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جاء �ش���هر رم�ض���ان املبارك فاحتا لنا من �أب���واب اخلري ما ال
يعد وال يح�ص���ى ،وهذه من املزايا والف�ضائل التي اخت�ص بها،
فالأجور فيه تت�ضاعف ،والأعمال تي�سر ،واهلل عز وجل اخت�ص
ال�ص َيا َم َف�إِ َّن ُه
ال�صائم بالأجر ،قال [ُ ) :ك ُّل َع َملِ ابْنِ �آ َد َم لَ ُه �إِ اَّل ِّ
يِل َو�أَنَ���ا �أَ ْجزِ ي ِبهِ ( ،فما بالنا �إذا كان �أجر ال�ص���يام م�ش���فوعا
بغريه من �أبواب اخلري.
لذا جند النا�س قد ت�س���ابقت يف فعل اخلريات ،ما بني �صيام،
و�ص���دقة ،وزكاة ،و�إفط���ار �ص���ائم ،ودع���وة امل�س���لمني �أو غ�ي�ر
امل�سلمني ،واالجتهاد يف �أعمال اخلري من كفالة �أتيام ،وت�سيري
العم���رات ،وحف���ر الآبار وبناء امل�س���اجد ،وكفال���ة طلبة العلم،
وم�س���اعدة الإخوة الأ�ش���قاء يف بلدان كثرية ،كال�ش���ام والعراق
واليمن ،بكل ما ي�ستطيعون ..وغري ذلك من الأعمال.
لق���د فتحت �أبواب اخلري وه���ي تنتظر من يطرقها ،فهنئيا ملن
قام بواجبه وقدم اخلري يف �شهر اخلري والربكة والرحمة.
ولق���د ّم َن اهلل علينا يف جمعية النجاة اخلريية ،فر�أينا ب�أعيننا
النا�س وهي تت�سابق �إىل الفوز بامل�شاركة وامل�ساهمة والدعم يف
امل�شاريع التي تقوم بها اجلمعية داخل الكويت وخارجها..
وبالرغ���م من �أن امل�ش���اريع اخلريي���ة يف جمعي���ة النجاة جنوم
تت�س���اوى يف �ض���يائها ونوره���ا وخريه���ا للآخري���ن ،ف�إنه يظل
لدع���وة غ�ي�ر امل�س���لمني �إىل الإ�س�ل�ام الربيق الأخ���اذ يف هذا
ال�ش���هر الف�ض���يل ،وما يعقب ذلك من دخول املئات �أفواجا يف
دين اهلل ..وهذا لي�س مب�ستغرب على جلنة التعريف بالإ�سالم،
فهذه اللجنة املباركة تكون عبارة عن خلية نحل يتوا�صل العمل
فيه���ا بالليل والنهار ،فيكون احل�ص���اد �إنق���اذ املئات من طريق
ال�ضالل �إىل طريق الهدى ،ودخولهم يف الإ�سالم.

وبف�ض���ل اهلل ع���ز وج���ل ،ونحن يف الي���وم الـ ( )20من �ش���هر
رم�ض���ان �أ�شهر � 733إ�س�ل�امهم ..فهنيئا لكم يا �أهل الكويت..
فهاهي ثمار �أعمالكم اخلريية ودعمكم وم�ساهمتكم يف �أعمال
جمعي���ة النجاة اخلريي���ة وجلانها على م�س���توى الكويت تبدو
للقا�صي والداين..
وختاما ..كل عام و�أنتم بخري مبنا�س���بة عيد الفطر ال�س���عيد،
�أع���اده اهلل عليك���م وعل���ى الأمة الإ�س�ل�امية باخل�ي�ر واليمن
الربكات..
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األنصاري :النجــاة الخيريــة وزعــت
 70ألف وجبة إفطار صائم
�أ�شاد مدير اخلدمات امل�ساندة بجمعية النجاة اخلريية عمار الأن�صاري
بتعاون وتكاتف �أهل اخلري مع م�ش���اريع وفعاليات ومنا�ش���ط جمعية
النجاة اخلريية ،م�ض���يفاً ب�أن النجاة اخلريية غدت مدر�س���ة خريية
بامتياز ،حيث �إنها و�ض���عت �أفكارا حديثة لتنمية العمل اخلريي مما
ي�ص���ب يف خدمة الفقراء والأيتام ،مو�ض���حاً ب�أن ال�شفافية وال�سرعة
يف �إجناز امل�شاريع والتوثيق واملتابعة اجليدة �أبرز �أ�سرار جناح جمعية
النجاة اخلريية وجعلها قبلة املتربعني.
وك�ش���ف الأن�ص���اري يف ت�صريح �ص���حايف له �أن اجلمعية وزعت حتى
يوم الثاين ع�شر من �شهر رم�ضان املبارك عدد � 70ألف وجبة �إفطار
�ص���ائم ع�ب�ر  65موقع���ا منت�ش���را يف كل مناطق الكويت ،وحر�ص���نا
على اختيار ال�ش���ركات ذات ال�س���معة اجليدة يف تق���دمي التجهيزات
الغذائي���ة ،وقمنا بجولة ميدانية لر�ؤي���ة الأماكن التي يتم من خاللها
طه���ي الطعام ،فق���د كان �ش���رطنا �أن تكون الوجبة مميزة وم�ش���بعة
وحتتوي على حلم �أو دجاج وخ�ضار وحليب وماء ومتر .
وتابع :مت تخ�ص���ي�ص م�ش���رف لكل مقر من املقرات ال�س���ابقة ،ويقوم
هذا امل�س����ؤول بتزودينا بتقرير يت�ض���من جودة الطعام ب�ش���كل يومي،
ويقوم كذلك بالإ�ش���راف الكامل على الفرع املخ�ص����ص له من حيث
جتهي���ز وتهيئ���ة املكان للإفطار وتوفري كافة �س���بل الراحة ل�ض���يوف
والئم �إفطار ال�صائم.
واختتم ب�أن النجاة اخلريية تقوم بتنفيذ م�شروع والئم �إفطار ال�صائم
يف خارج الكويت بالعديد من الدول العربية والإ�سالمية ،وذلك عرب
املكاتب واجلمعيات الر�س���مية التي تتعاون مع اجلمعية وتقوم بتنفيذ
هذا امل�شروع ،ويف ختام امل�شروع يتم تزويد املتربع بتقرير كامل موثق
بال�صور لتنفيذ امل�شروع.
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"زكاة كيفان" توزع المساعدات
عل��ى النازحي��ن الس��وريين على
الحدود التركية
�أك���د رئي�س جلنة زكاة كيفان التابعة جلمعية النجاة اخلريية
ال�ش���يخ /عود اخلمي�س على �ض���رورة م�س���اندة وم�س���اعدة
النازحني ال�س���وريني ،الفتا النت�شار الأمرا�ض املزمنة ب�صورة
خميفة بني النازحني ،وذلك ب�سبب عدم توفر البيئة املنا�سبة
واملناخ ال�ص���حي املالئم ،م�ضيفا ب�أن �أهل الكويت يت�سابقون
لدع���م و�إغاث���ة النازح�ي�ن ال�س���وريني ،وهذا ما جب���ل عليه
اخلريون.
وق���ال اخلمي����س يف ت�ص���ريح �ص���حايف ل���ه خ�ل�ال تق���دمي
امل�س���اعدات للنازحني� :إننا جئنا لتقدمي م�ساعدات وزكوات
�أهل الكويت للنازحني ال�س���وريني ،فنحن قنطرة توا�صل بني
اخلريين واملحتاجني ،مو�ض���حا ب�أن الزيارة �ش���هدت العديد
م���ن املحط���ات الب���ارزة ،كان �أولها حفل تخري���ج العديد من
الط�ل�اب الفائق�ي�ن ،الذين يتلق���ون العل���م يف املدار�س التي
�أقامته���ا لهم جمعي���ة النجاة اخلريية ،وه���ذا يعك�س حر�ص
اجلمعية على تفعيل دور التعليم واالهتمام به ،كونه �س�ل�اح
الع�ص���ر وعامال �أ�سا�س���يا يف تقدم الف���رد واملجتمع ،وكذلك
�س���اعدت ه���ذه املدار�س بدوره���ا يف التخفيف ع���ن املعاناة
النف�س���ية ال�سيئة له�ؤالء ال�ص���غار ،والتي �أ�صابتهم من جراء
الغرب���ة وفقدان الأحبة وقلة الطعام ،و�ش���هد احلفل العديد
من ال�شخ�ص���يات اخلريية الذين ثمن���وا دور العمل اخلريي
الكويتي الذي ال يقت�ص���ر فقط على املواد الغذائية والدعم
املادي فقط ،والقت فعاليات احلفل �إعجاب و�إطراء الأ�س���ر
النازح���ة والذي���ن ثمن���وا دور الكوي���ت الري���ادي جت���اه دعم
النازحني ال�سوريني.

