مت�شي �شريعا، ولذلك 

لبد اأن نعقد العزم على نيل الأجر العظيم يف كل اأيامه ولياليه.

فلنحـــدد اأهدافنـــا يف هـــذا ال�شهر الكـــرمي، ون�شعـــى اإىل حتقيقها، 

واأ�شمـــى تلك الأهداف اأن نكون مـــن "عتقاء النار"، فلن�شلح اأنف�شنا 

ونح�شـــن �شلتنـــا باخلالق عز وجـــل بالجتهـــاد يف الطاعات، وفعل 

اخلريات، ونخل�ص النية، فالنفو�ص مهياأة لذلك، قال ]: "اإذا كانت 

اأول ليلـــة مـــن رم�شان فتحت اجلنـــة، فلم يغلق منها بـــاب، وغلقت 

اأبواب جهنم فلم يفتح منها باب، و�شفدت ال�شياطني، وينادي مناٍد: 

يـــا باغي اخلري اأقبل، ويا باغي ال�شـــر اأق�شر، وهلل عتقاء من الناء، 

وذلك يف كل ليلة".

دعوة لأهل اخلري

لقـــد قامت جمعية النجاة مبختلـــف جلانها واأفرعها بتي�شري ال�شبل 

اأمـــام اأهـــل اخلـــري يف الكويـــت وخارجهـــا للتفاعـــل مـــع م�شاريعها 

ووقفياتهـــا، وبف�شل اهلل عـــز وجل فقد قطعت �شوطا كبريا يف هذا 

امل�شمـــار، وظهر جليـــا يف تطور اأدائها واأعمالهـــا با�شتخدام اأحدث 

التقينات احلديثة، وتطبيقها على اأعمالها اخلريية.

عطـــاوؤك.. عملك ال�شالح الذي ي�شبقـــك اإىل الآخرة.. و�شبيل اإىل 

نَّ لَُهُم 
َ
ْمَوالَُهْم ِباأ

َ
نُْف�َشُهـــْم َواأ

َ
ِمِننَي اأ اجلنـــة.. {اإِنَّ اهلل ا�ْشرَتَى ِمـــَن امْلُوؤْ

نَّـــَة}.  اجْلَ

الإقت�ساد الإ�سالمي 

رمضان شهر االقتصاد



النجـاة الخيريـة كرمـت إدارة 
العالقات الخارجية باألوقاف

اأ�شاد نائب املدير العـــام بجمعية النجاة اخلريية جابر 

الونـــدة بالـــدور الريـــادي لـــوزارة الأوقـــاف وال�شـــوؤون 

الإ�شالميـــة يف تعزيـــز ون�شـــر ثقافـــة العمـــل اخلريي 

والدعوي داخل وخارج الكويت، مثمنا ال�شرعة والدقة 

واحلداثـــة التي متتاز بهـــا الوزارة يف تنفيـــذ امل�شاريع 

الهادفـــة نحو خدمة الإ�شـــالم وامل�شلمني داخل وخارج 

الكويـــت، موؤكداً باأن �شحابـــة اخلري الكويتية عم نفعها 

داخل وخـــارج الكويت، بف�شل تعـــاون اجلميع مع هذه 

امل�شاريع املباركة.

جاء ذلـــك خالل تكـــرمي الوندة ملديـــر اإدارة العالقات 

اخلارجية بوزارة الأوقاف ال�شيخ وليد العمار ومراقب 

التعـــاون اخلارجي ال�شيخ خالد العمر م�شيداً بتعاونهم 

الالحمدود مع اأن�شطة وم�شاريع جمعية النجاة اخلريية 

التي تقوم بتنفيذها خارج دولة الكويت، موؤكدا باأن ذلك 

التعاون يعزز وير�شخ مفهوم ال�شراكة املجتمعية الواعية 

والواعدة التي ت�شعـــى النجاة اخلريية ووزارة الأوقاف 

اإىل تفعيلها، معترباً تنوع الوزارة باأطروحاتها اجلديدة 

والراقيـــة واحلديثة التي تنا�شب كل فئات املجتمع، مع 

مواكبة و�شائل التقنيـــات احلديثة وم�شاريعها اخلريية 

اخلارجيـــة التي متثل �شروحا خرييـــة، ت�شتحق الفخر 

والعتزاز.

واختتم الونـــدة ت�شريحه قائاًل: جهود الكويت واأبنائها 

اخلرييـــن غـــدت مدر�شة تعلـــم الدنيا العطـــاء والكرم 

واإغاثـــة امللهـــوف، فخدماتنا اأنقـــذت مري�شا واأطعمت 

جائعا، وعاجلت مري�شـــا، وهذا داأبها منذ اأمد طويل، 

فجزى اهلل اأهل الكويت اخلريين خري اجلزاء.  

جمعية النجاة الخيرية تكفل أكثر من 
4500 يتيم حول العالم

قـــال رئي�ص جلنـــة زكاة �شلوى بـــدر العقيل يف موؤمتر �شحفـــي عقد لعر�ص 

م�شاريـــع كفالـــة الأيتام التي تقدمهـــا اإن اختيار الأيتـــام وكفالتهم يخ�شعان 

ملعايـــري وخطوات تتبعها اجلهات امل�شرفة عليهـــم يف الدول التي يتواجدون 

فيهـــا وترعاهـــم اللجنـــة وفقا خلطـــوات مدرو�شة ت�شمن لهـــم رغد العي�ص 

الكرمي واأف�شل رعاية.

واأ�شـــاف اإن جلنـــة زكاة �شلـــوى التابعة جلمعية النجـــاة اخلريية تقدم عدة 

م�شاريـــع اأبرزهـــا كفالـــة الأيتام املقطوعة ملـــدة عام وتاأهيل اأمهـــات الأيتام 

وكفالـــة اأ�شـــرة يتيم ورعايـــة الأيتام تعليميا وم�شروع فرحـــة الأيتام اخلا�ص 

برتفيه الأيتام واإقامة الربامج الرتبوية والثقافية لالأيتام.

واأ�شـــار اإىل م�شـــروع الوقـــف الكويتي لكفالـــة الأيتام وم�شـــروع احلبيب مع 

حبيبـــه وم�شروع ترميم بيـــوت الأيتام ورعايتهم الرعايـــة ال�شحية والكفالة 

ال�شاملة لليتيم.

مـــن جانبه ثمن ع�شو جمل�ص اإدارة جلنة زكاة �شلوى �شالح احلي�ص مراقبة 

وزارة ال�شـــوؤون الجتماعيـــة والعمل جلمع التربعات التـــي تقوم بها اللجان 

اخلرييـــة ممـــا يوؤكـــد حر�شها علـــى متابعـــة املوؤ�ش�شـــات اخلرييـــة واأموال 

املتربعني.

واأو�شـــح احلي�ـــص اأن جلنة �شلوى تعمل حتت مظلـــة جمعية النجاة اخلريية 

وهـــي خا�شعة لنظام العمل اخلريي الكويتي قانونيا وتتعامل مع املوؤ�ش�شات 

الر�شميـــة يف الـــدول التـــي تعمـــل بهـــا بالتعـــاون مـــع ال�شفـــارات الكويتية 

باخلارج.

ولفت احلي�ص اإىل اأن جمعية النجاة اخلريية اأولت اهتماما بتنفيذ امل�شاريع 

اخلريية خارج البالد اإميانا منها باأهمية التكافل بني امل�شلمني بغ�ص النظر 

عـــن احلدود اجلغرافيـــة واأهمها م�شاريع كفالة الأيتـــام مبينا اأن جلنة زكاة 

�شلـــوى متيـــزت يف هذا املجال واأ�شبحـــت تكفل اآلف الأيتـــام داخل البالد 

وخارجها. 
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النجـــاة اخلرييـــة



اأعلـــن نائـــب املدير العـــام بلجنـــة التعريف 

بالإ�شـــالم املهند�ـــص عبدالعزيز الدعيج عن 

طرح اللجنـــة مل�شروع طباعـــة مليون ن�شخة 

مـــن القراآن الكرمي مرتجمـــة بلغات متعددة 

كالفرن�شيـــة والإجنليزيـــة والعربيـــة، وذلك 

بهـــدف دعوة غـــري امل�شلمني للتعـــرف على 

الإ�شـــالم من خالل هـــذه الرتاجم، مو�شحا 

بـــاأن قيمـــة الن�شخـــة الواحدة دينـــار كويتي 

واحد، وطموح اللجنة توزيع مليون ن�شخة.

وقـــال الدعيـــج اإن اللجنـــة و�شعـــت خططا 

ا�شرتاتيجية مميزة لتوزيع هذه الإ�شدارات 

علـــى �شريحة غري امل�شلمني بهدف تعريفهم 

بالدين احلنيف، ودعوتهم لالإ�شالم، وكذلك 

اإزالة ال�شبهات التي دائما ما يروج لها كارهو 

الإ�شـــالم، عالوة على ذلك ي�شتفيد من هذه 

الرتاجم املهتدون اجلدد والذين نطمـــح اإىل 

تقوية روابطهم بالدين احلنيف و�شحذ الهمم 

وتنميـــــة ثقافتهـــم الإ�شالميـــة. واجلاليات 

امل�شلمة املقيمـــــة يف تلك البلدان. 

أمانـة األوقـاف تدعــم 
التعريف باإلسـالم في 
مشروع إفطار الصائم

التعريـــف  جلنـــة  عـــام  مديـــر  قـــال 

بالإ�شـــالم جمـــال ال�شطـــي اإن العمل 

اخلريي الكويتي اأ�شبح مادة را�شخة، 

و�شلـــوكاً اأ�شياًل وطبيعة متجذرة لدى 

اأهـــل الكويت منذ القـــدم وقبل ظهور 

النفط.

واأعلن ال�شطي يف ت�شريح �شحايف له 

عن م�شاهمة الأمانة العامة لالأوقاف 

مل�شـــروع م�شرف ولئم اإفطار ال�شائم 

مببلـــغ وقـــدره 30 األف دينـــار كويتي، 

والذي تقوم اللجنة بتنفيذه يف خمتلف 

اأفرعها املنت�شرة يف كل مناطق الكويت 

وقـــام بتوقيـــع التفاقية عـــن الأمانة 

العامـــة لالأوقـــاف نائب الأمـــني العام 

للم�شـــارف الوقفية حممد اجلالهمة 

ومديـــر عام جلنـــة التعريف بالإ�شالم 

جمـــال ال�شطي، مو�شحا بـــاأن اللجنة 

تـــوزع قرابـــة 100 األف وجبـــة اإفطار 

طـــوال ال�شهر الكرمي بتـــربع من اأهل 

اخلـــري والأمانـــة العامـــة لالأوقـــاف، 

م�شرياً بـــاأن اللجنة تقيـــم العديد من 

املحا�شرات والأن�شطـــة الدعوية قبل 

للمهتديـــن اجلـــدد  الإفطـــار  موعـــد 

واجلاليـــات امل�شلمـــة، حيـــث نعرفهم 

بال�شيـــام واآدابــــــــه واأحكامه وغريها 

مـــن اجلوانـــب التـــي تنمـــي ثقافتهم 

الدينيــــة. 

وضع حجر األساس لنسائية النوري بالسالمية
�شمن اإجنازاتها امل�شهود لها يف دعوة غري امل�شلمني ورعاية امل�شلمني اجلدد واجلاليات، 

ويف اإطـــار خطتهـــا ال�شرتاتيجية الراميـــة اإىل تغطية كافة مناطـــق الكويت من حيث 

الأفـــرع واملراكـــز الدعوية قامت جلنة التعريف بالإ�شالم بو�شع حجر الأ�شا�ص لإجناز 

كويتـــي جديـــد يف عامل الدعوة، وهو مركز التعريـــف بالإ�شالم مبنطقة ال�شاملية با�شم 

والدة نوري عبداخلالق النوري. 

ويف ت�شريـــح �شحـــايف له قـــال جمال ال�شطي املديـــر العام باللجنـــة: اإن هذا الإجناز 

يح�شب لأهل الكويت جميعا ممثلني يف والدتنا الكرمية اأم نوري، وهذا ال�شرح العظيم 

�شـــوف يكون مبثابـــة املنارة التي ت�شـــيء الطريق اأمام كل مـــن اأراد اأن ي�شت�شيء بنور 

الإ�شـــالم، لفتـــا اأن الإقبال املتزايد �شنويا يتطلب منا بـــذل املزيد من اجلهد والوقت 

واملال وامتالك املزيد من املراكز الإ�شالمية الوقفية.

واأعرب ال�شطي عن �شكره العميق لآل النوري الكرام لتربعهم بثاين اإجناز لهم. 

التعريف باإلسالم تطرح على أهل الخير مشروع 
طباعة مليون مصحف
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كيفان: "فاعلة خير كويتية تتبرع بـ30 ألف د.ك "
اأ�شاد رئي�ص جلنة زكاة كيفان التابعة جلمعية النجاة اخلريية ال�شيخ عود اخلمي�ص بتربع 

فاعلة خري كويتية مببلغ 30 األف دينار مل�شاريع اللجنة التي تنفذها خارج الكويت، لفتا 

اإىل اأن هـــذا التـــربع اإن دل فاإمنا يدل على اأن اأهل الكويت جبلوا على فعل اخلري، وهذا 

مـــن �شيمهـــم الرائعة وخ�شالهم احل�شنـــة، وقال اخلمي�ص يف ت�شريـــح �شحايف: اإن هذا 

التـــربع خ�ش�شته املح�شنة للم�شاهمة يف بناء م�شتو�شف خريي خارج الكويت مببلغ 13 

األف دينار دفعة اأوىل من تكلفته البالغة 22 األف دينار، وكذلك اإن�شاء وحفر 7 اآبار مياه 

ارتوازية كل بئر يتم التمديد منها ل�شقي 100 منزل من حوله مببلغ 17 األف دينار. 

"زكاة الفحيحيل": كفالة ٨٠ أسرة 
فقيرة داخل وخارج الكويت

اأكد رئي�ص جلنة زكاة الفحيحيل عبداهلل الدبو�ص اأن اللجنة حري�شة 

علـــى تقدمي الدعم والعـــون وامل�شاعدة لالأ�شر الفقـــرية واملحتاجة، 

�شواء كانت داخل الكويت اأو خارجها، وذلك حر�شا من اللجنة على 

تفعيل مبداأ التكافل الجتماعي بني امل�شلمني، وتطبيقا ملبادئ الدين 

الإ�شالمي احلنيف، ومت�شكا بتوجيهات الر�شول الكرمي حممد ]، 

ب�شـــرورة م�شاعدة وكفالة الفقراء، �شواء كان ذلك عن طريق اإخراج 

الـــزكاة مبختلف اأنواعها اأو الت�شدق علـــى املحتاجني وامل�شاكني من 

اأبناء امل�شلمني.

واأو�شـــح الدبو�ص اأن اللجنة تقدم م�شاعـــدات مالية لالأ�شر الفقرية 

واملتعففـــة مو�شحـــا اأن قيمة كفالة الأ�شرة الواحـــدة يبلغ 80 دينارا 

�شهريـــا داخـــل الكويت وكفالـــة الأ�شرة الواحدة خـــارج الكويت تبلغ 

قيمتها 50 دينارا �شهريا، م�شريا يف الوقت ذاته اإىل اأن اللجنة تكفل 

مـــا يقارب 80 اأ�شرة داخل الكويت وخارجها مبعدل �شهري 9 اآلف 

دينـــار �شهري مبعدل 108 اآلف دينار �شنويا، ولفت الدبو�ص اإىل اأن 

اللجنـــة تقوم بتقدمي م�شاعـــدات اأو تخ�شي�ص رواتب �شهرية لالأ�شر 

الفقـــرية والأرامـــل، بعـــد اأن يتم التاأكـــد من حاجتهم بعمـــل درا�شة 

حالـــة ميدانية لالأ�شرة الفقرية، وما اأن يتم التاأكد من حاجة الأ�شرة 

للم�شاعـــدة حتى تتـــم تقدمي امل�شاعدة على الفـــور وفق اأو�شاع تلك 

الأ�شرة، ومدى حاجتها للم�شاعدة. 

"الدبـوس": نكفل أكثر 500 يتيم 
باليمن بقيمة 180 ألف دينار

اأكـــد رئي�ص جلنة زكاة الفحيحيل التابعة جلمعية النجاة اخلريية 

ال�شيـــخ عبداهلل الدبو�ـــص اأن م�شروع كفالة الأيتام من اأهم واأبرز 

امل�شاريـــع التي تنفذها اللجنة �شواء داخل الكويت اأو خارجها يف 

الدول العربية والإ�شالمية الفقرية، لفتا اإىل اأن اللجنة حري�شة 

علـــى تقدمي الدعـــم والعون وامل�شاعـــدة لهوؤلء الأيتـــام انطالقا 

مـــن مبداأ التكافل الجتماعي الذي حـــث عليه الدين الإ�شالمي 

احلنيف.

وقـــال الدبو�ـــص يف ت�شريح �شحـــايف: اإن اللجنة تكفـــل اأكرث من 

500 يتيـــم يف اأنحاء متفرقة يف اليمـــن، مو�شحا اأن قيمة كفالة 
اليتيـــم الواحد تبلغ 15 دينارا �شهريا وقيمتها 180 دينارا �شنويا 

ونطمح اإن �شاء اهلل اإىل اأن تكفل اللجنة األف يتيم باليمن بقيمة 

اإجماليـــة تبلغ 180 األف دينار يف العـــام، م�شريا اإىل اأن امل�شروع 

ي�شتهـــدف امل�شاهمة يف تقدمي الدعم والعـــون وامل�شاندة لالأيتام 

الفقراء، واإكرامهم ورعايتهم والعناية بهم وتن�شئتهم تن�شئة �شليمة 

وتعوي�شهم ولو بجزء ب�شيط من فقدان اآبائهم لكي ين�شاأوا اأفرادا 

�شحالني لأنف�شهم واأ�شرهم وجمتمعاتهم. 
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اأكـــد رئي�ص جلنـــة زكاة �شلوى 

التابعـــة جلمعية النجاة اخلريية 

بـــدر العقيـــل اأن كفالـــة الأيتام 

امل�شاريـــع  واأبـــرز  اأهـــم  مـــن 

اخلرييـــة التـــي تنفذها اللجنة 

يف داخـــل الكويـــت اأو خارجها 

وذلـــك تنفيـــذا وتطبيقا ملبادئ 

بـــني  الجتماعـــي  التكافـــل 

امل�شلمـــني، والتـــي حـــث عليها 

ديننا الإ�شالمي احلنيف.

ت�شريـــح  يف  العقيـــل  وقـــال 

�شحايف: اإن من �شمن كفالت 

الأيتـــام لـــدى اللجنـــة الكفالة 

املقطوعة وقيمتهـــا 15 دينارا 

�شهريا بواقع 180 دينارا �شنويا 

وهـــذه الكفالـــة متنـــح ملن كان 

مكفول لدى كفيل اآخر وتخلى 

عنه، كما تهدف م�شاريع كفالة 

الأيتام يف اللجنة اإىل امل�شاهمة 

والعـــون  الدعـــم  تقـــدمي  يف 

الفقـــراء،  وامل�شانـــدة لالأيتـــام 

واإكرامهـــم ورعايتهـــم والعناية 

بهـــم وتن�شئتهم تن�شئـــة �شليمة 

وتعوي�شهـــم ولو بجـــزء ب�شيط 

من فقـــدان اآبائهم لكي ين�شاأوا 

لأنف�شهـــم  �شحالـــني  اأفـــرادا 

واأ�شرهم وجمتمعاتهم.

ف�شـــل  اإن  العقيـــل:  واأ�شـــاف 

رعايـــة الأيتام وكفالتهم عظيم 

عنـــد رب العاملـــني، فمن يكفل 

يتيمـــا فهو رفيـــق لر�شول اهلل 

] يف اجلنـــة، م�شداقا لقوله 
ال�شريـــف:  حديثـــه  يف   [

كهاتـــني  اليتيـــم  وكافـــل  "اأنـــا 
يف اجلنـــة.. واأ�شـــار باإ�شبعيه 

ال�شبابة والو�شطى"، فما اأعظم 

واأف�شـــل واأروع مرافقة ر�شول 

اهلل ] يف اجلنة، وهذا اإن دل 

فاإمنـــا يدل دللة وا�شحة على 

حث ديننا احلنيف على رعاية 

الأيتـــام وكفالتهـــم على اعتبار 

اأنهـــم مـــن �شريحـــة ال�شعفاء 

وذوي العـــوز واحلاجة، عالوة 

علـــى ذلك فـــاإن كفالـــة الأيتام 

تزكـــي مـــال امل�شلـــم وتطهـــره 

ويبـــارك اهلل فيه وي�شاعف له 

الأجر والثواب. 

العقيل: كفالة األيتام تزكية وتطهير لمال المسلم

بــــــدر العقيل

رئي�ص جلنة زكاة �شلوى

اأ�سهرت فلبينية اإ�سالمها خاللها

المركز الكويتي الفلبيني الثقافي نظم 
نـدوة استقبال رمضان السابعة

نظـــم املركـــز الكويتي الفلبيني الثقـــايف التابع جلمعية النجـــاة اخلريية ندوته 

ال�شنويـــة ال�شابعة ل�شتقبال رم�شـــان يف جممع الوطية بح�شور اأكرث من 500 

�شخ�ـــص من اجلالية الفلبينية من غري امل�شلمـــني واملهتدين اجلدد وامل�شلمني، 

وممثلني عن ال�شفارة الفلبينية يف الكويت وعدد من الدعاة وال�شيوف.

بـــداأت النـــدوة بتـــالوة اآيات من القـــراآن الكرمي للقـــاريء الفلبينـــي ا�شماعيل 

بيكاولن، ثم األقى مدير املركز خالد ال�شبع  كلمة رحب خاللها باحل�شور مبينا 

اأن هـــذا اللقـــاء مبثابة ملتقى �شنوي جامع للجالية الفلبينية املقيمة على اأر�ص 

الكويـــت، مذكـــًرا بفوائد �شيام �شهر رم�شان الركن الرابـــع من اأركان الإ�شالم 

والفوائد اجل�شدية والنف�شية.

 وا�شتعر�ـــص بع�ص اأن�شطة وفعاليات املركز التى يقوم بها جتاه خدمة اجلالية 

الفلبينية بالكويت، داعياً احل�شور اإىل امل�شاركة يف اأن�شطة املركز املتميزة .

مـــن ناحيته األقى الداعية عبد الهـــادي غوماندر م�شرف �شوؤون غري امل�شلمني 

يف جلنـــة الدعوة املركزية يف الفلبني حما�شرة بعنوان ف�شائل رم�شان وفوائد 

ال�شيـــام يف الإ�شـــالم، تطـــرق خاللها اإىل العديـــد من ف�شائـــل �شهر رم�شان 

املبارك والفوائد التي يجنيها ال�شائم، وما اأعده اهلل لل�شائمني من اأجر وثواب 

غري حمدود.

وبعد املحا�شرة كانت مفاجاأة الندوة حيث اأ�شهرت �شيدة فلبينية اإ�شالمها. 
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اأعلـــن مدير جلنة زكاة العثمان 

اأحمد باقر الكندري اأن اللجنة 

و�شعت خطتها لإطالق م�شروع 

اإفطـــار ال�شائم الـــذي ت�شرف 

علـــى تنفيذه �شنويا يف رم�شان 

وخارجهـــا،  الكويـــت  داخـــل 

موؤكـــدا اأن اللجنـــة فتحت باب 

اأهـــل  وم�شاهمـــات  تربعـــات 

الأيـــادي  واأ�شحـــاب  اخلـــري 

القلـــوب  وذوي  البي�شـــاء 

الرحيمـــة بالكويت لتنفيذ هذا 

امل�شـــروع الذي يعـــد �شكال من 

اأ�شـــكال التكافـــل الجتماعـــي 

بـــني امل�شلمني، حيث يتم توزيع 

وجبات الإفطار لل�شائمني من 

واملحتاجني  امل�شلمـــني  فقـــراء 

احلاجـــات  وذوي  وامل�شاكـــني 

داخل الكويت وخارجها، حيث 

يتـــم توزيـــع ولئـــم الإفطار يف 

عـــدد مـــن امل�شاجـــد لإفطـــار 

هوؤلء ال�شائمني، وذلك تخفيفا 

ملتاعـــب احليـــاة عـــن كاهلهـــم 

واإدخال الفرحـــة اإىل نفو�شهم 

وال�شعادة اإىل قلوبهم .

واأ�شار الكندري اإىل اأن امل�شروع 

ي�شتفيـــد منه اأكرث من 55000 

الفقـــراء  مـــن  �شخ�ـــص  األـــف 

و  الكويـــت  داخـــل  امل�شلمـــني 

10000 �شخ�ص خارج الكويت، 
وبذلـــك يبلـــغ اإجمـــايل عـــدد 

امل�شتفيديـــن من هـــذا امل�شروع 

65000 األـــف �شخ�ـــص داخـــل 
الكويت وخارجهـــا، وعلى هذا 

الأ�شا�ص نطمح لتوزيع 60 األف 

وجبـــة علـــى ال�شائمـــني داخل 

الكويـــت وخارجها، وتبلغ قيمة 

امل�شاهمـــة بالوجبـــة الواحـــدة 

دينار وربع داخل الكويت و750 

فل�شـــا خـــارج الكويـــت، فمـــن 

اأراد اأن يزيـــد مـــن م�شاهماته 

وتربعـــه لهـــذا امل�شـــروع فـــاإن 

اأجره م�شاعف باإذن اهلل تعاىل 

عند ربـــه، وميكن امل�شاهمة يف 

م�شـــروع اإفطـــار ال�شائـــم عرب 

الت�شال ب 99388878. 

لجنة زكاة كيفان نفذت مشاريع خيرية 
عديدة خارج الكويت

نا�شد رئي�ص جلنة كيفان بجمعية النجاة اخلريية ال�شيخ عود اخلمي�ص اأهل اخلري 

والعطـــاء وحثهـــم على دعم وم�شاندة م�شلمي البو�شنة والهر�شك يف مواجهة كارثة 

الفي�شانات التي اأ�شابت البالد.

وبني اخلمي�ص يف ت�شريح �شحايف له اأن اللجنة قامت بتنفيذ عدة م�شاريع خريية 

خمتلفة خارج الكويت يف العديد من الدول العربية والإ�شالمية، وهي م�شر واليمن 

واأوكرانيـــا وال�شنغـــال بالتعاون مع خمتلف املوؤ�ش�شات اخلرييـــة املعتمدة وامل�شهرة 

يف هـــذه الـــدول، م�شـــرياً اأن امل�شاريع التـــي مت تنفيذها تتمثل يف بنـــاء امل�شاجد، 

وكفالة الأيتام، وم�شاعدة الأ�شر الفقرية، واإقامة م�شروع اإفطار ال�شائم، وبناء دار 

لتحفيظ القراآن الكرمي باليمن عالوة على كفالة املحفظني لكتاب اهلل تعاىل. 

بونـاشــي: نطـمح إلـى توزيـع 
50 ألف وجبة بتكلفة 75 ألف 

دينار

اأكـــد مديـــر جلنـــة زكاة ال�شاميـــة وال�شويـــخ التابعـــة 

جلمعيـــة النجاة اخلرييـــة �شامي بونا�شـــي اأن اللجنة 

توا�شل ا�شتعداداتها لتنفيذ م�شروع اإفطار ال�شائم يف 

�شهر رم�شان لهذا العام لفتا اإىل اأن اللجنة ت�شتهدف 

توزيـــع 50 األـــف وجبة علـــى ال�شائمني خـــالل �شهر 

رم�شان الف�شيل، م�شريا اإىل اأن امل�شروع ي�شتفيد منه 

50 األـــف �شخ�ص داخـــل الكويت، مو�شحا اأن ميزانية 
امل�شـــروع تبلغ 75 األـــف دينار مبينـــا اأن قيمة الوجبة 

الواحدة دينار ون�شف.

واأ�شـــاف بونا�شـــي يف ت�شريـــح �شحـــايف اأن م�شـــروع 

اإفطـــار ال�شائم حتر�ـــص اللجنة علـــى اإطالقه �شنويا 

انطالقـــا من مبداأ التكافـــل الجتماعي بني امل�شلمني 

واإدخـــال الفرحة على كل م�شكـــني وفقري والتخفيف 

عن عاتقهم معاناة احلياة م�شت�شهدا بحديث الر�شول 

]: "مثـــل املوؤمنني يف توادهـــم وتراحمهم وتعاطفهم 
كمثل اجل�شد الواحد اإذا ا�شتكى منه ع�شو، تداعى له 

�شائر الأع�شاء بال�شهر واحلمى". 

"العثمان": توزيع 60 ألف وجبة من خالل مشروع إفطار الصائم

اأحمــــــــد باقــــــر الكنــــدري

مدير جلنة زكاة العثمان
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اأكـــد م�شاعد مديـــر جلنة املنابـــر القراآنية اأحمـــد اجلوي�شري على 

�شرورة تربية وتعليم الأبناء القراآن الكرمي وعلومه كونه خط ال�شياج 

الأول يف حمايـــة الأبنـــاء مـــن ال�شيـــاع يف ظل تعدد وتنـــوع الآفات 

املجتمعيـــة والتي بدورها ت�شتهدف ال�شغار كونهم �شباب الغد وقادة 

الأمم، وعليهم تعقد الآمال والطاقة املحركة للحا�شر وامل�شتقبل.

واأو�شـــح اجلوي�شري اأن جلنة املنابـــر القراآنية تعمل بكل قوتها على 

رعايـــة �شباب امل�شلمني، وتوفري حلقـــات التحفيظ اخلا�شة بهم يف 

العديـــد من امل�شاجد، وكذلـــك نحر�ص على اختيـــار الأئمة الأكفاء 

واملتميزين واأ�شحاب اخلربة والدراية الطويلة يف جمال القراآن الكرمي 

وعلومـــه، تابع: ت�شرفنا بزيارة �شيـــخ عموم املقارئ امل�شرية الدكتور 

اأحمد املع�شـــراوي والذي يعد اأحد اأبرز اأعالم العامل الإ�شالمي يف 

جمـــال القراآن الكرمي وعلومـــه، فحر�شنا على اإقامـــة ماأدبة ع�شاء 

مبنا�شبـــة هذه الزيارة الكرمية بح�شـــور رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية 

النجاة اخلرييـــة اأحمد �شعد اجلا�شر ومدير عام اجلمعية د.حممد 

الأن�شـــاري، و�شاركنا خاللها العديد من �شخ�شيات ورجالت العمل 

اخلريي الكويتي. 

المنابر القرآنية استضافت د. أحمد المعصراوي

"طالب العلم" أطلقت مسابقتها الثقافية األولى لدعم تعليم األيتام

اأطلقت جلنـــة طالب العلـــم التابعة جلمعية 

النجاة اخلريية م�شابقتها الثقافية املفتوحة 

والإلكرتونيـــة، والتـــي تطلـــق للمـــرة الأوىل 

للتعريف باأن�شطة وبرامج وفعاليات اللجنة، 

واإبراز دورها الريادي الذي تقوم به يف خدمة 

املع�شريـــن واأبنـــاء الأ�شر الفقـــرية  والأيتام، 

ل�شتكمـــال م�شريتهم التعليمية وعدم تركهم 

لقمة �شائغة ل�شبح اجلهل.

ويف هـــذا ال�شدد قال الرئي�ص التنفيذي للجنة 

د. �شامـــي الإبراهيـــم يف ت�شريـــح �شحفي له: 

اإن هـــذه امل�شابقة  مت طرحها يف ح�شاب جلنة 

طالـــب العلم على الن�شتغـــرام  وت�شتمل اأ�شئلة 

وحماور تـــدور حول ن�شاط اللجنـــة واأهدافها 

التعليمية،  واأهدافها ذات البعد ال�شرتاتيجي 

املتمثلة يف ن�شـــر التعليم والق�شاء على اجلهل 

والأمية، وتلك اأبرز اأولوياتنا.

وتابع: خ�ش�شت اللجنة هدايا قيمه للفائزين 

من اأجهزة هواتف ذكية واإلكرتونيات وهدايا 

نقديـــة لت�شجيـــع اجلميع علـــى امل�شاركة يف 

هـــذه امل�شابقة التي تقـــام لأول مرة يف اإطار 

انطالقة اأن�شطتها لقرب حلول �شهر رم�شان 

املبـــارك اأعـــاده اهلل علـــى اجلميـــع باخلري 

والربكة.

مو�شحـــا بـــاأن اللجنـــة تقـــوم بف�شـــل مـــن 

اهلل عـــز وجـــل برفـــع معاناة كثري مـــن اأ�شر 

الأيتـــام و�شعـــاف الدخـــل املع�شريـــن مـــن 

اأبنـــاء الوافديـــن العرب وغري العـــرب، منذ 

تاأ�شي�شهـــا عام 1993م، من خالل تربع اأهل 

اخلـــري واملح�شنني ب�شداد الر�شوم الدرا�شية 

لأبنائهم الطلبة يف املدار�ص الأهلية اخلا�شة 

بدولة الكويت.

وذكـــر الإبراهيـــم اأن اللجنة تكفـــل حاليا ما 

يقارب 2700 طالب يتيم و�شعيف دخل من 

اأبنـــاء الوافديـــن بالكويت، مـــن خالل �شداد 

ر�شوم املدار�ـــص اخلا�شة والتي يبلغ عددها 

حـــوايل 70 مدر�شة، م�شـــريا اإىل اأن اللجنة 

تقوم  ب�شـــداد ر�شوم الدرا�شـــة، عالوة على 

تقـــدمي الرعاية الجتماعية لهـــوؤلء الأيتام، 

مـــن خـــالل بع�ـــص الأن�شطة الأخـــرى، مثل 

حلقـــات حتفيـــظ القراآن وتكـــرمي املتفوقني 

منهم، والعمل على ا�شتغالل اأوقات فراغهم 

بالعطلة ال�شيفية  ببع�ص الأن�شطة الريا�شية 

والرتفيهية.

الت�شجيـــل  اإىل �شـــرورة  الإبراهيـــم  ودعـــا 

وال�شـــرتاك يف امل�شابقة، منا�شدا يف الوقت 

ذاتـــه اأهل اخلري واأ�شحاب الأيادي البي�شاء 

وذوي القلوب الرحيمـــة املح�شنني اإىل دعم 

اأعمـــال واأن�شطة وم�شاريـــع اللجنة مع قرب 

حلول �شهر رم�شان املبارك. 
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دعـــا املديـــر العام بلجنـــة التعريـــف بالإ�شالم 

جمال ال�شطـــي- املح�شنـــني اإىل توجيه بع�ص 

اأمـــوال الـــزكاة اإىل جلنـــة التعريـــف بالإ�شالم 

حتت بنـــد »املوؤلفة قلوبهم والفقراء«، مبينا اأن 

املهتدين اجلدد يحتاجون اإىل تعلم اأمور دينهم 

من �شالة و�شيام، وكيـــف يتعاملون بالإ�شالم، 

ويحتاجون كذلـــك اإىل الدخـــول اإىل املدار�ص 

واجلامعات، فامل�شلـــم اجلديد ي�شرع  يف حياة 

اإ�شالميـــة جديدة.. جـــاء ذلك خـــالل املوؤمتر 

ال�شحفي الذي عقدته جلنة التعريف بالإ�شالم 

لالإعـــالن عن احلملة الدعويـــة اجلديدة لهذا 

العـــام "خلـــك فعـــال.. بطيب الأفعـــال" مبقر 
جمعية ال�شحافيني الكويتية.

ويف اإطـــار ا�شتعداداتنا وفق خطتنا الدعوية 

التي تبداأ مـــن ال�شهر الف�شيل، فاإننا نهدف 

اإىل دعـــوة 50 األـــف �شخ�ـــص �شنويـــاً مـــن 

الوافدين داخل الكويت مبختلف جن�شياتهم، 

من خالل م�شـــروع "عرفني الإ�شالم" حيث 

يعي�ـــص بيننا يف الكويـــت اأكرث من 900 األف 

�شخ�ـــص غـــري م�شلـــم، طبقـــاً لالإح�شاءات، 

ومن خـــالل و�شائلنا الدعوية املبا�شرة وغري 

املبا�شـــرة، ولهـــذا فـــاإن اللجنـــة تطمـــح اإىل 

حتقيـــق 5 اآلف ا�شتقطاع �شهريـــا من اأهل 

اخلري بقيمة 10 دنانري لال�شتقطاع، بهدف 

متويل هذا امل�شروع.

حيث اأمتت اللجنة ا�شتعداداتها الدعوية عرب 

قرابـــة 20 فرعا ومكتبا دعويا، وتوفري اأكرث 

من ن�شف مليـــون و�شيلة دعوية خمتلفة، ما 

بني ن�شرة وكتيـــب وC.D  وو�شائل )�شمعية 

ومرئيـــة ومقـــروءة( تـــوزع مبختلـــف اللغات 

طوال �شهر رم�شان الف�شيل، بوا�شطة دعاة 

اللجنـــة البالغ عددهم 85 داعية من الن�شاء 

والرجال مبختلف لغاتهم وجن�شياتهم.

وبـــدوره اأو�شح نائب املدير العام عبدالعزيز 

الدعيج اأن هذه الأرقام ثمرة جهد وتخطيط 

مت الإعـــداد لهمـــا وتنفيذهما علـــى �شنوات 

مـــن اجلهد املتوا�شل علـــى كل اأ�شعدة اأفرع 

اللجنـــة، مـــن خـــالل احلمـــالت الدعويـــة 

ال�شنويـــة التي تطلقها اللجنـــة، مو�شحا اأن 

حملـــة هذا العام حتمل �شعار "خلك فعال.. 

بطيب الأفعال" ممثلة يف الربامج امل�شموعة 

واملرئيـــة والأن�شطة الدعويـــة املختلفة التي 

تنطلق يف الأفرع قبل واأثناء �شهر رم�شان.

مـــن جانبـــه قـــال جـــودة الفار�ـــص امل�شرف 

العـــام مل�شروعـــي القـــريوان وال�شليبخات: 

اإن مـــن اأبرز امل�شاريع التـــي حر�شت اللجنة 

علـــى تطويرها يف عام 2013 م هو م�شروع 

حقيبـــة الهداية باأكرث من خم�ص ع�شرة لغة، 

حيـــث تبلغ تكلفته حـــوايل 250 األف دينار، 

خم�ش�شة لطباعـــة 50 األف حقيبة، موزعة 

علـــى خمتلـــف اللغـــات مبـــا يعـــادل 5 د.ك 

للحقيبة الواحدة، هذا وتقوم اللجنة بتوزيع 

التفا�شري املطبوعة واملرتجمة من كتاب اهلل 

على امل�شلمني اجلدد اأو الراغبني يف الدخول 

اإىل الإ�شـــالم مـــن خمتلـــف اجلن�شيات، من 

خالل هذه احلقيبة.

وبـــني الفار�ـــص: اأن اإجمـــايل عـــدد الدعـــاة 

باللجنة )85( داعية، منهم )55( داعية من 

الرجـــال و)30( داعية مـــن الن�شاء، موزعني 

علـــى اأفرع اللجنـــة املنت�شـــرة يف �شتى ربوع 

الكويـــت من اجلهـــراء اإىل الوفـــرة، ونحتاج 

لأكـــرث من 180 داعية ملواكبـــة زيادة الأفرع 

الدعويـــة وتبليـــغ تلـــك الر�شالـــة العظيمة، 

فنهيـــب بجميع امل�شلمـــني م�شاركتنا يف ن�شر 

ر�شالة الإ�شـــالم كل يف جمال عمله وموطن 

عطائه، فن�شرة �شغرية لغري امل�شلم قد تكون 

�شبباً يف خروج هذه النف�ص من ال�شالل اإىل 

الإميان، ندعو امل�شلمني جميعاً اإىل الهتمام 

بالدعـــوة اإىل هذا الديـــن، واللجنة على اأمت 

ونذكـــر  ذلـــك،  للم�شاعـــدة يف  ال�شتعـــداد 

بقـــول النبـــي ]: "لأن يهدي اهلل بك رجاًل 

واحـــداً خري لك مـــن حمر النعـــم". وميكن 

امل�شاهـــة والتوا�شـــل مع اللجنة علـــى اأرقام 

22444117 – 97600074 اأو عرب مواقع 
التوا�شل املختلفة )ipcorgkw( اأو بالتربع 

sadaqah.com.kw :الإلكرتوين

وختم الفار�ص: باأن اللجنة �شوف تقوم بعمل 

حما�شرات لغري امل�شلمات يف امل�شاجد اأثناء 

�شـــالة الرتاويح يف �شهر رم�شـــان بوا�شطة 

قوافل دعويـــة ن�شائية يف 11 م�شجدا يف 5 

حمافظات با�شرتاك جميع الأفرع الن�شائية 

وهـــو لل�شنـــة الثانيـــة )مبعنـــى اأن الكفيل اأو 

الكفيلة( ي�شلي الرتاويح والداعيات يجل�شن 

مع غري امل�شلمات يف اخليم لعر�ص الإ�شالم 

و�شـــط اأجـــواء امل�شجـــد الإميانيـــة و�شمـــاع 

ال�شـــالة، ويكون ملثل هذا اأثـــر كبري عليهن، 

علما اأن املحا�شرات يف خيام خارجية.  

