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�أهال ب�شهر اخلريات والربكات..
�أهال ب�شهر احلب والرحمة والتعاطف والرتاحم والتكافل..
�أهال ب�شهر الطاعات والعبادات والأجور امل�ضاعفة..
�أه�ل�ا ب�شه���ر اخت�صه اهلل عز وجل بف�ضائل وبركات من ال�سماء تعم
�أهل الأر�ض ،فتن�شرح النفو�س ويطغى عليها حب اخلري ،والعطاء..
ق���ال تع���اىلَ :
}�ش ْه ُر َر َم َ
َّا�س
�ض���ا َن ا َّلذِ ي ُ�أنْ���زِ َل فِ يهِ الْ ُق ْر�آ ُن هُ���دىً لِلن ِ
َوبَ ِّينَ ٍ
���ات مِ ��� َن الْ ُهدَى َوالْ ُف ْر َقانِ { ،فف���ي الآية مديح من اهلل عز وجل
ل�شه���ر ال�صي���ام من بني �سائ���ر ال�شهور ،فقد اختاره لإن���زال القر�آن
الك���رمي الذي ه���و د�ستور للأمة ،كما اخت�صه بليل���ة القدر التي هي
خ�ي�ر من �ألف �شه���ر ،وغري ذلك م���ن الف�ضائل العظيم���ة ،واملعاين
اجلليلة.
�إن �شه���ر رم�ضان فر�صة كبرية لكل م�سلم للتزود من العمل ال�صالح
بفع���ل اخلريات ،وبذل النف����س يف �أداء الطاعات ،ومراجعة النف�س،
و�إلزامها ب�آداب الإ�سالم ،وتعاليمه.
�إننا جميعا مطالبون بالتغيري يف كافة �ش�ؤون حياتنا ،ورم�ضان فر�صة
حقيقي���ة للتغي�ي�ر الذي هو �سنة احلياة ،تغي�ي�ر للأف�ضل ،وكوننا قد
بلغنا �شهر رم�ضان ،فلننتهز الفر�صة ،ف�أيامه مت�ضي �سريعا ،ولذلك
البد �أن نعقد العزم على نيل الأجر العظيم يف كل �أيامه ولياليه.
فلنح���دد �أهدافن���ا يف ه���ذا ال�شهر الك���رمي ،ون�سع���ى �إىل حتقيقها،
و�أ�سم���ى تلك الأهداف �أن نكون م���ن "عتقاء النار" ،فلن�صلح �أنف�سنا
ونح�س���ن �صلتن���ا باخلالق عز وج���ل باالجته���اد يف الطاعات ،وفعل
اخلريات ،ونخل�ص النية ،فالنفو�س مهي�أة لذلك ،قال [�" :إذا كانت
�أول ليل���ة م���ن رم�ضان فتحت اجلن���ة ،فلم يغلق منها ب���اب ،وغلقت
�أبواب جهنم فلم يفتح منها باب ،و�صفدت ال�شياطني ،وينادي ٍ
مناد:
ي���ا باغي اخلري �أقبل ،ويا باغي ال�ش���ر �أق�صر ،وهلل عتقاء من الناء،
وذلك يف كل ليلة".
دعوة لأهل اخلري
لق���د قامت جمعية النجاة مبختل���ف جلانها و�أفرعها بتي�سري ال�سبل
�أم���ام �أه���ل اخل�ي�ر يف الكوي���ت وخارجه���ا للتفاع���ل م���ع م�شاريعها
ووقفياته���ا ،وبف�ضل اهلل ع���ز وجل فقد قطعت �شوطا كبريا يف هذا
امل�ضم���ار ،وظهر جلي���ا يف تطور �أدائها و�أعماله���ا با�ستخدام �أحدث
التقينات احلديثة ،وتطبيقها على �أعمالها اخلريية.
عط���ا�ؤك ..عملك ال�صالح الذي ي�سبق���ك �إىل الآخرة ..و�سبيل �إىل
اجلن���ة�} ..إِنَّ اهلل ْ
ني َ�أنْ ُف َ�س ُه��� ْم َو�أَ ْم َوالَ ُه ْم ِب�أَنَّ لَ ُه ُم
ا�شترَ َى مِ ��� َن المْ ُ ْ�ؤمِ ِن َ
الجْ َ نَّـــ َة{.
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النجـاة الخيريـة كرمـت إدارة
العالقات الخارجية باألوقاف

جمعية النجاة الخيرية تكفل أكثر من
 4500يتيم حول العالم

�أ�شاد نائب املدير الع���ام بجمعية النجاة اخلريية جابر
الون���دة بال���دور الري���ادي ل���وزارة الأوق���اف وال�ش����ؤون
الإ�سالمي���ة يف تعزي���ز ون�ش���ر ثقاف���ة العم���ل اخلريي
والدعوي داخل وخارج الكويت ،مثمنا ال�سرعة والدقة
واحلداث���ة التي متتاز به���ا الوزارة يف تنفي���ذ امل�شاريع
الهادف���ة نحو خدمة الإ�س�ل�ام وامل�سلمني داخل وخارج
الكوي���ت ،م�ؤكداً ب�أن �سحاب���ة اخلري الكويتية عم نفعها
داخل وخ���ارج الكويت ،بف�ضل تع���اون اجلميع مع هذه
امل�شاريع املباركة.

ق���ال رئي�س جلن���ة زكاة �سلوى ب���در العقيل يف م�ؤمتر �صحف���ي عقد لعر�ض
م�شاري���ع كفال���ة الأيتام التي تقدمه���ا �إن اختيار الأيت���ام وكفالتهم يخ�ضعان
ملعاي�ي�ر وخطوات تتبعها اجلهات امل�شرفة عليه���م يف الدول التي يتواجدون
فيه���ا وترعاه���م اللجن���ة وفقا خلط���وات مدرو�سة ت�ضمن له���م رغد العي�ش
الكرمي و�أف�ضل رعاية.

جاء ذل���ك خالل تك���رمي الوندة ملدي���ر �إدارة العالقات
اخلارجية بوزارة الأوقاف ال�شيخ وليد العمار ومراقب
التع���اون اخلارجي ال�شيخ خالد العمر م�شيداً بتعاونهم
الالحمدود مع �أن�شطة وم�شاريع جمعية النجاة اخلريية
التي تقوم بتنفيذها خارج دولة الكويت ،م�ؤكدا ب�أن ذلك
التعاون يعزز وير�سخ مفهوم ال�شراكة املجتمعية الواعية
والواعدة التي ت�سع���ى النجاة اخلريية ووزارة الأوقاف
�إىل تفعيلها ،معترباً تنوع الوزارة ب�أطروحاتها اجلديدة
والراقي���ة واحلديثة التي تنا�سب كل فئات املجتمع ،مع
مواكبة و�سائل التقني���ات احلديثة وم�شاريعها اخلريية
اخلارجي���ة التي متثل �صروحا خريي���ة ،ت�ستحق الفخر
واالعتزاز.
واختتم الون���دة ت�صريحه قائ ً
ال :جهود الكويت و�أبنائها
اخلريي���ن غ���دت مدر�سة تعل���م الدنيا العط���اء والكرم
و�إغاث���ة املله���وف ،فخدماتنا �أنق���ذت مري�ضا و�أطعمت
جائعا ،وعاجلت مري�ض���ا ،وهذا د�أبها منذ �أمد طويل،
فجزى اهلل �أهل الكويت اخلريين خري اجلزاء.
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و�أ�ض���اف �إن جلن���ة زكاة �سل���وى التابعة جلمعية النج���اة اخلريية تقدم عدة
م�شاري���ع �أبرزه���ا كفال���ة الأيتام املقطوعة مل���دة عام وت�أهيل �أمه���ات الأيتام
وكفال���ة �أ�س���رة يتيم ورعاي���ة الأيتام تعليميا وم�شروع فرح���ة الأيتام اخلا�ص
برتفيه الأيتام و�إقامة الربامج الرتبوية والثقافية للأيتام.
و�أ�ش���ار �إىل م�ش���روع الوق���ف الكويتي لكفال���ة الأيتام وم�ش���روع احلبيب مع
حبيب���ه وم�شروع ترميم بي���وت الأيتام ورعايتهم الرعاي���ة ال�صحية والكفالة
ال�شاملة لليتيم.
م���ن جانبه ثمن ع�ضو جمل�س �إدارة جلنة زكاة �سلوى �صالح احلي�ص مراقبة
وزارة ال�ش����ؤون االجتماعي���ة والعمل جلمع التربعات الت���ي تقوم بها اللجان
اخلريي���ة مم���ا ي�ؤك���د حر�صها عل���ى متابع���ة امل�ؤ�س�س���ات اخلريي���ة و�أموال
املتربعني.
و�أو�ض���ح احلي����ص �أن جلنة �سلوى تعمل حتت مظل���ة جمعية النجاة اخلريية
وه���ي خا�ضعة لنظام العمل اخلريي الكويتي قانونيا وتتعامل مع امل�ؤ�س�سات
الر�سمي���ة يف ال���دول الت���ي تعم���ل به���ا بالتع���اون م���ع ال�سف���ارات الكويتية
باخلارج.
ولفت احلي�ص �إىل �أن جمعية النجاة اخلريية �أولت اهتماما بتنفيذ امل�شاريع
اخلريية خارج البالد �إميانا منها ب�أهمية التكافل بني امل�سلمني بغ�ض النظر
ع���ن احلدود اجلغرافي���ة و�أهمها م�شاريع كفالة الأيت���ام مبينا �أن جلنة زكاة
�سل���وى متي���زت يف هذا املجال و�أ�صبح���ت تكفل �آالف الأيت���ام داخل البالد
وخارجها.

النج ــاة اخلريي ــة

أمانـة األوقـاف تدعــم
التعريف باإلسـالم في
مشروع إفطار الصائم
ق���ال مدي���ر ع���ام جلن���ة التعري���ف
بالإ�س�ل�ام جم���ال ال�شط���ي �إن العمل
اخلريي الكويتي �أ�صبح مادة را�سخة،
و�سل���وكاً �أ�صي ً
ال وطبيعة متجذرة لدى
�أه���ل الكويت منذ الق���دم وقبل ظهور
النفط.
و�أعلن ال�شطي يف ت�صريح �صحايف له
عن م�ساهمة الأمانة العامة للأوقاف
مل�ش���روع م�صرف والئم �إفطار ال�صائم
مببل���غ وق���دره � 30ألف دين���ار كويتي،
والذي تقوم اللجنة بتنفيذه يف خمتلف
�أفرعها املنت�شرة يف كل مناطق الكويت
وق���ام بتوقي���ع االتفاقية ع���ن الأمانة
العام���ة للأوق���اف نائب الأم�ي�ن العام
للم�ص���ارف الوقفية حممد اجلالهمة
ومدي���ر عام جلن���ة التعريف بالإ�سالم
جم���ال ال�شطي ،مو�ضحا ب����أن اللجنة
ت���وزع قراب���ة � 100ألف وجب���ة �إفطار
ط���وال ال�شهر الكرمي بت�ب�رع من �أهل
اخل�ي�ر والأمان���ة العام���ة للأوق���اف،
م�شرياً ب����أن اللجنة تقي���م العديد من
املحا�ضرات والأن�شط���ة الدعوية قبل
موع���د الإفط���ار للمهتدي���ن اجل���دد
واجلالي���ات امل�سلم���ة ،حي���ث نعرفهم
بال�صي���ام و�آدابـــــ���ه و�أحكامه وغريها
م���ن اجلوان���ب الت���ي تنم���ي ثقافتهم
الدينيــــة.
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وضع حجر األساس لنسائية النوري بالسالمية
�ضمن �إجنازاتها امل�شهود لها يف دعوة غري امل�سلمني ورعاية امل�سلمني اجلدد واجلاليات،
ويف �إط���ار خطته���ا اال�سرتاتيجية الرامي���ة �إىل تغطية كافة مناط���ق الكويت من حيث
الأف���رع واملراك���ز الدعوية قامت جلنة التعريف بالإ�سالم بو�ضع حجر الأ�سا�س لإجناز
كويت���ي جدي���د يف عامل الدعوة ،وهو مركز التعري���ف بالإ�سالم مبنطقة ال�ساملية با�سم
والدة نوري عبداخلالق النوري.
ويف ت�صري���ح �صح���ايف له ق���ال جمال ال�شطي املدي���ر العام باللجن���ة� :إن هذا الإجناز
يح�سب لأهل الكويت جميعا ممثلني يف والدتنا الكرمية �أم نوري ،وهذا ال�صرح العظيم
�س���وف يكون مبثاب���ة املنارة التي ت�ض���يء الطريق �أمام كل م���ن �أراد �أن ي�ست�ضيء بنور
الإ�س�ل�ام ،الفت���ا �أن الإقبال املتزايد �سنويا يتطلب منا ب���ذل املزيد من اجلهد والوقت
واملال وامتالك املزيد من املراكز الإ�سالمية الوقفية.
و�أعرب ال�شطي عن �شكره العميق لآل النوري الكرام لتربعهم بثاين �إجناز لهم.

التعريف باإلسالم تطرح على أهل الخير مشروع
طباعة مليون مصحف
�أعل���ن نائ���ب املدير الع���ام بلجن���ة التعريف
بالإ�س�ل�ام املهند����س عبدالعزيز الدعيج عن
طرح اللجن���ة مل�شروع طباع���ة مليون ن�سخة
م���ن القر�آن الكرمي مرتجم���ة بلغات متعددة
كالفرن�سي���ة والإجنليزي���ة والعربي���ة ،وذلك
به���دف دعوة غ�ي�ر امل�سلمني للتع���رف على
الإ�س�ل�ام من خالل ه���ذه الرتاجم ،مو�ضحا
ب����أن قيم���ة الن�سخ���ة الواحدة دين���ار كويتي
واحد ،وطموح اللجنة توزيع مليون ن�سخة.
وق���ال الدعي���ج �إن اللجن���ة و�ضع���ت خططا
ا�سرتاتيجية مميزة لتوزيع هذه الإ�صدارات
عل���ى �شريحة غري امل�سلمني بهدف تعريفهم
بالدين احلنيف ،ودعوتهم للإ�سالم ،وكذلك
�إزالة ال�شبهات التي دائما ما يروج لها كارهو

الإ�س�ل�ام ،عالوة على ذلك ي�ستفيد من هذه
الرتاجم املهتدون اجلدد والذين نطمـــح �إىل
تقوية روابطهم بالدين احلنيف و�شحذ الهمم
وتنميــ���ة ثقافته���م الإ�سالمي���ة .واجلاليات
امل�سلمة املقيمـــــة يف تلك البلدان.

كيفان" :فاعلة خير كويتية تتبرع بـ 30ألف د.ك "
�أ�شاد رئي�س جلنة زكاة كيفان التابعة جلمعية النجاة اخلريية ال�شيخ عود اخلمي�س بتربع
فاعلة خري كويتية مببلغ � 30ألف دينار مل�شاريع اللجنة التي تنفذها خارج الكويت ،الفتا
�إىل �أن ه���ذا الت�ب�رع �إن دل ف�إمنا يدل على �أن �أهل الكويت جبلوا على فعل اخلري ،وهذا
م���ن �شيمه���م الرائعة وخ�صالهم احل�سن���ة ،وقال اخلمي�س يف ت�صري���ح �صحايف� :إن هذا
الت�ب�رع خ�ص�صته املح�سنة للم�ساهمة يف بناء م�ستو�صف خريي خارج الكويت مببلغ 13
�ألف دينار دفعة �أوىل من تكلفته البالغة � 22ألف دينار ،وكذلك �إن�شاء وحفر � 7آبار مياه
ارتوازية كل بئر يتم التمديد منها ل�سقي  100منزل من حوله مببلغ � 17ألف دينار.

"الدبـوس" :نكفل أكثر  500يتيم
باليمن بقيمة  180ألف دينار
�أك���د رئي�س جلنة زكاة الفحيحيل التابعة جلمعية النجاة اخلريية
ال�شي���خ عبداهلل الدبو����س �أن م�شروع كفالة الأيتام من �أهم و�أبرز
امل�شاري���ع التي تنفذها اللجنة �سواء داخل الكويت �أو خارجها يف
الدول العربية والإ�سالمية الفقرية ،الفتا �إىل �أن اللجنة حري�صة
عل���ى تقدمي الدع���م والعون وامل�ساع���دة له�ؤالء الأيت���ام انطالقا
م���ن مبد�أ التكافل االجتماعي الذي ح���ث عليه الدين الإ�سالمي
احلنيف.
وق���ال الدبو����س يف ت�صريح �صح���ايف� :إن اللجنة تكف���ل �أكرث من
 500يتي���م يف �أنحاء متفرقة يف اليم���ن ،مو�ضحا �أن قيمة كفالة
اليتي���م الواحد تبلغ  15دينارا �شهريا وقيمتها  180دينارا �سنويا
ونطمح �إن �شاء اهلل �إىل �أن تكفل اللجنة �ألف يتيم باليمن بقيمة
�إجمالي���ة تبلغ � 180ألف دينار يف الع���ام ،م�شريا �إىل �أن امل�شروع
ي�سته���دف امل�ساهمة يف تقدمي الدعم والع���ون وامل�ساندة للأيتام
الفقراء ،و�إكرامهم ورعايتهم والعناية بهم وتن�شئتهم تن�شئة �سليمة
وتعوي�ضهم ولو بجزء ب�سيط من فقدان �آبائهم لكي ين�ش�أوا �أفرادا
�صحالني لأنف�سهم و�أ�سرهم وجمتمعاتهم.

"زكاة الفحيحيل" :كفالة  ٨٠أسرة
فقيرة داخل وخارج الكويت
�أكد رئي�س جلنة زكاة الفحيحيل عبداهلل الدبو�س �أن اللجنة حري�صة
عل���ى تقدمي الدعم والع���ون وامل�ساعدة للأ�سر الفق�ي�رة واملحتاجة،
�سواء كانت داخل الكويت �أو خارجها ،وذلك حر�صا من اللجنة على
تفعيل مبد�أ التكافل االجتماعي بني امل�سلمني ،وتطبيقا ملبادئ الدين
الإ�سالمي احلنيف ،ومت�سكا بتوجيهات الر�سول الكرمي حممد [،
ب�ض���رورة م�ساعدة وكفالة الفقراء� ،سواء كان ذلك عن طريق �إخراج
ال���زكاة مبختلف �أنواعها �أو الت�صدق عل���ى املحتاجني وامل�ساكني من
�أبناء امل�سلمني.
و�أو�ض���ح الدبو�س �أن اللجنة تقدم م�ساع���دات مالية للأ�سر الفقرية
واملتعفف���ة مو�ضح���ا �أن قيمة كفالة الأ�سرة الواح���دة يبلغ  80دينارا
�شهري���ا داخ���ل الكويت وكفال���ة الأ�سرة الواحدة خ���ارج الكويت تبلغ
قيمتها  50دينارا �شهريا ،م�شريا يف الوقت ذاته �إىل �أن اللجنة تكفل
م���ا يقارب � 80أ�سرة داخل الكويت وخارجها مبعدل �شهري � 9آالف
دين���ار �شهري مبعدل � 108آالف دينار �سنويا ،ولفت الدبو�س �إىل �أن
اللجن���ة تقوم بتقدمي م�ساع���دات �أو تخ�صي�ص رواتب �شهرية للأ�سر
الفق�ي�رة والأرام���ل ،بع���د �أن يتم الت�أك���د من حاجتهم بعم���ل درا�سة
حال���ة ميدانية للأ�سرة الفقرية ،وما �أن يتم الت�أكد من حاجة الأ�سرة
للم�ساع���دة حتى تت���م تقدمي امل�ساعدة على الف���ور وفق �أو�ضاع تلك
الأ�سرة ،ومدى حاجتها للم�ساعدة.
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�أ�شهرت فلبينية �إ�سالمها خاللها

المركز الكويتي الفلبيني الثقافي نظم
نـدوة استقبال رمضان السابعة
نظ���م املرك���ز الكويتي الفلبيني الثق���ايف التابع جلمعية النج���اة اخلريية ندوته
ال�سنوي���ة ال�سابعة ال�ستقبال رم�ض���ان يف جممع الوطية بح�ضور �أكرث من 500
�شخ����ص من اجلالية الفلبينية من غري امل�سلم�ي�ن واملهتدين اجلدد وامل�سلمني،
وممثلني عن ال�سفارة الفلبينية يف الكويت وعدد من الدعاة وال�ضيوف.
ب���د�أت الن���دوة بت�ل�اوة �آيات من الق���ر�آن الكرمي للق���اريء الفلبين���ي ا�سماعيل
بيكاوالن ،ثم �ألقى مدير املركز خالد ال�سبع كلمة رحب خاللها باحل�ضور مبينا
�أن ه���ذا اللق���اء مبثابة ملتقى �سنوي جامع للجالية الفلبينية املقيمة على �أر�ض
الكوي���ت ،مذك��� ًرا بفوائد �صيام �شهر رم�ضان الركن الراب���ع من �أركان الإ�سالم
والفوائد اجل�سدية والنف�سية.
وا�ستعر����ض بع�ض �أن�شطة وفعاليات املركز التى يقوم بها جتاه خدمة اجلالية
الفلبينية بالكويت ،داعياً احل�ضور �إىل امل�شاركة يف �أن�شطة املركز املتميزة .
م���ن ناحيته �ألقى الداعية عبد اله���ادي غوماندر م�شرف �ش�ؤون غري امل�سلمني
يف جلن���ة الدعوة املركزية يف الفلبني حما�ضرة بعنوان ف�ضائل رم�ضان وفوائد
ال�صي���ام يف الإ�س�ل�ام ،تط���رق خاللها �إىل العدي���د من ف�ضائ���ل �شهر رم�ضان
املبارك والفوائد التي يجنيها ال�صائم ،وما �أعده اهلل لل�صائمني من �أجر وثواب
غري حمدود.
وبعد املحا�ضرة كانت مفاج�أة الندوة حيث �أ�شهرت �سيدة فلبينية �إ�سالمها.

العقيل :كفالة األيتام تزكية وتطهير لمال المسلم
�أك���د رئي�س جلن���ة زكاة �سلوى
التابع���ة جلمعية النجاة اخلريية
ب���در العقي���ل �أن كفال���ة الأيتام
م���ن �أه���م و�أب���رز امل�شاري���ع
اخلريي���ة الت���ي تنفذها اللجنة
يف داخ���ل الكوي���ت �أو خارجها
وذل���ك تنفي���ذا وتطبيقا ملبادئ
التكاف���ل االجتماع���ي ب�ي�ن
امل�سلم�ي�ن ،والت���ي ح���ث عليها
ديننا الإ�سالمي احلنيف.
وق���ال العقي���ل يف ت�صري���ح
�صحايف� :إن من �ضمن كفاالت
الأيت���ام ل���دى اللجن���ة الكفالة
املقطوعة وقيمته���ا  15دينارا
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�شهريا بواقع  180دينارا �سنويا
وه���ذه الكفال���ة متن���ح ملن كان
مكفوال لدى كفيل �آخر وتخلى
عنه ،كما تهدف م�شاريع كفالة
الأيتام يف اللجنة �إىل امل�ساهمة
يف تق���دمي الدع���م والع���ون
وامل�سان���دة للأيت���ام الفق���راء،
و�إكرامه���م ورعايته���م والعناية
به���م وتن�شئتهم تن�شئ���ة �سليمة
وتعوي�ضه���م ولو بج���زء ب�سيط
من فق���دان �آبائهم لكي ين�ش�أوا
�أف���رادا �صحال�ي�ن لأنف�سه���م
و�أ�سرهم وجمتمعاتهم.

بـ ـ ــدر العقيل
رئي�س جلنة زكاة �سلوى

رعاي���ة الأيتام وكفالتهم عظيم
عن���د رب العامل�ي�ن ،فمن يكفل
يتيم���ا فهو رفي���ق لر�سول اهلل
[ يف اجلن���ة ،م�صداقا لقوله
و�أ�ض���اف العقي���ل� :إن ف�ض���ل [ يف حديث���ه ال�شري���ف:

"�أن���ا وكاف���ل اليتي���م كهات�ي�ن
يف اجلن���ة ..و�أ�ش���ار ب�إ�صبعيه
ال�سبابة والو�سطى" ،فما �أعظم
و�أف�ض���ل و�أروع مرافقة ر�سول
اهلل [ يف اجلنة ،وهذا �إن دل
ف�إمن���ا يدل داللة وا�ضحة على
حث ديننا احلنيف على رعاية
الأيت���ام وكفالته���م على اعتبار
�أنه���م م���ن �شريح���ة ال�ضعفاء
وذوي الع���وز واحلاجة ،عالوة
عل���ى ذلك ف����إن كفال���ة الأيتام
تزك���ي م���ال امل�سل���م وتطه���ره
ويب���ارك اهلل فيه وي�ضاعف له
الأجر والثواب.

النج ــاة اخلريي ــة

"العثمان" :توزيع  60ألف وجبة من خالل مشروع إفطار الصائم
�أعل���ن مدير جلنة زكاة العثمان
�أحمد باقر الكندري �أن اللجنة
و�ضعت خطتها لإطالق م�شروع
�إفط���ار ال�صائم ال���ذي ت�شرف
عل���ى تنفيذه �سنويا يف رم�ضان
داخ���ل الكوي���ت وخارجه���ا،
م�ؤك���دا �أن اللجن���ة فتحت باب
تربع���ات وم�ساهم���ات �أه���ل
اخل�ي�ر و�أ�صح���اب الأي���ادي
البي�ض���اء وذوي القل���وب
الرحيم���ة بالكويت لتنفيذ هذا
امل�ش���روع الذي يع���د �شكال من و�أ�شار الكندري �إىل �أن امل�شروع
�أ�ش���كال التكاف���ل االجتماع���ي ي�ستفي���د منه �أكرث من 55000
ب�ي�ن امل�سلمني ،حيث يتم توزيع �أل���ف �شخ����ص م���ن الفق���راء
وجبات الإفطار لل�صائمني من
فق���راء امل�سلم�ي�ن واملحتاجني
وامل�ساك�ي�ن وذوي احلاج���ات
داخل الكويت وخارجها ،حيث
يت���م توزي���ع والئ���م الإفطار يف
ع���دد م���ن امل�ساج���د لإفط���ار
ه�ؤالء ال�صائمني ،وذلك تخفيفا
ملتاع���ب احلي���اة ع���ن كاهله���م
و�إدخال الفرح���ة �إىل نفو�سهم
وال�سعادة �إىل قلوبهم .

امل�سلم�ي�ن داخ���ل الكوي���ت و
� 10000شخ�ص خارج الكويت،
وبذل���ك يبل���غ �إجم���ايل ع���دد
امل�ستفيدي���ن من ه���ذا امل�شروع
� 65000أل���ف �شخ����ص داخ���ل
الكويت وخارجه���ا ،وعلى هذا
الأ�سا�س نطمح لتوزيع � 60ألف
وجب���ة عل���ى ال�صائم�ي�ن داخل
الكوي���ت وخارجها ،وتبلغ قيمة
امل�ساهم���ة بالوجب���ة الواح���دة
دينار وربع داخل الكويت و750
فل�س���ا خ���ارج الكوي���ت ،فم���ن
�أراد �أن يزي���د م���ن م�ساهماته
وتربع���ه له���ذا امل�ش���روع ف����إن

�أحمـ ـ ـ ــد باقـ ـ ــر الكنـ ــدري
مدير جلنة زكاة العثمان

�أجره م�ضاعف ب�إذن اهلل تعاىل
عند رب���ه ،وميكن امل�ساهمة يف
م�ش���روع �إفط���ار ال�صائ���م عرب
االت�صال ب .99388878

بونـاشــي :نطـمح إلـى توزيـع
 50ألف وجبة بتكلفة  75ألف
دينار
�أك���د مدي���ر جلن���ة زكاة ال�شامي���ة وال�شوي���خ التابع���ة
جلمعي���ة النجاة اخلريي���ة �سامي بونا�ش���ي �أن اللجنة
توا�صل ا�ستعداداتها لتنفيذ م�شروع �إفطار ال�صائم يف
�شهر رم�ضان لهذا العام الفتا �إىل �أن اللجنة ت�ستهدف
توزي���ع � 50أل���ف وجبة عل���ى ال�صائمني خ�ل�ال �شهر
رم�ضان الف�ضيل ،م�شريا �إىل �أن امل�شروع ي�ستفيد منه
� 50أل���ف �شخ�ص داخ���ل الكويت ،مو�ضحا �أن ميزانية
امل�ش���روع تبلغ � 75أل���ف دينار مبين���ا �أن قيمة الوجبة
الواحدة دينار ون�صف.

لجنة زكاة كيفان نفذت مشاريع خيرية
عديدة خارج الكويت

نا�شد رئي�س جلنة كيفان بجمعية النجاة اخلريية ال�شيخ عود اخلمي�س �أهل اخلري
والعط���اء وحثه���م على دعم وم�ساندة م�سلمي البو�سنة والهر�سك يف مواجهة كارثة
و�أ�ض���اف بونا�ش���ي يف ت�صري���ح �صح���ايف �أن م�ش���روع
الفي�ضانات التي �أ�صابت البالد.
�إفط���ار ال�صائم حتر����ص اللجنة عل���ى �إطالقه �سنويا
انطالق���ا من مبد�أ التكاف���ل االجتماعي بني امل�سلمني وبني اخلمي�س يف ت�صريح �صحايف له �أن اللجنة قامت بتنفيذ عدة م�شاريع خريية
و�إدخ���ال الفرحة على كل م�سك�ي�ن وفقري والتخفيف خمتلفة خارج الكويت يف العديد من الدول العربية والإ�سالمية ،وهي م�صر واليمن
عن عاتقهم معاناة احلياة م�ست�شهدا بحديث الر�سول و�أوكراني���ا وال�سنغ���ال بالتعاون مع خمتلف امل�ؤ�س�سات اخلريي���ة املعتمدة وامل�شهرة
[" :مث���ل امل�ؤمنني يف تواده���م وتراحمهم وتعاطفهم يف ه���ذه ال���دول ،م�ش�ي�راً �أن امل�شاريع الت���ي مت تنفيذها تتمثل يف بن���اء امل�ساجد،
كمثل اجل�سد الواحد �إذا ا�شتكى منه ع�ضو ،تداعى له وكفالة الأيتام ،وم�ساعدة الأ�سر الفقرية ،و�إقامة م�شروع �إفطار ال�صائم ،وبناء دار
لتحفيظ القر�آن الكرمي باليمن عالوة على كفالة املحفظني لكتاب اهلل تعاىل.
�سائر الأع�ضاء بال�سهر واحلمى".
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"طالب العلم" أطلقت مسابقتها الثقافية األولى لدعم تعليم األيتام
�أطلقت جلن���ة طالب العل���م التابعة جلمعية
النجاة اخلريية م�سابقتها الثقافية املفتوحة
والإلكرتوني���ة ،والت���ي تطل���ق للم���رة الأوىل
للتعريف ب�أن�شطة وبرامج وفعاليات اللجنة،
و�إبراز دورها الريادي الذي تقوم به يف خدمة
املع�سري���ن و�أبن���اء الأ�سر الفق�ي�رة والأيتام،
ال�ستكم���ال م�سريتهم التعليمية وعدم تركهم
لقمة �سائغة ل�شبح اجلهل.

ويف ه���ذا ال�صدد قال الرئي�س التنفيذي للجنة
د� .سام���ي الإبراهي���م يف ت�صري���ح �صحفي له:
�إن ه���ذه امل�سابقة مت طرحها يف ح�ساب جلنة
طال���ب العلم على االن�ستغ���رام وت�شتمل �أ�سئلة
وحماور ت���دور حول ن�شاط اللجن���ة و�أهدافها
التعليمية ،و�أهدافها ذات البعد اال�سرتاتيجي
املتمثلة يف ن�ش���ر التعليم والق�ضاء على اجلهل
والأمية ،وتلك �أبرز �أولوياتنا.

اخل�ي�ر واملح�سنني ب�سداد الر�سوم الدرا�سية
لأبنائهم الطلبة يف املدار�س الأهلية اخلا�صة
بدولة الكويت.
وذك���ر الإبراهي���م �أن اللجنة تكف���ل حاليا ما
يقارب  2700طالب يتيم و�ضعيف دخل من
�أبن���اء الوافدي���ن بالكويت ،م���ن خالل �سداد
ر�سوم املدار����س اخلا�صة والتي يبلغ عددها
ح���وايل  70مدر�سة ،م�ش�ي�را �إىل �أن اللجنة
تقوم ب�س���داد ر�سوم الدرا�س���ة ،عالوة على
تق���دمي الرعاية االجتماعية له����ؤالء الأيتام،
م���ن خ�ل�ال بع����ض الأن�شطة الأخ���رى ،مثل
حلق���ات حتفي���ظ القر�آن وتك���رمي املتفوقني
منهم ،والعمل على ا�ستغالل �أوقات فراغهم
بالعطلة ال�صيفية ببع�ض الأن�شطة الريا�ضية
والرتفيهية.

وتابع :خ�ص�صت اللجنة هدايا قيمه للفائزين
من �أجهزة هواتف ذكية و�إلكرتونيات وهدايا
ودع���ا الإبراهي���م �إىل �ض���رورة الت�سجي���ل
نقدي���ة لت�شجي���ع اجلميع عل���ى امل�شاركة يف
واال�ش�ت�راك يف امل�سابقة ،منا�شدا يف الوقت
ه���ذه امل�سابقة التي تق���ام لأول مرة يف �إطار
ذات���ه �أهل اخلري و�أ�صحاب الأيادي البي�ضاء
انطالقة �أن�شطتها لقرب حلول �شهر رم�ضان اهلل ع���ز وج���ل برف���ع معاناة كثري م���ن �أ�سر
املب���ارك �أع���اده اهلل عل���ى اجلمي���ع باخلري الأيت���ام و�ضع���اف الدخ���ل املع�سري���ن م���ن وذوي القلوب الرحيم���ة املح�سنني �إىل دعم
والربكة.
�أبن���اء الوافدي���ن العرب وغري الع���رب ،منذ �أعم���ال و�أن�شطة وم�شاري���ع اللجنة مع قرب
مو�ضح���ا ب����أن اللجن���ة تق���وم بف�ض���ل م���ن ت�أ�سي�سه���ا عام 1993م ،من خالل تربع �أهل حلول �شهر رم�ضان املبارك.

المنابر القرآنية استضافت د .أحمد المعصراوي
�أك���د م�ساعد مدي���ر جلنة املناب���ر القر�آنية �أحم���د اجلوي�سري على
�ضرورة تربية وتعليم الأبناء القر�آن الكرمي وعلومه كونه خط ال�سياج
الأول يف حماي���ة الأبن���اء م���ن ال�ضي���اع يف ظل تعدد وتن���وع الآفات
املجتمعي���ة والتي بدورها ت�ستهدف ال�صغار كونهم �شباب الغد وقادة
الأمم ،وعليهم تعقد الآمال والطاقة املحركة للحا�ضر وامل�ستقبل.
و�أو�ض���ح اجلوي�سري �أن جلنة املناب���ر القر�آنية تعمل بكل قوتها على
رعاي���ة �شباب امل�سلمني ،وتوفري حلق���ات التحفيظ اخلا�صة بهم يف
العدي���د من امل�ساجد ،وكذل���ك نحر�ص على اختي���ار الأئمة الأكفاء
واملتميزين و�أ�صحاب اخلربة والدراية الطويلة يف جمال القر�آن الكرمي مبنا�سب���ة هذه الزيارة الكرمية بح�ض���ور رئي�س جمل�س �إدارة جمعية
وعلوم���ه ,تابع :ت�شرفنا بزيارة �شي���خ عموم املقارئ امل�صرية الدكتور النجاة اخلريي���ة �أحمد �سعد اجلا�سر ومدير عام اجلمعية د.حممد
�أحمد املع�ص���راوي والذي يعد �أحد �أبرز �أعالم العامل الإ�سالمي يف الأن�ص���اري ،و�شاركنا خاللها العديد من �شخ�صيات ورجاالت العمل
جم���ال القر�آن الكرمي وعلوم���ه ،فحر�صنا على �إقام���ة م�أدبة ع�شاء اخلريي الكويتي.
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النج ــاة اخلريي ــة

التعريف باإلسالم أطلقت حملتها السنوية "خلك فعال ..بطيب األفعال"
دع���ا املدي���ر العام بلجن���ة التعري���ف بالإ�سالم
جمال ال�شط���ي -املح�سن�ي�ن �إىل توجيه بع�ض
�أم���وال ال���زكاة �إىل جلن���ة التعري���ف بالإ�سالم
حتت بن���د «امل�ؤلفة قلوبهم والفقراء» ،مبينا �أن
املهتدين اجلدد يحتاجون �إىل تعلم �أمور دينهم
من �صالة و�صيام ،وكي���ف يتعاملون بالإ�سالم،
ويحتاجون كذل���ك �إىل الدخ���ول �إىل املدار�س
واجلامعات ،فامل�سل���م اجلديد ي�شرع يف حياة
�إ�سالمي���ة جديدة ..ج���اء ذلك خ�ل�ال امل�ؤمتر
ال�صحفي الذي عقدته جلنة التعريف بالإ�سالم
للإع�ل�ان عن احلملة الدعوي���ة اجلديدة لهذا
الع���ام "خل���ك فع���ال ..بطيب الأفع���ال" مبقر
جمعية ال�صحافيني الكويتية.
ويف �إط���ار ا�ستعداداتنا وفق خطتنا الدعوية
التي تبد�أ م���ن ال�شهر الف�ضيل ،ف�إننا نهدف
�إىل دع���وة � 50أل���ف �شخ����ص �سنوي���اً م���ن
الوافدين داخل الكويت مبختلف جن�سياتهم،
من خالل م�ش���روع "عرفني الإ�سالم" حيث
يعي����ش بيننا يف الكوي���ت �أكرث من � 900ألف
�شخ����ص غ�ي�ر م�سل���م ،طبق���اً للإح�صاءات،
ومن خ�ل�ال و�سائلنا الدعوية املبا�شرة وغري
املبا�ش���رة ،وله���ذا ف����إن اللجن���ة تطم���ح �إىل
حتقي���ق � 5آالف ا�ستقطاع �شهري���ا من �أهل
اخلري بقيمة  10دنانري لال�ستقطاع ،بهدف
متويل هذا امل�شروع.
حيث �أمتت اللجنة ا�ستعداداتها الدعوية عرب
قراب���ة  20فرعا ومكتبا دعويا ،وتوفري �أكرث
من ن�صف ملي���ون و�سيلة دعوية خمتلفة ،ما
بني ن�شرة وكتي���ب و C.Dوو�سائل (�سمعية
ومرئي���ة ومق���روءة) ت���وزع مبختل���ف اللغات
طوال �شهر رم�ضان الف�ضيل ،بوا�سطة دعاة
اللجن���ة البالغ عددهم  85داعية من الن�ساء
والرجال مبختلف لغاتهم وجن�سياتهم.
وب���دوره �أو�ضح نائب املدير العام عبدالعزيز
الدعيج �أن هذه الأرقام ثمرة جهد وتخطيط
مت الإع���داد لهم���ا وتنفيذهما عل���ى �سنوات
م���ن اجلهد املتوا�صل عل���ى كل �أ�صعدة �أفرع
اللجن���ة ،م���ن خ�ل�ال احلم�ل�ات الدعوي���ة
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ال�سنوي���ة التي تطلقها اللجن���ة ،مو�ضحا �أن
حمل���ة هذا العام حتمل �شعار "خلك فعال..
بطيب الأفعال" ممثلة يف الربامج امل�سموعة
واملرئي���ة والأن�شطة الدعوي���ة املختلفة التي
تنطلق يف الأفرع قبل و�أثناء �شهر رم�ضان.
م���ن جانب���ه ق���ال ج���ودة الفار����س امل�شرف
الع���ام مل�شروع���ي الق�ي�روان وال�صليبخات:
�إن م���ن �أبرز امل�شاريع الت���ي حر�صت اللجنة
عل���ى تطويرها يف عام  2013م هو م�شروع
حقيب���ة الهداية ب�أكرث من خم�س ع�شرة لغة،
حي���ث تبلغ تكلفته ح���وايل � 250ألف دينار،
خم�ص�صة لطباع���ة � 50ألف حقيبة ،موزعة
عل���ى خمتل���ف اللغ���ات مب���ا يع���ادل  5د.ك
للحقيبة الواحدة ،هذا وتقوم اللجنة بتوزيع
التفا�سري املطبوعة واملرتجمة من كتاب اهلل
على امل�سلمني اجلدد �أو الراغبني يف الدخول
�إىل الإ�س�ل�ام م���ن خمتل���ف اجلن�سيات ،من
خالل هذه احلقيبة.
وب�ي�ن الفار����س� :أن �إجم���ايل ع���دد الدع���اة
باللجنة ( )85داعية ،منهم ( )55داعية من
الرج���ال و( )30داعية م���ن الن�ساء ،موزعني
عل���ى �أفرع اللجن���ة املنت�ش���رة يف �شتى ربوع
الكوي���ت من اجله���راء �إىل الوف���رة ،ونحتاج
لأك�ث�ر من  180داعية ملواكب���ة زيادة الأفرع
الدعوي���ة وتبلي���غ تل���ك الر�سال���ة العظيمة،

فنهي���ب بجميع امل�سلم�ي�ن م�شاركتنا يف ن�شر
ر�سالة الإ�س�ل�ام كل يف جمال عمله وموطن
عطائه ،فن�شرة �صغرية لغري امل�سلم قد تكون
�سبباً يف خروج هذه النف�س من ال�ضالل �إىل
الإميان ،ندعو امل�سلمني جميعاً �إىل االهتمام
بالدع���وة �إىل هذا الدي���ن ،واللجنة على �أمت
اال�ستع���داد للم�ساع���دة يف ذل���ك ،ونذك���ر
بق���ول النب���ي [" :لأن يهدي اهلل بك رج ً
ال
واح���داً خري لك م���ن حمر النع���م" .وميكن
امل�ساه���ة والتوا�ص���ل مع اللجنة عل���ى �أرقام
� 97600074 – 22444117أو عرب مواقع
التوا�صل املختلفة (� )ipcorgkwأو بالتربع
الإلكرتوينsadaqah.com.kw :
وختم الفار�س :ب�أن اللجنة �سوف تقوم بعمل
حما�ضرات لغري امل�سلمات يف امل�ساجد �أثناء
�ص�ل�اة الرتاويح يف �شهر رم�ض���ان بوا�سطة
قوافل دعوي���ة ن�سائية يف  11م�سجدا يف 5
حمافظات با�شرتاك جميع الأفرع الن�سائية
وه���و لل�سن���ة الثاني���ة (مبعن���ى �أن الكفيل �أو
الكفيلة) ي�صلي الرتاويح والداعيات يجل�سن
مع غري امل�سلمات يف اخليم لعر�ض الإ�سالم
و�س���ط �أج���واء امل�سج���د الإمياني���ة و�سم���اع
ال�ص�ل�اة ،ويكون ملثل هذا �أث���ر كبري عليهن،
علما �أن املحا�ضرات يف خيام خارجية.