النج ــاة اخلريي ــة

"زكاة العثمان" :مساعدات شهرية بـ 77500دينار لـ 150أسرة بالكويت
�أك���د مدير عام جلن���ة زكاة العثمان �أحمد باق���ر الكندري �أن اللجنة
قدمت خالل عام  2013م�س���اعدات مالية �ش���هرية للفقراء والأ�سر
املتعفف���ة من خالل تخ�ص���ي�ص رواتب مالية قيمته���ا  77500دينار
ا�س���تفادت منها � 150أ�س���رة يف الكويت ،مو�ضحا يف الوقت ذاته �أن
اللجنة قدمت امل�س���اعدات املالية للغارمني واملر�ض���ى و�أبناء ال�سبيل
والفق���راء ،وذلك لتفريج كرباتهم والتخفيف عن �ض���وائقهم و�إزالة
هموم ومعاناة احلياة عن عاتقهم.
وق���ال الكن���دري يف ت�ص���ريح �ص���حفي :ت�س���تهدف اللجن���ة من تلك
امل�س���اعدات املالية تقدمي الدعم والعون وامل�ساندة لكل حمتاج ولكل
ذي حاج���ة انطالقا م���ن مبد�أ التكافل االجتماع���ي الذي حث عليه
ديننا الإ�سالمي احلنيف.
و�أ�ش���اد الكندري يف الوقت ذاته بجهود �أهل اخلري واملح�س���نني من
يفعل اخلري ي�ض���اعف اهلل له الأجر والثواب يف الدنيا وينل رحمته
�أهل الكويت الكرام مثمنا م�س���اهماتهم وتربعاتهم وحر�ص���هم على
وغفرانه وال�سعادة ب�إذن اهلل يف جنات اخللد.
�إخ���راج زكواته���م و�ص���دقاتهم م���ن خالل جلن���ة زكاة العثم���ان التي
و�ض���عوا ثقته���م الغالية فيها ،ونحن عند ح�س���ن ظنهم نقوم ب�إخراج ودعا الكندري �أهل اخلري �إىل دعم م�شاريع و�أعمال و�أن�شطة اللجنة
تلك امل�س���اهمات يف م�ص���ارفها ال�شرعية بكل �ش���فافية وم�صداقية ،لتوا�ص���ل ر�س���التها يف �أداء مهمته���ا يف العم���ل اخلريي والإن�س���اين
طلب���ا ملر�ض���اة اهلل تعاىل وابتغاء رحمته وغفران���ه ،الفتا �إىل �أن من والتطوعي.

"سلوى" 300 :أسرة متعففة مستفيدة من مشروع "إحساس" برمضان
�أكد مدير عام جلنة زكاة �سلوى
حممد اخلالدي �أن � 300أ�سرة
فقرية �ست�س���تفيد من م�شروع
"�إح�س���ا�س" لإفط���ار الأ�س���ر
املتعففة خالل �ش���هر رم�ض���ان
املب���ارك ،الفت���ا �إىل �أن اللجنة
�س���تقدم كوب���ون م�ش�ت�ريات
بالتع���اون م���ع �أحد الأ�س���واق
املركزية ،حيث حت�صل الأ�سرة
الواح���دة عل���ى كوب���ون بقيمة
 50دين���ارا ،مو�ض���حا �أن تلك
امل�س���اعدات تع���د م�س���اهمة
م���ن اللجن���ة يف تطبي���ق مبد�أ
التكاف���ل االجتماع���ي ب�ي�ن
امل�س���لمني ،وتق���دمي الدع���م
والعون وامل�س���اعدة لأ�ص���حاب
الع���وز واحلاجات وامل�س���اكني
والأيت���ام وغريه���م ،لتفري���ج
8
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كربهم والتخفيف عنهم معاناة وامل�س���اعدة لإخوانهم الفقراء،
و ميك���ن امل�س���اهمة يف ه���ذه
احلياة و�ضوائقها.
االعم���ال عرب االت�ص���ال على
و�أ�ض���اف اخلالدي يف ت�صريح
� 25644002أو .55644002
�صحايف� :إن هذا امل�شروع يعد
انطالق���ة خري لأهل اخلري يف و�أو�ض���ح اخلال���دي �أن اللجنة
الكوي���ت ،من املمكن �أن ي�ض���ع تقوم بدرا�س���ة دقيقة لأو�ضاع
ب�ص���مته يف االرتق���اء باملجتمع هذه الأ�سر وفقا ملعايري حمددة
مب���ا يحق���ق ال�س���عادة املرجوة قائمة على الأمانة وال�شفافية
لل�شريحة التي و�ضع من �أجلها ،حتى تكون ه���ذه الأعمال نوراً
مو�ضحا �أن تقدمي امل�ساعدات يف الدني���ا وذخ���راً يف الآخرة،
لهذه الأ�س���ر الفق�ي�رة يتوقف ف���اهلل يف ع���ون العب���د ما كان
عل���ى م�س���اهمات �أه���ل �أخري العبد يف عون �أخيه.
واملح�س���نني م���ن زكواته���م ودع���ا �أه���ل اخلري و�أ�ص���حاب
و�ص���دقاتهم ،حت���ى ت�س���تطيع القلوب الرحيمة وذوي الأيادي
اللجن���ة �إي�ص���الها لل�ش���ريحة البي�ض���اء واملح�س���نني وذوي
املطلوبة ،مبينا �أن �أهل الكويت النخ���وة وامل���روءة يف الكوي���ت
مل ولن يتوانوا عن مد يد العون �إىل امل�س���اهمة يف امل�ش���روع

حممد اخلالدي

مدير عام جلنة زكاة �سلوى

لتفري���ج الك���رب وال�ض���وائق
عل���ى تل���ك الأ�س���ر املتعفف���ة،
م�ؤك���دا �أنه بف�ض���ل اهلل تعاىل
�أوال ،ثم م�س���اهمات اخلريين
وتربعاتهم فقد حققت اللجنة
�إجن���ازات عظيم���ة وم�ش���اريع
خريية عديدة.
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"زكاة الفحيحيل" تنفذ سلسلة
مشاريع خيرية داخل الكويت
وخارجها
تق���دم رئي�س جلنة زكاة الفحيحيل التابع���ة جلمعية النجاة اخلريية
ال�ش���يخ /عب���داهلل الدبو�س بالته���اين والتربيكات لل�ش���عب الكويتي
خا�ص���ة وللأمة الإ�سالمية كافة ،بقدوم �شهر رم�ضان املبارك �سائال
احلق �س���بحانه �أن يحفظ الكويت و�أهلها من كل �س���وء و�س���ائر بالد
امل�سلمني.
وب�ي�ن الدبو����س �أن اللجن���ة خالل �ش���هر اخلريات �ش���هر رم�ض���ان
املب���ارك تكثف جهودها حيث تعمل طيلة الي���وم كخلية نحل لتفعيل
وخدمة امل�ش���اريع اخلريية التي تخدم الإ�س�ل�ام وامل�سلمني ،وتفعيل
مبد�أ الأخوة يف الإ�س�ل�ام ،فاللجنة تقوم ب�إقامة م�شروع والئم �إفطار
ال�صائم داخل الكويت وخارجها ،وكذلك توزيع امل�ساعدات املقطوعة
وال�شهرية للأ�سر الفقرية ،عالوة على توزيع املواد الغذائية التموينية
على املحتاجني ،وكذلك م�ش���روع �أترجة القر�آن الكرمي ،والتي تقوم
بدور فعال وكبري يف احت�ضان ال�شباب والن�شء وتربيتهم على مائدة
الذكر احلكيم وحمايتهم من الآفات املجتمعية ورفقاء ال�سوء،
وتابع :كما قامت اللجنة بدور مهم وا�سرتاتيجي وهو �شراء مدر�سة
وقفية مبنطقة املنقف ،وذلك ال�س���تثمار تلك امل�ؤ�س�س���ة التعليمية يف
تربية وتعليم �أبناء امل�سلمني من ذوي الأجور الب�سيطة وغري القادرين
على �سداد الر�سوم الدرا�سية ،وذلك يعك�س تطلع اللجنة جتاه تفعيل
ق�ضية التعليم الذي �أ�صبح عماد الأمم.
واختتم ت�ص���ريحه ب�أن ما مييز �أعمال جلنة الفحيحيل وجعلها قبلة
املتربعني ال�س���رعة يف تنفيذ امل�ش���اريع والدقة واملتابعة احلثيثة عن
كثب ،حيث تزودنا اجلمعيات الر�س���مية التي نتعاون معها بالتقارير
الت���ي ن�س���لمها للمتربع�ي�ن ون�ص���طحب املتربع�ي�ن ل�ي�روا ب�أعينهم
ويفتتحوا م�شاريعهم اخلريية.

"بوناشي"" :الشامية"
توزع  52ألف وجبة إفطار
صائم داخل الكويت
�أعل���ن مدير جلنة زكاة ال�ش���امية وال�ش���ويخ التابعة جلمعية
النجاة اخلريية �س���امي بونا�ش���ي عن توزيع اللجنة � 52ألف
وجبة طوال �ش���هر رم�ض���ان ،مبا يعادل  1750وجبة �إفطار
�ص���ائم يومي���ا ،خالل �ش���هر رم�ض���ان احل���ايل ،يف عدد من
مناطق الكويت بالإ�ضافة �إىل منطقة ال�شامية.
و�أ�ضاف بونا�شي �أن اللجنة تقوم بتوزيع وجبات الإفطار على
ال�ص���ائمني من العمال الب�سطاء والفقراء يف منطقة �سلوى،
بالتعاون مع جلنة زكاة �سلوى ،عالوة على توزيع الوجبات يف
منطق���ة الفردو�س بالتعاون مع جلنة زكاة الفردو�س ،متابعا:
كما تقوم اللجنة بتوزيع الوجبات يف منطقة املرقاب بالقرب
من م�س���جد ال�شمالن ،و�أي�ضا توزيع وجبات يف منطقة الري
بجوار م�س���جد الكن���دري ،ويف خيطان بالقرب من م�س���جد
ال�شويب.
و�أ�ش���ار بونا�ش���ي �إىل �أن اللجن���ة تقوم �أي�ض���ا بتوزيع وجبات
�إفطار على ال�ص���ائمني يف منطقة �شرق بالقرب من م�سجد
"�أبوبكر" ،وم�س���جد ابن تيمية ،وم�سجد عثمان بن م�ضعون،
وذلك على نفقة املح�س���نة بدرية اخل�شتي و�آل د�شتي الكرام
جزاهم اهلل خري اجلزاء.
ولف���ت بونا�ش���ي �إىل �أن اللجنة تقوم بتنفيذ م�ش���روع �إفطار
ال�ص���ائمني كل عام بهدف تعزيز مب���د�أ التكافل االجتماعي
بني امل�س���لمني ،وتقدمي الدعم والعون وامل�س���اعدة لأ�صحاب
الع���وز واحلاج���ات من خالل ر�س���م االبت�س���امة عل���ى وجوه
املحتاج�ي�ن والتخفي���ف عن عاتقهم �أعباء احلي���اة والتفريج
عنهم همومهم وكروبهم.
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التعريف بالإ�سالم