التعريف باإلسالم أطلقت حملتها السنوية "خلك فعال.. بطيب األفعال"
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النجـــاة اخلرييـــة



قامـــت جلنــــــــــــــة الفحيحيـــل للـــزكاة 

وال�شدقات ببناء املركز الكويتي الطبي 

اخلـــريي؛ انطالقـــا مـــن قولـــه تعاىل: 

ْحَيـــا النَّا�َص 
َ
ـــا اأ َ مَنّ

َ
ْحيَاَهـــا َفَكاأ

َ
{ َوَمـــْن اأ

َجِميًعا} »املائدة:32«.

وبف�شل اهلل فقد مت اإجناز البناء، والآن 

بـــداأت مرحلـــة الت�شغيـــل التـــي حتتاج 

اإىل ا�شتكمال املن�شـــاآت وتاأثيث املركز، 

وبنـــاء  الطبيـــة،  بالأجهـــزة  وجتهيـــزه 

�شكـــن الـــكادر الطبي، وتوفـــري و�شائل 

املوا�شـــالت، وتدريب وتاأهيـــل الكوادر 

الطبيـــة، وتوفري الأدويـــة وامل�شتلزمات 

العالجية.. 

امل�شـــروع يف مديريـــة احليمـــة  ويقـــع 

الداخليـــة.. وهي مديرية من مديريات 

حمافظـــة �شنعـــاء اليمنيـــة وتقـــع اإىل 

الغرب مـــن العا�شمة �شنعـــاء؛ يحدها 

مـــن ال�شـــرق مديريـــة بني مطـــر ومن 

اجلنوب مديرية احليمة اخلارجية ومن 

ال�شمال مديرية �شبام كوكبان ومديرية 

ال�شاحذية. 

بلغ عدد �شكانهـــا 100000 ن�شمة عام 

2004، وامل�شاحة: 463 كم²

لقـــد مت اختيـــار هذه املنطقـــة العزيزة 

مـــن مناطق اليمن لبنـــاء مركز الكويت 

الطبي اخلريي نظرا للظروف املعي�شية 

والبيئيـــة والجتماعية التي يعاين منها 

اأبناء املنطقة..

الغالء املتزايد للمعي�شة اأدى اإىل ارتفاع 

�شريحة الفقراء، ونظرا لأهمية ال�شحة 

يف حيـــاة الإن�شـــان؛ فقـــد راأت جلنـــة 

الفحيحيل للـــزكاة وال�شدقات اأن تقوم 

ببنـــاء املركـــز الطبـــي الكويتي اخلريي 

يف اليمـــن تلبيـــة لحتياجـــات الفقراء 

وامل�شاكـــني مـــن خـــالل تقـــدمي العالج 

للمري�ـــص ح�شـــب حالتـــه الجتماعيـــة 

واإمكاناته املالية.

م�شـــروع املركز الطبي الكويتي اخلريي 

قائـــم على خدمـــة 400 قرية من قرى 

مديرية احليمة الداخلية باليمن..

بعـــون اهلل �شيكون هـــذا امل�شروع رافداً 

للمنطقـــة يف املجـــال ال�شحـــي حيـــث 

�شي�شتفيـــد منه اأكرث مـــن »100.000« 

ن�شمة.

ال�سرائح امل�ستفيدة من امل�سروع

وذوو  وامل�شاكـــني  والفقـــراء  الأيتـــام 

الحتياجـــات اخلا�شـــة، حيـــث يق�شي 

املري�ـــص نحبـــه ويقا�شي اآلمـــه خا�شة 

يف القـــرى النائية والبعيـــدة من املدن، 

وبعـــون اهلل �شيكون هذا امل�شروع رافداً 

يف املجـــال ال�شحـــي، حيـــث �شي�شتفيد 

مـــن هذا امل�شروع حـــوايل »400« قرية 

حتتـــوي على اأكـــرث مـــن »100.000« 

ن�شمة.

امل�ساهمة:

امل�شاهمـــة يف املركز ال�شحـــي الكويتي 

باليمـــن نـــوع مـــن اأنـــواع املوا�شـــاة بني 

املوؤمنـــني، وهي موا�شاة باملال، وموا�شاة 

بالتوجع لهم. 

وعلى قدر الإميان تكون هذه املوا�شاة.. 

النا�ـــص  اأعظـــم   [ وكان ر�شـــول اهلل 

موا�شـــاة لأ�شحابه بذلك كله، فالأتباعه 

من املوا�شاة بح�شب اتباعهم له.

تكلفة املركز ال�سحي: 70,000 د.ك

فئات التربع: »50 - 100 - 150« د.ك. 

المركز الكويتي 
الطبي باليمن يلبي 
احتياجات 100 ألف 

نسمة من خالل 
تقديم خدمة عالجية 

متكاملة
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م�ساريع خارج احلدود

مشروع مركز الكويت الصحي الخيري باليمن



اإطعام الطعام من ال�شنن النبوية التي حثنا عليها الر�شول ]، وهذه 

ال�شنـــة الكرميـــة فيها من الأجـــر العظيم، حيث ين�شـــاأ عنها التودد 

والتحبـــب بـــني املوؤمنـــني بع�شهم بع�شـــا، وحتقق املبـــداأ العظيم يف 

التكافـــل الجتماعي الذي جاء به الإ�شـــالم ليحقق العدل وامل�شاواة 

بـــني بنـــي الإن�شان، وقد كان ال�شلف ال�شالـــح يحر�شون على اإطعام 

الطعام ويرونه من اأف�شل العبادات .

فـــاإذا كان اإطعـــام الطعـــام من اأف�شـــل العبادات، فمـــا بالنا بتفطري 

ال�شائمـــني، ففـــي احلديث عن زيد بن خالد اجلهني قال : قال ] 

ـــر �شائماً كان لـــه مثل اأجره غري اأنـــه ل ينق�ص من اأجر  : "َمـــن فَطّ
ال�شائـــم �شـــيء". قال �شيخ الإ�شالم ابن تيميـــة: واملراد بتفطريه اأن 

ي�شبعـــه.، فعندما ت�شوم �شهـــر رم�شان وتتربع بقيمـــة وجبة اإفطار 

�شائم طوال ال�شهر خمل�شاً بها نيتك هلل فاإن اإجرك عظيم عند اهلل 

عز وجل، كما جاء يف احلديث.

اإميانا بـــدور جلنة الفحيحيل للزكاة وال�شدقـــات خارج الكويت من 

خالل رعاية الفقراء واملحتاجني يف خمتلف بلدان العامل، فقد اآثرت 

اللجنة على نف�شها اأن تقوم مب�شروع اإفطار ال�شائم يف دولة اليمن، 

َا امْلُوؤِْمنُـــوَن اإِْخَوةٌ} )احلجرات:10(،  انطالقـــا من قوله تعاىل: {اإِمَنّ

حيث تقوم بهذا امل�شروع لإغناء الفقراء من اأهل اليمن عن احلاجة، 

وال�شـــوؤال، وربطهـــم باإخوانهم يف خمتلف البلـــدان، ولإ�شعارهم باأن 

امل�شلمني ج�شد واحد.

وي�شتهـــدف امل�شروع خدمـــة الأ�شر الفقرية، واأ�شـــر الأيتام، وي�شمل 

العديـــد مـــن املناطـــق يف اليمـــن كالعا�شمـــة �شنعـــاء، وحمافظات 

احلديدة وتعز وعدن وغريها من املناطق.

اأهداف امل�سروع

يهدف امل�شروع اإىل حتقيق الآتي:

•  م�شاعدة الأ�شر الفقرية واأيتام اليمن.

•  حتقيق مبداأ الأخوة بغ�ص النظر عن البعد املكاين.

•  حتقيق مبداأ التكافل الجتماعي.

•  فتح اأبواب اخلري اأمام املح�شنني للتربع.

•  توفري املواد الغذائية لل�شائمني.

•  تاأليف قلوب النا�ص على طاعة اهلل عز وجل.

امل�ساهمة والتربع

• تكلفة اإفطار ال�شائم الواحد ) 30( د.ك  

• فئات التربع: )30 د.ك – 60 د.ك – 90 د.ك(.

مشروع إفطار الصائم باليمن

اأهداف امل�ســــروع:

1 - حتقيق مبداأ التكافل يف املجتمع.

2 - اإطعام الطعام باعتباره اأف�شل الطاعات.

3 - بيان حما�شن املجتمع الإ�شالمي يف رعايته للفقراء وامل�شاكني.

4 - كفاية الفقراء واإغناوؤهم عن ال�شوؤال.

5 - تاأ�شيل ال�شفات الإ�شالمية يف املجتمع، كالرتاحم والتواد.

ال�سريحة امل�ستفيدة: اجلاليات املتواجدة على اأر�ص الكويت

عدد امل�ستفيدين: 100 األف �شخ�ص

قيمة الوجبة: 1 دينار
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ـــــــاب الدبـــو�س بقلم: اإيهـــ

مديـــر جلنــة زكـــــــاة الفحيحيل

مشروع إفطار الصائم بالكويت



الإ�شالميـــة  الهيئـــة اخلرييـــة  اأعلنـــت 

العامليـــة اليـــوم جتديد جمل�ـــص اإدارتها 

املنتخـــب ثقتـــه بالإجمـــاع بامل�شت�شـــار 

بالديـــوان الأمـــريي ومبعـــوث الأمـــني 

العام لـــالأمم املتحدة لل�شوؤون الإن�شانية 

الدكتـــور عبداهلل املعتوق ليتوىل رئا�شة 

جمل�ـــص اإدارة الهيئة لولية ثانية مدتها 

اأربع �شنوات.

وقالـــت الهيئـــة يف بيـــان �شحفـــي اإن 

اجلمعيـــة العامـــة للهيئـــة انتخبـــت يف 

اجتماعهـــا هنـــا اليوم اأع�شـــاء جمل�ص 

الإدارة اجلديـــد املكون مـــن 21 ع�شوا 

للـــدورة املقبلة 2014 – 2018 قبل اأن 

يختـــار املجل�ص الدكتـــور املعتوق رئي�شا 

له والرئي�ص ال�شـــوداين الأ�شبق وع�شو 

جمل�ـــص الإدارة امل�شـــري �شـــوار الذهب 

نائبا للرئي�ص بالإجماع.  

دولة الكويت تتكفل 
بجميع تكاليف تأسيس 

اتحاد األوقاف العربية

اأعلـــن الأمني العام لالأمانـــة العامة لالأوقاف 

يف الكويـــت الدكتـــور عبداملح�شـــن اجلاراهلل 

اخلـــرايف اأن الكويت تكفلـــت بجميع تكاليف 

تاأ�شي�ـــص احتاد الأوقـــاف العربية الذي اأعلن 

هنا اأم�ص خـــالل اجتمـــاع تاأ�شي�شي بح�شور 

وزراء اأوقاف دول عربية ومن ميثلهم.

وقـــال اخلـــرايف الـــذي اختـــري اأمينـــا عامـــا 

م�شاعـــدا لالحتاد يف ت�شريـــح لوكالة الأنباء 

الكويتيـــة )كونا( هنا اليـــوم بعد م�شاركته يف 

الجتماع التاأ�شي�شي اأم�ص اإن الكويت �شتتكفل 

باملبـــاين الإدارية ورواتـــب العاملني بالحتاد 

موؤكـــدا حر�ص الكويت علـــى دعم املوؤ�ش�شات 

العربيـــة، واأ�شـــاف اأن الكويـــت قـــررت دعم 

تاأ�شي�ـــص الحتاد ليكون رافـــدا عربيا جديدا 

يحقق املفهـــوم احلقيقي للتكامل القت�شادي 

العربي مو�شحا اأنها �شتتكفل باملباين الإدارية 

ورواتب العاملني.

وقـــال اإن اإن�شـــاء الحتـــاد يتما�شـــى مع دور 

الكويـــت كمن�شـــق مللـــف الوقـــف يف العـــامل 

الإ�شالمـــي موؤكـــدا اأن الكويـــت خـــري داعـــم 

مللـــف الوقـــف يف العامل الإ�شالمـــي من اأجل 

حتقيـــق طموحات وتطلعات ال�شعوب العربية 

والإ�شالمية. 

الرحمة العالمية تقدم قافلتين إغاثيتين للبوسنة
اأكد رئي�ص القطاع الأوروبي بالرحمة العاملية يف جمعية الإ�شالح الجتماعي خالد 

علـــي املـــال اأن جمهوريـــة البو�شنة ومنذ مـــا يقرب من 10 اأيام �شهـــدت في�شانات 

عارمة مل ت�شهدها منذ 120 عاماً يف اأ�شواأ موجة طق�ص �شيئة ت�شببت يف انهيارات 

اأر�شية وقطع للطرق وانقطاع للكهرباء واملاء وتوقف حركة املوا�شالت والتنقل.

وقـــال املال يف ت�شريـــح �شحفي اإن الرحمة العاملية بالإ�شـــالح الجتماعي ت�شتعد 

لقيامهـــا بتوزيـــع م�شاعـــدات عاجلـــة وتنظيـــم قافلتـــني اإغاثيتني ل�شالـــح الأ�شر 

املت�شـــررة، و�شـــوف ت�شمل امل�شاعـــدات املقدمة مـــواد غذائية وفر�شـــا وبطانيات 

واأدويـــة وم�شتلزمات �شحيـــة، بجانب حليب لالأطفال حيث توجهت القافلة الأوىل 

اإىل مدينـــة دوبـــوي �شمال البو�شنة، والقافلة الثانية التي قدمت ما يزيد عن 300 

طـــرد غذائـــي و�شحي و120 بطانية و300 لرت مياه مفلـــرتة، توجهت اإىل منطقة 

بيلينا ويانيا وفقا للتن�شيق مع وزارة �شوؤون املهجرين بالبو�شنة. 

الهيئة الخيرية تختار "عبد الله المعتوق" 
رئيسا لوالية جديدة
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حمليـــات



اإلعالم الديني يشارك في فعالية المركز 
الوقفي التابع لإلصالح االجتماعي

يف لفتـــة دينية ووطنية واإن�شانية نبيلة �شاركت اإدارة الإعالم الديني 

يف الفعاليـــة التـــي اأقامهـــا املركـــز الوقفـــي لأجيال القـــراآن الكرمي 

مبنطقـــة حويل والتابـــع جلمعية الإ�شالح الجتماعـــي بهدف دعم 

م�شابقـــة القراآن الكرمي لل�شـــم، وم�شاهمة منها يف ت�شجيع الطالب 

بوجـــه عام علـــى الهتمام بالقراآن الكرمي )حفظـــا وقراءة( وتعزيزا 

ملنظومة القيم الدينية والإن�شانية ب�شكل عام.

�شرح بذلك مدير اإدارة الإعالم الديني وامل�شرف العام على امل�شروع 

القيمـــي لتعزيز العبـــادات )نفائ�ص( �شالح اأبا اخليـــل حيث اأو�شح 

اأن ذلـــك يتوافق مـــع ا�شرتاتيجية الوزارة الراميـــة اإىل تطبيق مبداأ 

ال�شراكـــة املجتمعية مع كافة املوؤ�ش�شات التي تتالقى معها يف الروؤى 

والأهـــداف وامل�شامـــني، لفتـــا اإىل اأن الإدارة قد منحـــت الفائزين 

جوائز قيمة.  

جمال النوري: تشريد أكثر من مليون 
مواطن في البوسنة

اأكـــد رئي�ـــص جمل�ص اإدارة جمعيـــة النوري جمال النـــوري اأن جمعية 

ال�شيخ عبداهلل النوري اخلريية اأ�شرعت بتقدمي يد العون للمنكوبني 

يف جمهوريـــة البو�شنة والهر�شك نتيجة الفي�شانـــات وال�شيول التي 

�شربت البالد.

وقـــال النوري يف ت�شريح �شحفي اإن الفي�شـــان الذي نزل بالبو�شنة 

والهر�شـــك خلـــف وراءه اأكرث من ربع �شـــكان البو�شنة م�شردين وهم 

البالغ تعدادهـــم اأربعة ماليني ن�شمة، فقرابة مليون مواطن ت�شردوا 

وت�شـــرروا من اأ�شواأ في�شانات ت�شهدهـــا منطقة البلقان خالل اأكرث 

مـــن مئة عـــام وامتـــدت الكارثة عرب اأنحـــاء البو�شنـــة حيث يك�شف 

انح�شـــار املياه فى بع�ـــص املناطق الأكرث ت�شررا عـــن م�شاهد دمار 

وانهيار منازل اأو غمرها بالأوحال و�شقوط اأ�شجار وتناثر احليوانات 

النافقـــة فـــى القـــرى واأن اأكرث مـــن 100 األف منـــزل ومبنى مل تعد 

�شاحلة لال�شتخدام. و�شقوط اأكرث من 30 قتيال . 

التوعيـــة ال�شرعيـــة بفري�شـــة الـــزكاة متثل 

واحـــدا من الأهداف الرئي�شيـــة التي اأ�ش�ص 

مـــن اأجلهـــا بيت الـــزكاة عـــام 1982 والتي 

ي�شعى دائما لتحقيقها.

ويرجع اهتمام بيت الزكاة بالتوعية ال�شرعية 

بفري�شـــة الزكاة؛ نظرا لأنهـــا متثل ركنا من 

اأركان الإ�شالم اخلم�شة التي ينبغي على كل 

م�شلـــم اأن يحيط بها واأن يلـــم باأبعادها واأن 

يحر�ص على اإخراجها كاملة غري منقو�شة، 

وعلـــى الكيفية التي بينهـــا وو�شحها ال�شرع 

احلكيـــم لتكـــون مقبولـــة عنـــد اهلل تبـــارك 

وتعاىل، ولينال خمرجها اأجره العظيم.

 واإميانـــا مـــن بيت الـــزكاة باأهميـــة التوعية 

ال�شرعية واأثرهـــا يف نفو�ص املواطنني، فقد 

بـــادر باإن�شـــاء مكتـــب خا�ص ي�شمـــى مكتب 

ال�شـــوؤون ال�شرعية يتبع املدير العام مبا�شرة، 

ويقع على كاهله القيام بهذه املهمة اجلليلة.

وينفـــذ مكتـــب ال�شـــوؤون ال�شرعيـــة و�شائـــل 

متعـــددة للتوعية ال�شرعيـــة بفري�شة الزكاة، 

فهو ي�شتقبل يف الفرتة ال�شباحية وامل�شائية 

الهاتفيـــة  اجلمهـــور  اأ�شئلـــة  مـــن  العديـــد 

التـــي تتعلـــق بفري�شـــة الـــزكاة وال�شدقات 

والكفارات والنـــذور، ويقوم بالرد عليها كما 

ي�شتقبل بالإ�شافة اإىل ذلك اأ�شئلة املواطنني 

ال�شخ�شيـــة ويقوم بالرد عليهـــا، ويبلغ عدد 

الأ�شئلـــة التـــي يتلقاهـــا املكتـــب �شهريـــا ما 

يقارب )400( �شوؤال، ويت�شاعف هذا العدد 

يف رم�شـــان ويف املنا�شبـــات الأخـــرى كاأيام 

احلج وعيد الأ�شحى.

ومـــن الو�شائل التي يتبعهـــا املكتب ال�شرعي 

العديـــد  ن�شـــر  الـــزكاة  بفري�شـــة  للتوعيـــة 

ال�شحـــف  يف  والفتـــاوى  املقـــالت  مـــن 

الربامـــج  تقـــدمي  يف  وامل�شاركـــة  املحليـــة 

اجلمعـــة  وخطـــب  والتلفزيونيـــة  الإذاعيـــة 

وتلفزيونيـــا. اإذاعيـــا  للجمهـــور  املنقولـــة 

 

هواتف بيت الزكاة الرئي�سية:

البدالة: 22240225

خدمة الرد ال�شرعي : 22241814

التوعية الشرعية بفريضة الزكاة
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العامل الإ�سالمي

نيويورك تايمز: تجنيد 
مخبرين مسلمين 

للتجسس على 
المجتمعات اإلسالمية

ك�شفت �شحيفة »نيويورك تاميز« الأمريكية 

نيويـــورك  �شرطـــة  عـــن جتنيـــد  النقـــاب 

للمهاجريـــن امل�شلمني، مثال على ذلك بائع 

متجول للطعام من اأ�شل اأفغان�شتاين وقائد 

�شيـــارة ليموزيـــن ُولد يف م�شـــر واآخر وهو 

طالـــب حما�شبة من باك�شتان، مت اعتقالهم 

جميعا لرتكابهم خمالفات ب�شيطة.

ونقلـــت ال�شحيفة عن وثائق ح�شلت عليها 

بالإ�شافة اإىل مقابالت اأجرتها مع اأع�شاء 

�شابقني لوحدة ا�شتخال�ص املعلومات عموم 

املدينة وم�شوؤولـــني بارزين يف ال�شرطة اأنه 

بعـــد �شنوات مـــن الهجمـــات الإرهابية يف 

يـــوم 11 �شبتمرب عـــام 2001 م�شط فريق 

من املحققـــني معتقالت املدينـــة بحثا عن 

املهاجرين )اأغلبهـــم م�شلمون( الذي ميكن 

ل�شرطـــة  خمربيـــن  لي�شبحـــوا  اإقناعهـــم 

نيويـــورك، وذكرت اأن ق�شـــم ال�شرطة اأعلن 

ال�شهر املا�شي اأنه حل وحدة مراقبة مثرية 

للجـــدل، حيـــث اأر�شلت حمققـــني يرتدون 

مالب�ـــص مدنيـــة اإىل املجتمعات الإ�شالمية 

للتن�شـــت على حمادثاتهـــم وتقدمي ملفات 

مف�شلة حول املبـــاين التي ياأكلون وي�شلون 

ويت�شوقـــون فيهـــا، ولكـــن موا�شلـــة فريـــق 

ا�شتخال�ـــص املعلومـــات العمـــل يظهـــر اأن 

الق�شـــم تراجـــع عـــن املبـــادرات املكافحة 

ن�شئت يف �شنـــوات عقب 
ُ
لالإرهـــاب التـــي اأ

هجمات 11 �شبتمرب. 

دخـــل طيار متقاعد اأمريكي الإ�شالم ونطق 

ال�شهادتني على يد مبتعث �شعودي يف مدينة 

كاليفورنيا �شاندييجو.

واأو�شـــح املبتعـــث ال�شعـــودي هـــاين حممد 

�شعيـــد العمـــري يف تقرير ن�شرتـــه �شحيفة 

"عكاظ" ال�شعودية: "اأن الطيار تعرف على 
الديـــن الإ�شالمـــي منـــذ ما يقـــارب الثالث 

�شنـــوات من خالل تقـــدمي القـــراآن الكرمي 

كهدية لـــه، وكانت ت�شرفاتي اأمامه حقيقية 

وغـــري م�شطنعة، وهو مـــا جعله يثق بي يف 

كثـــري من الأمور، بعدها بـــداأت اأحاول معه 

يف نطـــق ال�شهادتني واإقناعه بـــاأن الإ�شالم 

هـــو الديـــن احلقيقـــي حتى فتـــح اهلل على 

قلبه واأخربين باأنه يريد اعتناقه، فغمرتني 

الفرحـــة وعانقتـــه وقبلت راأ�شـــه على هذا 

القـــرار، بعدهـــا مت التن�شيق مـــع الإخوة يف 

اجلامع الذي ن�شلي فيه اجلمعة لكي ينطق 

بال�شهادتـــني اأمـــام اجلميـــع وعلـــى مراآهم 

وم�شمعهـــم واأن اأكـــون اأحـــد ال�شهـــود على 

اعتناقه لالإ�شالم".

م�شيفـــا: "اأنه عقـــب �شـــالة اجلمعة تلقى 

الطيـــار التهـــاين والتربيكات مـــن امل�شلمني 

املتواجديـــن باجلامع وتلقيـــت التهاين على 

هـــذا املجهود والأجر الكبـــري الذي حظيت 

به وهلل احلمد". 

اأ�شار تقرير اأ�شدرته �شركة »بيتك لالأبحاث« املحدودة 

التابعـــة ملجموعة بيت التمويـــل الكويتي )بيتك(، اإىل 

اأن التمويـــل الإ�شالمي اأحـــرز تقدماً مطرداً يف القارة 

الأوروبيـــة منذ بدايتـــه يف اأوائل الثمانينات من القرن 

املا�شي. وقال التقرير اإن الزخم و�شل اإىل ذروته بعد 

مبتعث سعوي يقنع طيارا أميركيا باإلسالم

أوروبا تستحوذ على 20 في المئة من أصول 
صناديق التمويل اإلسالمي

الأزمـــة املالية العامليـــة، يف �شوء 

النمو امل�شتدام للتمويل الإ�شالمي 

وزيادة الطلـــب العاملي، لفتاً اإىل 

اأن تطوير التمويل الإ�شالمي كان 

مفيداً للعديـــد من املهتمني بهذه 

ال�شناعـــة، �شواء داخـــل اأو خارج 

اأوروبا على حد �شواء.

واأ�شاف اأن ال�شناديق الإ�شالمية 

اأوروبـــا  يف  مقرهـــا  يقـــع  التـــي 

متلـــك نحـــو 14.6 مليـــار دولر 

يف �شورة اأ�شـــول مدارة، وهو ما 

ميثل 19.8 يف املئة من الأ�شول 

املـــدارة لل�شناديـــق الإ�شالميــــــة 

علـــى م�شتـــوى العامل، مبينـــاً اأن 

ح�شـــة اأوروبا من �شوق ال�شكوك 

العامليـــة �شغرية جـــداً يف الوقت 

الراهــــن. 
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تغيير »شهادة اإلسالم« 
على علم السعودية يكلف 

هولندا 6 مليار دوالر

تواجه هولندا خماطر عالقاتها التجارية مع ال�شعودية 

والتي تبلغ نحو �شتة مليارات دولر �شنوياً بعد اأن قام 

اأحد املتطرفـــني بالإ�شاءة لالإ�شـــالم والعلم ال�شعودي 

الر�شمـــي وعبـــارة »ل اإله اإل اهلل حممـــد ر�شول اهلل« 

التي تتو�شطه.

وكان رئي�ص حزب احلرية الهولندي املتطرف "غريت 

فيلـــدرز" كـــرر اإ�شاءتـــه لالإ�شالم موؤخـــراً عندما طبع 

مل�شقـــات ت�شبه علم ال�شعوديـــة، وا�شتبدل عبارة "ل 

اإلـــه اإل اهلل حممد ر�شـــول اهلل" بعبارة باللغة العربية 

م�شيئة للدين الإ�شالمي وللنبي الكرمي ].

وقـــال املتحـــدث الر�شمـــي با�شـــم وزارة اخلارجيـــة 

الهولنديـــة فريـــز فيجنن، اإن حكومتـــه لحظت وجود 

عالمـــات على نية اململكـــة العربيـــة ال�شعودية اتخاذ 

اإجراءات جتارية عقابية �شد هولندا.  

ا�شتقبـــل »م�شجد بالكتاون« بال�شاحية الواقعة بغـــرب »�شيدين« الأ�شرتالية ما يزيد عن 3000 

فرد يف اأول افتتاح له بعد 15 عاًما من م�شاعي اإن�شائه، التي تاأخرت ب�شبب التكلفة واملو�شوعات 

املتعلقـــة باملجل�ـــص املحلي ومعاجلة احتمالت الت�شبب يف الزحـــام املروري وال�شو�شاء، وقد اأكد 

"�شريـــف اأمـــني" ع�شـــو اجلمعية الأفغانيـــة بـ"نيو �شاوث ويلـــز" اأن امل�شجد �شيكـــون دائًما قبلة 
لاللتقاء بال�شباب وحمايتهم من املخاطر، وهذا اإ�شافة اإىل تنظيم الفعاليات والدرو�ص الدينية، 

واأن اأبوابه مفتوحة يف كل وقت ولأي فرد ودون مقابل.

وجديـــر بالذكـــر اأن امل�شلمني ي�شكلون نحـــو 1.7 % من �شكان "اأ�شرتاليـــا"، البالغ عددهم 20 

مليون ن�شمة، وقد و�شلوا للبالد منذ قرنني من الزمان. 

»سالم برازيل« للتعريف باإلسالم خالل
مونديال 2014

انطلق يف ريو دي جانريو م�شروع »�شالم برازيل« للتعريف بالإ�شالم خالل املونديال، 

حتت رعاية املجل�ص الأعلى لالأئمة وال�شوؤون الإ�شالمية، والذي ي�شم جميع م�شايخ 

ودعـــاة الربازيل، وتنفيذ احتاد املوؤ�ش�شـــات الإ�شالمية والذي ي�شم حتت ع�شويته 

40 مركزا وم�شجدا يف معظم الوليات الربازيلية، وميتلك خربة يف جمال التعريف 
بالإ�شـــالم و�شـــط املجتمع الربازيلي، يف ال�شوارع واملدار�ـــص واجلامعات ومعار�ص 

الكتب، ولديه الدعم اللوج�شتي لتنفيذ هذا امل�شروع الكبري.

ويهـــدف امل�شـــروع اإىل حمل اخلري للب�شريـــة، والعمل على اأن يعـــم ال�شالم اأرجاء 

املعمـــورة، والعي�ص يف اأمان واملحافظة على حقوق الب�شر بغ�ص النظر عن جن�شهم 

ولونهم ودينهم، وتلك هي ر�شالة الإ�شالم ال�شمحة التي يجب اأن يقدمها امل�شلمون 

للعاملـــني، تلـــك الرحمة التـــي تبتعد عن الغلـــو والتطرف الذي يحـــاول البع�ص اأن 

يل�شقه ظلما وبهتانا ب�شريعة الإ�شالم ال�شمحة.

وحتـــت هذا املفهوم العظيـــم وبرعاية وزارة الريا�شـــة الربازيلية، اجتمع عدد من 

قـــادة الديانات املختلفة يف ا�شتـــاد "ماراكانا" مبدينة ريو دي جانريو حيث �شتقام 

املبـــاراة النهائيـــة لكاأ�ص العامل 2014، ليعلنوا عن حملة حتت ا�شم "عامل خال من 

الأ�شلحـــة واملخدرات والعنف والعن�شرية"، خالل فرتة �شتمتد 100 يوم بداية من 

 .2014/5/19

استراليا: افتتاح مسجد جديد غرب سيدني
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العمـــل التطوعـــي عمل فطـــري، خلقه 

اهلل عـــز وجـــل يف النف�ـــص الب�شريـــة، 

ليتحقـــق الهـــدف الأ�شا�شـــي من وجود 

الإن�شـــان علـــى الأر�ـــص –بعـــد عبـــادة 

اهلل عـــز وجل- وهو الإعمـــار، فالعمل 

التطوعي بناء وح�شارة وتنمية، ولذلك 

كان الإ�شـــالم وا�شحـــا يف هـــذا الأمر، 

ا َفاإَِنّ اهلل  َع َخرْيً قال تعاىل: {َوَمن تََطَوّ

�َشاِكٌر َعِليٌم}.

والعمل التطوعـــي جزء من طبيعة اأهل 

الكويـــت، فال يكاد مير يـــوم ول ت�شرق 

�شم�ـــص على هـــذه الأر�ـــص الطيبة، اإل 

وجنـــد اأهلها قـــد نرثوا اخلـــري هنا اأو 

هناك، �شواء داخلها اأو خارجها.

ونحن يف الندوة ال�شهرية ملجلة الب�شرى 

�شوف نتطرق اإىل العمل التطوعي على 

خم�شة حماور، اأبرزها العمل التطوعي 

يف الكويـــت، ودور الدولـــة يف ت�شجيـــع 

هذا العمل، واملعوقات التي تقف حائال 

يف �شبيل تطويـــره، والنخراط فيه، ثم 

ن�شلط ال�شـــوء على الفريـــق التطوعي 

واأبـــرز  بالإ�شـــالم،  التعريـــف  للجنـــة 

الإجنـــازات التي حققها منـــذ تاأ�شي�شه 

يف العام 2012، وما يطمح اإليه.. فاإىل 

ما جاء يف اللقاء:

يف  التطوعـــــــي  العمـــــــل  الأول:  املحـــــــور 

الكويت

ليلـــى ال�شقر: هناك املئـــات من الفرق 

التطوعيـــة موجـــودة يف الكويـــت، وقد 

ظهـــر هذا جليا يف معر�ـــص "�شواعد"، 

وباأعـــداد كبـــرية، وهذا يرجـــع اإىل اأن 

هذا العمل موجـــود منذ بدايات القرن 

املا�شـــي، حيث �شبقـــت الكويت الكثري 

مـــن الـــدول يف املنطقـــة العربيـــة، مما 

جعلهـــا تكت�شب خـــربات يف ممار�شتها 

للعمل اخلريي داخليا وخارجيا.

ويتميز العمل التطوعي يف الكويت اأي�شا 

باأنه يتوارثـــه الأبناء عن الآباء، فالكثري 

من العائـــالت الكويتية املعروفة ت�شخر 

كل اإمكاناتهـــا للعمل اخلريي، لأن هذا 

العمل له جـــذور بعيدة ي�شتمدها اأفراد 

املجتمع من قيم وتعاليم الإ�شالم.

عبـــد الرحمن البدر: العمـــل التطوعي 

موجـــود يف الكويت بكافـــة تخ�ش�شاته 

واأ�شكاله، بل هو عمل مبتكر، فنجد اأن 

الكثـــري، وخا�شة فئة ال�شباب ي�شخرون 

كتويـــرت  احلديثـــة  الت�شـــال  و�شائـــل 

وفي�ـــص بـــوك يف هـــذا العمـــل، وين�شـــاأ 

فريـــق تطوعي جتمعهم فكـــرة واحدة، 

ي�شاعدون الآخرين من خاللها.

هيـــا العو�شـــي: لقـــد كانـــت الكويـــت 

�شباقـــة يف جمـــال الفـــرق التطوعيـــة، 

وذلـــك منذ عام 1920، �شواء كان ذلك 

علـــى امل�شتـــوى احلكومـــي اأو الأهلـــي، 

فالكثري مـــن الكيانات املوجـــودة حاليا 

كانت بداياتهـــا تطوعية، مثل املدار�ص، 

وامل�شاجـــد، وغـــري ذلك مـــن املن�شاآت، 

التي كان لها الف�شل يف نه�شة الكويت، 

وتقدمها ورقيها.

"الشباب والعمل التطوعي.. آمال وطموحات"
الفريق التطوعي للجنة التعريف باإلسالم نموذجا
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اأنـــوار الزنكـــي: العمـــل التطوعـــي يف 

الكويـــت لي�ـــص جمـــرد عمـــل تطوعي، 

بـــل عمـــل احـــرتايف راق يفـــوق اأحيانا 

الوظائـــف الإلزاميـــة، وهذا مـــا اأ�شبح 

مييـــز الكويت داخليـــا وخارجيا، بل اإن 

العمل التطوعي اأ�شبح من �شمات دولة 

الكويت يف اخلارج.

املحور الثاين:  العالقة بني الوقت والعمل 

التطوعي وتاأثري كليهما يف الآخر

ليلـــى ال�شقـــر: يف الوقـــت احلايل ومع 

تطور الدورات يف علم التنمية الب�شرية 

كدورة تنظيم الوقت، وا�شتغالل تق�شيم 

اليـــوم، زادت اإنتاجيـــة ال�شخ�ـــص فيما 

يقوم به من اأعمـــال خريية، فمن يحب 

التطـــوع ي�شتغـــل وقتـــه، ويجـــد عنـــده 

ف�شحـــة مـــن الوقت للقيـــام بالكثري من 

املهام، خا�شة اأن املوىل عز وجل يبارك 

يف هذه اجلهود فيت�شاعف اأثرها.

هيا العو�شي: اإن العمل التطوعي يحتاج 

اإىل بذل الوقت واجلهد والفكر، فالعمل 

التطوعـــي عامـــة يرتبط بفكـــرة ي�شعى 

الإن�شـــان لتحقيقها، والإن�شـــان عندما 

يكون لديه اإميان بالفكرة �شيبذل الكثري 

من الوقت ويبتكر الو�شائل لنجاحها.

عبد الرحمـــن البدر: من اأبـــرز �شمات 

العمل التطوعي اجلماعي اأن ال�شخ�ص 

اإذا مل يكن لديه وقت للقيام مبهمة معينة 

داخل الفريق فـــاإن الآخر يقوم مبهامه 

يف هذا العمل، فعدم وجود الوقت لي�ص 

بحجة لرتك العمل التطوعي.

العمل التطوعي حتٍد كبرٌي يف زمٍن طغت 

عليه املاديـــات، لذلك على كل من يجد 

يف نف�شه الهم لالرتقاء بالأمة ونه�شتها 

اأن ي�شعـــى اإىل غر�ص هذا الهم، ويدخر 

مـــن وقته وجهده لتحقيـــق هذا الهدف 

الكبري للمجتمع.

املحور الثالث: هـــــــل التطوع عمل قائم 

على "الفـــــــرد" اأم "موؤ�س�ســـــــات الدولة" 

لها دور يف هذا العمل؟

هيـــا القحطـــاين: للدولـــة دور يف العمـــل 

التطوعـــي، ويت�شـــح ذلك من خـــالل وزارة 

ال�شبـــاب والريا�شية، ورعايتهـــا للكثري من 

اجلهات التطوعية، وخا�شة عندما ل يكون 

هناك "توجه" لدى اجلهة التطوعية.

اأن هنـــاك تفرقـــة  وتـــرى القحطـــاين 

بخ�شو�ـــص الدعـــم احلكومـــي للعمـــل 

التطوعي، وين�شحب ذلك على اجلهات 

بـــاب  يفتـــح  وهـــذا  اأي�شـــا،  اخلا�شـــة 

التحديـــات عند مواجهة الدعم املعنوي 

اأو املادي، فهناك جهات حكومية حذرة 

يف التعامل مع اجلهات التطوعية.

ليلـــى ال�شقـــر: تـــرى اأن هنـــاك عالقة 

قويـــة بني اجلهـــات احلكومية والأفراد 

بخ�شو�ـــص العمـــل التطوعـــي، بل فيه 

نوع مـــن التكامل، لتحقيـــق قيم اخلري 

بني اأفراد املجتمع، ولذلك جند الدولة 

تعمل على تعزيز ثقافة العمل التطوعي، 

ون�شره كقيمة على كافة امل�شتويات.  

اأنـــوار الزنكـــي: للدولـــة دور كبـــري يف 

ت�شجيـــع العمل التطوعـــي، فهذا العمل 

هـــو ال�شبيـــل لنه�شـــة املجتمـــع ورقـــي 

الـــدول يف  ولذلـــك حتر�ـــص  اأفـــراده، 

الغـــرب علـــى تاأ�شيـــل هـــذا العمل يف 

نفو�ـــص مواطنيهـــا، فتقـــوم بغر�ص قيم 

العمـــل اجلماعي، والإيثـــار، وم�شاعدة 

الآخريـــن، وخا�شة يف وقـــت الأزمات، 

حيث جتـــد الفرق التطوعيـــة لها دورا 

قد يفوق الدور احلكومي، وكذلك تقوم 

بعمل الدورات التدريبية لالأفراد �شواء 

كانوا �شغارا اأم كبارا.

املحور الرابع: معوقات العمل التطوعي

ليلى ال�شقر: هناك الكثري من العوائق، 

واأولهـــا عـــدم جدية بع�ـــص املتطوعني، 

فنحـــن نقوم بو�شع خطـــة عمل ما؛ من 

ناحية الوقت والت�شل�شل والنتهاء، ولكن 

عندمـــا نبـــداأ يف التنفيـــذ يف اخلطـــوة 

الأوىل جنـــد نوعا مـــن الرتاخي وعدم 

اجلدية تقف حائال بيننا وبني النتقال 

للخطوة التالية.