م�شاريع خارج احلدود

مشروع مركز الكويت الصحي الخيري باليمن
قام���ت جلنـــــــــــ���ة الفحيحي���ل لل���زكاة
وال�صدقات ببناء املركز الكويتي الطبي
اخل�ي�ري؛ انطالق���ا م���ن قول���ه تعاىل:
} َو َم��� ْن �أَ ْح َياهَ ���ا َف َك�أَ مَّ َ
ّا�س
ن���ا �أَ ْح َي���ا النَ َ
َجمِ ي ًعا{ «املائدة.»32:
وبف�ضل اهلل فقد مت �إجناز البناء ،والآن
ب���د�أت مرحل���ة الت�شغي���ل الت���ي حتتاج
�إىل ا�ستكمال املن�ش����آت وت�أثيث املركز،
وجتهي���زه بالأجه���زة الطبي���ة ،وبن���اء
�سك���ن ال���كادر الطبي ،وتوف�ي�ر و�سائل
املوا�ص�ل�ات ،وتدريب وت�أهي���ل الكوادر
الطبي���ة ،وتوفري الأدوي���ة وامل�ستلزمات
العالجية..
ويق���ع امل�ش���روع يف مديري���ة احليم���ة
الداخلي���ة ..وهي مديرية من مديريات
حمافظ���ة �صنع���اء اليمني���ة وتق���ع �إىل
الغرب م���ن العا�صمة �صنع���اء؛ يحدها
م���ن ال�ش���رق مديري���ة بني مط���ر ومن
اجلنوب مديرية احليمة اخلارجية ومن
ال�شمال مديرية �شبام كوكبان ومديرية
ال�شاحذية.
بلغ عدد �سكانه���ا  100000ن�سمة عام
 ،2004وامل�ساحة 463 :كم²
لق���د مت اختي���ار هذه املنطق���ة العزيزة
م���ن مناطق اليمن لبن���اء مركز الكويت
الطبي اخلريي نظرا للظروف املعي�شية
والبيئي���ة واالجتماعية التي يعاين منها
�أبناء املنطقة..

ال�شرائح امل�ستفيدة من امل�شروع

المركز الكويتي
الطبي باليمن يلبي
احتياجات  100ألف
نسمة من خالل
تقديم خدمة عالجية
متكاملة

الغالء املتزايد للمعي�شة �أدى �إىل ارتفاع
�شريحة الفقراء ،ونظرا لأهمية ال�صحة
يف حي���اة الإن�س���ان؛ فق���د ر�أت جلن���ة م�ش���روع املركز الطبي الكويتي اخلريي
الفحيحيل لل���زكاة وال�صدقات �أن تقوم قائ���م على خدم���ة  400قرية من قرى
ببن���اء املرك���ز الطب���ي الكويتي اخلريي مديرية احليمة الداخلية باليمن..
يف اليم���ن تلبي���ة الحتياج���ات الفقراء بع���ون اهلل �سيكون ه���ذا امل�شروع رافداً
وامل�ساك�ي�ن م���ن خ�ل�ال تق���دمي العالج للمنطق���ة يف املج���ال ال�صح���ي حي���ث
للمري����ض ح�س���ب حالت���ه االجتماعي���ة �سي�ستفي���د منه �أكرث م���ن «»100.000
و�إمكاناته املالية.
ن�سمة.
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الأيت���ام والفق���راء وامل�ساك�ي�ن وذوو
االحتياج���ات اخلا�ص���ة ،حي���ث يق�ضي
املري����ض نحب���ه ويقا�سي �آالم���ه خا�صة
يف الق���رى النائية والبعي���دة من املدن،
وبع���ون اهلل �سيكون هذا امل�شروع رافداً
يف املج���ال ال�صح���ي ،حي���ث �سي�ستفيد
م���ن هذا امل�شروع ح���وايل « »400قرية
حتت���وي على �أك�ث�ر م���ن «»100.000
ن�سمة.

امل�ساهمة:
امل�ساهم���ة يف املركز ال�صح���ي الكويتي
باليم���ن ن���وع م���ن �أن���واع املوا�س���اة بني
امل�ؤمن�ي�ن ،وهي موا�ساة باملال ،وموا�ساة
بالتوجع لهم.
وعلى قدر الإميان تكون هذه املوا�ساة..
وكان ر�س���ول اهلل [ �أعظ���م النا����س
موا�س���اة لأ�صحابه بذلك كله ،فلأتباعه
من املوا�ساة بح�سب اتباعهم له.
تكلفة املركز ال�صحي 70,000 :د.ك

فئات التربع »150 - 100 - 50« :د.ك.

مشروع إفطار الصائم بالكويت

بقلم� :إيهـ ـ�������اب الدب ــو�س

مدي���ر جلنــة زكــــ���اة الفحيحيل

�إطعام الطعام من ال�سنن النبوية التي حثنا عليها الر�سول [ ،وهذه �أهداف امل�شـ ــروع:

ال�سن���ة الكرمي���ة فيها من الأج���ر العظيم ،حيث ين�ش����أ عنها التودد
والتحب���ب ب�ي�ن امل�ؤمن�ي�ن بع�ضهم بع�ض���ا ،وحتقق املب���د�أ العظيم يف
التكاف���ل االجتماعي الذي جاء به الإ�س�ل�ام ليحقق العدل وامل�ساواة
ب�ي�ن بن���ي الإن�سان ،وقد كان ال�سلف ال�صال���ح يحر�صون على �إطعام
الطعام ويرونه من �أف�ضل العبادات .

ف����إذا كان �إطع���ام الطع���ام من �أف�ض���ل العبادات ،فم���ا بالنا بتفطري
ال�صائم�ي�ن ،فف���ي احلديث عن زيد بن خالد اجلهني قال  :قال [
َ " :م���ن َّ
فط���ر �صائماً كان ل���ه مثل �أجره غري �أن���ه ال ينق�ص من �أجر
ال�صائ���م �ش���يء" .قال �شيخ الإ�سالم ابن تيمي���ة :واملراد بتفطريه �أن
ي�شبع���ه ,.فعندما ت�صوم �شه���ر رم�ضان وتتربع بقيم���ة وجبة �إفطار
�صائم طوال ال�شهر خمل�صاً بها نيتك هلل ف�إن �إجرك عظيم عند اهلل
عز وجل ،كما جاء يف احلديث.

 - 1حتقيق مبد�أ التكافل يف املجتمع.
� - 2إطعام الطعام باعتباره �أف�ضل الطاعات.
 - 3بيان حما�سن املجتمع الإ�سالمي يف رعايته للفقراء وامل�ساكني.
 - 4كفاية الفقراء و�إغنا�ؤهم عن ال�س�ؤال.
 - 5ت�أ�صيل ال�صفات الإ�سالمية يف املجتمع ،كالرتاحم والتواد.
ال�شريحة امل�ستفيدة :اجلاليات املتواجدة على �أر�ض الكويت
عدد امل�ستفيدين� 100 :ألف �شخ�ص
قيمة الوجبة 1 :دينار

مشروع إفطار الصائم باليمن
�إميانا ب���دور جلنة الفحيحيل للزكاة وال�صدق���ات خارج الكويت من
خالل رعاية الفقراء واملحتاجني يف خمتلف بلدان العامل ،فقد �آثرت
اللجنة على نف�سها �أن تقوم مب�شروع �إفطار ال�صائم يف دولة اليمن،
انطالق���ا من قوله تعاىل�} :إِ مَّ َ
نا المْ ُ�ؤْمِ نُ���و َن �إِ ْخ َوةٌ{ (احلجرات،)10:
حيث تقوم بهذا امل�شروع لإغناء الفقراء من �أهل اليمن عن احلاجة،
وال�س����ؤال ،وربطه���م ب�إخوانهم يف خمتلف البل���دان ،ولإ�شعارهم ب�أن
امل�سلمني ج�سد واحد.
وي�سته���دف امل�شروع خدم���ة الأ�سر الفقرية ,و�أ�س���ر الأيتام ،وي�شمل
العدي���د م���ن املناط���ق يف اليم���ن كالعا�صم���ة �صنع���اء ,وحمافظات
• فتح �أبواب اخلري �أمام املح�سنني للتربع.
احلديدة وتعز وعدن وغريها من املناطق.

�أهداف امل�شروع
يهدف امل�شروع �إىل حتقيق الآتي:
• م�ساعدة الأ�سر الفقرية و�أيتام اليمن.

• توفري املواد الغذائية لل�صائمني.
• ت�أليف قلوب النا�س على طاعة اهلل عز وجل.

امل�ساهمة والتربع

• حتقيق مبد�أ الأخوة بغ�ض النظر عن البعد املكاين.

• تكلفة �إفطار ال�صائم الواحد ( )30د.ك

• حتقيق مبد�أ التكافل االجتماعي.

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

الهيئة الخيرية تختار "عبد الله المعتوق"
رئيسا لوالية جديدة

دولة الكويت تتكفل
بجميع تكاليف تأسيس
اتحاد األوقاف العربية
�أعل���ن الأمني العام للأمان���ة العامة للأوقاف
يف الكوي���ت الدكت���ور عبداملح�س���ن اجلاراهلل
اخل���رايف �أن الكويت تكفل���ت بجميع تكاليف
ت�أ�سي����س احتاد الأوق���اف العربية الذي �أعلن
هنا �أم�س خ�ل�ال اجتم���اع ت�أ�سي�سي بح�ضور
وزراء �أوقاف دول عربية ومن ميثلهم.
وق���ال اخل���رايف ال���ذي اخت�ي�ر �أمين���ا عام���ا
م�ساع���دا لالحتاد يف ت�صري���ح لوكالة الأنباء
الكويتي���ة (كونا) هنا الي���وم بعد م�شاركته يف
االجتماع الت�أ�سي�سي �أم�س �إن الكويت �ستتكفل
باملب���اين الإدارية وروات���ب العاملني باالحتاد
م�ؤك���دا حر�ص الكويت عل���ى دعم امل�ؤ�س�سات
العربي���ة ،و�أ�ض���اف �أن الكوي���ت ق���ررت دعم
ت�أ�سي����س االحتاد ليكون راف���دا عربيا جديدا
يحقق املفه���وم احلقيقي للتكامل االقت�صادي
العربي مو�ضحا �أنها �ستتكفل باملباين الإدارية
ورواتب العاملني.
وق���ال �إن �إن�ش���اء االحت���اد يتما�ش���ى مع دور
الكوي���ت كمن�س���ق ملل���ف الوق���ف يف الع���امل
الإ�سالم���ي م�ؤك���دا �أن الكوي���ت خ�ي�ر داع���م
ملل���ف الوق���ف يف العامل الإ�سالم���ي من �أجل
حتقي���ق طموحات وتطلعات ال�شعوب العربية
والإ�سالمية.
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�أعلن���ت الهيئ���ة اخلريي���ة الإ�سالمي���ة
العاملي���ة الي���وم جتديد جمل����س �إدارتها

املنتخ���ب ثقت���ه بالإجم���اع بامل�ست�ش���ار
بالدي���وان الأم�ي�ري ومبع���وث الأم�ي�ن
العام ل�ل��أمم املتحدة لل�ش�ؤون الإن�سانية

الدكت���ور عبداهلل املعتوق ليتوىل رئا�سة
جمل����س �إدارة الهيئة لوالية ثانية مدتها

�أربع �سنوات.

وقال���ت الهيئ���ة يف بي���ان �صحف���ي �إن
اجلمعي���ة العام���ة للهيئ���ة انتخب���ت يف
اجتماعه���ا هن���ا اليوم �أع�ض���اء جمل�س
الإدارة اجلدي���د املكون م���ن  21ع�ضوا
لل���دورة املقبلة  2018 – 2014قبل �أن
يخت���ار املجل�س الدكت���ور املعتوق رئي�سا
له والرئي�س ال�س���وداين الأ�سبق وع�ضو
جمل����س الإدارة امل�ش�ي�ر �س���وار الذهب
نائبا للرئي�س بالإجماع.

الرحمة العالمية تقدم قافلتين إغاثيتين للبوسنة
�أكد رئي�س القطاع الأوروبي بالرحمة العاملية يف جمعية الإ�صالح االجتماعي خالد
عل���ي امل�ل�ا �أن جمهوري���ة البو�سنة ومنذ م���ا يقرب من � 10أيام �شه���دت في�ضانات
عارمة مل ت�شهدها منذ  120عاماً يف �أ�سو�أ موجة طق�س �سيئة ت�سببت يف انهيارات
�أر�ضية وقطع للطرق وانقطاع للكهرباء واملاء وتوقف حركة املوا�صالت والتنقل.
وق���ال املال يف ت�صري���ح �صحفي �إن الرحمة العاملية بالإ�ص�ل�اح االجتماعي ت�ستعد
لقيامه���ا بتوزي���ع م�ساع���دات عاجل���ة وتنظي���م قافلت�ي�ن �إغاثيتني ل�صال���ح الأ�سر
املت�ض���ررة ،و�س���وف ت�شمل امل�ساع���دات املقدمة م���واد غذائية وفر�ش���ا وبطانيات
و�أدوي���ة وم�ستلزمات �صحي���ة ،بجانب حليب للأطفال حيث توجهت القافلة الأوىل
�إىل مدين���ة دوب���وي �شمال البو�سنة ،والقافلة الثانية التي قدمت ما يزيد عن 300
ط���رد غذائ���ي و�صحي و 120بطانية و 300لرت مياه مفل�ت�رة ،توجهت �إىل منطقة
بيلينا ويانيا وفقا للتن�سيق مع وزارة �ش�ؤون املهجرين بالبو�سنة.

التوعية الشرعية بفريضة الزكاة
التوعي���ة ال�شرعي���ة بفري�ض���ة ال���زكاة متثل ال�شرعية و�أثره���ا يف نفو�س املواطنني ،فقد
واح���دا من الأهداف الرئي�سي���ة التي �أ�س�س ب���ادر ب�إن�ش���اء مكت���ب خا�ص ي�سم���ى مكتب
م���ن �أجله���ا بيت ال���زكاة ع���ام  1982والتي ال�ش����ؤون ال�شرعية يتبع املدير العام مبا�شرة،
ي�سعى دائما لتحقيقها.
ويقع على كاهله القيام بهذه املهمة اجلليلة.
ويرجع اهتمام بيت الزكاة بالتوعية ال�شرعية وينف���ذ مكت���ب ال�ش����ؤون ال�شرعي���ة و�سائ���ل
بفري�ض���ة الزكاة؛ نظرا لأنه���ا متثل ركنا من متع���ددة للتوعية ال�شرعي���ة بفري�ضة الزكاة،
�أركان الإ�سالم اخلم�سة التي ينبغي على كل فهو ي�ستقبل يف الفرتة ال�صباحية وامل�سائية
م�سل���م �أن يحيط بها و�أن يل���م ب�أبعادها و�أن العدي���د م���ن �أ�سئل���ة اجلمه���ور الهاتفي���ة
يحر�ص على �إخراجها كاملة غري منقو�صة ،الت���ي تتعل���ق بفري�ض���ة ال���زكاة وال�صدقات
وعل���ى الكيفية التي بينه���ا وو�ضحها ال�شرع والكفارات والن���ذور ،ويقوم بالرد عليها كما
احلكي���م لتك���ون مقبول���ة عن���د اهلل تب���ارك ي�ستقبل بالإ�ضافة �إىل ذلك �أ�سئلة املواطنني هواتف بيت الزكاة الرئي�سية:
وتعاىل ،ولينال خمرجها �أجره العظيم.
ال�شخ�صي���ة ويقوم بالرد عليه���ا ،ويبلغ عدد البدالة22240225 :
و�إميان���ا م���ن بيت ال���زكاة ب�أهمي���ة التوعية الأ�سئل���ة الت���ي يتلقاه���ا املكت���ب �شهري���ا ما خدمة الرد ال�شرعي22241814 :

يقارب (� )400س�ؤال ،ويت�ضاعف هذا العدد
يف رم�ض���ان ويف املنا�سب���ات الأخ���رى ك�أيام
احلج وعيد الأ�ضحى.
وم���ن الو�سائل التي يتبعه���ا املكتب ال�شرعي
للتوعي���ة بفري�ض���ة ال���زكاة ن�ش���ر العدي���د
م���ن املق���االت والفت���اوى يف ال�صح���ف
املحلي���ة وامل�شارك���ة يف تق���دمي الربام���ج
الإذاعي���ة والتلفزيوني���ة وخط���ب اجلمع���ة
املنقول���ة للجمه���ور �إذاعي���ا وتلفزيوني���ا.

جمال النوري :تشريد أكثر من مليون اإلعالم الديني يشارك في فعالية المركز
مواطن في البوسنة
الوقفي التابع لإلصالح االجتماعي
�أك���د رئي����س جمل�س �إدارة جمعي���ة النوري جمال الن���وري �أن جمعية
ال�شيخ عبداهلل النوري اخلريية �أ�سرعت بتقدمي يد العون للمنكوبني
يف جمهوري���ة البو�سنة والهر�سك نتيجة الفي�ضان���ات وال�سيول التي
�ضربت البالد.
وق���ال النوري يف ت�صريح �صحفي �إن الفي�ض���ان الذي نزل بالبو�سنة
والهر�س���ك خل���ف وراءه �أكرث من ربع �س���كان البو�سنة م�شردين وهم
البالغ تعداده���م �أربعة ماليني ن�سمة ،فقرابة مليون مواطن ت�شردوا
وت�ض���رروا من �أ�سو�أ في�ضانات ت�شهده���ا منطقة البلقان خالل �أكرث
م���ن مئة ع���ام وامت���دت الكارثة عرب �أنح���اء البو�سن���ة حيث يك�شف
انح�س���ار املياه فى بع����ض املناطق الأكرث ت�ضررا ع���ن م�شاهد دمار
وانهيار منازل �أو غمرها بالأوحال و�سقوط �أ�شجار وتناثر احليوانات
النافق���ة ف���ى الق���رى و�أن �أكرث م���ن � 100ألف من���زل ومبنى مل تعد
�صاحلة لال�ستخدام .و�سقوط �أكرث من  30قتيال .

يف لفت���ة دينية ووطنية و�إن�سانية نبيلة �شاركت �إدارة الإعالم الديني
يف الفعالي���ة الت���ي �أقامه���ا املرك���ز الوقف���ي لأجيال الق���ر�آن الكرمي
مبنطق���ة حويل والتاب���ع جلمعية الإ�صالح االجتماع���ي بهدف دعم
م�سابق���ة القر�آن الكرمي لل�ص���م ،وم�ساهمة منها يف ت�شجيع الطالب
بوج���ه عام عل���ى االهتمام بالقر�آن الكرمي (حفظ���ا وقراءة) وتعزيزا
ملنظومة القيم الدينية والإن�سانية ب�شكل عام.
�صرح بذلك مدير �إدارة الإعالم الديني وامل�شرف العام على امل�شروع
القيم���ي لتعزيز العب���ادات (نفائ�س) �صالح �أبا اخلي���ل حيث �أو�ضح
�أن ذل���ك يتوافق م���ع ا�سرتاتيجية الوزارة الرامي���ة �إىل تطبيق مبد�أ
ال�شراك���ة املجتمعية مع كافة امل�ؤ�س�سات التي تتالقى معها يف الر�ؤى
والأه���داف وامل�ضام�ي�ن ،الفت���ا �إىل �أن الإدارة قد منح���ت الفائزين
جوائز قيمة.
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العامل الإ�سالمي

أوروبا تستحوذ على  20في المئة من أصول
صناديق التمويل اإلسالمي
الأزم���ة املالية العاملي���ة ،يف �ضوء
النمو امل�ستدام للتمويل الإ�سالمي
وزيادة الطل���ب العاملي ،الفتاً �إىل
�أن تطوير التمويل الإ�سالمي كان
مفيداً للعدي���د من املهتمني بهذه
ال�صناع���ة� ،سواء داخ���ل �أو خارج
�أوروبا على حد �سواء.

�أ�شار تقرير �أ�صدرته �شركة «بيتك للأبحاث» املحدودة
التابع���ة ملجموعة بيت التموي���ل الكويتي (بيتك)� ،إىل
�أن التموي���ل الإ�سالمي �أح���رز تقدماً مطرداً يف القارة
الأوروبي���ة منذ بدايت���ه يف �أوائل الثمانينات من القرن
املا�ضي .وقال التقرير �إن الزخم و�صل �إىل ذروته بعد

و�أ�ضاف �أن ال�صناديق الإ�سالمية
الت���ي يق���ع مقره���ا يف �أوروب���ا
متل���ك نح���و  14.6ملي���ار دوالر
يف �صورة �أ�ص���ول مدارة ،وهو ما
ميثل  19.8يف املئة من الأ�صول
امل���دارة لل�صنادي���ق الإ�سالميـــ���ة
عل���ى م�ست���وى العامل ،مبين���اً �أن
ح�ص���ة �أوروبا من �سوق ال�صكوك
العاملي���ة �صغرية ج���داً يف الوقت
الراهــــن.

مبتعث سعوي يقنع طيارا أميركيا باإلسالم
دخ���ل طيار متقاعد �أمريكي الإ�سالم ونطق
ال�شهادتني على يد مبتعث �سعودي يف مدينة
كاليفورنيا �ساندييجو.
و�أو�ض���ح املبتع���ث ال�سع���ودي ه���اين حممد
�سعي���د العم���ري يف تقرير ن�شرت���ه �صحيفة
"عكاظ" ال�سعودية�" :أن الطيار تعرف على
الدي���ن الإ�سالم���ي من���ذ ما يق���ارب الثالث
�سن���وات من خالل تق���دمي الق���ر�آن الكرمي
كهدية ل���ه ،وكانت ت�صرفاتي �أمامه حقيقية
وغ�ي�ر م�صطنعة ،وهو م���ا جعله يثق بي يف بال�شهادت�ي�ن �أم���ام اجلمي���ع وعل���ى مر�آهم
كث�ي�ر من الأمور ،بعدها ب���د�أت �أحاول معه وم�سمعه���م و�أن �أك���ون �أح���د ال�شه���ود على
يف نط���ق ال�شهادتني و�إقناعه ب����أن الإ�سالم اعتناقه للإ�سالم".
ه���و الدي���ن احلقيق���ي حتى فت���ح اهلل على م�ضيف���ا�" :أنه عق���ب �ص�ل�اة اجلمعة تلقى
قلبه و�أخربين ب�أنه يريد اعتناقه ،فغمرتني الطي���ار الته���اين والتربيكات م���ن امل�سلمني
الفرح���ة وعانقت���ه وقبلت ر�أ�س���ه على هذا املتواجدي���ن باجلامع وتلقي���ت التهاين على
الق���رار ،بعده���ا مت التن�سيق م���ع الإخوة يف ه���ذا املجهود والأجر الكب�ي�ر الذي حظيت
اجلامع الذي ن�صلي فيه اجلمعة لكي ينطق به وهلل احلمد".
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نيويورك تايمز :تجنيد
مخبرين مسلمين
للتجسس على
المجتمعات اإلسالمية
ك�شفت �صحيفة «نيويورك تاميز» الأمريكية
النق���اب ع���ن جتني���د �شرط���ة نيوي���ورك
للمهاجري���ن امل�سلمني ،مثاال على ذلك بائع
متجول للطعام من �أ�صل �أفغان�ستاين وقائد
�سي���ارة ليموزي���ن ُولد يف م�ص���ر و�آخر وهو
طال���ب حما�سبة من باك�ستان ،مت اعتقالهم
جميعا الرتكابهم خمالفات ب�سيطة.
ونقل���ت ال�صحيفة عن وثائق ح�صلت عليها
بالإ�ضافة �إىل مقابالت �أجرتها مع �أع�ضاء
�سابقني لوحدة ا�ستخال�ص املعلومات عموم
املدينة وم�س�ؤول�ي�ن بارزين يف ال�شرطة �أنه
بع���د �سنوات م���ن الهجم���ات الإرهابية يف
ي���وم � 11سبتمرب ع���ام  2001م�شط فريق
من املحقق�ي�ن معتقالت املدين���ة بحثا عن
املهاجرين (�أغلبه���م م�سلمون) الذي ميكن
�إقناعه���م لي�صبح���وا خمربي���ن ل�شرط���ة
نيوي���ورك ,وذكرت �أن ق�س���م ال�شرطة �أعلن
ال�شهر املا�ضي �أنه حل وحدة مراقبة مثرية
للج���دل ،حي���ث �أر�سلت حمقق�ي�ن يرتدون
مالب����س مدني���ة �إىل املجتمعات الإ�سالمية
للتن�ص���ت على حمادثاته���م وتقدمي ملفات
مف�صلة حول املب���اين التي ي�أكلون وي�صلون
ويت�سوق���ون فيه���ا ،ولك���ن موا�صل���ة فري���ق
ا�ستخال����ص املعلوم���ات العم���ل يظه���ر �أن
الق�س���م تراج���ع ع���ن املب���ادرات املكافحة
للإره���اب الت���ي �أُن�شئت يف �سن���وات عقب
هجمات � 11سبتمرب.

«سالم برازيل» للتعريف باإلسالم خالل
مونديال 2014

تغيير «شهادة اإلسالم»
على علم السعودية يكلف
هولندا  6مليار دوالر

املعم���ورة ،والعي�ش يف �أمان واملحافظة على حقوق الب�شر بغ�ض النظر عن جن�سهم
ولونهم ودينهم ،وتلك هي ر�سالة الإ�سالم ال�سمحة التي يجب �أن يقدمها امل�سلمون
للعامل�ي�ن ،تل���ك الرحمة الت���ي تبتعد عن الغل���و والتطرف الذي يح���اول البع�ض �أن
يل�صقه ظلما وبهتانا ب�شريعة الإ�سالم ال�سمحة.

وكان رئي�س حزب احلرية الهولندي املتطرف "غريت
فيل���درز" ك���رر �إ�ساءت���ه للإ�سالم م�ؤخ���راً عندما طبع
مل�صق���ات ت�شبه علم ال�سعودي���ة ،وا�ستبدل عبارة "ال
�إل���ه �إال اهلل حممد ر�س���ول اهلل" بعبارة باللغة العربية
م�سيئة للدين الإ�سالمي وللنبي الكرمي [.

انطلق يف ريو دي جانريو م�شروع «�سالم برازيل» للتعريف بالإ�سالم خالل املونديال،
حتت رعاية املجل�س الأعلى للأئمة وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،والذي ي�ضم جميع م�شايخ
ودع���اة الربازيل ،وتنفيذ احتاد امل�ؤ�س�س���ات الإ�سالمية والذي ي�ضم حتت ع�ضويته تواجه هولندا خماطر عالقاتها التجارية مع ال�سعودية
 40مركزا وم�سجدا يف معظم الواليات الربازيلية ،وميتلك خربة يف جمال التعريف والتي تبلغ نحو �ستة مليارات دوالر �سنوياً بعد �أن قام
بالإ�س�ل�ام و�س���ط املجتمع الربازيلي ،يف ال�شوارع واملدار����س واجلامعات ومعار�ض �أحد املتطرف�ي�ن بالإ�ساءة للإ�س�ل�ام والعلم ال�سعودي
الكتب ،ولديه الدعم اللوج�ستي لتنفيذ هذا امل�شروع الكبري.
الر�سم���ي وعب���ارة «ال �إله �إال اهلل حمم���د ر�سول اهلل»
ويه���دف امل�ش���روع �إىل حمل اخلري للب�شري���ة ،والعمل على �أن يع���م ال�سالم �أرجاء التي تتو�سطه.

وحت���ت هذا املفهوم العظي���م وبرعاية وزارة الريا�ض���ة الربازيلية ،اجتمع عدد من
ق���ادة الديانات املختلفة يف ا�ست���اد "ماراكانا" مبدينة ريو دي جانريو حيث �ستقام وق���ال املتح���دث الر�سم���ي با�س���م وزارة اخلارجي���ة
املب���اراة النهائي���ة لك�أ�س العامل  ،2014ليعلنوا عن حملة حتت ا�سم "عامل خال من الهولندي���ة فري���ز فيجنن� ،إن حكومت���ه الحظت وجود
الأ�سلح���ة واملخدرات والعنف والعن�صرية" ،خالل فرتة �ستمتد  100يوم بداية من عالم���ات على نية اململك���ة العربي���ة ال�سعودية اتخاذ
�إجراءات جتارية عقابية �ضد هولندا.
.2014/5/19

استراليا :افتتاح مسجد جديد غرب سيدني
ا�ستقب���ل «م�سجد بالكتاون» بال�ضاحية الواقعة بغ���رب «�سيدين» الأ�سرتالية ما يزيد عن 3000

فرد يف �أول افتتاح له بعد  15عا ًما من م�ساعي �إن�شائه ،التي ت�أخرت ب�سبب التكلفة واملو�ضوعات
املتعلق���ة باملجل����س املحلي ومعاجلة احتماالت الت�سبب يف الزح���ام املروري وال�ضو�ضاء ,وقد �أكد
"�شري���ف �أم�ي�ن" ع�ض���و اجلمعية الأفغاني���ة بـ"نيو �ساوث ويل���ز" �أن امل�سجد �سيك���ون دائ ًما قبلة
لاللتقاء بال�شباب وحمايتهم من املخاطر ،وهذا �إ�ضافة �إىل تنظيم الفعاليات والدرو�س الدينية،
و�أن �أبوابه مفتوحة يف كل وقت ولأي فرد ودون مقابل.
وجدي���ر بالذك���ر �أن امل�سلمني ي�شكلون نح���و  % 1.7من �سكان "�أ�سرتالي���ا" ،البالغ عددهم 20

مليون ن�سمة ،وقد و�صلوا للبالد منذ قرنني من الزمان.
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"الشباب والعمل التطوعي ..آمال وطموحات"
الفريق التطوعي للجنة التعريف باإلسالم نموذجا
ن�سلط ال�ض���وء على الفري���ق التطوعي كل �إمكاناته���ا للعمل اخلريي ،لأن هذا
للجن���ة التعري���ف بالإ�س�ل�ام ،و�أب���رز العمل له ج���ذور بعيدة ي�ستمدها �أفراد
الإجن���ازات التي حققها من���ذ ت�أ�سي�سه املجتمع من قيم وتعاليم الإ�سالم.
يف العام  ،2012وما يطمح �إليه ..ف�إىل عب���د الرحمن البدر :العم���ل التطوعي
ما جاء يف اللقاء:
موج���ود يف الكويت بكاف���ة تخ�ص�صاته

العم���ل التطوع���ي عمل فط���ري ،خلقه
اهلل ع���ز وج���ل يف النف����س الب�شري���ة،
ليتحق���ق اله���دف الأ�سا�س���ي من وجود
الإن�س���ان عل���ى الأر����ض –بع���د عب���ادة
اهلل ع���ز وجل -وهو الإعم���ار ،فالعمل
التطوعي بناء وح�ضارة وتنمية ،ولذلك
املح�������ور الأول :العم�������ل التطوع�������ي يف
كان الإ�س�ل�ام وا�ضح���ا يف ه���ذا الأمر،
الكويت
قال تعاىلَ } :و َمن تَ َط َّو َع َخيرْ ً ا َف�إِ َّن اهلل
ليل���ى ال�صقر :هناك املئ���ات من الفرق
َ�شاكِ ٌر َعلِي ٌم{.
والعمل التطوع���ي جزء من طبيعة �أهل التطوعي���ة موج���ودة يف الكوي���ت ،وقد
الكوي���ت ،فال يكاد مير ي���وم وال ت�شرق ظه���ر هذا جليا يف معر����ض "�سواعد"،
�شم����س على ه���ذه الأر����ض الطيبة� ،إال وب�أع���داد كب�ي�رة ،وهذا يرج���ع �إىل �أن
وجن���د �أهلها ق���د نرثوا اخل�ي�ر هنا �أو هذا العمل موج���ود منذ بدايات القرن
املا�ض���ي ،حيث �سبق���ت الكويت الكثري
هناك� ،سواء داخلها �أو خارجها.
م���ن ال���دول يف املنطق���ة العربي���ة ،مما
ونحن يف الندوة ال�شهرية ملجلة الب�شرى
جعله���ا تكت�سب خ�ب�رات يف ممار�ستها
�سوف نتطرق �إىل العمل التطوعي على
للعمل اخلريي داخليا وخارجيا.
خم�سة حماور� ،أبرزها العمل التطوعي
يف الكوي���ت ،ودور الدول���ة يف ت�شجي���ع ويتميز العمل التطوعي يف الكويت �أي�ضا
هذا العمل ،واملعوقات التي تقف حائال ب�أنه يتوارث���ه الأبناء عن الآباء ،فالكثري
يف �سبيل تطوي���ره ،واالنخراط فيه ،ثم من العائ�ل�ات الكويتية املعروفة ت�سخر
24
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و�أ�شكاله ،بل هو عمل مبتكر ،فنجد �أن
الكث�ي�ر ،وخا�صة فئة ال�شباب ي�سخرون
و�سائ���ل االت�ص���ال احلديث���ة كتوي�ت�ر
وفي����س ب���وك يف ه���ذا العم���ل ،وين�ش����أ
فري���ق تطوعي جتمعهم فك���رة واحدة،
ي�ساعدون الآخرين من خاللها.
هي���ا العو�ض���ي :لق���د كان���ت الكوي���ت
�سباق���ة يف جم���ال الف���رق التطوعي���ة،
وذل���ك منذ عام � ،1920سواء كان ذلك
عل���ى امل�ست���وى احلكوم���ي �أو الأهل���ي،
فالكثري م���ن الكيانات املوج���ودة حاليا
كانت بداياته���ا تطوعية ،مثل املدار�س،
وامل�ساج���د ،وغ�ي�ر ذلك م���ن املن�ش�آت،
التي كان لها الف�ضل يف نه�ضة الكويت،
وتقدمها ورقيها.

حـوار� :أن�س اخلليفة /مدير التحريـر

ميني :هيا القحطاين  -ي�سار :ليلى ال�صقر
�إذا مل يكن لديه وقت للقيام مبهمة معينة
داخل الفريق ف����إن الآخر يقوم مبهامه
يف هذا العمل ،فعدم وجود الوقت لي�س
بحجة لرتك العمل التطوعي.

�أ .عبد الرحمن البدر

قوي���ة بني اجله���ات احلكومية والأفراد
بخ�صو����ص العم���ل التطوع���ي ،بل فيه
نوع م���ن التكامل ،لتحقي���ق قيم اخلري
بني �أفراد املجتمع ،ولذلك جند الدولة
تعمل على تعزيز ثقافة العمل التطوعي،
ون�شره كقيمة على كافة امل�ستويات.

�أن���وار الزنك���ي :العم���ل التطوع���ي يف
الكوي���ت لي����س جم���رد عم���ل تطوعي،
ب���ل عم���ل اح�ت�رايف راق يف���وق �أحيانا
الوظائ���ف الإلزامي���ة ،وهذا م���ا �أ�صبح
ميي���ز الكويت داخلي���ا وخارجيا ،بل �إن العمل التطوعي ٍ
زمن طغت
ري يف ٍ
حتد كب ٌ
العمل التطوعي �أ�صبح من �سمات دولة عليه املادي���ات ،لذلك على كل من يجد
الكويت يف اخلارج.
يف نف�سه الهم لالرتقاء بالأمة ونه�ضتها
املحور الثاين :العالقة بني الوقت والعمل �أن ي�سع���ى �إىل غر�س هذا الهم ،ويدخر
م���ن وقته وجهده لتحقي���ق هذا الهدف
التطوعي وت�أثري كليهما يف الآخر
الكبري للمجتمع.
ليل���ى ال�صق���ر :يف الوق���ت احلايل ومع
تطور الدورات يف علم التنمية الب�شرية املحور الثالث :ه�������ل التطوع عمل قائم
كدورة تنظيم الوقت ،وا�ستغالل تق�سيم على "الف�������رد" �أم "م�ؤ�س�س�������ات الدولة"
الي���وم ،زادت �إنتاجي���ة ال�شخ����ص فيما لها دور يف هذا العمل؟
يقوم به من �أعم���ال خريية ،فمن يحب هي���ا القحط���اين :للدول���ة دور يف العم���ل
التط���وع ي�ستغ���ل وقت���ه ،ويج���د عن���ده التطوع���ي ،ويت�ض���ح ذلك من خ�ل�ال وزارة
ف�سح���ة م���ن الوقت للقي���ام بالكثري من ال�شب���اب والريا�ضية ،ورعايته���ا للكثري من
املهام ،خا�صة �أن املوىل عز وجل يبارك اجلهات التطوعية ،وخا�صة عندما ال يكون
يف هذه اجلهود فيت�ضاعف �أثرها.
هناك "توجه" لدى اجلهة التطوعية.

املحور الرابع :معوقات العمل التطوعي

عبد الرحم���ن البدر :من �أب���رز �سمات
العمل التطوعي اجلماعي �أن ال�شخ�ص ليل���ى ال�صق���ر :ت���رى �أن هن���اك عالقة

ليلى ال�صقر :هناك الكثري من العوائق،
و�أوله���ا ع���دم جدية بع����ض املتطوعني،
فنح���ن نقوم بو�ضع خط���ة عمل ما؛ من
ناحية الوقت والت�سل�سل واالنتهاء ،ولكن
عندم���ا نب���د�أ يف التنفي���ذ يف اخلط���وة
الأوىل جن���د نوعا م���ن الرتاخي وعدم
اجلدية تقف حائال بيننا وبني االنتقال
للخطوة التالية.

هيا العو�ضي� :إن العمل التطوعي يحتاج
�إىل بذل الوقت واجلهد والفكر ،فالعمل
التطوع���ي عام���ة يرتبط بفك���رة ي�سعى
الإن�س���ان لتحقيقها ،والإن�س���ان عندما
يكون لديه �إميان بالفكرة �سيبذل الكثري
من الوقت ويبتكر الو�سائل لنجاحها.

وت���رى القحط���اين �أن هن���اك تفرق���ة
بخ�صو����ص الدع���م احلكوم���ي للعم���ل
التطوعي ،وين�سحب ذلك على اجلهات
اخلا�ص���ة �أي�ض���ا ،وه���ذا يفت���ح ب���اب
التحدي���ات عند مواجهة الدعم املعنوي
�أو املادي ،فهناك جهات حكومية حذرة
يف التعامل مع اجلهات التطوعية.