الدعوة اإللكترونية تنشر إعالنا للتعريف باإلسالم بمحطات الوقود
والباصات بالبرازيل
يف �إط���ار حر�ص���ها على التعريف بالإ�س�ل�ام
وتقدمي الإ�سالم لغري امل�سلمني يف كل املحافل
الدولي���ة وخمتل���ف الفعالي���ات والأن�ش���طة،
ت�ش���ارك جلنة الدع���وة الإلكرتوني���ة التابعة
جلمعية النجاة اخلريي���ة يف حملة التعريف
بالإ�س�ل�ام التي �أقيمت على هام�ش فعاليات
ك�أ����س العامل لكرة القدم يف الربازيل .وي�أتي
تنظيم احلملة يف �إطار التن�سيق بني خمتلف
اجلهات الدعوية مثل املجل�س الأعلى للأئمة
وال�ش����ؤون الإ�س�ل�امية يف الربازي���ل واحتاد
امل�ؤ�س�س���ات الإ�س�ل�امية والن���دوة العاملي���ة
لل�شباب الإ�سالمي.
ويف ه���ذا ال�س���ياق �أعل���ن الدكت���ور عبداهلل
حمم���د العجي���ل رئي����س اللجنة �أن و�س���ائل

حمل���ة التعري���ف بالإ�س�ل�ام التابع���ة للجنة
م���ن مل�ص���قات وبانرات تع���م حاليا خمتلف
مواط���ن النق���اط الإعالني���ة بالربازي���ل،
كمحطات البا�ص���ات وحمط���ات الوقود منذ
انطالقة مونديال ك�أ�س العامل ،وعليها �شعار
وبني العجيل �أن فكرة تعريف جماهري كرة
جلن���ة الدع���وة الإلكرتونية وجمعي���ة النجاة
القدم بالإ�سالم ،جاءت من خالل اجلمعيات
اخلريية.
التطوعية والدعوية واخلريية ،حيث تبلورت
ومتنى د .العجيل �أن تكون قد جنحت اجلهود
وتبنتها جمعيات ومنظم���ات ومراكز دعوية
الدعوي���ة ومنظم���ات وم�ؤ�س�س���ات املجتم���ع
املدين واجلمعي���ات التطوعية واخلريية يف �أخ���رى ،ودور الأقلي���ات امل�س���لمة يف البالد
تعري���ف جماه�ي�ر ك���رة الق���دم يف املونديال الت���ي ينظم فيه���ا مونديال ك�أ����س العامل يف
بالإ�س�ل�ام و�شعائره و�سماحته كدين �سماوي الفعالي���ات وم�س���اهمة ر�ؤ�س���اء اجلمعي���ات
خامت ،وك�ش���ف ال�ش���بهات العالقة يف �أذهان واملراك���ز الإ�س�ل�امية يف حمل���ة التعري���ف
غ�ي�ر امل�س���لمني� ،آمال �أن تثم���ر جهود حملة بالإ�سالم.
التعري���ف بالإ�س�ل�ام يف تعريف املاليني من
حمبي الكرة امل�س���تديرة بالإ�س�ل�ام يف هذا
احلدث العاملي الذي ينتظره العامل كله مرة
كل �أربع �سنوات.

وزعت  3200حقيبة دعوية و�أقامت  550حما�ضرة

التعريف باإلسالم 733 :اعتنقوا اإلسالم في النصف األول من رمضان
م�ش���هوداً للتع���رف عل���ى هذا
الدي���ن اخلامت ،وذل���ك بتوفيق
اهلل ج���ل وع�ل�ا ث���م بف�ض���ل
الأجواء الإميانية التي تك�س���و
الكوي���ت من �ش���رقها لغربها،
ووالئ���م الإفطار التي تزين كل
مناطقه���ا و�أي���ادي اخلري التي
م .عبدالعزيـ ــز الدعي ــج
تت�سابق لتقدم العون وامل�ساعدة
نائب مدير عام جلنة التعريف بالإ�سالم
للفقراء واملعاملة احل�سنة �أبرز
�أ�س���باب زيادة �أعداد املهتدين م�ش���روع "عرفن���ي الإ�س�ل�ام"
اجل���دد خالل �ش���هر رم�ض���ان وم�شروع طباعة القر�آن الكرمي،
املبارك.
وم�ش���روع امل�ص���حف املرتجم،
و�أو�ض���ح الدعي���ج �أن اللجن���ة وم�ش���روع "علمني الإ�س�ل�ام"،
تطرح على �أهل اخلري م�شروع وم�شروع كفالة داعية.

�أعلن نائ���ب املدير العام بلجنة
التعري���ف بالإ�س�ل�ام املهند�س
عبدالعزيز الدعيج عن �إ�شهار
�إ�س�ل�ام ع���دد  733مهتدي���ا
ومهتدية من �شتى اجلن�سيات،
حتى اليوم التا�س���ع ع�ش���ر من
�شهر رم�ضان املبارك ،م�ضيفا
ب�أن اللجنة تقي���م والئم �إفطار
ال�صائم للمهتدين واجلاليات،
ويتخلله���ا حما�ض���رات دعوية
قب���ل الإفطار ،م�ش���يداً بتعاون
�أهل الكويت واجلاليات الوافدة
يف ن�شر ر�سالة الإ�سالم.

الإ�س�ل�ام م���ن خ�ل�ال الدعوة
املبا�ش���رة والزيارات للم�صانع
وامل���والت و�أماك���ن جتم���ع
ال�ش���ركات ،ومن خ�ل�ال زيارة
مكاتب جتم���ع العمالة وتوزيع
احلقائب الدعوية وغريها من
الإ�ص���دارات والكتيبات ،حيث
قام���ت اللجنة حتى منت�ص���ف
رم�ض���ان بتوزيع  3200حقيبة
دعوي���ة ،كم���ا �أقام���ت اللجنة
قراب���ة  550حما�ض���رة دعوية
م���ن خ�ل�ال م�ش���روع "علمني
الإ�سالم".

وق���ال الدعي���ج يف ت�ص���ريح
�ص���حايف ل���ه� :إن اللجنة تقوم
ب���دور دع���وي ممي���ز يف دعوة
غ�ي�ر امل�س���لمني للتع���رف على

وح���ول �أ�س���باب زي���ادة �أعداد
املهتدي���ن اجلدد خالل �ش���هر كفال���ة مهتد جديد ،وم�ش���روع
رم�ض���ان قال :ن�ش���هد يف �شهر حقيب���ة الهداي���ة ،وم�ش���روع
الرحم���ة والغف���ران �إقب���االً �إفطار ال�ص���ائم ،وكذلك لدينا

12

( )138ــ �أغ�سط�س  2014ــ رم�ضان

1435

واختت���م الدعي���ج ت�ص���ريحه
بح���ث �أه���ل اخلري عل���ى دعم
اللجنة وم�ساندتها.
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الكويت :قوافل دعوية لغير المسلمات مع التراويح في رمضان
�أعلنت الإدارة الن�س���ائية بلجنة التعريف بالإ�س�ل�ام �أن اللجنة �سوف
تق���وم بتنظي���م حما�ض���رات لغري امل�س���لمات يف امل�س���اجد �أثناء �ص�ل�اة
الرتاويح يف �شهر رم�ضان بوا�سطة قوافل دعوية ن�سائية يف  11م�سجدا
يف  5حمافظات با�شرتاك جميع الأفرع الن�سائية التابعة للجنة.
ويف هذا ال�س���ياق �أكد نائ���ب املدير العام للجنة التعريف بالإ�س�ل�ام
املهند����س عبدالعزي���ز الدعيج �أن ن�ش���اط القواف���ل الدعوية ينطلق
بنج���اح لل�س���نة الثانية على التوايل و�أ�س���فر بحمد اهلل عن �إ�س�ل�ام
 77مهتدية من الوافدات غري امل�س���لمات يف رم�ض���ان املا�ضي ،الفتا
�إىل �أن الداعيات �س���يقمن خالل ال�شهر الف�ضيل ب�إلقاء املحا�ضرات
لغري امل�سلمات يف خميمات خارج امل�ساجد �أثناء قيام كفالئهن ب�أداء لن�ش���ر الدين الإ�سالمي مبنهج و�س���طي معتدل وباحلكمة واملوعظة
�ص�ل�اة الرتاويح ،وذلك لعر�ض الإ�س�ل�ام بطريق���ة رائعة كلها حمبة احل�س���نة ،وتعزي���ز الدعوة �إىل دين اهلل والتعريف مببادئ الإ�س�ل�ام
و�ألفة و�سط �أجواء امل�سجد الإميانية ،و�سماع القر�آن الكرمي ،م�ؤكدا ال�س���محة لتعريف ه�ؤالء الوافدين والواف���دات بدين اهلل ،كما توفر
�أن له���ذه الأج���واء الإميانية �أثرا طيبا ب�إذن اهلل يف دخول الإ�س�ل�ام احلقائب الدعوية وتنفذ م�ش���اريع لتعليم مبادئ الإ�سالم من �أبرزها
م�ش���روع "علمني الإ�س�ل�ام" .كما تنفذ اللجنة م�شروعا لتعليم اللغة
واعتناق دين اهلل.
ولفت الدعيج �إىل �أن اللجنة حري�ص���ة على ن�ش���ر دين اهلل بني غري العربي���ة لغري الناطقني بها كي ميكنهم التوا�ص���ل مع �أفراد املجتمع
امل�سلمني من الوافدين والوافدات من اجلن�سيات الآ�سيوية املقيمة يف الكويتي ،وكي يتعرفوا �أكرث على الدين الإ�سالمي ومبادئه ال�سمحة،
الكوي���ت ،م�ؤكدا �أن اللجنة توفر الدعاة والداعيات مبختلف اللغات وبعد �إ�شهار الإ�سالم تنفذ اللجنة م�شروع رعاية املهتدين وامل�سلمني
التي من �أبرزها ال�سنهالية والهندية والإثيوبية والفلبينية والتاميلية اجلدد وذلك لتثبيت دين اهلل احلنيف يف قلوبهم وتر�سيخ الإميان يف
والنيبالي���ة وال�س�ي�رالنكية ،وغريه���ا م���ن اللغ���ات الأخ���رى ،وذلك �أفئدتهم ،عالوة على العديد من امل�شاريع الدعوية الأخرى.