حـوار: اأن�ص اخلليفة/ مدير التحريـر

اأ. عبد الرحمن البدر

ميني: هيا القحطاين - ي�شار: ليلى ال�شقر
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هيـــا القحطـــاين: بع�ـــص املتطوعني ل 

ي�شتطيع ترتيـــب اأولوياته، وعدم وجود 

التـــزام، اأو اهتمام لديهـــم بقيمة العمل 

التطوعـــي، فالكثـــري مـــن املتطوعـــني 

ينت�شب للفريق ثم ل ينتظم يف اأداء دوره 

داخل الفريـــق، فثقافة العمل التطوعي 

حتتاج اإىل مراجعة، حتى ت�شتمر ويكون 

هناك التزام بالعمل.

اأنوار الزنكي: معوقات العمل التطوعي 

قد تكون ذاتية يبنيها ال�شخ�ص املتطوع 

كاأ�شـــوار عاتيـــة اأمامـــه مـــن ل�شـــيء، 

ويرجـــع ذلك اإىل وجـــود ق�شور باأهمية 

العمـــل اخلـــريي، ودوره يف املجتمـــع، 

وكونـــه �شريكا يف التنمية ب�شكل عام يف 

املجتمع، ول يقت�شـــر دوره على اأعمال 

حمدودة.

العمـــل التطوعـــي يجـــب تطويـــره مبا 

يتنا�شب مع احتياجات املجتمع احلالية، 

فنحـــن بحاجة اإىل عمل تطوعي خريي 

ميتلـــك مبـــا لديـــه مـــن خـــربات اإدارة 

املوؤ�ش�شـــات والهيئات الكربى كاملدار�ص 

وامل�شت�شفيـــات.. وغـــري ذلـــك.. حتـــى 

يحدث التوازن يف املجتمع.

عبـــد الرحمـــن البـــدر: هنـــاك نظـــرة 

روتينية للعمل اخلريي، فاأحيانا ل جند 

اليـــد ممدودة اإلينا مل�شاعدتنا، واإعانتنا 

للقيام باملهام املوكلة لنا.

املحـــــــور اخلام�ـــــــس: اإجنـــــــازات الفريـــــــق 

التطوعي للجنة التعريف بالإ�سالم

 ليلـــى ال�شقر: عندما كنت مديرة لفرع 

ال�شامليـــة بلجنـــة التعريـــف بالإ�شـــالم 

احتجنـــا اإىل فريق تطوعـــي من الن�شاء 

لي�شاعدنـــا يف حفـــل كبـــري للمهتديات 

اجلـــدد، فطلبنـــا مـــن بع�ـــص اجلهات 

م�شاعدتنا، وبالفعل تفاعل معنا "فريق 

جـــود التطوعـــي"، وجمموعـــة اأخـــرى 

مـــن اجلاليـــة الهنديـــة، ممـــا �شاعدنا 

على جنـــاح احلفل واإخراجـــه بال�شورة 

امل�شرفـــة، وقـــد ا�شتفدنا مـــن خربتهم، 

ومواهبهـــم، وطريقـــة التنظيم اخلا�شة 

بهم، حيث كان منهم العريفة، واملخت�شة 

بالت�شويـــر، وتوزيع املهـــام، وكانت هذه 

بدايـــة فكرة وجود فريق تطوعي للجنة 

التعريـــف بالإ�شالم يف �شبتمرب 2012، 

ولقـــد كان للفريق التطوعي العديد من 

الإجنازات، فقمنا بتحويل كتب التعريف 

بالإ�شـــالم اإىل كتب �شوتيـــة مثل كتاب 

"اإىل اأمي احلبيبة" باللغة الإجنليزية.

نحـــن نطمح اإىل ان�شمام اأكرب عدد من 

املتطوعني للفريق؛ حتى نحقق التو�شع 

والنت�شار، كما اأننا نعمل الآن على كروت 

"QR" قبـــل مو�شم ال�شفـــر، بحيث اإننا 
نعطيها ال�شخ�شيات الن�شطة يف و�شائل 

التوا�شل الجتماعي لت�شويقها، وكذلك 

ن�شوق مل�شروع "علمني الإ�شالم".

هيا العو�شي: احت�شنت جلنة التعريف 

بالإ�شـــالم الفريـــق التطوعـــي الوليـــد، 

وقامت بعمـــل الدورات التخ�ش�شية يف 

التعريف بالإ�شـــالم، والدعوة اإىل اهلل، 

والتطوع، ثـــم قمنا بتاأ�شي�ـــص الأق�شام، 

وعمل لوجـــو للفريق، وقوائم النت�شاب 

ثم قمنا بعمـــل املوقع اخلا�ص بالفريق، 

ثـــم  الجتماعـــي،  التوا�شـــل  وو�شائـــل 

انطلقنـــا كاأق�شـــام، فتـــم رفـــع الآلف 

مـــن الكتـــب الإلكرتونية، وقـــام الفريق 

امل�شلمـــني،  لغـــري  امليدانيـــة  بالدعـــوة 

وقمنـــا بالعمل على العمالـــة املتواجدة 

يف حمطات تعبئـــة الوقود، واجلمعيات 

التعاونيـــة، كما قمنا بعمـــل برو�شورات 

وقمنا بتوزيعها خالل فرتة العيد، تدور 

حول "ما هو العيد؟"، و"من هو حممد 

]؟"، وقد واجهنـــا �شعوبات لتوزيعها 
يف املجمعات. 

البـــدر: قـــام الفريـــق  عبـــد الرحمـــن 

التطوعي بتغطية جميع حمطات الوقود 

يف الكويت، حيث قمنا بتوزيع احلقائب 

الدعويـــة والفاليـــرات، بالإ�شافـــة اإىل 

الوجبات ال�شباحية، وكذلك قمنا بو�شع 

امل�شاحف، بفنادق رويال لتوزيعها على 

رواد الفنادق.

العالقة بين الجهات 
الحكومية والتطوعية 
تكاملية لنشر ثقافة 

العمل الخيري

�شيوف الندوة
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• اإقامة ماراثون لالأطفال 
• اإن�شـــاء �شفحة للمتطوعني على موقع 
اللجنـــة بالإ�شافـــة اإىل اإن�شـــاء ح�شاب 

بالإن�شتغرام خا�ـــص بالفريق التطوعي 

ومتابعة ح�شاب تويرت والفي�شبوك.

• م�شروع توزيع حقائب الهداية للدعوة 
امليدانيـــة )جميـــع حمطـــات البانزيـــن 

يف املناطـــق / يف اجلمعيـــات التعاونية 

واملجمعات(.

• اإعـــداد وتنفيـــذ ن�شيد "خلـــك فعال" 
وفيديـــو كليب دعماً حلملة اللجنة لهذه 

ال�شنة.

رفـــع الكتـــب الإلكرتونيـــة للمواقـــع   •
العاملية.

• تن�شيـــق حما�شـــرات لن�شـــر الثقافـــة 
الإ�شالميـــة باللغة العربيـــة مع الدكتور 

خالد الدو�شري.

• التعاون مع جمموعة طالبات من كلية 
ال�شريعة لكتابة ق�ش�ص املهتديات.

لتطويـــر  تدريبيـــة  دورات  ح�شـــور   •
مهارات اأع�شاء الفريق )اإدارة امل�شاريع/ 

الت�شويق/ الدعوة الإلكرتونية...الخ(.

• التوا�شـــل مـــع جمعية طـــب الأ�شنان 
والتن�شيـــق معهـــم للتعـــاون امل�شتقبلـــي 

باأن�شطتهم.

• عر�ص القراآن الكرمي املرتجم واملف�شر 
يف املكتبة الوطنية ومكتبة البابطني.

• و�شع القراآن الكرمي املرتجم يف غرف 
فندق ل رويال.

• م�شرحيـــة الأطفال الهادفـــة "حكاية 
علي بابا" وو�شع خطة ت�شويقية لها.

• حملة العيد وتوزيع الربو�شورات بعدة 
لغـــات يف جممـــع الكـــوت واجلمعيـــات 

التعاونية.

• امل�شاركـــة يف معار�ـــص يف املدار�ـــص 
الأجنبيـــة واجلامعـــات )مدر�شة بيان/ 

اجلامعـــة  الربيطانيـــة/  املدر�شـــة 

الأمريكية / جامعة اخلليج(.

• امل�شاركـــة مبحا�شرة دعويـــة يف كلية 
ال�شريعة واإ�شهار اإ�شالم عاملتني.

• حفل "قوارير" لغري م�شلمني واملهتدين 
اجلدد.

• اإلقاء حما�شـــرات يف الكليات للطلبة 
والطالبات بالتفاق مع الأ�شاتذة.

• ت�شميـــم بوكمارك به اأرقـــام تلفونات 
الدعـــاة واخلطوط ال�شاخنـــة وطباعته 

وتوزيعه لالأفرع

• ق�شـــم الت�شويق يف الفريـــق التطوعى 
يدعم ق�شم املوارد والت�شويق يف اللجنة 

يف تنفيذ اخلطة ال�شنوية.

• عمـــل يوتيوب بلغه الإ�شـــارة للت�شويق 
للدعوة لالإ�شالم.

• عمل يوتيوب للدكتـــور عبداهلل البدر 
للت�شويق للدعوة. 

نحـــن نطمـــح اإىل دعـــوة كل �شخ�ص دخـــل الكويت ل يعـــرف �شيئا عن 

الإ�شالم، وتعريفه به.

كلمة اأخرية

ليلى ال�شقر: ن�شر الدعوة من خالل ا�شتقطاب الآخرين بجعلها جزء 

مـــن اأن�شطـــة الفريق ولي�شت كل عمل الفريـــق، مما يجذب الآخرين 

لال�شرتاك يف العمل التطوعي.

وجزاكـــم اهلل خـــريا.. وندعو ال�شبـــاب والقراء لالن�شمـــام للفريق 

التطوعـــي يف جلنـــة التعريـــف بالإ�شـــالم، ول تفوتهـــم الفر�شة يف 

الدعوة اإىل اهلل عز وجل.

هيا القحطاين: لبد اأن نو�شح للنا�ص اأن العمل التطوعي يرفع �شاأن 

الإن�شان نف�شه، وجمتمعه.

عبـــد الرحمـــن البـــدر: ن�شكر جملـــة الب�شـــرى على اللقـــاء، ونذكر 

الآخرين ب�شرورة العلم قبل الدعوة، فالر�شول ] كان يبعث فقهاء 

ال�شحابة للدعوة اإىل اهلل.

اأنوار الزنكي: نحن فريق اأمنيتنا اأن نكون �شم�ًشا م�شرقة لي�شت على 

العـــامل العربي فح�شب، بل حتى علـــى العامل الغربي بكل الأ�شاليب 

احلديثة املبتكرة. 

تقريــــر الفريــق التطوعـــي 

حتى �سهــر  دي�سمبـر 2013

• امل�شاركة يف املعار�ص والفعاليات )معر�ص �شواعد/ 
املعر�ـــص الطالبـــي يف كليـــة احلقـــوق/ معر�ص "من 

مثل ر�شـــويل"/ موؤمتر مهند�شون بـــال حدود/ خميم 

الفار�شي(.

• ترجمـــة وحتويـــل "اإىل اأمـــي احلبيبـــة" اإىل كتـــاب 
�شوتي.

• عمل خطة ت�شويقية مل�شاريع الفريق.



كنـــت وحيداً عنـــد كتابة هـــذه املقالة، 

فدخلـــت علـــي اأمـــي واأرادت اإينا�شي، 

فقالـــت يل "كيـــف بَك يـــا اإبراهيم اإذا 

اأجريـــت لـــك نهـــراً.. هـــل �شت�شتجمع 

اأفكارك وتكتب ب�شكل اأف�شل" 

فقلـــت لهـــا: احلمـــد اهلل لقـــد و�شلت 

للفكـــرة الآن؛ وهي �شـــورة م�شرقة يف 

يل  فباإينا�شـــك  الإ�شالمـــي،  الوقـــف 

تذكرت وقف اإينا�ص املر�شى..

يجـــد  الوقـــف  تاريـــخ  اإىل  والناظـــر 

اإنـــه غطـــى اجلوانـــب الأ�شا�شيـــة يف 

احليـــاة اليوميـــة مثل اإقامـــة املدار�ص، 

وامل�شت�شفيات، وتعبيد الطرق، وغريها 

مما تقوم به حياة النا�ص ويحتاجونه بل 

وو�شلـــت رفاهيته )اأي رفاهية الوقف( 

الرتفيهيـــة،  اجلوانـــب  تغطيـــة  اإىل 

والجتماعيـــة وهـــو لب مقالنـــا اليوم، 

اإن  حيـــث  املر�شـــى"  اإينا�ـــص  "وقـــف 
م�شـــارف الوقـــف تدفـــع لالأ�شخا�ـــص 

القائمني علـــى اإينا�ص املر�شى، وقراءة 

الكتب لهم واإن�شـــاد الق�شائد، واإدخال 

ال�شرور عليهم، واإن ال�شريعة الإ�شالمية 

الغراء تت�شوف لهذا العمل، بل قد ن�ص 

امل�شطفى �شـــل اهلل عليه و�شلم "اأحب 

الأعمال اإىل اهلل عز وجل �شرور تدخله 

على م�شلم"

فكم من مري�ص يحتاج مثل هذا الدعم 

النف�شي، فما اأجملها من ح�شارة غطت 

هـــذه اجلوانب قبل تطبيقها يف الغرب 

باأكرث من األف �شنة.

فهنـــاك �شركات الآن تقـــدم نف�ص هذه 

اخلدمـــة يف الغـــرب مثـــل "كورك�ـــص" 

و"�شانزي اإن كربري�شن"...
ولقد اهتم الغرب يف ا�شتجالب واإعادة 

ت�شنيع الأفكار الوقفية املتميزة.

و للوقف اأ�شكال و�شور كثرية منها:

"وقف جامع القرويني"
اأول جامعة عرفها العامل، مبدينة فا�ص 

قامـــت ببنائـــه ال�شيـــدة  فاطمـــة بنت 

حممـــد الفهري القريواين ن�شبة ملدينة  

القريوان عـــام 245 هــــ/859م، باإذن 

من العاهل الإدري�شي يحيى الأول. 

وبنيت هذه اجلامعة كموؤ�ش�شة تعليمية  

جلامع القرويني.

وقـــد �شبقـــت جامعة القرويـــني جامع 

الأزهـــر  واجلامـــع  بتون�ـــص  الزيتونـــة 

مب�شر، بل �شبقت جامعات اأوروبا بنحو 

191 عاما، وقد بقي اجلامع واجلامعة 
العلميـــة امللحقـــة بـــه مركـــزا للن�شاط 

الفكري والثقايف والديني قرابة الألف 

�شنة، وتخرج منهاعلماء الغرب،

فـــاإن هـــذه اجلامعة هي اأقـــدم واحدة 

يف العـــامل والتي مازالـــت تُدر�ص حتى 

اليوم.

ومـــن العلمـــاء الذيـــن اأقامـــوا بفا�ـــص 

ودر�شـــوا بجامعتها ابن خلـــدون املوؤرخ 

وموؤ�ش�ص علم الجتماع،  ول�شان الدين 

بن اخلطيب وابن مرزوق.

"وقف الزبادي"
حـــاف اخلَزف  وقـــف تُ�شرَتى منـــه �شِ

ينـــي، فـــكل خـــادم ُك�ِشـــَرت اآنيته،  ّ ال�شِ

�ص لغ�شب خمدومه، له اأن يذهب  وتعَرّ

اإىل اإدارة الوقف فَيرتك الإناء املَك�شور، 

وياأخذ اإناًء �َشحيًحا بدلً منه.

"وقف الأعرا�س"
ينة يف الأعرا�ص  وقف لإعارة احُللى والِزّ

والأفراح، يَ�شتعري مقيمو الأعرا�ص منه 

مـــا يَلزمهم يف اأفراِحهم واأعرا�شهم، ثم 

يُعيدون ما ا�شتعاروه اإىل مكانه، وبهذا 

ر لأي اإن�شـــان اأن يرَبز يوم عر�شه  يتي�َشّ

بُحلَّـــة لئقة ولعرو�شه اأن جتلَّى يف ُحلَّة 

عـــور بالفرح،  رائقـــة؛ حتـــى يَكتمل ال�ُشّ

وتَنجرِب اخَلواِطر املَك�شورة.

"وقف "الطرقات"
اأوقاف على تعديل الطرق ور�شفها لأّن 

اأزّقة دم�شق لـــكّل واحد منها ر�شيفان 

يف جنبيه ميّر عليهما املرتّجلون، وميّر 

الركبان بني ذلك.

"وقف لأبناء ال�سبيل"
ابن ال�شبيل هـــو �شخ�ص لي�ص من اأهل 

البلد مـــاراً بالبلد اأو م�شافر، واإذا قدر 

اهلل مر�ـــص هـــذا ال�شخ�ـــص اأو مر�ص 

صور مشرقة في الوقف اإلسالمي
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الوقف الإ�سالمي

بقلم: د. اإبراهيم بن حممد احلجي

امل�شــرف على اأكادمييــة الوقـــف



الروؤية ال�شرتاتيجية املكتوبة لالأوقاف حبل متني للنجاح وبو�شلة 

لالجتاه ال�شحيح.
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 للعطاء اجلميل عطر فواح، وعطر امل�شتقبل هو الأوقاف.
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 �شجرتـــان طيبتان مباركتان تعطيـــان عطاًء زاخراً ب�شمت و�شرب: 

النخلة والوقف.
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الأوقاف خريه كالريح املر�شلة ينتفع به جميع املخلوقات.
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 جمالت الوقف متعددة وطرقه كثرية، ويف ات�شاعها وتعددها ملن 

جتود نف�شه باخلري يف كل زمان ومكان.
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تغريدات وقفية
اجلمـــل اأو عطلـــت العربـــة، ميكـــن لـــه اأن ي�شرتيح ويـــاأكل وي�شرب 

باملجان. 

"اأوقاف املكفوفني العاجزين واملقعدين"
اإذا كان هنـــاك �شخ�ـــص كفيـــف يكون لديه �شخ�ـــص وظيفته هي اأن 

يوؤدي له طلباته ويو�شله من مكان ملكان، وكان يوجد من اأيام الوليد بن 

عبدامللك، وكان الواقف يقول "لكل مقعد خادم ولكل �شرير قائد".

وقف على نوع مهاجر من الطري

، فوقف  هو وقف على نوع من الطري، ياأتي اإىل فا�ص يف مو�شم معنَيّ

ـــل له العي�ص يف تلك  ين ما يعينه على البقاء، وي�شِهّ لـــه بع�ـــص اخلرِيّ

ون من امل�شلمني اأن هذا  ة مـــن الزمن. كاأمنا �شعر هوؤلء اخلـــرِيّ املـــَدّ

الطري املهاجر الغريب له على اأهل البلد حّق ال�شيافة والإيواء!. 

فالوقـــف منتـــج اإ�شالمي خال�ـــص مل يعرف قبل الإ�شـــالم كما ن�ص 

ال�شافعـــي -رحمه اهلل- على ذلك، لكن الغـــرب ا�شتورد التطبيقات 

الإ�شالمية و�شنع القوانني التى حتميها لي�شمن ا�شتمراريتها.

وي�شاهـــم الوقـــف يف الوليـــات املتحـــدة الأمريكية بثلـــث ميزانيتها 

ال�شحية وكذلك ما يقاربها يف التعليم.

فما اأجمل اأن نعيد للوقف مكانته.. ليعيد لنا مكانتنا بني الأمم!

واأجـــرت اأكادمييـــة الوقـــف م�شابقة للق�شائـــد الوقفيـــة، وقد اأبدع 

ال�شاعـــر / ريا�ـــص بن عقيل يف و�شـــف ال�شور امل�شرقـــة بالأوقاف 

واحلث عليها، وفازت هذه الق�شيدة باملركز الأول.

بعنــوان / معنٌي ل ين�سب: 

َرُقّ
َ
اأ اأنْـــواٍر  َوْقـــُف  َف�َشَمّ ن�شيَمه كامِل�ْشِك �َشْرُقجَتلّـــى 

ّنـــٌة ت�شْكو َجواها؟
َ
اأ اإذا هاماتُه يف الفْجِر َخْفُقاأتبْقى 

يا نُفو�ـــٌص �شاِمراٌت وغايـــاٌت واأْرِبطـــٌة وُطـــْرُقبِه حَتْ

عاف تاُلِطُف قلَْب َمْكروب يَُدُقَّذراريِه ال�ّشعادةُ يف �شِ

يَكاُد يِجُفّ لول احلبْ�ُص َوْدُقمناهلُـــه تُغّذي �ِشـــْرَب يُتٍْم

و�شاِحلُـــُه ابْتهـــالُت تـــِرُقّن�شاِئُمُه ابْت�شاماُت الّثكاىل

وثَْمرتُُه ل�شْرعى الفْقِر ِعتُْقِغرا�ٌص ُمثِْمٌر ي�ْشمو ويْك�شو

وختامـــاً فـــاإن الكالم عن الأوقـــاف واحلديث عنه يطـــول ول ت�شعُه 

مقالـــة ق�شـــرية، لكننا متوا�شلـــون معكم يف كل عـــدد، ن�شراً لثقافة 

الأوقاف، لن�شاهم جميعاً يف نه�شة الأمة؛

و�شيكـــون عنـــوان مقالنا القـــادم باإذن اهلل "الوقف علـــى التعليم يف 

الغـــرب" ولبـــد لنـــا الآن اأن ن�شـــع القلم "فمـــا اأجمـــل الأوقات يف 

الأوقـــاف اإنها ل تنقطع" و�شل اهلل علـــى حممد وعلى اآله و�شحبه 

اأجمعني. 



بداأ التطوير يف اجلانب التقني جلمعية 

النجـــاة اخلرييـــة عـــام 2011م، حيث 

كان موجـــودا يف ال�شابق نظام الرتا�شل 

الإلكرتوين، والنظـــام املحا�شبي، ومنذ 

ذلك الوقـــت تغري املكـــون التكنولوجي 

جلمعيـــة النجاة اخلريية، فاأ�شبحت يف 

م�شـــاف اجلمعيات التـــي تعتمد ب�شكل 

اأ�شا�شـــي على اجلانـــب التقني يف كثري 

من الأعمال، وذلك من خالل منظومات 

مت ا�شتحداثها كمركز املعلومات، ونظام 

الأمن واحلماية، واحللول والتطبيقات، 

والربامـــج املركزيـــة، وعمليـــة التـــربع 

الإلكـــرتوين، وتطويـــر املوقـــع اخلا�ص 

بهـــا، وكذلـــك املوقـــع العـــام للجمعية، 

وا�شتحداث نظام الدعم الفني وطلبات 

ال�شراء، ومركز التقييم واملتابعة..

ونحـــن يف هـــذا اللقـــاء مـــع الدكتـــور 

عبداهلل العجيـــل �شوف ن�شتعر�ص اأبرز 

هـــذه املحطـــات التـــي مرت ومتـــر بها 

جمعيـــة النجـــاة اخلرييـــة لت�شبـــح من 

اأوائـــل اجلمعيات اخلرييـــة التي تعتمد 

التقنيـــة ك�شبيـــل حلـــل م�شـــاكل العمل 

اخلريي وتطويـــر �شبل اأدائه.. فاإىل ما 

جاء يف اللقاء:

قمتم خـــــــالل الفرتة الأخرية بالتطوير 

على امل�ستـــــــوى التقني جلمعية النجاة 

اخلريية.. فما هو الهدف من ذلك؟

هدفنـــا الرتقاء بالعمل اخلريي بتوفري 

احللـــول التكنولوجيـــة، والتقنيـــة التي 

ت�شاهـــم يف رفع جـــودة العمل اخلريي، 

وتوفري الوقت واجلهد واملوارد الب�شرية، 

وبالتـــايل ينعك�ص هذا كله على الفقراء 

وامل�شاكني والأيتام.

يو�ســـــــف مركـــــــز املعلومات باأنـــــــه اأحدث 

نظـــــــام معلوماتـــــــي.. فمـــــــا هـــــــو مركـــــــز 

املعلومات وما دوره يف جمعية النجاة؟

مت تاأ�شي�ـــص "مركـــز معلومات" جلمعية 

بـــرج  يف  ويوجـــد  اخلرييـــة..  النجـــاة 

التحريـــر مبدينة الكويـــت، ومركز اآخر 

والطـــوارئ"  الكـــوارث  "مركـــز  با�شـــم 

ب�شنرتال كيفـــان، وهذا الأخري يف حال 

�شقـــوط مركـــز املعلومات يتـــم ت�شغيله 

خالل 5 دقائق.

ي�شـــم املركز جميع ال�شبـــكات املوجودة 

جلميـــع اأفـــرع اجلمعيـــة الــــ44 حـــول 

الكويــــــــــــــــت، - 15 جلنـــة وفروعها- 

حيـــث يقـــوم بتنظيـــم عمليـــة الرتا�شل 

الإلكرتوين عرب الإمييـــل، ونظام اإدارة 

قواعـــد البيانات، ونظـــام اإدارة املوارد 

املاليـــة، نظـــام احللـــول والتطبيقـــات، 

كاملـــوارد الب�شرية واملحا�شبـــة وما اإىل 

ذلك، ونظام الأمن.

الب�ســـرى يف لقــاء مع م�ست�ســـار تقنية املعلومــــات 

بجمعية النجاة اخلريية د. عبداهلل العجيل:

"النجاة الخيرية" تشهد 
أكبر توسع تقني
 على مستوى العمل 
الخيـري

mahmoudbakrh@كتب: حممود بكـــر - �شكرتيـــر التحريــر
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حدثونا عن الفرق بني عمل النظام يف 

ال�سابق وحاليا؟.

قبـــل بـــدء التطويـــر يف نظـــام العمـــل 

ال�شابـــق، كان عـــدد �شاعـــات �شقـــوط 

النظام خـــالل عام 2010 حوايل 160 

�شاعـــة، ويف عـــام 2011 حـــوايل 60 

�شاعـــة، ويف 2012، 2013 كان عـــدد 

�شقوط النظام �شفرا.

وماذا عـــــــن نظام احللول لعالج امل�ساكل 

التـــــــي تواجهونهـــــــا يف التوا�ســـــــل بـــــــني 

جلـــــــان اجلمعية من ناحيـــــــة والإدارات، 

كاملحا�سبة من ناحية اأخرى؟

ع�شـــب كل جمعية خرييـــة هي املوارد، 

واملحا�شبـــة، فقمنا بعمل نظـــام يعتمد 

على تقدمي احللول لعالج امل�شاكل التي 

تواجـــه النظام املحا�شبي واملوارد داخل 

اجلمعيـــة، وقمنا با�شتحـــداث وت�شميم 

نظام ال�شتقطاعات املركزي، وهو اأحد 

املوا�شيـــع التـــي حتتاج لتنظيـــم، حيث 

اإنهـــا �شهرية، وكل جلنة لديها م�شاريع، 

ويوجد ارتباط مع البنوك، فنقوم باإنزال 

هذه البيانات وتنظيمها وتوزيعها ح�شب 

اللجـــان وامل�شاريـــع، وبالتـــايل ن�شمـــن 

�شرعة توزيع امل�شاعدة، ودقتها وكذلك 

�شرعـــة املعلومـــات، ومت ا�شتبدال نظام 

ال�شتقطاع الورقي باآخر اإلكرتوين.

وهنـــاك فائدة اأخرى حيث اإن الربنامج 

انتهـــاء هـــذه  تنبيهـــات قبـــل  يعطينـــا 

ال�شتقطاعـــات، حتـــى ل ينقطـــع عـــن 

ال�شريحة امل�شتفيدة منها، فنتوا�شل مع 

املتربع لال�شتمرار.

اأي�شـــا قمنا يف برنامج املوارد بت�شنيف 

الأموال ح�شب نوع املال، فمنها الزكاة، 

وال�شدقـــات، والوقفيـــات، والكفارات، 

والنـــذور، والأمـــوال الربويـــة، واأعطانا 

الربنامج بعدا يف تنظيم البيانات ح�شب 

البيانـــات الدميوغرافيـــة للمتربعـــني، 

فن�شتطيـــع اأن نحـــدد اأي املحافظـــات 

اأكرث اأو اأقل تربعـــا، واأي امل�شاريع اأكرث 

اأو اأقـــل تربعا، وبالتـــايل ن�شتيطع بناء 

ا�شرتاتيجيـــات لت�شويق هـــذه امل�شاريع 

ومعاجلة امل�شاكل.

كيـــــــف قمتـــــــم بتنظيـــــــم عمليـــــــة التربع 

الإلكـــــــرتوين والربامـــــــج امل�ستحدثة يف 

هذا اخل�سو�س؟

قمنا بتنظيم عمليـــة التربع عرب املوقع 

الإلكـــرتوين جلمعية النجـــاة اخلريية، 

فاأ�شبح املوقـــع مت�شال ات�شال مبا�شرا 

مـــع املـــوارد املاليـــة، فـــاأي تـــربع عـــرب 

املوقـــع يتـــم ت�شجيلـــه كبنـــد يف برنامج 

املـــوارد املاليـــة، وي�شتطيـــع املحا�شبون 

الطـــالع علـــى تقاريـــر وا�شحـــة جدا، 

ومنظمة ح�شـــب نوع املـــال، وامل�شروع، 

واللجنة املعنيـــة، ف�شهل واخت�شر كثريا 

مـــن الوقـــت واجلهـــد واملـــال، وقمنـــا 

بعمـــل حلول مالية للجنـــة طالب العلم، 

وهناك برنامج اآخر نعمل عليه الآن هو 

برنامج الأيتام، وبرنامج اإدارة امل�شاريع 

اخلرييـــة، وبرنامـــج املهتديـــن اجلدد، 

وبرنامج اخلطة ال�شرتاتيجية.

اأبرز القطاعات التي يقوم عليها العمل 

اخلريي جلمعيـــــــة النجاة وقمتم بعمل 

ت�سنيفه؟

ل�شـــك اأن لديهـــا عدة قطاعـــات تعمل 

عليها، قطاع الأيتام، امل�شاريع الإن�شائية، 

اإعانة الفقراء، م�شاريع دعوية، م�شاريع 

�شحيـــة، م�شاريـــع تعليميـــة، م�شاريـــع 

مو�شميـــة، م�شاريـــع وقفيـــة، وكل ق�شم 

من هذه الأق�شـــام يندرج حتته م�شاريع 

متعددة.

قمتم با�ستحداث نظـــــــام الدعم الفني 

الآيل على م�ستـــــــوى الكويت.. ماذا عن 

هذا النظام؟

طبقـــا لهذا النظام فاإن اأي �شخ�ص باأي 

منطقـــة من مناطق الكويت، يحتاج اإىل 

دعم فنـــي يقوم بتقـــدمي الطلب ب�شكل 

اآيل عن طريق الكمبيوتر، ويتم معاجلة 

هذا الطلب بطريقتني، الأوىل عن بعد، 

حيث يدخـــل فريق الدعـــم الفني على 

اجلهاز واإ�شالحـــه، والثانية الزيارات، 

وهـــذا جعلنـــا نخف�ص �شاعـــات الدعم 

الفني و�شرعة الإجناز.

ففي عام 2010 كان الدعم الفني ياأخذ 

مـــن 48-72 �شاعـــة، ويف عـــام 2011 

نـــزل اإىل 24 �شاعـــة، ويف عـــام 2012 

نزل اإىل 8 �شاعـــات، ويف 2013 و�شل 

اإىل 4 �شاعات.
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ت�ستغـــــــرق طلبات ال�ســـــــراء وقتا وجهدا 

مـــــــاذا  اإجنازهـــــــا..  �سبيـــــــل  يف  كبـــــــريا 

ا�ستحدثتم بخ�سو�س هذا املو�سوع؟

قمنـــا بعمـــل نظـــام لطلبـــات ال�شـــراء، 

حيـــث اإن مـــن يريـــد �شراء �شـــيء يقوم 

بتقـــدمي طلب عـــن طريـــق الكمبيوتر، 

ويقـــوم الكمبيوتر باإر�شـــال هذا الطلب 

للم�شوؤول، ومييز الكمبيوتر بني املوظف 

واملدير، ويحـــول الطلب ب�شكل اآيل من 

املوظـــف العـــادي اإىل املديـــر، ويقـــوم 

الأخـــري باعتماد هـــذا الطلب، ليذهب 

اإىل اإدارة امل�شرتيات لتقوم بو�شع طلب 

الأ�شعار، ثم يذهب اإىل ق�شم امل�شرتيات 

لتقييـــم ال�شعر، ثم العتماد، وبعد ذلك 

التوريد.

وكان مو�شـــوع طلبـــات ال�شـــراء ي�شتغرق 

اأ�شبوعني، واأ�شبح الآن ي�شتغرق 3 اأيام.

موقع النجاة اخلريية يت�سم بالتقليدية 

يف العر�س.. ماذا بخ�سو�سه؟

قمنـــا باإن�شـــاء موقـــع جديـــد جلمعيـــة 

النجـــاة اخلريية خا�ـــص بعملية التربع، 

قائـــم على ت�شنيفات املـــال، وامل�شاريع، 

والدولـــة، ويتميـــز بوجود جـــزء خا�ص 

بفتاوى الزكاة، وبالتايل فهو يغنيك عن 

ال�شوؤال، حيث مت فلرتة امل�شاريع واإنزال 

الفتـــاوى عليها، �شـــواء كانـــت زكاة، اأو 

�شدقات، اأو الثنني معا، وكذلك طريقة 

التـــربع، �شواء كانت كي نـــت اأو فيزا اأو 

ما�شرت كارد، وي�شتيطـــع ال�شخ�ص فتح 

املوقع على املوبايل، وهناك اأي�شا املوقع 

الر�شمي للجمعية حيث مت تطويره. 

بخـــــــالف التـــــــربع عـــــــن طريـــــــق موقـــــــع 

اجلمعيـــــــة.. هل هنـــــــاك نظـــــــام للتربع 

يي�ســـــــر علـــــــى املتـــــــربع القيـــــــام بتربعه 

ب�سرعة واأمان؟.

قامـــت اجلمعية بعمـــل اأول نظام تربع 

الكـــرتوين علـــى م�شتـــوى اجلمعيـــات 

يذهـــب  حيـــث  الكويـــت  يف  اخلرييـــة 

املنـــدوب للمتربع، ومعـــه جهاز "اآيباد"، 

يتـــم من خاللـــه اإطالعه علـــى م�شاريع 

و�شـــور  املختلفـــة  وجلانهـــا  اجلمعيـــة 

امل�شاريـــع والإجنـــازات، ويقـــوم املتربع 

باختيار امل�شروع اأو عدة م�شاريع يف اآن 

واحـــد، ومن ثم ت�شجيـــل بيانات التربع 

واملتربع، وت�شلميه و�شل التربع فورا.

مركـــــــز املتابعة والتقييـــــــم.. ما هو دوره 

التقنيـــــــة جلمعيـــــــة  داخـــــــل املنظومـــــــة 

النجاة؟

هذا املركـــز من املراكـــز العاملة ب�شكل 

اآيل، حيـــث اإنـــه يف حالة حـــدوث خلل 

يف الإنرتنـــت اأو ال�شريفـــرات املختلفة، 

ال�شا�شـــة  ال�شبـــكات، يظهـــر علـــى  اأو 

ب�شـــكل �شريع مكان وجود اخلطاأ ويقوم 

امل�شكلـــة،  حلـــل  بالتفاعـــل  املوظفـــون 

بـــدون انتظار لتقدمي دعم فني، من اأي 

م�شتخدم، كذلك يتم متابعة عملية نقل 

البيانـــات، يف جميع الأفرع، وكذلك يتم 

متابعة ال�شبكات التي يكون فيها �شغط 

عـــال، يتم عمـــل خطـــط لتو�شيعها، اأو 

ال�شبكات على �شغط خفيف؛ يتم عمل 

تقليـــل ل�شرعة البيانات، وكذلك اأجهزة 

الكامريات اأو ت�شجيل الكامريات، فاأي 

كامريات تتوقف عن العمل يتم التفاعل 

معها فورا.

فهـــذا النظـــام يوفر الكثـــري من اجلهد 

ال�شتجابـــة  ال�شرعـــة يف  اإىل  ويـــوؤدي 

وتقدمي الدعـــم الفني، وحـــل امل�شاكل، 

م�شتـــوى  رفـــع  اإىل  يـــوؤدي  وبالتـــايل 

اخلدمة.

طموحات ت�سعون اإىل حتقيقها؟

بعـــد ا�شتكمـــال اخلريطـــة الربجميـــة 

واحللـــول املتكاملـــة للعمـــل اخلـــريي، 

ف�شـــوف يتم ا�شتحداث لوحـــة املتابعة، 

وهي خم�ش�شة لـــالإدارة العليا واملدراء 

يف اجلمعيـــة واللجـــان، ومتكنهـــم مـــن 

متابعة اأهـــم املوؤ�شـــرات التي متكن كل 

مدير مـــن الإدارة ال�شحيحة يف جمال 

عملـــه، من خـــالل موؤ�شـــرات الأعمال 

اخلرييـــة الإغاثيـــة، املـــوارد الب�شرية، 

املحا�شبـــي،  الأداء  الوظيفـــي،  الأداء 

وهكذا..

ومتكن لوحـــة املتابعة املدير من متابعة 

موؤ�شر الأداء القيا�شي. 
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ا�شتقبـــل امل�شلمون �شهـــر رم�شان، وهو 

�شيـــف طيب كـــرمي مبـــارك، جمع اهلل 

فيه جوامع اخلري، فيه ارتبطت ال�شماء 

بالأر�ـــص فنـــزل اأف�شـــل منهـــج ممثال 

يف القـــراآن الكـــرمي لأف�شـــل اأمـــة كتب 

اهلل لهـــا ال�شيادة والريـــادة؛ ما التزمت 

بذلـــك املنهج الرباين الـــذي يجمع بني 

الدنيا والآخرة، يف اإطار قومي ي�شعد به 

الفرد والأ�شـــرة واملجتمع، بل والب�شرية 

جمعاء. 

ويف هذا ال�شهر الكرمي تتعدد اجلوانب 

الرتبويـــة والإميانية التي ت�شمو بامل�شلم 

اإىل اأعلـــى عليني، ومن هـــذه اجلوانب 

اجلانـــب القت�شـــادي الـــذي ل ينف�شم 

الإ�شـــالم عـــن اجلانـــب الإميـــاين  يف 

والأخالقي.. فرم�شان �شهر القت�شاد 

وفيه من الدرو�ص القت�شادية ما ي�شهم 

يف ح�شن العبادة وح�شن العمل يف هذا 

ال�شهـــر الكرمي. وميكن اإيجاز اأهم هذه 

الدرو�ص القت�شادية فيما يلي: 

• تنمية الإح�سا�س بالفقراء ومعاناتهم 

�شهر رم�شان فر�شة لل�شائم لالإح�شا�ص 

باأمل الفقـــري ومعاناته وحرمانه، فكثري 

من امل�شلمني يف بقاع الأر�ص يفرت�شون 

الأر�ص ويلتحفون ال�شماء ول يجدون ما 

ي�شد رمقهم، فما اأحوج ال�شائم اإىل تذكر 

هـــوؤلء والتكافل معهم، والأخذ باأيديهم 

للرفع من م�شتواهم القت�شادي، وهذا 

بـــدوره يوؤدي اإىل تداول املال وقيام نوع 

من التـــوازن القت�شـــادي والجتماعي 

بني اأفـــراد املجتمع. {َكْي َل يَُكوَن ُدولَة 

ْغِنَياِء ِمنُْكــْم} »احل�شر:7«.
َ
بنَْيَ اْلأ

وقـــد �شبـــه ابـــن عبا�ـــص -ر�شـــي اهلل 

عنهما- جـــود النبي -]- يف رم�شان 

بالريـــح املر�شلـــة، وهو ت�شبيـــه غاية يف 

البالغة، قال ابن املنري: "وجه الت�شبيه 

بـــني اأجوديته ] باخلري، وبني اأجودية 

الريـــح املر�شلـــة اأن املـــراد بالريـــح ريح 

الرحمة التي ير�شلها اهلل تعاىل لإنزال 

الغيـــث العام الذي يكـــون �شببا لإ�شابة 

الأر�ـــص امليتة وغري امليتـــة، فيعم خريه 

وبره من هو ب�شفة الفقر واحلاجة، ومن 

هـــو ب�شفـــة الغنى والكفايـــة، اأكرث مما 

يعـــم الغيث النا�شئة عـــن الريح املر�شلة 

]" »فتح الباري لبن حجر 139/4«. 
ومن اجلود يف رم�شان زكاة الفطر التي 

و�شفها النبي ] باأنها: "طهرة لل�شائم 

من اللغـــو والرفث وطعمـــة للم�شاكني" 

»رواه اأبوداود«.