�أن���وار الزنك���ي :للدول���ة دور كب�ي�ر يف
ت�شجي���ع العمل التطوع���ي ،فهذا العمل
ه���و ال�سبي���ل لنه�ض���ة املجتم���ع ورق���ي
�أف���راده ،ولذل���ك حتر����ص ال���دول يف
الغ���رب عل���ى ت�أ�صي���ل ه���ذا العمل يف
نفو����س مواطنيه���ا ،فتق���وم بغر�س قيم
العم���ل اجلماعي ،والإيث���ار ،وم�ساعدة
الآخري���ن ،وخا�صة يف وق���ت الأزمات،
حيث جت���د الفرق التطوعي���ة لها دورا
قد يفوق الدور احلكومي ،وكذلك تقوم
بعمل الدورات التدريبية للأفراد �سواء
كانوا �صغارا �أم كبارا.
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�ضيوف الندوة
هي���ا القحط���اين :بع����ض املتطوعني ال
ي�ستطيع ترتي���ب �أولوياته ،وعدم وجود
الت���زام� ،أو اهتمام لديه���م بقيمة العمل
التطوع���ي ،فالكث�ي�ر م���ن املتطوع�ي�ن
ينت�سب للفريق ثم ال ينتظم يف �أداء دوره
داخل الفري���ق ،فثقافة العمل التطوعي
حتتاج �إىل مراجعة ،حتى ت�ستمر ويكون
هناك التزام بالعمل.
�أنوار الزنكي :معوقات العمل التطوعي
قد تكون ذاتية يبنيها ال�شخ�ص املتطوع
ك�أ�س���وار عاتي���ة �أمام���ه م���ن ال�ش���يء،
ويرج���ع ذلك �إىل وج���ود ق�صور ب�أهمية
العم���ل اخل�ي�ري ،ودوره يف املجتم���ع،
وكون���ه �شريكا يف التنمية ب�شكل عام يف
املجتمع ،وال يقت�ص���ر دوره على �أعمال
حمدودة.

ليل���ى ال�صقر :عندما كنت مديرة لفرع
ال�ساملي���ة بلجن���ة التعري���ف بالإ�س�ل�ام
احتجن���ا �إىل فريق تطوع���ي من الن�ساء
لي�ساعدن���ا يف حف���ل كب�ي�ر للمهتديات
اجل���دد ،فطلبن���ا م���ن بع����ض اجلهات
م�ساعدتنا ،وبالفعل تفاعل معنا "فريق
ج���ود التطوع���ي" ،وجمموع���ة �أخ���رى
م���ن اجلالي���ة الهندي���ة ،مم���ا �ساعدنا
على جن���اح احلفل و�إخراج���ه بال�صورة
امل�شرف���ة ،وق���د ا�ستفدنا م���ن خربتهم،
ومواهبه���م ،وطريق���ة التنظيم اخلا�صة
بهم ،حيث كان منهم العريفة ،واملخت�صة
بالت�صوي���ر ،وتوزيع امله���ام ،وكانت هذه
بداي���ة فكرة وجود فريق تطوعي للجنة
التعري���ف بالإ�سالم يف �سبتمرب ،2012
ولق���د كان للفريق التطوعي العديد من
الإجنازات ،فقمنا بتحويل كتب التعريف
بالإ�س�ل�ام �إىل كتب �صوتي���ة مثل كتاب
"�إىل �أمي احلبيبة" باللغة الإجنليزية.

والتطوع ،ث���م قمنا بت�أ�سي����س الأق�سام،
وعمل لوج���و للفريق ،وقوائم االنت�ساب
ثم قمنا بعم���ل املوقع اخلا�ص بالفريق،
وو�سائ���ل التوا�ص���ل االجتماع���ي ،ث���م
انطلقن���ا ك�أق�س���ام ،فت���م رف���ع الآالف
م���ن الكت���ب الإلكرتونية ،وق���ام الفريق
بالدع���وة امليداني���ة لغ�ي�ر امل�سلم�ي�ن،
وقمن���ا بالعمل على العمال���ة املتواجدة
يف حمطات تعبئ���ة الوقود ،واجلمعيات
التعاوني���ة ،كما قمنا بعم���ل برو�شورات
وقمنا بتوزيعها خالل فرتة العيد ،تدور
حول "ما هو العيد؟" ،و"من هو حممد
[؟" ،وقد واجهن���ا �صعوبات لتوزيعها
يف املجمعات.

العالقة بين الجهات
الحكومية والتطوعية
تكاملية لنشر ثقافة
العمل الخيري

العم���ل التطوع���ي يج���ب تطوي���ره مبا
يتنا�سب مع احتياجات املجتمع احلالية،
فنح���ن بحاجة �إىل عمل تطوعي خريي
نح���ن نطمح �إىل ان�ضمام �أكرب عدد من
ميتل���ك مب���ا لدي���ه م���ن خ�ب�رات �إدارة
املتطوعني للفريق؛ حتى نحقق التو�سع
امل�ؤ�س�س���ات والهيئات الكربى كاملدار�س
واالنت�شار ،كما �أننا نعمل الآن على كروت
وامل�ست�شفي���ات ..وغ�ي�ر ذل���ك ..حت���ى
" "QRقب���ل مو�سم ال�سف���ر ،بحيث �إننا
يحدث التوازن يف املجتمع.
نعطيها ال�شخ�صيات الن�شطة يف و�سائل
عب���د الرحم���ن الب���در :ق���ام الفري���ق
عب���د الرحم���ن الب���در :هن���اك نظ���رة التوا�صل االجتماعي لت�سويقها ،وكذلك
التطوعي بتغطية جميع حمطات الوقود
روتينية للعمل اخلريي ،ف�أحيانا ال جند ن�سوق مل�شروع "علمني الإ�سالم".
يف الكويت ،حيث قمنا بتوزيع احلقائب
الي���د ممدودة �إلينا مل�ساعدتنا ،و�إعانتنا
هيا العو�ضي :احت�ضنت جلنة التعريف الدعوي���ة والفالي���رات ،بالإ�ضاف���ة �إىل
للقيام باملهام املوكلة لنا.
بالإ�س�ل�ام الفري���ق التطوع���ي الولي���د ،الوجبات ال�صباحية ،وكذلك قمنا بو�ضع
املح�������ور اخلام��������س� :إجن�������ازات الفري�������ق وقامت بعم���ل الدورات التخ�ص�صية يف امل�صاحف ،بفنادق رويال لتوزيعها على
التعريف بالإ�س�ل�ام ،والدعوة �إىل اهلل ،رواد الفنادق.
التطوعي للجنة التعريف بالإ�سالم
26

( )137ــ يوليو  2014ــ رم�ضان

1435

نح���ن نطم���ح �إىل دع���وة كل �شخ�ص دخ���ل الكويت ال يع���رف �شيئا عن
الإ�سالم ،وتعريفه به.

هيا القحطاين :البد �أن نو�ضح للنا�س �أن العمل التطوعي يرفع �ش�أن
الإن�سان نف�سه ،وجمتمعه.
عب���د الرحم���ن الب���در :ن�شكر جمل���ة الب�ش���رى على اللق���اء ،ونذكر
الآخرين ب�ضرورة العلم قبل الدعوة ،فالر�سول [ كان يبعث فقهاء
ال�صحابة للدعوة �إىل اهلل.

كلمة �أخرية
ليلى ال�صقر :ن�شر الدعوة من خالل ا�ستقطاب الآخرين بجعلها جزء
م���ن �أن�شط���ة الفريق ولي�ست كل عمل الفري���ق ،مما يجذب الآخرين
لال�شرتاك يف العمل التطوعي.
�شم�سا م�شرقة لي�ست على
وجزاك���م اهلل خ�ي�را ..وندعو ال�شب���اب والقراء لالن�ضم���ام للفريق �أنوار الزنكي :نحن فريق �أمنيتنا �أن نكون
ً
التطوع���ي يف جلن���ة التعري���ف بالإ�س�ل�ام ،وال تفوته���م الفر�صة يف الع���امل العربي فح�سب ،بل حتى عل���ى العامل الغربي بكل الأ�ساليب
احلديثة املبتكرة.
الدعوة �إىل اهلل عز وجل.

• و�ضع القر�آن الكرمي املرتجم يف غرف
• �إقامة ماراثون للأطفال
• �إن�ش���اء �صفحة للمتطوعني على موقع فندق ال رويال.
اللجن���ة بالإ�ضاف���ة �إىل �إن�ش���اء ح�ساب • م�سرحي���ة الأطفال الهادف���ة "حكاية
بالإن�ستغرام خا����ص بالفريق التطوعي علي بابا" وو�ضع خطة ت�سويقية لها.
ومتابعة ح�ساب تويرت والفي�سبوك.
• حملة العيد وتوزيع الربو�شورات بعدة
• م�شروع توزيع حقائب الهداية للدعوة لغ���ات يف جمم���ع الك���وت واجلمعي���ات
امليداني���ة (جمي���ع حمط���ات البانزي���ن التعاونية.
يف املناط���ق  /يف اجلمعي���ات التعاونية • امل�شارك���ة يف معار����ض يف املدار����س
واملجمعات).
الأجنبي���ة واجلامع���ات (مدر�سة بيان/
• �إع���داد وتنفي���ذ ن�شيد "خل���ك فعال" املدر�س���ة الربيطاني���ة /اجلامع���ة
وفيدي���و كليب دعماً حلملة اللجنة لهذه الأمريكية  /جامعة اخلليج).
ال�سنة.
• امل�شارك���ة مبحا�ضرة دعوي���ة يف كلية
• رف���ع الكت���ب الإلكرتوني���ة للمواق���ع ال�شريعة و�إ�شهار �إ�سالم عاملتني.
العاملية.
• حفل "قوارير" لغري م�سلمني واملهتدين
• تن�سي���ق حما�ض���رات لن�ش���ر الثقاف���ة اجلدد.
الإ�سالمي���ة باللغة العربي���ة مع الدكتور • �إلقاء حما�ض���رات يف الكليات للطلبة
خالد الدو�سري.
والطالبات باالتفاق مع الأ�ساتذة.

• التعاون مع جمموعة طالبات من كلية • ت�صمي���م بوكمارك به �أرق���ام تلفونات
تقريـ ــر الفريــق التطوع ــي
املهتديات.
ق�ص�ص
لكتابة
ال�شريعة
الدع���اة واخلطوط ال�ساخن���ة وطباعته
حتى �شهــر دي�سمبـر 2013
• ح�ض���ور دورات تدريبي���ة لتطوي���ر وتوزيعه للأفرع
• امل�شاركة يف املعار�ض والفعاليات (معر�ض �سواعد /مهارات �أع�ضاء الفريق (�إدارة امل�شاريع • /ق�س���م الت�سويق يف الفري���ق التطوعى
املعر����ض الطالب���ي يف كلي���ة احلق���وق /معر�ض "من الت�سويق /الدعوة الإلكرتونية...الخ) .يدعم ق�سم املوارد والت�سويق يف اللجنة
مثل ر�س���ويل" /م�ؤمتر مهند�سون ب�ل�ا حدود /خميم • التوا�ص���ل م���ع جمعية ط���ب الأ�سنان يف تنفيذ اخلطة ال�سنوية.
الفار�سي).
والتن�سي���ق معه���م للتع���اون امل�ستقبل���ي • عم���ل يوتيوب بلغه الإ�ش���ارة للت�سويق
• ترجم���ة وحتوي���ل "�إىل �أم���ي احلبيب���ة" �إىل كت���اب ب�أن�شطتهم.
�صوتي.
• عر�ض القر�آن الكرمي املرتجم واملف�سر
• عمل خطة ت�سويقية مل�شاريع الفريق.

يف املكتبة الوطنية ومكتبة البابطني.

للدعوة للإ�سالم.

• عمل يوتيوب للدكت���ور عبداهلل البدر
للت�سويق للدعوة.
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الوقف الإ�سالمي

بقلم :د� .إبراهيم بن حممد احلجي
امل�شــرف على �أكادمييــة الوقـــف

صور مشرقة في الوقف اإلسالمي
كن���ت وحيداً عن���د كتابة ه���ذه املقالة،
فدخل���ت عل���ي �أم���ي و�أرادت �إينا�سي،
فقال���ت يل "كي���ف َ
بك ي���ا �إبراهيم �إذا
�أجري���ت ل���ك نه���راً ..ه���ل �ست�ستجمع
�أفكارك وتكتب ب�شكل �أف�ضل"
فقل���ت له���ا :احلم���د اهلل لق���د و�صلت
للفك���رة الآن؛ وهي �ص���ورة م�شرقة يف
الوق���ف الإ�سالم���ي ،فب�إينا�س���ك يل
تذكرت وقف �إينا�س املر�ضى..
والناظ���ر �إىل تاري���خ الوق���ف يج���د
�إن���ه غط���ى اجلوان���ب الأ�سا�سي���ة يف
احلي���اة اليومي���ة مثل �إقام���ة املدار�س،
وامل�ست�شفيات ،وتعبيد الطرق ،وغريها
مما تقوم به حياة النا�س ويحتاجونه بل
وو�صل���ت رفاهيته (�أي رفاهية الوقف)
�إىل تغطي���ة اجلوان���ب الرتفيهي���ة،
واالجتماعي���ة وه���و لب مقالن���ا اليوم،
"وق���ف �إينا����س املر�ض���ى" حي���ث �إن
م�ص���ارف الوق���ف تدف���ع للأ�شخا����ص
القائمني عل���ى �إينا�س املر�ضى ،وقراءة
الكتب لهم و�إن�ش���اد الق�صائد ،و�إدخال
ال�سرور عليهم ،و�إن ال�شريعة الإ�سالمية
الغراء تت�شوف لهذا العمل ،بل قد ن�ص
امل�صطفى �ص���ل اهلل عليه و�سلم "�أحب
الأعمال �إىل اهلل عز وجل �سرور تدخله
على م�سلم"
فكم من مري�ض يحتاج مثل هذا الدعم
النف�سي ،فما �أجملها من ح�ضارة غطت
28
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ه���ذه اجلوانب قبل تطبيقها يف الغرب
ب�أكرث من �ألف �سنة.
فهن���اك �شركات الآن تق���دم نف�س هذه
اخلدم���ة يف الغ���رب مث���ل "كورك����س"
و"�سانزي �إن كربري�شن"...
ولقد اهتم الغرب يف ا�ستجالب و�إعادة
ت�صنيع الأفكار الوقفية املتميزة.
و للوقف �أ�شكال و�صور كثرية منها:
"وقف جامع القرويني"
�أول جامعة عرفها العامل ،مبدينة فا�س
قام���ت ببنائ���ه ال�سي���دة فاطم���ة بنت
حمم���د الفهري القريواين ن�سبة ملدينة
القريوان ع���ام  245ه���ـ859/م ،ب�إذن
من العاهل الإدري�سي يحيى الأول.
وبنيت هذه اجلامعة كم�ؤ�س�سة تعليمية
جلامع القرويني.
وق���د �سبق���ت جامعة القروي�ي�ن جامع
الزيتون���ة بتون����س واجلام���ع الأزه���ر
مب�صر ،بل �سبقت جامعات �أوروبا بنحو
 191عاما ،وقد بقي اجلامع واجلامعة
العلمي���ة امللحق���ة ب���ه مرك���زا للن�شاط
الفكري والثقايف والديني قرابة الألف
�سنة ،وتخرج منهاعلماء الغرب،
ف����إن ه���ذه اجلامعة هي �أق���دم واحدة
يف الع���امل والتي مازال���ت تُدر�س حتى
اليوم.
وم���ن العلم���اء الذي���ن �أقام���وا بفا����س

ودر�س���وا بجامعتها ابن خل���دون امل�ؤرخ
وم�ؤ�س�س علم االجتماع ،ول�سان الدين
بن اخلطيب وابن مرزوق.
"وقف الزبادي"
وق���ف تُ�ش َ
رتى من���ه ِ�صح���اف اخل َزف
ال�صين���ي ،ف���كل خ���ادم ُك ِ�س��� َرت �آنيته،
ِّ
وتع َّر�ض لغ�ضب خمدومه ،له �أن يذهب
�إىل �إدارة الوقف ف َيرتك الإناء املَك�سور،
حيحا بدالً منه.
�ص ً
وي�أخذ �إنا ًء َ
"وقف الأعرا�س"
وقف لإعارة ا ُ
والزّينة يف الأعرا�س
حللى ِ
والأفراح ،يَ�ستعري مقيمو الأعرا�س منه
م���ا يَلزمهم يف � ِ
أفراحهم و�أعرا�سهم ،ثم
يُعيدون ما ا�ستعاروه �إىل مكانه ،وبهذا
يتي�سر لأي �إن�س���ان �أن يَربز يوم عر�سه
َّ
بحلَّ���ة الئقة ولعرو�سه �أن جتلَّى يف ُحلَّة
ُ
رائق���ة؛ حت���ى يَكتمل ّ ُ
ال�شع���ور بالفرح،
وتَنجبرِ ا َ
خل ِ
واطر املَك�سورة.
"وقف "الطرقات"
�أوقاف على تعديل الطرق ور�صفها لأنّ
�أز ّقة دم�شق ل���ك ّل واحد منها ر�صيفان
املرتجلون ،ومي ّر
يف جنبيه مي ّر عليهما
ّ
الركبان بني ذلك.
"وقف لأبناء ال�سبيل"
ابن ال�سبيل ه���و �شخ�ص لي�س من �أهل
البلد م���اراً بالبلد �أو م�سافر ،و�إذا قدر
اهلل مر����ض ه���ذا ال�شخ����ص �أو مر�ض

تغريدات وقفية
اجلم���ل �أو عطل���ت العرب���ة ،ميك���ن ل���ه �أن ي�سرتيح وي����أكل وي�شرب
باملجان.
"�أوقاف املكفوفني العاجزين واملقعدين"
�إذا كان هن���اك �شخ����ص كفي���ف يكون لديه �شخ����ص وظيفته هي �أن
ي�ؤدي له طلباته ويو�صله من مكان ملكان ،وكان يوجد من �أيام الوليد بن
عبدامللك ،وكان الواقف يقول "لكل مقعد خادم ولكل �ضرير قائد".
وقف على نوع مهاجر من الطري
معي ،فوقف
هو وقف على نوع من الطري ،ي�أتي �إىل فا�س يف مو�سم نَّ
وي�سه���ل له العي�ش يف تلك
اخليين ما يعينه على البقاء،
ِّ
ل���ه بع����ض ِ رّ
اخل�ِّينوون من امل�سلمني �أن هذا
امل��� َّدة م���ن الزمن .ك�أمنا �شعر ه�ؤالء
ِ رّ
الطري املهاجر الغريب له على �أهل البلد حقّ ال�ضيافة والإيواء!.
فالوق���ف منت���ج �إ�سالمي خال����ص مل يعرف قبل الإ�س�ل�ام كما ن�ص
ال�شافع���ي -رحمه اهلل -على ذلك ،لكن الغ���رب ا�ستورد التطبيقات
الإ�سالمية و�صنع القوانني التى حتميها لي�ضمن ا�ستمراريتها.
وي�ساه���م الوق���ف يف الوالي���ات املتح���دة الأمريكية بثل���ث ميزانيتها
ال�صحية وكذلك ما يقاربها يف التعليم.
فما �أجمل �أن نعيد للوقف مكانته ..ليعيد لنا مكانتنا بني الأمم!
و�أج���رت �أكادميي���ة الوق���ف م�سابقة للق�صائ���د الوقفي���ة ،وقد �أبدع
ال�شاع���ر  /ريا����ض بن عقيل يف و�ص���ف ال�صور امل�شرق���ة بالأوقاف
واحلث عليها ،وفازت هذه الق�صيدة باملركز الأول.
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�أتبْقى �أَ ّن��� ٌة ت�ش ْكو َجواها؟

الفجرِ َخ ْف ُق
�إذا هاماتُه يف
ْ
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ف قل ْ َب َم ْكروب يَ ُد ّ ُق

مناهلُ���ه تُ ّ
غذي ِ�س��� ْر َب يُت ٍْم

يج ّ ُ
�س َو ْد ُق
يَكا ُد ِ
ف لوال احلبْ ُ

ن�سا ِئ ُم ُه ابْت�ساماتُ ال ّثكاىل

ِ
و�ساحلُ��� ُه ابْته���االتُ ت���رِ ّ ُق

ي�سمو وي ْك�سو
ِغ ٌ
را�س ُمثْمِ ٌر ْ

وثَ ْمرتُ ُه ل�ص ْرعى الف ْقرِ ِعتْ ُق

وختام���اً ف����إن الكالم عن الأوق���اف واحلديث عنه يط���ول وال ت�سع ُه
مقال���ة ق�ص�ي�رة ،لكننا متوا�صل���ون معكم يف كل ع���دد ،ن�شراً لثقافة
الأوقاف ،لن�ساهم جميعاً يف نه�ضة الأمة؛
و�سيك���ون عن���وان مقالنا الق���ادم ب�إذن اهلل "الوقف عل���ى التعليم يف
الغ���رب" والب���د لن���ا الآن �أن ن�ض���ع القلم "فم���ا �أجم���ل الأوقات يف
الأوق���اف �إنها ال تنقطع" و�صل اهلل عل���ى حممد وعلى �آله و�صحبه
�أجمعني.
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كتب :حممود بكـــر � -سكرتيـــر التحريــر

@mahmoudbakrh

الب�ش ــرى يف لقــاء مع م�ست�ش ــار تقنية املعلومـ ــات
بجمعية النجاة اخلريية د .عبداهلل العجيل:

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

بد�أ التطوير يف اجلانب التقني جلمعية
النج���اة اخلريي���ة ع���ام 2011م ،حيث
كان موج���ودا يف ال�سابق نظام الرتا�سل
الإلكرتوين ،والنظ���ام املحا�سبي ،ومنذ
ذلك الوق���ت تغري املك���ون التكنولوجي
جلمعي���ة النجاة اخلريية ،ف�أ�صبحت يف
م�ص���اف اجلمعيات الت���ي تعتمد ب�شكل
�أ�سا�س���ي على اجلان���ب التقني يف كثري
من الأعمال ،وذلك من خالل منظومات
مت ا�ستحداثها كمركز املعلومات ،ونظام
الأمن واحلماية ،واحللول والتطبيقات،
والربام���ج املركزي���ة ،وعملي���ة الت�ب�رع
الإلك�ت�روين ،وتطوي���ر املوق���ع اخلا�ص
به���ا ،وكذل���ك املوق���ع الع���ام للجمعية،
وا�ستحداث نظام الدعم الفني وطلبات
ال�شراء ،ومركز التقييم واملتابعة..
ونح���ن يف ه���ذا اللق���اء م���ع الدكت���ور
عبداهلل العجي���ل �سوف ن�ستعر�ض �أبرز
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ه���ذه املحط���ات الت���ي مرت ومت���ر بها املعلومات وما دوره يف جمعية النجاة؟
جمعي���ة النج���اة اخلريي���ة لت�صب���ح من مت ت�أ�سي����س "مرك���ز معلومات" جلمعية
�أوائ���ل اجلمعيات اخلريي���ة التي تعتمد
النج���اة اخلريي���ة ..ويوج���د يف ب���رج
التقني���ة ك�سبي���ل حل���ل م�ش���اكل العمل
التحري���ر مبدينة الكوي���ت ،ومركز �آخر
اخلريي وتطوي���ر �سبل �أدائه ..ف�إىل ما
با�س���م "مرك���ز الك���وارث والط���وارئ"
جاء يف اللقاء:
ب�سنرتال كيف���ان ،وهذا الأخري يف حال
قمتم خ���ل���ال الفرتة الأخرية بالتطوير �سق���وط مرك���ز املعلومات يت���م ت�شغيله
على امل�ست�������وى التقني جلمعية النجاة خالل  5دقائق.
اخلريية ..فما هو الهدف من ذلك؟
ي�ض���م املركز جميع ال�شب���كات املوجودة
هدفن���ا االرتقاء بالعمل اخلريي بتوفري جلمي���ع �أف���رع اجلمعي���ة ال���ـ 44ح���ول
احلل���ول التكنولوجي���ة ،والتقني���ة التي الكويـــــــــــــ���ت 15 - ،جلن���ة وفروعها-
ت�ساه���م يف رفع ج���ودة العمل اخلريي ،حي���ث يق���وم بتنظي���م عملي���ة الرتا�سل
وتوفري الوقت واجلهد واملوارد الب�شرية ،الإلكرتوين عرب الإميي���ل ،ونظام �إدارة
وبالت���ايل ينعك�س هذا كله على الفقراء قواع���د البيانات ،ونظ���ام �إدارة املوارد
وامل�ساكني والأيتام.
املالي���ة ،نظ���ام احلل���ول والتطبيق���ات،
يو�ص�������ف مرك�������ز املعلومات ب�أن�������ه �أحدث كامل���وارد الب�شرية واملحا�سب���ة وما �إىل
نظ�������ام معلومات�������ي ..فم�������ا ه�������و مرك�������ز ذلك ،ونظام الأمن.

حدثونا عن الفرق بني عمل النظام يف ال�شريحة امل�ستفيدة منها ،فنتوا�صل مع اخلريي���ة ،وبرنام���ج املهتدي���ن اجلدد،
ال�سابق وحاليا؟.
وبرنامج اخلطة اال�سرتاتيجية.
املتربع لال�ستمرار.
قب���ل ب���دء التطوي���ر يف نظ���ام العم���ل
ال�ساب���ق ،كان ع���دد �ساع���ات �سق���وط
النظام خ�ل�ال عام  2010حوايل 160
�ساع���ة ،ويف ع���ام  2011ح���وايل 60
�ساع���ة ،ويف  2013 ،2012كان ع���دد
�سقوط النظام �صفرا.
وماذا ع�������ن نظام احللول لعالج امل�شاكل
الت�������ي تواجهونه�������ا يف التوا�ص�������ل ب���ي���ن
جل�������ان اجلمعية من ناحي�������ة والإدارات،
كاملحا�سبة من ناحية �أخرى؟
ع�ص���ب كل جمعية خريي���ة هي املوارد،
واملحا�سب���ة ،فقمنا بعمل نظ���ام يعتمد
على تقدمي احللول لعالج امل�شاكل التي
تواج���ه النظام املحا�سبي واملوارد داخل
اجلمعي���ة ،وقمنا با�ستح���داث وت�صميم
نظام اال�ستقطاعات املركزي ،وهو �أحد
املوا�ضي���ع الت���ي حتتاج لتنظي���م ،حيث
�إنه���ا �شهرية ،وكل جلنة لديها م�شاريع،
ويوجد ارتباط مع البنوك ،فنقوم ب�إنزال
هذه البيانات وتنظيمها وتوزيعها ح�سب
اللج���ان وامل�شاري���ع ،وبالت���ايل ن�ضم���ن
�سرعة توزيع امل�ساعدة ،ودقتها وكذلك
�سرع���ة املعلوم���ات ،ومت ا�ستبدال نظام
اال�ستقطاع الورقي ب�آخر �إلكرتوين.

�أي�ض���ا قمنا يف برنامج املوارد بت�صنيف �أبرز القطاعات التي يقوم عليها العمل
الأموال ح�سب نوع املال ،فمنها الزكاة ،اخلريي جلمعي�������ة النجاة وقمتم بعمل
وال�صدق���ات ،والوقفي���ات ،والكفارات ،ت�صنيفه؟
والن���ذور ،والأم���وال الربوي���ة ،و�أعطانا ال�ش���ك �أن لديه���ا عدة قطاع���ات تعمل
الربنامج بعدا يف تنظيم البيانات ح�سب عليها ،قطاع الأيتام ،امل�شاريع الإن�شائية،
البيان���ات الدميوغرافي���ة للمتربع�ي�ن� ،إعانة الفقراء ،م�شاريع دعوية ،م�شاريع
فن�ستطي���ع �أن نح���دد �أي املحافظ���ات �صحي���ة ،م�شاري���ع تعليمي���ة ،م�شاري���ع
�أكرث �أو �أقل تربع���ا ،و�أي امل�شاريع �أكرث مو�سمي���ة ،م�شاري���ع وقفي���ة ،وكل ق�سم
�أو �أق���ل تربعا ،وبالت���ايل ن�ستيطع بناء من هذه الأق�س���ام يندرج حتته م�شاريع
ا�سرتاتيجي���ات لت�سويق ه���ذه امل�شاريع متعددة.
ومعاجلة امل�شاكل.
قمتم با�ستحداث نظ�������ام الدعم الفني
كي�������ف قمت�������م بتنظي�������م عملي�������ة التربع الآيل على م�ست�������وى الكويت ..ماذا عن
الإلك���ت���روين والربام�������ج امل�ستحدثة يف هذا النظام؟
هذا اخل�صو�ص؟
طبق���ا لهذا النظام ف�إن �أي �شخ�ص ب�أي

قمنا بتنظيم عملي���ة التربع عرب املوقع
الإلك�ت�روين جلمعية النج���اة اخلريية،
ف�أ�صبح املوق���ع مت�صال ات�صاال مبا�شرا
م���ع امل���وارد املالي���ة ،ف����أي ت�ب�رع ع�ب�ر
املوق���ع يت���م ت�سجيل���ه كبن���د يف برنامج
امل���وارد املالي���ة ،وي�ستطي���ع املحا�سبون
االط�ل�اع عل���ى تقاري���ر وا�ضح���ة جدا،
ومنظمة ح�س���ب نوع امل���ال ،وامل�شروع،
واللجنة املعني���ة ،ف�سهل واخت�صر كثريا
م���ن الوق���ت واجله���د وامل���ال ،وقمن���ا
وهن���اك فائدة �أخرى حيث �إن الربنامج بعم���ل حلول مالية للجن���ة طالب العلم،
يعطين���ا تنبيه���ات قب���ل انته���اء ه���ذه وهناك برنامج �آخر نعمل عليه الآن هو
اال�ستقطاع���ات ،حت���ى ال ينقط���ع ع���ن برنامج الأيتام ،وبرنامج �إدارة امل�شاريع

منطق���ة من مناطق الكويت ،يحتاج �إىل
دعم فن���ي يقوم بتق���دمي الطلب ب�شكل
�آيل عن طريق الكمبيوتر ،ويتم معاجلة
هذا الطلب بطريقتني ،الأوىل عن بعد،
حيث يدخ���ل فريق الدع���م الفني على
اجلهاز و�إ�صالح���ه ،والثانية الزيارات،
وه���ذا جعلن���ا نخف�ض �ساع���ات الدعم
الفني و�سرعة الإجناز.

ففي عام  2010كان الدعم الفني ي�أخذ
م���ن � 72-48ساع���ة ،ويف ع���ام 2011
ن���زل �إىل � 24ساع���ة ،ويف ع���ام 2012
نزل �إىل � 8ساع���ات ،ويف  2013و�صل
�إىل � 4ساعات.
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ت�ستغ�������رق طلبات ال�ش�������راء وقتا وجهدا ما�سرت كارد ،وي�ستيط���ع ال�شخ�ص فتح
كب���ي���را يف �سبي�������ل �إجنازه�������ا ..م�������اذا املوقع على املوبايل ،وهناك �أي�ضا املوقع
ا�ستحدثتم بخ�صو�ص هذا املو�ضوع؟
الر�سمي للجمعية حيث مت تطويره.
قمن���ا بعم���ل نظ���ام لطلب���ات ال�ش���راء،
حي���ث �إن م���ن يري���د �شراء �ش���يء يقوم
بتق���دمي طلب ع���ن طري���ق الكمبيوتر،
ويق���وم الكمبيوتر ب�إر�س���ال هذا الطلب
للم�س�ؤول ،ومييز الكمبيوتر بني املوظف
واملدير ،ويح���ول الطلب ب�شكل �آيل من
املوظ���ف الع���ادي �إىل املدي���ر ،ويق���وم
الأخ�ي�ر باعتماد ه���ذا الطلب ،ليذهب
�إىل �إدارة امل�شرتيات لتقوم بو�ضع طلب
الأ�سعار ،ثم يذهب �إىل ق�سم امل�شرتيات
لتقيي���م ال�سعر ،ثم االعتماد ،وبعد ذلك
التوريد.

بخ���ل���اف الت���ب���رع ع�������ن طري�������ق موق�������ع
اجلمعي�������ة ..هل هن�������اك نظ�������ام للتربع
يي�س�������ر عل�������ى املت���ب���رع القي�������ام بتربعه
ب�سرعة و�أمان؟.

البيان���ات ،يف جميع الأفرع ،وكذلك يتم
متابعة ال�شبكات التي يكون فيها �ضغط
ع���ال ،يتم عم���ل خط���ط لتو�سيعها� ،أو
ال�شبكات على �ضغط خفيف؛ يتم عمل
تقلي���ل ل�سرعة البيانات ،وكذلك �أجهزة
الكامريات �أو ت�سجيل الكامريات ،ف�أي
كامريات تتوقف عن العمل يتم التفاعل
معها فورا.

قام���ت اجلمعية بعم���ل �أول نظام تربع
الك�ت�روين عل���ى م�ست���وى اجلمعي���ات فه���ذا النظ���ام يوفر الكث�ي�ر من اجلهد
اخلريي���ة يف الكوي���ت حي���ث يذه���ب وي����ؤدي �إىل ال�سرع���ة يف اال�ستجاب���ة
املن���دوب للمتربع ،ومع���ه جهاز "�آيباد" ،وتقدمي الدع���م الفني ،وح���ل امل�شاكل،
يت���م من خالل���ه �إطالعه عل���ى م�شاريع وبالت���ايل ي����ؤدي �إىل رف���ع م�ست���وى
اجلمعي���ة وجلانه���ا املختلف���ة و�ص���ور اخلدمة.
امل�شاري���ع والإجن���ازات ،ويق���وم املتربع
طموحات ت�سعون �إىل حتقيقها؟
باختيار امل�شروع �أو عدة م�شاريع يف �آن
وكان مو�ض���وع طلب���ات ال�ش���راء ي�ستغرق واح���د ،ومن ثم ت�سجي���ل بيانات التربع بع���د ا�ستكم���ال اخلريط���ة الربجمي���ة
واحلل���ول املتكامل���ة للعم���ل اخل�ي�ري،
�أ�سبوعني ،و�أ�صبح الآن ي�ستغرق � 3أيام .واملتربع ،وت�سلميه و�صل التربع فورا.
ف�س���وف يتم ا�ستحداث لوح���ة املتابعة،
موقع النجاة اخلريية يت�سم بالتقليدية مرك�������ز املتابعة والتقيي�������م ..ما هو دوره
داخ�������ل املنظوم�������ة التقني�������ة جلمعي�������ة وهي خم�ص�صة ل�ل��إدارة العليا واملدراء
يف العر�ض ..ماذا بخ�صو�صه؟
يف اجلمعي���ة واللج���ان ،ومتكنه���م م���ن
قمن���ا ب�إن�ش���اء موق���ع جدي���د جلمعي���ة النجاة؟
متابعة �أه���م امل�ؤ�ش���رات التي متكن كل
النج���اة اخلريية خا����ص بعملية التربع ،هذا املرك���ز من املراك���ز العاملة ب�شكل
مدير م���ن الإدارة ال�صحيحة يف جمال
قائ���م على ت�صنيفات امل���ال ،وامل�شاريع� ،آيل ،حي���ث �إن���ه يف حالة ح���دوث خلل
عمل���ه ،من خ�ل�ال م�ؤ�ش���رات الأعمال
والدول���ة ،ويتمي���ز بوجود ج���زء خا�ص يف الإنرتن���ت �أو ال�سريف���رات املختلفة،
اخلريي���ة الإغاثي���ة ،امل���وارد الب�شرية،
بفتاوى الزكاة ،وبالتايل فهو يغنيك عن �أو ال�شب���كات ،يظه���ر عل���ى ال�شا�ش���ة
الأداء الوظيف���ي ،الأداء املحا�سب���ي،
ال�س�ؤال ،حيث مت فلرتة امل�شاريع و�إنزال ب�ش���كل �سريع مكان وجود اخلط�أ ويقوم
وهكذا..
الفت���اوى عليها� ،س���واء كان���ت زكاة� ،أو املوظف���ون بالتفاع���ل حل���ل امل�شكل���ة،
�صدقات� ،أو االثنني معا ،وكذلك طريقة ب���دون انتظار لتقدمي دعم فني ،من �أي ومتكن لوح���ة املتابعة املدير من متابعة
الت�ب�رع� ،سواء كانت كي ن���ت �أو فيزا �أو م�ستخدم ،كذلك يتم متابعة عملية نقل م�ؤ�شر الأداء القيا�سي.
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رمضان شهر االقتصاد
الدرو�س االقت�صادية فيما يلي:

ا�ستقب���ل امل�سلمون �شه���ر رم�ضان ،وهو
�ضي���ف طيب ك���رمي مب���ارك ،جمع اهلل • تنمية الإح�سا�س بالفقراء ومعاناتهم
فيه جوامع اخلري ،فيه ارتبطت ال�سماء
�شهر رم�ضان فر�صة لل�صائم للإح�سا�س
بالأر����ض فن���زل �أف�ض���ل منه���ج ممثال
ب�أمل الفق�ي�ر ومعاناته وحرمانه ،فكثري
يف الق���ر�آن الك���رمي لأف�ض���ل �أم���ة كتب
من امل�سلمني يف بقاع الأر�ض يفرت�شون
اهلل له���ا ال�سيادة والري���ادة؛ ما التزمت
الأر�ض ويلتحفون ال�سماء وال يجدون ما
بذل���ك املنهج الرباين ال���ذي يجمع بني
ي�سد رمقهم ،فما �أحوج ال�صائم �إىل تذكر
الدنيا والآخرة ،يف �إطار قومي ي�سعد به
ه����ؤالء والتكافل معهم ،والأخذ ب�أيديهم
الفرد والأ�س���رة واملجتمع ،بل والب�شرية
للرفع من م�ستواهم االقت�صادي ،وهذا
جمعاء.
ب���دوره ي�ؤدي �إىل تداول املال وقيام نوع
ويف هذا ال�شهر الكرمي تتعدد اجلوانب من الت���وازن االقت�ص���ادي واالجتماعي
الرتبوي���ة والإميانية التي ت�سمو بامل�سلم بني �أف���راد املجتمعَ } .ك ْي اَل يَ ُكو َن ُدولَة
�إىل �أعل���ى عليني ،ومن ه���ذه اجلوانب بَينْ َ ْ أ
الَ ْغ ِن َياءِ مِ نْ ُكــ ْم{ «احل�شر.»7:
اجلان���ب االقت�ص���ادي ال���ذي ال ينف�صم وق���د �شب���ه اب���ن عبا����س -ر�ض���ي اهلل
يف الإ�س�ل�ام ع���ن اجلان���ب الإمي���اين عنهما -ج���ود النبي  -[-يف رم�ضان
والأخالقي ..فرم�ضان �شهر االقت�صاد بالري���ح املر�سل���ة ,وهو ت�شبي���ه غاية يف
وفيه من الدرو�س االقت�صادية ما ي�سهم البالغة ,قال ابن املنري" :وجه الت�شبيه
يف ح�سن العبادة وح�سن العمل يف هذا ب�ي�ن �أجوديته [ باخلري ,وبني �أجودية
ال�شه���ر الكرمي .وميكن �إيجاز �أهم هذه الري���ح املر�سل���ة �أن امل���راد بالري���ح ريح
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الرحمة التي ير�سلها اهلل تعاىل لإنزال
الغي���ث العام الذي يك���ون �سببا لإ�صابة
الأر����ض امليتة وغري امليت���ة ,فيعم خريه
وبره من هو ب�صفة الفقر واحلاجة ,ومن
ه���و ب�صف���ة الغنى والكفاي���ة� ,أكرث مما
يع���م الغيث النا�شئة ع���ن الريح املر�سلة
[" «فتح الباري البن حجر .»139/4
ومن اجلود يف رم�ضان زكاة الفطر التي
و�صفها النبي [ ب�أنها" :طهرة لل�صائم
من اللغ���و والرفث وطعم���ة للم�ساكني"
«رواه �أبوداود».
�إن امل�سل���م حينما ينفق يعي �أن ماله يف
زيادة دونها نق�صان ،و�أن حتقيق الربكة
يف حيات���ه ومعا�ش���ه يرتب���ط ارتباط���ا
وثيق���ا ب�إيت���اء ح���ق اهلل تع���اىل فيم���ا
�أودع���ه بني يديه من م���ال ،ف�ضال عما
حتقق���ه ال�صدقة من �إطف���اء للخطيئة،
والوقاي���ة من ال�سوء ،وال�شفاء من العلل
والأ�سقام.