إشهار إسالم سيدتين بنسائية الصديق للتعريف باإلسالم
�أك���دت مديرة الإدارة الن�س���ائية لدار امليلم للتعريف بالإ�س�ل�ام
نوري���ة عبداله���ادي مبنطقة ال�ص���ديق على �أهمي���ة التفاعل مع
احلملة الدعوية التي �أطلقتها جلنة التعريف بالإ�سالم يف مطلع
الأ�س���بوع املا�ضي "خلك فعال ..بطيب الأفعال" ،وبيان حما�سن
الإ�سالم من خالل تلك احلملة ،و�أثرها يف الدعوة �إىل اهلل عز
وجل باملعاملة احل�سنى.
وقال���ت عبدالهادي� :إن الإدارة �أعدت برناجما خا�ص���ا ب�ش���هر

رم�ض���ان املب���ارك ،يحت���وى على العديد م���ن الفعالي���ات ،منها
م���ا يتعلق بدعوة غري امل�س���لمات واملهتدي���ات اجلدد من خالل
املحا�ض���رات والدرو�س ،والدورات التدريبية ،وفعاليات م�شروع
�إفطار ال�صائم ،وتوزيع احلقائب الدعوية ،والدعوة الإلكرتونية،
وتوزيع م�ص���رف الع�ش���يات (امل���واد التموينية) عل���ى اجلاليات
املتواجدة بالكويت.
و�أ�ضافت �أن الإدارة تقيم يوميا مائدة �إفطار �صائم يجتمع فيها
غري امل�سلمات وامل�سلمات حتت �سقف واحد ،حيث تتعرف غري
امل�سلمات على مبادئ الإ�سالم وتعاليمه ،و�سماحته ،م�شرية �إىل
�أنه بعد الإفطار وقيام املهتديات ب�أداء �ص�ل�اة الع�شاء والرتوايح
�شهدت الإدارة حالتي �إ�شهار �إ�سالم من اجلالية ال�سريالنكية.
ودع���ت عبدالهادي املواطنني واملقيمني �إىل التفاعل مع احلملة
من خالل االت�ص���ال على الإدارة لال�ستف�س���ار عن الربامج التي
تقوم بها خالل �شهر رم�ضان املبارك.
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حتت �شعار ""Whats Your Goal

الفريق التطوعي للتعريف باإلسالم نظم حملة دعوية في الفحيحيل والكويت
قام الفريق التطوعي يف جلنة التعريف بالإ�س�ل�ام بالتعاون مع ال�ساعه  12م�ساء ،وتنوعت املناطق التي قاموا بالدعوة فيها ما
�ش���باب املركز الإ�س�ل�امي من اجلالية الهندي���ة بالكويت ( ،)ICKبني الفحيحيل والكويت وال�س���املية ودوار ال�شرياتون بالعا�صمة،
وعددهم � 16ش���ابا م�س���لما بعمل دعوة ميدانية يف اليوم العاملي وارتدوا لبا�سا موحدا عليه �شعار الن�شاط.
للتط���وع  5يولي���و  ،2014وهو الي���وم الذي اختارت���ه الأكادميية و�أ�ش���ارت ال�ص���قر �إىل �أن الفريق قام بتوزيع املن�ش���ورات واملواد
الإ�س�ل�امية للتعلي���م واالبحاث  IERAومقره���ا بريطانيا ،وذلك الدعوي���ة اخلا�ص���ة بلجنة التعريف بالإ�س�ل�ام على جمهور كبري
حتت �شعار � ،Whats Your Goalأي "ما هو هدفك".
خالل تلك الفرتة ،م�ش�ي�رة �إىل �أنه كانت هناك ا�ستجابة و�إقبال

وقالت مديرة الفريق التطوعي ليلى ال�ص���قر بهذه املنا�س���بة� :إنه كبري على املواد الدعوية التي مت توزيعها.
مت تق�س���يم العم���ل التطوعي للفريقني ما ب�ي�ن منطقتي الكويت و�أثنت ال�ص���قر على الفريق التطوعي للتعريف بالإ�سالم وكذلك
والفحيحيل ،حيث قام فريق بالدعوة بدءا من �صالة الع�صر �إىل فريق الـ  ICKبالكويت ،ودورهما يف جناح احلملة.

"ف�ضل رم�ضان"

رحلة ترفيهية للجالية الفلبينية
في مقهى الجهراء الشعبي
نظم���ت دار الن���وري للتعريف بالإ�س�ل�ام (اللجنة الن�س���ائية) فرع
اجله���راء رحلة ترفيهيه للمهتديات اجل���دد من اجلالية الفلبينية
�إىل مقه���ى اجله���راء ال�ش���عبى ،وح�ض���رها  10م���ن املهتدي���ات
بالإ�ضافة �إىل داعية اللجنة ،الداعية الفلبينية "روحاميدة عبا�س
م�ي�رو" ،وا�ش���تملت الرحلة على حما�ض���رة بلغ���ة التجالوج حتت
عنوان "ف�ضل رم�ضان" ،وم�سابقات ترفيهية ،وع�شاء.

نسائية دار النوري بالجهراء تكثف
أنشطتها الدعوية في رمضان
مبنا�س���بة �ش���هر رم�ض���ان �ش���هر الربكة واخلري �أقامت ن�س���ائية دار
الن���وري للتعري���ف بالإ�س�ل�ام العدي���د م���ن الأن�ش���طة الدعوية لغري
امل�س���لمني واملهتديات اجلدد واجلاليات امل�س���لمة ،منها عمل �سل�سة
من املحا�ض���رات لغري امل�س���لمني لدعوتهم للإ�س�ل�ام وحما�ض���رات
للجاليات امل�سلمة لتثقفيهم وتوعيتهم ب�أهمية هذه االيام املباركة.

وقالت الداعية مريو يف املحا�ض���رة التي �ألقتها� :إن �شهر رم�ضان
من ال�ش���هور التي اخت�ص���ها اهلل عز وجل بالعديد من الف�ض���ائل،
فهو �شهر تفتح فيه �أبواب اجلنة ،وت�صفد فيه ال�شياطني ،و�صيامه
يكفر الذنوب ،والأجر فيه م�ضاعف ،واخت�صه اهلل عز وجل بنزول
القر�آن الكرمي فيه ،كما �أن فيه ليلة هي خري من �ألف �شهر ،وهي
ليلة القدر ..وغري ذلك من الف�ض���ائل واخل�ص���ائ�ص التي اخت�ص
اهلل بها �شهر رم�ضان املبارك.

وقالت مديرة الإدارة �شعاع ال�شمري بهذه املنا�سبة� :إن الإدارة �أعدت
برناجما متكامال لال�س���تفادة من �ش���هر رم�ض���ان املبارك يف الدعوة
�إىل اهلل عز وجل ،و�س���خرت لذلك كل الأمكانات املتاحة �س���واء من
داعيات مبختلف اللغات� ،أو احلقائب الدعوية �أو الأن�شطة والربامج
مثل املحا�ض���رات و�إقام���ة والئم �إفطار ال�ص���ائم داخل الفرع ،حيث
يك���ون له���ذه الوالئ���م الأثر الطيب يف نفو�س احل�ض���ور �س���واء كانوا
م�سلمني �أو غري م�سلمني.

م���ن ناحيتهن فق���د �أثن���ت املهتديات عل���ى اللجنة ،و�س���عيها لرعاية
املهتديات� ،شاكرات لها اجتهادها بالرتفيه عنهن واالهتمام بهن.

و�أ�ض���افت ال�ش���مري �أن تلك الأن�ش���طة حتقق نتائج طيبة على مدار
ال�شهر الكرمي حيث ي�شهد �أعلى ن�سبة �إ�شهار �إ�سالم يف العام.

التعريف بالإ�سالم

مب�شاركة  901مت�سابق ومت�سابقة

التعريف باإلسالم تختتم فعاليات مسابقة
سليمان صالح الرهيماني الـ13
�ص���رح امل�شرف العام على م�سابقة �سليمان �صالح
الرهيم���اين م�س���اعد العنزي �أن جلن���ة التعريف
بالإ�سالم �أقامت فعاليات م�سابقة �سليمان �صالح
الرهيم���اين للعام الثالث ع�ش���ر حتت �ش���عار "�إن
هو �إال وحي يوحى" وا�س���تمرت �أربعة �أيام متتالية
حيث �أقيم���ت فعالياتها يف مقر اللجنة مب�س���جد
املال �ص���الح مبدينة الكوي���ت للرجال ،ويف مقرها
بالرو�ضة للن�ساء بعد �صالة الرتاويح.
و�أك���د العنزي عل���ى �أن امل�س���ابقة حظيت بتفاعل
ممي���ز حيث �ش���ارك فيها ما يزي���د عن  570من
الرجال و 340من الن�س���اء م���ن خمتلف الأعمار
وامل�س���تويات الثقافي���ة ،وم���ن جن�س���يات متعددة،
منها :الهند ــ باك�س���تان ــ بنغالدي�ش ــ �س���ريالنكا
ــ ال�ص�ي�ن ــ الفلبني ــ نيبال ــ �أثيوبيا ــ �أفغان�س���تان
ــ �إندوني�س���يا ــ غانـــا ــ بنني ــ كنـــــــدا ــ �إيـــران...
وغريها.
و�أ�ش���ار �إىل �أن الفئة امل�ش���اركة يف امل�سابقة ثالث
جمموعات ب���ارزة وهي "اجلاليات امل�س���لمة غري
العربية" بخم�سة م�س���توياتها و"املهتدون اجلدد"
ب�أربعة م�ستوياتها و"الن�شء حتت � 12سنة" بثالثة
م�ستوياتها.