اإن امل�شلـــم حينما ينفق يعي اأن ماله يف 

زيادة دونها نق�شان، واأن حتقيق الربكة 

يف حياتـــه ومعا�شـــه يرتبـــط ارتباطـــا 

وثيقـــا باإيتـــاء حـــق اهلل تعـــاىل فيمـــا 

اأودعـــه بني يديه من مـــال، ف�شال عما 

حتققـــه ال�شدقة من اإطفـــاء للخطيئة، 

والوقايـــة من ال�شوء، وال�شفاء من العلل 

والأ�شقام. 

)137( ــ يوليو 2014 ــ رم�شان 341435

رمضان شهر االقتصاد



• تربية ملكة النظام يف نف�سية ال�سائم 

�شهـــر رم�شـــان و�شيلة طيبة من و�شائل تربية ملكة النظـــام، فاإذا كان ال�شائم يعي 

قيمـــة النظام يف ال�شالة من خالل مواقيتها املكتوبـــة، وترا�ص ال�شفوف كالبنيان 

املر�شو�ـــص وائتـــالف القلوب، فاإن ال�شيام يحقق ذلـــك الهدف اأي�شا.. األ ترى اأن 

امل�شلمـــني يلتزمون بوقت واحد لالإم�شاك منذ طلوع الفجر، ووقت واحد لالإفطار 

مع غروب ال�شم�ص، فاأي نظام ووحدة جتدها يف اأمة بعد ذلك. 

• تنمية املوارد الب�سرية 

�شهـــر رم�شان فر�شة لتدريب العن�شر الب�شري على �شبط النف�ص وح�شن التعامل 

مـــع الآخرين، وهو ما ينعك�ص اإيجابا علـــى نظام العمل داخل املوؤ�ش�شات، وحتقيق 

الرتابـــط بـــني اأع�شائها. يقـــول الر�شـــول ]: "ال�شيام جنة، فـــاإذا كان يوم �شوم 

اأحدكم فال يرفث ول ي�شخب ول يجهل، فاإن �شامته اأحد اأو قاتله فليقل اإين امروؤ 

�شائم، اإين امروؤ �شائم". »رواه البخاري وم�شلم«.. فهل راأيت و�شيلة ل�شبط النف�ص 

وكبح جماحها تفوق ذلك؟!. اإن الإ�شالم يريد بذلك اأن يكون امل�شلم منظبطا بلجام 

العقل واحلكمة، فال حتركه العواطف ول تلوكه الأهواء، ول يهيجه الغ�شب. 

• الرتبية على الرقابة الذاتية 

�شهـــر رم�شـــان فر�شـــة للنف�ـــص املوؤمنـــة للرتبية علـــى الأمانة 

والإخال�ص والإتقـــان يف العمل، والتخلي عن ت�شييع الأوقات، 

وكل هـــذا ينعك�ـــص اإيجابا على الإنتـــاج؛ فال�شائم يعلم اأن اهلل 

مطلع عليه ويعلم اجلهر وما يخفى، واأن ال�شيام �شر بني العبد 

وربـــه، "كل عمـــل ابن اآدم له اإل ال�شوم فاإنه يل واأنا اأجزي به" 
يَُّها 

َ
»رواه البخـــاري وم�شلم«، واأن ثمـــرة ال�شيام هو التقوى {يَاأ

َياُم َكَما ُكتَب َعلَى الَِّذيَن ِمْن َقبِْلُكْم  الَِّذيَن اآَمنُوا ُكِتَب َعلَيُْكُم ال�شِّ

لََعلَُّكـــْم تَتَُّقوَن} »البقرة:183«، وهذا الأمر خري و�شيلة للرتبية 

علـــى الرقابـــة الذاتية التـــي تدفع ال�شائم اإىل بـــذل املزيد يف 

عملـــه وا�شتغالل وقته اأميـــا ا�شتغالل، ومـــن طرائف ما يذكر 

يف هـــذا ال�شياق، اأن اأحد رجال الأعمـــال الأ�شبان كان يفتخر 

بعماله املغاربة، الذين كانوا ي�شومون وي�شلون، وكان ي�شجعهم 

على ال�شيـــام، ويعتني بنف�شه بتهيئـــة فطورهم و�شحورهم، ملا 

كان يجـــده فيهم من اجلديـــة والأمانة والإخال�ص، ما ل يجده 

عند غريهم.. فاأين هوؤلء ممن يتخذون ال�شوم حجة للتكا�شل 

والقعود عن اعمالهم؟!
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• الرتبية ال�ستهالكية 

يت�شم �شهر رم�شان مب�شاعفة اخلريات، 

وحلول الربكات، فهو بحق �شهر الربكة 

القت�شادية لالأمة الإ�شالمية، وقد اأ�شار 

النبـــي -]- اإىل ذلك يف قوله: "اأتاكم 

رم�شان �شهر بركة" »رواه الطرباين«.. 

"ياأيهـــا النا�ص قـــد اأظلكـــم �شهر عظيم 
مبـــارك" »رواه البيهقـــي«.. "�شهر يزاد 

فيه رزق املوؤمن" »رواه ابن خزمية«.

واملتدبـــر لآيـــات القـــراآن الكـــرمي يجد 

اأن هنـــاك رباطـــا جليـــا بـــني التقــــوى 

والربكــــــة، ظاهـــر يف الربـــط بني قوله 

يَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا ُكِتَب َعلَيُْكُم 
َ
تعالــى: {يَاأ

َيـــاُم َكَما ُكتَب َعلَى الَِّذيَن ِمْن َقبِْلُكْم  ال�شِّ

لََعلَُّكـــْم تَتَُّقوَن} »البقـــرة:183«، وقوله 

ْهـــَل الُْقـــَرى اآَمنُوا 
َ
نَّ اأ

َ
تعـــاىل: { َولَـــْو اأ

َماِء  َواتََّقْوا لََفتَْحنَا َعلَيِْهْم بََرَكاٍت ِمَن ال�شَّ

ْر�ِص} »الأعراف:96«.
َ
َواْلأ

ورغم الربكة القت�شادية يف هذا ال�شهر 

الكرمي فـــاإن الزيـــادة يف الربكة تتحول 

اإىل ال�شتهـــالك ل الدخار، فنحن اأمة 

لالأ�شـــف ال�شديـــد اأ�شبـــح ال�شتهالك 

ديدنها، حتى �شـــدق فينا قول الرئي�ص 

الأمريكـــي الأ�شبق نيك�شون: "اإن العرب 

ل يعرفون كيف ي�شنعون الرثوة ولكنهم 

يعرفون جيدا كيف ينفقونها". 

ومـــن و�شايا ر�شـــول اهلل ] يف جمال 

مـــن  "مـــا عـــال  الإنفـــاق؛ العتـــدال: 

اقت�شـــد"، »رواه اأحمد«، وجاء يف الأثر 

عـــن يو�شف عليه ال�شـــالم: اأنه ملا �شار 

اأميًنا على خزائن الأر�ص، ما كان ي�شبع 

اأبـــًدا، فلما �ُشئل عن ذلـــك قال: اأخاف 

اإن �شبعـــت اأن اأن�شـــى اجلياع. وكان من 

هديـــه ] اأن يفطـــر على رطبـــات اإن 

وجدها، فـــاإن مل يجدها فعلى ح�شيات 

مـــن ماء، وهذا يـــدل على اأن النبي ]  

كان يتخذ �شهر رم�شان تروي�ًشا وتربية 

للنف�ـــص، ل كمـــا نفعل نحن مـــن اإتخام 

اأنف�شنـــا بامللـــذات من مـــاآكل وم�شارب، 

دون تدبـــر قوله ]: "ما مـــالأ ابن اآدم 

وعـــاًء �شًرا من بطنـــه. بح�شب ابن اآدم 

لقيمات يقمن �شلبه، فاإن كان ل حمالة 

فاعـــاًل فثلـــث لطعامه، وثلـــث ل�شرابه، 

وثلث لنَف�شه" »رواه الرتمذي«. 

رمضان شهر البركة 
االقتصادية لألمة 

اإلسالمية.. لذلك فهو 
شهر عظيم مبارك
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يعرف مدراء الأعمال باأنهم الأ�شخا�ص 

الذيـــن لديهـــم القـــدرة علـــى ت�شغيـــل 

الأعمـــال بكفاءة عاليـــة وقدرة متميزة، 

لتحقيق ربح كبري للموؤ�ش�شات وال�شركات 

التي يقومـــون باإدارتهـــا، ويكونون على 

اإملـــام بتخ�ش�ص اأكرث مـــن يف املبيعات، 

الت�شويـــق، العالقـــات العامـــة، البحث، 

حتليـــل العمليـــات، معاجلـــة البيانات، 

والقت�شـــاد  الإح�شـــاء،  الريا�شيـــات، 

وغريها.

ويقـــوم مدراء الأعمـــال بو�شع اخلطط 

والربامج للدفـــع باملوؤ�ش�شة اإىل النجاح 

وتبـــووؤ مكانـــة متقدمة بـــني املوؤ�ش�شات 

علـــى  وللتعـــرف  املختلفـــة،  والهيئـــات 

ذلـــك �شوف نقدم يف هذا العدد ال�شبل 

والو�شائـــل لتحقيق خطة ذات م�شامني 

واأهـــداف حتقـــق للموؤ�ش�شـــة ما تطمح 

اإليه. 

أ-  مقومات الخطة االستراتيجية:

وال�شوؤال الذي يطرح نف�شه حالياً، هو: 

كيف ت�شمم اخلطة ال�شرتاتيجية؟ 

يتـــم الإجابة عن هـــذا ال�شـــوؤال باتباع 

الأ�شلـــوب التحليلي، والـــذي هو عبارة 

عن اخلطوات التالية: 

1 - حتديد الهدف: 

هـــذه املرحلـــة يتخللهـــا عمليـــة تقييـــم 

ومعرفـــة اأماكـــن القـــوة وال�شعف، كما 

تتميـــز مبعرفـــة ت�شخي�ـــص التهديدات 

والفر�ص املتاحة. 

تتمثـــل عمليـــة تقييـــم ومعرفـــة اأماكن 

القـــوة وال�شعـــف بنظـــرة التنظيم اإىل 

قدراته التمويلية والأفرادية والإنتاجية 

املتوفـــرة  والتكنولوجيـــا  والت�شويقيـــة 

لديه. 

اأمـــا بالن�شبـــة لت�شخي�ـــص التهديـــدات 

والفر�ـــص فتمثـــل يف نظـــرة التنظيـــم 

التاأثـــريات اخلارجية التي قد تاأتي من 

واقع الو�شـــع القت�شـــادي اأو من واقع 

املناف�شـــني اأو املورديـــن اأو قد تاأتي من 

ظهور �شلع جديدة اأو �شلع بديلة. 

2 - البحث عن البدائل: 

بعـــد تقييـــم اأماكـــن القـــوة وال�شعـــف 

ومعرفـــة التهديـــدات والفر�ـــص، تبـــداأ 

عملية البحـــث عن البدائـــل والتي تتم 

من خالل معرفة اأماكن القوة وال�شعف 

يف املن�شاأة، وحتديد ومعرفة التهديدات 

والفر�ص املتاحة واملتوفرة وقيا�ص مدى 

قـــدرة املنظمـــة علـــى متويـــل التنظيم 

الب�شريـــة  املـــوارد  اإدارة  يف  وقدرتهـــا 

والت�شويقية يف املنظمة. 

التخطيط اإلداري الناجح والمتميز
 لمدراء األعمال



39 )137( ــ يوليو 2014 ــ رم�شان 1435

التنمية الب�سرية

3 - و�سع اخلطة ال�سرتاتيجية:

يف هـــذه املرحلة يتـــم تو�شيح الأ�شلوب 

واخلطوات التي تتبـــع من اأجل حتقيق 

اأهداف التنظيم، يف هذه املرحلة اأي�شاً 

يتـــم تو�شيح نـــوع التكنولوجيـــا املتبعة 

لتحقيق ذلك، كما يجب تو�شيح املوارد 

التـــي يجـــب توافرها مـــن اأجل حتقيق 

اأهداف التنظيم. 

4 - و�سع اخلطة التكتيكية 
التف�سيلية: 

الهدف من اخلطة التكتيكية التف�شيلية 

هو م�شاعدة اخلطـــة ال�شرتاتيجية يف 

اإجناز اأهدافها ومهمتها. 

5 - املراقبة وتقييم النتائج: 

من اأجـــل اإجنـــاز اخلطة بنجـــاح �شواء 

كانت ا�شرتاتيجية اأو تكيتيكية يجب اأن 

يرافقها عملية املراقبة واملتابعة للتاأكد 

مـــن تنفيذهـــا، ويف حالة عـــدم حتقيق 

الأهداف املرجوة من اخلطة يجب على 

وا�شعـــي اخلطة التفكري ومراعاة و�شع 

اأهداف واأ�شاليب جديدة.

القرار: اتخاذ  ب – مراحل 

وت�شخي�ـــص  امل�شكلـــة،  حتديـــد   -  1
امل�شكلة، ومعرفة حجم امل�شكلة ونوعها 

حلهـــا  وطـــرق  وطبيعتهـــا  وم�شدرهـــا 

وعالجها، وكيفية التغلب عليها.

2 - حتديـــد الهـــدف بدقـــة وو�شـــوح 
ومعرفة ما هي اأهداف املنظمة.

3 - البحث عـــن البدائل املنا�شبة حلل 
امل�شكالت ولتخاذ القرارات.

4 - تقييم البدائل وو�شع عملية مقارنة 
بـــني عدة بدائـــل وعمل درا�شـــة عملية 

لهذه البدائل.

5 - اختيـــار البديـــل الأمثـــل والأف�شل 
اأ�شـــرع حـــل  والأوفـــر والـــذي يحقـــق 

وباأق�شر الطرق.

6 - تنفيذ احلل الأمثل.

7 - املتابعـــة واملراقبـــة واإجـــراء عملية 
الإ�شـــالح والتغيـــري يف حالـــة اكت�شاف 

جتـــارب  مـــن  وال�شتفـــادة  الأخطـــاء 

املا�شي.

 غالباً ما يتم التخطيط ق�شري املدى يف 

امل�شتويـــات الدنيا، يف حني اأن متو�شط 

املدى يتم يف امل�شتويـــات الو�شطى، اأما 

طويل املدى ففي امل�شتويات العليا. 

جـ - ماهي خواص الخطة الجيدة؟ 

تتميـــز اخلطـــة اجليـــدة باخل�شائ�ـــص 

التالية: 

1 - املرونـــة: يجب علـــى اخلطة اأن ل 
تت�شـــف باجلمـــود، ومن ال�شـــروري اأن 

تعطـــي جمـــال للتعامـــل مـــع املتغريات 

اجلديدة. 

2 - ال�شمـــول: من ال�شروري اأن ت�شمل 
اخلطـــة كل م�شتويات الهـــرم الوظيفي 

اإجنـــاز  يف  م�شتـــوى  كل  دور  وتو�شـــح 

الأهداف العامة للتنظيم.

3 - الو�شـــوح: مـــن خ�شائ�ـــص اخلطة 
اجليـــدة الو�شـــوح، فاإذا كانـــت اخلطة 

وا�شحة فاإنها تبعث يف نفو�ص املروؤو�شني 

الرتيـــاح والطماأنينـــة وت�شجيعهم على 

العمـــل، اأمـــا اإذا كانـــت الأمـــور غـــري 

وا�شحة ومبهمة فاإنها تثري يف نفو�شهم 

املخـــاوف وال�شـــك، وهـــذا يوؤثـــر علـــى 

اأدائهم واإنتاجهم. 

4 - الواقعيـــة: يجـــب علـــى اخلطة اأن 
تتميز بالواقعية والعملية. 

5 - الر�شميـــة: عندمـــا تكـــون اخلطة 
ر�شمية ي�شبـــح تنفيذها ملزماً على كل 

الأطراف املعنية.

6 - الإعالن عنها، حتى يعرف وي�شمع 
عنها اجلميع. 

7 - التحديـــد والدقـــة لـــكل تفا�شيـــل 
اخلطة.

قاعدة اإداريـــــــة: هناك اأ�سئلـــــــة يجب اأن 

يقـــــــوم املدير بالإجابة عنهـــــــا، وهي كما 

يلي: 

1 - ماهو العمل الإداري الواجب القيام 
به يف املنظمة؟

2 - ما هي اأهداف املنظمة؟

3 - متى يجب اإجناز اأعمال املنظمة؟ 

4 - اأين �شيتم اإجناز اأعمال املنظمة؟ 

5 - من هو الذي �شيقوم باإجناز اأعمال 
املنظمة؟

6 - كيف �شيتم اإجناز اأعمال املنظمة؟ 

7 - ما هي امل�شاكل الإدارية التي �شوف 
تواجهها املنظمة؟

8 - مـــا هـــي احللـــول املنا�شبـــة لهـــذه 
امل�شاكل يف املنظمة؟

حممد �سرور احلريري / ماج�شتري اإدارة اأعمال - مدرب تنمية موارد ب�شرية



قاعدة اإداريــــــة:

ال�سروط الواجب توافرها يف الأهداف: 

1 - ترتيب الأولويات.
2 - حتديد امل�شوؤوليات. 

3 - يجـــب اأن تكـــون الأهداف وا�شحة 
و�شهلة يف التطبيق.

4 - يجـــب اأن تكـــون الأهـــداف مرنـــة 
وقابلة للتطبيق العملي.

5 - يجـــب اأن تكـــون الأهداف منطقية 
وواقعية وقابلة للقيا�ص.

مالحظـــة اإداريـــة مهمـــة: اأمـــور يجب 

مراعاتها عند التخطيط:

مـــــــن ال�سروري اأن ن�ســـــــع بعني العتبار 

عند التخطيط الأمور التالية: 

1 - النظرة ال�شاملة للتخطيط. 
2 - حتديد امل�شوؤوليات.

3 - الهتمام بالتكاليف. 
4 - تقلي�ص الغمو�ص.

5 - ماهي فوائد التخطيط؟

ت�سمل فوائد التخطيط الآتي: 

التخطيـــط يف حتديـــد  ي�شاعـــد   -  1
اأهداف التنظيم.

2 - ي�شاعـــد التخطيـــط يف مواجهـــة 
املناف�شني.

3 - ي�شاعـــد التخطيـــط يف مواجهـــة 
التطـــورات واملتغـــريات التـــي حتـــدث 

يف البيئـــة اخلارجيـــة، مثـــل املناف�شني 

واملوردين وامل�شتهلكني وغريهم.

4 - ي�شاعـــد يف التن�شيق والتكامل بني 
اإدارات التنظيم.

الفر�ـــص  معرفـــة  يف  ي�شاعـــد   -  5
والتهديدات اخلارجية.

6 - ي�شاعد يف تقييم قدرات التنظيم.

د - ماهي مشكالت وعوائق 

التخطيط؟

اإن هنـــاك م�شـــكالت وعوائـــق تعرت�ص 

طريق التخطيط وهي:

1 - غالبـــاً ما تواجـــه عملية التخطيط 
م�شكالت، وخا�شة عند التغيري والقيام 

بعملية التغيري.

2 - يعد التغيـــري والنتقال اإىل مرحلة 
كربى اأو اإىل عمل جتاري جديد خميفاً 

اأمـــام بع�ـــص املـــدراء الذيـــن يت�شفـــون 

باجلمـــود والتخلـــف، كمـــا اأن عمليـــة 

التطوير والتحديث والتجديد تعد اأمراً 

مفاجئاً ومرعبـــاً ومهيباً اأمام املتخلفني 

من الإداريني.

3 - رف�ص بع�ص املدراء لعملية التغيري 
يعد عيباً كبرياً وم�شكلة خطرية وعقبة 

عظمـــى تقف اأمام عمليـــات التخطيط 

ال�شليـــم وو�شـــع اخلطـــط والأهـــداف 

اجليدة.

4 - يعترب البعد الزمني عامال مهما يف 
عملية التخطيط، فكلما اأخذت اخلطة 

بعداً زمنياً اأطول دخلت وظهرت عوامل 

جديـــدة وحديثـــة قـــد توؤثر علـــى �شري 

اخلطة وتنفيذها.

5 - اإن حجـــم املن�شاأة يوؤثر على عملية 
التخطيـــط، فكلمـــا كرب حجـــم املن�شاأة 

تعر�شـــت اخلطة ل�شعوبـــة يف التنفيذ، 

وذلك نظراً لظهور بع�ص الأحداث غري 

املتوقعة.

6 - تغـــري القوانـــني اخلارجيـــة وتقلب 
اللوائـــح وتعـــدد الأنظمـــة الإدارية يعد 

عائقاً اأمـــام حتقيق كثري من الأهداف، 

وتغيري اخلطط ب�شكل م�شتمر كذلك.

7 - عـــدم القـــدرة علـــى التكيـــف مـــع 
الظروف البيئيـــة اخلارجية والداخلية 

املحيطـــة بال�شركـــة يعـــد عائقـــاً اأمـــام 

وحتقيـــق  اخلطـــط  تنفيـــذ  عمليـــات 

الأهداف.

8 - امللـــل الوظيفـــي والروتـــني العملي 
لعمليـــات  م�شعفـــاً  يعـــد  الر�شمـــي 

التخطيط ال�شليم.

9 - عـــدم وجـــود اخلـــرباء واملخت�شني 
والتجـــارب  العلميـــة  اخلـــربات  وذوي 

العمليـــة يعد اأي�شـــاً عائقاً كبـــرياً اأمام 

و�شـــع اخلطـــط ال�شحيحـــة وحتديـــد 

الأهداف وترتيب الأولويات.

10 – اأخـــرياً: اإن مـــن اأهـــم مـــا يقـــف 
عائقـــاً اأمام ق�شايا التخطيط ال�شحيح 

هـــو الفو�شـــى الإدارية وعـــدم التنظيم 

والوظيفـــي، وعـــدم  والإداري  العملـــي 

تق�شيـــم الأعمـــال ومراعـــاة التخ�ش�ص 

العملي والوظيفي. 

التنمية الب�سرية

تقييم أماكن القوة 
والضعف والمخاطر 
يتوقف عليه نجاح 

الخطة االستراتيجية
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درا�سات

سلسلة دعوية متخصصة في دعوة غير المسلمين

البوذية في الميزان.. 

عمـرو عبداملولــى - باحث اأكادميي

دراسـة تحليلية )8(

»الرهبنــة« يف البوذيــة وموقف الإ�ســالم منها

الرهبنة ومدلولها:

اللغـــة  يف  الرهبنـــة  علـــى  يطلـــق 

»ال�شن�شكريتيـــة« ا�شـــم »باربا�شا« وهي 

مركبة مـــن كلمتني »بـــار« اأي الزهد اأو 

العتزال، و»با�شا« اأي املطلق، اأو التام، 

فيكون املعنى الزهد املطلق اأو العتزال 

التـــام، واملراد به العتـــزال عن البيوت 

وامل�شاكن، والعتـــزال عن اأ�شلوب حياة 

اأهلها اإىل اأ�شلوب رهباين، وهو التن�شك 

والتبتـــل، وقد عرفهـــا بع�ص العلماء يف 

البوذيـــة، باأنها هـــي المتناع عن جميع 

الرذائـــل، والعتـــزال التام عـــن احلياة 

املدنيـــة، اأو بتعبري اآخـــر: العتزال عن 

العامل كله. 

وقد ف�شر القدي�ـــص “بوذتات” الرهبنة 

بقولـــه: “اإن املراد بالرهبنة البوذية هو 

العتزال الكلي عن جميع �شوؤون احلياة 

املدنيـــة، وخل�شها يف �شبعة اأ�شياء: 1 - 

العتـــزال عن احليـــاة املدنية يف متلك 

الأمـــوال والـــرثوة، 2 - العتـــزال عـــن 

احليـــاة املدنية يف الرتابـــط والت�شال 

بالأقـــارب، 3 - العتـــزال عـــن العـــادة 

املدنية يف اللبا�ص، فـــال يلب�ص الرهبان 

بلبا�شهـــم  واكتفـــوا  املدنيـــني،  لبا�ـــص 

اخلا�ـــص، 4 - العتـــزال عـــن العـــادة 

املدنيـــة يف الأكل، فـــال يـــاأكل الرهبان 

اأكـــرث مـــن مـــرة واحـــدة يف اليـــوم، ول 

يجـــوز لهـــم الأكل بالليـــل كمـــا ل يجوز 

لهــــــــم الأكــــــل بالتلـــذذ والت�شهي، 5 - 

العتـــزال عن الأدوات التـــي ي�شتعملها 

املدنيون من الأدوات الثمينة والفاخرة، 

كالذهـــب، والف�شـــة، 6 - العتزال عن 

الكالم الـــذي يتكلم بـــه املدنيون، وعن 

ت�شرفاتهم واأفكارهم.

فالرهبنـــة البوذيـــة تقت�شـــي العتزال 

التام، والزهد املطلق يف املال، وامللب�ص، 

املدنيـــني،  �شـــوؤون  كل  ويف  والطعـــام، 

وعاداتهـــم، و�شعورهـــم. ومـــن املعروف 

اأن هـــذا النمـــط مـــن الرهبنـــة البوذية 

هو الذي تدين بـــه الكني�شة الن�شرانية 

بعدهـــا، واإن اختلفـــت بينهما يف بع�ص 

منهجهمـــا  اأن  اإل  والتقاليـــد،  النظـــم 

واحـــد، فاملطلـــع والباحـــث يف مقارنة 

الأديان، يجـــد اأن الرهبان الن�شرانيني 

يف اآدابهـــم وت�شرفاتهـــم، اتبعـــوا املنهج 

البوذي دون حتريف، فالرتهب والتبتل 

وقمع ال�شهـــوات، وكبتها، هـــي �شيا�شة 

البوذية، وكذلك الهندو�شية قبلها.. 

الغر�س من الرهبنة

يف  للرهبنـــة  احلقيقـــي  الغر�ـــص  اإن 

البوذيـــة هـــو اإعـــدام الأمل، والت�شامـــي 

بالـــروح، اأو الو�شول اإىل »نرفانا«، فقد 

زعم البوذيون اأن الو�شول اإىل »نرفانا« 

يف اأ�شـــرع وقـــت ل يتـــم اإل بانخراطهم 

يف �شلـــك الرهبنـــة، وذلـــك لأن احلياة 

املدنية اأو املنزلية على حد تعبريهم لها 

عقبات، ولهـــا موانع كثـــرية، قد حتول 

دون الو�شـــول اإىل »نرفانا«، وقد ذهب 

»بـــوذا« اإىل اأن الرهبانية اأ�شلوب جليل 

من اأ�شاليب احلياة، ملا فيها من ت�شحية 

�شاقة، لي�شلح لها كل اإن�شان، ول يقدر 

عليها كل اإن�شـــان، ول ي�شل اإىل غايتها 

كل مـــن �شلـــك �شبيلهـــا، كما زعـــم اأنها 

اأ�شمـــى وظفيـــة للب�شـــر، واأن اأ�شحابها 

هـــم يف اأ�شمـــى مراتـــب النا�ـــص. فقـــد 

اأكـــد »بوذا« يف كثـــري من كالمه خطورة 

احليـــاة املدنيـــة، فمثلهـــا مـــرة بالبحر 

الوا�شـــع املخيـــف، ومرة اأخـــرى بالغابة 

املليئة باحليوان املفرت�ص.

ول يخفـــى اأن “بـــوذا” ق�شـــد من هذا 

التمثيـــل تخويـــف اأتباعـــه مـــن احلياة 

املدنية ليلتحقـــوا معه بالرهبانية، ومن 

اأجـــل هذا تنـــادي البوذيـــة بالرهبانية، 

البوذيـــني  الرجـــال  جلميـــع  وتفر�ـــص 

اأن يدخلـــوا فيهـــا مـــرة يف حياتهم، اأما 

�شبيـــل  علـــى  فرهبانيتهـــن  ن�شاوؤهـــم 

الختيار، ل على �شبيل الإلزام. 

ن�ساأة الرهبنة وتطورها

يرجع تاريخ ن�شاأة الرهبنة يف البوذية اإىل 

الع�شر البـــوذي الأول، عندما انت�شرت 

يف ذلـــك الع�شـــر مظاهـــر الرهبانيـــة، 

وذلك بظهور عدد من الن�ّشاك والرهبان 

من الرباهمة، واجلينيـــني، واليوجيني، 

اإىل  ينقطعـــون  وغريهـــم، كان هـــوؤلء 

الغابات والكهوف متن�شكني، مرتهبني، 

مبتعديـــن عن العامل وعـــن نعيم الدنيا 

وزخارفهـــا. فبع�شهـــم ي�شتغرقـــون يف 

التاأمل، والتفكري يف اأ�شرار احلياة، وفك 

غوام�شها، واآخرون يتدربون على جميع 

اأنواع التعـــب وامل�شقة، زاعمني اأن ذلك 

تنقيـــة للـــروح، وحترير لها مـــن القيود 
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اجل�شمانية ومعوقاتها. وكان كثري منهم 

ينتقلون من قريـــة اإىل قرية ل�شتجداء 

الطعـــام، ويتجولون يف القرى والأرياف 

واأفكارهـــم، وكانـــت  لن�شـــر مبادئهـــم، 

الطبيعـــة، والأجـــواء، قد اأملـــت عليهم 

ظاهرة التحمـــل، وال�شرب على املتاعب 

وامل�شـــاق. وكان من بـــني هوؤلء الن�شاك 

»بـــوذا« فقد اتخـــذ الرهبانيـــة �شريعة 

لـــه يف احليـــاة، واتخـــذ حيـــاة الزهد، 

والتق�شـــف، منذ مغادرتـــه الق�شر، ومل 

يخـــرج عنها حتـــى نالته الوفـــاة، ولهذا 

جند اأن ق�شة حياته كلها قدوة لأتباعه 

يف احلياة الرهبانية ل غري. 

فقـــد روى الكتاب تريبيتـــاكا اأن “بوذا” 

عا�ص حياة التنقـــل والتجول، ومار�شها 

طـــوال حياتـــه، دون راحـــة، اأو �شكون، 

ودون قـــرار، اأو م�شتقـــر، مل يتخـــذ لـــه 

م�شكنـــاً، رغـــم انـــه ابـــن ملـــك، واأن له 

كثرياً من املال والرثوة، كان يلب�ص ك�شاء 

اليوجيني والرهبـــان طول حياته، وكان 

يحلق راأ�شه، ومي�شي حافيا يف الطريق، 

واإذا حـــل يف اأي قرية لن�شر دعوته، كان 

يوفر له اأهلها امل�شكن، واملاأوى، والأكل، 

وال�شـــراب لـــه وحلوارييـــه، ومل تن�شـــاأ 

الأديرة التـــي تنت�شر اليوم طول حياته، 

اأي اإن ق�شـــة رهبانية “بـــوذا” يف واقع 

اأمرها ل تخرج عن منط هوؤلء الن�ّشاك 

الذين عا�شرهـــم، فاأعجب به كثري من 

ال�شبان، والكهول من الرجال، والن�شاء، 

ولزمـــه هوؤلء على الـــدوام، ثم حاولوا 

اقتفـــاء اأثـــره يف كل �شـــيء، يف امللب�ـــص 

واملـــاأكل وامل�شرب وامل�شكـــن واملاأوى، اإن 

معظم تالميـــذه قد ترهبنـــوا، وتنازلوا 

عـــن بيوتهم، واأهاليهم، وعـــن اأموالهم، 

ومنا�شبهـــم، ليتبعوا “بـــوذا”، ويزاولوا 

معـــه تدريبـــات روحيـــة بالمتنـــاع عن 

جميـــع ال�شهوات، واللـــذات الكلية، فال 

يكـــون همهـــم ورغبتهـــم اإل التحرر من 

القيود اجل�شمانية، للو�شول اإىل البغية 

املن�شودة وهي “نرفانا” على حد زعمهم. 

وقد روى الكتـــاب “تريبيتاكا” حكايات 

كثرية عـــن رهبانية “بـــوذا” وتالميذه، 

وعـــن النظـــم والتقاليـــد التـــي ر�شمها 

“بـــوذا” لهم، مما يوؤكـــد اأن الرهبنة يف 

البوذية نظـــام ي�شتهوي نفو�ص البوذيني 

يف الهنـــد منـــذ اجليـــل الأول للتاريـــخ 

البوذي. وقـــد مرت الرهبنة يف البوذية 

مبراحل، فكانت باملرحلة الأوىل هروبا 

مـــن احليـــاة املدنيـــة، وبعدا عـــن املدن 

والقـــرى، وعن متاع الدنيا وانطالقا يف 

الغابـــة، بق�شد حماربـــة اجل�شد، وكبح 

الغريـــزة اجلن�شية، والإكثـــار من عبادة 

الرتكيـــز والتاأمـــل، مـــع املحافظة على 

الوحدة، والتفرد والعزلة.

وملـــا طـــال الزمـــن، كرث عـــدد البوذيني 

الراغبـــني يف الرتهب، ومـــال هوؤل اإىل 

نـــوع من الجتمـــاع واملعا�شـــرة، فكونوا 

جماعات منظمـــة، تتاألف من اأ�شحاب 

امليـــول الواحـــدة: رجـــال ون�شـــاء، لهم 

قوانـــني واآداب خا�شـــة بهـــم، واتخذوا 

لأنف�شهـــم اأ�شـــم “�شانغـــا” اأي جماعـــة 

عـــن  تعبـــريا  املت�شولـــني،  الرهبـــان 

زهدهـــم يف الدنيا، وبنوا لهـــم اأكواخا، 

اأو �شوامـــع متجـــاورة، يطلـــق عليها يف 

“ال�شن�شكريتيـــة” اأ�شـــم “اأ�شـــرام”. ثم 
انتهـــى بهم الأمر بعد مرور الزمن، اإىل 
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درا�سات

اإن�شـــاء املعابـــد الفاخرة واإن�شاء الأديـــرة للرهبان، وانت�شرت هنـــا وهناك يف ربوع 

الهنـــد. ومـــن هنا ميكن القول باأن الزهد والعزلة همـــا من الدعائم الأوىل للحياة 

الديرية يف البوذية، لأنهما مهدا يف اأول الأمر لنوع من حياة الرهبانية النفرادية، 

ميثـــل ذلـــك يف رهبانية “بـــوذا” وحوارييه، ثـــم حتولت بعد ذلـــك اإىل حياة ديرية 

اجتماعية بعد انت�شار املعابد والأديرة. 

يقـــول الدكتـــور “غ�شتـــاف لوبون” الـــذي عا�ص فرتة يف الهند ودر�ـــص ما فيها من 

الديانـــات: “والزهـــد اأح�شن و�شيلة لنيل حال بوذا، ومن هنا جاء النظام الرهباين 

الـــذي مل يعتـــم اأن مالأ الهند بالأديار، واأقـــوى طريقة يتخذها الإن�شان ليكون بوذا 

هـــو اأن يقتـــل يف نف�شـــه الرغبة التي هـــي علة احلياة والأمل، وهـــذا ما تهدي اإليه 

احلقائـــق الكربى الأربـــع التي هي اأ�شا�ص ال�شريعة البوذيـــة، والتي تخاطب رجال 

الرهبان ل اجلمهور “ اأما القوانني، والنظم، والتقاليد يف الرهبنة، فاإنها توطدت 

تدريجيا على اأيدي الرهبان البوذيني اأنف�شهم، ومل ي�شع “بوذا” يف حياته �شورة اأو 

�شكال معينا للنظام البوذي كما هو معروف اليوم، بل مت ذلك بعد وفاته على اأيدي 

الرهبـــان الأوائل، ثم الذين بعدهم، حيث اأدخلوا عليها تعديالت واإ�شافات كثرية، 

ح�شب اأهوائهم وم�شاحلهم، كما هو �شاأن �شائر القوانني والنظم الو�شعية. 

وبعـــد مرور الزمن وكرثة التعديالت، دونت النظم الرهبانية يف البوذية واأ�شبحت 

قانونا رهبانيا يحكم به الرهبان البوذيون فيما بينهم. 

�سلـــــــك  للدخـــــــول يف  البوذيـــــــني  عـــــــادة 

الرهبنة  

جرت عادة البوذيني اأن يدخلوا الأديرة 

ملمار�شة الرهبانية التي فر�شت عليهم، 

وهي على نوعني: الرهبنـــة الإجبارية، 

والرهبنة الختيارية. 

اأمـــا الرهبنـــة الإجباريـــة: فهـــي التـــي 

اأوجبتهـــا البوذيـــة علـــى كل رجـــل مـــن 

البوذيـــني مـــرة يف العمر، وهـــي ل تقل 

عـــن ثالثة اأ�شهر. وقد اعتقد البوذيون، 

اأن اعـــرتاف ال�شخ�ـــص بجميـــل والديه 

وبـــره لهمـــا ل يتّمـــان اإل بدخولـــه يف 

الرهبنـــة مرة يف احليـــاة، فالرتهب من 

البن -يف زعمهـــم- دليل على اإح�شانه 

لوالديـــه، واعرتافـــه مبعروفهما. وعلى 

هـــذا فقـــد جـــرت عادتهـــم اأن يرتهب 

اأبناوؤهـــم ثالثـــة اأ�شهر علـــى الأقل قبل 

�شروعهم يف الـــزواج. واأما الختيارية: 

فهي التي يتطوع لها البوذيون باأنف�شهم 

ملار�شـــة احليـــاة الرهبانيـــة علـــى مدى 

احليـــاة، والرهبـــان على هـــذا ال�شنف 

هم الذيـــن ميثلون الأغلبيـــة يف املعابد 

والأديرة، ويكون اأغلبهم من كبار ال�شن، 

اأمـــا ال�شباب فال يوجـــد منهم اإل عدد 

قليـــل. وللدخـــول يف الرهبنـــة طقو�ص 

دينية خا�شة ل تختلف كثريا بني الدول 

البوذيـــة اإل يف ال�شـــكل. ورد يف كتـــاب 

تريبيتاكا حكايـــات عن ترهب البوذيني 

الأوائـــل مفادها اأن الدخول يف الرهبنة 

يف الع�شـــر الأول للتاريـــخ البـــوذي كان 

يتم بوا�شطة “بوذا” وموافقته عليه، اأو 

بوا�شطة حوارييه وتالميذه الذين اأر�شلوا 

اإىل املـــدن والقرى للدعـــوة للبوذية، ثم 

بعـــد ان�شمام عـــدد كبري مـــن الرهبان 

اإىل اجلماعـــة البوذية تقـــرر الأمر باأن 

الدخول يف الرهبنة يتم بوا�شطة ع�شرة 

علـــى الأقـــل من كبـــار الرهبـــان، منهم 

رئي�ـــص املعبـــد. وذكرت بع�ـــص امل�شادر 

اأن ال�شبـــب يف ذلـــك هـــو احلفاظ على 

وجود الرهبان ال�شاحلني، والتوقي عن 

رهبان ال�شوء يف هذه الديانة. 
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ـــــــان  منـــــــاذج مـــــــن خ�سائ�ـــــــس الرهبـــــــــــــــــــ

وتقاليدهم 

للرهبـــان البوذيـــني خ�شائ�ـــص كثـــرية 

يخت�شون بها دون غريهم من املدنيني، 

وتعتـــرب هـــذه اخل�شائ�ـــص مـــن اأهـــم 

ال�شـــروط يف الرهبانيـــة. وفيمـــا يلـــي 

نورد بع�شا منها: لب�ص اللبا�ص الأ�شفر: 

من اأبـــرز خ�شائ�ص الرهبـــان البوذيني 

لب�ـــص اللبا�ص الأ�شفـــر، وهو عبارة عن 

قطعتني من القما�ص امل�شبوغ بالأ�شفر، 

وي�شعـــون فوقهما بع�ـــص الرقعة، دللة 

على الزهد، والفقر واملهانة، ول يلب�شون 

غري هذا اللبا�ص طوال مدة رهبانيتهم، 

جـــاء يف كتـــاب “بـــودا دهارمـــا”: “اإن 

اللبا�ص الأ�شفر رمـــز مقد�ص لرهبانية 

بوذا، فـــال يلب�شـــه اإل الرهبـــان، لأنهم 

ممثلون �شخ�ص بوذا”وكان هذا اللبا�ص 

يف القـــدمي عبارة عن اخلـــرق امللتقطة 

مـــن املزابـــل اأو بقايـــا اأكفـــان املوتـــى. 