اخلبري االقت�صادي د� .أ�شرف دوابه

االقت�صاد الإ�سالمي

• الرتبية على الرقابة الذاتية
�شه���ر رم�ض���ان فر�ص���ة للنف����س امل�ؤمن���ة للرتبية عل���ى الأمانة
والإخال�ص والإتق���ان يف العمل ،والتخلي عن ت�ضييع الأوقات،
وكل ه���ذا ينعك����س �إيجابا على الإنت���اج؛ فال�صائم يعلم �أن اهلل
مطلع عليه ويعلم اجلهر وما يخفى ،و�أن ال�صيام �سر بني العبد
ورب���ه" ،كل عم���ل ابن �آدم له �إال ال�صوم ف�إنه يل و�أنا �أجزي به"
«رواه البخ���اري وم�سلم» ،و�أن ثم���رة ال�صيام هو التقوى }يَ�أَيُّ َها
تب َعلَى ا َّلذِ ي َن مِ ْن َقبْ ِل ُك ْم
ال�ص َيا ُم َك َما ُك َ
ا َّلذِ ي َن �آ َمنُوا ُكت َ
ِب َعلَيْ ُك ُم ِّ
لَ َعلَّ ُك��� ْم تَ َّت ُقونَ{ «البقرة ،»183:وهذا الأمر خري و�سيلة للرتبية
عل���ى الرقاب���ة الذاتية الت���ي تدفع ال�صائم �إىل ب���ذل املزيد يف
عمل���ه وا�ستغالل وقته �أمي���ا ا�ستغالل ،وم���ن طرائف ما يذكر
يف ه���ذا ال�سياق� ،أن �أحد رجال الأعم���ال الأ�سبان كان يفتخر
بعماله املغاربة ،الذين كانوا ي�صومون وي�صلون ،وكان ي�شجعهم
على ال�صي���ام ،ويعتني بنف�سه بتهيئ���ة فطورهم و�سحورهم ،ملا
كان يج���ده فيهم من اجلدي���ة والأمانة والإخال�ص ،ما ال يجده
عند غريهم ..ف�أين ه�ؤالء ممن يتخذون ال�صوم حجة للتكا�سل
والقعود عن اعمالهم؟!

• تربية ملكة النظام يف نف�سية ال�صائم
�شه���ر رم�ض���ان و�سيلة طيبة من و�سائل تربية ملكة النظ���ام ،ف�إذا كان ال�صائم يعي
قيم���ة النظام يف ال�صالة من خالل مواقيتها املكتوب���ة ،وترا�ص ال�صفوف كالبنيان
املر�صو����ص وائت�ل�اف القلوب ،ف�إن ال�صيام يحقق ذل���ك الهدف �أي�ضا� ..أال ترى �أن
امل�سلم�ي�ن يلتزمون بوقت واحد للإم�ساك منذ طلوع الفجر ،ووقت واحد للإفطار
مع غروب ال�شم�س ،ف�أي نظام ووحدة جتدها يف �أمة بعد ذلك.
• تنمية املوارد الب�شرية
�شه���ر رم�ضان فر�صة لتدريب العن�صر الب�شري على �ضبط النف�س وح�سن التعامل
م���ع الآخرين ،وهو ما ينعك�س �إيجابا عل���ى نظام العمل داخل امل�ؤ�س�سات ،وحتقيق
الرتاب���ط ب�ي�ن �أع�ضائها .يق���ول الر�س���ول [" :ال�صيام جنة ،ف����إذا كان يوم �صوم
�أحدكم فال يرفث وال ي�صخب وال يجهل ،ف�إن �شامته �أحد �أو قاتله فليقل �إين امر�ؤ
�صائم� ،إين امر�ؤ �صائم"« .رواه البخاري وم�سلم» ..فهل ر�أيت و�سيلة ل�ضبط النف�س
وكبح جماحها تفوق ذلك؟!� .إن الإ�سالم يريد بذلك �أن يكون امل�سلم منظبطا بلجام
العقل واحلكمة ،فال حتركه العواطف وال تلوكه الأهواء ،وال يهيجه الغ�ضب.
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• الرتبية اال�ستهالكية
يت�سم �شهر رم�ضان مب�ضاعفة اخلريات،
وحلول الربكات ،فهو بحق �شهر الربكة
االقت�صادية للأمة الإ�سالمية ،وقد �أ�شار
النب���ي � -[-إىل ذلك يف قوله�" :أتاكم
رم�ضان �شهر بركة" «رواه الطرباين»..
"ي�أيه���ا النا�س ق���د �أظلك���م �شهر عظيم
مب���ارك" «رواه البيهق���ي»�" ..شهر يزاد
فيه رزق امل�ؤمن" «رواه ابن خزمية».
واملتدب���ر لآي���ات الق���ر�آن الك���رمي يجد
�أن هن���اك رباط���ا جلي���ا ب�ي�ن التقــــوى
والربكـــ���ة ،ظاه���ر يف الرب���ط بني قوله
ِب َعلَيْ ُك ُم
تعالــى} :يَ�أَيُّ َها ا َّلذِ ي َن �آ َمنُوا ُكت َ
تب َعلَى ا َّلذِ ي َن مِ ْن َقبْ ِل ُك ْم
ال�ص َي���ا ُم َك َما ُك َ
ِّ
لَ َعلَّ ُك��� ْم تَ َّت ُقونَ{ «البق���رة ،»183:وقوله
تع���اىلَ } :ولَ��� ْو �أَنَّ �أَ ْه��� َل الْ ُق��� َرى �آ َمنُوا
َوا َّت َق ْوا لَ َفتَ ْحنَا َعلَيْهِ ْم بَ َر َك ٍ
ال�س َماءِ
ات مِ َن َّ
�ض{ «الأعراف.»96:
َو ْ أ
الَ ْر ِ
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ورغم الربكة االقت�صادية يف هذا ال�شهر
الكرمي ف����إن الزي���ادة يف الربكة تتحول
�إىل اال�سته�ل�اك ال االدخار ،فنحن �أمة
للأ�س���ف ال�شدي���د �أ�صب���ح اال�ستهالك
ديدنها ،حتى �ص���دق فينا قول الرئي�س
الأمريك���ي الأ�سبق نيك�سون�" :إن العرب
ال يعرفون كيف ي�صنعون الرثوة ولكنهم
يعرفون جيدا كيف ينفقونها".

رمضان شهر البركة
االقتصادية لألمة
اإلسالمية ..لذلك فهو
شهر عظيم مبارك

وم���ن و�صايا ر�س���ول اهلل [ يف جمال
الإنف���اق؛ االعت���دال" :م���ا ع���ال م���ن
اقت�ص���د"« ،رواه �أحمد» ،وجاء يف الأثر
ع���ن يو�سف عليه ال�س�ل�ام� :أنه ملا �صار
�أمي ًنا على خزائن الأر�ض ،ما كان ي�شبع
�أب���دًا ،فلما ُ�سئل عن ذل���ك قال� :أخاف
�إن �شبع���ت �أن �أن�س���ى اجلياع .وكان من
هدي���ه [ �أن يفط���ر على رطب���ات �إن
وجدها ،ف����إن مل يجدها فعلى ح�سيات
م���ن ماء ،وهذا ي���دل على �أن النبي [
ً
تروي�ضا وتربية
كان يتخذ �شهر رم�ضان
للنف����س ،ال كم���ا نفعل نحن م���ن �إتخام
�أنف�سن���ا باملل���ذات من م����آكل وم�شارب،
دون تدب���ر قوله [" :ما م�ل��أ ابن �آدم
وع���ا ًء �ش ًرا من بطن���ه .بح�سب ابن �آدم
لقيمات يقمن �صلبه ,ف�إن كان ال حمالة
ً
فاع�ل�ا فثل���ث لطعامه ،وثل���ث ل�شرابه،
وثلث لن َف�سه" «رواه الرتمذي».

التخطيط اإلداري الناجح والمتميز
لمدراء األعمال
يعرف مدراء الأعمال ب�أنهم الأ�شخا�ص أ -مقومات الخطة االستراتيجية:

الذي���ن لديه���م الق���درة عل���ى ت�شغي���ل
وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه حالياً ،هو:
الأعم���ال بكفاءة عالي���ة وقدرة متميزة،
لتحقيق ربح كبري للم�ؤ�س�سات وال�شركات كيف ت�صمم اخلطة اال�سرتاتيجية؟
التي يقوم���ون ب�إدارته���ا ،ويكونون على يت���م الإجابة عن ه���ذا ال�س����ؤال باتباع
�إمل���ام بتخ�ص�ص �أكرث م���ن يف املبيعات ،الأ�سل���وب التحليلي ،وال���ذي هو عبارة
الت�سوي���ق ،العالق���ات العام���ة ،البحث ،عن اخلطوات التالية:
حتلي���ل العملي���ات ،معاجل���ة البيانات،
 - 1حتديد الهدف:
الريا�ضي���ات ،الإح�ص���اء ،واالقت�ص���اد
ه���ذه املرحل���ة يتخلله���ا عملي���ة تقيي���م
وغريها.
ومعرف���ة �أماك���ن الق���وة وال�ضعف ،كما
ويق���وم مدراء الأعم���ال بو�ضع اخلطط
تتمي���ز مبعرف���ة ت�شخي����ص التهديدات
والربامج للدف���ع بامل�ؤ�س�سة �إىل النجاح
وتب���و�ؤ مكان���ة متقدمة ب�ي�ن امل�ؤ�س�سات والفر�ص املتاحة.

والهيئ���ات املختلف���ة ،وللتع���رف عل���ى
ذل���ك �سوف نقدم يف هذا العدد ال�سبل
والو�سائ���ل لتحقيق خطة ذات م�ضامني
و�أه���داف حتق���ق للم�ؤ�س�س���ة ما تطمح
�إليه.
38
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تتمث���ل عملي���ة تقيي���م ومعرف���ة �أماكن
الق���وة وال�ضع���ف بنظ���رة التنظيم �إىل
قدراته التمويلية والأفرادية والإنتاجية
والت�سويقي���ة والتكنولوجي���ا املتوف���رة
لديه.

�أم���ا بالن�سب���ة لت�شخي����ص التهدي���دات
والفر����ص فتمث���ل يف نظ���رة التنظي���م
الت�أث�ي�رات اخلارجية التي قد ت�أتي من
واقع الو�ض���ع االقت�ص���ادي �أو من واقع
املناف�س�ي�ن �أو املوردي���ن �أو قد ت�أتي من
ظهور �سلع جديدة �أو �سلع بديلة.
 - 2البحث عن البدائل:
بع���د تقيي���م �أماك���ن الق���وة وال�ضع���ف
ومعرف���ة التهدي���دات والفر����ص ،تب���د�أ
عملية البح���ث عن البدائ���ل والتي تتم
من خالل معرفة �أماكن القوة وال�ضعف
يف املن�ش�أة ،وحتديد ومعرفة التهديدات
والفر�ص املتاحة واملتوفرة وقيا�س مدى
ق���درة املنظم���ة عل���ى متوي���ل التنظيم
وقدرته���ا يف �إدارة امل���وارد الب�شري���ة
والت�سويقية يف املنظمة.

التنمية الب�شرية

 - 3و�ضع اخلطة اال�سرتاتيجية:
يف ه���ذه املرحلة يت���م تو�ضيح الأ�سلوب
واخلطوات التي تتب���ع من �أجل حتقيق
�أهداف التنظيم ،يف هذه املرحلة �أي�ضاً
يت���م تو�ضيح ن���وع التكنولوجي���ا املتبعة
لتحقيق ذلك ،كما يجب تو�ضيح املوارد
الت���ي يج���ب توافرها م���ن �أجل حتقيق
�أهداف التنظيم.
 - 4و�ضع اخلطة التكتيكية
التف�صيلية:
الهدف من اخلطة التكتيكية التف�صيلية
هو م�ساعدة اخلط���ة اال�سرتاتيجية يف
�إجناز �أهدافها ومهمتها.
 - 5املراقبة وتقييم النتائج:
من �أج���ل �إجن���از اخلطة بنج���اح �سواء
كانت ا�سرتاتيجية �أو تكيتيكية يجب �أن
يرافقها عملية املراقبة واملتابعة للت�أكد
م���ن تنفيذه���ا ،ويف حالة ع���دم حتقيق
الأهداف املرجوة من اخلطة يجب على
وا�ضع���ي اخلطة التفكري ومراعاة و�ضع
�أهداف و�أ�ساليب جديدة.

حممد �سرور احلريري /

ماج�ستري �إدارة �أعمال  -مدرب تنمية موارد ب�شرية

 - 4تقييم البدائل وو�ضع عملية مقارنة االرتي���اح والطم�أنين���ة وت�شجيعهم على
ب�ي�ن عدة بدائ���ل وعمل درا�س���ة عملية العم���ل� ،أم���ا �إذا كان���ت الأم���ور غ�ي�ر
وا�ضحة ومبهمة ف�إنها تثري يف نفو�سهم
لهذه البدائل.
املخ���اوف وال�ش���ك ،وه���ذا ي�ؤث���ر عل���ى
 - 5اختي���ار البدي���ل الأمث���ل والأف�ضل
�أدائهم و�إنتاجهم.
والأوف���ر وال���ذي يحق���ق �أ�س���رع ح���ل
 - 4الواقعي���ة :يج���ب عل���ى اخلطة �أن
وب�أق�صر الطرق.
تتميز بالواقعية والعملية.
 - 6تنفيذ احلل الأمثل.
 - 5الر�سمي���ة :عندم���ا تك���ون اخلطة
 - 7املتابع���ة واملراقب���ة و�إج���راء عملية
ر�سمية ي�صب���ح تنفيذها ملزماً على كل
الإ�ص�ل�اح والتغي�ي�ر يف حال���ة اكت�شاف
الأطراف املعنية.
الأخط���اء واال�ستف���ادة م���ن جت���ارب
 - 6الإعالن عنها ،حتى يعرف وي�سمع
املا�ضي.
عنها اجلميع.
غالباً ما يتم التخطيط ق�صري املدى يف
امل�ستوي���ات الدنيا ،يف حني �أن متو�سط  - 7التحدي���د والدق���ة ل���كل تفا�صي���ل
املدى يتم يف امل�ستوي���ات الو�سطى� ،أما اخلطة.
قاعدة �إداري�������ة :هناك �أ�سئل�������ة يجب �أن
طويل املدى ففي امل�ستويات العليا.
يق�������وم املدير بالإجابة عنه�������ا ،وهي كما
جـ  -ماهي خواص الخطة الجيدة؟ يلي:
تتمي���ز اخلط���ة اجلي���دة باخل�صائ����ص  - 1ماهو العمل الإداري الواجب القيام
التالية:
به يف املنظمة؟

 - 1املرون���ة :يجب عل���ى اخلطة �أن ال
تت�ص���ف باجلم���ود ،ومن ال�ض���روري �أن  - 3متى يجب �إجناز �أعمال املنظمة؟
ب – مراحل اتخاذ القرار:
تعط���ي جم���اال للتعام���ل م���ع املتغريات
� - 4أين �سيتم �إجناز �أعمال املنظمة؟
 - 1حتدي���د امل�شكل���ة ،وت�شخي����ص اجلديدة.
 - 5من هو الذي �سيقوم ب�إجناز �أعمال
امل�شكلة ،ومعرفة حجم امل�شكلة ونوعها  - 2ال�شم���ول :من ال�ضروري �أن ت�شمل
املنظمة؟
وم�صدره���ا وطبيعته���ا وط���رق حله���ا اخلط���ة كل م�ستويات اله���رم الوظيفي
وتو�ض���ح دور كل م�ست���وى يف �إجن���از  - 6كيف �سيتم �إجناز �أعمال املنظمة؟
وعالجها ،وكيفية التغلب عليها.
 - 2حتدي���د اله���دف بدق���ة وو�ض���وح الأهداف العامة للتنظيم.
 - 7ما هي امل�شاكل الإدارية التي �سوف
 - 3الو�ض���وح :م���ن خ�صائ����ص اخلطة تواجهها املنظمة؟
ومعرفة ما هي �أهداف املنظمة.
 - 2ما هي �أهداف املنظمة؟

 - 3البحث ع���ن البدائل املنا�سبة حلل اجلي���دة الو�ض���وح ،ف�إذا كان���ت اخلطة  - 8م���ا ه���ي احلل���ول املنا�سب���ة له���ذه
وا�ضحة ف�إنها تبعث يف نفو�س املر�ؤو�سني امل�شاكل يف املنظمة؟
امل�شكالت والتخاذ القرارات.
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التنمية الب�شرية

قاعدة �إداريـ ـ ــة:
ال�شروط الواجب توافرها يف الأهداف:
 - 1ترتيب الأولويات.
 - 2حتديد امل�س�ؤوليات.
 - 3يج���ب �أن تك���ون الأهداف وا�ضحة
و�سهلة يف التطبيق.
 - 4يج���ب �أن تك���ون الأه���داف مرن���ة
وقابلة للتطبيق العملي.
 - 5يج���ب �أن تك���ون الأهداف منطقية
وواقعية وقابلة للقيا�س.
مالحظ���ة �إداري���ة مهم���ة� :أم���ور يجب
مراعاتها عند التخطيط:

 - 4ي�ساع���د يف التن�سيق والتكامل بني اخلطة وتنفيذها.
�إدارات التنظيم.
� - 5إن حج���م املن�ش�أة ي�ؤثر على عملية
 - 5ي�ساع���د يف معرف���ة الفر����ص التخطي���ط ،فكلم���ا كرب حج���م املن�ش�أة
تعر�ض���ت اخلطة ل�صعوب���ة يف التنفيذ،
والتهديدات اخلارجية.
وذلك نظراً لظهور بع�ض الأحداث غري
 - 6ي�ساعد يف تقييم قدرات التنظيم.
املتوقعة.

م�������ن ال�ضروري �أن ن�ض�������ع بعني االعتبار
عند التخطيط الأمور التالية:
 - 1النظرة ال�شاملة للتخطيط.
 - 2حتديد امل�س�ؤوليات.
د  -ماهي مشكالت وعوائق
 - 3االهتمام بالتكاليف.
 - 4تقلي�ص الغمو�ض.
التخطيط؟
 - 5ماهي فوائد التخطيط؟
�إن هن���اك م�ش���كالت وعوائ���ق تعرت�ض
طريق التخطيط وهي:
 - 1غالب���اً ما تواج���ه عملية التخطيط
م�شكالت ،وخا�صة عند التغيري والقيام
بعملية التغيري.

 - 6تغ�ي�ر القوان�ي�ن اخلارجي���ة وتقلب
اللوائ���ح وتع���دد الأنظم���ة الإدارية يعد
عائقاً �أم���ام حتقيق كثري من الأهداف،
وتغيري اخلطط ب�شكل م�ستمر كذلك.

 - 7ع���دم الق���درة عل���ى التكي���ف م���ع
الظروف البيئي���ة اخلارجية والداخلية
املحيط���ة بال�شرك���ة يع���د عائق���اً �أم���ام
 - 2يعد التغي�ي�ر واالنتقال �إىل مرحلة عملي���ات تنفي���ذ اخلط���ط وحتقي���ق
كربى �أو �إىل عمل جتاري جديد خميفاً الأهداف.
�أم���ام بع����ض امل���دراء الذي���ن يت�صف���ون  - 8املل���ل الوظيف���ي والروت�ي�ن العملي
باجلم���ود والتخل���ف ،كم���ا �أن عملي���ة الر�سم���ي يع���د م�ضعف���اً لعملي���ات
التطوير والتحديث والتجديد تعد �أمراً التخطيط ال�سليم.
ً
ً
ً
مفاجئا ومرعب���ا ومهيبا �أمام املتخلفني  - 9ع���دم وج���ود اخل�ب�راء واملخت�صني
من الإداريني.
وذوي اخل�ب�رات العلمي���ة والتج���ارب
ت�شمل فوائد التخطيط الآتي:
 - 3رف�ض بع�ض املدراء لعملية التغيري العملي���ة يعد �أي�ض���اً عائقاً كب�ي�راً �أمام
 - 1ي�ساع���د التخطي���ط يف حتدي���د
يعد عيباً كبرياً وم�شكلة خطرية وعقبة و�ض���ع اخلط���ط ال�صحيح���ة وحتدي���د
�أهداف التنظيم.
عظم���ى تقف �أمام عملي���ات التخطيط الأهداف وترتيب الأولويات.
 - 2ي�ساع���د التخطي���ط يف مواجه���ة ال�سلي���م وو�ض���ع اخلط���ط والأه���داف � – 10أخ�ي�راً� :إن م���ن �أه���م م���ا يق���ف
املناف�سني.
اجليدة.
عائق���اً �أمام ق�ضايا التخطيط ال�صحيح

تقييم أماكن القوة
والضعف والمخاطر
يتوقف عليه نجاح
الخطة االستراتيجية

 - 3ي�ساع���د التخطي���ط يف مواجه���ة
التط���ورات واملتغ�ي�رات الت���ي حت���دث
يف البيئ���ة اخلارجي���ة ،مث���ل املناف�سني
واملوردين وامل�ستهلكني وغريهم.

 - 4يعترب البعد الزمني عامال مهما يف
عملية التخطيط ،فكلما �أخذت اخلطة
بعداً زمنياً �أطول دخلت وظهرت عوامل
جدي���دة وحديث���ة ق���د ت�ؤثر عل���ى �سري

ه���و الفو�ض���ى الإدارية وع���دم التنظيم
العمل���ي والإداري والوظيف���ي ،وع���دم
تق�سي���م الأعم���ال ومراع���اة التخ�ص�ص
العملي والوظيفي.

درا�سات

عمـرو عبداملولــى  -باحث �أكادميي

دراسـة تحليلية
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سلسلة دعوية متخصصة في دعوة غير المسلمين

البوذية في الميزان..
«الرهبنــة» يف البوذيــة وموقف الإ�ســالم منها
الرهبنة ومدلولها:

كالذه���ب ،والف�ض���ة - 6 ،االعتزال عن
الكالم ال���ذي يتكلم ب���ه املدنيون ،وعن
ت�صرفاتهم و�أفكارهم.

يطل���ق عل���ى الرهبن���ة يف اللغ���ة
«ال�سن�سكريتي���ة» ا�س���م «باربا�شا» وهي
مركبة م���ن كلمتني «ب���ار» �أي الزهد �أو فالرهبن���ة البوذي���ة تقت�ض���ي االعتزال
االعتزال ,و«با�شا» �أي املطلق� ،أو التام ,التام ،والزهد املطلق يف املال ،وامللب�س،
فيكون املعنى الزهد املطلق �أو االعتزال والطع���ام ،ويف كل �ش����ؤون املدني�ي�ن،
الت���ام ,واملراد به االعت���زال عن البيوت وعاداته���م ،و�شعوره���م .وم���ن املعروف
وامل�ساكن ،واالعت���زال عن �أ�سلوب حياة �أن ه���ذا النم���ط م���ن الرهبن���ة البوذية
�أهلها �إىل �أ�سلوب رهباين ,وهو التن�سك هو الذي تدين ب���ه الكني�سة الن�صرانية
والتبت���ل ,وقد عرفه���ا بع�ض العلماء يف بعده���ا ،و�إن اختلف���ت بينهما يف بع�ض
البوذي���ة ,ب�أنها ه���ي االمتناع عن جميع النظ���م والتقالي���د� ،إال �أن منهجهم���ا
الرذائ���ل ,واالعت���زال التام ع���ن احلياة واح���د ،فاملطل���ع والباح���ث يف مقارنة
املدني���ة� ,أو بتعبري �آخ���ر :االعتزال عن الأديان ،يج���د �أن الرهبان الن�صرانيني
العامل كله.
يف �آدابه���م وت�صرفاته���م ،اتبع���وا املنهج
وقد ف�سر القدي����س “بوذتات” الرهبنة البوذي دون حتريف ،فالرتهب والتبتل
بقول���ه�“ :إن املراد بالرهبنة البوذية هو وقمع ال�شه���وات ،وكبتها ،ه���ي �سيا�سة
االعتزال الكلي عن جميع �ش�ؤون احلياة البوذية ،وكذلك الهندو�سية قبلها..
املدني���ة ،وخل�صها يف �سبعة �أ�شياء- 1 :
الغر�ض من الرهبنة
االعت���زال عن احلي���اة املدنية يف متلك
الأم���وال وال�ث�روة - 2 ،االعت���زال ع���ن �إن الغر����ض احلقيق���ي للرهبن���ة يف
احلي���اة املدنية يف الرتاب���ط واالت�صال البوذي���ة ه���و �إع���دام الأمل ،والت�سام���ي
بالأق���ارب - 3 ،االعت���زال ع���ن الع���ادة بال���روح� ،أو الو�صول �إىل «نرفانا» ،فقد
املدنية يف اللبا�س ،ف�ل�ا يلب�س الرهبان زعم البوذيون �أن الو�صول �إىل «نرفانا»
لبا����س املدني�ي�ن ،واكتف���وا بلبا�سه���م يف �أ�س���رع وق���ت ال يت���م �إال بانخراطهم
اخلا����ص - 4 ،االعت���زال ع���ن الع���ادة يف �سل���ك الرهبن���ة ،وذل���ك لأن احلياة
املدني���ة يف الأكل ,ف�ل�ا ي����أكل الرهبان املدنية �أو املنزلية على حد تعبريهم لها
�أك�ث�ر م���ن م���رة واح���دة يف الي���وم ،وال عقبات ،وله���ا موانع كث�ي�رة ،قد حتول
يج���وز له���م الأكل باللي���ل كم���ا ال يجوز دون الو�ص���ول �إىل «نرفانا» ،وقد ذهب
لهـــــ���م الأكـــ���ل بالتل���ذذ والت�شهي« - 5 ,ب���وذا» �إىل �أن الرهبانية �أ�سلوب جليل
االعت���زال عن الأدوات الت���ي ي�ستعملها من �أ�ساليب احلياة ،ملا فيها من ت�ضحية
املدنيون من الأدوات الثمينة والفاخرة� ،شاقة ،الي�صلح لها كل �إن�سان ،وال يقدر
42
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عليها كل �إن�س���ان ،وال ي�صل �إىل غايتها
كل م���ن �سل���ك �سبيله���ا ،كما زع���م �أنها
�أ�سم���ى وظفي���ة للب�ش���ر ،و�أن �أ�صحابها
ه���م يف �أ�سم���ى مرات���ب النا����س .فق���د
�أك���د «بوذا» يف كث�ي�ر من كالمه خطورة
احلي���اة املدني���ة ،فمثله���ا م���رة بالبحر
الوا�س���ع املخي���ف ،ومرة �أخ���رى بالغابة
املليئة باحليوان املفرت�س.
وال يخف���ى �أن “ب���وذا” ق�ص���د من هذا
التمثي���ل تخوي���ف �أتباع���ه م���ن احلياة
املدنية ليلتحق���وا معه بالرهبانية ،ومن
�أج���ل هذا تن���ادي البوذي���ة بالرهبانية،
وتفر����ض جلمي���ع الرج���ال البوذي�ي�ن
�أن يدخل���وا فيه���ا م���رة يف حياتهم� ،أما
ن�سا�ؤه���م فرهبانيته���ن عل���ى �سبي���ل
االختيار ،ال على �سبيل الإلزام.
ن�ش�أة الرهبنة وتطورها
يرجع تاريخ ن�ش�أة الرهبنة يف البوذية �إىل
الع�صر الب���وذي الأول ,عندما انت�شرت
يف ذل���ك الع�ص���ر مظاه���ر الرهباني���ة،
الن�ساك والرهبان
وذلك بظهور عدد من ّ
من الرباهمة ،واجليني�ي�ن ،واليوجيني،
وغريه���م ،كان ه����ؤالء ينقطع���ون �إىل
الغابات والكهوف متن�سكني ،مرتهبني،
مبتعدي���ن عن العامل وع���ن نعيم الدنيا
وزخارفه���ا .فبع�ضه���م ي�ستغرق���ون يف
الت�أمل ،والتفكري يف �أ�سرار احلياة ،وفك
غوام�ضها ،و�آخرون يتدربون على جميع
�أنواع التع���ب وامل�شقة ،زاعمني �أن ذلك
تنقي���ة لل���روح ،وحترير لها م���ن القيود

اجل�سمانية ومعوقاتها .وكان كثري منهم
ينتقلون من قري���ة �إىل قرية ال�ستجداء
الطع���ام ،ويتجولون يف القرى والأرياف
لن�ش���ر مبادئه���م ،و�أفكاره���م ،وكان���ت
الطبيع���ة ،والأج���واء ،قد �أمل���ت عليهم
ظاهرة التحم���ل ،وال�صرب على املتاعب
وامل�ش���اق .وكان من ب�ي�ن ه�ؤالء الن�ساك
«ب���وذا» فقد اتخ���ذ الرهباني���ة �شريعة
ل���ه يف احلي���اة ،واتخ���ذ حي���اة الزهد،
والتق�ش���ف ،منذ مغادرت���ه الق�صر ،ومل
يخ���رج عنها حت���ى نالته الوف���اة ,ولهذا
جند �أن ق�صة حياته كلها قدوة لأتباعه
يف احلياة الرهبانية ال غري.
فق���د روى الكتاب تريبيت���اكا �أن “بوذا”
عا�ش حياة التنق���ل والتجول ،ومار�سها
ط���وال حيات���ه ،دون راح���ة� ،أو �سكون،
ودون ق���رار� ،أو م�ستق���ر ،مل يتخ���ذ ل���ه
م�سكن���اً ،رغ���م ان���ه اب���ن مل���ك ،و�أن له
كثرياً من املال والرثوة ،كان يلب�س ك�ساء
اليوجيني والرهب���ان طول حياته ،وكان
يحلق ر�أ�سه ،ومي�شي حافيا يف الطريق،
و�إذا ح���ل يف �أي قرية لن�شر دعوته ،كان

يوفر له �أهلها امل�سكن ،وامل�أوى ،والأكل،
وال�ش���راب ل���ه وحلواريي���ه ،ومل تن�ش����أ
الأديرة الت���ي تنت�شر اليوم طول حياته,
�أي �إن ق�ص���ة رهبانية “ب���وذا” يف واقع
الن�ساك
�أمرها ال تخرج عن منط ه�ؤالء ّ
الذين عا�صره���م ،ف�أعجب به كثري من
ال�شبان ،والكهول من الرجال ،والن�ساء،
والزم���ه ه�ؤالء على ال���دوام ،ثم حاولوا
اقتف���اء �أث���ره يف كل �ش���يء ،يف امللب����س
وامل����أكل وامل�شرب وامل�سك���ن وامل�أوى� ,إن
معظم تالمي���ذه قد ترهبن���وا ،وتنازلوا
ع���ن بيوتهم ،و�أهاليهم ،وع���ن �أموالهم،
ومنا�صبه���م ،ليتبعوا “ب���وذا” ,ويزاولوا
مع���ه تدريب���ات روحي���ة باالمتن���اع عن
جمي���ع ال�شهوات ،والل���ذات الكلية ،فال
يك���ون همه���م ورغبته���م �إال التحرر من
القيود اجل�سمانية ،للو�صول �إىل البغية
املن�شودة وهي “نرفانا” على حد زعمهم.
وقد روى الكت���اب “تريبيتاكا” حكايات
كثرية ع���ن رهبانية “ب���وذا” وتالميذه،
وع���ن النظ���م والتقالي���د الت���ي ر�سمها
“ب���وذا” لهم ،مما ي�ؤك���د �أن الرهبنة يف

البوذية نظ���ام ي�ستهوي نفو�س البوذيني
يف الهن���د من���ذ اجلي���ل الأول للتاري���خ
البوذي .وق���د مرت الرهبنة يف البوذية
مبراحل ،فكانت باملرحلة الأوىل هروبا
م���ن احلي���اة املدني���ة ،وبعدا ع���ن املدن
والق���رى ،وعن متاع الدنيا وانطالقا يف
الغاب���ة ،بق�صد حمارب���ة اجل�سد ،وكبح
الغري���زة اجلن�سية ،والإكث���ار من عبادة
الرتكي���ز والت�أم���ل ،م���ع املحافظة على
الوحدة ،والتفرد والعزلة.
ومل���ا ط���ال الزم���ن ،كرث ع���دد البوذيني
الراغب�ي�ن يف الرتهب ،وم���ال ه�ؤال �إىل
ن���وع من االجتم���اع واملعا�ش���رة ،فكونوا
جماعات منظم���ة ،تت�ألف من �أ�صحاب
املي���ول الواح���دة :رج���اال ون�س���اء ،لهم
قوان�ي�ن و�آداب خا�ص���ة به���م ،واتخذوا
لأنف�سه���م �أ�س���م “�سانغ���ا” �أي جماع���ة
الرهب���ان املت�سول�ي�ن ،تعب�ي�را ع���ن
زهده���م يف الدنيا ،وبنوا له���م �أكواخا،
�أو �صوام���ع متج���اورة ،يطل���ق عليها يف
“ال�سن�سكريتي���ة” �أ�س���م “�أ�ش���رام” .ثم
انته���ى بهم الأمر بعد مرور الزمن� ،إىل
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�إن�ش���اء املعاب���د الفاخرة و�إن�شاء الأدي���رة للرهبان ،وانت�شرت هن���ا وهناك يف ربوع
الهن���د .وم���ن هنا ميكن القول ب�أن الزهد والعزلة هم���ا من الدعائم الأوىل للحياة
الديرية يف البوذية ،لأنهما مهدا يف �أول الأمر لنوع من حياة الرهبانية االنفرادية،
ميث���ل ذل���ك يف رهبانية “ب���وذا” وحوارييه ،ث���م حتولت بعد ذل���ك �إىل حياة ديرية
اجتماعية بعد انت�شار املعابد والأديرة.
يق���ول الدكت���ور “غ�ست���اف لوبون” ال���ذي عا�ش فرتة يف الهند ودر����س ما فيها من
الديان���ات“ :والزه���د �أح�سن و�سيلة لنيل حال بوذا ،ومن هنا جاء النظام الرهباين
ال���ذي مل يعت���م �أن ملأ الهند بالأديار ،و�أق���وى طريقة يتخذها الإن�سان ليكون بوذا
ه���و �أن يقت���ل يف نف�س���ه الرغبة التي ه���ي علة احلياة والأمل ،وه���ذا ما تهدي �إليه
احلقائ���ق الكربى الأرب���ع التي هي �أ�سا�س ال�شريعة البوذي���ة ،والتي تخاطب رجال
الرهبان ال اجلمهور “ �أما القوانني ،والنظم ،والتقاليد يف الرهبنة ،ف�إنها توطدت
تدريجيا على �أيدي الرهبان البوذيني �أنف�سهم ،ومل ي�ضع “بوذا” يف حياته �صورة �أو
�شكال معينا للنظام البوذي كما هو معروف اليوم ،بل مت ذلك بعد وفاته على �أيدي
الرهب���ان الأوائل ،ثم الذين بعدهم ،حيث �أدخلوا عليها تعديالت و�إ�ضافات كثرية،
ح�سب �أهوائهم وم�صاحلهم ،كما هو �ش�أن �سائر القوانني والنظم الو�ضعية.

ع�������ادة البوذي���ي���ن للدخ�������ول يف �سل�������ك
الرهبنة
جرت عادة البوذيني �أن يدخلوا الأديرة
ملمار�سة الرهبانية التي فر�ضت عليهم،
وهي على نوعني :الرهبن���ة الإجبارية،
والرهبنة االختيارية.

�أم���ا الرهبن���ة الإجباري���ة :فه���ي الت���ي
�أوجبته���ا البوذي���ة عل���ى كل رج���ل م���ن
البوذي�ي�ن م���رة يف العمر ،وه���ي ال تقل
ع���ن ثالثة �أ�شهر .وقد اعتقد البوذيون,
�أن اع�ت�راف ال�شخ����ص بجمي���ل والديه
وب���ره لهم���ا ال يت ّم���ان �إال بدخول���ه يف
الرهبن���ة مرة يف احلي���اة ،فالرتهب من
االبن -يف زعمه���م -دليل على �إح�سانه
لوالدي���ه ،واعرتاف���ه مبعروفهما .وعلى
ه���ذا فق���د ج���رت عادته���م �أن يرتهب
وبع���د مرور الزمن وكرثة التعديالت ،دونت النظم الرهبانية يف البوذية و�أ�صبحت �أبنا�ؤه���م ثالث���ة �أ�شهر عل���ى الأقل قبل
قانونا رهبانيا يحكم به الرهبان البوذيون فيما بينهم.
�شروعهم يف ال���زواج .و�أما االختيارية:
فهي التي يتطوع لها البوذيون ب�أنف�سهم
ملار�س���ة احلي���اة الرهباني���ة عل���ى مدى
احلي���اة ،والرهب���ان على ه���ذا ال�صنف
هم الذي���ن ميثلون الأغلبي���ة يف املعابد
والأديرة ،ويكون �أغلبهم من كبار ال�سن،
�أم���ا ال�شباب فال يوج���د منهم �إال عدد
قلي���ل .وللدخ���ول يف الرهبن���ة طقو�س
دينية خا�صة ال تختلف كثريا بني الدول
البوذي���ة �إال يف ال�ش���كل .ورد يف كت���اب
تريبيتاكا حكاي���ات عن ترهب البوذيني
الأوائ���ل مفادها �أن الدخول يف الرهبنة
يف الع�ص���ر الأول للتاري���خ الب���وذي كان
يتم بوا�سطة “بوذا” وموافقته عليه� ،أو
بوا�سطة حوارييه وتالميذه الذين �أر�سلوا
�إىل امل���دن والقرى للدع���وة للبوذية ،ثم
بع���د ان�ضمام ع���دد كبري م���ن الرهبان
�إىل اجلماع���ة البوذية تق���رر الأمر ب�أن
الدخول يف الرهبنة يتم بوا�سطة ع�شرة
عل���ى الأق���ل من كب���ار الرهب���ان ،منهم
رئي����س املعب���د .وذكرت بع����ض امل�صادر
�أن ال�سب���ب يف ذل���ك ه���و احلفاظ على
وجود الرهبان ال�صاحلني ،والتوقي عن
رهبان ال�سوء يف هذه الديانة.