• حفظة كتاب اهلل من املهتديات اجلدد واجلاليات الإ�سالمية

واختتم ب�أن امل�س���ابقة هذا العام مت فيها �إ�ض���افة م�س���ابقة "مزمار داود" لأف�ض���ل
�ص���وت من املهتدين واجلاليات ،امتثاال مل���ا ورد يف احلديث الذي يرويه �أبوهريرة
ر�ض���ي اهلل عن���ه ،يبلغ به النب���ي [ ،حيث قال" :ما �أذن اهلل ل�ش���يء ما �أذن لنبي
يتغنى بالقر�آن" (متفق عليه) ،وحتفيزا على ح�س���ن تالوة القر�آن الكرمي ،وربطهم
مب�ص���در �شريعتنا الإ�س�ل�امية ب�أحلى حلة .وكانت امل�شاركة بها عن طريق ت�سجيل
ال�ص���وت يف �سيديهات ،و�س���يتم اختيار الفائزين بها بعد التوقيع من القراء املهرة
بالقر�آن ب�إذن اهلل.
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و�أو�ض���ح العنزي �أن الهدف من امل�س���ابقة ت�شجيع
املهتدي���ن اجلدد و�أبن���اء اجلاليات امل�س���لمة غري
العربي���ة عل���ى حفظ كت���اب اهلل ،ورفع امل�س���توى
الإمياين لهم وتعميق ارتباط املهتدين واجلاليات
امل�سلمة وتوطيد عالقة املهتدين اجلدد واجلاليات
امل�سلمة باللجنة ودعاتها..

مسابقة "مزمار داود"
ألفضل صوت من المهتدين
والجاليات جديد الرهيماني
2014

م���ن ناحيته���ا قالت امل�ش���رفة على امل�س���ابقة بالإدارة
الن�س���ائية لطيف���ة ال�س���عيد ب����أن امل�س���ابقة اختتم���ت
فعالياتها حيث �شارك فيها  340مت�سابقة م�شرية �إىل
�أن امل�س���ابقة هدفت �إىل ت�ش���جيع وحتفي���ز املهتديات
اجلدد واجلاليات امل�س���لمة حلفظ كتاب اهلل ،و�إتقان
ترتي���ل القر�آن الك���رمي وجتويده واالرتب���اط به ،وبث
روح املناف�سة بني حفظة كتاب اهلل من غري الناطقني
بالعربية.
و�أ�ض���افت �أن م���ا مييز م�س���ابقة هذا العام امل�ش���اركة
الفعالة للجالية الإندوني�سية من الن�ساء والأطفال� ،إذ
ارتفع عددهن عن ال�سنوات املا�ضية ،كما متيزت هذه
ال�س���نة بازدياد عدد الفتيات امل�ش���اركات يف امل�سابقة
دون الع�ش���رين ،وهذا ي���دل على ازدياد اهتمام اجليل
ال�ص���اعد باالرتب���اط بحف���ظ القر�آن الك���رمي وبذلهم
مزيداً من اجلهد والوقت يف �سبيل حتقيق ذلك.
و�أ�ش���ارت ال�س���عيد �إىل �أنه قد �س���بق �إقامة امل�س���ابقة
ترتيب���ات وا�س���تعدادات متثل���ت يف ن�ش���ر الإعالنات
بال�ص���حف واملجالت و�أفرع جلن���ة التعريف املختلفة
ومواق���ع التوا�ص���ل االجتماعي ،بالإ�ض���افة �إىل توزيع
الربو�ش���ورات على املهتدي���ات واجلاليات ،وقد بذلت
موظفات وداعيات اللجنة جهداً وا�ضحاً يف تنظيم هذه
امل�سابقة ،مما �ساعد على �سريها بنظام وهدوء.
واختتمت ال�س���عيد بتوجيه ال�ش���كر �إىل ورثة املرحوم،
ب�إذن اهلل تعاىل� ،س���ليمان �صالح الرهيماين لرعايتهم
الكرمية لهذه امل�س���ابقة ال�س���نوية ،راجية من اهلل عز
وج���ل �أن يجعل ذلك يف ميزان ح�س���ناتهم ،و�أن يتغمد
املرحوم بوا�سع املغفرة والرحمة.
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مكتب الصليبخات والدوحة
استضاف الشيخ خالد الخليوي

نسائية الروضة أقامت حفل تخريج
دراسات الفصل التمهيدي

ا�س���تقبل مكتب القريوان وال�ص���ليبخات ف�ض���يلة ال�شيخ الداعية
خالد بن عبداهلل بن علي اخلليوي ع�ض���و الهيئة العاملية للتنمية
الب�ش���رية التابعة لرابطة العامل الإ�س�ل�امي م���ن اململكة العربية
ال�سعودية ،وكان يف ا�ستقباله مدير املكتب جودة الفار�س ،ومدير
مكتب �أ�شبيلية فهد ال�شمري ،واملوظفون ،وت�أتي الزيارة يف �إطار
اجله���ود التي يقوم بها املكتب للتعريف ب�أن�ش���طة جلنة التعريف
بالإ�س�ل�ام ودوره���ا يف دع���وة غري امل�س���لمني ورعاي���ة اجلاليات
امل�سلمة.

برعاية كرمية من رئي�س���ة ق�س���م الف�ص���ول الدرا�س���ية ب���الإدارة
الن�س���ائية بلجن���ة التعري���ف بالإ�س�ل�ام ال�س���يدة لطيفة ال�س���عيد
وبح�ض���ور ال�س���يدة فائقة الكندري وم�س����ؤولة العالق���ات العامة
والإع�ل�ام ال�س���يدة عذوب العو�ض���ي مت االحتف���ال بتخريج دفعة
جدي���دة من املهتديات من اجلالي���ة الفلبينية والإفريقية الناطقة
باللغة الفرن�س���ية ,وذلك ب�إدارة ال�ش�ؤون الن�سائية -الرو�ضة .وقد
بد�أت فعاليات احلفل بكلمة ترحيب من الداعية نور عائ�ش���ة ثم
ب���د�أ احلفل بتالوة �آيات م���ن الذكر احلكيم ،تلته���ا كلمة لإحدى
املهتديات اجلدد ,عقب ذلك �ألقت الداعية �أومن�سالم كلمة باللغة
الفلبينية هن�أت فيها اخلريجات بالنجاح ،ومتنت لهن اال�ستمرار
يف تلقي العلم م�ش�ي�رة �إىل �أهمية �أن نطبق حمبة اهلل �س���بحانه
وتع���اىل ور�س���وله [ بالأفع���ال ،و�أنه ال يكفي �أن نحب ر�س���ولنا
حممدا [ بقلوبنا وال نقتدي بهديه.

وق���ال الفار����س� :إننا قمنا با�س���تعرا�ض م�س�ي�رة جلن���ة التعريف
بالإ�س�ل�ام منذ ن�ش����أتها يف ع���ام  ،1978وجهودها يف دعوة غري
امل�سلمني حتى �ص���ار عدد املهتدين اجلدد الذين دخلوا الإ�سالم
عن طريقها �أكرث من � 65ألف �شخ�ص.
وا�س���تعر�ض الفار����س اجله���ود التي تق���وم بها اللجن���ة يف دعوة
غري امل�س���لمني واحلملة الدعوية ال�س���نوية التي تقوم بها اللجنة،
واملطبوعات واملن�شورات.
و�أ�ض���اف الفار�س �أن الزيارة متثل بالن�س���بة للمكتب حدثا مهما،
حيث نقوم با�ستقبال ال�ضيوف وخا�صة من خارج الكويت للتعريف
باملكتب والأن�ش���طة واجلهود التي يبذلها يف دعوة غري امل�سلمني،
والقيام بعمل حما�ضرات للتوعية ب�أهمية الدعوة �إىل اهلل.
من ناحيته فقد �أثنى ال�ش���يخ �س���عد اخلليوي على جهود املكتب
قائ�ل�ا :لقد فرحت و�س���ررت –وهلل احلمد -عن���د زيارة الإخوة
الك���رام يف جلنة التعريف بالإ�س�ل�ام –مكت���ب القريوان -فر�أيت
وهلل احلم���د م���ن الن�ش���اط والتخطي���ط مايبهج النف�س ،وي�س���ر
اخلاطر داعيا امل�س����ؤولني عن املكتب �إىل بذل املزيد من اجلهد
والعطاء يف دعوة النا�س �إىل دين اهلل عز وجل.
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من ناحيتها فقد �ألقت عذوب العو�ض���ي كلمات حمفزة ت�ض���منت
الدور الذي تقوم به جلنة التعريف بالإ�س�ل�ام يف تعليم املهتديات
اجلدد ،وكذلك هن�أتهن على التخرج وحثتهن على اال�س���تمرار يف
تلقي العلم عن طريق االلتحاق بالدورات املتقدمة ،ومتت ترجمة
الكلمات باللغتني الإجنليزية والفرن�سية.
م���ن ناحية �أخرى فقد �ألق���ت الداعية الكندية فريدة كلمة باللغة
الفرن�س���ية حتدثت فيها عن �أهمية التم�س���ك باحلجاب ال�شرعي
والأخالق الإ�سالمية ،وا�ست�شعار وجود اهلل دائما معنا.
ويف نهاية احلفل وبف�ضل اهلل تعاىل فقد �أ�شهرت �إحدى الزائرات
�إ�سالمها و�سط فرحة اخلريجات ,عقب ذلك مت توزيع ال�شهادات
والهدايا على اخلريجات.
يذكر �أن احلفل تخلله ن�ش���يد �إ�س�ل�امي باللغ���ة العربية من �أداء
املهتديات اجلدد �أمتع احل�ضور.
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م�شاريـ ــع خرييـ ـ ــة