فقـــد جاء يف كتاب تريبيتـــاكا اأن رجال 

يدعـــى “جيفـــاكا” وكان طبيبـــا للملك 

“مببي�شارا” ق�شـــد اإىل “بوذا” ليهدي 
اإليه الثوب امل�شبوغ من اأجود ال�شوف، 

فرف�ـــص “بوذا” قائال “اإن بوذا ل يلب�ص 

اإل رداء من�شوجـــا مـــن اخلرق امللتقطة 

مـــن املزابل، اأو من بقايـــا اأكفان املوتى، 

وهو ما يجب اأن يرتديه الإخوة الرهبان 

والزهاد”، ويف ذات فرتة جلاأ البوذيون 

يف مدينة “راجاغرها” اإىل اأخذ اخلرق 

اجلديدة وتركها عنـــد املزابل واأغ�شان 

وهـــي  الرهبـــان،  ليلتقطهـــا  ال�شجـــر، 

عـــادة متبعـــة عـــن بع�ـــص البوذيني اإىل 

اليوم.. حلق الراأ�ص واحلفاء: ومن اأبرز 

خ�شائ�شهم اأي�شا اأنهم يحلقون روؤو�شهم 

الوجـــه،  يف  �شعورهـــم  كل  ويحلقـــون 

كاحلاجبني وال�شارب واللحية وما �شابه 

ذلـــك، واأنهـــم ل مي�شـــون منتعلـــني، بل 

مي�شون حفاة، اقتفـــاءاً لـ”ببوذا” الذي 

كان يتجول يف املدن والقرى بدون نعل، 

لكـــن “بوذا” اأجـــاز النتعـــال فيما بعد 

لبع�ـــص تالميذه املر�شى، لأنه حدث اأن 

اأ�شابهم اأمرا�ص ب�شبب احلفاء. الت�شول 

وترك العمل: ومـــن خ�شائ�ص الرهبان 

البوذيـــني، اأنهم يعي�شون علـــى الت�شول 

لأنـــه الطريق الوحيد يف ح�شولهم على 

الطعـــام اليومي، فـــكل �شباح يخرجون 

من اأديرتهم حاملـــني الك�شولة -ق�شعة 

جلمـــع الطعـــام- ويتجولـــون يف �شمت 

و�شكينـــة مـــن بيـــت اىل بيـــت ليجمعوا 

قوت يومهم من اأيدي النا�ص. وهو عادة 

قدميـــة للرهبان يف الهنـــد، وقد اتخذه 

“بـــوذا” طريقـــا ملعي�شتـــه طيلـــة حياته 
الرهبانيـــة، وكان يعـــاين مـــن ذلك �شر 

عناء، فطاملا اأهانه بع�ص النا�ص وردوه، 

كمـــا كان يعـــاين اأحيانـــا ب�شـــوء الغذاء 

الـــذي يقدمه اإليـــه النا�ص وهـــو يقول: 

“نحـــن نعي�ص مـــن ال�شدقـــات، اأعطوا 
مـــا متلكـــون، فاأبـــواب نرفانـــا م�شرعة 

اأمـــام الذين بـــذروا الف�شيلـــة، فاأولئك 

يجنون املحبـــة” وعلى هذا فقد اعتقد 

البوذيـــون اعتقادا را�شخـــا، باأن تقدمي 

الطعام وال�شدقات لهوؤلء الرهبان من 

اأح�شـــن الأعمال، ومن اأق�شى ما يطمع 

فيـــه املـــدين من جـــزاء، وقـــد روي اأن 

“بوذا” وتالميـــذه اإذا اأرادوا ال�شتنكار 
علـــى النا�ـــص لأي �شبب مـــن الأ�شباب 

يرف�شـــون قبول �شدقاتهـــم، وذلك باأن 

يقلبـــوا ك�شكولتهـــم اإىل اأ�شفـــل،. وقـــد 

دعـــت هذه العادة يف البوذية اإىل وجود 

طائفـــة الك�شـــاىل من النا�ـــص ي�شتغلون 

الرهبانية طريقة ملعي�شتهم بدون كّد ول 

تعب.. يقـــول القدي�ص البوذي “بوذتات 

بيهك�شـــو”: “اإن من �شـــروط الرهبانية 

الفقـــر، اأي تـــرك العمـــل والكت�شـــاب، 

لأنهما من �شوؤون املدنيني، ل ي�شلح لنا 

الرهبـــان القيـــام بهمـــا، وعلينا جماعة 

الرهبـــان الر�شا والقناعـــة مبا ح�شال 

مـــن �شدقـــات املدنيني املح�شنـــني. اإن 

الك�شب عندنـــا اأداة من اأدوات الهموم، 

يـــوؤدي دائمـــا اإىل التملـــك، وهـــو قيد 

مـــن الأقيـــاد التي ت�شغـــل الإن�شان دون 

الو�شول اإىل الكمال وال�شعادة”. ال�شوم 

الدائم: وال�شـــوم عندهم هو القت�شار 

يف اليـــوم والليلـــة على اأكلـــه واحدة يف 

وقت ال�شحـــى، وهذا نظام عام جلميع 

الرهبـــان يف املعابـــد والأديـــرة، �شـــواء 

كانـــوا مـــن ال�شيـــوخ اأو املبتدئـــني وهو 

كحد اأدنى لل�شوم عندهم، اأما الرهبان 

ال�شائحـــون يف الغابات والأرياف، فلهم 

اختيـــار اأ�شلوب منا�شـــب ل�شومهم، لأن 

الغر�ـــص مـــن هـــذا ال�شوم هـــو جمرد 

اجلـــوع، واجلوع نوع من اأنواع املجاهدة 

على زعمهـــم. جاء يف كتـــاب تريبيتاكا 

حكايات كثرية عـــن الرهبان املتقدمني 

يف الهنـــد، وقـــد اأ�شعفـــوا اأج�شامهـــم 
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درا�سات

باجلـــوع، وامتنعوا من الطعام، و�شربوا 

ورق  يقتـــات  كان  مـــن  عليـــه، فمنهـــم 

الأ�شجـــار مدة �شنـــوات، ومنهم من كان 

يـــاأكل مـــرة واحدة يف كل �شهـــر، ومنهم 

من كان ميتنع عن اللحوم والطيبات من 

الطعام، ويكتفـــي بالطعام الرديء، وما 

اإىل ذلـــك. ال�شمـــت الدائـــم: ومن اأهم 

خ�شائ�ص الرهبان، لزومهم ال�شمت يف 

جميع ت�شرفاتهم، فال يتكلمون اإل عند 

ال�شـــرورة، وهو ركن مهـــم من اأركانهم، 

منها قولـــه يف اإحدى خطبـــه الطويلة: 

“اأيهـــا الرهبـــان املريـــدون، اأتعلمون ما 
اآفة الكالم؟ اإنـــه و�شيلة لإظهار �شفات 

املـــدح، وو�شيلة جللـــب العطايا، واملال، 

واملن�شب، واجلـــاه، والثناء، اأتعلمون ما 

ف�شيلـــة ال�شمـــت؟ اإنه رمـــز ال�شكينة، 

ونور من اأنـــوار الرنفانا، ول يتجاله اإل 

جماعتنـــا �شانغا  ويف مو�شع اآخر قال: 

“يجـــب على اأهـــل �شارمانـــا اأن يتغلبوا 
علـــى خواطرهم بال�شكوت، واأن يجعلوه 

رفيقـــا لهـــم يف طريقهم، واحلـــق اأقول 

لكـــم: اإن اأف�شـــل رفيـــق ملـــن ي�شري اإىل 

نرفانا ال�شمت وال�شكينة”.

والتبتل: من خ�شائ�ص الرهبان البوذيني 

التبتل، اأي النقطاع عن الزواج، وهو من 

اأهم �شروط الرهبنة، وذلك لأن الزواج 

يف زعمهم ملذة من ملذات الدنيا الدنيئة 

التـــي يجب عليهم البتعـــاد عنها، وغل 

من الأغـــالل التي ت�شغلهم عن موا�شلة 

املجاهدة والريا�شـــة، وقد عّده “بوذا” 

�شبباً للهموم والآلم اإذ يقول “اإن الذي 

عنده الزوج ين�شرف اإىل زوجه، والذي 

عنـــده اأولد ين�شرف اإىل اأولده، والذي 

ميلك اأبقارا ين�شرف اإىل اأبقاره، كل ما 

منلكـــه ي�شبـــب لنا الهمـــوم، ولكن الذي 

ل ميلـــك �شيئـــا لي�ص لديه هـــم” ومما 

روي عنـــه اأي�شا قولـــه “ل ينال الزاهد 

املريـــد اخلال�ـــص اإل بطهـــارة النف�ص، 

وتزكيـــة القلـــب، وقطـــع العالئـــق بينه 

وبـــني البدن، وح�شم لـــذات الدنيا، من 

اجلاه واملال، واملن�شب والثناء واخللطة 

باجلن�ـــص، والإقبال على الرنفانا كلية” 

وقـــد اأوردت بع�ص اأقوالـــه العنيفة عن 

�شلوك الرهبان نحو الن�شاء والتي تفيد 

كراهيـــة الن�شاء، والأمر بالبتعاد عنها، 

وعن م�شاكنتها كلية. 

ومن املعروف يف نظـــام الرهبنة، �شواء 

يف البوذيـــة اأو الن�شرانية، اأنه كان يقوم 

علـــى اأ�شا�ـــص الوحـــدة، والبتعـــاد عن 

النا�ـــص، وكبح الغرائـــز اجلن�شية، لأنهم 

زعموا اأن هـــذه الأفعال �شتو�شلهم اإىل 

مرتبـــة الـــروح النقية اخلا�شـــة، وعلى 

هذا فقـــد بالغ بع�ص الرهبـــان، وجّبوا 

خ�شيتهم، ليظهـــروا اأمام النا�ص مبزيد 

والنقطـــاع..  والتبتـــل،  الزهـــد،  مـــن 

�شكنـــى الدير واخل�شـــوع ل�شيخه: ومن 

خ�شائ�ص الرهبان البوذيني اأي�شا، اأنهم 

ل ي�شكنـــون املنـــازل، ول يبيتـــون بهها، 

ولكنهم يالزمون ال�شكنى باأديرتهم.

مناذج من الآداب والنظم يف الرهبنة

للرهبنـــة البوذيـــة اآداب ونظم يلتزم بها 

الرهبان يف حياتهم -الريا�شة الروحية- 

اأو ممار�شة »�شمادهي«: وهي جزء مهم 

يف العمـــل الرهباين، اإذ بهـــا تتم الغاية 

املن�شودة على حـــد زعمهم. واملجاهدة 

 -  1 ق�شمـــني:  اإىل  تنق�شـــم  عندهـــم 

املجاهدة يف خمالفـــة الهوى، وحماربة 

ال�شهوات، واإنـــكار الذات، وتهدف هذه 

املجاهـــدة اإىل اإ�شعاف اجل�شم، وتقوية 

الـــروح، وتروي�ـــص الغرائـــز وتتمثل يف 

اللتـــزام بـــالآداب والنظم التـــي بلغت 

227 فقـــرة. 2 - املجاهدة يف الريا�شة 
النف�شيـــة، وموا�شلـــة مترينهـــا، وتتمثل 

هـــذه املجاهدة يف ممار�شـــة ما ي�شمى 

عندهـــم »�شمادهـــي اأوبا�شانـــا« وهـــي 

مركبة مـــن كلمتني »�شمادهـــي« وتعني 

�شكون النف�ص اأو ال�شتغراق »واأوبا�شانا« 

وتعني التاأمل واملراقبة، وقد اأطلق على 



لم تكتف البوذية بالقضاء على الرغبات 
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هـــذه النظريـــة غالبـــا »�شمادهـــي« اأو 

التاأمـــل الذاتي وتهدف هـــذه املمار�شة 

)�شمادهـــي( اإىل الو�شـــول اإىل الفنـــاء 

اأو الفراغ وهو نهايـــة مطاف البوذيني، 

واآخـــر مرحلـــة مـــن مراحـــل الطريق، 

والهـــدف الأ�شمـــى للعمـــل الريا�شـــي 

-�شمادهي-. ويروى عن »بوذا« اأحاديث 

كثرية عن ممار�شة �شمادهي اأذكر منها: 

»يـــا اإخوتي بهيك�شـــو مار�شوا �شمادهي 

لأن �شاحـــب �شمادهـــي يـــدرك بب�شره 

كل �شـــيء علـــى حقيقتـــه، اإنـــه يعـــرف 

اأن العـــني، والأذن، والأنـــف، والل�شـــان، 

واجل�شـــم، والنف�ـــص، كل ذلـــك متغـــري، 

ويعـــرف اأن ال�شورة وال�شوت والرائحة 

والـــذوق واللم�ـــص والتفكـــري كل هـــذا 

متغـــري، واأن كل متغري ل حقيقة له ول 

جوهـــر “يا اإخوتي بهيك�شو ركز فكرك، 

ول ت�شعـــف، ول تـــرتك فكـــرك يع�شق 

كيفما ت�شاء، اإنه ل ميكن احل�شول على 

العمـــق يف التفكري ملـــن مل يكن حكيما، 

واحلكيـــم هو الذي ميار�ـــص �شمادهي، 

والرتكيـــز يف التاأمل “اأوبا�شانا” كل من 

يعـــود نف�شه علـــى ممار�شـــة �شمادهي 

والتاأمـــل فقد قرب من نرفانا” ووا�شح 

من هذا اأن الو�شول اإىل نرفانا “بوذا” 

ل يكفـــي جمرد الق�شاء على الرغبات، 

اأو رف�ـــص متاع الدنيا، بل لبد مع ذلك 

مـــن ريا�شة النف�ص بتمريـــن �شمادهي، 

وا�شتمـــرار التاأمـــل والتفكـــري يف جميع 

احلركات والأعمـــال اليومية. ولتمرين 

�شمادهـــي ثالث مراحـــل يجب اأن يقوم 

املريـــد باجتيازها للو�شـــول اإىل الفناء، 

والتحرر عن الدنيا، وتدرجا من الأبطاأ 

اإىل الأ�شعـــب، ومن الأغلظ اإىل الأدق، 

ول يتم النتقـــال اإل بالتدرج. واملراحل 

الثالث هي التثبيت، ثم التاأمل والتمركز، 

ثم الفناء. واملراد بالتثبيت هو املجاهدة 

يف اإح�شار النف�ص وت�شكينها، وتفريغها 

عـــن �شواغـــل الدنيا، بحيـــث ل يخطر 

بالبـــال �شيء �شوى الفـــراغ، ثم ملا تعود 

املريـــد على مرحلة التثبيـــت وطماأنينة 

النف�ص ينتقل اإىل مرحلة التاأمل، واملراد 

هـــو التاأمـــل الذاتـــي العميـــق يف �شيء 

معـــني، كالتاأمل يف النف�ص، اأو يف ماهية 

اجل�شـــم وطبيعته، مـــن حيث احلدوث، 

والتغـــري، والعـــدم، وينتهـــي تاأملـــه اإىل 

الفنـــاء والنعدام والفـــراغ، فاإذا تو�شل 

املريـــد اإىل هـــذه املرحلـــة مـــن التاأمل، 

فاإنـــه يكون قـــد ن�شـــي ج�شـــده، وذاب 

ذهنه، ون�شي العامل اخلارجي كله، وقد 

تو�شل اإىل مقـــام الفناء، اأي الفناء عن 

الأكوان كلهـــا، مبعنى اأنه ل ي�شبح يرى 

�شيئا فيـــه ذات اأو جوهـــر، حتى نف�شه 

حيث ل يراهـــا كاأنها ذات، واإمنا يراها 

كاأنهـــا جلد، وحلم، وعظـــم يتكون منها 

اجل�شـــم املفرت�ص واملزعـــوم. وهذا هو 

مـــا ي�شمى عند البوذيـــة “�شونياتا” اأي 

الفراغ كما ي�شمـــى اأي�شا “اآناتا” اأي ل 

جوهر، وكالهما مـــن املبادئ الفل�شفية 

الباطلـــة عند “بـــوذا”، ولكـــن القدي�ص 

البوذي “بوذتـــات” ين�شح باتخاذ و�شع 

واحد ثابت ومريح، واأ�شار اإىل اأنه و�شع 

“بـــوذا” يف ممار�شتـــه �شمادهـــي وهذا 
الو�شع هو ما ي�شمى بو�شع “اللوت�ص”، 

اأو اجللو�ـــص التاأملـــي املطمئن. و�شفته 

اأن ي�شـــع املمار�ص القدمني ب�شكل يكون 

اأ�شفلهمـــا اإىل اأعلـــى فـــوق الفخذيـــن، 

وي�شـــع اليديـــن حتـــت �شرتـــه، وبحيث 

يكـــون اليمنى على الي�شـــرى، واأن ي�شع 

ج�شـــده بحالة مريحـــة ت�شتطيع النف�ص 

وي�شـــرتط  وجـــوده،  تن�شـــى  اأن  معهـــا 

للممار�ص الفـــردي اأن يخلو عن النا�ص، 

واأن يختـــار مكانـــا منا�شبـــا للممار�شة، 

واأن ي�شتمـــد العون اأول من “بوذا”، باأن 

يجعل خياله بني عينيه، ويردد تراتيله، 

فاإنـــه مر�شده يف طريقه اإىل اخلال�ص. 

والطريقـــة امل�شهورة عنـــد البوذيني يف 

ممار�شة �شمادهـــي هي طريقة مراقبة 

التنف�ـــص.  يف  التحكـــم  اأو  الأنفا�ـــص 

يقـــول القدي�ـــص “بوذتـــات”: “التنف�ص 

هو احليـــاة، والطريقـــة املنا�شبة لأخذ 

النف�ـــص، والحتفـــاظ بـــه، وامت�شا�ص 

تعتـــرب  ف�شالتـــه،  وطـــرد  خال�شتـــه، 

مـــن الأمـــور الأ�شيا�شيـــة يف تدريبـــات 

�شمادهـــي. وتنق�شـــم عمليـــة التنف�ـــص 

اإىل اأربـــع مراحـــل، ال�شهيق والحتفاظ 

والزفري والمتناع. 

هذه مراحل عامة للتحكم على التنف�ص، 

وكل مرحلـــة مـــن هـــذه املراحـــل لهـــا 

وظيفتهـــا املحدودة، ولبـــد من اللتزام 

بن�شـــب معينة بني وقـــت كل مرحلة من 

هـــذه املراحـــل، وي�شـــرتط اأن ل ينتقل 

مـــن مرحلة اإىل مرحلة، اإل بعد التمكن 

مـــن الثبات والرتكيز عليهـــا، وهي كما 

يلـــي: املرحلة الأوىل: اأن يغم�ص عينيه، 

ويبـــداأ مبراقبـــة اأنفا�شـــه مـــن ال�شهيق 
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درا�سات

والزفـــري. املرحلـــة الثانيـــة: يركز تاأمله علـــى ال�شهيق والزفري مـــن حيث طولهما 

وق�شرهمـــا. املرحلـــة الثالثــــة: مييز بني ال�شم وال�شـــورة يف تنف�شه، ويركز تاأمله 

عليهما، واملراد بال�شم ال�شعور النف�شي وبال�شورة النف�ص. املرحلة الرابعـــة: يركز 

تاأملـــه على ال�شهيق والزفـــري من حيث حدوثهما، و�شريورتهمـــا، وا�شمحاللهما. 

املرحلـــة اخلام�شة: يحول التاأمل يف حـــدوث النف�ص اإىل التاأمل يف حدوث اجل�شم 

وتغريه، ثم يف حدوث الكائنات حوله وتغريها، وعدم حقيقتها. املرحلة ال�شاد�شـة: 

ي�شـــل تركيزه يف التاأمل اإىل مرحلة الفناء، اأي فناء الكائنات كلها، وعدم جوهرها 

وهكـــذا زعمـــوا اأن املمار�ص اإذا جاهد نف�شه يف هذا التمرين، واجتاز هذه املراحل 

ال�شبـــع اإىل اأن ل يـــرى نف�شـــه والكائنات حولـــه، ول يعي �شوى الفنـــاء، فاإنه عند 

ذلـــك قد تو�شل اإىل الغاية مـــن »�شمادهي«، ومن اأنواع املمار�شة التي عرفت لدى 

البوذيـــني اأي�شا طريقـــة التنف�ص مع الذكر، و�شفتها اأن يجل�ص املمار�ص اأمام متثال 

»بـــوذا« ويبداأ ممار�شته برتديد ثالث كلمات وهي: »بوداجن« و»دهارماجن« و»�شاجن 

غـــاجن« - هذه الكلمات الثالث تعنـــي مقد�شاتهم ومعبوداتهم، ومالزمة ذكرها مع 

الحتفـــاظ مبراحل التنف�ص العامة التي اأ�شلفناهـــا وي�شرتط يف اأثناء املمار�شة اأن 

يغم�ص عينيه، واأن ي�شتح�شر معبوداته الثالثة عند الذكر،كرمز للو�شول اإىل اإنكار 

الـــذات والفنـــاء. وتعترب هذه الطريقة من اأكرثها �شيوعـــا عند البوذيني املدنيني. 

ومـــن املزاعم الباطلة يف هذا املو�شوع اأنهـــم زعموا اأن موا�شلة املجاهدة واملثابرة 

علـــى متريـــن »�شمادهي« �شبب لنك�شاف القلب، اأي تظهر لـــه اأنوار الغيوب اأو ما 

ي�شمونه باللغة ال�شن�شكريتية »يانا«. 

الجتمـــاع لذكـــر الرتاتيـــل الدينية: هنـــاك اجتماع الرهبان اليومـــي يف كل �شباح 

وم�شاء لذكر تراتيل »بوذا« اأمام اأ�شنامه، ويجل�شون على هيئة ال�شفوف، ويذكرون 

الرتاتيـــل علـــى �شوت واحد، باأن يبداأ بها رئي�شهم، ثم ينطقون بها وراءه، ويرفعون 

اأ�شواتهـــم، ويتمايلون ميينا و�شمال.. ومن معاين هـــذه الرتاتيل: اأيتها احليوانات 

اأيهـــا الإخـــوة امل�شاركون يف الأمل، اذكروا بوذا امل�شتنري الـــذي جاء بطريق النجاة. 

اذكروا بوذا امل�شتنري واآمنوا به واآمنوا ب�شريعته واآمنوا بجماعته، فال ملجاأ لكم اإل 

هذا الثالوث. والرتاتيل املاأثورة من »بوذا« كثرية، ولكل منها خ�شائ�ص معينة. 

ومن اأهم هذه اخل�شائ�ص التي ذكروها 

يف كتبهـــم، اأن »بـــوذا« �شيح�شر يف كل 

جمل�ـــص ذكرت فيه تراتيله ويبارك على 

اأهله.. القدي�شون وعبادتهم: 

اإن القدي�ـــص يف مفهـــوم البوذيـــة هـــو 

الراهـــب الـــذي تخل�ص مـــن الدنيا وما 

فيها، وو�شـــل مرتبة عالية يف الريا�شة 

النف�شيـــة »�شمادهـــي« وهـــو ال�شخ�ص 

املع�شـــوم لدى البوذيـــني، واملتجرد عن 

ال�شفـــات الب�شريـــة املذمومة، ولبد اأن 

يظهـــر له بع�ص اخلـــوارق واملكا�شفات. 

وقـــد ظهـــر يف التاريخ البـــوذي عدد ل 

يح�شـــى مـــن القدي�شـــني الذيـــن ادعو 

الو�شـــول اإىل مرتبة القدا�شـــة وادعوا 

املكا�شافـــات واخلـــوارق. وقـــد جاء يف 

كتاب تريبيتاكا. ق�ش�ص وحكايات كثرية 

عـــن خـــوارق القدي�شـــني ومكا�شفاتهم، 

ت�شبه اأكرثها اأ�شاطري خرافية، كامل�شي 

وكالم  املوتـــى  واإحيـــاء  الهـــواء  علـــى 

البهائـــم، وقد اعتقـــد البوذيون اأن هذه 

اخلـــوارق واملكا�شفـــات جـــزء �شروري 

للقدي�ـــص، فال يرتقي الراهـــب العادي 

اإىل مرتبة القدي�ص اإل بظهور اخلوارق 

واملكا�شفـــات، لأنهـــم ميثلـــون “بـــوذا” 

املتخل�ـــص من العامل واملثل الأعلى على 

حـــد زعمهـــم.. وال�شـــيء امل�شرتك بني 

البوذية والديانـــات الوثنية الأخرى هو 

العتقاد باألوهيـــة القدي�ص. فالبوذيون 

يعتقـــدون يف قدي�شيهـــم كمـــا يعتقـــد 

الهندو�ص والن�شارى واأمثالهم يف كهنتهم 

وقدي�شيهـــم مـــن الع�شمـــة، والقدا�شة، 

والت�شـــرف يف الكـــون، والقـــدرة علـــى 

اإغاثة امل�شتغيثـــني، واإجابة امل�شطرين، 

وك�شـــف ال�شر عـــن املكروبني، وعلمهم 

مـــكان  كل  يف  وح�شورهـــم  بالغيـــب، 

وزمـــان، وما �شابـــه ذلك. وقـــد اعتقد 

البوذيـــون اأن اأرواح القدي�شـــني حتل يف 

متثالهم، ولذلـــك اإذا مات واحد منهم، 

�شيـــدوا على مقامـــه متاثيـــل، ون�شبوا 

له اأن�شابـــا، ليتربكوا بها، ويطلبوا منها 

جميـــع حاجاتهم، وبهذا كرثت التماثيل 
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والأ�شنـــام يف البوذية تبعـــا لكرثة عدد 

القدي�شني. والبوذيون يف�شلون القدي�ص 

�شاحـــب اخلوارق الكثرية، ويباع متثاله 

يف الأ�شواق باأغلى ثمن. 

موقف الإ�سالم من الرهبانية

اإن موقف الإ�شالم من الرهبانية موقف 

وا�شـــح و�شريـــح، فقد رف�ـــص الإ�شالم 

الرهبانيـــة كلها، وبكل �شورها، ويتجلى 

هـــذا الرف�ـــص فيمـــا رواه البخاري عن 

اأن�ـــص بـــن مالك ر�شـــي اهلل عنه يقول: 

جـــاء ثالثة رهط اإىل بيوت اأزواج النبي 

] ي�شاألـــون عن عبادة النبي ]، فلما 
خـــربوا كاأنهـــم تقالوها فقالـــوا: واأين 

ُ
اأ

نحـــن من النبـــي ]؟! قد غفـــر له ما 

تقدم من ذنبه ومـــا تاأخر. قال اأحدهم 

اأمـــا اأنـــا فـــاإين اأ�شلي الليل اأبـــدا وقال 

اآخـــر اأنا اأ�شوم الدهـــر ول اأفطر وقال 

اآخـــر اأنا اأعتزل الن�شاء فال اأتزوج اأبدا. 

فجاء ر�شول اهلل ] اإليهم فقال« :اأنتم 

الذيـــن قلتم كذا وكـــذا؟! اأما واهلل اإين 

لأخ�شاكم هلل واأتقاكـــم له، لكني اأ�شوم 

واأفطـــر واأ�شلي واأرقـــد واأتزوج الن�شاء، 

فمن رغب عن �شنتي فلي�ص مني”، وقد 

روى البخـــاري اأي�شا عـــن �شعد بن اأبي 

وقا�ـــص اأنه قـــال “رد ر�شـــول اهلل على 

عثمان بـــن مظعون التبتل ولـــو اأذن لنا 

لخت�شينـــا” يعنـــي لو اأذن لـــه الر�شول 

للتبتل واعتـــزال الن�شاء للتفـــرغ لعبادة 

اهلل لقطعنـــا خ�شيتنـــا، ولكـــن الر�شول 

مل ياأذن لـــه، ويف حديث اآخر عن �شعد 

بـــن اأبـــي وقا�ص قال: “ملـــا كان من اأمر 

عثمان بن مظعون الذي كان ممن ترك 

الن�شاء، بعث اإليه ر�شول اهلل فقال: “يا 

عثمـــان اإين مل اأومر بالرهبانية اأرغبت 

عن �شنتـــي؟ قال: ل يار�شول اهلل، قال: 

اإن مـــن �شنتـــي اأن اأ�شلي واأنـــام واأ�شوم 

واأطعـــم واأنكح واأطلق، فمـــن رغب عن 

�شنتـــي فلي�ص مني يا عثمان، اإن لأهلك 

عليـــك حقا ولنف�شك عليك حقا” )رواه 

الدارمي يف �شننـــه و�شححه الألباين(، 

وروي عـــن اأبـــي �شعيد اخلدري اأن رجال جاءه فقـــال: اأو�شني، فقال: “�شاألت عما 

�شاألـــت عنـــه ر�شول اهلل من قبلك، فقال: اأو�شيـــك بتقوى اهلل فاإنه راأ�ص كل �شيء، 

وعليـــك باجلهـــاد فاإنه رهبانية الإ�شـــالم” )رواه اأحمد يف م�شنـــده(، وهكذا وقف 

الإ�شـــالم مـــن الب�شرية موقـــف الكرامـــة، والعـــزة، وال�شماحة، فلم يحـــرم التمتع 

باحليـــاة، ومل يطالب النا�ص بالنقطاع عنهـــا، لأن الإ�شالم ربط بني احلياة الدنيا 

وبني الآخره، واأباح لالإن�شان طيبات الدنيا من زواج وزينة ومتاع وطعام من م�شادر 

احلـــالل ووفق �شوابطه التي اأريد بها تكـــرمي الإن�شان وحمايته قوله تعاىل: {ُقْل 

ْزق ُقْل ِهـــي ِللَِّذيَن اآَمنُواْ  يَِّبات ِمَن الرِّ ْخَرَج ِلعَبـــاده َوالْطَّ
َ
ِ الَِّتَي اأ

ّ
َم ِزينَـــَة اهلل َمـــْن َحـــرَّ

ُل الآيَـــاِت ِلقـــــْوٍم يَْعلَُمــــوَن}  نَْيـــا َخاِل�َشًة يَْوَم الِْقَياَمــــــِة َكَذلَك نَُف�شِّ َيـــاِة الدُّ يِف احْلَ

اَر اْلآِخـــَرةَ َوَل تَن�َص  )الأعـــــراف:32(، وقـــال تعالــــــى: {َوابْتَِغ ِفيَما اآتَـــاَك اهلل الدَّ

ْر�ِص اإِنَّ 
َ
ْح�َشَن اهلل اإِلَيَْك َوَل تَبِْغ الَْف�َشـــاَد يِف اْلأ

َ
ْح�ِشـــــن َكَما اأ

َ
نْيَا َواأ يَبَك ِمَن الدُّ نَ�شِ

اهلل َل يُِحـــبُّ امْلُْف�ِشِديَن } )الق�ش�ص:77(، وقد بلغ ا�شتنكار القراآن نف�شه لالجتاه 

ال�شلبي من حترمي املباح اأن �شماه اعتداء، و�شمى اأ�شحابــــــه باملعتديـــن، اإذ يقـول 

َحـــل اهلل لَُكــــْم َولَ تَْعتَــــُدواْ اإِنَّ اهلل 
َ
ُمــــواْ َطيِّبَـــاِت َما اأ رِّ {ياأيَُّهـــا الَّذيـــَن اآَمنُواْ لَ حُتَ

ـِبُّ امْلُْعتَِديـــَن} )املائدة:87(. لَ يُحـــ

قـــال املف�شرون عند تف�شري الآيـــة ال�شابقة: لقد جاء دين الإ�شالم ليحقق ال�شالح 

والتـــوازن املطلـــق والتنا�شـــق الكامل بني طاقـــات احلياة الب�شريـــة جمعيا، فهو ل 

يغفل حاجة من حاجات الفطرة الب�شرية، ول يكبت كذلك طاقة بناءة من طاقات 

الإن�شـــان، وتعمـــل عمال �شويا، ول تخـــرج عن اجلادة، ومن ثم حـــارب الرهبانية، 

لأنهـــا كبت للفطرة، وتعطيل للطاقة، وتعويق عن اإمناء احلياة، ومنوها، وجتددها، 

لقـــد خلـــق اهلل هذه احلياة لتنمـــو، وتتجدد، وترتقي، وعن طريـــق النمو والتجدد 

املحكومـــني مبنهـــج اهلل. والرهبانية وحترمي الطيبات الأخـــرى ت�شطدم مع منهج 

اهلل للحياة، ولأنها تقف بها عند نقطة معينة بحجة الت�شامي والرتفاع، والت�شامي 

والتفـــاع داخـــالن يف منهج اهلل للحياة، وفـــق املنهج املي�شر املطابـــق للفطرة كما 

يعلمها اهلل، والإ�شالم دائما ياأخذ بف�شيلة الو�شط، ل اإفراط ول تفريط، فال يحرم 

الرغبة، ولكنه ينظمها، ول يقر الإ�شراف فيها، كما ل يقر رف�شها، وهو ي�شعى اإىل 

اإقامة التوازن الدائم بني اأهداف احلياة، و�شرورات املجتمع، ونوازع الفرد، ودون 

اأن يطغـــى هـــدف على هدف، وعلـــى هذا فاإن التدين احلـــق يف الإ�شالم لي�ص هو 

التخل�ص من الرغبات وال�شهوات، ولي�ص هو التق�شف بالكف عن اللذات. 

والواقع اأن اإنكار الإ�شالم للرهبانية هو جزء من ر�شالته اإىل التوحيد واإىل حترير 

الإن�شـــان من العبودية، تلك العبودية التي اأ�شــــــــار اإليها القراآن يف قولــــه تعالــــى 

ِمُرواْ اإِلَّ 
ُ
ن ُدوِن اهلِل َوامْلَ�ِشيَح ابَْن َمْرمَيَ َوَما اأ ْربَاًبا مِّ

َ
ْحبَاَرُهـــْم َوُرْهَبانَُهْم اأ

َ
{اتََّخـــُذواْ اأ

ا يُ�ْشِرُكوَن} )التوبة:31(، فقد قرر  ِلَيْعبُـــُدواْ اإِلَـًهـــا َواِحًدا لَّ اإِلَـَه اإِلَّ ُهَو �ُشبَْحانَُه َعمَّ

الإ�شـــالم حقيقة اأ�شا�شية لينفرد بها يف مقارنـــات الأديان، وهي اأن الإ�شالم لي�ص 

اإلسالم جاء متوافقا مع الفطرة البشرية 
بال إفــراط وال تفريط ليحقق التوازن بين 
أهداف الحياة
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درا�سات

فيـــه طائفة معينة ت�شمـــى رجال الدين 

اأو الرهبـــان اأو مـــا �شابه ذلـــك، لأن كل 

معتنـــق لالإ�شالم هو رجل الدين، وكلهم 

�شواء اأمـــام قوانيني ال�شـــرع واأحكامه، 

فاحلـــالل حالل للجميع واحلرام حرام 

علـــى اجلميع، والفرائ�ـــص ملتزمة على 

اجلميـــع، والإ�شـــالم مل يعـــرتف علـــى 

الإطالق، ومل ي�شمح اأبدا باإن�شاء طبقة 

متميزة عن �شائـــر امل�شلمني، وبطقو�ص 

دينية خا�شة ت�شمى ال�شلطة الرهبانية، 

الو�شاطـــة  اأو  الالهوتيـــة،  الهيئـــة  اأو 

الكهنوتيـــة، علـــى النحـــو الـــذي يعرف 

لدى البوذيـــني، والن�شارى، والهندو�ص، 

فلـــكل م�شلم اأن يتفقه يف دينه، في�شبح 

فقيها مـــن رجال دينه، دون طقو�ص ول 

اعتمـــاد على �شلطـــة دينية خا�شة، كما 

اأن لكل م�شلم اأن يعبد ربه، ويتقرب اإليه 

بـــدون و�شاطـــة، ومتى �شـــاء واأين �شاء، 

لأن ال�شلة بـــني اهلل والإن�شان ل فجوة 

فيها، فلي�ص يف الإ�شالم و�شطاء بيدهم 

ال�شفاعة، اأو الو�شاية، اأو الولية، اأو ما 

لَـــَك ِعَباِدي َعنِّي 
َ
�شابه ذلـــك {َواإَِذا �َشاأ

اِع اإَِذا َدَعاِن  ِجيُب َدْعَوةَ الدَّ
ُ
َفاإِينِّ َقِريٌب اأ

َفلَْي�ْشتَِجيبُـــواْ يِل َولْيُوؤِْمنُـــواْ ِبـــي لََعلَُّهـــْم 

يَْر�ُشُدوَن}(البقرة:186(.

 اإن دعوة النا�ـــص اإىل التبتل والنفراد، 

والعتـــزال عـــن جمتمـــع النا�ـــص، هـــو 

تعطيل لإعمـــار الأر�ص، وخمالف لروح 

احليـــاة الجتماعية التي فطـــر النا�ص 

عليها. وهذه الرهبنة يف احلقيقة تعترب 

نوعا من التطـــرف البعيد عن احلكمة 

وعـــن طبيعـــة الإن�شـــان الجتماعيـــة، 

فلي�ـــص مـــن الديـــن يف �شـــيء اأن يبتعد 

الفرد عـــن جمتمعه، وعـــن اإخوانه من 

بنـــي الإن�شـــان، ليعي�ـــص وحيـــدا بعيدا 

عـــن النا�ـــص، ويق�شـــي اأيامـــه يف جوع 

وحرمـــان، اأو يعي�ـــص يف جمتمـــع ديري 

يـــاأكل ما تي�شر له مـــن �شدقات النا�ص. 

وهنـــاك مفا�شـــد وانحرافات يف �شلوك 

الرهبان اأنف�شهم، داخل جدران الأديرة 

وخارجها، ويرجع ال�شبب يف كل الف�شاد 

والفجور فيها اإىل الغلو والت�شدد الذي 

اأوجـــده الرهبان يف نظام الرهبنة. وقد 

هاجم بع�ص العلماء البوذيني املعا�شرين 

هـــذه النحرافـــات يف الرهبنة، فهاهو 

الباحـــث البـــوذي الدكتـــور »فرامـــوت« 

يقول: »ل يخفى على عامة البوذيني اأن 

الأديرة ق�شور فاخرة، واأماكن للفجور، 

وبعد اأن اأ�شبـــح الرهبان يحرتفون بيع 

الأ�شنـــام والتماثيـــل، ويك�شبـــون اأموال 

النا�ـــص بالعرافة، والتنجيـــم، والكهانة، 

واأ�شابهـــا امللـــل، واأ�شبحـــت بعيدة عن 

املبـــادئ، واملن�شـــاأ لأجلهـــا«  �شدق اهلل 

يَُّها الَِّذيـــَن اآَمنُواْ اإِنَّ 
َ
العلي احلكيـــم {يَاأ

ُكلُوَن 
ْ
ْهَبـــاِن لََياأ ْحبَـــاِر َوالرُّ

َ
َن الأ َكِثـــرياً مِّ

وَن  َويَ�ُشـــدُّ ِبالَْباِطـــِل  النَّا�ـــصِ  ْمـــَواَل 
َ
اأ

)التوبـــة:34(.  اهلل}  �َشِبيـــِل  َعـــن 
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بطل إسبانيا لالسكواش يعتنق اإلسالم

بعـــد فـــرتة مـــن القراءة والبحـــث عن احلقيقـــة اقرتبت اأكرث مـــن عام ون�شف عـــام اعتنق 

�شتيفان جاليفي بطل اإ�شبانيا لال�شكوا�ص الإ�شالم، وهو امل�شنف التا�شع يف الرتتيب العاملي 

للمحرتفني.