قام��ت البوذي��ة على الزه��د والتقش��ف والعزلة
كعقيدة فحولها أتباعه��ا إلى ظاهرة اجتماعية
من خالل المعابد واألديرة الفاخرة
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من�������اذج م�������ن خ�صائ��������ص الرهبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�������ان
وتقاليدهم
للرهب���ان البوذي�ي�ن خ�صائ����ص كث�ي�رة
يخت�صون بها دون غريهم من املدنيني،
وتعت�ب�ر ه���ذه اخل�صائ����ص م���ن �أه���م
ال�ش���روط يف الرهباني���ة .وفيم���ا يل���ي
نورد بع�ضا منها :لب�س اللبا�س الأ�صفر:
من �أب���رز خ�صائ�ص الرهب���ان البوذيني
لب����س اللبا�س الأ�صف���ر ،وهو عبارة عن
قطعتني من القما�ش امل�صبوغ بالأ�صفر،
وي�ضع���ون فوقهما بع����ض الرقعة ،داللة
على الزهد ،والفقر واملهانة ،وال يلب�سون
غري هذا اللبا�س طوال مدة رهبانيتهم،
ج���اء يف كت���اب “ب���ودا دهارم���ا”�“ :إن
اللبا�س الأ�صفر رم���ز مقد�س لرهبانية
بوذا ،ف�ل�ا يلب�س���ه �إال الرهب���ان ،لأنهم
ممثلون �شخ�ص بوذا”وكان هذا اللبا�س
يف الق���دمي عبارة عن اخل���رق امللتقطة
م���ن املزاب���ل �أو بقاي���ا �أكف���ان املوت���ى.
فق���د جاء يف كتاب تريبيت���اكا �أن رجال
يدع���ى “جيف���اكا” وكان طبيب���ا للملك
“مببي�سارا” ق�ص���د �إىل “بوذا” ليهدي
�إليه الثوب امل�صبوغ من �أجود ال�صوف،
فرف����ض “بوذا” قائال “�إن بوذا ال يلب�س
�إال رداء من�سوج���ا م���ن اخلرق امللتقطة
م���ن املزابل� ،أو من بقاي���ا �أكفان املوتى،
وهو ما يجب �أن يرتديه الإخوة الرهبان
والزهاد” ,ويف ذات فرتة جل�أ البوذيون
يف مدينة “راجاغرها” �إىل �أخذ اخلرق
اجلديدة وتركها عن���د املزابل و�أغ�صان
ال�شج���ر ،ليلتقطه���ا الرهب���ان ،وه���ي
ع���ادة متبع���ة ع���ن بع����ض البوذيني �إىل
اليوم ..حلق الر�أ�س واحلفاء :ومن �أبرز
خ�صائ�صهم �أي�ضا �أنهم يحلقون ر�ؤو�سهم
ويحلق���ون كل �شعوره���م يف الوج���ه،
كاحلاجبني وال�شارب واللحية وما �شابه
ذل���ك ,و�أنه���م ال مي�ش���ون منتعل�ي�ن ،بل
مي�شون حفاة ،اقتف���اءاً لـ”ببوذا” الذي
كان يتجول يف املدن والقرى بدون نعل،
لك���ن “بوذا” �أج���از االنتع���ال فيما بعد
لبع����ض تالميذه املر�ضى ،لأنه حدث �أن

�أ�صابهم �أمرا�ض ب�سبب احلفاء .الت�سول
وترك العمل :وم���ن خ�صائ�ص الرهبان
البوذي�ي�ن� ,أنهم يعي�شون عل���ى الت�سول
لأن���ه الطريق الوحيد يف ح�صولهم على
الطع���ام اليومي ،ف���كل �صباح يخرجون
من �أديرتهم حامل�ي�ن الك�شولة -ق�صعة
جلم���ع الطع���ام -ويتجول���ون يف �صمت
و�سكين���ة م���ن بي���ت اىل بي���ت ليجمعوا
قوت يومهم من �أيدي النا�س .وهو عادة
قدمي���ة للرهبان يف الهن���د ،وقد اتخذه
“ب���وذا” طريق���ا ملعي�شت���ه طيل���ة حياته
الرهباني���ة ،وكان يع���اين م���ن ذلك �شر
عناء ،فطاملا �أهانه بع�ض النا�س وردوه,
كم���ا كان يع���اين �أحيان���ا ب�س���وء الغذاء
ال���ذي يقدمه �إلي���ه النا�س وه���و يقول:
“نح���ن نعي�ش م���ن ال�صدق���ات� ،أعطوا
م���ا متلك���ون ،ف�أب���واب نرفان���ا م�شرعة
�أم���ام الذين ب���ذروا الف�ضيل���ة ،ف�أولئك
يجنون املحب���ة” وعلى هذا فقد اعتقد
البوذي���ون اعتقادا را�سخ���ا ،ب�أن تقدمي
الطعام وال�صدقات له�ؤالء الرهبان من
�أح�س���ن الأعمال ،ومن �أق�صى ما يطمع
في���ه امل���دين من ج���زاء ،وق���د روي �أن
“بوذا” وتالمي���ذه �إذا �أرادوا اال�ستنكار
عل���ى النا����س لأي �سبب م���ن الأ�سباب
يرف�ض���ون قبول �صدقاته���م ،وذلك ب�أن
يقلب���وا ك�شكولته���م �إىل �أ�سف���ل .،وق���د

دع���ت هذه العادة يف البوذية �إىل وجود
طائف���ة الك�س���اىل من النا����س ي�ستغلون
الرهبانية طريقة ملعي�شتهم بدون ك ّد وال
تعب ..يق���ول القدي�س البوذي “بوذتات
بيهك�ش���و”�“ :إن من �ش���روط الرهبانية
الفق���ر� ،أي ت���رك العم���ل واالكت�س���اب،
لأنهما من �ش�ؤون املدنيني ،ال ي�صلح لنا
الرهب���ان القي���ام بهم���ا ،وعلينا جماعة
الرهب���ان الر�ضا والقناع���ة مبا ح�صال
م���ن �صدق���ات املدنيني املح�سن�ي�ن� .إن
الك�سب عندن���ا �أداة من �أدوات الهموم،
ي����ؤدي دائم���ا �إىل التمل���ك ،وه���و قيد
م���ن الأقي���اد التي ت�شغ���ل الإن�سان دون
الو�صول �إىل الكمال وال�سعادة” .ال�صوم
الدائم :وال�ص���وم عندهم هو االقت�صار
يف الي���وم والليل���ة على �أكل���ه واحدة يف
وقت ال�ضح���ى ،وهذا نظام عام جلميع
الرهب���ان يف املعاب���د والأدي���رة� ،س���واء
كان���وا م���ن ال�شي���وخ �أو املبتدئ�ي�ن وهو
كحد �أدنى لل�صوم عندهم� ،أما الرهبان
ال�سائح���ون يف الغابات والأرياف ،فلهم
اختي���ار �أ�سلوب منا�س���ب ل�صومهم ,لأن
الغر����ض م���ن ه���ذا ال�صوم ه���و جمرد
اجل���وع ،واجلوع نوع من �أنواع املجاهدة
على زعمه���م .جاء يف كت���اب تريبيتاكا
حكايات كثرية ع���ن الرهبان املتقدمني
يف الهن���د ،وق���د �أ�ضعف���وا �أج�سامه���م
( )137ــ يوليو  2014ــ رم�ضان

1435

45

درا�سات

يف زعمهم ملذة من ملذات الدنيا الدنيئة
الت���ي يجب عليهم االبتع���اد عنها ،وغل
من الأغ�ل�ال التي ت�شغلهم عن موا�صلة
املجاهدة والريا�ض���ة ،وقد ع ّده “بوذا”
�سبباً للهموم والآالم �إذ يقول “�إن الذي
عنده الزوج ين�صرف �إىل زوجه ،والذي
عن���ده �أوالد ين�صرف �إىل �أوالده ،والذي
ميلك �أبقارا ين�صرف �إىل �أبقاره ،كل ما
منلك���ه ي�سب���ب لنا الهم���وم ،ولكن الذي
ال ميل���ك �شيئ���ا لي�س لديه ه���م” ومما
روي عن���ه �أي�ضا قول���ه “ال ينال الزاهد
املري���د اخلال����ص �إال بطه���ارة النف�س،
وتزكي���ة القل���ب ،وقط���ع العالئ���ق بينه
وب�ي�ن البدن ،وح�سم ل���ذات الدنيا ،من
اجلاه واملال ،واملن�صب والثناء واخللطة
باجلن����س ،والإقبال على الرنفانا كلية”
وق���د �أوردت بع�ض �أقوال���ه العنيفة عن
�سلوك الرهبان نحو الن�ساء والتي تفيد
كراهي���ة الن�ساء ،والأمر باالبتعاد عنها،
وعن م�ساكنتها كلية.

باجل���وع ،وامتنعوا من الطعام ،و�صربوا
علي���ه ،فمنه���م م���ن كان يقت���ات ورق
الأ�شج���ار مدة �سن���وات ،ومنهم من كان
ي����أكل م���رة واحدة يف كل �شه���ر ،ومنهم
من كان ميتنع عن اللحوم والطيبات من
الطعام ،ويكتف���ي بالطعام الرديء ،وما
�إىل ذل���ك .ال�صم���ت الدائ���م :ومن �أهم
خ�صائ�ص الرهبان ،لزومهم ال�صمت يف
جميع ت�صرفاتهم ،فال يتكلمون �إال عند
ال�ض���رورة ،وهو ركن مه���م من �أركانهم،
منها قول���ه يف �إحدى خطب���ه الطويلة:
“�أيه���ا الرهب���ان املري���دون� ،أتعلمون ما
�آفة الكالم؟ �إن���ه و�سيلة لإظهار �صفات
امل���دح ،وو�سيلة جلل���ب العطايا ،واملال،
واملن�صب ،واجل���اه ،والثناء� ،أتعلمون ما
ف�ضيل���ة ال�صم���ت؟ �إنه رم���ز ال�سكينة،
ونور من �أن���وار الرنفانا ،وال يتجاله �إال
جماعتن���ا �سانغا ويف مو�ضع �آخر قال:
“يج���ب على �أه���ل �شارمان���ا �أن يتغلبوا
عل���ى خواطرهم بال�سكوت ،و�أن يجعلوه
رفيق���ا له���م يف طريقهم ،واحل���ق �أقول ومن املعروف يف نظ���ام الرهبنة� ،سواء
لك���م� :إن �أف�ض���ل رفي���ق مل���ن ي�سري �إىل يف البوذي���ة �أو الن�صرانية� ،أنه كان يقوم
نرفانا ال�صمت وال�سكينة”.
عل���ى �أ�سا����س الوح���دة ،واالبتع���اد عن
والتبتل :من خ�صائ�ص الرهبان البوذيني النا����س ،وكبح الغرائ���ز اجلن�سية ،لأنهم
التبتل� ،أي االنقطاع عن الزواج ،وهو من زعموا �أن ه���ذه الأفعال �ستو�صلهم �إىل
�أهم �شروط الرهبنة ,وذلك لأن الزواج مرتب���ة ال���روح النقية اخلا�ص���ة ،وعلى
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هذا فق���د بالغ بع�ض الرهب���ان ،وج ّبوا
خ�صيتهم ،ليظه���روا �أمام النا�س مبزيد
م���ن الزه���د ،والتبت���ل ،واالنقط���اع..
�سكن���ى الدير واخل�ض���وع ل�شيخه :ومن
خ�صائ�ص الرهبان البوذيني �أي�ضا� ،أنهم
ال ي�سكن���ون املن���ازل ،وال يبيت���ون بهها،
ولكنهم يالزمون ال�سكنى ب�أديرتهم.
مناذج من الآداب والنظم يف الرهبنة
للرهبن���ة البوذي���ة �آداب ونظم يلتزم بها
الرهبان يف حياتهم -الريا�ضة الروحية-
�أو ممار�سة «�سمادهي» :وهي جزء مهم
يف العم���ل الرهباين� ،إذ به���ا تتم الغاية
املن�شودة على ح���د زعمهم .واملجاهدة
عنده���م تنق�س���م �إىل ق�سم�ي�ن- 1 :
املجاهدة يف خمالف���ة الهوى ،وحماربة
ال�شهوات ،و�إن���كار الذات ،وتهدف هذه
املجاه���دة �إىل �إ�ضعاف اجل�سم ،وتقوية
ال���روح ،وتروي����ض الغرائ���ز وتتمثل يف
االلت���زام ب���الآداب والنظم الت���ي بلغت
 227فق���رة - 2 .املجاهدة يف الريا�ضة
النف�سي���ة ،وموا�صل���ة مترينه���ا ،وتتمثل
ه���ذه املجاهدة يف ممار�س���ة ما ي�سمى
عنده���م «�سماده���ي �أوبا�سان���ا» وه���ي
مركبة م���ن كلمتني «�سماده���ي» وتعني
�سكون النف�س �أو اال�ستغراق «و�أوبا�سانا»
وتعني الت�أمل واملراقبة ،وقد �أطلق على

ه���ذه النظري���ة غالب���ا «�سماده���ي» �أو
الت�أم���ل الذاتي وتهدف ه���ذه املمار�سة
(�سماده���ي) �إىل الو�ص���ول �إىل الفن���اء
�أو الفراغ وهو نهاي���ة مطاف البوذيني،
و�آخ���ر مرحل���ة م���ن مراح���ل الطريق،
واله���دف الأ�سم���ى للعم���ل الريا�ض���ي
�سمادهي .-ويروى عن «بوذا» �أحاديثكثرية عن ممار�سة �سمادهي �أذكر منها:
«ي���ا �إخوتي بهيك�ش���و مار�سوا �سمادهي
لأن �صاح���ب �سماده���ي ي���درك بب�صره
كل �ش���يء عل���ى حقيقت���ه� ،إن���ه يع���رف
�أن الع�ي�ن ،والأذن ،والأن���ف ،والل�س���ان،
واجل�س���م ،والنف����س ،كل ذل���ك متغ�ي�ر،
ويع���رف �أن ال�صورة وال�صوت والرائحة
وال���ذوق واللم����س والتفك�ي�ر كل ه���ذا
متغ�ي�ر ،و�أن كل متغري ال حقيقة له وال
جوه���ر “يا �إخوتي بهيك�شو ركز فكرك،
وال ت�ضع���ف ،وال ت�ت�رك فك���رك يع�شق
كيفما ت�شاء� ،إنه ال ميكن احل�صول على
العم���ق يف التفكري مل���ن مل يكن حكيما،
واحلكي���م هو الذي ميار����س �سمادهي،
والرتكي���ز يف الت�أمل “�أوبا�سانا” كل من
يع���ود نف�سه عل���ى ممار�س���ة �سمادهي
والت�أم���ل فقد قرب من نرفانا” ووا�ضح
من هذا �أن الو�صول �إىل نرفانا “بوذا”
ال يكف���ي جمرد الق�ضاء على الرغبات،
�أو رف����ض متاع الدنيا ،بل البد مع ذلك
م���ن ريا�ضة النف�س بتمري���ن �سمادهي،
وا�ستم���رار الت�أم���ل والتفك�ي�ر يف جميع
احلركات والأعم���ال اليومية .ولتمرين
�سماده���ي ثالث مراح���ل يجب �أن يقوم
املري���د باجتيازها للو�ص���ول �إىل الفناء،

والتحرر عن الدنيا ،وتدرجا من الأبط�أ
�إىل الأ�صع���ب ،ومن الأغلظ �إىل الأدق،
وال يتم االنتق���ال �إال بالتدرج .واملراحل
الثالث هي التثبيت ،ثم الت�أمل والتمركز،
ثم الفناء .واملراد بالتثبيت هو املجاهدة
يف �إح�ضار النف�س وت�سكينها ،وتفريغها
ع���ن �شواغ���ل الدنيا ،بحي���ث ال يخطر
بالب���ال �شيء �سوى الف���راغ ،ثم ملا تعود
املري���د على مرحلة التثبي���ت وطم�أنينة
النف�س ينتقل �إىل مرحلة الت�أمل ،واملراد
ه���و الت�أم���ل الذات���ي العمي���ق يف �شيء
مع�ي�ن ،كالت�أمل يف النف�س� ،أو يف ماهية
اجل�س���م وطبيعته ،م���ن حيث احلدوث،
والتغ�ي�ر ،والع���دم ،وينته���ي ت�أمل���ه �إىل
الفن���اء واالنعدام والف���راغ ،ف�إذا تو�صل
املري���د �إىل ه���ذه املرحل���ة م���ن الت�أمل،
ف�إن���ه يكون ق���د ن�س���ي ج�س���ده ،وذاب
ذهنه ،ون�سي العامل اخلارجي كله ،وقد
تو�صل �إىل مق���ام الفناء� ،أي الفناء عن
الأكوان كله���ا ،مبعنى �أنه ال ي�صبح يرى
�شيئا في���ه ذات �أو جوه���ر ،حتى نف�سه
حيث ال يراه���ا ك�أنها ذات ،و�إمنا يراها
ك�أنه���ا جلد ،وحلم ،وعظ���م يتكون منها
اجل�س���م املفرت�ض واملزع���وم .وهذا هو
م���ا ي�سمى عند البوذي���ة “�سونياتا” �أي
الفراغ كما ي�سم���ى �أي�ضا “�آناتا” �أي ال
جوهر ،وكالهما م���ن املبادئ الفل�سفية
الباطل���ة عند “ب���وذا” ,ولك���ن القدي�س
البوذي “بوذت���ات” ين�صح باتخاذ و�ضع
واحد ثابت ومريح ،و�أ�شار �إىل �أنه و�ضع
“ب���وذا” يف ممار�ست���ه �سماده���ي وهذا
الو�ضع هو ما ي�سمى بو�ضع “اللوت�س”،

�أو اجللو����س الت�أمل���ي املطمئن .و�صفته
�أن ي�ض���ع املمار�س القدمني ب�شكل يكون
�أ�سفلهم���ا �إىل �أعل���ى ف���وق الفخذي���ن،
وي�ض���ع اليدي���ن حت���ت �سرت���ه ،وبحيث
يك���ون اليمنى على الي�س���رى ،و�أن ي�ضع
ج�س���ده بحالة مريح���ة ت�ستطيع النف�س
معه���ا �أن تن�س���ى وج���وده ،وي�ش�ت�رط
للممار�س الف���ردي �أن يخلو عن النا�س،
و�أن يخت���ار مكان���ا منا�سب���ا للممار�سة،
و�أن ي�ستم���د العون �أوال من “بوذا” ،ب�أن
يجعل خياله بني عينيه ،ويردد تراتيله،
ف�إن���ه مر�شده يف طريقه �إىل اخلال�ص.
والطريق���ة امل�شهورة عن���د البوذيني يف
ممار�سة �سماده���ي هي طريقة مراقبة
الأنفا����س �أو التحك���م يف التنف����س.
يق���ول القدي����س “بوذت���ات”“ :التنف�س
هو احلي���اة ،والطريق���ة املنا�سبة لأخذ
النف����س ،واالحتف���اظ ب���ه ،وامت�صا�ص
خال�صت���ه ،وط���رد ف�ضالت���ه ،تعت�ب�ر
م���ن الأم���ور الأ�سيا�سي���ة يف تدريب���ات
�سماده���ي .وتنق�س���م عملي���ة التنف����س
�إىل �أرب���ع مراح���ل ،ال�شهيق واالحتفاظ
والزفري واالمتناع.
هذه مراحل عامة للتحكم على التنف�س،
وكل مرحل���ة م���ن ه���ذه املراح���ل له���ا
وظيفته���ا املحدودة ،والب���د من االلتزام
بن�س���ب معينة بني وق���ت كل مرحلة من
ه���ذه املراح���ل ,وي�ش�ت�رط �أن ال ينتقل
م���ن مرحلة �إىل مرحلة� ،إال بعد التمكن
م���ن الثبات والرتكيز عليه���ا ،وهي كما
يل���ي :املرحلة الأوىل� :أن يغم�ض عينيه،
ويب���د�أ مبراقب���ة �أنفا�س���ه م���ن ال�شهيق

لم تكتف البوذية بالقضاء على الرغبات
والحاجات اإلنسانية فأضافت "رياضية
السمادهي" للوصول إلى الفناء"
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والزف�ي�ر .املرحل���ة الثاني���ة :يركز ت�أمله عل���ى ال�شهيق والزفري م���ن حيث طولهما
وق�صرهم���ا .املرحل���ة الثالثــــة :مييز بني اال�سم وال�ص���ورة يف تنف�سه ،ويركز ت�أمله
عليهما ،واملراد باال�سم ال�شعور النف�سي وبال�صورة النف�س .املرحلة الرابعـــة :يركز
ت�أمل���ه على ال�شهيق والزف�ي�ر من حيث حدوثهما ،و�صريورتهم���ا ،وا�ضمحاللهما.
املرحل���ة اخلام�سة :يحول الت�أمل يف ح���دوث النف�س �إىل الت�أمل يف حدوث اجل�سم
وتغريه ،ثم يف حدوث الكائنات حوله وتغريها ،وعدم حقيقتها .املرحلة ال�ساد�سـة:
ي�ص���ل تركيزه يف الت�أمل �إىل مرحلة الفناء� ،أي فناء الكائنات كلها ،وعدم جوهرها
وهك���ذا زعم���وا �أن املمار�س �إذا جاهد نف�سه يف هذا التمرين ،واجتاز هذه املراحل
ال�سب���ع �إىل �أن ال ي���رى نف�س���ه والكائنات حول���ه ،وال يعي �سوى الفن���اء ،ف�إنه عند
ذل���ك قد تو�صل �إىل الغاية م���ن «�سمادهي» ،ومن �أنواع املمار�سة التي عرفت لدى
البوذي�ي�ن �أي�ضا طريق���ة التنف�س مع الذكر ،و�صفتها �أن يجل�س املمار�س �أمام متثال
«ب���وذا» ويبد�أ ممار�سته برتديد ثالث كلمات وهي« :بوداجن» و«دهارماجن» و«�ساجن
غ���اجن»  -هذه الكلمات الثالث تعن���ي مقد�ساتهم ومعبوداتهم ،ومالزمة ذكرها مع
االحتف���اظ مبراحل التنف�س العامة التي �أ�سلفناه���ا وي�شرتط يف �أثناء املمار�سة �أن
يغم�ض عينيه ،و�أن ي�ستح�ضر معبوداته الثالثة عند الذكر،كرمز للو�صول �إىل �إنكار
ال���ذات والفن���اء .وتعترب هذه الطريقة من �أكرثها �شيوع���ا عند البوذيني املدنيني.
وم���ن املزاعم الباطلة يف هذا املو�ضوع �أنه���م زعموا �أن موا�صلة املجاهدة واملثابرة
عل���ى متري���ن «�سمادهي» �سبب النك�شاف القلب� ،أي تظهر ل���ه �أنوار الغيوب �أو ما
ي�سمونه باللغة ال�سن�سكريتية «يانا».
االجتم���اع لذك���ر الرتاتي���ل الدينية :هن���اك اجتماع الرهبان اليوم���ي يف كل �صباح
وم�ساء لذكر تراتيل «بوذا» �أمام �أ�صنامه ،ويجل�سون على هيئة ال�صفوف ،ويذكرون
الرتاتي���ل عل���ى �صوت واحد ،ب�أن يبد�أ بها رئي�سهم ،ثم ينطقون بها وراءه ،ويرفعون
�أ�صواته���م ،ويتمايلون ميينا و�شماال ..ومن معاين ه���ذه الرتاتيل� :أيتها احليوانات
�أيه���ا الإخ���وة امل�شاركون يف الأمل ،اذكروا بوذا امل�ستنري ال���ذي جاء بطريق النجاة.
اذكروا بوذا امل�ستنري و�آمنوا به و�آمنوا ب�شريعته و�آمنوا بجماعته ،فال ملج�أ لكم �إال
هذا الثالوث .والرتاتيل امل�أثورة من «بوذا» كثرية ،ولكل منها خ�صائ�ص معينة.
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ومن �أهم هذه اخل�صائ�ص التي ذكروها
يف كتبه���م� ،أن «ب���وذا» �سيح�ضر يف كل
جمل����س ذكرت فيه تراتيله ويبارك على
�أهله ..القدي�سون وعبادتهم:
�إن القدي����س يف مفه���وم البوذي���ة ه���و
الراه���ب ال���ذي تخل�ص م���ن الدنيا وما
فيها ،وو�ص���ل مرتبة عالية يف الريا�ضة
النف�سي���ة «�سماده���ي» وه���و ال�شخ�ص
املع�ص���وم لدى البوذي�ي�ن ،واملتجرد عن
ال�صف���ات الب�شري���ة املذمومة ،والبد �أن
يظه���ر له بع�ض اخل���وارق واملكا�شفات.
وق���د ظه���ر يف التاريخ الب���وذي عدد ال
يح�ص���ى م���ن القدي�س�ي�ن الذي���ن ادعو
الو�ص���ول �إىل مرتبة القدا�س���ة وادعوا
املكا�شاف���ات واخل���وارق .وق���د جاء يف
كتاب تريبيتاكا .ق�ص�ص وحكايات كثرية
ع���ن خ���وارق القدي�س�ي�ن ومكا�شفاتهم،
ت�شبه �أكرثها �أ�ساطري خرافية ،كامل�شي
عل���ى اله���واء و�إحي���اء املوت���ى وكالم
البهائ���م ،وقد اعتق���د البوذيون �أن هذه
اخل���وارق واملكا�شف���ات ج���زء �ضروري
للقدي����س ،فال يرتقي الراه���ب العادي
�إىل مرتبة القدي�س �إال بظهور اخلوارق
واملكا�شف���ات ،لأنه���م ميثل���ون “ب���وذا”
املتخل����ص من العامل واملثل الأعلى على
ح���د زعمه���م ..وال�ش���يء امل�شرتك بني
البوذية والديان���ات الوثنية الأخرى هو
االعتقاد ب�ألوهي���ة القدي�س .فالبوذيون
يعتق���دون يف قدي�سيه���م كم���ا يعتق���د
الهندو�س والن�صارى و�أمثالهم يف كهنتهم
وقدي�سيه���م م���ن الع�صم���ة ،والقدا�سة،
والت�ص���رف يف الك���ون ،والق���درة عل���ى
�إغاثة امل�ستغيث�ي�ن ،و�إجابة امل�ضطرين،
وك�ش���ف ال�ضر ع���ن املكروبني ،وعلمهم
بالغي���ب ،وح�ضوره���م يف كل م���كان
وزم���ان ،وما �شاب���ه ذلك .وق���د اعتقد
البوذي���ون �أن �أرواح القدي�س�ي�ن حتل يف
متثالهم ،ولذل���ك �إذا مات واحد منهم،
�شي���دوا على مقام���ه متاثي���ل ،ون�صبوا
له �أن�صاب���ا ،ليتربكوا بها ،ويطلبوا منها
جمي���ع حاجاتهم ،وبهذا كرثت التماثيل

والأ�صن���ام يف البوذية تبع���ا لكرثة عدد
القدي�سني .والبوذيون يف�ضلون القدي�س
�صاح���ب اخلوارق الكثرية ،ويباع متثاله
يف الأ�سواق ب�أغلى ثمن.
موقف الإ�سالم من الرهبانية
�إن موقف الإ�سالم من الرهبانية موقف
وا�ض���ح و�صري���ح ،فقد رف����ض الإ�سالم
الرهباني���ة كلها ،وبكل �صورها ،ويتجلى
ه���ذا الرف����ض فيم���ا رواه البخاري عن
�أن����س ب���ن مالك ر�ض���ي اهلل عنه يقول:
ج���اء ثالثة رهط �إىل بيوت �أزواج النبي
[ ي�س�أل���ون عن عبادة النبي [ ،فلما
�أُخ�ب�روا ك�أنه���م تقالوها فقال���وا :و�أين
نح���ن من النب���ي [؟! قد غف���ر له ما
تقدم من ذنبه وم���ا ت�أخر .قال �أحدهم
�أم���ا �أن���ا ف����إين �أ�صلي الليل �أب���دا وقال
�آخ���ر �أنا �أ�صوم الده���ر وال �أفطر وقال
�آخ���ر �أنا �أعتزل الن�ساء فال �أتزوج �أبدا.
فجاء ر�سول اهلل [ �إليهم فقال» �:أنتم
الذي���ن قلتم كذا وك���ذا؟! �أما واهلل �إين
لأخ�شاكم هلل و�أتقاك���م له ،لكني �أ�صوم
و�أفط���ر و�أ�صلي و�أرق���د و�أتزوج الن�ساء،
فمن رغب عن �سنتي فلي�س مني” ،وقد
روى البخ���اري �أي�ضا ع���ن �سعد بن �أبي
وقا����ص �أنه ق���ال “رد ر�س���ول اهلل على
عثمان ب���ن مظعون التبتل ول���و �أذن لنا
الخت�صين���ا” يعن���ي لو �أذن ل���ه الر�سول
للتبتل واعت���زال الن�ساء للتف���رغ لعبادة
اهلل لقطعن���ا خ�صيتن���ا ،ولك���ن الر�سول
مل ي�أذن ل���ه ،ويف حديث �آخر عن �سعد
ب���ن �أب���ي وقا�ص قال“ :مل���ا كان من �أمر
عثمان بن مظعون الذي كان ممن ترك
الن�ساء ،بعث �إليه ر�سول اهلل فقال“ :يا
عثم���ان �إين مل �أومر بالرهبانية �أرغبت
عن �سنت���ي؟ قال :ال يار�سول اهلل ،قال:
�إن م���ن �سنت���ي �أن �أ�صلي و�أن���ام و�أ�صوم
و�أطع���م و�أنكح و�أطلق ،فم���ن رغب عن
�سنت���ي فلي�س مني يا عثمان� ،إن لأهلك
علي���ك حقا ولنف�سك عليك حقا” (رواه
الدارمي يف �سنن���ه و�صححه الألباين)،

وروي ع���ن �أب���ي �سعيد اخلدري �أن رجال جاءه فق���ال� :أو�صني ،فقال�“ :س�ألت عما
�س�أل���ت عن���ه ر�سول اهلل من قبلك ،فقال� :أو�صي���ك بتقوى اهلل ف�إنه ر�أ�س كل �شيء،
وعلي���ك باجله���اد ف�إنه رهبانية الإ�س�ل�ام” (رواه �أحمد يف م�سن���ده) ،وهكذا وقف
الإ�س�ل�ام م���ن الب�شرية موق���ف الكرام���ة ،والع���زة ،وال�سماحة ،فلم يح���رم التمتع
باحلي���اة ,ومل يطالب النا�س باالنقطاع عنه���ا ,لأن الإ�سالم ربط بني احلياة الدنيا
وبني الآخره ،و�أباح للإن�سان طيبات الدنيا من زواج وزينة ومتاع وطعام من م�صادر
احل�ل�ال ووفق �ضوابطه التي �أريد بها تك���رمي الإن�سان وحمايته قوله تعاىلُ } :ق ْل
َم��� ْن َح��� َّر َم زِ ينَ��� َة اللهّ ِ ا َّلت َِي �أَ ْخ َر َج لِع َب���اده َوالْ َّط ِّي َبات مِ َن ال ِّرزْق ُق ْل ِه���ي ِللَّذِ ي َن �آ َمنُوا ْ
ِ�ص ًة يَ ْو َم الْقِ َيا َمــــــةِ َك َذ َ
�ص ُل الآيَ ِ
���ات لِقـــــ ْو ٍم يَ ْعل َ ُمــــونَ{
لك نُ َف ِّ
فيِ الحْ َ َي���ا ِة ال ُّدنْ َي���ا َخال َ
(الأعــ���راف ،)32:وق���ال تعالـــ���ىَ } :وابْتَ ِغ فِ ي َما �آتَ َ
ن�س
���اك اهلل َّ
الدا َر ْال ِآخ��� َرةَ َو اَل تَ َ
َ
نَ ِ�صي َب َك مِ َن ال ُّدنْ َيا َو�أَ ْح ِ�ســـــن َك َما �أَ ْح َ�س َن اهلل �إِلَيْ َك َو اَل تَبْ ِغ الْ َف َ�ســـا َد فيِ ْ أ
�ض �إِنَّ
ال ْر ِ
���ب المْ ُ ْف ِ�سدِ ي َن { (الق�ص�ص ،)77:وقد بلغ ا�ستنكار القر�آن نف�سه لالجتاه
اهلل اَل يُ ِح ُّ
ال�سلبي من حترمي املباح �أن �سماه اعتداء ،و�سمى �أ�صحابــــــه باملعتديـــن� ،إذ يقـول
}ي�أيُّ َه���ا ا َّلذي��� َن �آ َمنُوا ْ الَ تحُ َ ِّر ُمــــوا ْ َط ِّي َب ِ
ـــات َما �أَ َحـــل اهلل لَ ُكــــ ْم َوالَ تَ ْعتَــــدُوا ْ �إِنَّ اهلل
الَ يُحــــ ُِّب المْ ُ ْعتَدِ يـــنَ{ (املائدة.)87:

اإلسالم جاء متوافقا مع الفطرة البشرية
بال إفــراط وال تفريط ليحقق التوازن بين
أهداف الحياة
ق���ال املف�سرون عند تف�سري الآي���ة ال�سابقة :لقد جاء دين الإ�سالم ليحقق ال�صالح
والت���وازن املطل���ق والتنا�س���ق الكامل بني طاق���ات احلياة الب�شري���ة جمعيا ،فهو ال
يغفل حاجة من حاجات الفطرة الب�شرية ،وال يكبت كذلك طاقة بناءة من طاقات
الإن�س���ان ،وتعم���ل عمال �سويا ،وال تخ���رج عن اجلادة ،ومن ثم ح���ارب الرهبانية،
لأنه���ا كبت للفطرة ،وتعطيل للطاقة ،وتعويق عن �إمناء احلياة ،ومنوها ،وجتددها،
لق���د خل���ق اهلل هذه احلياة لتنم���و ،وتتجدد ،وترتقي ،وعن طري���ق النمو والتجدد
املحكوم�ي�ن مبنه���ج اهلل .والرهبانية وحترمي الطيبات الأخ���رى ت�صطدم مع منهج
اهلل للحياة ،ولأنها تقف بها عند نقطة معينة بحجة الت�سامي واالرتفاع ،والت�سامي
واالتف���اع داخ�ل�ان يف منهج اهلل للحياة ،وف���ق املنهج املي�سر املطاب���ق للفطرة كما
يعلمها اهلل ،والإ�سالم دائما ي�أخذ بف�ضيلة الو�سط ،ال �إفراط وال تفريط ،فال يحرم
الرغبة ،ولكنه ينظمها ،وال يقر الإ�سراف فيها ،كما ال يقر رف�ضها ،وهو ي�سعى �إىل
�إقامة التوازن الدائم بني �أهداف احلياة ،و�ضرورات املجتمع ،ونوازع الفرد ،ودون
�أن يطغ���ى ه���دف على هدف ،وعل���ى هذا ف�إن التدين احل���ق يف الإ�سالم لي�س هو
التخل�ص من الرغبات وال�شهوات ،ولي�س هو التق�شف بالكف عن اللذات.
والواقع �أن �إنكار الإ�سالم للرهبانية هو جزء من ر�سالته �إىل التوحيد و�إىل حترير
الإن�س���ان من العبودية ،تلك العبودية التي �أ�شـــــ���ار �إليها القر�آن يف قولــــه تعالــــى
}ات ََّخ��� ُذوا ْ �أ َ ْح َبا َرهُ��� ْم َو ُر ْه َبانَ ُه ْم �أَ ْربَا ًبا ِّمن ُدونِ ا ِ
هلل َوالمْ َ ِ�سي َح ابْ َن َم ْريمَ َ َو َما ُ�أمِ ُروا ْ �إِ َّال
ِل َي ْعبُ���دُوا ْ �إِلَـ ًه���ا َو ِ
احدًا َّال �إِلَـ َه �إِ َّال ُه َو ُ�سبْ َحانَ ُه َع َّما يُ ْ�شرِ ُكونَ{ (التوبة ،)31:فقد قرر
الإ�س�ل�ام حقيقة �أ�سا�سية لينفرد بها يف مقارن���ات الأديان ،وهي �أن الإ�سالم لي�س
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درا�سات

َفل ْ َي ْ�ستَ ِجيبُ���وا ْ ليِ َولْيُ�ؤْمِ نُ���وا ْ بِ���ي لَ َعلَّ ُه��� ْم
يَ ْر ُ�شدُونَ{)البقرة.)186:

يقول« :ال يخفى على عامة البوذيني �أن
الأديرة ق�صور فاخرة ،و�أماكن للفجور،
وبعد �أن �أ�صب���ح الرهبان يحرتفون بيع
الأ�صن���ام والتماثي���ل ،ويك�سب���ون �أموال
النا����س بالعرافة ،والتنجي���م ،والكهانة,
و�أ�صابه���ا املل���ل ،و�أ�صبح���ت بعيدة عن
املب���ادئ ،واملن�ش����أ لأجله���ا» �صدق اهلل
العلي احلكي���م }يَ�أَيُّ َها ا َّلذِ ي��� َن �آ َمنُوا ْ �إِنَّ
َكثِ�ي�راً ِّم َن الأَ ْح َب���ارِ َوال ُّر ْه َب���انِ لَ َي ْ�أ ُكلُو َن
َّا����س بِالْ َب ِ
�ص��� ُّدو َن
�أَ ْم��� َوا َل الن ِ
اط���لِ َويَ ُ
َع���ن َ�سبِي���لِ اهلل{ (التوب���ة.)34:

في���ه طائفة معينة ت�سم���ى رجال الدين
�أو الرهب���ان �أو م���ا �شابه ذل���ك ،لأن كل
معتن���ق للإ�سالم هو رجل الدين ،وكلهم �إن دعوة النا����س �إىل التبتل واالنفراد،
�سواء �أم���ام قوانيني ال�ش���رع و�أحكامه ،واالعت���زال ع���ن جمتم���ع النا����س ،ه���و
فاحل�ل�ال حالل للجميع واحلرام حرام تعطيل لإعم���ار الأر�ض ،وخمالف لروح
عل���ى اجلميع ،والفرائ����ض ملتزمة على احلي���اة االجتماعية التي فط���ر النا�س
اجلمي���ع ،والإ�س�ل�ام مل يع�ت�رف عل���ى عليها .وهذه الرهبنة يف احلقيقة تعترب
الإطالق ،ومل ي�سمح �أبدا ب�إن�شاء طبقة نوعا من التط���رف البعيد عن احلكمة
متميزة عن �سائ���ر امل�سلمني ،وبطقو�س وع���ن طبيع���ة الإن�س���ان االجتماعي���ة،
دينية خا�صة ت�سمى ال�سلطة الرهبانية ،فلي����س م���ن الدي���ن يف �ش���يء �أن يبتعد
�أو الهيئ���ة الالهوتي���ة� ،أو الو�ساط���ة الفرد ع���ن جمتمعه ،وع���ن �إخوانه من
الكهنوتي���ة ،عل���ى النح���و ال���ذي يعرف بن���ي الإن�س���ان ،ليعي����ش وحي���دا بعيدا
لدى البوذي�ي�ن ،والن�صارى ،والهندو�س ،ع���ن النا����س ،ويق�ض���ي �أيام���ه يف جوع
فل���كل م�سلم �أن يتفقه يف دينه ،في�صبح وحرم���ان� ،أو يعي����ش يف جمتم���ع ديري امل�صادر واملراجع:
فقيها م���ن رجال دينه ،دون طقو�س وال
ي����أكل ما تي�سر له م���ن �صدقات النا�س .البوذية تاريخها وعقائدها .311 - 278
وهن���اك مفا�س���د وانحرافات يف �سلوك قامو�س امل�صطلحات البوذية .132
اعتم���اد على �سلط���ة دينية خا�صة ،كما
تعاليم للرهبان للقدي�س «بوذتات بيهك�شو» من 8-5و 29-28
�أن لكل م�سلم �أن يعبد ربه ،ويتقرب �إليه الرهبان �أنف�سهم ،داخل جدران الأديرة
ح�ضارات الهند 361-360
ب���دون و�ساط���ة ،ومتى �ش���اء و�أين �شاء ،وخارجها ،ويرجع ال�سبب يف كل الف�ساد
تاريخ الديانة البوذية .112
لأن ال�صلة ب�ي�ن اهلل والإن�سان ال فجوة والفجور فيها �إىل الغلو والت�شدد الذي
كتاب «بودا دهارما» 48
فيها ،فلي�س يف الإ�سالم و�سطاء بيدهم
�أوج���ده الرهبان يف نظام الرهبنة .وقد يف كتابه مبادئ عامة يف الريا�ضة النف�سية 31و.32
ال�شفاعة� ،أو الو�صاية� ،أو الوالية� ،أو ما هاجم بع�ض العلماء البوذيني املعا�صرين من كتاب مبادئ عامة يف الريا�ضة النفي�سة « 44و.»48
�شابه ذل���ك } َو�إِ َذا َ�س َ�ألَ َ
ه���ذه االنحراف���ات يف الرهبنة ،فهاهو من كتاب ما هو ال�صواب واخلط�أ .19
���ك ِع َبادِ ي َع ِّني
الباح���ث الب���وذي الدكت���ور «فرام���وت» كتاب تريبيتاكا .290-289 132-153-152-138
الد ِاع �إِ َذا د ََعانِ
يب د َْع َوةَ َّ
يب �أُ ِج ُ
َف�إِنيِّ َقرِ ٌ
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ريا�ضـ ــة

بطل إسبانيا لالسكواش يعتنق اإلسالم
بع���د ف�ت�رة م���ن القراءة والبح���ث عن احلقيق���ة اقرتبت �أكرث م���ن عام ون�صف ع���ام اعتنق
�ستيفان جاليفي بطل �إ�سبانيا لال�سكوا�ش الإ�سالم ،وهو امل�صنف التا�سع يف الرتتيب العاملي
للمحرتفني.
وقال جاليفي يف ت�صريحات خا�صة للأهرام �إنني وجدت احلقيقة التي تطابق الواقع الذي
نعي����ش فيه بع���د م�ضي �أكرث من � 18شهرا ق���ر�أت فيها العديد من الكت���ب الدينية ووجدت
يف الق���ر�آن ال���ذي ا�شرتيت���ه من املكتبة العام���ة يف مدريد بن�سخة مرتجمة م���ن العربية �إىل
الأ�سبانية -ما جعلني �أ�صدق �أن هذا الكون يدار ب�إتقان من خالل اخلالق وهو اهلل.
و�أ�ض���اف بط���ل �إ�سبانيا �أن زمالئي من حمرتيف اال�سكوا�ش تعجب���وا من دخويل يف الإ�سالم
لأنني ظللت فرتة غري مقتنع ب�أي �شيء ومل �أكن م�ؤمنا على الإطالق طوال حياتي ،وقال �إنني
�أدعوه���م يف كل بطول���ة لقراءة القر�آن ,وقال �سيتفان جاليفي �إنني �أعتز ب�صداقة الكثري من
العبي م�صر �أمثال رامي عا�شور وحممد ال�شوربجي وطارق م�ؤمن وعمر م�سعد.