مشروع الزكاة

�إيه ــاب الدب ــو�س

مدير جلنــة زكــــاة الفحيحيل

ق���ال تع���اىل �} :مّ َ
ال�ص��� َد َقاتُ ِلل ْ ُف َق��� َراء
إن���ا ّ
ني َعلَيْ َها َواملُ�ؤَ ّل َفةِ ُقلُوبُ ُه ْم
َوالمْ َ�س���اكني َوالْ َعام ِل َ
ني َويف َ�س���بيلِ اهلل َوابْنِ تق���وم جلن���ة الفحيحيل للزكاة وال�ص���دقات
اب َوالْ َغارمِ َ
الر َق ِ
َوفيِ ِ ّ
ي�ض ًة ِ ّم َن اهلل َواهلل َعلِي ٌم َحكِ ي ٌم{ ب�ص���رف الزكاة يف م�ص���ارفها الثمانية وهم
ال�س���بِيل َفرِ َ
َّ
الفق���راء :والفق�ي�ر هو من لي����س له مال وال
التوبة 60
ك�س���ب يقع موقع���اً من كفايته ،وامل�س���اكني:
ويق���ول اهلل تع���اىل�} :إِن تُبْدُوا ْ َّ َ
ال�ص��� َدقات امل�س���كني هو الذي يق���در على ما يقع موقعاً
َفنِعِ ّما ِه َي َو�إِن تُ ْخ ُفوهَ ا َوتُ�ؤْتُوهَ ا الْ ُف َق َراء َف ُه َو
من بع����ض كفايته لكنه اليكفي���ه ،والعاملون
َخيرْ ّل ُك ْم{ )البقرة.(271:
عليه���ا :ه���م م���ن يعينه���م �أولي���اء الأمور يف
وعن ابنِ ع َّبا�س ر�ض���ي اهلل عنهما� ،أ َّن
النبي ال���دول الإ�س�ل�امية� ،أو تختاره���م الهيئ���ات
َّ
�صلَّى اهلل عليه و�سلَّم ب َعث معا ًذا �إىل اليمن ،املع�ت�رف بها للقيام بجمع ال���زكاة وتوزيعها،
�ص���دَق ًة تُ� َؤخ ُذ وحفظه���ا ونقله���ا وا�س���تثمارها �ض���من
وق���ال لهْ �" :أع ِل ْم ُهم �أ َّن عليهم َ
مِ ���ن � ْأغنيائِه���م وتُ��� َر ّ ُد عل���ى ُفقرائِه���م" رواه ال�ضوابط ال�ش���رعية ،وتوعية النا�س ب�أحكام
البخاري ( ،)1496وم�سلم (.)19
الزكاة ..ولهم �ش���روط يجب توافرها فيهم،
م�صارف الزكاة

وامل�ؤلفة قلوبهم :وهم �ص���نفان :قوم من غري
امل�س���لمني يُراد ا�ستمالتهم للإ�سالم ،فريجى
خريهم �أو منع �أذاهم و�ضررهم �إن مل يندفع
�ض���ررهم �إال بذل���ك ،وق���وم م���ن امل�س���لمني
�ض���عفاء الني���ة يف الإ�س�ل�ام ،فيعط���ون م���ن
الزكاة لتقوية �إ�س�ل�امهم ،وترغيب نظرائهم
�أو جباية ال�صدقات من قومهم ،ويف الرقاب:
واملق�صود به :حترير العبيد والإماء من الرق
ال���ذي ه���و نقي�ض احلري���ة ،ويدخل يف ذلك
افتداء الأ�س���رى ،والغارمون :ه���م املدينون،
ولي����س كل مدين م�س���تحقا لل���زكاة ،بل لهم
�ش���روط ويج���ب توافرها فيهم ،ويف �س���بيل
اهلل ،وابن ال�سبيل :هو امل�سافر الذي انقطع
عن ماله ،وله �شروط حتى تتم م�ساعدته.

الزكاة سد لحاجة أصحاب
المصارف الثمانية وترسيخ
لمبدأ التراحم والتكافل
الهدف من امل�شروع
• تق���دمي م�س���اعدات نقدي���ة للأ�س���ر املتعفف���ة ،وتفري���ج
الكرب.

• تقدمي امل�س���اعدات للأيت���ام والأرامل – وت�س���ديد كفاالت
الأ�سر املتعففة والأيتام.
• تطهري املال

• التقرب �إىل اهلل عز وجل بركن من �أركان الإ�سالم
• �سد حاجة �أ�صحاب امل�صارف الثمانية

• تر�سيخ مبد�أ الرتاحم والتكافل بني امل�سلمني

• فتح �أبواب اخلري �أمام املح�سنني.
20
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حملي ــات

"إحياء التراث" :خيمة دعوية
بثماني لغات يقيمها مركز
الهداية
�أعلن رئي�س ق�س���م الدع���وة والإر�ش���اد بجمعية �إحياء
الرتاث الإ�س�ل�امي –فرع العار�ض���ية ماجد ال�شيباين
عن انطالق فعاليات مركز الهداية والتعريف بالإ�سالم
الرم�ضاين الذي تقيمه اجلمعية بخيمة بجوار م�سجد
بتل���ة اخلرينج بقطع���ة  11مبنطقة العار�ض���ية ،مبينا
�أن املركز �سي�س���تقبل اجلالي���ات الناطقة بغري العربية
امل�س���لمة وغ�ي�ر امل�س���لمة ،يف الف�ت�رة من  5رم�ض���ان
وحت���ى  19من���ه ،م�ش�ي�را �إىل �أن �أك�ث�ر رواده من فئة
العمالة املنزلية وال�س���ائقني والطباخني من الراغبني
يف التعرف على الإ�سالم.

بيت الزكاة يكفل « »2171طالب علم بمبلغ
 26.640دينارا
يحر�ص بيت الزكاة منذ ت�أ�سي�س���ه عام  1982على مد يد العون للإخوة امل�س���لمني
لالرتقاء ب�أحوالهم املعي�ش���ية ،وامل�س���اعدة يف حل م�ش���اكلهم التي يواجهونها �سواء
كان���ت اقت�ص���ادية �أو اجتماعية �أو تنموية ،وي�أت���ي ذلك انطالقا من حر�ص الكويت
على اخلري وتطبيق تعاليم الإ�سالم يف التعاون والرتاحم وم�ساعدة الآخرين.

�ص���رح بذلك مراقب كفالة الأيتام وطلبة العلم ب�إدارة الن�ش���اط اخلارجي يف بيت
الزكاة وحيد الب�ص�ي�ري ،م�ش�ي�را �إىل �أن البيت يف �إطار خطته اال�س�ت�راتيجية يف
وبني ال�ش���يباين �أن املركز يوف���ر للراغبني يف التعرف
العم���ل اخلارج���ي قام بتنفيذ العديد من امل�ش���اريع اخلريية والت���ي كان لها �أثرها
على مبادئ الإ�سالم دعاة من جن�سياتهم بثماين لغات،
الكبري يف حتقيق طموحات امل�سلمني وتلبية مطالبهم.
حيث يقيمون لهم الأن�شطة التعريفية ويوزعون عليهم
املطويات التعريفية والأقرا�ص املدجمة التي تت�ض���من وذكر الب�ص�ي�ري �أن من امل�ش���اريع اخلريي���ة املهمة التي ينفذها بي���ت الزكاة خارج
مب���ادئ ال�ش���ريعة و�أحكامها ال�س���امية ،كم���ا يوفرون الكويت م�ش���روع طالب العلم ،ملا يت�س���م به من �شمولية وانت�شار يف العديد من دول
له���م امل�ص���احف املرتجم���ة وكتبا �إ�س�ل�امية بلهجاتهم العامل الإ�س�ل�امي ،م�ش�ي�را �إىل �أن امل�ش���روع مت �إن�ش���ا�ؤه عام  1985حتت م�س���مى
املختلفة ،وحلقة لتعليم القر�آن الكرمي ودرو�س���ا يومية «�ص���ندوق طالب العلـــــم» ليقوم بكفالـــــــة الطلبـــة اجلامعيني وطلبــــــة الدرا�سات
العليا.
يلقيها ه�ؤالء الدعاة.

الجالهمة" :أمانة األوقاف" من أولى الجهات وصوال للمناطق المنكوبة في البلقان
كتبت �سمر �أبو�شكر

حممد اجلالهمة

�أكد نائب الأمني العام للم�صارف الوقفية حممد عبداهلل اجلالهمة
�أهمي���ة ال���دور الإن�س���اين للأمانة العامة للأوق���اف يف مد يد العون
�إىل دول العامل دون ا�س���تثناء ،م�شريا �إىل �أن الأمانة تعترب من �أوىل
اجلهات التي و�صلت �إىل املناطق املنكوبة يف كرواتيا جراء الفي�ضانات
العارمة ،للوقوف على حجم امل�أ�س���اة نتيج��� ًة للظروف املناخية التي
�ش���هدتها دول البلقان يف الآون���ة الأخرية ،والتي نتج عنها موجة من
الأمطار الغزيرة وال�س���يول والفي�ض���انات العارم���ة اجتاحت مناطق
عديدة منها ،و�أودت بحياة الع�شرات و�شردت ع�شرات الآالف منهم،
و�أ�ض���رت بعدد كبري من املنازل والبنية التحتية ،مما دعا ال�سلطات
يف غالبية هذه الدول �إىل �إعالن حالة الطوارئ.