وقال جاليفي يف ت�شريحات خا�شة لالأهرام اإنني وجدت احلقيقة التي تطابق الواقع الذي 

نعي�ـــص فيه بعـــد م�شي اأكرث من 18 �شهرا قـــراأت فيها العديد من الكتـــب الدينية ووجدت 

يف القـــراآن الـــذي ا�شرتيتـــه من املكتبة العامـــة يف مدريد بن�شخة مرتجمة مـــن العربية اإىل 

الأ�شبانية- ما جعلني اأ�شدق اأن هذا الكون يدار باإتقان من خالل اخلالق وهو اهلل.

واأ�شـــاف بطـــل اإ�شبانيا اأن زمالئي من حمرتيف ال�شكوا�ص تعجبـــوا من دخويل يف الإ�شالم 

لأنني ظللت فرتة غري مقتنع باأي �شيء ومل اأكن موؤمنا على الإطالق طوال حياتي، وقال اإنني 

اأدعوهـــم يف كل بطولـــة لقراءة القراآن، وقال �شيتفان جاليفي اإنني اأعتز ب�شداقة الكثري من 

لعبي م�شر اأمثال رامي عا�شور وحممد ال�شوربجي وطارق موؤمن وعمر م�شعد. 

ماتيتش لـ"محمد 

صالح": لم أقصد اإلساءة 

للدين اإلسالمي

ك�شف النجم ال�شربي نيمانيا ماتيت�ص، 

لعـــب و�شـــط ت�شيل�شـــي الإجنليـــزي، 

اأنـــه مل يق�شد توجيـــه اأي اإهانة للدين 

الإ�شالمـــي، حينمـــا و�شـــف املو�شيقى 

التي ي�شتمع اإليها النجم امل�شري حممد 

�شـــالح باأنهـــا اأ�شـــواأ مو�شيقـــى ا�شتمع 

اإليهـــا يف حياتـــه. وكان ماتيت�ص قال يف 

حـــوار للموقع الر�شمـــي لناديه اإن اأ�شواأ 

مو�شيقـــى ا�شتمـــع اإليهـــا يف حياته هي 

التـــي ي�شتمـــع لها حممد �شـــالح، فيما 

رد �شـــالح قائاًل اإنه ل ي�شتمع ملو�شيقى 

ولكـــن لأنا�شيـــد دينية لل�شيـــخ م�شاري 

را�شد العفا�شي.  

واأو�شح ماتيت�ص يف ت�شريحاته ل�شحفية 

"�شـــن" الربيطانيـــة اأن بع�ص ال�شحف 
نقلت ت�شريحاته ب�شكل خاطئ، م�شيفا 

اأنـــه كان ميزح ب�شـــاأن مو�شيقى �شالح، 

ومل يكـــن يعلم اأن مـــا ي�شمعـــه اأنا�شيد 

دينيـــة، م�شـــدًدا علـــى احرتامه جلميع 

الأديان.  

العب تشيلسي المسلم يبني مسجدا بوطنه السنغال

م لعـــب فريق "ت�شيل�شـــي" الإجنليزي "دميبا با" واملعـــروف بتدينه مبلًغا مـــن املال لبناء  قـــَدّ

م�شجـــد مبوطنـــه الأ�شلي بـ"ال�شنغـــال"، موؤكًدا اأهميـــة اأن يكون امل�شلم اإن�شاًنـــا �شاحًلا ينفع 

جمتمعه.

وياأتي الالعب �شمن اأف�شل 40 لعًبا على م�شتوى العامل، وي�شتهر بالتزامه التعاليم الإ�شالمية 

يف مظاهر حياته، وال�شجود عقب اإحراز الأهداف.

وحتـــى عام 1992 كان الالعـــب "نعيم" هو الالعب الوحيد امل�شلم بالدوري الإجنليزي �شمن 

�شفـــوف فريـــق "توتنهام"، ولكـــن اأ�شبحت الفـــرق الأوروبية الآن ت�شم العديـــد من الالعبني 

املوهوبني امل�شلمني املعروفني بتدينهم.

ويُعـــد الالعب املايل "فريدريك عمر كانوتيه" مثـــالً لالعبني امل�شلمني امل�شهورين بامل�شاهمة 

يف الأعمـــال اخلريية؛ حيث بنى م�شجًدا يف "�شيفيل" بـ"اإ�شبانيا" بقيمة 700 األف دولر عام 

 .2007
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"فيا".. مشاركتي 
بجوار "أبيدال ، توران" 

غيرت وجهة نظري 
عن اإلسالم

اأكـــد "ديفيد فيا" لعب فريـــق اأتليتكو 

مدريـــد اأنـــه كان يف املا�شـــي يظـــن اأن 

الإ�شالم دين اإرهاب وقتل للنا�ص، ولكن 

عندمـــا �شاركـــت بجـــوار "اأبيـــدال" يف 

�شفوف بر�شلونـــة وكذلك "اأردا توران" 

ب�شفـــوف اأتليتكـــو مدريـــد اكت�شفت اأن 

الديـــن الإ�شالمي ديـــن �شماحة وطيبة 

وخلق رفيع، فلم مير علي طوال م�شواري 

الكروي لعبان خلوقـــان مثلهما، وكانا 

�شببـــا يف تغيري وجهة نظري عن الدين 

الإ�شالمي. 

هل تعلم عدد الالعبين المسلمين في مونديال البرازيل؟

يبلـــغ عـــدد الالعبني امل�شلمـــني يف مونديال الربازيل 102 لعب على اأقـــل تقدير، موزعني على 

12 منتخبـــا، مـــن اإجمـــايل املنتخبات الـ32 امل�شاركـــة يف كاأ�ص العامل، والتـــي ت�شم 736 لعباً. 
فبالإ�شافـــة اإىل اجلزائـــر والبو�شنة واإيران، يتواجد الالعبون امل�شلمون يف منتخبات الكامريون، 

و�شاحل العاج، وغانا ونيجرييا، وبلجيكا، وفرن�شا، والربازيل، واأملانيا، و�شوي�شرا.

وي�شعب -على وجه الدقة-، اإح�شاء العدد الر�شمي لالعبني امل�شلمني، حيث اإن بع�ص الالعبني 

ل توجـــد معلومـــات كافية عنهـــم، والبع�ص الآخر ي�شعـــب احل�شول على تاأكيـــدات من م�شادر 

موثوقـــة حـــول اعتناقهـــم الإ�شالم، مثل النجـــم الهولندي روبني فان بري�شـــي، والنجم البلجيكي 

اإيدين هازارد املعروف عند الكثري من ع�شاق الكرة، اأنهما اعتنقا الإ�شالم منذ �شنوات.

ي�شـــار اأن نيجرييـــا، و�شاحل العاج ي�شكل امل�شلمون فيها الأغلبية، مما يعني احتمالية وجود عدد 

اأكـــرب مـــن الالعبني امل�شلمني يف منتخبيها، اإل اأن اأ�شماء الالعبـــني الأجنبية حالت دون التحقق 

مما اإن كانوا م�شلمني اأم ل. 

2.8 مليون كتاب للتعريف باإلسالم في مونديال 2014 

د�شن املجل�ص الأعلى لالأئمة وال�شوؤون الإ�شالمية يف الربازيل، حملة "اعرف الإ�شالم"، 

للتعريف بالدين الإ�شالمي خالل فعاليات كاأ�ص العامل 2014.

وقـــال خالـــد تقي الديـــن، رئي�ص املجل�ـــص الأعلى لالأئمة وال�شـــوؤون الإ�شالميـــة يف الربازيل 

وامل�شـــرف العـــام على احلملة، يف ت�شريحات لالأنا�شول، اإن 21 مركزا اإ�شالميا يف عدة مدن 

يف الربازيل، ي�شتقبل 2.8 مليون كتاب للتعريف بالدين الإ�شالمي بع�شر لغات خمتلفة.

واأ�شاف اأن هذا العدد ال�شخم من الكتب �شي�شتخدم يف اإطار حملة "اعرف الإ�شالم"، خالل 

فاعليـــات كاأ�ص العامل لكرة القدم. وقال تقـــي الدين اإن "ع�شرات ال�شاحنات ال�شخمة، التي 

حتمـــل الكتـــب واملواد الدعوية، لأكرث من 21 مركـــزا اإ�شالميا على امتداد دولة الربازيل، يف 

اأكرب تظاهرة دعوية ت�شهدها تلك الدولة".

يذكـــر اأن املجل�ـــص الأعلى لالأئمة وال�شوؤون الإ�شالميـــة يف الربازيل، و�شع خطة مل�شروع كبري 

للتعريف بالإ�شالم خالل فاعليات كاأ�ص العامل التي تقام يف الربازيل. 
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نعمة الكالم والإبانة عن املراد من اأجل 

النعـــم التي امنت اهلل عز وجل بها على 

عباده وميزهم بها عن البهائم كما قال 

ْحَمُن. َعلََّم الُْقْراآَن. َخلََق  عز وجل: {الرَّ

اْلإِنْ�َشاَن. َعلََّمُه الَْبَياَن}.

قـــال ابن كثري: “يُْخرب تََعاىَل َعْن َف�ْشله 

نْـــَزَل َعلَى ِعَباده 
َ
نَُه اأ

َ
َوَرْحَمتـــه ِبَخلِْقـــِه اأ

َر ِحْفَظُه َوَفْهَمـــُه َعلَى َمْن  الُْقـــْراآن َويَ�شَّ

�َشن تف�شري قوله  َرِحَمُه، ثم نقل عن احْلَ

{َعلََّمـــُه الَْبَيـــاَن}، قال: يَْعِنـــي النُّْطق، 

اك َوَقتَاَدة َوَغرْيهَما: يَْعِني  حَّ َوَقاَل ال�شَّ

�َشـــن َهُهنَا  ـــّر، َوَقـــْول احْلَ ـــرْي َوال�شَّ اخْلَ

يَاق يِف تَْعِليمه  نَّ ال�شِّ
َ
ْقـــَوى، ِلأ

َ
ْح�َشـــن َواأ

َ
اأ

َا  َداء ِتاَلَوته، َواإِمنَّ
َ
تََعـــاىَل الُْقْراآن، َوُهـــَو اأ

لْق  يَُكـــون َذِلَك ِبتَيْ�ِشرِي النُّْطـــق َعلَى اخْلَ

عَها  ُروف ِمْن َمَوا�شِ َوتَ�ْشِهيل ُخـــُروج احْلُ

َفتَـــنْيِ َعلَى  لْـــق َواللِّ�َشـــان َوال�شَّ ِمـــْن احْلَ

نَْواعَها”اهـ.
َ
اِرجَها َواأ ِاْخِتالف خَمَ

ويـــرى الطـــربي اأن البيـــان اأ�شمـــل من 

بـــن  الطاهـــر  وقـــال  النطـــق،  جمـــرد 

عا�شـــور: {َعلََّمـــُه الَْبَيـــاَن} خرب ثالث 

ت�شمـــن العتبـــار بنعمـــة الإبانـــة عـــن 

املراد والمتنان بها بعد المتنان بنعمة 

الإيجاد، اأي علم جن�ص الإن�شان اأن يبني 

عمـــا يف نف�شه ليفيده غـــريه وي�شتفيد 

هو. والبيان: الإعراب عما يف ال�شمري 

مـــن املقا�شد والأغرا�ـــص، وهو النطق، 

وبـــه متيـــز الإن�شـــان عـــن بقيـــة اأنواع 

احليوان، فهو من اأعظم النعم. 

ومعنـــى تعليم اهلل الإن�شـــان البيان: اأنه 

خلق فيه ال�شتعداد لعلم ذلك”اهـ.

ومـــن يتاأمـــل يف اأحوال النا�ـــص يجد اأن 

يف كثـــري منهم حب الـــكالم وال�شتكثار 

منـــه فيمـــا ينفـــع وفيما ل ينفـــع، فيما 

يعلـــم وفيما يجهـــل، فيما يهمـــه وفيما 

ل يعنيـــه، بـــل اإن بع�شهـــم قـــد ات�شف 

ببع�ـــص ال�شفات املقيتة كما قيل: فالن 

مت�شـــدق، ثرثـــار، مهذار، غـــث املنطق، 

تفه الـــكالم، يتمنطق بالهـــراء، ويتنطع 

بف�شول القـــول، ويتكرث بلغو املقال، اإذا 

تكلم ان�شرفـــت عنه الوجوه، واأعر�شت 

عنه القلوب، وانقب�شـــت منه ال�شدور، 

و�شئمته النفو�ص.

ولهذا جند الن�شو�ص ال�شرعية والآداب 

الدينيـــة تقرر ف�شيلتني ل غنى للم�شلم 

عنهمـــا، وهمـــا؛ اإمـــا النطـــق بخـــري اأو 

ال�شمـــت وحفـــظ الل�شـــان، فعـــن اأبـــي 

هريـــرة ر�شي اهلل عنـــه: اأن ر�شول اهلل 

] قـــال: (من كان يوؤمن بـــاهلل واليوم 
الآخر، فليقل خريا اأو لي�شمت).

والن�شو�ص ال�شرعيـــة التي تقرر خطر 

الل�شـــان كثـــرية مما يـــدل علـــى ف�شل 

ال�شمـــت وقلة الـــكالم، منها قول النبي 

] : »اإن العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها 
يف النار اأبعد مـــا بني امل�شرق واملغرب« 

»متفـــق عليه«، قال النـــووي: »معناه: ل 

يتدبرهـــا ويفكر يف قبحهـــا، ول يخاف 

ما يرتتـــب عليها، وهذا كلـــه حث على 

حفظ الل�شان«.

عـــن عقبة بن عامر قـــال: قلت: يا ر�شول 

اهلل، مـــا النجاة؟ قال ]: (اأم�شك عليك 

ل�شانـــك، ولي�شعـــك بيتـــك، وابـــك علـــى 

خطيئتـــك)، وقـــال �شفيان بـــن عبداهلل: 

قلت: يا ر�شول اهلل، حدثني باأمر اأعت�شم 

به، قال ]: (قل: ربي اهلل ثم ا�شتقم)، 

قلت: يـــا ر�شول اهلل، ما اأكرث ما تخاف 

علــــــّي؟ فاأخذ بل�شـــان نف�شــــــه ثم قال: 

(هذا).

والعرتا�ـــص  اجلـــدل  اأن  يخفـــى  ول 

والنقا�ص العقيم بني النا�ص �شبب لكثري 

مـــن البغ�شـــاء واخل�شومـــات، فبع�ـــص 

النا�ـــص هوايتـــه اجلدل واإجبـــار النا�ص 

علـــى قبـــول راأيـــه، ومتعتـــه يف ت�شفيه 

اآراء الآخرين، يف حـــني اأن الأمر وا�شع 

واختـــالف وجهـــات النظر فيمـــا يت�شع 

فيه املجال للتنوع لي�ص مربرا للخ�شومة 

واجلـــدل، فاحفـــظ للجلي�ـــص كرامتـــه 

باحـــرتام راأيه، ولي�ص مـــن ال�شرورة اأن 

توافقه، فال�شمت يف مثل هذه املوا�شع 

خـــري مـــن اجلـــدل العقيـــم، كمـــا قال 

الب�شتـــي: »الواجـــب علـــى العاقل اأن ل 

يغالب النا�ص على كالمهم، ول يعرت�ص 

عليهـــم فيـــه، لأن الـــكالم ـ واإن كان يف 

وقتـــه ـ حظوة جليلة، فـــاإن ال�شمت يف 

وقتـــه مرتبة عالية، ومن جهل بال�شمت 

عّي باملنطـــق، والإن�شان اإمنا هو �شورة 

ممثلـــة اأو �شالـّـــة مهملة، لـــول الل�شان، 

واهلل جل وعز رفع جارحة الل�شان على 

�شائر اجلوارح، فلي�ص منها �شيء اأعظم 

اأجـــرا منه اإذا اأطاع، ول اأعظم ذنبا منه 

اإذا جنى« اهـ.

فما اأحوجنا اإىل لزوم ال�شمت والإقالل 

من الـــكالم يف زمن اأ�شبـــح فيه الكالم 

م�شـــدرا للـــزرق، فهناك مـــن يرثي من 

ثرثـــرة بع�شنـــا، بـــل ويحثنـــا على كرثة 

وا�شمـــع  اأموالنـــا،  لي�شتنـــزف  الـــكالم 

ن�شيحـــة الب�شتـــي حني قـــال: »الواجب 

علـــى العاقـــل اأن يلزم ال�شمـــت اإىل اأن 

يلزمـــه التكلـــم، فمـــا اأكرث من نـــدم اإذا 

نطـــق، واأقـــل مـــن ينـــدم اإذا �شكــــــــت، 

واأطـــول النا�ـــص �شقـــاء، واأعظمهم بالء 

من ابتلي بل�شان مطلق، وفوؤاد مطبــــق« 

اهـ. 
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رحم الله عبدا قال فغنم أو 
سكت فسلم

د. وليد خالد الربيع / اأ�شتاذ الفقه املقارن - جامعة الكويت 

 مفاهيــــم دعويــــة 



هذه العن�شرية كان لها تاأثري كبري علَيّ 

كطفل، وكان يتم قذف منزيل باحلجارة 

مـــن قبـــل جماعـــة عن�شريـــة مل تكـــن 

ترغـــب يف تواجـــد ال�شـــود يف املنطقة، 

فاأ�شبحت طوال حياتي مهتما بالعدالة 

الجتماعيـــة، وذهبـــت اإىل كثـــري مـــن 

الأماكـــن يف رحلتي للبحث عن العدالة؛ 

حركـــة احلقـــوق املدنيـــة يف الكني�شـــة، 

احلركة الوطنية يف اإفريقيا، واحلركات 

الي�شاريـــة ال�شرتاكية وغريها، واأخرًيا 

فكـــرت يف الراأ�شماليـــة عندمـــا بداأت 

عملي يف مو�شيقى الروك اأند رول.

تعلمـــت الكثـــري من الأ�شيـــاء من خالل 

الدخول يف هذه احلركات، على الرغم 

من هذا �شعـــرت اأنه مازال هناك فراغ 

يف قلبـــي، هـــذا الفـــراغ �شهـــد نهايتـــه 

عندما كنت اأعمـــل يف مو�شيقى الروك 

اأند رول مع جنوم الروك، وح�شلت على 

الكثري مـــن املال، وكان لدَيّ ثروة كبرية 

وطائلـــة، على الرغم من ذلك قلبي كان 

ل يزال فارًغا.

ويف اأيـــام درا�شتـــي يف الكليـــة اأعطاين 

مـــن  ن�شخـــة  باك�شتـــاين  �شديـــق 

امل�شحـــف ال�شريـــف مرتجمـــة معانيه 

اإىل الإجنليزيـــة، كانـــت مغطـــاة بكي�ص 

مـــن البال�شتيـــك، وقـــال يل: “�شـــوف 

ي�شاعدك هـــذا الكتاب.. �شاأعطيه لك، 

لكـــن عـــدين ب�شيء: اغ�شـــْل يديك قبل 

القراءة فيه، و�شعه يف مكان نظيف، ل 

تدخـــل به احلمـــام، ول ترتكه اأو ت�شعه 

على الأر�ص”. وقد وعدته هذا الوعد، 

واأعطاين ترجمة “يو�شف علي” ملعاين 

القـــراآن، وحملته معي لكل مكان ذهبت 

اإليـــه ملدة �شبـــع �شنـــوات، وعندما كنت 

يف مهنـــة الـــروك اأنـــد رول كنـــت اأقراأه 

مـــن وقت لآخر، لكن مل تدخل الكلمات 

قلبي بعد.

ويف اأحد اأيام عام 1972م، وقفت اأمام 

املراآة، واأخذت اأنظر واأتذكر ذلك الطفل 

ال�شغـــري، وبداأت اأفكر فيمـــا علّمه يل 

والدي واأمي: ال�شدق، النزاهة، احرتام 

املراأة، احلياء. كل هذا قد ذهب مني.. 

كان قلبي فارًغا.. ولكنه كان ي�شتاق اإىل 

�شـــيء ما؛ لذلك فتحـــت ن�شخة يو�شف 

علـــي ملعـــاين القـــراآن، فتحـــت ال�شورة 

رقم 55 �شـــورة الرحمن، وهناك قراأت 

الآيـــة ال�شابعة التي تقـــول: اإن اهلل عز 

وجـــل و�شـــع امليـــزان الـــذي ل يتعـــدى 

يَزاَن}  َماء َرَفَعَها َوَو�َشَع امْلِ عليه {َوال�َشّ

)الرحمـــن:7(، �شعـــرُت اأن �شخوًرا تقع 

علـــى راأ�شي. هنا عرفـــت اأن العدالة ل 

تاأتـــي مـــن مارتـــن لوثر كنـــج، ول ت�شي 

جيفـــارا، ول مالكـــوم اإك�ـــص، اأو اأٍيّ من 

هوؤلء.. العدالة تاأتي من اهلل.

ـــــــا.. هذا  مهـــــــدي بـــــــراي اإمام م�سلمـــــــي اأمريكا: لقـــــــد كنت م�سيحًيّ

�سحيـــــــح.. ن�ساأت يف طفولتي و�سط نظام ي�سبه النظام العن�سري 

يف جنـــــــوب اإفريقيـــــــا، فـــــــكان هنـــــــاك عن�سريـــــــة يف اأمـــــــريكا وف�سل 

ـــــــا كان يحدث يف  لالأجنا�ـــــــس، وعلى الرغم مـــــــن اأنني كنت م�سيحًيّ

الكني�سة يوم الأحد تفريق، فكان يجل�س البي�س يف مكان وال�سود 

يف مكان، ول يتقبلون امل�سيحيني ال�سود.

العدالة ال تأتي من 
مارتن لوثر وال جيفارا 

وال مالكوم أكس.. 
العدالة تأتي من الله
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mahmoudbakrh@كتب: حممود بكـــر - �شكرتيـــر التحريــرم�ساهري اهتدوا

»مهدي براي«
إمام مسلمي أميركا :

قرأت اآلية السابعة من سورة 
الرحمن.. فأيقنت أن العدالـــة 

ال تأتي إال من الله



د. وفـاء بنت نا�سـر العجمي

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

دعوتنـــــــا

@DrWafa1430

سالحك األقوى!
واأردت اأن اأكـــون �شمـــن هـــذه العدالة، 

وهربت بنف�شي اإىل اهلل الغفور، مل اأكن 

اأعـــرف كيـــف اأقول: “ل اإلـــه اإل اهلل”، 

فقط قلت: يا اهلل، اأريد اأن اأكون م�شلًما. 

لذلك اأكملت قراءتـــي ل�شورة الرحمن، 

ووجدت فيها نعم اهلل علينا كيف ن�شكر 

هـــذه النعـــم، وبـــداأت اأبكـــي لي�ص لأين 

مازلـــت حزيًنا، ولكن لأين وجدت �شيًئا 

رائًعـــا، فقد وجـــدت الإ�شالم، واأنا الآن 

م�شلم منذ 30 عاًما.

فاأنـــا مل اأجـــد الإ�شـــالم، اهلل هو الذي 

اأر�شـــدين لالإ�شـــالم، ومل يكـــن هنـــاك 

مـــكان يف اأمـــريكا ميكننـــي اأن اأدر�ـــص 

فيه الإ�شـــالم؛ لأن الإ�شالم كان مايزال 

�شغـــرًيا هناك، ومل يكن هناك م�شجد. 

فبداأت يف قراءة الكتب، كنت يف البداية 

اأقلب احلروف العربية اإىل الإجنليزية، 

فعندما كنت اأقول: “اأ�شتغفر اهلل” كنت 

اأنطقها “اأ�شتغفرولها.”

ويف النهاية ذهبت اإىل املركز الإ�شالمي 

بوا�شنطن؛ امل�شجد الأكرب هناك، وكان 

يوم عيد الفطر، مل اأكن اأعلم معنى كلمة 

“عيـــد”، وكان اجلميـــع يهتفون: “عيد 
 Eeat“ :مبارك”. فظننُت اأنهم يقولون

Mubarak”، مل اأكن اأفهم ما يقولونه، 
ففهمـــت اأنهم يقولون: “طعام مبارك”، 

وكانت هذه ق�شتي مع الإ�شالم. 
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يروى اأن اأهل بغداد ا�شتكوا اإىل اخلليفة 

املعت�شـــم اإ�شاءة الغلمـــان الأتراك، وقد 

اأكـــرث املعت�شـــم مـــن �شرائهـــم؛ ليقوي 

اجلي�ص بهم حتى مـــالأوا بغداد، وكانوا 

ق�شاة جفاة، وجـــاء وفد من ال�شاحلني 

للخليفة املعت�شم، وقالوا له: حتول عنا 

بجي�ـــص الأتـــراك هـــذا واإل قاتلناك!! 

فقـــال لهـــم املعت�شم: وكيـــف تقاتلونني 

دارع؟!  األـــف  ثمانـــون  ع�شكـــري  ويف 

فقالوا: نقاتلـــك ب�شهام الليل، فقال: ل 

طاقـــة يل بذلـــك، وحتـــول بجي�شه اإىل 

مدينة �شامراء .

وملا قتل احلجاج العامل الرباين "�شعيد 

بـــن جبري" كان اآخر مـــا دعا به �شعيد: 

اللهـــم ل ت�شلطه على اأحد بعدي يقتله، 

وقـــد كان، فلـــم مي�ص علـــى قتل �شعيد 

�شوى اأيام اإل وهلك احلجاج، لكن ماذا 

عـــن الليلة التي مات فيها احلجاج؟! ملا 

و�شـــل خرب مقتـــل �شعيـــد اإىل احل�شن 

جـــوف  يف  اهلل-  -رحمهـــم  الب�شـــري 

الليـــل رفع يديه قائـــاًل: اللهم يا قا�شم 

اجلبابـــرة!! اق�شـــم احلجـــاج، فمـــات 

احلجاج من ليلته !!

دخـــل اأحد ال�شاحلني علـــى الوزير ابن 

بقيـــة -وزيـــر عبا�شي- فَمدَّ ابـــُن بقية 

يـــَده ف�شرب بها هذا الرجـــل ال�شالح، 

اخللـــق  علـــى  تر�شـــل  قـــد  والأيـــادي 

لتبط�شهـــم اإن مل تقيـــد بتقوى من اهلل، 

نَّ عليك ب�شهام  فقـــال له ال�شالـــح: لأُردَّ

الليـــل، قـــال: اذهـــب اأنـــت و�شهامـــك. 

فا�شتكـــى اإىل اهلل، وجل�ص بعدها ِبلَيْلة 

يف ال�شحـــر يرفـــع �شكـــواه اإىل الواحد 

الأحد، جل�ـــص يف ال�شحر يدعو وي�شكو 

ويبكـــي ويقول: يـــا رب! لطمني.. واهلل 

يعرف اأنـــه لطمه، واهلل �شـــوف يقت�ص 

لـــه، لكـــن اأراد هذا الرجـــل ال�شالح اأن 

يكون الن�شف والعـــدل يف الدنيا، قال: 

اللهـــم كما لطمني بيـــده، اللهم اقطعها 

يف الدنيـــا، فا�شتوىل اخلليفـــة القاهر 

علـــى اخلالفـــة، واأتـــى بالوزيـــر فقطع 

يـــده، وعلقها بباب الطـــاق عند مدخل 

بغـــداد، ومـــرَّ هـــذا الفقـــري وراأى اليد 

مقطوعة؛ لأنه ا�شتكى يف الثلث الأخري 

من الليل!!

فهـــذه بع�ـــص مـــن �شهـــام الليـــل ملن ل 

ي�شـــدق اإل بالدليـــل والربهـــان؛ باأنهـــا 

ل  ال�شهـــام  فهـــذه  الأقـــوى،  ال�شـــالح 

يقوى علـــى �شدها ب�شر، ولكن لالأ�شف 

ال�شديد هذه ال�شهام وال�شيوف �شقطت 

مـــن ح�شابات كثري مـــن امل�شلمني اليوم 

يف معاركهـــم مـــع اأعدائهـــم، ول يعرف 

قيمتهـــا! وكيفية ا�شتخدامهـــا اإل القلة 

القليلة.

اأين نحن من الدعاء؟ 

واأيـــن نحن من �شـــوؤال اهلل القادر على 

كل �شيء؟ 

وملاذا ل نرفع الأيدي يف كل وقٍت وحني، 

اإىل مالـــك امللك وملك امللـــوك �شائلني 

وراجني؟ 

وملـــاذا ل نح�شن ا�شتعمال الدعاء الذي 

اأكرمنـــا اهلل وميَّزنـــا بـــه عـــن غرينـــا، 

ل�شيما واأن الدعاء هو العبادة كما �شح 

يف احلديث ال�شريف، واأن كرثته عالمة 

الإميـــان، ودليـــل اللجـــوء اإىل الواحـــد 

الديان.

فما اأحوجنا اليـــوم؛ لأن نربي �شهامنا، 

ون�شد اأوتارنا، ونرفع اأقوا�شنا يف جوف 

الليل بال�شكوى لكا�شف البلوى. 



ألبانيا: برنامج احتفالي عن الرسول ] 
في ألباسان

اأقام���ت امل�سيخة الإ�سالمية يف جمهورية "األبانيا" برناجًما احتفالًيّا يف 

مدينة "األبا�سان" بعنوان: "الر�سول حممد ] عز الإن�سانية".

قي���م احلفل يف م�سرح املدينة، وت�سمن اأنا�سيد واإلقاء ال�سعر، وكذلك 
ُ
واأ

َق�س�ًسا ق�سرية عن �سرية الر�سول ].

كم���ا األق���ى ممثل رئي�س امل�سيخ���ة الإ�سالمية "بوي���ار �سباهيو" كلمة يف 

احلف���ل، عَبّ فيها عن النموذج والق���دوة التي ينبغي علينا اتباعه، وهو 

الر�سول حممد ] والباقي اإىل يوم القيامة.

واأ�س���اف: اإن اأف�سل و�سيل���ة لتباعه ] هو التعرف عليه وعلى �سريته 

وحياته واأخالقه، ومن بني الو�سائل التي تعيننا على ذلك البامج التي 

تقيمها امل�سيخة الإ�سالمية يف خمتلف مناطق "األبانيا".

وح�سر احلفل حمافظ املنطقة "اأربني كاماين"، ومديرة الرتبية والتعليم 

يف "األبا�سان" "يونيدا ت�سونغو"، ومفتي منطقة "األبا�سان" "اأغيم دوكا"، 
وممثلو موؤ�س�سات املجتمع املدين، وعدد غفري من امل�سلمني.

اجلدي���ر بالذك���ر اأن ه���ذا النوع م���ن البامج لأول مرة يق���ام يف مدينة 

"األبا�سان" . 

قبل �شاعات قليلة من اختتام الدورة 67 من مهرجان "كان" ال�شينمائى الدويل، ا�شتطاعت بع�ص اأفالم املهرجان 

اأن تقـــدم يف معاجلاتهـــا الرئي�شية مو�شوعات تخ�ص امل�شلمـــني واأن تعرب عنهم، لعل اأهمها فيلم "البحث" للمخرج 

الفرن�شي مي�شيل هانافي�شيو�ص الذي قدم حرب ال�شي�شان من خالل ق�شة طفل يبحث عن اأ�شرته.

وقامـــت ببطولـــة الفيلم برييني�ص بيجو واأنتجه توما لجنمان وهم ذات الفريـــق الفرن�شي الذي ح�شل على جائزة 

الأو�شكار منذ عدة اأعوام. ويف اختيارات الق�شم الر�شمي عر�ص كذلك فيلم "جليد يف اجلنة"  للمخرج الربيطانى 

اأنـــدرو هـــومل، وهو م�شتوحى من ق�شة حقيقية، لفتى م�شاغب يعي�ص يف اأو�شاط اجلرمية يف لندن ثم تتغري حياته 

بعد اعتناقه لالإ�شالم. 

قضايا المسلمين في أفـالم "كان"
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اأدب وفـــن
اإعداد ال�شاعر: حممود عثمان



حتت رعايـــة "املنتدى الـــدويل للدميقراطية 

والأديـــان"، قامـــت جمموعة مـــن الإيطاليني 

املهتمـــني بالوجـــود الإ�شالمـــي يف "اإيطاليا" 

بعمـــل فيديـــو لفيلـــم وثائقي يحمـــل عنوان: 

"جتمعات دينية جديدة يف اإيطاليا".

يحكي الفيلم عن كل ما يخ�ص امل�شلمني؛ من 

حـــوار حول بناء امل�شاجـــد، اإىل تقنني ما هو 

موجـــود منها بالفعل، اإىل الن�شاء واأو�شاعهن 

كم�شلمات، اإىل اندماج امل�شلمني، ومو�شوعات 

اأخرى عديدة، وذلـــك من خالل لقاءات حية 

مـــع م�شلمني وم�شلمات علـــى الأخ�ص؛ حيث 

يوجهن حديثهن اإىل املجتمع الإيطايل العادي 

ولي�ص اإىل النخبة احلاكمة.

قالـــت "مغرا�ـــص �شعيد" -من احتـــاد مغاربة 

مقاطعة "لومبارديـــا"-: اإن مو�شوع امل�شاجد 

مهـــم لكل م�شلـــم؛ حيـــث اإن امل�شلم احلقيقي 

ل ميكنـــه العي�ص بدون م�شاجد، ي�شتمد منها 

الإ�شباع الروحي والرعاية الدينية.

-مـــن جمعيـــة  �شبيـــب"  "�شمـــرية  وقالـــت   

"ال�شعيـــدة" يف مدينـــة "فريونـــا"- اإن املـــراأة 
تيحت 

ُ
امل�شلمـــة تكافـــح من اأجـــل دينها لـــو اأ

لهـــا الفر�شة، حتى وهـــي تندمج يف املجتمع 

اجلديد. 

ََكاِرم اإِىَل ِذي املمْ

�َشَمـــاءُ تَُداِنيَهـــا  ل  َيـــاءُ  �َشَمـــاوؤَك  �شِ يـــُه  يَُغطِّ ل  َو�َشـــْوءَُك 

ِفَعـــاٌل  تَُقاِرنُـــُه  ل  َعَطـــاءَُوِفْعلُـــَك  يَُقاِبلُـــُه  ل  َوُجـــُوُدك 

ا يَّـــاَم ُودًّ
َ
ــُوُر ِفيَهـــا َوالَْبَهاءَُفَعْفـــُوَك َقـــْد َك�َشا الأ �ْشَحى النُـّ

َ
فاأ

الَْعـــالءَُقَطْفـــَت ِمـــَن امْلَـــَكاِرِم َعاِلَياٍت َعيْنَيْـــَك  بَـــنْيَ  ــَق  َفَحلَـّ

ْخالِق َطْوًدا
َ

نَّـــَك ُكنْـــَت يِف الأ
َ
َوالَْوَفـــاءُلأ امْلََحبَّـــُة  تَُزيِّنُـــُه 

َل الَْغِريـــُب َعلَيَْك َقالَْت
َ
�ْشِدَقاءُاإَِذا �َشاأ

َ
َوالأ �ِشـــٌن  حُمْ ِديَـــاُرَك: 

َجَمـــاٌد يَْعِرُفـــُه  َفامْلَـــْرءُ  ْخـــالُق يَْعِرُفَهـــا الثَّنَاءُ  َكـــَذا 
َ
َكَمـــا الأ

َفِذْكـــُرَك �َشْوَف يَ�ْشَحبُُه الَْبَقاءُاإَِذا َمـــا ُكنْـــَت َذا َطبْـــٍع َجِميـــٍل

يَْعلُـــُو َراَح  بَـــْدٍر  ِمثْـــُل  َعـــاءَُوتَبْـــُزُغ  َوالـدُّ اللََّيـــايِل  تَُباِرُكـــُه 

َفاتُـــَك ُكلَّ َعيٍْب ْت �شِ َفِفـــي ُكلِّ الُْقلُُوِب لَـــَك ا�ْشِتَهاءُلََقـــْد َغطَّ

ُرُوٍح ُكلُّ  ُفـــوؤَاَدَك  ْت  َفـــدَّ ْن تَُكـــُوَن لََك الِْفَداءُلََقـــْد 
َ
َفَح�ْشبُك اأ

َحَيـــاٍة َغـــاٍل يِف  ِبـــُكلِّ  َواءَُدَفَعـــَت  َفِفيـــَك َطِبيُب نَْف�ِشـــَك َوالدَّ

ُقيُـــُوٍد ِبـــال  يُـــُوِر  َكالطُّ تَ�َشاَمْت يَنَْطـــِوي ِفيَها الَْف�َشاءُِلتَْحَيـــا 

ِبـــِه �َشـــَواءُُهَو الإِْح�َشـــاُن َمْطلَُب ُكلِّ نَْف�ٍص َوَمـــا ُكلُّ النُُّفُو�ـــصِ 

ُذَكاءَُوُكـــْن يِف النَّا�ِص ِمثََل �َشَباِح يَْوٍم َهاَمِتـــِه  َفـــْوَق  نَِقـــيٍّ 

ْمِق َقْوٍل فـــاءَُوِحلُْمـــَك ل تََدْعـــُه حِلُ ال�شِّ ثَنَايَـــاهُ  يِف  َف�َشْمتُـــَك 

َوْقـــٍت ُكلِّ  يِف  ِبَقنَاَعـــٍة  ثـــراءُ َوُكـــْن  نَْيـــا  الدُّ َقنَاَعـــَة  َفـــاإِنَّ 

فُقـــْم يِف امْلَْكُرَماِت َكَمـــا تَ�َشاءُ لََقـــْد َقاَمْت ِبَع�ْشـــِرَك ُموِبَقاٌت

بُْحـــِر التَّْقـــَوى �َشِبياًل
َ
الَْهنَـــاءُو�ُشـــقَّ ِباأ لَِهـــَي  ِبَحاَرَهـــا  َفـــاإِنَّ 

لْـــِق اهلِل َدْوًمـــا َفَمـــا يَبِْني الْـــِوَداَد ِبِهـــْم َجَفاءُوِلـــن َجنًْبـــا خِلَ

َياءُاإَِذا �ِشئْـــَت الَْعالَء َفُكْن �َشُدُوًقا  َم�ُشـــُوَن الِْعْر�ِص �ِشيَمتَُك احْلَ

إيطاليا: 
فيلم وثائقي لتشجيع 
اندماج المسلمين
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لل�شفـــاء اأ�شرار كثـــرية ورمبا من اأهمها 

ال�شفـــاء بال�شوم، لنتاأمل هـــذه الفوائد 

الطبيـــة الكثرية لعبـــادة ال�شوم ونحمد 

اهلل تعاىل على هذه النعمة.

يف كل عـــام ن�شتعـــد ل�شتقبـــال �شهـــر 

رم�شان الـــذي هو خري �شهـــور ال�شنة، 

وحتى ن�شعـــر بلذة هذه العبـــادة ونُْقبل 

عليهـــا برغبـــة، ينبغـــي اأن نتعرف على 

اأ�شـــرار هـــذه العبـــادة، واأهـــم الأ�شرار 

العلمية لالأغذية الأ�شا�شية املذكورة يف 

القـــراآن الكرمي. لنبحر معاً ونتاأمل هذه 

الفوائد الرائعة:

ال�ستعداد النف�سي لل�سيام!

اإن املوؤمن الذي يدرك فوائد ال�شيام يف 

الدنيا والنعيم الذي ينتظره يف الآخرة، 

فاإنه بال�شك ي�شتقبل هذا ال�شهر بطاقة 

كبـــرية، وحالـــة نف�شية مطمئنـــة و�شوق 

وتلهف ملمار�شة ال�شيـــام.. وهذا يوؤدي 

اإىل رفـــع النظـــام املناعي لـــدى املوؤمن 

وبالتايل حتقيق ال�شتفادة الق�شوى من 

ال�شيام.

علـــى عك�ـــص الـــذي يت�شـــاءم مـــن هذا 

ال�شهـــر! فهو يدخن ويخ�شى اأن ينق�شه 

بع�ص ال�شيجارات اأثناء النهار.. اأو ياأكل 

كثرياً ويخاف اأن ينق�شه بع�ص الوجبات 

ب�شبـــب ال�شيام.. ومـــن النا�ص من تعوَّد 

على اللهو والرتف واملع�شية في�شعر اأن 

هـــذا ال�شهر �شيقّيده ويحرمه من بع�ص 

امللذات..