ماتيتش لـ"محمد
صالح" :لم أقصد اإلساءة
للدين اإلسالمي
ك�شف النجم ال�صربي نيمانيا ماتيت�ش،
الع���ب و�س���ط ت�شيل�س���ي الإجنلي���زي،
�أن���ه مل يق�صد توجي���ه �أي �إهانة للدين
الإ�سالم���ي ،حينم���ا و�ص���ف املو�سيقى
التي ي�ستمع �إليها النجم امل�صري حممد
�ص�ل�اح ب�أنه���ا �أ�س���و�أ مو�سيق���ى ا�ستمع
�إليه���ا يف حيات���ه .وكان ماتيت�ش قال يف
ح���وار للموقع الر�سم���ي لناديه �إن �أ�سو�أ
مو�سيق���ى ا�ستم���ع �إليه���ا يف حياته هي
الت���ي ي�ستم���ع لها حممد �ص�ل�اح ،فيما
رد �ص�ل�اح قائلاً �إنه ال ي�ستمع ملو�سيقى
ولك���ن لأنا�شي���د دينية لل�شي���خ م�شاري
را�شد العفا�سي.
و�أو�ضح ماتيت�ش يف ت�صريحاته ل�صحفية
"�ص���ن" الربيطاني���ة �أن بع�ض ال�صحف
نقلت ت�صريحاته ب�شكل خاطئ ،م�ضيفا
�أن���ه كان ميزح ب�ش����أن مو�سيقى �صالح،
ومل يك���ن يعلم �أن م���ا ي�سمع���ه �أنا�شيد
ديني���ة ،م�ش���د ًدا عل���ى احرتامه جلميع
الأديان.
52
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العب تشيلسي المسلم يبني مسجدا بوطنه السنغال
ق��� َّدم الع���ب فريق "ت�شيل�س���ي" الإجنليزي "دميبا با" واملع���روف بتدينه مبل ًغا م���ن املال لبناء
م�سج���د مبوطن���ه الأ�صلي بـ"ال�سنغ���ال" ،م�ؤكدًا �أهمي���ة �أن يكون امل�سلم �إن�سا ًن���ا �صا ً
حلا ينفع
جمتمعه.
وي�أتي الالعب �ضمن �أف�ضل  40الع ًبا على م�ستوى العامل ،وي�شتهر بالتزامه التعاليم الإ�سالمية
يف مظاهر حياته ،وال�سجود عقب �إحراز الأهداف.
وحت���ى عام  1992كان الالع���ب "نعيم" هو الالعب الوحيد امل�سلم بالدوري الإجنليزي �ضمن
�صف���وف فري���ق "توتنهام" ،ولك���ن �أ�صبحت الف���رق الأوروبية الآن ت�ضم العدي���د من الالعبني
املوهوبني امل�سلمني املعروفني بتدينهم.
ويُع���د الالعب املايل "فريدريك عمر كانوتيه" مث���االً لالعبني امل�سلمني امل�شهورين بامل�ساهمة
يف الأعم���ال اخلريية؛ حيث بنى م�سجدًا يف "�سيفيل" بـ"�إ�سبانيا" بقيمة � 700ألف دوالر عام
.2007

هل تعلم عدد الالعبين المسلمين في مونديال البرازيل؟
يبل���غ ع���دد الالعبني امل�سلم�ي�ن يف مونديال الربازيل  102العب على �أق���ل تقدير ،موزعني على
 12منتخب���ا ،م���ن �إجم���ايل املنتخبات الـ 32امل�شارك���ة يف ك�أ�س العامل ،والت���ي ت�ضم  736العباً.
فبالإ�ضاف���ة �إىل اجلزائ���ر والبو�سنة و�إيران ،يتواجد الالعبون امل�سلمون يف منتخبات الكامريون،
و�ساحل العاج ،وغانا ونيجرييا ،وبلجيكا ،وفرن�سا ،والربازيل ،و�أملانيا ،و�سوي�سرا.
وي�صعب -على وجه الدقة� ،-إح�صاء العدد الر�سمي لالعبني امل�سلمني ،حيث �إن بع�ض الالعبني
ال توج���د معلوم���ات كافية عنه���م ،والبع�ض الآخر ي�صع���ب احل�صول على ت�أكي���دات من م�صادر
موثوق���ة ح���ول اعتناقه���م الإ�سالم ،مثل النج���م الهولندي روبني فان بري�س���ي ،والنجم البلجيكي
�إيدين هازارد املعروف عند الكثري من ع�شاق الكرة� ،أنهما اعتنقا الإ�سالم منذ �سنوات.
ي�ش���ار �أن نيجريي���ا ،و�ساحل العاج ي�شكل امل�سلمون فيها الأغلبية ،مما يعني احتمالية وجود عدد
�أك�ب�ر م���ن الالعبني امل�سلمني يف منتخبيها� ،إال �أن �أ�سماء الالعب�ي�ن الأجنبية حالت دون التحقق
مما �إن كانوا م�سلمني �أم ال.

"فيا" ..مشاركتي
بجوار "أبيدال  ،توران"
غيرت وجهة نظري
عن اإلسالم
�أك���د "ديفيد فيا" العب فري���ق �أتليتكو
مدري���د �أن���ه كان يف املا�ض���ي يظ���ن �أن
الإ�سالم دين �إرهاب وقتل للنا�س ،ولكن
عندم���ا �شارك���ت بج���وار "�أبي���دال" يف
�صفوف بر�شلون���ة وكذلك "�أردا توران"
ب�صف���وف �أتليتك���و مدري���د اكت�شفت �أن
الدي���ن الإ�سالمي دي���ن �سماحة وطيبة
وخلق رفيع ،فلم مير علي طوال م�شواري
الكروي ﻻعبان خلوق���ان مثلهما ،وكانا
�سبب���ا يف تغيري وجهة نظري عن الدين
الإ�سالمي.

 2.8مليون كتاب للتعريف باإلسالم في مونديال 2014
د�شن املجل�س الأعلى للأئمة وال�ش�ؤون الإ�سالمية يف الربازيل ،حملة "اعرف الإ�سالم"،
للتعريف بالدين الإ�سالمي خالل فعاليات ك�أ�س العامل .2014
وق���ال خال���د تقي الدي���ن ،رئي�س املجل����س الأعلى للأئمة وال�ش����ؤون الإ�سالمي���ة يف الربازيل
وامل�ش���رف الع���ام على احلملة ،يف ت�صريحات للأنا�ضول� ،إن  21مركزا �إ�سالميا يف عدة مدن
يف الربازيل ،ي�ستقبل  2.8مليون كتاب للتعريف بالدين الإ�سالمي بع�شر لغات خمتلفة.
و�أ�ضاف �أن هذا العدد ال�ضخم من الكتب �سي�ستخدم يف �إطار حملة "اعرف الإ�سالم" ،خالل
فاعلي���ات ك�أ�س العامل لكرة القدم .وقال تق���ي الدين �إن "ع�شرات ال�شاحنات ال�ضخمة ،التي
حتم���ل الكت���ب واملواد الدعوية ،لأكرث من  21مرك���زا �إ�سالميا على امتداد دولة الربازيل ،يف
�أكرب تظاهرة دعوية ت�شهدها تلك الدولة".
يذك���ر �أن املجل����س الأعلى للأئمة وال�ش�ؤون الإ�سالمي���ة يف الربازيل ،و�ضع خطة مل�شروع كبري
للتعريف بالإ�سالم خالل فاعليات ك�أ�س العامل التي تقام يف الربازيل.
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مفاهيـ ــم دعويـ ــة

رحم الله عبدا قال فغنم أو
سكت فسلم
د .وليد خالد الربيع � /أ�ستاذ الفقه املقارن  -جامعة الكويت

نعمة الكالم والإبانة عن املراد من �أجل
النع���م التي امنت اهلل عز وجل بها على
عباده وميزهم بها عن البهائم كما قال
عز وجل} :ال َّر ْح َمنَُ .علَّ َم الْ ُق ْر�آنََ .خل َ َق
النْ َ�سانََ .علَّ َم ُه الْ َب َيانَ{.
ْ إِ
ق���ال ابن كثري“ :يُ ْخرب تَ َعالىَ َع ْن َف ْ
�ضله
َو َر ْح َمت���ه ب َ
ِخلْقِ ���هِ �أَنَ ُه �أَنْ��� َز َل َعلَى ِع َباده
الْ ُق��� ْر�آن َويَ َّ�س َر ِح ْف َظ ُه َو َف ْه َم��� ُه َعلَى َم ْن
َر ِح َمهُ ،ثم نقل عن الحْ َ َ�سن تف�سري قوله
}علَّ َم��� ُه الْ َب َي���انَ{ ،قال :يَ ْعنِ���ي الن ُّْطق،
َ
َ
َ
َ
َو َقال َّ
ال�ض َّحاك َوقتَادَة َوغيرْ ه َما :يَ ْعنِي
الخْ َ �ْي�رْ َو َّ
ال�ش��� ّرَ ،و َق��� ْول الحْ َ َ�س���ن هَ ُهنَا
َ
ال�س َياق فيِ تَ ْعلِيمه
�أَ ْح َ�س���ن َو�أَ ْق��� َوى ِ ،ألنَّ ِّ
تَ َع���الىَ الْ ُق ْر�آنَ ،وهُ��� َو �أَدَاء ِتلاَ َوتهَ ،و�إِنمَّ َ ا
يَ ُك���ون َذل َ
ِك ِبتَيْ ِ�سريِ الن ُّْط���ق َعلَى الخْ َ لْق
َوتَ ْ�سهِ يل ُخ��� ُروج الحْ ُ ُروف مِ ْن َم َو ِ
ا�ضع َها
مِ ��� ْن الحْ َ لْ���ق َواللِّ َ�س���ان َو َّ
�ْي�ننْ َعلَى
ال�ش َفتَ ِ
ا ِْختِالف مخَ َ ارِ ج َها َو�أَنْ َواع َها”اهـ.
وي���رى الط�ب�ري �أن البي���ان �أ�شم���ل من
جم���رد النط���ق ،وق���ال الطاه���ر ب���ن
}علَّ َم��� ُه الْ َب َي���انَ{ خرب ثالث
عا�ش���ورَ :
ت�ضم���ن االعتب���ار بنعم���ة الإبان���ة ع���ن
املراد واالمتنان بها بعد االمتنان بنعمة
الإيجاد� ،أي علم جن�س الإن�سان �أن يبني
عم���ا يف نف�سه ليفيده غ�ي�ره وي�ستفيد
هو .والبيان :الإعراب عما يف ال�ضمري
م���ن املقا�صد والأغرا����ض ،وهو النطق،
وب���ه متي���ز الإن�س���ان ع���ن بقي���ة �أنواع
احليوان ،فهو من �أعظم النعم.
ومعن���ى تعليم اهلل الإن�س���ان البيان� :أنه
خلق فيه اال�ستعداد لعلم ذلك”اهـ.
وم���ن يت�أم���ل يف �أحوال النا����س يجد �أن
يف كث�ي�ر منهم حب ال���كالم واال�ستكثار
من���ه فيم���ا ينف���ع وفيما ال ينف���ع ،فيما
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يعل���م وفيما يجه���ل ،فيما يهم���ه وفيما
ال يعني���ه ،ب���ل �إن بع�ضه���م ق���د ات�صف
ببع����ض ال�صفات املقيتة كما قيل :فالن
مت�ش���دق ،ثرث���ار ،مهذار ،غ���ث املنطق،
تفه ال���كالم ،يتمنطق باله���راء ،ويتنطع
بف�ضول الق���ول ،ويتكرث بلغو املقال� ،إذا
تكلم ان�صرف���ت عنه الوجوه ،و�أعر�ضت
عنه القلوب ،وانقب�ض���ت منه ال�صدور،
و�سئمته النفو�س.
ولهذا جند الن�صو�ص ال�شرعية والآداب
الديني���ة تقرر ف�ضيلتني ال غنى للم�سلم
عنهم���ا ،وهم���ا؛ �إم���ا النط���ق بخ�ي�ر �أو
ال�صم���ت وحف���ظ الل�س���ان ،فع���ن �أب���ي
هري���رة ر�ضي اهلل عن���ه� :أن ر�سول اهلل
[ ق���ال) :من كان ي�ؤمن ب���اهلل واليوم
الآخر ،فليقل خريا �أو لي�صمت(.
والن�صو�ص ال�شرعي���ة التي تقرر خطر
الل�س���ان كث�ي�رة مما ي���دل عل���ى ف�ضل
ال�صم���ت وقلة ال���كالم ،منها قول النبي
[ �« :إن العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها
يف النار �أبعد م���ا بني امل�شرق واملغرب»
«متف���ق عليه» ،قال الن���ووي« :معناه :ال
يتدبره���ا ويفكر يف قبحه���ا ،وال يخاف
ما يرتت���ب عليها ،وهذا كل���ه حث على
حفظ الل�سان».
ع���ن عقبة بن عامر ق���ال :قلت :يا ر�سول
اهلل ،م���ا النجاة؟ قال [�) :أم�سك عليك
ل�سان���ك ،ولي�سع���ك بيت���ك ،واب���ك عل���ى
خطيئت���ك( ،وق���ال �سفيان ب���ن عبداهلل:
قلت :يا ر�سول اهلل ،حدثني ب�أمر �أعت�صم
به ،قال [) :قل :ربي اهلل ثم ا�ستقم(،
قلت :ي���ا ر�سول اهلل ،ما �أكرث ما تخاف
علـــ���ي؟ ف�أخذ بل�س���ان نف�ســــــه ثم قال:
ّ
)هذا(.

وال يخف���ى �أن اجل���دل واالعرتا����ض
والنقا�ش العقيم بني النا�س �سبب لكثري
م���ن البغ�ض���اء واخل�صوم���ات ،فبع����ض
النا����س هوايت���ه اجلدل و�إجب���ار النا�س
عل���ى قب���ول ر�أي���ه ،ومتعت���ه يف ت�سفيه
�آراء الآخرين ،يف ح�ي�ن �أن الأمر وا�سع
واخت�ل�اف وجه���ات النظر فيم���ا يت�سع
فيه املجال للتنوع لي�س مربرا للخ�صومة
واجل���دل ،فاحف���ظ للجلي����س كرامت���ه
باح�ت�رام ر�أيه ،ولي�س م���ن ال�ضرورة �أن
توافقه ،فال�صمت يف مثل هذه املوا�ضع
خ�ي�ر م���ن اجل���دل العقي���م ،كم���ا قال
الب�ست���ي« :الواج���ب عل���ى العاقل �أن ال
يغالب النا�س على كالمهم ،وال يعرت�ض
عليه���م في���ه ،لأن ال���كالم ـ و�إن كان يف
وقت���ه ـ حظوة جليلة ،ف����إن ال�صمت يف
وقت���ه مرتبة عالية ،ومن جهل بال�صمت
عي باملنط���ق ،والإن�سان �إمنا هو �صورة
ّ
ممثل���ة �أو �صالـّ���ة مهملة ،ل���وال الل�سان،
واهلل جل وعز رفع جارحة الل�سان على
�سائر اجلوارح ،فلي�س منها �شيء �أعظم
�أج���را منه �إذا �أطاع ،وال �أعظم ذنبا منه
�إذا جنى» اهـ.
فما �أحوجنا �إىل لزوم ال�صمت والإقالل
من ال���كالم يف زمن �أ�صب���ح فيه الكالم
م�ص���درا لل���زرق ،فهناك م���ن يرثي من
ثرث���رة بع�ضن���ا ،ب���ل ويحثن���ا على كرثة
ال���كالم لي�ستن���زف �أموالن���ا ،وا�سم���ع
ن�صيح���ة الب�ست���ي حني ق���ال« :الواجب
عل���ى العاق���ل �أن يلزم ال�صم���ت �إىل �أن
يلزم���ه التكل���م ،فم���ا �أكرث من ن���دم �إذا
نط���ق ،و�أق���ل م���ن ين���دم �إذا �سكـــــ���ت،
و�أط���ول النا����س �شق���اء ،و�أعظمهم بالء
من ابتلي بل�سان مطلق ،وف�ؤاد مطبــــق»
اهـ.

م�شاهري اهتدوا

كتب :حممود بكـــر � -سكرتيـــر التحريــر

@mahmoudbakrh

«مهدي براي»
إمام مسلمي أميركا :
قرأت اآلية السابعة من سورة
الرحمن ..فأيقنت أن العدالـــة
ال تأتي إال من الله
مه�������دي ب�������راي �إمام م�سلم�������ي �أمريكا :لق�������د كنت م�سيح ًيّ�������ا ..هذا
�صحي�������ح ..ن�ش�أت يف طفولتي و�سط نظام ي�شبه النظام العن�صري
يف جن�������وب �إفريقي�������ا ،ف�������كان هن�������اك عن�صري�������ة يف �أم���ي���ركا وف�صل
للأجنا��������س ،وعلى الرغم م�������ن �أنني كنت م�سيح ًيّ�������ا كان يحدث يف
الكني�سة يوم الأحد تفريق ،فكان يجل�س البي�ض يف مكان وال�سود
يف مكان ،وال يتقبلون امل�سيحيني ال�سود.
علي
هذه العن�صرية كان لها ت�أثري كبري َّ
كطفل ،وكان يتم قذف منزيل باحلجارة
م���ن قب���ل جماع���ة عن�صري���ة مل تك���ن
ترغ���ب يف تواج���د ال�س���ود يف املنطقة،
ف�أ�صبحت طوال حياتي مهتما بالعدالة
االجتماعي���ة ،وذهب���ت �إىل كث�ي�ر م���ن
الأماك���ن يف رحلتي للبحث عن العدالة؛
حرك���ة احلق���وق املدني���ة يف الكني�س���ة،
احلركة الوطنية يف �إفريقيا ،واحلركات
ريا
الي�ساري���ة اال�شرتاكية وغريها ،و�أخ ً
فك���رت يف الر�أ�سمالي���ة عندم���ا بد�أت
عملي يف مو�سيقى الروك �أند رول.
تعلم���ت الكث�ي�ر من الأ�شي���اء من خالل
الدخول يف هذه احلركات ،على الرغم
من هذا �شع���رت �أنه مازال هناك فراغ
يف قلب���ي ،ه���ذا الف���راغ �شه���د نهايت���ه
عندما كنت �أعم���ل يف مو�سيقى الروك
�أند رول مع جنوم الروك ،وح�صلت على
لدي ثروة كبرية
الكثري م���ن املال ،وكان َّ
وطائل���ة ،على الرغم من ذلك قلبي كان
ً
فارغا.
ال يزال
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ويف �أي���ام درا�ست���ي يف الكلي���ة �أعطاين
�صدي���ق باك�ست���اين ن�سخ���ة م���ن
امل�صح���ف ال�شري���ف مرتجم���ة معانيه
�إىل الإجنليزي���ة ،كان���ت مغط���اة بكي�س
م���ن البال�ستي���ك ،وق���ال يل�“ :س���وف
ي�ساعدك ه���ذا الكتاب� ..س�أعطيه لك،
لك���ن ع���دين ب�شيء :اغ�س��� ْل يديك قبل
القراءة فيه ،و�ضعه يف مكان نظيف ،ال
تدخ���ل به احلم���ام ،وال ترتكه �أو ت�ضعه
على الأر�ض” .وقد وعدته هذا الوعد،
و�أعطاين ترجمة “يو�سف علي” ملعاين
الق���ر�آن ،وحملته معي لكل مكان ذهبت
�إلي���ه ملدة �سب���ع �سن���وات ،وعندما كنت
يف مهن���ة ال���روك �أن���د رول كن���ت �أقر�أه
م���ن وقت لآخر ،لكن مل تدخل الكلمات
قلبي بعد.
ويف �أحد �أيام عام 1972م ،وقفت �أمام
املر�آة ،و�أخذت �أنظر و�أتذكر ذلك الطفل
ال�صغ�ي�ر ،وبد�أت �أفكر فيم���ا علّمه يل
والدي و�أمي :ال�صدق ،النزاهة ،احرتام
املر�أة ،احلياء .كل هذا قد ذهب مني..

ً
فارغا ..ولكنه كان ي�شتاق �إىل
كان قلبي
�ش���يء ما؛ لذلك فتح���ت ن�سخة يو�سف
عل���ي ملع���اين الق���ر�آن ،فتح���ت ال�سورة
رقم � 55س���ورة الرحمن ،وهناك قر�أت
الآي���ة ال�سابعة التي تق���ول� :إن اهلل عز
وج���ل و�ض���ع املي���زان ال���ذي ال يتع���دى
ال�س َماء َر َف َع َها َو َو َ
�ض َع المْ ِي َزانَ{
عليه } َو َّ
(الرحم���ن� ،)7:شع���رتُ �أن �صخو ًرا تقع
عل���ى ر�أ�سي .هنا عرف���ت �أن العدالة ال
ت�أت���ي م���ن مارت���ن لوثر كن���ج ،وال ت�شي
جيف���ارا ،وال مالك���وم �إك����س� ،أو � ٍ ّأي من
ه�ؤالء ..العدالة ت�أتي من اهلل.

العدالة ال تأتي من
مارتن لوثر وال جيفارا
وال مالكوم أكس..
العدالة تأتي من الله

دعوتن ـ ـ ــا

و�أردت �أن �أك���ون �ضم���ن ه���ذه العدالة،
وهربت بنف�سي �إىل اهلل الغفور ،مل �أكن
�أع���رف كي���ف �أقول“ :ال �إل���ه �إال اهلل”،
فقط قلت :يا اهلل� ،أريد �أن �أكون م�سل ًما.
لذلك �أكملت قراءت���ي ل�سورة الرحمن،
ووجدت فيها نعم اهلل علينا كيف ن�شكر
ه���ذه النع���م ،وب���د�أت �أبك���ي لي�س لأين
مازل���ت حزي ًنا ،ولكن لأين وجدت �شي ًئا
رائ ًع���ا ،فقد وج���دت الإ�سالم ،و�أنا الآن
م�سلم منذ  30عا ًما.

ف�أن���ا مل �أج���د الإ�س�ل�ام ،اهلل هو الذي
�أر�ش���دين للإ�س�ل�ام ،ومل يك���ن هن���اك
م���كان يف �أم�ي�ركا ميكنن���ي �أن �أدر����س
فيه الإ�س�ل�ام؛ لأن الإ�سالم كان مايزال
�صغ�ي�را هناك ،ومل يكن هناك م�سجد.
ً
فبد�أت يف قراءة الكتب ،كنت يف البداية
�أقلب احلروف العربية �إىل الإجنليزية،
فعندما كنت �أقول�“ :أ�ستغفر اهلل” كنت
�أنطقها “�أ�ستغفروالها”.
ويف النهاية ذهبت �إىل املركز الإ�سالمي
بوا�شنطن؛ امل�سجد الأكرب هناك ،وكان
يوم عيد الفطر ،مل �أكن �أعلم معنى كلمة
“عي���د” ،وكان اجلمي���ع يهتفون“ :عيد
مبارك” .فظننتُ �أنهم يقولونEeat“ :
 ،”Mubarakمل �أكن �أفهم ما يقولونه،
ففهم���ت �أنهم يقولون“ :طعام مبارك”،
وكانت هذه ق�صتي مع الإ�سالم.

سالحك األقوى!
د .وفـاء بنت نا�صـر العجمي

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

يروى �أن �أهل بغداد ا�شتكوا �إىل اخلليفة
املعت�ص���م �إ�ساءة الغلم���ان الأتراك ،وقد
�أك�ث�ر املعت�ص���م م���ن �شرائه���م؛ ليقوي
اجلي�ش بهم حتى م�ل��أوا بغداد ،وكانوا
ق�ساة جفاة ،وج���اء وفد من ال�صاحلني
للخليفة املعت�صم ،وقالوا له :حتول عنا
بجي����ش الأت���راك ه���ذا و�إال قاتلناك!!
فق���ال له���م املعت�صم :وكي���ف تقاتلونني
ويف ع�سك���ري ثمان���ون �أل���ف دارع؟!
فقالوا :نقاتل���ك ب�سهام الليل ,فقال :ال
طاق���ة يل بذل���ك ،وحت���ول بجي�شه �إىل
مدينة �سامراء .

ل���ه ،لك���ن �أراد هذا الرج���ل ال�صالح �أن
يكون الن�صف والع���دل يف الدنيا ،قال:
الله���م كما لطمني بي���ده ،اللهم اقطعها
يف الدني���ا ،فا�ستوىل اخلليف���ة القاهر
عل���ى اخلالف���ة ،و�أت���ى بالوزي���ر فقطع
ي���ده ،وعلقها بباب الط���اق عند مدخل
بغ���داد ،وم��� َّر ه���ذا الفق�ي�ر ور�أى اليد
مقطوعة؛ لأنه ا�شتكى يف الثلث الأخري
من الليل!!

فه���ذه بع����ض م���ن �سه���ام اللي���ل ملن ال
ي�ص���دق �إال بالدلي���ل والربه���ان؛ ب�أنه���ا
ال�س�ل�اح الأق���وى ،فه���ذه ال�سه���ام ال
وملا قتل احلجاج العامل الرباين "�سعيد يقوى عل���ى �صدها ب�شر ،ولكن للأ�سف
ب���ن جبري" كان �آخر م���ا دعا به �سعيد :ال�شديد هذه ال�سهام وال�سيوف �سقطت
الله���م ال ت�سلطه على �أحد بعدي يقتله ،م���ن ح�سابات كثري م���ن امل�سلمني اليوم
وق���د كان ،فل���م مي�ض عل���ى قتل �سعيد يف معاركه���م م���ع �أعدائه���م ،وال يعرف
�سوى �أيام �إال وهلك احلجاج ،لكن ماذا قيمته���ا! وكيفية ا�ستخدامه���ا �إال القلة
ع���ن الليلة التي مات فيها احلجاج؟! ملا القليلة.
و�ص���ل خرب مقت���ل �سعي���د �إىل احل�سن
الب�ص���ري -رحمه���م اهلل -يف ج���وف �أين نحن من الدعاء؟
ً
اللي���ل رفع يديه
قائ�ل�ا :اللهم يا قا�صم و�أي���ن نحن من �س����ؤال اهلل القادر على
اجلباب���رة!! اق�ص���م احلج���اج ،فم���ات كل �شيء؟
احلجاج من ليلته !!
وملاذا ال نرفع الأيدي يف كل ٍ
وقت وحني،
دخ���ل �أحد ال�صاحلني عل���ى الوزير ابن �إىل مال���ك امللك وملك املل���وك �سائلني
بقي���ة -وزي���ر عبا�سي -ف َم َّد اب��� ُن بقية وراجني؟
ي���دَه ف�ضرب بها هذا الرج���ل ال�صالح،
ومل���اذا ال نح�سن ا�ستعمال الدعاء الذي
والأي���ادي ق���د تر�س���ل عل���ى اخلل���ق
�أكرمن���ا اهلل وم َّيزن���ا ب���ه ع���ن غرين���ا،
لتبط�شه���م �إن مل تقي���د بتقوى من اهلل،
ال�سيما و�أن الدعاء هو العبادة كما �صح
فق���ال له ال�صال���ح :لأ ُردَّنَّ عليك ب�سهام
يف احلديث ال�شريف ،و�أن كرثته عالمة
اللي���ل ،ق���ال :اذه���ب �أن���ت و�سهام���ك.
الإمي���ان ،ودلي���ل اللج���وء �إىل الواح���د
فا�شتك���ى �إىل اهلل ،وجل�س بعدها ِبلَيْلة
الديان.
يف ال�سح���ر يرف���ع �شك���واه �إىل الواحد
الأحد ،جل����س يف ال�سحر يدعو وي�شكو فما �أحوجنا الي���وم؛ لأن نربي �سهامنا،
ويبك���ي ويقول :ي���ا رب! لطمني ..واهلل ون�شد �أوتارنا ،ونرفع �أقوا�سنا يف جوف
يعرف �أن���ه لطمه ،واهلل �س���وف يقت�ص الليل بال�شكوى لكا�شف البلوى.
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�أدب وف ــن

�إعداد ال�شاعر :حممود عثمان

قضايا المسلمين في أفـالم "كان"
قبل �ساعات قليلة من اختتام الدورة  67من مهرجان "كان" ال�سينمائى الدويل ،ا�ستطاعت بع�ض �أفالم املهرجان
�أن تق���دم يف معاجلاته���ا الرئي�سية مو�ضوعات تخ�ص امل�سلم�ي�ن و�أن تعرب عنهم ،لعل �أهمها فيلم "البحث" للمخرج
الفرن�سي مي�شيل هانافي�شيو�س الذي قدم حرب ال�شي�شان من خالل ق�صة طفل يبحث عن �أ�سرته.
وقام���ت ببطول���ة الفيلم برييني�س بيجو و�أنتجه توما الجنمان وهم ذات الفري���ق الفرن�سي الذي ح�صل على جائزة
الأو�سكار منذ عدة �أعوام .ويف اختيارات الق�سم الر�سمي عر�ض كذلك فيلم "جليد يف اجلنة" للمخرج الربيطانى
�أن���درو ه���ومل ،وهو م�ستوحى من ق�صة حقيقية ،لفتى م�شاغب يعي�ش يف �أو�ساط اجلرمية يف لندن ثم تتغري حياته
بعد اعتناقه للإ�سالم.

ألبانيا :برنامج احتفالي عن الرسول [
في ألباسان
برناجما احتفال ًّيا يف
�أقام���ت امل�شيخة الإ�سالمية يف جمهورية "�ألبانيا"
ً
مدينة "�ألبا�سان" بعنوان" :الر�سول حممد [ عز الإن�سانية".
و ُ�أقي���م احلفل يف م�سرح املدينة ،وت�ضمن �أنا�شيد و�إلقاء ال�شعر ،وكذلك
�ص�صا ق�صرية عن �سرية الر�سول [.
َق ً
كم���ا �ألق���ى ممثل رئي�س امل�شيخ���ة الإ�سالمية "بوي���ار �سباهيو" كلمة يف
عب فيها عن النموذج والق���دوة التي ينبغي علينا اتباعه ،وهو
احلف���ل ،رَّ
الر�سول حممد [ والباقي �إىل يوم القيامة.
و�أ�ض���اف� :إن �أف�ضل و�سيل���ة التباعه [ هو التعرف عليه وعلى �سريته
وحياته و�أخالقه ،ومن بني الو�سائل التي تعيننا على ذلك الربامج التي
تقيمها امل�شيخة الإ�سالمية يف خمتلف مناطق "�ألبانيا".
وح�ضر احلفل حمافظ املنطقة "�أربني كاماين" ،ومديرة الرتبية والتعليم
يف "�ألبا�سان" "يونيدا ت�سونغو" ،ومفتي منطقة "�ألبا�سان" "�أغيم دوكا"،
وممثلو م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،وعدد غفري من امل�سلمني.
اجلدي���ر بالذك���ر �أن ه���ذا النوع م���ن الربامج لأول مرة يق���ام يف مدينة
"�ألبا�سان".
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ِإ�لىَ ِذي مْال َ َك ِارم

إيطاليا:
فيلم وثائقي لتشجيع
اندماج المسلمين
حتت رعاي���ة "املنتدى ال���دويل للدميقراطية
والأدي���ان" ،قام���ت جمموعة م���ن الإيطاليني
املهتم�ي�ن بالوج���ود الإ�سالم���ي يف "�إيطاليا"
بعم���ل فيدي���و لفيل���م وثائقي يحم���ل عنوان:
"جتمعات دينية جديدة يف �إيطاليا".
يحكي الفيلم عن كل ما يخ�ص امل�سلمني؛ من
ح���وار حول بناء امل�ساج���د� ،إىل تقنني ما هو
موج���ود منها بالفعل� ،إىل الن�ساء و�أو�ضاعهن
كم�سلمات� ،إىل اندماج امل�سلمني ،ومو�ضوعات
�أخرى عديدة ،وذل���ك من خالل لقاءات حية
م���ع م�سلمني وم�سلمات عل���ى الأخ�ص؛ حيث
يوجهن حديثهن �إىل املجتمع الإيطايل العادي
ولي�س �إىل النخبة احلاكمة.
قال���ت "مغرا����س �سعيد" -من احت���اد مغاربة
مقاطعة "لومباردي���ا"� :-إن مو�ضوع امل�ساجد
مه���م لكل م�سل���م؛ حي���ث �إن امل�سلم احلقيقي
ال ميكن���ه العي�ش بدون م�ساجد ،ي�ستمد منها
الإ�شباع الروحي والرعاية الدينية.
وقال���ت "�سم�ي�رة �شبي���ب" -م���ن جمعي���ة
"ال�سعي���دة" يف مدين���ة "فريون���ا"� -إن امل���ر�أة
امل�سلم���ة تكاف���ح من �أج���ل دينها ل���و �أُتيحت
له���ا الفر�صة ،حتى وه���ي تندمج يف املجتمع
اجلديد.

َ�س َم���ا� َؤك ال تُدَانِي َه���ا َ�س َم���اءُ

َو َ
�ض��� ْوءُ َك ال يُ َغ ِّطي��� ُه ِ�ض َي���اءُ

َوفِ ْعل ُ َ
���ك ال تُ َقارِ نُ��� ُه فِ َع���ا ٌل

َف َع ْف��� ُو َك َق��� ْد َك َ�سا الأَ َّي���ا َم ُو ًّدا

َو ُج��� ُو ُدك ال يُ َقا ِبلُ��� ُه َع َط���اءُ
ف�أَ ْ
�ض َحى النُّ��� ُو ُر فِ ي َه���ا َوالْ َب َهاءُ

َق َط ْف���تَ مِ ��� َن المْ َ��� َكارِ ِم َعا ِل َي ٍ
ات

َف َحلَّ��� َق بَ�ْي�نْ َ َعيْنَيْ َ
���ك الْ َع�ل�اءُ

لأَ َّن َ
���ك ُكنْ���تَ فيِ اَلأ ْخالقِ َط ْو ًدا
ي���ب َعلَيْ َك َقالَ ْت
�إِ َذا َ�س�أَ َل الْ َغرِ ُ

تُ َز ِّينُ��� ُه المْ َ َح َّب��� ُة َوالْ َو َف���اءُ
دِ يَ���ا ُر َك :محُ ْ ِ�س��� ٌن َوا َلأ ْ
�صدِ َقاءُ

َك��� َذا َفالمْ َ��� ْرءُ يَ ْعرِ ُف��� ُه َج َم���ا ٌد

َك َم���ا الأَ ْخ�ل�ا ُق يَ ْعرِ ُف َه���ا ال َّثنَاءُ

ي���ل
���ع َجمِ ٍ
�إِ َذا َم���ا ُكنْ���تَ َذا َطبْ ٍ

َفذِ ْك��� ُر َك َ�س ْو َف يَ ْ
�ص َحبُ ُه الْ َب َقاءُ

َوتَبْ��� ُز ُغ مِ ثْ��� ُل بَ��� ْد ٍر َرا َح يَ ْعلُ��� ُو

تُ َبارِ ُك��� ُه اللَّ َي���اليِ

َوالـ ُّد َع���اءُ

لَ َق��� ْد َف���دَّتْ ُف����ؤَاد ََك ُك ُّل ُر ُو ٍح

َففِ ���ي ُك ِّل الْ ُقل ُ ُو ِب لَ َ
���ك ْ
ا�ش ِت َهاءُ
َف َح ْ�سبُك �أَ ْن تَ ُك��� ُو َن لَ َك الْفِ دَاءُ

���ال فيِ َح َي���اةٍ
َد َف َع���تَ بِ��� ُك ِّل َغ ٍ

ِيب نَ ْف ِ�س َ
َففِ َ
���ك َو َّ
ي���ك َطب ُ
الد َواءُ

ِلتَ ْح َي���ا َك ُّ
الطيُ��� ُورِ بِ�ل�ا ُقيُ��� ُو ٍد

تَ َ�سا َم ْت يَن َْط���وِ ي فِ ي َها الْ َف َ
�ضاءُ

ُه َو الإِ ْح َ�س���ا ُن َم ْطل َ ُب ُك ِّل نَ ْف ٍ�س

َو َم���ا ُك ُّل النُّ ُف ُو ِ
����س ِب���هِ َ�س��� َواءُ

�ص َب ِاح يَ ْو ٍم
َو ُك��� ْن فيِ الن ِ
َّا�س مِ ثَ َل َ

���ي َف��� ْو َق هَ ا َمتِ���هِ ُذ َكاءُ
نَقِ ٍّ

َو ِحل ْ ُم َ
���ك ال تَد َْع��� ُه لحِ ُ ْمقِ َق ْو ٍل

�ص ْمتُ َ
���ك فيِ ثَنَايَ���اهُ ِّ
َف َ
ال�شف���اءُ

اع ٍ���ة فيِ ُك ِّل َو ْق ٍ
���ت
َو ُك��� ْن ِب َقنَ َ

َف����إِنَّ َقنَ َ
اع��� َة ال ُّدنْ َي���ا ث���راءُ

�ص���رِ َك ُمو ِب َقاتٌ
لَ َق��� ْد َقا َم ْت ِب َع ْ

ف ُق��� ْم فيِ المْ َ ْك ُر َم ِ
ات َك َم���ا تَ َ�شاءُ

لَ َق��� ْد َغ َّط ْت ِ�ص َفاتُ َ
���ك ُك َّل َعيْ ٍب

و�ش���قَّ ِب�أَبْ ُح���رِ ال َّت ْق��� َوى َ�سبِي ً
ُ
ال

َف����إِنَّ ب َ
���ي الْ َهنَ���اءُ
ِحا َرهَ ���ا لَهِ َ

ولِ���ن َجنْ ًب���ا لخِ َ لْ���قِ ا ِ
هلل َد ْو ًم���ا

َف َم���ا يَبْنِي الْ���وِ دَا َد بِهِ ��� ْم َج َفاءُ

�ص ُد ُو ًقا
�إِ َذا ِ�شئْ���تَ الْ َعال َء َف ُك ْن َ

َم ُ
�ص��� ُو َن الْعِ ْر ِ�ض ِ�شي َمتُ َك الحْ َ َياءُ
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عالج نفسك بالصيام
لل�شف���اء �أ�سرار كث�ي�رة ورمبا من �أهمها
ال�شف���اء بال�صوم ،لنت�أمل ه���ذه الفوائد
الطبي���ة الكثرية لعب���ادة ال�صوم ونحمد
اهلل تعاىل على هذه النعمة.
يف كل ع���ام ن�ستع���د ال�ستقب���ال �شه���ر
رم�ضان ال���ذي هو خري �شه���ور ال�سنة،
وحتى ن�شع���ر بلذة هذه العب���ادة ونُ ْقبل
عليه���ا برغب���ة ،ينبغ���ي �أن نتعرف على
�أ�س���رار ه���ذه العب���ادة ،و�أه���م الأ�سرار
العلمية للأغذية الأ�سا�سية املذكورة يف
الق���ر�آن الكرمي .لنبحر معاً ونت�أمل هذه
الفوائد الرائعة:

اال�ستعداد النف�سي لل�صيام!
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�إن امل�ؤمن الذي يدرك فوائد ال�صيام يف ه���ذا ال�شهر �سيق ّيده ويحرمه من بع�ض
الدنيا والنعيم الذي ينتظره يف الآخرة ،امللذات..
ف�إنه بال�شك ي�ستقبل هذا ال�شهر بطاقة ال�صيام يقتل الفريو�سات ويطرد
كب�ي�رة ،وحال���ة نف�سية مطمئن���ة و�شوق ال�سموم
وتلهف ملمار�سة ال�صي���ام ..وهذا ي�ؤدي
يق���ول العلماء �إن االمتن���اع عن الطعام
�إىل رف���ع النظ���ام املناعي ل���دى امل�ؤمن
وال�شراب لفرتات حمددة يعطي فر�صة
وبالتايل حتقيق اال�ستفادة الق�صوى من
للنظ���ام املناعي ملمار�س���ة مهامة ب�شكل
ال�صيام.
�أق���وى ،ويخف���ف الأعب���اء ع���ن �أجهزة
عل���ى عك����س ال���ذي يت�ش���اءم م���ن هذا اجل�س���د لأن الطع���ام الزائ���د يره���ق
ال�شه���ر! فهو يدخن ويخ�شى �أن ينق�صه اجل�س���م ،ولذل���ك ومبج���رد �أن متار�س
بع�ض ال�سيجارات �أثناء النهار� ..أو ي�أكل ال�ص���وم ،ف�إن خاليا ج�سدك تبد�أ بطرد
كثرياً ويخاف �أن ينق�صه بع�ض الوجبات ال�سموم املرتاكمة طيل���ة العام ،و�سوف
ب�سب���ب ال�صيام ..وم���ن النا�س من تع َّود ت�شعر بطاقة عالية وراحة نف�سية وقوة
على اللهو والرتف واملع�صية في�شعر �أن مل ت�شعر بها من قبل!