نائب الأمني العام للم�صارف
الوقفية

واملتاخمة للحدود البو�س���نية ،والتي تعترب من �أكرث املناطق ت�ض���رراً
من هذه الفي�ض���انات وال�س���يول ،حيث زار الوفد بع�ض امل�ساجد يف
مدينة غونيا ذات الغالبية امل�س���لمة التي يقطنها نحو  4000ن�سمة،
هدمت منازلهم جراء الفي�ضانات ،مما �أدى �إىل نزوح و�إخالء غالبية
وقد قام اجلالهمة بزيارة ميدانية برفقة وفد اجلمعية الإ�سالمية يف ال�سكان ,ويف ختام الزيارة �شكر اجلالهمة احلكومة الكرواتية التي
كرواتيا وممثلني عن �إدارة الدفاع املدين وعنا�صر من قوات اجلي�ش عملت على توفري كافة الت�س���هيالت الالزمة للوفد ومل�س���اهمتها يف
الكروات���ي �إىل منطق���ة غوني���ا التي تقع يف �ش���رق جمهورية كرواتيا �إجراء عمليات تطهري للمنطقة.
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أمانة األوقاف احتفت بموظفيها

كتبت �سمر �أبو�شكر

�أقامت �إدارة الإعالم والتنمية الوقفية بالأمانة العامة للأوقاف احتفاال ملوظفي الأمانة وعائالتهم
مبنا�س���بة «القرقيعان» يف متحف بيت العثمان ،وهو من االحتفاالت التي حتر�ص �إدارة الإعالم
عل���ى �إقامته���ا ،كد�أبها يف جميع املنا�س���بات االجتماعية بهدف �إ�ش���اعة روح املحب���ة والألفة بني
موظفي الأمانة وتر�س���يخ ال�شعور بروح الأ�سرة الواحدة ،وذلك بح�ضور ممثلي الإدارة وجمع من
العاملني يف الأمانة وعائالتهم و�أطفالهم� ،إىل جانب ممثلني من متحف بيت العثمان.

الكويت تساهم
في إنشاء مركز
للدراسات اإلسالمية
في هونغ كونغ

وبهذه املنا�سبة قال مدير �إدارة الإعالم والتنمية الوقفية حمد جا�سم املري �إننا يف �إدارة الإعالم
والتنمية الوقفية حري�صون على م�شاركة زمالئنا يف الأمانة وعائالتهم فرحة وبركة هذا ال�شهر
الف�ض���يل ،من خالل �إقامة هذه االحتفالية اخلا�ص���ة بعائالت موظفي الأمانة و�أطفالهم ،وذلك
�ض���من �أن�ش���طتنا االجتماعية التي ت�س���تمر طيلة العام ،وتهدف �إىل دعم العالقات االجتماعية
وتعزز روح التوا�صل وتر�سخ قيم املودة والألفة.
وتقدم املري بالتهنئة جلميع العاملني يف الأمانة على هذه املنا�سبة اجلميلة ،و�شكر الأ�سر الكرمية
التي ح�ضرت احلفل ،كما توجه املري بال�شكر اجلزيل لإدارة متحف بيت العثمان.

�س���اهمت دولة الكويت مببلغ � 150ألف
دوالر �أمريكي يف �إن�شاء مركز للدر�سات
الإ�س�ل�امية يف اجلامع���ة ال�ص���ينية يف
هونغ كونغ.

وقال قن�صل عام دولة الكويت يف هونغ
كون���غ وم���كاو خال���د ب���در املطريي يف
ت�ص���ريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)
الي���وم �إنه ق���ام بت�س���ليم املبل���غ لرئي�س
املركز الثقايف الإ�سالمي يف هونغ كونغ
نور الدين يانغ.
و�أك���د املط�ي�ري خالل لقائ���ه نورالدين
عل���ى حر�ص دول���ة الكوي���ت على دعم
امل�س���لمني يف كافة دول العامل وال�سيما
يف هون���غ كون���غ ,و�أع���رب ع���ن خال�ص
متنيات���ه للم�س����ؤولني يف املركز الثقايف
الإ�س�ل�امي للقي���ام مبزي���د م���ن العمل
اجلاد وامل�س���تمر للتعريف بالإ�سالم يف
هونغ كونغ.

"الرحمة العالمية" تطلق حملة لدعم المشاريع
التعليمية في الدول الفقيرة

و�أ�ش���ار �إىل �أن رئي����س املرك���ز الثق���ايف
الإ�س�ل�امي ع�ب�ر ع���ن خال�ص ال�ش���كر
وعظي���م االمتن���ان لدول���ة الكويت على
فه ــد ال�شام ـ ــري
هذا التربع ال�سخي الذي يعك�س حر�ص
الأمني امل�ساعد ل�ش�ؤون القطاعات
حكومة دولة الكويت على دعم امل�سلمني
�أطلقت جلنة الرحمة العاملية
يف خمتلف دول العامل.
يذكر �أن الأن�شطة الدعوية واالجتماعية التابع���ة جلمعي���ة الإ�ص�ل�اح
التي يقوم بها املركز الثقايف الإ�سالمي حملته���ا لدع���م امل�ش���اريع
يف هونغ كونغ ترتكز على طباعة الكتب التعليمية يف الدول التي تعاين
والتعاون مع اجلامعات.

تواج���ه تل���ك ال���دول و�أبرزها
الفقر.

ت���دين م�س���تويات التعلي���م يف
مبادرة �إن�س���انية تعنى بق�ضايا
التعلي���م يف  42دول���ة لإدارة وذكر ال�شامري �أن الإح�صاءات
املدار����س واملراك���ز التعليمية
ت�ش�ي�ر �إىل �أن  40مليون طفل
للم�ساهمة يف حل م�شاكلهم.
مل يح�ص���لوا على �أي قدر من
وقال الأمني امل�س���اعد ل�ش�ؤون
التعليم ،مبينا �أن ن�سبة الأمية
القطاع���ات باللجن���ة فه���د
يف الوطن العربي حتى 2013
ال�شامري يف ت�صريح �صحفي:
بلغ���ت ح���وايل  27باملئ���ة من
�إن اللجن���ة ر�ص���دت التقارير
الدولي���ة ع���ن ت���دين وتدهور �إجمايل عدد ال�س���كان ،حيث
احلالة التعليمية يف الكثري من تفوق ن�س���بة الإناث �أ�ض���عاف
الدول التي يتم تنفيذ م�شاريع الذكور ،وت�صل ما بني � 60إىل
بها نتيجة لعوامل عدة �أهمها  80باملئ���ة من �إجم���ايل عدد
امل�ش���كالت االجتماعي���ة التي الأُميني.
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العامل الإ�سالمي

دراسة :اإلعالم
األميركي ال
يفرق بين اإلسالم
واإلرهاب
ألمانيا :أول مسلمة محجبة تفوز بعضوية برلمان
مجلس محلي

كب�ي�را يف االنتخاب���ات البلدية
ح َّق���ق "احل���زب الدميقراط���ي اال�ش�ت�راكي الأملاين" فوزًا
ً
الأخ�ي�رة يف �إقليم "و�س���ط هامب���ورج"؛ حيث حقق املركز الأول بني الأحزاب املتناف�س���ة،
وحاز على ن�س���بة  % 37من �إجمايل �أ�ص���وات الناخبني ,و�س���تكون الباحثة االقت�ص���ادية
امل�س���لمة "ك�سبانا كالين" ( 49عا ًما) �ض���من نواب الربملان املحلي للإقليم ،لت�صبح بذلك
�أول امر�أة م�سلمة حمجبة تفوز بهذا املن�صب.

وق���د ح�ص���لت "كالي���ن" عل���ى ثاين �أك�ب�ر عدد من الأ�ص���وات �ض���من قائم���ة احلزب يف
االنتخابات البلدية بالإقليم؛ حيث ح�صلت على � 4033صو ًتا ,وقد �أرجعت "كالين" �سبب
فوزها �إىل العمل االجتماعي وال�سيا�س���ي الذي مار�س���ته ل�س���نوات عديدة ،وعند �س�ؤالها
عن ارتدائها احلجاب قالت� :إن احلجاب ميثل جز ًءا من هُويتها وعقيدتها ،وت�سعى لبناء
ج�س���ور من التوا�ص���ل بني خمتلف الطوائف ،فلي�س لها جذور �أجنبية وهي �أملانية املولد
واملن�ش�أ ،وتتحدث الأملانية كلغة �أُم.

اجلدير بالذكر �أن "ك�س���بانا كالين" هي �س���يدة �أملانية اعتنقت الإ�س�ل�ام عام  1997بعد
تعا ُملها مع بع�ض زمالئها امل�س���لمني يف العمل ،وعن �س���بب اعتناقها الإ�س�ل�ام تقول :لقد
كث�ي�را بالطم�أنينة النف�س���ية التي كان يتمت���ع بها زمالئي امل�س���لمني ،كما �أبهرين
ت�أث���رت
ً
�إميانهم ويقينهم باهلل ،وحبهم مل�س���اعدة الآخرين ،وبعد مطالعة ودرا�س���ة للقر�آن الكرمي
تي َّقنت �أن هذا هو الطريق �إىل اهلل ،فاعتنقت الإ�سالم.