ال�سيام يقتل الفريو�سات ويطرد 

ال�سموم

يقـــول العلماء اإن المتنـــاع عن الطعام 

وال�شراب لفرتات حمددة يعطي فر�شة 

للنظـــام املناعي ملمار�شـــة مهامة ب�شكل 

اأقـــوى، ويخفـــف الأعبـــاء عـــن اأجهزة 

يرهـــق  الزائـــد  الطعـــام  لأن  اجل�شـــد 

اجل�شـــم، ولذلـــك ومبجـــرد اأن متار�ص 

ال�شـــوم، فاإن خاليا ج�شدك تبداأ بطرد 

ال�شموم املرتاكمة طيلـــة العام، و�شوف 

ت�شعر بطاقة عالية وراحة نف�شية وقوة 

مل ت�شعر بها من قبل!
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الإعجاز العلمي

عالج نفسك بالصيام



ال�ســـــــوم يقلـــــــل احتمـــــــال حدوث 

الأورام ال�سرطانية

اأظهرت درا�شة اأعدها باحثون بجامعة 

غرونوبل الفرن�شية دور ال�شيام املتقطع 

يف خف�ص معدل حـــدوث بع�ص الأورام 

الليمفاويـــة اإىل ال�شفر تقريباً، بح�شب 

جتـــارب اأجريت علـــى الثدييـــات. كما 

اأظهـــرت درا�شـــات اأخـــرى اأن ال�شـــوم 

املتقطـــع يرفـــع مـــن معـــدل النجاة بني 

الأفـــراد، ممـــن يعانـــون مـــن اإ�شابات 

يف ن�شيـــج الكبـــد، والتي متتلـــك قابلية 

للتحول اإىل اأورام يف امل�شتقبل.

يقول العلماء اإن ال�شوم املنتظم مع اتباع 

نظـــام غذائـــي طبيعي مـــع التقليل من 

اأكل امللح والوجبـــات ال�شريعة ميكن اأن 

يجعل عمل اخلاليا اأكرث انتظاماً ومينع 

حتولها اإىل خاليـــا �شرطانية، وبالتايل 

يكافـــح انت�شار ال�شرطـــان قبل حدوثه! 

ويف درا�شة حديثة ن�شرت يف جملة علم 

النف�ـــص والغدد ال�شماء قـــام بها فريق 

من علماء جامعة كاليفورنيا حيث اأثبتوا 

اأن ال�شيام لفـــرتات متقطعة يوؤدي اإىل 

وقف انق�شام اخلاليا ال�شرطانية، وقد 

كانت فعالية ال�شيام اأكرب من احلمية.

ال�سوم يبطئ زحف ال�سيخوخة

ول تقت�شـــر فوائد ال�شوم على حماربة 

الأمرا�ـــص املزمنـــة، بـــل تتعـــدى ذلـــك 

اإىل اإبطـــاء زحـــف ال�شيخوخـــة علـــى 

خاليا الدماغ، حيـــث اأظهرت درا�شات 

علميـــة دور ال�شـــوم املتقطع، يف تاأخري 

هـــرم اخلاليـــا الدماغيـــة، وم�شاهمته 

الزهاميـــر.  مر�ـــص  ن�شـــوء  اإبطـــاء  يف 

هـــذه الدرا�شة اأجراهـــا املركز القومي 

لبحوث ال�شيخوخة يف الوليات املتحدة 

الأمريكيـــة، حول تاأثـــري حمتمل لل�شوم 

املتقطع، وبع�ص احلميات التي تنخف�ص 

فيهـــا ال�شعرات احلراريـــة اإىل الن�شف 

تقريبـــاً، وتبـــني دور ال�شـــوم يف تاأخري 

هرم الأن�شجة الدماغية.

هـــــــل لديـــــــك وزن زائـــــــد؟ الفر�سة 

اأمامك

الدنيـــا،  اأطبـــاء  يوؤكـــد جميـــع  هكـــذا 

اأ�شهـــل  هـــو  الطعـــام  عـــن  فالمتنـــاع 

واأرخ�ـــص و�شيلة لعـــالج البدانة، وهذا 

ما يحققه لك ال�شيام. ولذلك فاإن اهلل 

تعاىل منحك هدية ل يعرف قيمتها اإل 

مـــن اأدرك فوائدها، اإنها �شهر رم�شان، 

فهـــذا ال�شهـــر فر�شـــة ل�شبـــط اإيقـــاع 

ج�شـــدك والق�شاء على كميـــة الدهون 

الفائ�شة واإعطـــاء فر�شة لتنظيم عمل 

الهرمونـــات وخاليا الـــدم لتقوم بعملها 

يف اإعـــادة تنظيم عمـــل اأنظمة اجل�شم، 

وعالج الوزن الزائد.

حاملـــا يبـــداأ الإن�شـــان بال�شيـــام تبـــداأ 

اخلاليا ال�شعيفة واملري�شة اأو املت�شررة 

يف اجل�شـــم لتكـــون غذاًء لهـــذا اجل�شم 

ح�شب قاعـــدة: الأ�شعف �شيكون غذاًء 

لالأقوى، و�شوف ميار�ص اجل�شم عملية 

اله�شم الآيل للمواد املخزنة على �شكل 

�شحوم �شـــارة، و�شوف يبـــداأ »بالتهام« 

النفايـــات ال�شامـــة والأن�شجة املت�شررة 

ويزيل هذه ال�شموم. ويوؤكد الباحثون اأن 

هذه العمليـــة تكون يف اأعلى م�شتوياتها 

يف حالـــة ال�شيام الكامـــل، اأي ال�شيام 

عـــن الطعـــام وال�شـــراب، وبكلمـــة اأخـــرى 

ال�شيـــام الإ�شالمي، فتاأمـــل عظمة ال�شيام 

الـــذي فر�شـــه اهلل علينـــا والفائـــدة التـــي 

يقدمها لنا.

واأن ت�سوموا خري لكم

يَُّها الَِّذيـــَن اآََمنُوا ُكِتَب 
َ
يقـــول تعاىل: {يَاأ

َياُم َكَما ُكِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمْن  َعلَيُْكُم ال�شِّ

َقبِْلُكـــْم لََعلَُّكْم تَتَُّقـــوَن} »البقرة:183«. 

واهلل تعـــاىل ل يكتب �شيئـــاً على عباده 

اإل اإذا كان فيـــه م�شلحـــة ومنفعة لهم. 

ولذلـــك فقد ُعرف ال�شيـــام منذ اآلف 

ال�شنني قبل الإ�شالم عند معظم �شعوب 

العـــامل، وكان دائمـــاً الو�شيلة الطبيعية 

لل�شفـــاء من كثري مـــن الأمرا�ـــص، واأن 

ال�شـــوم هـــو الطريق الطبيعـــي لل�شفاء 

مـــن الأمرا�ص! والعجيب يـــا اأحبتي اأن 

علماء الغرب )وبع�شهم ملحدون( بداأوا 

اليـــوم ينادون بال�شيام كو�شيلة عالجية 

فعالة لكثري من الأمرا�ص.. وهذه نتائج 

لأبحـــاث قام بهـــا علمـــاء متخ�ش�شون 

يوؤكـــدون اأن ال�شـــوم يعالـــج ع�شـــرات 

الأمرا�ص!!

ـــــــة  ـــــــك النف�سيــــــــــــــ عالـــــــج �سغوطـــــ

بال�سيام

عـــالج  علـــى  فائقـــة  قـــدرة  لل�شيـــام 

ال�شطرابـــات النف�شيـــة القويـــة مثـــل 

الف�شـــام!! حيـــث يقدم ال�شـــوم للدماغ 

وخاليا املـــخ ا�شرتاحة جيـــدة، وبنف�ص 

الوقـــت يقوم بتطهري خاليا اجل�شم من 

ال�شمـــوم، وهـــذا ينعك�ـــص اإيجابياً على 

ا�شتقرار الو�شع النف�شي لدى ال�شائم.

حتـــى اإننـــا جنـــد اأن كثـــرياً مـــن علماء 

النف�ـــص يعاجلون مر�شاهـــم النف�شيني 

بال�شيام فقـــط وقد ح�شلوا على نتائج 

مبهـــرة وناجحة! ولذلـــك يعترب ال�شوم 

هو الدواء الناجـــع لكثري من الأمرا�ص 

النف�شيـــة املزمنـــة مثل مر�ـــص الف�شام 

والكتئاب والقلق والإحباط.

ـــن قدرتنا على حتمل  اإن ال�شيـــام يح�شِّ

الإجهـــادات وعلـــى مواجهـــة امل�شاعب 

احلياتية، بالإ�شافة للقدرة على مواجهة 

الإحباط املتكـــرر. وما اأحوجنا يف هذا 

الع�شـــر املليء بالإحباط اأن جند العالج 

الصيام فرصة 

لتقوية النظام المناعي 

لجسم اإلنسان وإمداده 

بطاقة عالية

61 )137( ــ يوليو 2014 ــ رم�شان 1435

www.kaheel7.com/ar | عبد الدائم الكحيل



الفعال ملواجهة هذا اخلطر! كما اأن ال�شوم 

يح�شن النوم ويهّدئ احلالة النف�شية.

فلدى البـــدء بال�شوم يبـــداأ الدم بطرح 

الف�شالت ال�شامـــة منه اأي ي�شبح اأكرث 

نقاء، وعندمـــا يذهب هذا الدم للدماغ 

يقوم بتنظيفـــه اأي�شاً فيكون لدينا دماغ 

اأكرث قدرة على التفكري والتحمل، بكلمة 

اأخرى اأكرث ا�شتقراراً للو�شع النف�شي.

ال�سيام يعالج ال�سهوة اجلن�سية

اإن اإنتاج الهرمـــون اجلن�شي يكاد يكون 

معدومـــاً اأثناء ال�شـــوم، ولذلك جند اأن 

لل�شيـــام تاأثـــريا كبـــريا علـــى ا�شتقرار 

احلالة اجلن�شية وجتنب الهيجان الذي 

ي�شببـــه امتالء املعـــدة وقلّـــة اخل�شوع، 

واإذا علمنـــا بـــاأن ال�شوم يوؤثـــر اإيجابياً 

على ا�شتقرار احلالـــة النف�شية وعلمنا 

باأن احلالـــة اجلن�شية تابعة ب�شكل كبري 

للحالـــة النف�شيـــة، فـــاإن ال�شـــوم يعني 

ا�شتقـــرار احلالـــة اجلن�شيـــة وتخفي�ص 

اأثرها للحدود الدنيا.

ال�سيام يجدد ال�سباب!

اأن  والتجـــارب  الدرا�شـــات  اأظهـــرت 

احليوانـــات  علـــى  ال�شيـــام  ممار�شـــة 

ي�شاعـــف من فـــرتة بقائهـــا اأو حياتها! 

وجند كذلك املئات من الكتب ال�شادرة 

حول ال�شيام وهي ملوؤلفني غري م�شلمني، 

ال�شيـــام  عالقـــة  يوؤكـــدون  وجميعهـــم 

بالعمر املديـــد، ويوؤكد كثري من العلماء 

اأن ال�شوم هـــو اأف�شل طريقة لل�شيطرة 

علـــى ج�شـــم �شحيـــح ومعافـــى. وهذا 

بالن�شبـــة ل�شيامهـــم وهو علـــى ع�شري 

الفواكه فقط ول يتميز باأي روحانية اأو 

خ�شـــوع اأو اإح�شا�ـــص مبتعة ال�شيام كما 

يف البلدان الإ�شالمية.

عالــج الكول�ستـرول ال�سار 

بال�سيام

اإن ال�شيام ي�شاعد مر�شى الكول�شرتول 

ال�شبـــب  يكـــون  وقـــد  ال�شفـــاء.  علـــى 

الرئي�شـــي يف ذلك هو اأن ال�شائم يتمتع 

بنف�شيـــة جيـــدة وحالة م�شتقـــرة تغيب 

فيها النفعالت وال�شطرابات، وتخيم 

عليـــه ال�شكينـــة والطماأنينـــة، وهذا ما 

ينظـــم عمـــل اأجهـــزة اجل�شـــم ويجعلها 

اأكرث قـــدرة وكفاءة يف عـــالج اخللل يف 

عمـــل اأجهزة اجل�شم، مثل تنظيم اإفراز 

ال�شكـــري  الأن�شولـــني وعـــالج مر�ـــص 

وتنظيـــم م�شتوياتـــه وتخفي�ـــص ن�شبـــة 

الكول�شرتول ال�شار يف الدم.

هناك بع�ص الدرا�شات توؤكد اأن ال�شوم 

يعالـــج �شغـــط الـــدم العـــايل، ويقـــول 

الأطبـــاء: هنالـــك حـــالت كثـــرية مـــن 

الإ�شابة ب�شغـــط الدم املرتفع واملزمن، 

حيـــث ل يعطـــي الـــدواء الكيميائي اإل 

نتائج حمـــدودة، وهـــذا املر�ص يعاجله 

ال�شيام ب�شكل جيد.

ال�ســــوم �ســالح يعمــل يف اخلفــــاء

اأثناء جتـــويل يف بع�ص املواقـــع الطبية 

والعـــالج الطبيعي وجدُت اأكرثهم يوؤكد 

علـــى اأن اأف�شـــل طريقة لعـــالج الكثري 

مـــن الأمرا�ص هـــو ال�شـــوم، ووجدتهم 

يطلقـــون ال�شيحات والنـــداءات للنا�ص 

لكي يعتمدوا هـــذه »التقنية« الرخي�شة 

وذات الفوائـــد الكثـــرية. وتذكرُت نعمة 

اهلل علينا نحـــن امل�شلمني عندما اأمرنا 

بال�شيام، بل وجعل ال�شوم عبادة خا�شة 

له �شبحانه، هو يجزي بها.

د اأهميـــة هذه العبـــادة حبيبنا  وقـــد اأكَّ

حممد ] عندما �شبَّه ال�شوم بالرت�ص 

الذي يحتمي به املقاتل فقال: »وال�شوم 

ُجنَّة« )رواه م�شلم(. واجُلنَّة هي ال�شيء 

الـــذي يحتمـــي الإن�شـــان به مـــن خطر 

مـــا اأو من عـــدو ما. وال�شـــوؤال: ما هي 

الأخطار ومن هـــم الأعداء الذين يقف 

ال�شيام بيننا وبينهم؟

يقول العلماء اإن اأخطر �شيء يهدد حياة 

اخلاليـــا يف اجل�شـــم هي ال�شمـــوم التي 

ترتاكم داخل اخلاليا وتعيق عملها وتقلل 

من ن�شاطها. هذه ال�شموم متكث لفرتات 

طويلـــة يف اجل�شـــم ول ميكـــن اإزالتهـــا، 

وغالبـــاً تكون هذه ال�شمـــوم م�شوؤولة عن 

الهرم املبكر لدى الإن�شان.

واأخيــــرًا

نقول وبكل ثقة: اإذا كان اأحدكم يعاين من 

مر�ص مزمن، فعليـــه بال�شوم، مع الإكثار 

مـــن تناول حبات التمـــر على الفطور، مع 

قراءة القراآن وال�شتماع اإليه . 

علمـاء: الصيام أفضـل 
طريقة للسيطرة على 
جسم صحيح ومعافى 
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الديـــن يعلـــو ول يُعلى عليـــه، وتلك هي 

طبيعة الإميان عند النا�ص جميعا، وكل 

مـــا يقـــع خارج الديـــن لبـــد اأن يلتم�ص 

امل�شروعيـــة داخله ولي�ص خارجه، حيث 

يتطلـــب ذلـــك حكـــم ال�شـــرع، واأحـــكام 

ال�شـــرع يف الإ�شـــالم ت�شمـــل: الواجـــب 

واملمنوع واملندوب اإليه واملكروه واملباح.

وملا كنا نعي�ص يف عامل يتجه بقوة حا�شمة 

والتكنولوجـــي  املعـــريف  التفـــوق  نحـــو 

والبتـــكار والإبداع، فاإننـــا نحن العرب 

امل�شلمني لبد اأن تكون نظرتنا ملا يحدث 

حولنا يف العامل نظرة حقيقية مع ذاتنا، 

فامل�شهـــد الفكري الثقايف العربي يظهر 

اأن الت�شبث بقيـــم املا�شي التي جاوزها 

الزمن مازالت قائمة يف امل�شهد العربي 

رغـــم ما يحدث حولنا يف العامل، وروؤية 

العـــامل تتطلب النظـــرة للكون واملجتمع 

والإن�شان، وتختلـــف الثقافات املختلفة 

يف روؤاهـــا ال�شائـــدة يف العـــامل، وقـــد 

ت�شربـــت هذه الروؤيـــة اإىل عقول الب�شر 

من خالل برامج تعليـــم عقيمة واإعالم 

فا�شـــل، وتن�شئـــة اجتماعيـــة تركز على 

تقدي�ـــص التقاليـــد حتى ولـــو كانت قد 

جتاوزها الزمن.

ويقودنـــا ذلك اإىل موقـــف الإ�شالم من 

احلداثـــة اأو الدميوقراطيـــة، فال�شـــرع 

قـــد اأوجب النظر بالعقل يف املوجودات 

واعتبارها، والإ�شالم يف �شوء ذلك يقبل 

احلداثـــة ومقت�شياتها من دميوقراطية 

وعقالنية وحقوق اإن�شان...اإلخ. 

فالعقالنيـــة مثـــال واجبـــة، لأن ال�شرع 

اأوجـــب النظـــر العقلـــي يف املوجودات 

الدميوقراطيـــة  اأن  كمـــا  واعتبارهـــا، 

وحقـــوق الإن�شان، يلتم�ـــص لها الوجوب 

بتوظيـــف مفاهيم »ال�شـــورى«، وتكرمي 

الإن�شـــان، والدعوة اإىل العدل، وغريها 

من املفاهيم الـــواردة يف القراآن الكرمي 

واحلديـــث ال�شريف ب�شيغة فعل الأمر، 

كما ميكـــن الرجـــوع بق�شايـــا احلداثة 

املعا�شـــرة اإىل اأ�شل واحد هو امل�شلحة 

العامة، فمـــا كان منها يحقق امل�شلحة، 

وم�شلحـــة  كفـــرد  الإن�شـــان  م�شلحـــة 

املجمـــوع، فهـــو واجـــب اأو علـــى الأقل 

مندوب اإليه، فعلـــى �شبيل املثال: اأيهما 

يحقق امل�شلحـــة العامة حكم الفرد، اأم 

احلكـــم الذي يقوم على النتخاب احلر 

وعلى املراقبة الفعلية؟ 

واجلـــواب: اأن ال�شـــرع مـــع النتخـــاب 

واملراقبـــة لأنهمـــا اأقـــرب اإىل ال�شورى 

من اأي �شيء اآخر، ويتطلب ذلك معرفة 

بالرتاث للدفاع عن احلداثة وتاأ�شيلها، 

كمـــا اأن تطبيـــق ال�شريعـــة يف الزمـــن 

املعا�شـــر يتطلـــب املعرفـــة مبـــا ي�شكل 

قوامه ومعا�شرته. 

فنحن نعي�ـــص يف دائـــرة اإن�شانية اأو�شع 

واأرحـــب، وقـــد نبـــه الإ�شـــالم اإىل تلك 

الدائرة موؤكدا علـــي العن�شر الإن�شاين 

يَُّها النَّا�ُص اإِنَّا 
َ
ال�شامل بقوله تعاىل: {يَاأ

نثَى َوَجَعلْنَاُكْم �ُشُعوًبا 
ُ
ن َذَكٍر َواأ َخلَْقنَاُكم مِّ

َوَقَباِئـــَل ِلتََعاَرُفـــوا} »احلجـــرات:13«. 

كمـــا اأكد الإ�شالم علـــى �شرورة درا�شة 

مـــا اخرتعـــه الإن�شان وابتكـــره واأبدعه 

مـــن اأجل ال�شالح العام لال�شتفادة منه، 

َفلَْم يَ�ِشرُيوا يِف 
َ
وذلك يف قوله تعاىل: {اأ

ْر�ِص َفتَُكوَن لَُهـــْم ُقلُوٌب يَْعِقلُوَن ِبَها} 
َ
اْلأ

»احلج:46«.

فالإ�شـــالم يدفـــع الإن�شـــان اإىل طلـــب 

العلـــم والبحث والإبـــداع وابتكار كل ما 

يفيـــد الإن�شان علـــى الأر�ص، فاإن تقدم 

الآخرين وتخلف امل�شلمني احل�شاري يف 

القرون الأخرية، يرجع اإىل اأن الآخرين 

وا�شتخدمـــوا  التفكـــري  مار�شـــوا  قـــد 

عقولهم جيـــدا بينما توقـــف امل�شلمون 

عن التفكـــري، يقول القـــراآن الكرمي يف 

َمَوات َوَما  ا يف ال�شَّ َر لَُكم مَّ ذلك: {َو�َشخَّ

نُْه اإِنَّ يِف َذِلَك َلآيَاٍت  ْر�ص َجِميًعا مِّ
َ
يِف اْلأ

ُروَن} »اجلاثية:13«.  لََّقْوٍم يَتَفكَّ

تخلف المسلمين 
الحضاري منبعه التخلي 

عن مقتضيات 
التفكير العقلي
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د. اإبراهيم ح�سن ح�سني / رئي�ص حترير جملة �شنابل امل�شرية

اإلسـالم والحداثــة
احلـــوار مع الآخر
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برجس البرجس
رجـــــال من الكويـــت

فارس العمل اإلنساني

ولد الربج�ص عام 1931 يف مدينة اجلهراء 

يف 21 ينايـــر )كانون الثاين( 1931م، در�ص 

يف بداية حياته التعليمية عند ال�شيخ اأحمد 

اخلمي�ـــص واملدر�شـــة الأحمديـــة والقبليـــة، 

حا�شل على دبلوم يف اإدارة امل�شت�شفيات من 

بريطانيا ودبلوم اإعالم من الوليات املتحدة 

الأمريكيـــة، ح�شـــل علـــى اأول عمل حكومي 

لـــه يف عـــام 1944م بوظيفـــة حم�شـــل يف 

بلدية الكويـــت، وبعدها انتقل للعمل موظفا 

يف �شركـــة نفـــط الكويت من عـــام 1946 - 

.1949

عمـــل يف دائـــرة ال�شحة منذ عـــام 1950م 

وتـــدرج فيهـــا اإىل اأن عـــني وكيـــال م�شاعدا 

يف وزارة ال�شحـــة، وبعدهـــا وكيـــال لها عام 

1973م، يف عـــام 1976م �شـــدر مر�شـــوم 
اأمريي بتعيينه رئي�شـــا ملجل�ص الإدارة املدير 

العـــام لوكالة الأنباء الكويتيـــة )كونا( وعمل 

علـــى تاأ�شي�شها وجعلها يف م�شاف الوكالت 

العاملية..

و�شاهـــم الربج�ـــص يف تقـــدمي امل�شاعـــدات 

والتربعـــات والإ�شراف على بنك الدم لدول 

املواجهة يف عـــدوان 1967 والإ�شراف على 

تقدمي امل�شاعـــدات والفرق الطبيـــة التابعة 

لـــكل مـــن وزارة ال�شحـــة والهـــالل الأحمر 

الكويتي باأحداث اأيلول )�شبتمرب( 1970 يف 

الأردن، وكذلـــك تنظيم فرق الهالل الأحمر 

ووزارة ال�شحـــة لتقـــدمي امل�شاعـــدات لدول 

املواجهـــة يف حـــرب 1973. وتبنى الربج�ص 

ق�شيـــة البو�شنـــة والهر�شـــك وال�شرتاك يف 

اإر�شـــال وتو�شيـــل امل�شاعـــدات ممثـــال عن 

جمعيـــة الهـــالل الأحمر الكويتـــي، كما قام 

بالإ�شـــراف وال�شعي والتن�شيـــق مع اجلهات 

الإن�شانيـــة احلكوميـــة يف الكويـــت وجمعية 

الهالل الأحمر الإيراين لتقدمي امل�شاعدات 

لالجئني العراقيني يف اإيران يف عام 1994. 

وكان للربج�ص دور بارز يف تقدمي امل�شاعدات 

لروانـــدا عـــام 1994 مـــن خـــالل تن�شيـــق 

اجلهـــود بني اجلهـــات احلكوميـــة والأهلية 

والحتاد الدويل جلمعيات ال�شليب الأحمر 

والهالل الأحمر واملفو�شية ال�شامية ل�شوؤون 

الالجئني وجمعية م�شلمي اإفريقيا. كما قام 

بالإ�شـــراف علـــى تقدمي امل�شاعـــدات للبنان 

اأثنـــاء احلـــرب الأهلية والجتيـــاح وجمزرة 

)قانـــا( وبـــادر كذلـــك بتقـــدمي امل�شاعدات 

ملت�شـــرري الإع�شـــار يف بنغالدي�ـــص يف عام 

 .1997

ا�شتمـــر يف اأداء واجبـــه الإعالمي حتى عام 

1992م، وكانـــت للمرحـــوم جهـــود ملمو�شة 
وموثقـــة يف »لنـــدن« اأثنـــاء الغـــزو العراقي 

الغا�شم، حيث اإنه ا�شتطاع باإمكانات حمدودة 

ومتوا�شعـــة اأن يفتتـــح مقـــرا لوكالـــة الأنباء 

الكويتية هناك، تلبية لواجبه الوطني ولتكون 

منربا اإعالميا يواجه الغزاة املحتلني.

يعـــد املرحوم برج�ـــص حمـــود الربج�ص من 

موؤ�ش�شـــي جمعية الهالل الأحمـــر الكويتي، 

وراأ�ـــص جمل�ـــص اإدارتهـــا منـــذ 1994، كمـــا 

�شغل من�شب رئي�ص جمل�ـــص الإدارة واملدير 

العـــام لوكالة الأنباء الكويتية كونا يف الفرتة 

بـــني 1976و 1992، ووكيـــل وزارة ال�شحة 

امل�شاعد عـــام 1964 ووكيـــل وزارة ال�شحة 

عام .1974

ونال الربج�ـــص اأو�شمة كثـــرية، وحاز تكرمي 

ال�شليب الأحمر والهـــالل الأحمر الدوليني 

ومنظمـــات اإن�شانيـــة ودوليـــة كثـــرية للدور 

الكبـــري الـــذي لعبـــه يف خدمـــة املحتاجـــني 

واملنكوبـــني يف العامل بقيادته جمعية الهالل 

الأحمـــر التـــي اأو�شلـــت ال�شـــورة النا�شعة 

للعمـــل اخلريي والإن�شاين الكويتي اإىل دول 

العامل كافة.

ومن اأبرز الأعمال التطوعية واخلريية التي 

قـــام بها الربج�ص تبنيـــه م�شروع اللقطاء يف 

امل�شت�شفـــى الأمـــريي لنتقـــال تبعيتهم اإىل 

وزارة ال�شـــوؤون الجتماعيـــة، وتطوير فكرة 

اإن�شـــاء وحدة لالأطفال غري كاملي النمو اإىل 

جانـــب م�شاهمتـــه ومبادرته باإن�شـــاء معهد 

التمري�ـــص، وكذلك تبني م�شروع اإن�شاء بنك 

الدم يف وزارة ال�شحة.

تـــويف برج�ص الربج�ـــص -رحمه اهلل تعاىل- 

يوم الأربعاء املوافق 2014/5/14م. 



اإعـــداد: د. �شفي الدين اأحمد

ين�شحنـــا الأجداد دائما ب�شرب ح�شاء الدجاج الدافئ، 

خ�شو�شا وقت املر�ص اأو نزلة الربد. 

قـــام الأطباء باإجـــراء درا�شة طبية ن�شـــرت يف الدورية 

الأمريكيـــة لالأ�شاليـــب العالجيـــة. حيث وجـــدوا مادة 

الكارنو�شني، وهي مادة مقوية للمناعة، توجد يف ح�شاء 

الدجاج. ووجدوا بالتجربة اأن تاأثريها يف تقوية املناعة، 

مثال يف حالت نزلت الربد، يكون فوري. لكنهم وجدوا 

اأن التاأثـــري اأي�شا موؤقـــت، وينتهي خالل �شاعات. فائدة 

اأخرى ذكرتهـــا درا�شات طبية حول نف�ص املو�شوع، هي 

اأن ح�شـــاء الدجاج ي�شاهم يف تخفيـــف احتقان الأنف، 

ويح�شن من اأداء ال�شعريات التنف�شية يف تنقية القنوات 

التنف�شية. 

يف الوقـــت الذي نهتـــم فيه ب�شكل كبري بنوعية ما نـــاأكل، قد نن�شى اأحيانا 

اأن الآنيـــة امل�شتخدمـــة يف الطبـــخ لها اأثـــر اأي�شا على �شحتنـــا. خ�شو�شا 

كونهـــا ت�شتخدم ب�شكل متكرر، واأنهـــا ت�شتخدم على درجات حرارة عالية. 

الأنـــواع ال�شيئة هي الأملنيـــوم والتفلون. الأملنيوم: ظل ا�شتعماله يعترب اآمنا 

اإىل اأن ظهـــرت عالقة بني الطبخ باآنية الأملنيوم، ومر�ص الزهامير. تزداد 

ن�شبـــة اختالط الأملنيوم مع الطعام يف حال طبخ الطعام احلم�شي. يعترب 

الأملنيوم معيق قوي لعمل اجلهاز الع�شبي. 

التفلـــون: ي�شتخدمه البع�ص ب�شبب خا�شية منع اللت�شاق. وجد الباحثون 

اأن هـــذه الآنيـــة حتـــت احلـــرارة العاليـــة ميكـــن اأن يخـــرج منهـــا حم�ص 

بريفلوروكوتانيـــك، واملرتبـــط باأمرا�ص ال�شرطـــان وا�شطرابات هرمونية. 

الأنواع اجليدة: ال�شتيـــل وال�شرياميك. ال�شتينلي�ص �شتيل: مكوناته تتحمل 

احلـــرارة ب�شكل عـــال دون اأن تتداخل مع الطعام، وهي اآمنة. ال�شرياميك: 

تتميـــز اآنية ال�شرياميـــك باأنها ل ينتج عنها اأي مـــواد تتداخل مع الطعام، 

وتتحمل حرارة عالية يف الفرن اأي�شا.  

حساء الدجاج 
عالج ناجح!

صحتك من آنية الطبخ
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�سحتك بالدنيا



منظار يعمل بالروموت لتصوير القولون
يطـــور الطـــب طـــرق الت�شخي�ص بحثـــا عن طرق اأكرث �شهولة. من ذلـــك ما مت ابتكاره موؤخرا مـــن مركبة �شغرية تعمل 

ل�شلكيـــا بالرومـــوت حتتـــوي على كامريا ت�شوير! مت جتربة ال�شكل الأويل من هـــذه املركبة يف جامعة �شتانفورد، ويتم 

مرورها يف القناة اله�شمية والتحكم فيها عن بعد، وهي تر�شل ال�شور ل�شلكيا. يذكر اأن اعتماد مثل هذه التقنية طبيا 

يتطلـــب عـــدة �شنوات من التجربة لإثبات فعالياتها واأمانهـــا. وياأمل العلماء بابتكار طريقة مماثلة اأ�شغر حجما، ميكن 

ا�شتخدامها لت�شوير ال�شرايني!. 

يـــرى الكثري من النا�ص �شعوبة يف التحكـــم بال�شهية. اإليك طريقة �شهلة: 

ام�شـــغ الطعـــام جيدا. يف درا�شة طبية ن�شرت يف املجلـــة الطبية اأبيتيت، 

وجـــد الباحثون اأن م�شغ الطعام ملدة اأطول قبل ابتالعه، يوؤدي اإىل تقليل 

ال�شهيـــة. متت الدرا�شة علـــى جمموعة من طالب اجلامعة، مت تق�شيمهم 

اإىل ثـــالث جمموعات. املجموعـــة الأوىل كانوا ياأكلـــون ب�شكل عادي. مت 

اإعطـــاء تعليمات للمجموعة الثانيـــة باإبقاء اللقمة بالفم وم�شغها ملدة 10 

ثـــوان، قبل ابتالعها. اأما املجموعـــة الثالثة مت تطويل املدة معهم اإىل 30 

ثانيـــة قبل البتالع. بعد �شاعتني من التجربة، مت توزيع حلوى على جميع 

املجموعـــات. تناول طالب املجموعة الثالثة ن�شـــف الكمية التي يتناولها 

من �شارك يف املجموعة الأوىل اأو الثانية. يف�شر العلماء ذلك باأنه يربمج 

الدماغ على ال�شبع، ويح�شن نوعية اله�شم، والنتيجة �شبع اأكرث!  

نقص فيتامين ب 12
أكثر مما يتوقع الكثيرون

مع تزايـــد اهتمام الطـــب يف ال�شنوات 

الأخرية مبـــدى تف�شي نق�ـــص فيتامني 

د وانعكا�ـــص ذلـــك على �شحـــة اجل�شم 

عمومـــا ولي�ص فقط العظـــام، بداأ عدد 

متزايد من العلماء بالرتكيز على نق�ص 

فيتامني ب12 ويتوقع بع�شهم اأن ن�شبة 

نق�شه اأكرث بكثري مما كان متوقعا. 

هذه بع�ص الأ�شباب التي توؤدي لنق�شه: 

1 - اأمرا�ص الأمعاء املناعية، مثل كرون 
ومر�ص �شيلياك )نق�ص امت�شا�شه(  2 

- النباتيـــني وقليلـــي اأكل اللحـــوم )لأنه 

يوجد فقط يف امل�شادر احليوانية(  3 - 

متناويل اأدوية احلمو�شة وقرحة املعدة 

)تقلل حمو�شة املعـــدة املطلوبة لتمهيد 

امت�شا�شه) 4 - بع�ـــص اأدوية ال�شكري 

مثـــل ميتفورمني )يقلل امت�شا�شه(. اإذا 

كان لديك بع�ص هذه الأ�شباب، احر�ص 

على فح�ص م�شتوى الفيتامني لديك اأو 

تناول مكمل يحتوي عليه، بعد ا�شت�شارة 

الطبيب. 

تحكم بشهيتك
من خالل مضغ الطعام!
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ذكـــر �شيخ  الإ�شالم ابـــن تيمية اأن اهلل 

ملا ق�شم خلقـــه اإىل غني وفقري ول تتم 

م�شلحتهم اإل ب�شد خلة الفقراء، وحرم 

الربـــا الذي ي�شر الفقـــراء؛ فكان الأمر 

بال�شدقـــة من جن�ص النهـــي عن الربا؛ 

ولهـــذا جمع اهلل بني هذا وهذا يف مثل 

بَا َويُْرِبي  قوله تعاىل: {مَيَْحـــُق اهلل الِرّ

ال�ّشَدَقاِت} ويف مثل قوله تعاىل:{َوَما 

ْمَواِل النَّا�ِص َفاَل 
َ
اآتَيْتُْم مْن ِرًبا لرَيْبَُو يف اأ

يَْربُو ِعنَْد اهلل َوَما اآتَيْتُْم ِمْن َزَكاة تُِريُدوَن 

ولَِئَك ُهُم املُ�ْشِعُفوَن}.
ُ
َوْجَه اهلِل َفاأ

اإن �شد خلـــة الفقراء يكـــون بالإح�شان 

اإليهـــم بدفـــع الـــزكاة اإليهـــم واإعانتهـــم 

باملاعون وغريه، والنا�ص يف هذا امل�شمار 

درجات فمنهـــم من �شخر ما وهبه اهلل 

عز وجل مـــن نعمة املال والبدن واجلاه 

يف خدمة الفقـــراء واملحتاجني، ومنهم 

من ا�شتغل تلـــك النعم يف تو�شيع نفوذه 

وطغيانه. 

و�شيـــخ  الإ�شـــالم ابـــن تيمـــة بـــني اأن 

اأحكام الأمـــوال ثالثة اأ�شنـــاف: عدل؛ 

وف�شل؛ وظلم. فالعدل: البيع؛ والظلم: 

الربـــا؛ والف�شل: ال�شدقـــة. فمدح اهلل 

املت�شدقـــني وذكر ثوابهـــم وذم املرابني 

وبني عقابهم واأبـــاح البيع والتداين اإىل 

اأجل م�شمى.

 الإ�سالم دين الإح�سان والرحمة

ولأجـــل هذا كلـــه يوؤكد �شيـــخ  الإ�شالم 

منذ البداية علـــى اأن الدين وال�شرع مل 

ياأمـــر اإل مبا هو نفـــع واإح�شان ورحمة 

للعبـــاد. بل اإن الإح�شان واجب على كل 

حـــال حتى يف اإزهـــاق النف�ـــص ناطقها 

وبهيمها، فعلى الإن�شان اأن يح�شن القتلة 

لالآدميني والذبيحـــة للبهائم ويحرم ما 

ذبحـــه الكتابي لعيده اأو ليتقرب به اإىل 

البعد العقدي في العمل اإلحساني 
عند شيخ  اإلسالم ابن تيمية )2-1(
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�شـــيء يعظمه. ودليل �شيخ  الإ�شالم يف 

هـــذا المـــر قـــول النبـــي ]: »اإن اهلل 

كتب الإح�شان على كل �شيء فاإذا قتلتم 

فاأح�شنوا القتلة واإذا ذبحتهم فاأح�شنوا 

ْح  َحُدُكـــْم �َشْفَرتَُه، َفلرُْيِ
َ
الذبحة َولْيُِحَدّ اأ

َذِبيَحتَُه«. 

ما هـــو الإح�سان؟

ابـــن تيميـــة  يعـــرف �شيـــخ  الإ�شـــالم 

الإح�شـــان باأنـــه َجلْـــُب ما ينفـــع النا�ص 

وَدْفُع ما ي�شرهم.

وبناء علـــى تعريفه هذا فـــكل م�شلحة 

جمتلبـــة للعباد ت�شمى عمـــال اإح�شانيا، 

وهـــذا العمل قد يكـــون واجبا مثل دفع 

الـــزكاة لهم، وقـــد يكـــون م�شتحبا مثل 

العاريـــة وكل مـــا يجلـــب لهـــم املف�شدة 

فهو نقي�شـــه، مثل الظلم لهم، اإذ الظلم 

عنـــده �شد الإح�شان الـــذي يدخل فيه 

العـــدل وغريه، فـــاإن العادل حم�شن من 

جهـــة عدله، واأما حيث يكون العدل هو 

الواجب، فالعـــادل اأي بكمال الإح�شان 

كالعدل بـــني النا�ص يف الَق�ْشم واحلكم، 

بخـــالف عدل الإح�شـــان يف حق نف�شه 

يف ا�شتيفـــاء حقوقه من غري زيادة، فاإن 

هـــذا حم�شن من جهة اأنـــه مل يَْعتِد ومل 

يظلم.

وعلـــى عـــد الإح�شان يدور مـــع قاعدة 

"جلب املنفعة للخلق ودفع امل�شرة عنهم 
"؛ فـــاإن اهلل �شماه -ح�شـــب ابن تيمية- 
�شدقة. ثـــم قـــــال: وقد قـــال تعالــــى: 

{ َو�َشارُعـــوا اإىَل َمْغِفَرة مْن َربُكْم َوَجّنٍة 

ِعـــَدْت 
ُ
َعْر�ُشَهـــا ال�ّشَمـــَواُت َوالأْر�ـــصُ اأ

للُْمتَقـــنَي الذيـــَن يُنْفُقـــوَن يف ال�ّشـــّراِء 

اِء َوالْكاظمنَي الَْغيْـــَظ َوالَْعاِفنَي  َوال�ّشـــرَّ

َعـــِن الّنا�ـــصِ َواهلل يُِحـــُب املُْح�ِشِنـــنَي} 

فذكـــر: اأنه يحـــب املح�شنـــني والعافني 

عـــن النا�ـــص. وتبـــني بهـــذا اأن هذا من 

الإح�شان. والإح�شان �شد الإ�شاءة وهو 

فعل احل�شن �شـــواء كان لزما ل�شاحبه 

اأو متعديـــا اإىل الغـــري ومنه قوله: {َمْن 

ْمثَاِلَها َوَمْن 
َ
�َشنَـــِة َفلَُه َع�ْشـــُر اأ َجاَء ِباحْلَ

َجـــاَء ِبال�ّشّيئَـــِة َفاَل يُْجـــَزى اإِّل ِمثْلََها}. 

فالكاظـــم للغيظ والعايف عن النا�ص قد 

اأح�شن اإىل نف�شه واإىل النا�ص؛ فاإن ذلك 

عمل ح�شنـــة مع نف�شه ومع النا�ص ومن 

اأح�شن اإىل النا�ص فاإىل نف�شه.