عبد الدائم الكحيل

| www.kaheel7.com/ar

ال�ص�������وم يقل�������ل احتم�������ال حدوث ه�������ل لدي�������ك وزن زائ�������د؟ الفر�صة و�أن ت�صوموا خري لكم
�أمامك
الأورام ال�سرطانية
ِب
يق���ول تعاىل} :يَ�أَيُّ َها ا َّلذِ ي��� َن �آَ َمنُوا ُكت َ

�أظهرت درا�سة �أعدها باحثون بجامعة
غرونوبل الفرن�سية دور ال�صيام املتقطع
يف خف�ض معدل ح���دوث بع�ض الأورام
الليمفاوي���ة �إىل ال�صفر تقريباً ،بح�سب
جت���ارب �أجريت عل���ى الثديي���ات .كما
�أظه���رت درا�س���ات �أخ���رى �أن ال�ص���وم
املتقط���ع يرف���ع م���ن مع���دل النجاة بني
الأف���راد ،مم���ن يعان���ون م���ن �إ�صابات
يف ن�سي���ج الكب���د ،والتي متتل���ك قابلية
للتحول �إىل �أورام يف امل�ستقبل.
يقول العلماء �إن ال�صوم املنتظم مع اتباع
نظ���ام غذائ���ي طبيعي م���ع التقليل من
�أكل امللح والوجب���ات ال�سريعة ميكن �أن
يجعل عمل اخلاليا �أكرث انتظاماً ومينع
حتولها �إىل خالي���ا �سرطانية ،وبالتايل
يكاف���ح انت�شار ال�سرط���ان قبل حدوثه!
ويف درا�سة حديثة ن�شرت يف جملة علم
النف����س والغدد ال�صماء ق���ام بها فريق
من علماء جامعة كاليفورنيا حيث �أثبتوا
�أن ال�صيام لف�ت�رات متقطعة ي�ؤدي �إىل
وقف انق�سام اخلاليا ال�سرطانية ،وقد
كانت فعالية ال�صيام �أكرب من احلمية.

ال�صوم يبطئ زحف ال�شيخوخة
وال تقت�ص���ر فوائد ال�صوم على حماربة
الأمرا����ض املزمن���ة ،ب���ل تتع���دى ذل���ك
�إىل �إبط���اء زح���ف ال�شيخوخ���ة عل���ى
خاليا الدماغ ،حي���ث �أظهرت درا�سات
علمي���ة دور ال�ص���وم املتقطع ،يف ت�أخري
ه���رم اخلالي���ا الدماغي���ة ،وم�ساهمته
يف �إبط���اء ن�ش���وء مر����ض الزهامي���ر.
ه���ذه الدرا�سة �أجراه���ا املركز القومي
لبحوث ال�شيخوخة يف الواليات املتحدة
الأمريكي���ة ،حول ت�أث�ي�ر حمتمل لل�صوم
املتقطع ،وبع�ض احلميات التي تنخف�ض
فيه���ا ال�سعرات احلراري���ة �إىل الن�صف
تقريب���اً ،وتب�ي�ن دور ال�ص���وم يف ت�أخري
هرم الأن�سجة الدماغية.

هك���ذا ي�ؤك���د جمي���ع �أطب���اء الدني���ا،
فاالمتن���اع ع���ن الطع���ام ه���و �أ�سه���ل
و�أرخ����ص و�سيلة لع�ل�اج البدانة ،وهذا
ما يحققه لك ال�صيام .ولذلك ف�إن اهلل
تعاىل منحك هدية ال يعرف قيمتها �إال
م���ن �أدرك فوائدها� ،إنها �شهر رم�ضان،
فه���ذا ال�شه���ر فر�ص���ة ل�ضب���ط �إيق���اع
ج�س���دك والق�ضاء على كمي���ة الدهون
الفائ�ضة و�إعط���اء فر�صة لتنظيم عمل
الهرمون���ات وخاليا ال���دم لتقوم بعملها
يف �إع���ادة تنظيم عم���ل �أنظمة اجل�سم،
وعالج الوزن الزائد.

الصيام فرصة
لتقوية النظام المناعي
لجسم اإلنسان وإمداده
بطاقة عالية
حامل���ا يب���د�أ الإن�س���ان بال�صي���ام تب���د�أ
اخلاليا ال�ضعيفة واملري�ضة �أو املت�ضررة
يف اجل�س���م لتك���ون غذا ًء له���ذا اجل�سم
ح�سب قاع���دة :الأ�ضعف �سيكون غذا ًء
للأقوى ،و�سوف ميار�س اجل�سم عملية
اله�ضم الآيل للمواد املخزنة على �شكل
�شحوم �ض���ارة ،و�سوف يب���د�أ «بالتهام»
النفاي���ات ال�سام���ة والأن�سجة املت�ضررة
ويزيل هذه ال�سموم .وي�ؤكد الباحثون �أن
هذه العملي���ة تكون يف �أعلى م�ستوياتها
يف حال���ة ال�صيام الكام���ل� ،أي ال�صيام
ع���ن الطع���ام وال�ش���راب ،وبكلم���ة �أخ���رى
ال�صي���ام الإ�سالمي ،فت�أم���ل عظمة ال�صيام
ال���ذي فر�ض���ه اهلل علين���ا والفائ���دة الت���ي
يقدمها لنا.

ِب َعلَى ا َّلذِ ي َن مِ ْن
ال�ص َيا ُم َك َما ُكت َ
َعلَيْ ُك ُم ِّ
َقبْ ِل ُك��� ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ َّت ُق���ونَ{ «البقرة.»183:
واهلل تع���اىل ال يكتب �شيئ���اً على عباده
�إال �إذا كان في���ه م�صلح���ة ومنفعة لهم.
ولذل���ك فقد ُعرف ال�صي���ام منذ �آالف
ال�سنني قبل الإ�سالم عند معظم �شعوب
الع���امل ،وكان دائم���اً الو�سيلة الطبيعية
لل�شف���اء من كثري م���ن الأمرا����ض ،و�أن
ال�ص���وم ه���و الطريق الطبيع���ي لل�شفاء
م���ن الأمرا�ض! والعجيب ي���ا �أحبتي �أن
علماء الغرب (وبع�ضهم ملحدون) بد�أوا
الي���وم ينادون بال�صيام كو�سيلة عالجية
فعالة لكثري من الأمرا�ض ..وهذه نتائج
لأبح���اث قام به���ا علم���اء متخ�ص�صون
ي�ؤك���دون �أن ال�ص���وم يعال���ج ع�ش���رات
الأمرا�ض!!

عال�������ج �ضغوطـ ـ ـ�������ك النف�سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�������ة
بال�صيام
لل�صي���ام ق���درة فائق���ة عل���ى ع�ل�اج
اال�ضطراب���ات النف�سي���ة القوي���ة مث���ل
الف�ص���ام!! حي���ث يقدم ال�ص���وم للدماغ
وخاليا امل���خ ا�سرتاحة جي���دة ،وبنف�س
الوق���ت يقوم بتطهري خاليا اجل�سم من
ال�سم���وم ،وه���ذا ينعك����س �إيجابياً على
ا�ستقرار الو�ضع النف�سي لدى ال�صائم.
حت���ى �إنن���ا جن���د �أن كث�ي�راً م���ن علماء
النف����س يعاجلون مر�ضاه���م النف�سيني
بال�صيام فق���ط وقد ح�صلوا على نتائج
مبه���رة وناجحة! ولذل���ك يعترب ال�صوم
هو الدواء الناج���ع لكثري من الأمرا�ض
النف�سي���ة املزمن���ة مثل مر����ض الف�صام
واالكتئاب والقلق والإحباط.
يح�س���ن قدرتنا على حتمل
�إن ال�صي���ام ِّ
الإجه���ادات وعل���ى مواجه���ة امل�صاعب
احلياتية ،بالإ�ضافة للقدرة على مواجهة
الإحباط املتك���رر .وما �أحوجنا يف هذا
الع�ص���ر املليء بالإحباط �أن جند العالج
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الفعال ملواجهة هذا اخلطر! كما �أن ال�صوم الفواكه فقط وال يتميز ب�أي روحانية �أو ال�صـ ــوم �ســالح يعمــل يف اخلفـ ــاء
يح�سن النوم ويهدّئ احلالة النف�سية.

فلدى الب���دء بال�صوم يب���د�أ الدم بطرح
الف�ضالت ال�سام���ة منه �أي ي�صبح �أكرث
نقاء ،وعندم���ا يذهب هذا الدم للدماغ
يقوم بتنظيف���ه �أي�ضاً فيكون لدينا دماغ
�أكرث قدرة على التفكري والتحمل ،بكلمة
�أخرى �أكرث ا�ستقراراً للو�ضع النف�سي.

ال�صيام يعالج ال�شهوة اجلن�سية
�إن �إنتاج الهرم���ون اجلن�سي يكاد يكون

خ�ش���وع �أو �إح�سا����س مبتعة ال�صيام كما
يف البلدان الإ�سالمية.

علمـاء :الصيام أفضـل
طريقة للسيطرة على
جسم صحيح ومعافى

معدوم���اً �أثناء ال�ص���وم ،ولذلك جند �أن عالــج الكول�ستـرول ال�ضار
لل�صي���ام ت�أث�ي�را كب�ي�را عل���ى ا�ستقرار بال�صيام

�أثناء جت���ويل يف بع�ض املواق���ع الطبية
والع�ل�اج الطبيعي وجدتُ �أكرثهم ي�ؤكد
عل���ى �أن �أف�ض���ل طريقة لع�ل�اج الكثري
م���ن الأمرا�ض ه���و ال�ص���وم ،ووجدتهم
يطلق���ون ال�صيحات والن���داءات للنا�س
لكي يعتمدوا ه���ذه «التقنية» الرخي�صة
وذات الفوائ���د الكث�ي�رة .وتذكرتُ نعمة
اهلل علينا نح���ن امل�سلمني عندما �أمرنا
بال�صيام ،بل وجعل ال�صوم عبادة خا�صة
له �سبحانه ،هو يجزي بها.
وق���د �أ َّكد �أهمي���ة هذه العب���ادة حبيبنا
حممد [ عندما �ش َّبه ال�صوم بالرت�س
الذي يحتمي به املقاتل فقال« :وال�صوم
ُجنَّة» (رواه م�سلم) .وا ُ
جلنَّة هي ال�شيء
ال���ذي يحتم���ي الإن�س���ان به م���ن خطر
م���ا �أو من ع���دو ما .وال�س����ؤال :ما هي
الأخطار ومن ه���م الأعداء الذين يقف
ال�صيام بيننا وبينهم؟

احلالة اجلن�سية وجتنب الهيجان الذي �إن ال�صيام ي�ساعد مر�ضى الكول�سرتول
ي�سبب���ه امتالء املع���دة وقلّ���ة اخل�شوع ،عل���ى ال�شف���اء .وق���د يك���ون ال�سب���ب
و�إذا علمن���ا ب����أن ال�صوم ي�ؤث���ر �إيجابياً الرئي�س���ي يف ذلك هو �أن ال�صائم يتمتع
على ا�ستقرار احلال���ة النف�سية وعلمنا بنف�سي���ة جي���دة وحالة م�ستق���رة تغيب
ب�أن احلال���ة اجلن�سية تابعة ب�شكل كبري فيها االنفعاالت واال�ضطرابات ،وتخيم
للحال���ة النف�سي���ة ،ف����إن ال�ص���وم يعني علي���ه ال�سكين���ة والطم�أنين���ة ،وهذا ما
ا�ستق���رار احلال���ة اجلن�سي���ة وتخفي�ض ينظ���م عم���ل �أجه���زة اجل�س���م ويجعلها
�أكرث ق���درة وكفاءة يف ع�ل�اج اخللل يف يقول العلماء �إن �أخطر �شيء يهدد حياة
�أثرها للحدود الدنيا.
عم���ل �أجهزة اجل�سم ،مثل تنظيم �إفراز اخلالي���ا يف اجل�س���م هي ال�سم���وم التي
ال�صيام يجدد ال�شباب!
الأن�سول�ي�ن وع�ل�اج مر����ض ال�سك���ري ترتاكم داخل اخلاليا وتعيق عملها وتقلل
�أظه���رت الدرا�س���ات والتج���ارب �أن
من ن�شاطها .هذه ال�سموم متكث لفرتات
وتنظي���م م�ستويات���ه وتخفي����ض ن�سب���ة
ممار�س���ة ال�صي���ام عل���ى احليوان���ات
طويل���ة يف اجل�س���م وال ميك���ن �إزالته���ا،
الكول�سرتول ال�ضار يف الدم.
ً
ي�ضاع���ف من ف�ت�رة بقائه���ا �أو حياتها!
وغالب���ا تكون هذه ال�سم���وم م�س�ؤولة عن
وجند كذلك املئات من الكتب ال�صادرة هناك بع�ض الدرا�سات ت�ؤكد �أن ال�صوم الهرم املبكر لدى الإن�سان.
حول ال�صيام وهي مل�ؤلفني غري م�سلمني ،يعال���ج �ضغ���ط ال���دم الع���ايل ،ويق���ول
وجميعه���م ي�ؤك���دون عالق���ة ال�صي���ام الأطب���اء :هنال���ك ح���االت كث�ي�رة م���ن و�أخيـ ــر ًا
بالعمر املدي���د ،وي�ؤكد كثري من العلماء الإ�صابة ب�ضغ���ط الدم املرتفع واملزمن ،نقول وبكل ثقة� :إذا كان �أحدكم يعاين من
�أن ال�صوم ه���و �أف�ضل طريقة لل�سيطرة حي���ث ال يعط���ي ال���دواء الكيميائي �إال مر�ض مزمن ،فعلي���ه بال�صوم ،مع الإكثار
عل���ى ج�س���م �صحي���ح ومعاف���ى .وهذا نتائج حم���دودة ،وه���ذا املر�ض يعاجله م���ن تناول حبات التم���ر على الفطور ،مع
بالن�سب���ة ل�صيامه���م وهو عل���ى ع�صري ال�صيام ب�شكل جيد.
قراءة القر�آن واال�ستماع �إليه .
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احل ــوار مع الآخر

اإلسـالم والحداثــة
د� .إبراهيم ح�سن ح�سني  /رئي�س حترير جملة �سنابل امل�صرية

الدي���ن يعل���و وال يُعلى علي���ه ،وتلك هي
طبيعة الإميان عند النا�س جميعا ،وكل
م���ا يق���ع خارج الدي���ن الب���د �أن يلتم�س
امل�شروعي���ة داخله ولي�س خارجه ،حيث
يتطل���ب ذل���ك حك���م ال�ش���رع ،و�أح���كام
ال�ش���رع يف الإ�س�ل�ام ت�شم���ل :الواج���ب
واملمنوع واملندوب �إليه واملكروه واملباح.
وملا كنا نعي�ش يف عامل يتجه بقوة حا�سمة
نح���و التف���وق املع���ريف والتكنولوج���ي
واالبت���كار والإبداع ،ف�إنن���ا نحن العرب
امل�سلمني البد �أن تكون نظرتنا ملا يحدث
حولنا يف العامل نظرة حقيقية مع ذاتنا،
فامل�شه���د الفكري الثقايف العربي يظهر
�أن الت�شبث بقي���م املا�ضي التي جاوزها
الزمن مازالت قائمة يف امل�شهد العربي
رغ���م ما يحدث حولنا يف العامل ،ور�ؤية
الع���امل تتطلب النظ���رة للكون واملجتمع
والإن�سان ،وتختل���ف الثقافات املختلفة
يف ر�ؤاه���ا ال�سائ���دة يف الع���امل ،وق���د
ت�سرب���ت هذه الر�ؤي���ة �إىل عقول الب�شر
من خالل برامج تعلي���م عقيمة و�إعالم
فا�ش���ل ،وتن�شئ���ة اجتماعي���ة تركز على
تقدي����س التقالي���د حتى ول���و كانت قد
جتاوزها الزمن.
ويقودن���ا ذلك �إىل موق���ف الإ�سالم من
احلداث���ة �أو الدميوقراطي���ة ,فال�ش���رع
ق���د �أوجب النظر بالعقل يف املوجودات
واعتبارها ,والإ�سالم يف �ضوء ذلك يقبل
احلداث���ة ومقت�ضياتها من دميوقراطية
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وعقالنية وحقوق �إن�سان�...إلخ.
فالعقالني���ة مث�ل�ا واجب���ة ,لأن ال�شرع
�أوج���ب النظ���ر العقل���ي يف املوجودات
واعتباره���ا ،كم���ا �أن الدميوقراطي���ة
وحق���وق الإن�سان ,يلتم����س لها الوجوب
بتوظي���ف مفاهيم «ال�ش���ورى» ,وتكرمي
الإن�س���ان ,والدعوة �إىل العدل ,وغريها
من املفاهيم ال���واردة يف القر�آن الكرمي
واحلدي���ث ال�شريف ب�صيغة فعل الأمر,
كما ميك���ن الرج���وع بق�ضاي���ا احلداثة
املعا�ص���رة �إىل �أ�صل واحد هو امل�صلحة
العامة ,فم���ا كان منها يحقق امل�صلحة,
م�صلح���ة الإن�س���ان كف���رد وم�صلح���ة
املجم���وع ،فه���و واج���ب �أو عل���ى الأقل
مندوب �إليه ,فعل���ى �سبيل املثال� :أيهما
يحقق امل�صلح���ة العامة حكم الفرد� ,أم
احلك���م الذي يقوم على االنتخاب احلر
وعلى املراقبة الفعلية؟

َخل َ ْقنَا ُكم ِّمن َذ َك ٍر َو�أُنثَى َو َج َعلْنَا ُك ْم ُ�ش ُعو ًبا
َو َق َبائِ��� َل ِلتَ َعا َر ُف���وا{ «احلج���رات.»13:
كم���ا �أكد الإ�سالم عل���ى �ضرورة درا�سة
م���ا اخرتع���ه الإن�سان وابتك���ره و�أبدعه
م���ن �أجل ال�صالح العام لال�ستفادة منه,
ريوا فيِ
وذلك يف قوله تعاىل�} :أَ َفل َ ْم يَ ِ�س ُ
وب يَ ْعقِ لُو َن ِب َها{
ْأ
الَ ْر ِ
�ض َفتَ ُكو َن لَ ُه��� ْم ُقل ُ ٌ
«احلج.»46:

تخلف المسلمين
الحضاري منبعه التخلي
عن مقتضيات
التفكير العقلي

واجل���واب� :أن ال�ش���رع م���ع االنتخ���اب
فالإ�س�ل�ام يدف���ع الإن�س���ان �إىل طل���ب
واملراقب���ة لأنهم���ا �أق���رب �إىل ال�شورى
العل���م والبحث والإب���داع وابتكار كل ما
من �أي �شيء �آخر ,ويتطلب ذلك معرفة
يفي���د الإن�سان عل���ى الأر�ض ,ف�إن تقدم
بالرتاث للدفاع عن احلداثة وت�أ�صيلها,
الآخرين وتخلف امل�سلمني احل�ضاري يف
كم���ا �أن تطبي���ق ال�شريع���ة يف الزم���ن
القرون الأخرية ,يرجع �إىل �أن الآخرين
املعا�ص���ر يتطل���ب املعرف���ة مب���ا ي�شكل
ق���د مار�س���وا التفك�ي�ر وا�ستخدم���وا
قوامه ومعا�صرته.
عقولهم جي���دا بينما توق���ف امل�سلمون
فنحن نعي����ش يف دائ���رة �إن�سانية �أو�سع عن التفك�ي�ر ،يقول الق���ر�آن الكرمي يف
ال�س َم َوات َو َما
و�أرح���ب ,وق���د نب���ه الإ�س�ل�ام �إىل تلك ذلكَ } :و َ�س َّخ َر لَ ُكم َّما يف َّ
َ
َ
الَ ْر�ض َجمِ ي ًعا ِّمنْ ُه �إِنَّ فيِ َذلِك آليَ ٍ
ات
الدائرة م�ؤكدا عل���ي العن�صر الإن�ساين فيِ ْ أ
َّا�س ِ�إ َّنا َّل َق ْو ٍم يَت َف َّك ُرونَ{ «اجلاثية.»13:
ال�شامل بقوله تعاىل} :يَ�أَيُّ َها الن ُ

رج ـ ــال من الكوي ــت

برجس البرجس
فارس العمل اإلنساني

ولد الربج�س عام  1931يف مدينة اجلهراء
يف  21يناي���ر (كانون الثاين) 1931م ،در�س
يف بداية حياته التعليمية عند ال�شيخ �أحمد
اخلمي����س واملدر�س���ة الأحمدي���ة والقبلي���ة،
حا�صل على دبلوم يف �إدارة امل�ست�شفيات من
بريطانيا ودبلوم �إعالم من الواليات املتحدة
الأمريكي���ة ،ح�ص���ل عل���ى �أول عمل حكومي
ل���ه يف ع���ام 1944م بوظيف���ة حم�ص���ل يف
بلدية الكوي���ت ،وبعدها انتقل للعمل موظفا
يف �شرك���ة نف���ط الكويت من ع���ام - 1946
.1949
عم���ل يف دائ���رة ال�صحة منذ ع���ام 1950م
وت���درج فيه���ا �إىل �أن ع�ي�ن وكي�ل�ا م�ساعدا
يف وزارة ال�صح���ة ،وبعده���ا وكي�ل�ا لها عام
1973م ،يف ع���ام 1976م �ص���در مر�س���وم
�أمريي بتعيينه رئي�س���ا ملجل�س الإدارة املدير
الع���ام لوكالة الأنباء الكويتي���ة (كونا) وعمل
عل���ى ت�أ�سي�سها وجعلها يف م�صاف الوكاالت
العاملية..

املواجه���ة يف ح���رب  .1973وتبنى الربج�س
ق�ضي���ة البو�سن���ة والهر�س���ك واال�شرتاك يف
�إر�س���ال وتو�صي���ل امل�ساع���دات ممث�ل�ا عن
جمعي���ة اله�ل�ال الأحمر الكويت���ي ،كما قام
بالإ�ش���راف وال�سعي والتن�سي���ق مع اجلهات
الإن�ساني���ة احلكومي���ة يف الكوي���ت وجمعية
الهالل الأحمر الإيراين لتقدمي امل�ساعدات
لالجئني العراقيني يف �إيران يف عام .1994
وكان للربج�س دور بارز يف تقدمي امل�ساعدات
لروان���دا ع���ام  1994م���ن خ�ل�ال تن�سي���ق
اجله���ود بني اجله���ات احلكومي���ة والأهلية
واالحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر
والهالل الأحمر واملفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون
الالجئني وجمعية م�سلمي �إفريقيا .كما قام
بالإ�ش���راف عل���ى تقدمي امل�ساع���دات للبنان
�أثن���اء احل���رب الأهلية واالجتي���اح وجمزرة
(قان���ا) وب���ادر كذل���ك بتق���دمي امل�ساعدات
ملت�ض���رري الإع�ص���ار يف بنغالدي����ش يف عام
.1997

م�ؤ�س�س���ي جمعية الهالل الأحم���ر الكويتي،
ور�أ����س جمل����س �إدارته���ا من���ذ  ،1994كم���ا
�شغل من�صب رئي�س جمل����س الإدارة واملدير
الع���ام لوكالة الأنباء الكويتية كونا يف الفرتة
ب�ي�ن 1976و  ،1992ووكي���ل وزارة ال�صحة
امل�ساعد ع���ام  1964ووكي���ل وزارة ال�صحة
عام 1974.
ونال الربج����س �أو�سمة كث�ي�رة ،وحاز تكرمي
ال�صليب الأحمر واله�ل�ال الأحمر الدوليني
ومنظم���ات �إن�ساني���ة ودولي���ة كث�ي�رة للدور
الكب�ي�ر ال���ذي لعب���ه يف خدم���ة املحتاج�ي�ن
واملنكوب�ي�ن يف العامل بقيادته جمعية الهالل
الأحم���ر الت���ي �أو�صل���ت ال�ص���ورة النا�صعة
للعم���ل اخلريي والإن�ساين الكويتي �إىل دول
العامل كافة.
ومن �أبرز الأعمال التطوعية واخلريية التي
ق���ام بها الربج�س تبني���ه م�شروع اللقطاء يف
امل�ست�شف���ى الأم�ي�ري النتق���ال تبعيتهم �إىل
وزارة ال�ش����ؤون االجتماعي���ة ،وتطوير فكرة
�إن�ش���اء وحدة للأطفال غري كاملي النمو �إىل
جان���ب م�ساهمت���ه ومبادرته ب�إن�ش���اء معهد
التمري����ض ،وكذلك تبني م�شروع �إن�شاء بنك
الدم يف وزارة ال�صحة.

و�ساه���م الربج����س يف تق���دمي امل�ساع���دات ا�ستم���ر يف �أداء واجب���ه الإعالمي حتى عام
والتربع���ات والإ�شراف على بنك الدم لدول 1992م ،وكان���ت للمرح���وم جه���ود ملمو�سة
املواجهة يف ع���دوان  1967والإ�شراف على وموثق���ة يف «لن���دن» �أثن���اء الغ���زو العراقي
تقدمي امل�ساع���دات والفرق الطبي���ة التابعة الغا�شم ،حيث �إنه ا�ستطاع ب�إمكانات حمدودة
ل���كل م���ن وزارة ال�صح���ة واله�ل�ال الأحمر ومتوا�ضع���ة �أن يفتت���ح مق���را لوكال���ة الأنباء
الكويتي ب�أحداث �أيلول (�سبتمرب)  1970يف الكويتية هناك ،تلبية لواجبه الوطني ولتكون
الأردن ،وكذل���ك تنظيم فرق الهالل الأحمر منربا �إعالميا يواجه الغزاة املحتلني.
ت���ويف برج�س الربج����س -رحمه اهلل تعاىل-
ووزارة ال�صح���ة لتق���دمي امل�ساع���دات لدول يع���د املرحوم برج����س حم���ود الربج�س من يوم الأربعاء املوافق 2014/5/14م.
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�إعـــداد :د� .صفي الدين �أحمد

�صحتك بالدنيا

حساء الدجاج
عالج ناجح!

ين�صحن���ا الأجداد دائما ب�شرب ح�ساء الدجاج الدافئ،
خ�صو�صا وقت املر�ض �أو نزلة الربد.
ق���ام الأطباء ب�إج���راء درا�سة طبية ن�ش���رت يف الدورية
الأمريكي���ة للأ�سالي���ب العالجي���ة .حيث وج���دوا مادة
الكارنو�سني ،وهي مادة مقوية للمناعة ،توجد يف ح�ساء
الدجاج .ووجدوا بالتجربة �أن ت�أثريها يف تقوية املناعة،
مثال يف حاالت نزالت الربد ،يكون فوري .لكنهم وجدوا
�أن الت�أث�ي�ر �أي�ضا م�ؤق���ت ،وينتهي خالل �ساعات .فائدة
�أخرى ذكرته���ا درا�سات طبية حول نف�س املو�ضوع ،هي
�أن ح�س���اء الدجاج ي�ساهم يف تخفي���ف احتقان الأنف،
ويح�سن من �أداء ال�شعريات التنف�سية يف تنقية القنوات
التنف�سية.

صحتك من آنية الطبخ
يف الوق���ت الذي نهت���م فيه ب�شكل كبري بنوعية ما ن����أكل ،قد نن�سى �أحيانا
�أن الآني���ة امل�ستخدم���ة يف الطب���خ لها �أث���ر �أي�ضا على �صحتن���ا .خ�صو�صا
كونه���ا ت�ستخدم ب�شكل متكرر ،و�أنه���ا ت�ستخدم على درجات حرارة عالية.
الأن���واع ال�سيئة هي الأملني���وم والتفلون .الأملنيوم :ظل ا�ستعماله يعترب �آمنا
�إىل �أن ظه���رت عالقة بني الطبخ ب�آنية الأملنيوم ،ومر�ض الزهامير .تزداد
ن�سب���ة اختالط الأملنيوم مع الطعام يف حال طبخ الطعام احلم�ضي .يعترب
الأملنيوم معيق قوي لعمل اجلهاز الع�صبي.
التفل���ون :ي�ستخدمه البع�ض ب�سبب خا�صية منع االلت�صاق .وجد الباحثون
�أن ه���ذه الآني���ة حت���ت احل���رارة العالي���ة ميك���ن �أن يخ���رج منه���ا حم�ض
بريفلوروكوتاني���ك ،واملرتب���ط ب�أمرا�ض ال�سرط���ان وا�ضطرابات هرمونية.
الأنواع اجليدة :ال�ستي���ل وال�سرياميك .ال�ستينلي�س �ستيل :مكوناته تتحمل
احل���رارة ب�شكل ع���ال دون �أن تتداخل مع الطعام ،وهي �آمنة .ال�سرياميك:
تتمي���ز �آنية ال�سريامي���ك ب�أنها ال ينتج عنها �أي م���واد تتداخل مع الطعام،
وتتحمل حرارة عالية يف الفرن �أي�ضا.
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نقص فيتامين ب 12
أكثر مما يتوقع الكثيرون
مع تزاي���د اهتمام الط���ب يف ال�سنوات
الأخرية مب���دى تف�شي نق����ص فيتامني
د وانعكا����س ذل���ك على �صح���ة اجل�سم
عموم���ا ولي�س فقط العظ���ام ،بد�أ عدد
متزايد من العلماء بالرتكيز على نق�ص
فيتامني ب 12ويتوقع بع�ضهم �أن ن�سبة
نق�صه �أكرث بكثري مما كان متوقعا.

هذه بع�ض الأ�سباب التي ت�ؤدي لنق�صه:
� - 1أمرا�ض الأمعاء املناعية ،مثل كرون
ومر�ض �سيلياك (نق�ص امت�صا�صه) 2
 النباتي�ي�ن وقليل���ي �أكل اللح���وم (لأنهيوجد فقط يف امل�صادر احليوانية) - 3
متناويل �أدوية احلمو�ضة وقرحة املعدة
(تقلل حمو�ضة املع���دة املطلوبة لتمهيد

امت�صا�صه(  - 4بع����ض �أدوية ال�سكري
مث���ل ميتفورمني (يقلل امت�صا�صه)� .إذا
كان لديك بع�ض هذه الأ�سباب ،احر�ص
على فح�ص م�ستوى الفيتامني لديك �أو
تناول مكمل يحتوي عليه ،بعد ا�ست�شارة
الطبيب.

منظار يعمل بالروموت لتصوير القولون
يط���ور الط���ب ط���رق الت�شخي�ص بحث���ا عن طرق �أكرث �سهولة .من ذل���ك ما مت ابتكاره م�ؤخرا م���ن مركبة �صغرية تعمل
ال�سلكي���ا بالروم���وت حتت���وي على كامريا ت�صوير! مت جتربة ال�شكل الأويل من ه���ذه املركبة يف جامعة �ستانفورد ،ويتم
مرورها يف القناة اله�ضمية والتحكم فيها عن بعد ،وهي تر�سل ال�صور ال�سلكيا .يذكر �أن اعتماد مثل هذه التقنية طبيا
يتطل���ب ع���دة �سنوات من التجربة لإثبات فعالياتها و�أمانه���ا .وي�أمل العلماء بابتكار طريقة مماثلة �أ�صغر حجما ،ميكن
ا�ستخدامها لت�صوير ال�شرايني!.

تحكم بشهيتك
من خالل مضغ الطعام!
ي���رى الكثري من النا�س �صعوبة يف التحك���م بال�شهية� .إليك طريقة �سهلة:
ام�ض���غ الطع���ام جيدا .يف درا�سة طبية ن�شرت يف املجل���ة الطبية �أبيتيت،
وج���د الباحثون �أن م�ضغ الطعام ملدة �أطول قبل ابتالعه ،ي�ؤدي �إىل تقليل
ال�شهي���ة .متت الدرا�سة عل���ى جمموعة من طالب اجلامعة ،مت تق�سيمهم
�إىل ث�ل�اث جمموعات .املجموع���ة الأوىل كانوا ي�أكل���ون ب�شكل عادي .مت
�إعط���اء تعليمات للمجموعة الثاني���ة ب�إبقاء اللقمة بالفم وم�ضغها ملدة 10
ث���وان ،قبل ابتالعها� .أما املجموع���ة الثالثة مت تطويل املدة معهم �إىل 30
ثاني���ة قبل االبتالع .بعد �ساعتني من التجربة ،مت توزيع حلوى على جميع
املجموع���ات .تناول طالب املجموعة الثالثة ن�ص���ف الكمية التي يتناولها
من �شارك يف املجموعة الأوىل �أو الثانية .يف�سر العلماء ذلك ب�أنه يربمج
الدماغ على ال�شبع ،ويح�سن نوعية اله�ضم ،والنتيجة �شبع �أكرث!
( )137ــ يوليو  2014ــ رم�ضان

1435

69

البعد العقدي في العمل اإلحساني
عند شيخ اإلسالم ابن تيمية

()2-1

ذك���ر �شيخ الإ�سالم اب���ن تيمية �أن اهلل �إليه���م بدف���ع ال���زكاة �إليه���م و�إعانته���م وبني عقابهم و�أب���اح البيع والتداين �إىل
ملا ق�سم خلق���ه �إىل غني وفقري وال تتم باملاعون وغريه ،والنا�س يف هذا امل�ضمار �أجل م�سمى.
م�صلحتهم �إال ب�سد خلة الفقراء ،وحرم درجات فمنه���م من �سخر ما وهبه اهلل
الإ�سالم دين الإح�سان والرحمة
الرب���ا الذي ي�ضر الفق���راء؛ فكان الأمر عز وجل م���ن نعمة املال والبدن واجلاه
بال�صدق���ة من جن�س النه���ي عن الربا؛ يف خدمة الفق���راء واملحتاجني ،ومنهم ولأج���ل هذا كل���ه ي�ؤكد �شي���خ الإ�سالم
وله���ذا جمع اهلل بني هذا وهذا يف مثل من ا�ستغل تل���ك النعم يف تو�سيع نفوذه منذ البداية عل���ى �أن الدين وال�شرع مل
الربَا َويُ ْربِي وطغيانه.
ي�أم���ر �إال مبا هو نف���ع و�إح�سان ورحمة
قوله تعاىل} :يمَ ْ َح��� ُق اهلل ِ ّ
ال�ص َد َق ِ
ّ
ات{ ويف مثل قوله تعاىلَ }:و َما و�شي���خ الإ�س�ل�ام اب���ن تيم���ة ب�ي�ن �أن للعب���اد .بل �إن الإح�سان واجب على كل
َ
لاَ
َ
ّا�س ف
�آتَيْتُ ْم م ْن رِ ًبا ليرَ ْبُ َو يف �أ ْم َوالِ النَ ِ
�أحكام الأم���وال ثالثة �أ�صن���اف :عدل؛ ح���ال حتى يف �إزه���اق النف����س ناطقها
يَ ْربُو ِعنْ َد اهلل َو َما �آتَيْتُ ْم مِ ْن َز َكاة تُرِ يدُو َن وف�ضل؛ وظلم .فالعدل :البيع؛ والظلم :وبهيمها ،فعلى الإن�سان �أن يح�سن القتلة
هلل َف�أُولَئ َ
َو ْج َه ا ِ
ِك ُه ُم امل ُ ْ
�ضعِ ُفونَ{.
الرب���ا؛ والف�ضل :ال�صدق���ة .فمدح اهلل للآدميني والذبيح���ة للبهائم ويحرم ما
�إن �سد خل���ة الفقراء يك���ون بالإح�سان املت�صدق�ي�ن وذكر ثوابه���م وذم املرابني ذبح���ه الكتابي لعيده �أو ليتقرب به �إىل
70
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�ش���يء يعظمه .ودليل �شيخ الإ�سالم يف
ه���ذا االم���ر ق���ول النب���ي [�« :إن اهلل
كتب الإح�سان على كل �شيء ف�إذا قتلتم
ف�أح�سنوا القتلة و�إذا ذبحتهم ف�أح�سنوا
الذبحة َولْيُ ِح َّد �أَ َح ُد ُك��� ْم َ�ش ْف َرتَهَُ ،فلْيرُ ِ ْح
ِيحتَهُ».
َذب َ
ما ه ــو الإح�سان؟
يع���رف �شي���خ الإ�س�ل�ام اب���ن تيمي���ة
���ب ما ينف���ع النا�س
الإح�س���ان ب�أن���ه َجل ْ ُ
و َد ْف ُع ما ي�ضرهم.
وبناء عل���ى تعريفه هذا ف���كل م�صلحة
جمتلب���ة للعباد ت�سمى عم�ل�ا �إح�سانيا،
وه���ذا العمل قد يك���ون واجبا مثل دفع
ال���زكاة لهم ،وق���د يك���ون م�ستحبا مثل
العاري���ة وكل م���ا يجل���ب له���م املف�سدة
فهو نقي�ض���ه ،مثل الظلم لهم� ،إذ الظلم
عن���ده �ضد الإح�سان ال���ذي يدخل فيه
الع���دل وغريه ،ف����إن العادل حم�سن من
جه���ة عدله ،و�أما حيث يكون العدل هو
الواجب ،فالع���ادل �أي بكمال الإح�سان
كالعدل ب�ي�ن النا�س يف ال َق ْ�سم واحلكم،
بخ�ل�اف عدل الإح�س���ان يف حق نف�سه
يف ا�ستيف���اء حقوقه من غري زيادة ،ف�إن
ه���ذا حم�سن من جهة �أن���ه مل يَ ْعتدِ ومل
يظلم.
وعل���ى ع���د الإح�سان يدور م���ع قاعدة
"جلب املنفعة للخلق ودفع امل�ضرة عنهم
"؛ ف����إن اهلل �سماه -ح�س���ب ابن تيمية-
�صدقة .ث���م قـــــال :وقد ق���ال تعالــــى:
} َو َ�سار ُع���وا �إلىَ َمغْفِ َرة م ْن َرب ُك ْم َو َجن ٍّة
ال�س َم��� َواتُ َوالأ ْر ُ
َع ْر ُ
����ض �أُ ِع���دَتْ
�ض َه���ا ّ
ال�س��� ّراءِ
لل ْ ُمتَ َ
ق�ي�ن الذي��� َن يُنْف ُق���و َن يف ّ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َو ّ
ني
ني الغيْ���ظ َوال َعافِ َ
ال�ض��� َّراءِ َوالكاظم َ
ِ
ِ�ي�ن{
ح
ي
اهلل
و
ّا����س
ن
ال
���ب امل ُ ْح ِ�سن َ
ِ
َع���نِ
َ
ُ ُ
فذك���ر� :أنه يح���ب املح�سن�ي�ن والعافني
ع���ن النا����س .وتب�ي�ن به���ذا �أن هذا من
الإح�سان .والإح�سان �ضد الإ�ساءة وهو
فعل احل�سن �س���واء كان الزما ل�صاحبه
�أو متعدي���ا �إىل الغ�ي�ر ومنه قولهَ } :م ْن
َجا َء بِالحْ َ َ�سنَ���ةِ َفل َ ُه َع ْ�ش��� ُر َ�أ ْمثَا ِل َها َو َم ْن
ِال�س ّيئَ���ةِ َفلاَ يُ ْج��� َزى �إِ اّل مِ ثْل َ َها{.
َج���ا َء ب ّ

�إعداد :خالد ح ــدوي

جامعة حممد الأول  -كلية الآداب والعلوم الإن�سانية

فالكاظ���م للغيظ والعايف عن النا�س قد ومتا�شي���ا م���ع ه���ذه القناع���ة فقد قرر
�أح�سن �إىل نف�سه و�إىل النا�س؛ ف�إن ذلك �شي���خ الإ�سالم ابن تيمي���ة �أنه لي�س يف
عمل ح�سن���ة مع نف�سه ومع النا�س ومن �س����ؤال احل���ي للميت فائ���دة للحي ،وال
للمي���ت ،بل في���ه �شرك باملي���ت ،و�إيذاء
�أح�سن �إىل النا�س ف�إىل نف�سه.
له ،ف�إن دع���اءه ي�ؤذيه ،ولي�س فيه فائدة
والإح�س���ان هو العم���ل ال�صالح عند �شيخ
للح���ي ،بل في���ه ظلمه لنف�س���ه ،و�شركه
الإ�سالم �أي�ضا ،يق���ول اهلل تعاىلَ }:ف َم ْن
بربه ،و�إيذا�ؤه للميت ،ففيه �أنواع الظلم
َكا َن يَ ْر ُج���و ِل َق���ا َء َر ِ ّب���هِ َفل ْ َي ْع َم��� ْل َع َم�ًل�اً
الثالثة.
�صالحِ ً ���ا َو اَل يُ ْ�شرِ ْك ِبعِ َب���ا َد ِة َر ِ ّبهِ �أَ َحدًا{
َ
(الكه���ف .)110 :يقول بعد �سياقه لهذه الإح�سان للميت واحلي
الآية :والعم���ل ال�صالح ه���و الإح�سان .ورغ���م هذا كل���ه فللميت ن�صي���ب وافر
َو ُه َو فع���ل الحْ َ َ�سنَات .واحل�سنات عنده م���ن العم���ل الإح�ساين م���ن قبل احلي
���ي َما �أحب���ه اهلل َو َر ُ�سوله َو ُه َو َما َ�أمر ويتمثل ه���ذا ح�سب �شيخ الإ�سالم ابن
ِه َ
َ
ا�ستَ
َ
ِبهِ �أَمر �إِ َ
حباب .ثم ا�شرتط تيمي���ة يف الزيارة ال�شرعي���ة "وهي من
يجاب �أو ْ
يف مو�ضع �آخر �أن الذي �أمر اهلل ِبهِ ُه َو جن����س الإح�سان �إىل املي���ت بالدعاء له
ا ّل���ذِ ي َ�شرعه اهللَ ،وهُ��� َو امل ُ َوافق لكتاب كالإح�سان �إليه بال�صالة عليه ،وهي من
اهلل َو�سنة َر ُ�سوله ،فقد �أخرب اهلل تَ َعالىَ العب���ادات هلل تع���اىل التي ينفع اهلل بها
�أنه من �أخل�ص َق�صده هلل َوكا َن حم�سنا الداعي واملدع���و له ،كال�صالة وال�سالم
فيِ عمله َف�إِ ّن ُه ُم ْ�ستَحقّ لل ّثَواب َ�سامل من على النبي [ ،وطلب الو�سيلة والدعاء
ل�سائر امل�ؤمنني �أحيائهم و�أمواتهم.
الْع َقاب.
مراتب الإح�سان
وعلي���ه فالعم���ل الإح�س���اين ه���و م���ن
احل�سن���ات ،وقد يكون واجبا وقد يكون
م�ستحبا� ،إذ الإح�سان الذي ي�ستحق �أن
ي�س َّم���ى �إح�سا ًنا عن���ده هو فعل الواجب
وامل�ستح���ب .وعل���ى كل التقديرين البد
�أن يك���ون موافق���ا لكت���اب اهلل و�سن���ة
ر�سول���ه [ ،ف�إن مل يكن كذلك فهو من
البدع �أو على حد تعبريهَ ،فلاَ يكون من
ال�صالحَ .ك َما
الحْ َ َ�سنَات َو اَل م���ن الْ َع َمل َّ
�أَن م���ن ي ْعم���ل َما اَل يج���وز ،كالفواح�ش
َو ّ ُ
����س م���ن الحْ َ َ�سنَ���ات َو اَل من
الظل���م لَيْ َ
ال�صالح.
الْ َع َمل َّ
وهك���ذا يت�ض���ح �أن العم���ل الإح�س���اين
عن���د �شيخ الإ�سالم ابن تيمية ذو �صلة
وثيقة ج���دا بالبعد العق���دي ،بل �إن ما
�أ�ص���اب الإن�س���ان من م�ض���رة كاخلوف
واجلوع واملر�ض ،ف�إن اخللق ال يقدرون
عل���ى دفعها �إال ب�إذن اهلل ،وال يق�صدون
دفعها �إال ِل َغ َر ٍ�ض لهم يف ذلك ،وهذا كله
ح�سب �شيخ الإ�سالم ابن تيمية.