ق�ض���ت "�أمين���ة �ص���ايف" ،ال�س���ورية
الفرن�س���ية الأ�ص���ل وخريج���ة كلي���ة
"�أوجو�سبورج"� 3 ،أ�شهر لدرا�سة كيفية
تن���اول الإع�ل�ام املحل���ي يف "الواليات
املتح���دة" للإ�س�ل�ام وامل�س���لمني،
وا�ستك�ش���اف ت�أثريه على الر�أي العام؛
حي���ث وج���دت �أن الإع�ل�ام يتجاه���ل
التفرقة بني الإ�س�ل�ام والإرهاب ،و�أنه
يرب���ط كثريا م���ن اجلرائ���م التي تقع
بالإ�سالم وامل�سلمني.
وت�أكدت تلك النتيجة من درا�سة
مق���اال يف الفرتة ما ب�ي�ن يناير 2009
�إىل  20يوني���و 2013؛ ومن لطيف ما
حملته نتائج الدرا�سة �أن "ديان بايك"
– �أ�س���تاذة عل���م االجتم���اع وامل�ش���رفة
عل���ى البحث – �أكدت ا�س���تفادتها من
الدرا�س���ة ،والتع���رف عل���ى كث�ي�ر من
�ش���عائر وعبادات الإ�سالم ،ف�ض ً
ال عن
�سعادتها بالتعاون مع الباحثة امل�سلمة
والعمل على تفعيل النتائج التي تطالب
بالتعامل مع امل�سلمني ،والتعرف عليهم
ومكافحة التمييز والإجحاف.
115

البرازيل :توزيع الطعام على المحتاجين خالل
رمضان وكأس العالم
�أعلنت جمعية يد العون للإغاثة والتنمية –التي ت�أتي �ض���من �أف�ض���ل  10جمعيات
خريية تعتمد على امل�س���اهمات اخلا�ص���ة ،وف ًقا لرتتيب Charity Navigator
املعن���ي باجلمعي���ات اخلارجية – �أنها بالتعاون م���ع  JASIBقامت بتوزيع الطعام
على الفقراء واملحتاجني بـ"الربازيل" خالل �شهر رم�ضان وفعاليات ك�أ�س العامل.
وت�أت���ي هذه التربعات يف �إطار مبادرة  JASIBالتي تقوم من خاللها بتوفري 700

�س���لة للطعام املجاين على مدار �أربعة �أ�شهر مل�ساعدة امل�سلمني وغري امل�سلمني من
املحتاجني والفقراء.

24
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سجال بماليزيا حول استخدام لفظ الجاللة
لغير المسلمين

ا�ش���تعل ال�سجال مرة �أخرى يف ماليزيا حول ا�ستخدام لفظ اجلاللة "اهلل",
عقب احلظر اجلديد الذي فر�ضته احلكومة املاليزية على ا�ستخدام الكلمة
لغري امل�سلمني ,وتراجعها عن قرار ال�سماح امل�شروط الذي �أ�صدرته �أوا�سط
ال�ش���هر املا�ض���ي ,وحذرت احلكومة من �أي ا�س���تخدام للكلم���ة من قبل غري
امل�سلمني ,حيث �أ�صدر بهذا ال�ش�أن الوزير يف مقر رئا�سة الوزراء �أحمد زاهد
حمدي حتذيرا �شديد اللهجة االثنني املا�ضي لأحد املواقع الإلكرتونية.

وطالب امل�س����ؤول املاليزي موقع "بار كاون�س���ل" بحذف ت�صويت و�ضعه حول
ا�س���تخدام لفظ اجلاللة لغري امل�سلمني ,وا�ص���فا �إياه (اال�ستفتاء) ب�أنه "غري
حكيم" ,وي�ش���كل "حتديا مل�ش���اعر امل�س���لمني" ,وبدوره �أعلن املجل�س الديني
يف والية �س���لينجور حظر �أغنية لفنان �إندوني�س���ي م�سيحي يتناول فيها لفظ
اجلاللة ,معلال ذلك ب�أن الأغنية مت�س "ق�ضايا ح�سا�سة" لدى املاليزيني.

إسكتلندا :مئذنة
مسجد جالسكو
ترفع أذان المغرب
خالل شهر
رمضان
قرر جمل����س مدينة "جال�س���كو"
ال�س���ماح لـ"م�س���جد جال�س���كو"
الواقع ج���وار القرية الريا�ض���ية
برف���ع �أذان املغ���رب خالل �ش���هر
رم�ض���ان ،وتزام ًنا مع دورة �ألعاب
دول الكومنول���ث ،وذلك لتعريف
الالعب�ي�ن والزائري���ن امل�س���لمني
بدخول وقت الإفطار.
ومن املقرر ا�س���تمرار رفع الأذان
ب�ش���كل عموم���ي م���ن املك�ب�رات
اخلارجي���ة م���ن  10يوليو �إىل 4
�أغ�سط�س املقبلني.
وتعد "�إ�سكتلندا" وط ًنا لنحو
�ألف م�سلم ،ي�شكلون  % 1.4من
ال�سكـــــــان؛ حيث يعترب الإ�ســــالم
ث���اين �أو�س���ــــع املعتقـــــ���دات
انت�شــــا ًرا.
50

كاميرون :تبرعات المسلمين تفوق مثيالتها في
األديان األخرى

هن����أ رئي����س الوزراء الربيطاين ديفيد كامريون امل�س���لمني كافة مبنا�س���بة حلول �ش���هر رم�ض���ان
املبارك ،م�شيداً بذات الوقت ب�إ�سهام امل�سلمني يف املجتمع الربيطاين.

و�أكد كامريون يف بيان �ص���حايف ن�ش���رته رئا�س���ة احلكوم���ة الربيطانية  10داونينغ �س�ت�ريت �أن
هذا ال�ش���هر منا�س���بة للإ�س���هام ب�أعمال اخلري ووقت للت�أمل وترابط �أف���راد املجتمع ،وقال "�إن
�أعمال اخلري ما هي �إال واحدة مما يرمز �إليها الإ�س�ل�ام ،ويف بريطانيا يعد امل�س���لمون من �أكرب
املتربع�ي�ن حي���ث فاقت تربعاته���م ما يتربع به �أتب���اع الأديان الأخرى ،و�إننا ن�ش���هد روح العطاء
هذه طوال ال�س���نة من م�س���اجد تدير �أندية ريا�ض���ية للأطفال املحليني ،و�أفراد من �أنحاء البالد
لب�سوا �أحذيتهم املطاطية و�شمروا عن �سواعدهم مل�ساعدة العائالت التي ت�ضررت من عوا�صف
الأمطار التي �شهدناها هذا ال�شتاء".

و�أك���د �أن حكومته �س���تدعم جمددا هذا العام حملة الإفطار الكب�ي�ر حني يفتح املئات من املجتمعات
املحلية �أبوابهم ال�ستقبال مواطنني من جميع الأديان لتناول وجبات الإفطار مع بع�ضهم بع�ضا.
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جتارب يف العمل التطوعي

رحلة اإلغاثة للفلبين
إعصار "هايان"

ميثل العمل الإغاثي �أحد وجوه العمل اخلريي الرئي�سية ،وهو عبارة
عن �س���لوك ح�ض���اري يتوا�صل الإن�س���ان عربه مع غريه بغ�ض النظر
ع���ن �أي اعتب���ارات عرقية �أو جن�س���ية �أو لونية �أو غ�ي�ر ذلك ..يقوم
من خالله برفع املعاناة ،وتقدمي العون والإغاثة يف �صورة رائعة من
التكاف���ل بني النا�س ..فهو عمل نبيل يقوم عليه جمموعة ذات طابع
نبيل من الأ�شخا�ص ،انطالقا من قوله تعاىلَ } :ولَ َق ْد َك َّر ْمنَا بَنِي �آ َد َم
َو َح َملْنَا ُه ْم فيِ الْبرَ ِّ َوالْ َب ْحرِ َو َر َز ْقنَاهُم ِّم َن َّ
الط ِّي َب ِ
ات َو َف َّ
�ض���لْنَا ُه ْم َعلَى
ِري ممِّ َّ ْن َخل َ ْقنَا تَ ْف ِ�ضي ً
ال{.
َكث ٍ
�إع�ص���ار هايان "الأعنف خالل العام احلايل" الذي اجتاح الفلبني..
حيث �ض���رب �س���واحلها ،برياح تبلغ �س���رعتها �أكرث من  300كم يف
ال�ساعة.
وقال خرباء الأر�صاد اجلوية حينها �إن هايان قد يكون �أقوى �إع�صار
ي�ضرب الياب�سة �إذا و�صل �إىل التقديرات الأولية املعتمدة على �صور
الأقمار اال�صطناعية.
و�أجرب الإع�صار املاليني على اللجوء �إىل مالذات �آمنة يف � 20إقليما،
فيما قتل �شخ�صان على الأقل ،بح�سب ما ذكره م�س�ؤولون.
و�أ�صدرت ال�سلطات الفلبينية حتذيرات لأكرث من  12مليون �شخ�ص
يواجهون خماطر حمتملة جراء الإع�صار ،بينهم مواطنون يف مدينة
�سيبو ،التي يعي�ش فيها نحو  2.5مليون �شخ�ص.
م�ؤ�س�سة Earthship

 Earthshipم�ؤ�س�س���ة �أمريكية تعنى ببناء املنازل امل�ستدامة والتي
تبنى ع�ب�ر امل���واد ( )recycleمثل �إط���ارات ال�س���يارات وزجاجات
البيب�س���ي وتعتمد على الطاقة ال�شم�س���ية يف �إن���ارة البيت ،كما �أنها
حتت���وي عل���ى نظام خا����ص يعنى بتوف�ي�ر املاء واحل�ص���ول عليه من
املطر.
26
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كتب� :سامح �شاكر

البداي ـ ــة:
قام���ت م�ؤ�س�س���ة Earthship
بتنظيم رحلة �إغاثية �إىل الفلبني
لإغاثة املت�ضررين من الإع�صار،
و�ض���مت الرحل���ة ب�ي�ن جنباتها
�أ�شخا�ص���ا م���ن �أنح���اء الع���امل،
وكن���ت �أحد امل�ش���اركني يف هذه
الرحل���ة ،لتكون �أول عمل �إغاثي
خارجي �أقـــــوم به.

الهـ ـ ــدف من الرحل ـ ــة
ع�������دد امل�شاركني� 40 :ش���ابا وفتاة من
• نق���ل جترب���ة البن���اء ع�ب�ر امل���واد �أكرث من  10دول.
الر�س���