والإح�شـــان هو العمـــل ال�شالح عند �شيخ 

الإ�شالم اأي�شا، يقـــول اهلل تعاىل:{ َفَمْن 

َكاَن يَْرُجـــو ِلَقـــاَء َرِبّـــِه َفلَْيْعَمـــْل َعَمـــاًل 

َحًدا} 
َ
ـــا َوَل يُ�ْشِرْك ِبِعَبـــاَدِة َرِبِّه اأ �َشاحِلً

)الكهـــف: 110(. يقول بعد �شياقه لهذه 
الآية: والعمـــل ال�شالح هـــو الإح�شان. 

�َشنَات. واحل�شنات عنده  َوُهَو فعـــل احْلَ

مر 
َ
ِهـــَي َما اأحبـــه اهلل َوَر�ُشوله َوُهَو َما اأ

و ا�ْشتَحباَب. ثم ا�شرتط 
َ
مر اإِيَجاب اأ

َ
ِبِه اأ

يف مو�شع اآخر اأن الذي اأمر اهلل ِبِه ُهَو 

اّلـــِذي �َشرعه اهلل، َوُهـــَو املَُوافق لكتاب 

اهلل َو�شنة َر�ُشوله، فقد اأخرب اهلل تََعاىَل 

اأنه من اأخل�ص َق�شده هلل َوكاَن حم�شنا 

يِف عمله َفاإِّنُه ُم�ْشتَحّق للثَّواب �َشامل من 

الْعَقاب.

مراتب الإح�سان

وعليـــه فالعمـــل الإح�شـــاين هـــو مـــن 

احل�شنـــات، وقد يكون واجبا وقد يكون 

م�شتحبا، اإذ الإح�شان الذي ي�شتحق اأن 

ـــى اإح�شاًنا عنـــده هو فعل الواجب  ي�شَمّ

وامل�شتحـــب. وعلـــى كل التقديرين لبد 

اأن يكـــون موافقـــا لكتـــاب اهلل و�شنـــة 

ر�شولـــه ]، فاإن مل يكن كذلك فهو من 

البدع اأو على حد تعبريه، َفاَل يكون من 

الح. َكَما  �َشنَات َوَل مـــن الَْعَمل ال�َشّ احْلَ

ن مـــن يْعمـــل َما َل يجـــوز، كالفواح�ص 
َ
اأ

�َشنَـــات َوَل من  لـــم لَيْ�ـــَص مـــن احْلَ َوالُظّ

الح.  الَْعَمل ال�َشّ

وهكـــذا يت�شـــح اأن العمـــل الإح�شـــاين 

عنـــد �شيخ  الإ�شالم ابن تيمية ذو �شلة 

وثيقة جـــدا بالبعد العقـــدي، بل اإن ما 

اأ�شـــاب الإن�شـــان من م�شـــرة كاخلوف 

واجلوع واملر�ص، فاإن اخللق ل يقدرون 

علـــى دفعها اإل باإذن اهلل، ول يق�شدون 

دفعها اإل ِلَغَر�صٍ لهم يف ذلك، وهذا كله 

ح�شب �شيخ  الإ�شالم ابن تيمية.

ومتا�شيـــا مـــع هـــذه القناعـــة فقد قرر 

�شيـــخ  الإ�شالم ابن تيميـــة اأنه لي�ص يف 

�شـــوؤال احلـــي للميت فائـــدة للحي، ول 

للميـــت، بل فيـــه �شرك بامليـــت، واإيذاء 

له، فاإن دعـــاءه يوؤذيه، ولي�ص فيه فائدة 

للحـــي، بل فيـــه ظلمه لنف�شـــه، و�شركه 

بربه، واإيذاوؤه للميت، ففيه اأنواع الظلم 

الثالثة.

الإح�سان للميت واحلي

ورغـــم هذا كلـــه فللميت ن�شيـــب وافر 

مـــن العمـــل الإح�شاين مـــن قبل احلي 

ويتمثل هـــذا ح�شب �شيخ  الإ�شالم ابن 

تيميـــة يف الزيارة ال�شرعيـــة "وهي من 

جن�ـــص الإح�شان اإىل امليـــت بالدعاء له 

كالإح�شان اإليه بال�شالة عليه، وهي من 

العبـــادات هلل تعـــاىل التي ينفع اهلل بها 

الداعي واملدعـــو له، كال�شالة وال�شالم 

على النبي ]، وطلب الو�شيلة والدعاء 

ل�شائر املوؤمنني اأحيائهم واأمواتهم.

ولهـــذه ال�شلـــة التي حتدثنـــا عنها اآنفا 

اأثر اإيجابـــي ن�شتخل�شه من هذا الن�ص 

يقـــول: فاملوؤمن يـــرى اأن عمله هلل؛ لأنه 

اإياه يعبد، واأنه باهلل؛ لأنه اإياه ي�شتعني، 

فـــال يطلب ممن اأح�شـــن اإليه جزاء ول 

�شكـــوراً؛ لأنه اإمنا عمل له ما عمل هلل، 

كما قال الأبـــرار: {اإِمّنَا نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه 

ِ َل نُِريـــُد ِمنُكْم َجـــَزاء َوَل �ُشُكورا} 
َّ

اهلل

)الإن�شـــان:9( ، ول ميـــن عليه بذلك ول 
يوؤذيـــه؛ فاإنـــه قد علـــم اأن اهلل هو املاّن 

عليـــه، اإذ ا�شتعملـــه يف الإح�شـــان، واأن 

املنـــة هلل عليـــه، وعلى ذلـــك ال�شخ�ص، 

فعليـــه هـــو اأن ي�شكـــر اهلل، اإذ ي�شـــره 

للي�شرى، وعلـــى ذلك اأن ي�شكر اهلل، اإذ 

ي�شـــر له من يقـــدم له ما ينفعه من رزق 

اأو علم اأو ن�شر، اأو غري ذلك.

ومن النا�ـــص من يح�شن اإىل غريه لَيُمّن 

عليه، اأو يـــرد الإح�شان له بطاعته اإليه 

وتعظيمـــه، اأو نفع اآخر، وقد مين عليه، 

فيقول: اأنا فعلت بك كذا، فهذا مل يعبد 

اهلل ومل ي�شتعنه، ول عمل هلل، ول عمل 

باهلل، فهو املرائي.

اإعداد: خالد حـــدوي جامعة حممد الأول - كلية الآداب والعلوم الإن�شانية  املعامالت يف الإ�سالم
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حماذير عند الإح�سان

وقد اأبطل اهلل �شدقـــة املنَّان، و�شدقة 

يَهـــا اّلِذيـــَن 
َ
املرائـــي، قـــال تعـــاىل: {يَاأ

اآَمنُـــواْ لَ تُبِْطلُواْ �َشَدَقاِتُكم ِبامْلِنّ َوالأَذى 

َكاّلـــِذي يُنِفُق َمالَُه ِرئَاء الّنا�ص َولَ يُوؤِْمُن 

ِبـــاهلل َوالَْيْوِم الآِخِر َفَمثَلُُه َكَمثَِل �َشْفَواٍن 

�َشابَـــُه َواِبٌل َفرَتََكُه �َشلْدا 
َ
َعلَيِْه تَُراٌب َفاأ

ا َك�َشبُواْ َواهلل  َّ ّل يَْقـــِدُروَن َعلَى �َشْيٍء مِمّ

لَ يَْهـــِدي الَْقْوَم الَْكاِفِريـــَن. َوَمثَُل الَِّذيَن 

ْمَوالَُهـــُم ابِْتَغـــاء َمْر�َشاِت اهلِل 
َ
يُنِفُقـــوَن اأ

نُف�ِشهْم َكَمثَِل َجّنـــة ِبَربَْوٍة 
َ
ـــْن اأ َوتَثِْبيًتـــا ِمّ

ْعَفنْيِ َفاإِن  كلََهـــا �شِ
ُ
�َشابََهـــا َواِبٌل َفاآتَْت اأ

َ
اأ

بَْهـــا َواِبٌل َفَطّل َواهلل مِبَا تَْعَملُوَن  ْ يُ�شِ مَلّ

ري} )البقرة:264 - 265(. بَ�شِ

فهـــذان حتذيـــران مهمـــان متيـــز بهما 

العمـــل الإح�شاين عند �شيـــخ  الإ�شالم 

ابن تيمية وهما:

التحذير مـــن العمل الإح�شاين املرتبط 

باجلزاء وال�شكور.

التحذير مـــن العمل الإح�شاين املرتبط 

باملن والرياء والأذى.

فاإذا حقـــق العامـــل للعمـــل الإح�شاين 

الإخال�ـــص فيه فليعلم بـــاأن اهلل اأوجب 

الإح�شان ِبَح�شب اْلإِْمَكان.

فكاأن �شيخ  الإ�شالم بهذين التحذيرين 

يريـــد اأن يقول بـــاأن العمـــل الإح�شاين 

كائـــن مب�شيئـــة اهلل، بـــل كل الأ�شيـــاء 

اإمنـــا تكون مب�شيئتـــه، ولهذا يقول: فما 

�شـــاء كان وما مل ي�شـــاأ مل يكن، وهو اإذا 

اأجـــرى نفع العباد بع�شهـــم على بع�ص، 

فجعل هذا يح�شـــن اإىل هذا ويدعو له 

وي�شفـــع فيه ونحو ذلك، فهو الذي خلق 

ذلك كلـــه، وهو الذي خلق يف قلب هذا 

املح�شن الداعي ال�شافع اإرادة الإح�شان 

والدعـــاء وال�شفاعة، ول يجوز اأن يكون 

يف الوجـــود مـــن يكرهـــه علـــى خالف 

مـــراده، اأو يعلمه ما مل يكن يعلم، اأو من 

يرجوه الرب ويخافه.

واإذا كان الأمر كذلك فالبد من العامل 

للعمل الإح�شاين اأن يتجنب التحذيرين 

ال�شابقـــني. لأن اهلل تعاىل اأخرب اأنه من 

اأخل�ص ق�شده هلل وكان حم�شنا يف عمله 

فاإنه م�شتحق للثواب �شامل من العقاب. 

ولهـــذا كان اأئمة ال�شلف يجمعون هذين 

الأ�شلـــني؛ كقـــول الف�شيل ابـــن عيا�ص 

ْح�َشُن 
َ
يُُّكْم اأ

َ
يف قولـــه تعاىل { ِلَيبْلَُوُكـــْم اأ

َعَماًل} قال: اأخل�شه واأ�شوبه، فقيل: يا 

اأبـــا علي ما اأخل�شه واأ�شوبه؟ فقال: اإن 

العمل اإذا كان �شوابا ومل يكن خال�شا مل 

يقبل. واإذا كان خال�شا ومل يكن �شوابا 

مل يقبـــل، حتـــى يكون خال�شـــا �شوابا. 

واخلال�ـــص: اأن يكـــون هلل وال�شواب اأن 

يكون على ال�شنة.

كمـــا يحذر �شيـــخ  الإ�شالم ابـــن تيمية 

املح�شنـــني اأي�شـــا مـــن منـــع اإح�شانهم 

مهما كانت الظروف والأحوال، فيقول: 

اأح�شـــن اإليهـــم هلل ل لرجائهـــم، وكمـــا 

ل تََخْفُهـــْم َفـــال تَْرُجُهـــْم، وَخف اهلل يف 

النا�ـــص ول تخف النا�ـــص يف اهلل، وارج 

اهلل يف النا�ـــص ول تـــرج النا�ص يف اهلل، 

وكن ممن قـــال اهلل فيـــه: {َو�َشيَُجنَّبَُها 

تَْقى. الَّـــِذي يُوؤِْتي َمالَـــُه يَتََزَكّى. َوَما 
َ
اْلأ

َزى. اإَِلّ ابِْتَغاء  َحٍد ِعنـــَدهُ ِمن ِنّْعَمٍة جُتْ
َ
ِلأ

ْعلَى} )الليل:17-20(، وقال 
َ
َوْجِه َرِبِّه اْلأ

َا نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اهلل َل نُِريُد  فيـــه: {اإِمَنّ

ِمنُكْم َجَزاء َوَل �ُشُكوًرا} )الإن�شان:9(.

َوهكـــذا ميكـــن اأن نقـــول بـــاأن العمـــل 

الإح�شـــاين عمـــل جليـــل واأن النُُّفو�ـــص 

جبلـــت على حب من اأح�شـــن اإليها لَِكن 

ِقيَقة عنـــد �شيخ  الإ�شالم  َهـــَذه يِف احْلَ

لهـــا بعـــد اآخر ُهـــَو حمَبّـــة الإح�شان َل 

نف�ـــص املح�شن. وتعليلـــه يف هذا المر 

اأنه لَو انقطـــع َذِلك الإح�شان ل�شمحل 

َذِلـــك احْلّب َوُرمَبـــا اأعقب بغ�شـــا َفاإِنَُّه 

لَيْ�َص هلل عز َوجل، َفاإِن من اأحب اإن�شانا 

لَكونـــه يُْعِطيِه َفَما اأحب اإل الَْعطاء َومن 

َقاَل اإنه يحب من يُْعِطيِه هلل َفَهَذا كذب 

وحمال وزور من الَقْول، َوَكَذِلَك من اأحب 

اإن�شانا لَكونـــه ين�شره اإمنا اأحب النَّ�ْشر 

ر، َوَهَذا ُكله من اِتَّباع َما تهوى  َل النَّا�شِ

ِقيَقة اإل  نْف�ـــص، َفاإِّنُه مل يحب يِف احْلَ
َ
اْلأ

َما ي�شل اإليه من جلب َمنَْفَعة.  

املعامالت يف الإ�سالم

اإلحسان واجب على 

كل حال حتى في 

إزهاق النفس ناطقها 

وبهيمها





روسيا: افتتاح مدرسة إسالمية 
على شبكة اإلنترنت أون الين

اأعلنـــت جريـــدة »اإ�شـــالم اآر اإف« الرو�شيـــة عن انطالق �شبكـــة تعليمية 

اإ�شالميـــة حتـــت م�شمـــى »Imedrese« عرب �شبكـــة الإنرتنت، ومدير 

امل�شـــروع ال�شيـــد "رينات عـــالء الدينوف"، وهو مـــن املعلمني امل�شلمني 

املحبني لتعاليم الإ�شالم.

وقد اأطلق "عالء الدينوف" عرب الإنرتنت ذلك امل�شروع لتعليم الإ�شالم 

اأون ليـــن، والهدف منـــه تعليم اأ�شا�شيـــات الإ�شالم وفًقـــا للتكنولوجيا 

احلديثة، واأي�ًشا يهدف امل�شروع اإىل �شد الثغرات يف املعرفة الإ�شالمية 

عند الطالب وفهم احلقائق. 

تطبيق "غربتنا" صوت الالجئين 
السوريين حول العالم

انطلـــق م�شـــروع »غربتنا« بدايـــة العام اجلـــاري على هيئة 

تطبيـــق لآيفون واأندرويـــد وموقع اإلكـــرتوين ليتيح من�شات 

رين. متعددة لل�شوريني املُهجَّ

ويهدف "غربتنا" اإىل تقدمي امل�شاعدة للنازحني ال�شوريني يف 

رين خارج البـــالد، وذلك عرب �شتى الو�شائل  الداخـــل واملُهجَّ

املمكنـــة، اإ�شافة اإىل ربط بع�ص ال�شوريني ببع�ص يف املهجر 

وتبادل املنفعة والفائدة بينهم.

م معلومات مفيدة لل�شوريـــني الالجئني يف البلدان  كمـــا يُقدِّ

املختلفـــة، مبا فيها امِلنح الدرا�شية وفر�ص العمل والقرارات 

اإقامـــات  احلكوميـــة ذات ال�شلـــة، ومعلومـــات ا�شتخـــراج 

وجـــوازات ال�شفر وبيانات اأخرى حـــول اإيجاد املنازل وكثري 

من اخلدمات الأخرى.

وي�شتهدف التطبيـــق ال�شوريني يف خمتلف اأنحاء العامل، اإل 

اأنـــه وب�شبـــب غياب التمويل املطلـــوب، ل يعمل حاليًّا اإل يف 

تركيا. 

ك�شفـــت �شركـــة اآبل اأخريا عن اأحدث اإ�شدار مـــن نظام الت�شغيل 

"يو�شيميتـــي"  ا�شـــم  عليـــه  اأطلقـــت  والـــذي    Mac OS X
Yosemite، وذلـــك �شمن احلدث اخلا�ـــص الذي اأقامته تزامناً 
مـــع انطالق فعاليـــات موؤمتر اآبل العاملي للمطورين الذي يقام يف 

�شان فران�شي�شكو يف الوليات املتحدة الأمريكية يف الفرتة من 2 

اإىل 6 مايو/حزيران اجلاري.

وركـــزت ال�شركـــة يف اإ�شدارهـــا اجلديـــد على الربـــط بني نظام 

ت�شغيل املوبايل ونظام ت�شغيل الكمبيوتر. وياأتي الإ�شدار اجلديد 

بت�شميم جديد و�شريـــط اأدوات حم�شن، ومركز اإ�شعارات مبزايا 

جديدة. وعالوة على ذلك، �شيعمل الإ�شدار اجلديد على املزامنة 

مـــع نظام ت�شغيل الأجهـــزة املحمولة iOS  اخلا�ـــص ب�شركة اآبل 

وذلك من خالل خا�شية Air Drop مل�شاركة امللفات، والرتا�شل 

بوا�شطة تطبيق iMessage والقدرة على اإجراء مكاملات هاتفية 

والرد عليها. 

آبل تكشف عن نظام التشغيل الجديد
 Yosemite ألنظمة ماك
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تعتـــزم �شركة جوجل اإنفاق اأكرث من مليار دولر على املئات من الأقمار ال�شناعية اإلنترنت للمناطق النائيةجوجل تعتزم توظيف أقمار صناعية لتوفير 

التـــي �شتُوظـــف لتوفـــري الت�شـــال بالإنرتنـــت للم�شتخدمـــني يف املناطـــق النائية 

واملحرومة حول العامل، ح�شبما اأفادت �شحيفة وول �شرتيت جورنال اليوم.

و�شتد�شـــن ال�شركة م�شروعها اجلديـــد باإطالق 180 قمًرا �شناعًيا �شغرًيا وعالية 

ال�شتطاعة لتدور يف مدار اأر�شي اأخف�ص من الأقمار ال�شناعية التقليدية. 

 Dropbox »بوك�ـــص
ي »دروب 

ن ال�شحابـــ
ـــة التخزيـــ

اأعلنـــت خدم

يادة قدرها 
ن وبز

د م�شتخدميها عتبة 300 مليو
 بلوغ عد

ربعاء عن
الأ

�شية.
تة املا

ر ال�ش
قتها اخلدمة خالل الأ�شه

100 مليون حق

رب املا�شي 
ن الثاين/نوفم

�شريـــ
�شهر ت

ركة قد اأعلنت يف 
ت ال�ش

وكانـــ

 ت�شرين 
ن م�شتخدم خالل

ن م�شتخدم، وعن 100 مليو
عن 200 مليو

الثاين/نوفمرب من عام 2012.

لتنوع يف 
زيادة يف عدد م�شتخدمي اخلدمة اإىل ا

راقبون ال
ـزو امل

ويعــ

 قيام 
ب بوك�ص"، ومثال على ذلك

اخلدمات الذي حتر�ص عليه "درو

طاع الأعمال 
�شة لق

تها املخ�ش
هر املا�شي بطـــرح خدما

ة ال�ش
�شركـــ

ال

ريبية.
ميع بعد اأن كانت متر مبرحلة جت

للج

ارو�شيل"    
ــر املا�شـــي "ك

 ال�شهـ
بوك�ـــص" قـــد اأطلقـــت

وكانـــت "دروب 

يـــو، كما قامت 
 والفيد

�شـــور
فـــة ال

هـــو تطبيـــق لأر�ش
Carousel  و

 تعزز ح�شورها 
ل�شركات التي قد

حواذ على عدد من ا
ركة بال�شت

ال�ش

 ال�شوق. 
يف

خدمة »دروب بوكس« 

تعلن عن 300 مليون مستخدم

كيف تقلل استهالك باقة اإلنترنت لجهازك؟

لتقلل ا�شتهالك جهازك لالإنرتنت قم بالتايل:

مة للبيانات اخللوية.
• اأوقف و�شول التطبيقات غري امله

ت والبيانات عرب ال�شبكات اخللوية.
منة امل�شتندا

• قم مبنع مزا

ها تلقائياً من �شبكات الهاتف.
• اأغلق حتديث التطبيقات وحتميل

ط البيانات لتقلل ال�شتهالك مثل مت�شفح كروم.
• جرب ا�شتخدام تطبيقات ت�شغ
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بني طـــول عـــدد �شاعات ال�شـــوم التي 

ت�شل يف بع�ـــص املناطق اجلغرافية اإىل 

21 �شاعة، وبـــرودة الطق�ص التي ت�شل 
اإىل حـــد التجمـــد يف اأر�ص الفايكنج اأو 

الـــدول الإ�شكندنافية، وبـــني ال�شغوط 

لهـــا  يتعر�ـــص  التـــي  الطبيعيـــة  غـــري 

الالعبون امل�شلمون يف الأندية الأوروبية 

مـــن الأجهزة الفنيـــة، واإدارات الأندية، 

وو�شائـــل الإعالم، لإثنائهم عن ال�شوم، 

تنوعت ال�شعوبـــات والتحديات الهائلة 

التي تواجه امل�شلمني حول العامل.

�شحيـــٌح اأن متو�شـــط �شاعـــات ال�شوم 

هـــذا العـــام يف العديد مـــن دول العامل 

تـــرتاوح بني 14 �شاعـــة اإىل 16 �شاعة، 

لكنهـــا يف عدد من الدول الأوروبية مثل 

الدمنارك ت�شل اإىل 21 �شاعة، ح�شبما 

ذكـــرت اإذاعـــة “هنا اأم�شـــرتدام”، لكن 

امل�شلمني هنـــاك يحر�شون على حتمل 

َم�شّقات الإم�شاك عن الطعام وال�شراب 

طيلـــة اأيام ال�شهر الكـــرمي، برغم وجود 

فتوى مـــن �شيخ الأزهـــر ال�شريف تبيح 

للدول التـــي ت�شل فيها �شاعات ال�شوم 

اإىل اأرقـــام قيا�شيـــة اعتماد وقت اأقرب 

بلد م�شلم.

احل�شـــني  يقـــول  ال�شـــدد،  هـــذا  يف 

الغيوان، مدير املركز الثقايف الإ�شالمي 

الدمناركيـــة  بالعا�شمـــة  “في�شتايـــن” 
الدمنـــارك  م�شلمـــي  “اإن  كوبنهاجـــن: 

اأجمعـــوا على ال�شيـــام من طلوع الفجر 

اإىل مغـــرب ال�شم�ص”، بينما مل تتجاوز 

مل�شلمـــي  بالن�شبـــة  الإم�شـــاك  مـــدة 

9 �شاعـــات ون�شـــف  الأرجنتـــني عـــن 

ال�شاعة، ومن املالحظ اأنه كلما اجتهنا 

�شمالً فـــاإن عدد �شاعات ال�شوم تزيد، 

بينما تقل كلما اجتهنا نحو اجلنوب.

ومـــن املوؤكـــد اأن �شعوبة ال�شـــوم تزداد 

ن�شبتـــه مع زيادة عـــدد �شاعات ال�شوم 

وارتفاع درجات احلرارة، اأما يف الدول 

يت�شـــم طق�شهـــا  التـــي  الإ�شكندنافيـــه 

بالـــربودة التي ت�شـــل اإىل حد التجمد، 

لكـــن درجـــة حـــرارة انت�شـــار الإ�شـــالم 

تزايـــدت وارتفعت معدلته حتى اأ�شبح 

الديانـــة الثانيـــة يف العديـــد من بالده، 

لكـــن هـــذا التواجـــد الإ�شالمـــي يعترب 

حديًثا اإذا ما متت مقارنته بباقي الدول 

الأوروبية، اإىل جانب اأنه �شعيف ن�شبيًّا 

كذلك.

الأقليات امل�سلمة

أيام رمضان فى أوروبا..
 بين التحديات والطموحات
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بيد اأن رم�شان يف الدول الإ�شكندنافيه 

يُغري حيـــاة امل�شلمني فيهـــا متاًما حتى 

قبـــل حلولـــه؛ اإذ يبـــداأون تتبـــع اأخباره 

قبـــل اأيـــام، ومبجـــرد اإعـــالن الروؤيـــة 

يتوجـــه امل�شلمـــون اإىل اأقـــرب امل�شاجد 

اإليهم، اأو ما ميكـــن ت�شميته بامل�شليات 

اأو الـــدور التـــي ي�شتاأجرهـــا امل�شلمـــون 

ال�شلـــوات وال�شعائـــر املختلفـــة،  لأداء 

وتفتـــح اأبوابها يف رم�شـــان طيلة اليوم، 

كما يحر�ـــص امل�شلمون على اأداء �شالة 

الرتاويـــح واجللو�ص يف حلقـــات الذكر 

وقـــراءة القـــراآن واحلر�ص علـــى تدبره 

وتبادل التهاين والتعارف.

كما يواجه الالعبون امل�شلمون فى عدد 

مـــن الأنديـــة الأوروبية، حتدًيـــا هائاًل 

ب�شبب �شغوط الأجهزة الفنية، واإدارات 

الأنديـــة، وو�شائـــل الإعـــالم، لإقناعهم 

بعدم �شيام ال�شهر الكرمي، حتى و�شلت 

اخلالفـــات بـــني الالعبـــني امل�شلمـــني 

احلري�شـــني علـــى اأداء فري�شة ال�شوم، 

واملديرين الفنيـــني لأنديتهم اإىل طريق 

م�شـــدود حتى ال�شتبعاد مـــن الت�شكيلة 

الأ�شا�شية فى املباريات.

ومن هوؤلء، اإريك اأبيدال اأو بالل، الذي 

اعتنق الدين الإ�شالمى عن قناعة تامة 

عـــام 2007، وبات مـــن اأ�شد الالعبني 

الأوروبيـــني املتم�شكـــني ب�شعائر الدين 

الإ�شالمـــى ممـــا دفعـــه للمواظبة على 

اأداء فري�شـــة ال�شيام، وهـــذا كان �شبًبا 

فى العديد من ال�شدامات مع املدربني 

ب�شبـــب خو�ـــص التدريبـــات واملباريات 

وهـــو �شائم، ومثله م�شعود اأوزيل لعب 

ونيكـــول  اإ�شبانيـــا  امللكـــي يف  النـــادي 

اأنيلكا.

برغـــم هذه املعوقـــات والتحديات، كان 

هناك يف الأفق بريق اأمل، حيث اأعلنت 

القنـــاة التلفزيونية الرابعة يف بريطانيا 

عن اإذاعتها لالأذان طوال �شهر رم�شان 

الكرمي برغـــم كل النتقـــادات، لت�شبح 

هذه القناة، التابعة للحكومة الربيطانية 

اأول قناة وطنيـــة تذيع الأذان يف اأوروبا 

ملخاطبـــة اجلاليـــات الإ�شالميـــة، كمـــا 

�شتعلـــن  اأنهـــا  كذلـــك  القنـــاة  اأعلنـــت 

عـــن مواعيـــد ال�شلـــوات علـــى موقعها 

الإلكرتوين.

كمـــا �شـــدر تقريـــر لـــوزارة اخلارجية 

الربيطانيـــة اأّن مظاهر الحتفاء ب�شهر 

رم�شـــان احلـــايل يف بريطانيـــا كانـــت 

الربيطانيـــة  اجلامعـــات  يف  وا�شحـــة 

ومراكـــز الرعاية ال�شحيـــة، بالإ�شافة 

اإىل عر�ص �شل�شلة من الربامج يف اإطار 

التعريـــف برم�شـــان، كمـــا اأقيمت خيم 

رم�شانيـــة يف اأماكـــن عـــدة مثل جامعة 

لنـــدن، حيث قالـــت روزمـــاري ديفي�ص 

املتحدثـــة با�شـــم احلكومـــة الربيطانية 

فـــى ال�شرق الأو�شط و�شمـــال اإفريقيا: 

“اإن مظاهـــر الحتفاء ب�شهـــر رم�شان 
يف بريطانيـــا توؤكد علـــى التنوع الثقايف 

والدينـــي الذي يعترب �شمة اأ�شا�شية من 

�شمات املجتمع الربيطانى”. 

امل�شدر: الإ�شالم اليوم

يواجه الالعبون المسلمون فى 

األندية األوروبية ضغوطا القناعهم 

بعدم صيام شهر رمضان

مظاهر االحتفاء بشهر رمضان 

في بريطانيا تؤكد على التنوع 

الثقافي والديني



كيف نستقبل شهر رمضان؟
هل هناك اأمـــــــور خا�سة م�سروعـــــــة ي�ستقبل بها 

امل�سلم رم�سان؟

اجلواب: احلمد هلل

»�شهر رم�شان هـــو اأف�شل �شهور العام؛ لأن اهلل �شبحانه وتعاىل 

اخت�شه باأن جعل �شيامه فري�شة وركناً رابعاً من اأركان الإ�شالم، 

و�شـــرع للم�شلمـــني قيام ليله، كما قال النبـــي ]: »بني الإ�شالم 

علـــى خم�ص: �شهـــادة اأن ل اإلـــه اإل اهلل واأن حممدا ر�شول اهلل، 

واإقام ال�شالة، واإيتاء الزكاة، و�شوم رم�شان، وحج البيت« »متفق 

عليـــه«. وقـــال عليه ال�شـــالة وال�شالم: (من قام رم�شـــان اإمياناً 

واحت�شابـــاً غفـــر له ما تقدم مـــن ذنبه) »متفق عليـــه«. ول اأعلم 

�شيئـــاً معيناً ل�شتقبال رم�شان �شـــوى اأن ي�شتقبله امل�شلم بالفرح 

وال�شـــرور والغتباط و�شكـــر اهلل اأن بلغه رم�شان، ووفقه فجعله 

مـــن الأحياء الذين يتناف�شون يف �شالح العمل، فاإن بلوغ رم�شان 

نعمة عظيمة من اهلل. ولهذا كان النبي ] يب�شر اأ�شحابه بقدوم 

رم�شـــان مبيناً ف�شائله، وما اأعـــد اهلل فيه لل�شائمني والقائمني 

مـــن الثواب العظيم، وي�شرع للم�شلم ا�شتقبال هذا ال�شهر الكرمي 

بالتوبـــة الن�شـــوح وال�شتعداد ل�شيامـــه وقيامه، بنيـــة �شاحلة، 

وعزمية �شادقة« انتهى. ف�شيلة ال�شيخ عبدالعزيز بن باز، رحمه 

»جمموع فتاوى ومقالت متنوعة، 9/15«. اهلل.  

التصدق في العشر األواخر
هـــــــل ُيف�سل اإعطـــــــاء ال�سدقات يف الع�ســـــــر الأواخر من 

رم�سان، اأم اأن قيام ليايل تلـــــــك الأيام بال�سالة والذكر 

هو املميز فقط يف تلك الليايل؟.

اجلواب: احلمد هلل

الـــوارد عن النبي ] يف اإحياء الع�شـــر الأواخر من رم�شان هو 

اإحياوؤها بال�شالة والذكر.

وال�شدقة يف رم�شان اأف�شل من ال�شدقة يف غريه، ولكن ل نعلم 

مـــن ال�شنة ما يـــدل على اأن اإعطاء ال�شدقـــة يف الع�شر الأواخر 

اأف�شل.

لكـــن ذكـــر العلماء اأن العمـــل ال�شالح يكون اأف�شـــل كلما وقع يف 

زمان فا�شل، ول�شك اأن ليايل الع�شر الأواخر من رم�شان اأف�شل 

ممـــا �شواهـــا من الليـــايل لأن بها ليلة القدر التـــي هي خري من 

األف �شهر.

وعلى كل حال، فامل�شروع للم�شلم اأن يكرث من ال�شدقة يف جميع رم�شان، 

فقـــد كان النبي ] اأجود النا�ص وكان اأجود ما يكون يف رم�شان. »رواه 

الإ�شالم �شوؤال وجواب  البخاري« »6«، وم�شلم »2308«. واهلل اأعلم.  

وقت إخراج زكاة الفطر
هـــــــل وقت اإخـــــــراج زكاة الفطر من بعد �ســـــــالة العيد اإىل اآخر 

ذلك اليوم؟.

اجلواب: احلمد هلل

ل يبـــداأ وقـــت زكاة الفطر من بعد �شالة العيـــد، واإمنا يبداأ من غروب 

�شم�ـــص اآخر يـــوم من رم�شان، وهـــو اأول ليلة من �شهر �شـــوال، وينتهي 

ب�شـــالة العيد؛ لأن النبـــي ] اأمر باإخراجها قبل ال�شالة، وملا رواه ابن 

عبا�ص ر�شي اهلل عنهما اأن النبي ] قال: »من اأداها قبل ال�شالة فهي 

زكاة مقبولة، ومن اأداها بعد ال�شالة فهي �شدقة من ال�شدقات«.

ويجـــوز اإخراجهـــا قبل ذلك بيوم اأو يومني ملـــا رواه ابن عمر ر�شي اهلل 

عنهما قال: »فر�ص ر�شول اهلل ] �شدقة الفطر من رم�شان..«، وقال 

يف اآخـــره: »وكانـــوا يعطـــون قبل ذلك بيوم اأو يومـــني«. فمن اأخرها عن 

وقتها فقد اأثم، وعليه اأن يتوب من تاأخريه واأن يخرجها للفقراء. 

»اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء« الفتوى رقم »2896«.  
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يف هذا الباب ُنقدم جملة من الفتاوى ال�سادرة عن كبار ُعلماء 

الأمـــــــة واملجامـــــــع الفقهية، والتي تهـــــــم كل م�سلم، وزخرت بها 

املو�سوعـــــــات الفقهية وُكتب الفقـــــــه والدرا�سات املتخ�س�سة يف 

هذا املجال، والتي تتعلق مب�ستجدات احلياة واملعامالت.

فتاوى الب�ســــرى



الـــذي يقفـــز باملظلـــة من طائـــرة على 

ارتفـــاع 3000 مرت، ي�شـــل اإىل الأر�ص 

يف فرتة ثالث دقائق فقط، اإذا مل يفتح 

املظلة، ولكنه -كما يقول برنامج علمي 

عـــن باطـــن الأر�ص- لـــو تابـــع الهبوط 

يف باطـــن الأر�ـــص عـــرب فتحـــة بركان 

-نظريا- كي ي�شـــل اإىل مركز الأر�ص، 

فاإنـــه �شي�شتغـــرق 32 �شاعـــة، بح�شب 

عمق و�شماكة قطر الكرة الأر�شية. 

يتابع الربنامج: “هذه الأر�ص هي جزء 

مـــن املجرة التي تتكـــون من جمموعتنا 

ال�شم�شيـــة وجمموعات �شم�شية عديدة 

يف نف�ص املجرة ت�شم جنوماً يبلغ عددها 

يف جمرتنـــا فقط ن�شف مليار بني جنم 

وكوكب”.

اإنـــه عدد هائـــل من النجـــوم يف جمرة 

واحدة تتابعهـــا املرا�شد الفلكية، يقول 

الربنامج العلمي:

“توجـــد يف الكون مليارات ل ح�شر لها 
من املجـــرات -لحظ املجـــرات ولي�ص 

النجـــوم- ويتجاوز عددها ح�شب ر�شد 

تلـــك املرا�شـــد الفلكية حبـــات رمل كل 

�شواطـــئ البحـــار”، ثـــم يحمـــل مقـــدم 

الربنامـــج كميـــة مـــن رمـــل ال�شاطـــئ، 

ويرتكهـــا تن�شاب من بني اأ�شابعه، ليبني 

لنـــا الكم الهائل لأعـــداد النجوم، حيث 

تتجـــه الكامريا اإىل فـــوق؛ اإىل ال�شماء، 

اإىل النجوم الالنهائية. 

اأمام هذه ال�شخامة يقف املرء مذهول 

اأمـــام قولـــه تعـــاىل: {َوُهَو الـــِذي يَبَْداأ 

ْهـــَوُن َعلَيِْه َولَُه 
َ
لْـــَق ثُمَّ يُِعيـــُدهُ َوُهَو اأ اخْلَ

ْر�ِص َوُهَو 
َ
َماَواِت َواْلأ ْعلَى يِف ال�شَّ

َ
امْلَثَُل اْلأ

ِكيُم}. الَْعِزيُز احْلَ

يتابع الربنامج العلمي ال�سرح:

»طبعـــا ل ميكـــن لالإن�شـــان اأن يتحمـــل 

حـــرارة باطن الأر�ص، التـــي تتكون من 

�شهـــري تبلـــغ حرارتـــه مـــا بـــني 5000 

ـ 6000 درجـــة مئويـــة، وهـــي تعـــادل 

حـــرارة ال�شم�ـــص، وهـــي امل�شوؤولـــة عن 

تكوين املجال املغناطي�شي الذي يجذب 

الغالف الغازي الـــذي يحيط بالأر�ص، 

وميثل الـــدرع الواقية لها مـــن ت�شاقط 

ال�شهـــب، ومينـــع و�شـــول الإ�شعاعـــات 

ال�شارة اإىل �شـــكان الأر�ص، والكائنات 

احلية عليها«.

اإن روعة قراءة القراآن تتجلى يف الإجابة 

عن الأ�شئلـــة ال�شخمة، وهذا اأحد اأهم 

اأ�شبـــاب دخـــول علمـــاء مـــن الغرب يف 

ال�شالم.

يقول تعاىل عن هذا اخللق {اإِنَّا َجَعلْنَا 

يُُّهْم 
َ
ْر�ص ِزينًَة لََهـــا ِلنَبْلَُوُهْم اأ

َ
َمـــا َعلَى اْلأ

ْح�َشـــُن َعَمـــاًل} فـــاإذا انتهـــت الفـــرتة 
َ
اأ

ُل  املتاحة لكل اإن�شان رحل، ثم {يَْوَم تَُبدَّ

َمَواُت} و{يَْوَم  ْر�ص َوال�شَّ
َ
ْر�ُص َغرْيَ اْلأ

َ
اْلأ

ِجلِّ ِللُْكتُِب َكَما  َماَء َكطيِّ ال�شِّ نَْطوي ال�شَّ

َل َخلٍْق نُِعيـــُدهُ}، اإنك اأنت اأيها  وَّ
َ
نَـــا اأ

ْ
بََداأ

الإن�شان الهـــدف النهائي لهذه الأجرام 

فعلـــك  ردات  لختبـــار  والكائنـــات، 

وت�شرفاتك.

اإن غـــري امل�شلم يت�شـــاءل با�شتمرار عن 

الهدف من احلياة، هل هو هذا الروتني 

اململ؟ 

ول يوجـــد كتـــاب ي�شتمل علـــى الإجابة 

الكاملـــة كمـــا هـــو احلـــال يف »القراآن 

الكـــرمي« ولهـــذا اأ�شلـــم علمـــاء من بني 

ْعيُنَُهْم تَِفي�ُص 
َ
اإ�شرائيل وق�شاو�شة... {اأ

.{ قِّ ا َعَرُفوا ِمَن احْلَ ْمِع مِمَّ ِمَن الدَّ

كلمــــة اأخيـــــرة:

يقـــول الربنامج »32 �شاعة من الهبوط 

ال�شريـــع للو�شـــول اإىل مركـــز الأر�ص« 

ْمَر ِمَن 
َ
ويقول القراآن الكرمي: {يَُدبُِّر اْلأ

ْر�ِص ثُمَّ يَْعُرُج اإِلَيِْه يِف يَْوم 
َ
َماِء اإِىَل اْلأ ال�شَّ

وَن}.  ا تَُعــدُّ لَْف �َشنَـــٍة مِمَّ
َ
َكاَن ِمْقـــَداُرهُ اأ

ومبحاولـــة احت�شاب ال�شاعـــات الـ 32 

لالأر�ـــص، باأيـــام و�شهـــور، و�شـــول اإىل 

1000 �شنـــة، يقطعهـــا الوحـــي يف ملـــح 
الب�شـــر، ن�شل اإىل قوله تعـــاىل: {َوَما 

ْر�ُص َجِميًعا 
َ
 َحقَّ َقـــْدِرِه َواْلأ

َ َّ
َقـــَدُروا اهلل

َمَواُت َمْطِويَّاٌت  َقبْ�َشتُُه يَْوَم الِْقَياَمِة َوال�شَّ

ِبَيِميِنِه}....    وله املثل الأعلى. 
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