وله���ذه ال�صل���ة التي حتدثن���ا عنها �آنفا
�أثر �إيجاب���ي ن�ستخل�صه من هذا الن�ص
يق���ول :فامل�ؤمن ي���رى �أن عمله هلل؛ لأنه
�إياه يعبد ،و�أنه باهلل؛ لأنه �إياه ي�ستعني،
ف�ل�ا يطلب ممن �أح�س���ن �إليه جزاء وال
�شك���وراً؛ لأنه �إمنا عمل له ما عمل هلل،
كما قال الأب���رار�} :إِنمّ َ ا نُ ْطعِ ُم ُك ْم ِل َو ْجهِ
هَّ ِ
الل اَل نُرِ ي��� ُد مِ ن ُك ْم َج��� َزاء َو اَل ُ�ش ُكورا{
(الإن�س���ان ، )9:وال مي���ن عليه بذلك وال
ي�ؤذي���ه؛ ف�إن���ه قد عل���م �أن اهلل هو املانّ
علي���ه� ،إذ ا�ستعمل���ه يف الإح�س���ان ،و�أن
املن���ة هلل علي���ه ،وعلى ذل���ك ال�شخ�ص،
فعلي���ه ه���و �أن ي�شك���ر اهلل� ،إذ ي�س���ره
للي�سرى ،وعل���ى ذلك �أن ي�شكر اهلل� ،إذ
ي�س���ر له من يق���دم له ما ينفعه من رزق
�أو علم �أو ن�صر� ،أو غري ذلك.
ومن النا����س من يح�سن �إىل غريه ل َي ُم ّن
عليه� ،أو ي���رد الإح�سان له بطاعته �إليه
وتعظيم���ه� ،أو نفع �آخر ،وقد مين عليه،
فيقول� :أنا فعلت بك كذا ،فهذا مل يعبد
اهلل ومل ي�ستعنه ،وال عمل هلل ،وال عمل
باهلل ،فهو املرائي.
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اإلحسان واجب على
كل حال حتى في
إزهاق النفس ناطقها
وبهيمها
حماذير عند الإح�سان

كائ���ن مب�شيئ���ة اهلل ،ب���ل كل الأ�شي���اء
�إمن���ا تكون مب�شيئت���ه ،ولهذا يقول :فما
�ش���اء كان وما مل ي�ش����أ مل يكن ،وهو �إذا
�أج���رى نفع العباد بع�ضه���م على بع�ض،
فجعل هذا يح�س���ن �إىل هذا ويدعو له
وي�شف���ع فيه ونحو ذلك ،فهو الذي خلق
ذلك كل���ه ،وهو الذي خلق يف قلب هذا
املح�سن الداعي ال�شافع �إرادة الإح�سان
والدع���اء وال�شفاعة ،وال يجوز �أن يكون
يف الوج���ود م���ن يكره���ه عل���ى خالف
م���راده� ،أو يعلمه ما مل يكن يعلم� ،أو من
يرجوه الرب ويخافه.

وقد �أبطل اهلل �صدق���ة املنَّان ،و�صدقة
املرائ���ي ،ق���ال تع���اىل} :يَ�أَي َه���ا ا ّلذِ ي��� َن
�ص َد َقا ِت ُكم ِبالمْ ِ ّن َوالأ َذى
�آ َمنُ���وا ْ الَ تُبْ ِطلُوا ْ َ
َكا ّل���ذِ ي يُنفِ ُق َمالَ ُه رِ ئَاء النّا�س َوالَ يُ�ؤْمِ ُن
�ص ْف َو ٍان
بِ���اهلل َوالْ َي ْو ِم ال ِآخرِ َف َمثَل ُ ُه َك َمثَلِ َ
�صلْدا
َعلَيْهِ تُ َر ٌ
�صابَ��� ُه َوا ِب ٌل َفترَ َ َك ُه َ
اب َف�أَ َ
ما َك َ�سبُوا ْ َواهلل
ّال يَقْ���دِ ُرو َن َعلَى َ�ش ْيءٍ ِ مّ َّ
الَ يَ ْه���دِ ي الْ َق ْو َم الْ َكافِ رِ ي���نََ .و َمثَ ُل ا ّلَذِ ي َن
يُنفِ ُق���و َن �أَ ْم َوالَ ُه��� ُم ابْ ِت َغ���اء َم ْر َ
ات ا ِ
�ض ِ
هلل
َوتَثْبِيتً���ا ِ ّم��� ْن �أَن ُف ِ�سه ْم َك َمثَلِ َجنّ���ة ِب َربْ َوةٍ
�صابَ َه���ا َوا ِب ٌل َف�آتَ ْت �أُكل َ َه���ا ِ�ض ْع َفينْ ِ َف�إِن
�أَ َ
ل يُ ِ�صبْ َه���ا َوا ِب ٌل َف َط ّل َواهلل بمِ َ ا تَ ْع َملُو َن و�إذا كان الأمر كذلك فالبد من العامل
مَّ ْ
للعمل الإح�ساين �أن يتجنب التحذيرين
بَ ِ�صري{ (البقرة.)265 - 264:
ال�سابق�ي�ن .لأن اهلل تعاىل �أخرب �أنه من
فه���ذان حتذي���ران مهم���ان متي���ز بهما �أخل�ص ق�صده هلل وكان حم�سنا يف عمله
العم���ل الإح�ساين عند �شي���خ الإ�سالم ف�إنه م�ستحق للثواب �سامل من العقاب.
ابن تيمية وهما:
وله���ذا كان �أئمة ال�سلف يجمعون هذين
التحذير م���ن العمل الإح�ساين املرتبط الأ�صل�ي�ن؛ كق���ول الف�ضيل اب���ن عيا�ض
يف قول���ه تعاىل } ِل َيبْل ُ َو ُك��� ْم �أَ ّيُ ُك ْم �أَ ْح َ�س ُن
باجلزاء وال�شكور.
َع َملاً { قال� :أخل�صه و�أ�صوبه ،فقيل :يا
التحذير م���ن العمل الإح�ساين املرتبط
�أب���ا علي ما �أخل�صه و�أ�صوبه؟ فقال� :إن
باملن والرياء والأذى.
العمل �إذا كان �صوابا ومل يكن خال�صا مل
ف�إذا حق���ق العام���ل للعم���ل الإح�ساين يقبل .و�إذا كان خال�صا ومل يكن �صوابا
الإخال����ص فيه فليعلم ب����أن اهلل �أوجب مل يقب���ل ،حت���ى يكون خال�ص���ا �صوابا.
ال ْم َكان.
واخلال����ص� :أن يك���ون هلل وال�صواب �أن
ِح�سب ْ إِ
الإح�سان ب َ
فك�أن �شيخ الإ�سالم بهذين التحذيرين يكون على ال�سنة.
يري���د �أن يقول ب����أن العم���ل الإح�ساين
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املح�سن�ي�ن �أي�ض���ا م���ن من���ع �إح�سانهم
مهما كانت الظروف والأحوال ،فيقول:
�أح�س���ن �إليه���م هلل ال لرجائه���م ،وكم���ا
ال تَ َخ ْف ُه��� ْم َف�ل�ا تَ ْر ُج ُه��� ْمَ ،
وخف اهلل يف
النا����س وال تخف النا����س يف اهلل ،وارج
اهلل يف النا����س وال ت���رج النا�س يف اهلل،
وكن ممن ق���ال اهلل في���هَ } :و َ�سيُ َج ّنَبُ َها
الَتْ َقى .ا ّلَ���ذِ ي يُ�ؤْتِي َمالَ��� ُه يَتَ َز َّكىَ .و َما
ْأ
ِلأَ َح ٍد ِعن��� َدهُ مِ ن ِ ّن ْع َم ٍة تجُ ْ َزى� .إِ اَّل ابْ ِت َغاء
الَ ْعلَى{ (الليل ،)20-17:وقال
َو ْجهِ َر ِ ّبهِ ْ أ
فيـــه�} :إِ مَّ َ
نا نُ ْطعِ ُم ُك ْم ِل َو ْجهِ اهلل اَل نُرِ ي ُد
مِ ن ُك ْم َج َزاء َو اَل ُ�ش ُكو ًرا{ (الإن�سان.)9:

َوهك���ذا ميك���ن �أن نق���ول ب����أن العم���ل
الإح�س���اين عم���ل جلي���ل و�أن ال ّنُ ُفو����س
جبل���ت على حب من �أح�س���ن �إليها لَكِ ن
هَ ��� َذه فيِ الحْ َ قِ ي َقة عن���د �شيخ الإ�سالم
له���ا بع���د �آخر هُ��� َو حم َّب���ة الإح�سان اَل
نف����س املح�سن .وتعليل���ه يف هذا االمر
�أنه لَو انقط���ع َذلِك الإح�سان ال�ضمحل
مب���ا �أعقب بغ�ض���ا َف�إِ ّنَ ُه
َذلِ���ك الحْ ّب َو ُر َ
�س هلل عز َوجلَ ،ف�إِن من �أحب �إن�سانا
لَيْ َ
ْ
َ
ل َكون���ه يُ ْع ِطيهِ ف َما �أحب �إال ال َعطاء َومن
َقا َل �إنه يحب من يُ ْع ِطيهِ هلل َف َه َذا كذب
وحمال وزور من ال َق ْولَ ،و َك َذل َ
ِك من �أحب
ّ�صر
�إن�سانا ل َكون���ه ين�صره �إمنا �أحب النَ ْ
اَل النَ ِ
ّا�صرَ ،وهَ َذا ُكله من ا ِ ّت َباع َما تهوى
الَنْف����سَ ،ف�إِ ّن ُه مل يحب فيِ الحْ َ قِ ي َقة �إال
ْأ
كم���ا يحذر �شي���خ الإ�سالم اب���ن تيمية َما ي�صل �إليه من جلب َمنْ َف َعة.

الدعوة الإلكرتونية

آبل تكشف عن نظام التشغيل الجديد
 Yosemiteألنظمة ماك
ك�شف���ت �شرك���ة �آبل �أخريا عن �أحدث �إ�صدار م���ن نظام الت�شغيل
 Mac OS Xوال���ذي �أطلق���ت علي���ه ا�س���م "يو�سيميت���ي"
 ،Yosemiteوذل���ك �ضمن احلدث اخلا����ص الذي �أقامته تزامناً
م���ع انطالق فعالي���ات م�ؤمتر �آبل العاملي للمطورين الذي يقام يف
�سان فران�سي�سكو يف الواليات املتحدة الأمريكية يف الفرتة من 2
�إىل  6مايو/حزيران اجلاري.
ورك���زت ال�شرك���ة يف �إ�صداره���ا اجلدي���د على الرب���ط بني نظام
ت�شغيل املوبايل ونظام ت�شغيل الكمبيوتر .وي�أتي الإ�صدار اجلديد
بت�صميم جديد و�شري���ط �أدوات حم�سن ،ومركز �إ�شعارات مبزايا
جديدة .وعالوة على ذلك� ،سيعمل الإ�صدار اجلديد على املزامنة
م���ع نظام ت�شغيل الأجه���زة املحمولة  iOSاخلا����ص ب�شركة �آبل
وذلك من خالل خا�صية  Air Dropمل�شاركة امللفات ،والرتا�سل
بوا�سطة تطبيق  iMessageوالقدرة على �إجراء مكاملات هاتفية
والرد عليها.

تطبيق "غربتنا" صوت الالجئين
السوريين حول العالم
انطل���ق م�ش���روع «غربتنا» بداي���ة العام اجل���اري على هيئة
تطبي���ق لآيفون و�أندروي���د وموقع �إلك�ت�روين ليتيح من�صات
هجرين.
متعددة لل�سوريني امل ُ َّ
ويهدف "غربتنا" �إىل تقدمي امل�ساعدة للنازحني ال�سوريني يف
هجرين خارج الب�ل�اد ،وذلك عرب �شتى الو�سائل
الداخ���ل وامل ُ َّ
املمكن���ة� ،إ�ضافة �إىل ربط بع�ض ال�سوريني ببع�ض يف املهجر
وتبادل املنفعة والفائدة بينهم.
كم���ا يُقدِّم معلومات مفيدة لل�سوري�ي�ن الالجئني يف البلدان
املختلف���ة ،مبا فيها املِنح الدرا�سية وفر�ص العمل والقرارات
احلكومي���ة ذات ال�صل���ة ،ومعلوم���ات ا�ستخ���راج �إقام���ات
وج���وازات ال�سفر وبيانات �أخرى ح���ول �إيجاد املنازل وكثري
من اخلدمات الأخرى.
وي�ستهدف التطبي���ق ال�سوريني يف خمتلف �أنحاء العامل� ،إال
�أن���ه وب�سب���ب غياب التمويل املطل���وب ،ال يعمل حال ًّيا �إال يف
تركيا.
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روسيا :افتتاح مدرسة إسالمية
على شبكة اإلنترنت أون الين
�أعلن���ت جري���دة «�إ�س�ل�ام �آر �إف» الرو�سي���ة عن انطالق �شبك���ة تعليمية

�إ�سالمي���ة حت���ت م�سم���ى « »Imedreseعرب �شبك���ة الإنرتنت ،ومدير
امل�ش���روع ال�سي���د "رينات ع�ل�اء الدينوف" ،وهو م���ن املعلمني امل�سلمني

املحبني لتعاليم الإ�سالم.

وقد �أطلق "عالء الدينوف" عرب الإنرتنت ذلك امل�شروع لتعليم الإ�سالم
�أون الي���ن ،والهدف من���ه تعليم �أ�سا�سي���ات الإ�سالم وف ًق���ا للتكنولوجيا

احلديثة ،و� ً
أي�ضا يهدف امل�شروع �إىل �سد الثغرات يف املعرفة الإ�سالمية

عند الطالب وفهم احلقائق.

خد
م
ة
«
د
ر
وب بوك

ت
ع
ل
ن
ع
ن
 300ملي

س»

و
ن
م
س
ت
خدم

�أعلن���
ت خدم���ة
ا
ل
ت
خ
ز
ي
���
ن ال�س
الأربعا
ء عن بلوغ عدد م�ست حاب���ي «درو
ب
ب
و
ك
�
100
���س» x
خدميها ع
Dropbo
مليون حقق
ت
تبة 300
ها
ا
ا
مل
خل
ي
د
خل
و
د
ن
ما
وبز
مة خ
ت الذ
وكان���
يادة قدرها
ي حتر�ص
الل الأ�شهر
ا
ل
عل
�
ي
ا
س
ل
ه
ت
�
ة
"
ش
ت ال�شركة
ا
د
ر
ر
ك
ق
ملا
و
���
د
�
ة
ب
ض
�
أ
ا
ي
ل
ب
ة
عل
�
و
.
ن
ش
ك
عن
�س"،
ت يف
هر املا
لل
�شهر ت�شري
ومثال على
 200مليون
�ضي بط���ر
���
ج
ح
م
م
ن
�
ي
خ
ا
س
ع
ل
ت
د
ب
ثا
خ
ع
ما
د
ت
د
ين
م
ذلك قيام
الثا
�أن كا
/نوفم
 ،وعن
ها املخ�
ين/نوفمرب
نت متر مب
رب املا�ضي
 100مليو
م
ر
ص�صة لقطا
ن
ع
ن
حل
م
ا
ة
�
ل
أ
عا
س
ت
م
ع
جت
خ
و
2
ما
ر
ل
دم خ
يبية.
كان���ت
.201
ويع
الل ت�شرين
"دروب بوك
�
���س
"
���زو املراقب
ق
و
���
ن
l
د
ا
e
�
أ
ل
s
ز
u
طل
يا
ق
o
د
Car
ة يف ع
���ت ال�
دد م�ستخ
شه���ر املا�
وه���و تطبي
د
���
ض���
م
ق
ي
ا
ي
ل
ل
أ
"
�
ا
ر
ش
�
كا
ر
ش
خل
ر
ك
ف
و
دمة �إ
�سيل"
ة باال�ست
���ة ال�ص���
ىل التنوع يف
حواذ على
ور والفيدي
ع
���
و
د
،
يف
د
ك
ا
م
ل
�
ن
ما
سوق.
ال�شر
قامت
كات التي ق
د
ت
ع
ز
ز
ح
�ضورها

كي

ف تقلل ا
س
ت
ه
ال
ك
با
ق
ة
ا
إلنترنت لج

هازك؟

لتقلل ا�سته
الك جهازك للإن
رتن
ت
قم
ب
ال
تا
يل:
• �أوقف
و�صول التطبيقا
ت
غ
ري
ا
مله
مة
ل
لبيانات اخللوية.
•
قم مبنع مزامنة امل
�س
تن
دا
ت
وا
لب
يا
نا
ت عرب ا
•
ل�شبكات اخللوية.
�أغلق حتديث الت
ط
بي
قا
ت
و
حت
م
يل
ها تلقائياً من
�شبكات الهاتف.
• جرب ا�
ستخدام تطبيقات
ت
�
ضغ
ط
ا
لب
يا
نا
ت
لتقلل اال�ستهالك
مثل مت�صفح كرو

م.

صناعية لتوفير

م توظيف أقمار
جوجل تعتز
ت للمناطق النائية
قمار ال�صناعية
اإلنترن
ى املئات من الأ
مليار دوالر عل
لنائية

�ي�ن يف املناط���ق ا
ل �إنفاق �أكرث من
ن���ت للم�ستخدم
ت���زم �شركة جوج
رت
تع
االت�ص���ال بالإن
ت جورنال اليوم.
�ي�ر
ف
ي �ستُوظ���ف لتو
حيفة وول �سرتي
الت���
ح�سبما �أفادت �ص
ريا وعالية
مة حول العامل،
مرا �صناع ًيا �صغ ً
واملحرو
د ب�إطالق  180ق ً
�شروعها اجلدي���
ناعية التقليدية.
د�ش���ن ال�شركة م
من الأقمار ال�ص
و�ست
�أر�ضي �أخف�ض
لتدور يف مدار
اال�ستطاعة
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الأقليات امل�سلمة

أيام رمضان فى أوروبا..
بين التحديات والطموحات
بني ط���ول ع���دد �ساعات ال�ص���وم التي
ت�صل يف بع����ض املناطق اجلغرافية �إىل
� 21ساعة ,وب���رودة الطق�س التي ت�صل
�إىل ح���د التجم���د يف �أر�ض الفايكنج �أو
ال���دول الإ�سكندنافية ,وب�ي�ن ال�ضغوط
غ�ي�ر الطبيعي���ة الت���ي يتعر����ض له���ا
الالعبون امل�سلمون يف الأندية الأوروبية
م���ن الأجهزة الفني���ة ،و�إدارات الأندية،
وو�سائ���ل الإعالم ،لإثنائهم عن ال�صوم,
تنوعت ال�صعوب���ات والتحديات الهائلة
التي تواجه امل�سلمني حول العامل.

يف ه���ذا ال�ص���دد ,يق���ول احل�س�ي�ن
الغيوان ،مدير املركز الثقايف الإ�سالمي
“في�ستاي���ن” بالعا�صم���ة الدمناركي���ة
كوبنهاج���ن�“ :إن م�سلم���ي الدمن���ارك
�أجمع���وا على ال�صي���ام من طلوع الفجر
�إىل مغ���رب ال�شم�س” ,بينما مل تتجاوز
م���دة الإم�س���اك بالن�سب���ة مل�سلم���ي
الأرجنت�ي�ن ع���ن � 9ساع���ات ون�ص���ف
ال�ساعة ,ومن املالحظ �أنه كلما اجتهنا
�شماالً ف����إن عدد �ساعات ال�صوم تزيد،
بينما تقل كلما اجتهنا نحو اجلنوب.

�صحي��� ٌح �أن متو�س���ط �ساع���ات ال�صوم
ه���ذا الع���ام يف العديد م���ن دول العامل
ت�ت�راوح بني � 14ساع���ة �إىل � 16ساعة,
لكنه���ا يف عدد من الدول الأوروبية مثل
الدمنارك ت�صل �إىل � 21ساعة ,ح�سبما
ذك���رت �إذاع���ة “هنا �أم�س�ت�ردام” ,لكن
امل�سلمني هن���اك يحر�صون على حتمل
َم�ش ّقات الإم�ساك عن الطعام وال�شراب
طيل���ة �أيام ال�شهر الك���رمي ,برغم وجود
فتوى م���ن �شيخ الأزه���ر ال�شريف تبيح
للدول الت���ي ت�صل فيها �ساعات ال�صوم
�إىل �أرق���ام قيا�سي���ة اعتماد وقت �أقرب
بلد م�سلم.

وم���ن امل�ؤك���د �أن �صعوبة ال�ص���وم تزداد
ن�سبت���ه مع زيادة ع���دد �ساعات ال�صوم
وارتفاع درجات احلرارة� ,أما يف الدول
الإ�سكندنافي���ه الت���ي يت�س���م طق�سه���ا
بال�ب�رودة التي ت�ص���ل �إىل حد التجمد,
لك���ن درج���ة ح���رارة انت�ش���ار الإ�س�ل�ام
تزاي���دت وارتفعت معدالته حتى �أ�صبح
الديان���ة الثاني���ة يف العدي���د من بالده,
لك���ن ه���ذا التواج���د الإ�سالم���ي يعترب
حدي ًثا �إذا ما متت مقارنته بباقي الدول
الأوروبية� ،إىل جانب �أنه �ضعيف ن�سب ًّيا
كذلك.

يواجه الالعبون المسلمون فى
األندية األوروبية ضغوطا القناعهم
بعدم صيام شهر رمضان
مظاهر االحتفاء بشهر رمضان
في بريطانيا تؤكد على التنوع
الثقافي والديني

بيد �أن رم�ضان يف الدول الإ�سكندنافيه م�س���دود حتى اال�ستبعاد م���ن الت�شكيلة
يُغري حي���اة امل�سلمني فيه���ا متا ًما حتى الأ�سا�سية فى املباريات.
قب���ل حلول���ه؛ �إذ يب���د�أون تتب���ع �أخباره
ومن ه�ؤالء� ,إريك �أبيدال �أو بالل ,الذي
قب���ل �أي���ام ،ومبج���رد �إع�ل�ان الر�ؤي���ة
اعتنق الدين الإ�سالمى عن قناعة تامة
يتوج���ه امل�سلم���ون �إىل �أق���رب امل�ساجد
ع���ام  ،2007وبات م���ن �أ�شد الالعبني
�إليهم� ،أو ما ميك���ن ت�سميته بامل�صليات
الأوروبي�ي�ن املتم�سك�ي�ن ب�شعائر الدين
�أو ال���دور الت���ي ي�ست�أجره���ا امل�سلم���ون
الإ�سالم���ى مم���ا دفع���ه للمواظبة على
لأداء ال�صل���وات وال�شعائ���ر املختلف���ة،
�أداء فري�ض���ة ال�صيام ،وه���ذا كان �سب ًبا
وتفت���ح �أبوابها يف رم�ض���ان طيلة اليوم,
كما يحر����ص امل�سلمون على �أداء �صالة فى العديد من ال�صدامات مع املدربني
الرتاوي���ح واجللو�س يف حلق���ات الذكر ب�سب���ب خو����ض التدريب���ات واملباريات
وق���راءة الق���ر�آن واحلر�ص عل���ى تدبره وه���و �صائم ,ومثله م�سعود �أوزيل العب
الن���ادي امللك���ي يف �إ�سباني���ا ونيك���وال
وتبادل التهاين والتعارف.
�أنيلكا.
كما يواجه الالعبون امل�سلمون فى عدد
ال برغ���م هذه املعوق���ات والتحديات ,كان
م���ن الأندي���ة الأوروبية ،حتد ًي���ا هائ ً
ب�سبب �ضغوط الأجهزة الفنية ،و�إدارات هناك يف الأفق بريق �أمل ,حيث �أعلنت
الأندي���ة ،وو�سائ���ل الإع�ل�ام ،لإقناعهم القن���اة التلفزيونية الرابعة يف بريطانيا
بعدم �صيام ال�شهر الكرمي ,حتى و�صلت عن �إذاعتها للأذان طوال �شهر رم�ضان
اخلالف���ات ب�ي�ن الالعب�ي�ن امل�سلم�ي�ن الكرمي برغ���م كل االنتق���ادات ,لت�صبح
احلري�ص�ي�ن عل���ى �أداء فري�ضة ال�صوم ،هذه القناة ,التابعة للحكومة الربيطانية
واملديرين الفني�ي�ن لأنديتهم �إىل طريق �أول قناة وطني���ة تذيع الأذان يف �أوروبا

ملخاطب���ة اجلالي���ات الإ�سالمي���ة ,كم���ا
�أعلن���ت القن���اة كذل���ك �أنه���ا �ستعل���ن
ع���ن مواعي���د ال�صل���وات عل���ى موقعها
الإلكرتوين.
كم���ا �ص���در تقري���ر ل���وزارة اخلارجية
الربيطاني���ة �أنّ مظاهر االحتفاء ب�شهر
رم�ض���ان احل���ايل يف بريطاني���ا كان���ت
وا�ضح���ة يف اجلامع���ات الربيطاني���ة
ومراك���ز الرعاية ال�صحي���ة ,بالإ�ضافة
�إىل عر�ض �سل�سلة من الربامج يف �إطار
التعري���ف برم�ض���ان ،كم���ا �أقيمت خيم
رم�ضاني���ة يف �أماك���ن ع���دة مثل جامعة
لن���دن ,حيث قال���ت روزم���اري ديفي�س
املتحدث���ة با�س���م احلكوم���ة الربيطانية
ف���ى ال�شرق الأو�سط و�شم���ال �إفريقيا:
“�إن مظاه���ر االحتفاء ب�شه���ر رم�ضان
يف بريطاني���ا ت�ؤكد عل���ى التنوع الثقايف
والدين���ي الذي يعترب �سمة �أ�سا�سية من
�سمات املجتمع الربيطانى”.
امل�صدر :الإ�سالم اليوم
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فتاوى الب�شـ ــرى

كيف نستقبل شهر رمضان؟
هل هناك �أم�������ور خا�صة م�شروع�������ة ي�ستقبل بها
امل�سلم رم�ضان؟
اجلواب :احلمد هلل
«�شهر رم�ضان ه���و �أف�ضل �شهور العام؛ لأن اهلل �سبحانه وتعاىل
اخت�صه ب�أن جعل �صيامه فري�ضة وركناً رابعاً من �أركان الإ�سالم،
و�ش���رع للم�سلم�ي�ن قيام ليله ،كما قال النب���ي [« :بني الإ�سالم
عل���ى خم�س� :شه���ادة �أن ال �إل���ه �إال اهلل و�أن حممدا ر�سول اهلل،
و�إقام ال�صالة ،و�إيتاء الزكاة ،و�صوم رم�ضان ،وحج البيت» «متفق
علي���ه» .وق���ال عليه ال�ص�ل�اة وال�سالم) :من قام رم�ض���ان �إمياناً
واحت�ساب���اً غف���ر له ما تقدم م���ن ذنبه( «متفق علي���ه» .وال �أعلم
�شيئ���اً معيناً ال�ستقبال رم�ضان �س���وى �أن ي�ستقبله امل�سلم بالفرح
وال�س���رور واالغتباط و�شك���ر اهلل �أن بلغه رم�ضان ،ووفقه فجعله
م���ن الأحياء الذين يتناف�سون يف �صالح العمل ،ف�إن بلوغ رم�ضان
نعمة عظيمة من اهلل .ولهذا كان النبي [ يب�شر �أ�صحابه بقدوم
رم�ض���ان مبيناً ف�ضائله ،وما �أع���د اهلل فيه لل�صائمني والقائمني
م���ن الثواب العظيم ،وي�شرع للم�سلم ا�ستقبال هذا ال�شهر الكرمي
بالتوب���ة الن�ص���وح واال�ستعداد ل�صيام���ه وقيامه ،بني���ة �صاحلة،
وعزمية �صادقة» انتهى .ف�ضيلة ال�شيخ عبدالعزيز بن باز ،رحمه
«جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة.»9/15 ،
اهلل .

وعلى كل حال ،فامل�شروع للم�سلم �أن يكرث من ال�صدقة يف جميع رم�ضان،
فق���د كان النبي [ �أجود النا�س وكان �أجود ما يكون يف رم�ضان« .رواه
الإ�سالم �س�ؤال وجواب
البخاري» « ،»6وم�سلم « .»2308واهلل �أعلم .

التصدق في العشر األواخر

وقت إخراج زكاة الفطر

يف هذا الباب ُنقدم جملة من الفتاوى ال�صادرة عن كبار عُ لماء
الأم�������ة واملجام�������ع الفقهية ،والتي ته�������م كل م�سلم ،وزخرت بها
املو�سوع�������ات الفقهية ُ
وكتب الفق�������ه والدرا�سات املتخ�ص�صة يف
هذا املجال ،والتي تتعلق مب�ستجدات احلياة واملعامالت.

ه�������ل يُ ف�ضل �إعط�������اء ال�صدقات يف الع�ش�������ر الأواخر من ه�������ل وقت �إخ�������راج زكاة الفطر من بعد �ص���ل���اة العيد �إىل �آخر
رم�ضان� ،أم �أن قيام ليايل تل�������ك الأيام بال�صالة والذكر ذلك اليوم؟.
هو املميز فقط يف تلك الليايل؟.
اجلواب :احلمد هلل
ال���وارد عن النبي [ يف �إحياء الع�ش���ر الأواخر من رم�ضان هو
�إحيا�ؤها بال�صالة والذكر.
وال�صدقة يف رم�ضان �أف�ضل من ال�صدقة يف غريه ،ولكن ال نعلم
م���ن ال�سنة ما ي���دل على �أن �إعطاء ال�صدق���ة يف الع�شر الأواخر
�أف�ضل.

اجلواب :احلمد هلل
ال يب���د�أ وق���ت زكاة الفطر من بعد �صالة العي���د ،و�إمنا يبد�أ من غروب
�شم����س �آخر ي���وم من رم�ضان ،وه���و �أول ليلة من �شهر �ش���وال ،وينتهي
ب�ص�ل�اة العيد؛ لأن النب���ي [ �أمر ب�إخراجها قبل ال�صالة ،وملا رواه ابن
عبا�س ر�ضي اهلل عنهما �أن النبي [ قال« :من �أداها قبل ال�صالة فهي
زكاة مقبولة ،ومن �أداها بعد ال�صالة فهي �صدقة من ال�صدقات».
ويج���وز �إخراجه���ا قبل ذلك بيوم �أو يومني مل���ا رواه ابن عمر ر�ضي اهلل
عنهما قال« :فر�ض ر�سول اهلل [ �صدقة الفطر من رم�ضان ،»..وقال
يف �آخ���ره« :وكان���وا يعط���ون قبل ذلك بيوم �أو يوم�ي�ن» .فمن �أخرها عن
وقتها فقد �أثم ،وعليه �أن يتوب من ت�أخريه و�أن يخرجها للفقراء.

لك���ن ذك���ر العلماء �أن العم���ل ال�صالح يكون �أف�ض���ل كلما وقع يف
زمان فا�ضل ،وال�شك �أن ليايل الع�شر الأواخر من رم�ضان �أف�ضل
مم���ا �سواه���ا من اللي���ايل لأن بها ليلة القدر الت���ي هي خري من
�ألف �شهر.


«اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» الفتوى رقم «.»2896
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باخليـ ــر نلتق ــي

وقفة مع القرآن في شهره المفضل
في�صل الزامل  /رئي�س جمل�س �إدارة جلنة التعريف بالإ�سالم
@FaisalalzamilL

ال���ذي يقف���ز باملظل���ة من طائ���رة على الخْ َ لْ��� َق ثُ َّم يُعِ ي��� ُدهُ َو ُه َو َ�أ ْه��� َو ُن َعلَيْهِ َولَ ُه
ال�س َما َو ِ
�ض َو ُه َو
ات َو ْ أ
ارتف���اع  3000مرت ،ي�ص���ل �إىل الأر�ض المْ َثَ ُل ْ أ
الَ ْعلَى فيِ
الَ ْر ِ
َّ
يف فرتة ثالث دقائق فقط� ،إذا مل يفتح الْ َعزِ ي ُز الحْ َ كِ ي ُم{.
املظلة ،ولكنه -كما يقول برنامج علمي
يتابع الربنامج العلمي ال�شرح:
ع���ن باط���ن الأر�ض -ل���و تاب���ع الهبوط
يف باط���ن الأر����ض ع�ب�ر فتح���ة بركان «طبع���ا ال ميك���ن للإن�س���ان �أن يتحم���ل
نظريا -كي ي�ص���ل �إىل مركز الأر�ض ،ح���رارة باطن الأر�ض ،الت���ي تتكون منف�إن���ه �سي�ستغ���رق � 32ساع���ة ،بح�سب �صه�ي�ر تبل���غ حرارت���ه م���ا ب�ي�ن 5000
ـ  6000درج���ة مئوي���ة ،وه���ي تع���ادل
عمق و�سماكة قطر الكرة الأر�ضية.
ح���رارة ال�شم����س ،وه���ي امل�س�ؤول���ة عن
يتابع الربنامج“ :هذه الأر�ض هي جزء
تكوين املجال املغناطي�سي الذي يجذب
م���ن املجرة التي تتك���ون من جمموعتنا
الغالف الغازي ال���ذي يحيط بالأر�ض،
ال�شم�سي���ة وجمموعات �شم�سية عديدة
وميثل ال���درع الواقية لها م���ن ت�ساقط
يف نف�س املجرة ت�ضم جنوماً يبلغ عددها
ال�شه���ب ،ومين���ع و�ص���ول الإ�شعاع���ات
يف جمرتن���ا فقط ن�صف مليار بني جنم
ال�ضارة �إىل �س���كان الأر�ض ،والكائنات
وكوكب”.
احلية عليها».
�إن���ه عدد هائ���ل من النج���وم يف جمرة
واحدة تتابعه���ا املرا�صد الفلكية ،يقول
الربنامج العلمي:

القرآن الكريم الكتاب
السماوي الوحيد الذي
يجيب عن الهدف من
الحياة

“توج���د يف الكون مليارات ال ح�صر لها
من املج���رات -الحظ املج���رات ولي�س
النج���وم -ويتجاوز عددها ح�سب ر�صد
تل���ك املرا�ص���د الفلكية حب���ات رمل كل
�شواط���ئ البح���ار” ،ث���م يحم���ل مق���دم
الربنام���ج كمي���ة م���ن رم���ل ال�شاط���ئ،
ويرتكه���ا تن�ساب من بني �أ�صابعه ،ليبني
لن���ا الكم الهائل لأع���داد النجوم ،حيث �إن روعة قراءة القر�آن تتجلى يف الإجابة
تتج���ه الكامريا �إىل ف���وق؛ �إىل ال�سماء ،عن الأ�سئل���ة ال�ضخمة ،وهذا �أحد �أهم
�أ�سب���اب دخ���ول علم���اء م���ن الغرب يف
�إىل النجوم الالنهائية.
�أمام هذه ال�ضخامة يقف املرء مذهوال اال�سالم.
�أم���ام قول���ه تع���اىلَ } :و ُه َو ال���ذِ ي يَبْ َد�أ

يقول تعاىل عن هذا اخللق }�إِ َّنا َج َعلْنَا

الَ ْر�ض زِ ينَ ًة لَ َه���ا ِلنَبْل ُ َو ُه ْم �أَيُّ ُه ْم
َم���ا َعلَى ْ أ
�أَ ْح َ�س��� ُن َع َم�ًل{اً { ف����إذا انته���ت الف�ت�رة
املتاحة لكل �إن�سان رحل ،ثم }يَ ْو َم تُ َب َّد ُل
�ض َغيرْ َ ْ أَ
ْ أَ
ال ْر ُ
ال�س َم َواتُ { و}يَ ْو َم
ال ْر�ض َو َّ
ال�س ِج ِّل ِلل ْ ُكت ُِب َك َما
طي ِّ
نَ ْطوي َّ
ال�س َما َء َك ِّ
بَ َد�أْنَ���ا �أَ َّو َل َخل ْ ٍق نُعِ ي��� ُدهُ{� ،إنك �أنت �أيها
الإن�سان اله���دف النهائي لهذه الأجرام
والكائن���ات ،الختب���ار ردات فعل���ك
وت�صرفاتك.
�إن غ�ي�ر امل�سلم يت�س���اءل با�ستمرار عن
الهدف من احلياة ،هل هو هذا الروتني
اململ؟
وال يوج���د كت���اب ي�شتمل عل���ى الإجابة
الكامل���ة كم���ا ه���و احل���ال يف «القر�آن
الك���رمي» وله���ذا �أ�سل���م علم���اء من بني
�إ�سرائيل وق�ساو�سة�} ...أَ ْعيُنَ ُه ْم تَفِ ُ
ي�ض
مِ َن ال َّد ْم ِع ممِ َّ ا َع َر ُفوا مِ َن الحْ َ ِّق{.
كلمـ ــة �أخي ـ ــرة:
يق���ول الربنامج «� 32ساعة من الهبوط
ال�سري���ع للو�ص���ول �إىل مرك���ز الأر�ض»
الَ ْم َر مِ َن
ويقول القر�آن الكرمي} :يُ َد ِّب ُر ْ أ
�ض ثُ َّم يَ ْع ُر ُج �إِلَيْهِ فيِ يَ ْوم
ال�س َماءِ �إِلىَ ْ أ
الَ ْر ِ
َّ
َكا َن مِ ْق���دَا ُرهُ �أَلْ َف َ�سنَ ٍ���ة ممِ َّ ا تَ ُعــ ُّدونَ{.
ومبحاول���ة احت�ساب ال�ساع���ات الـ 32
للأر����ض ،ب�أي���ام و�شه���ور ،و�ص���وال �إىل
� 1000سن���ة ،يقطعه���ا الوح���ي يف مل���ح
الب�ص���ر ،ن�صل �إىل قوله تع���اىلَ } :و َما
الَ ْر ُ
�ض َجمِ ي ًعا
َق��� َد ُروا اللهَّ َ َحقَّ َق���دْرِ ِه َو ْ أ
َقبْ َ
ال�س َم َواتُ َم ْطوِ َّياتٌ
�ضتُ ُه يَ ْو َم الْقِ َيا َمةِ َو َّ
ِب َيمِ ينِهِ { ....وله املثل الأعلى.
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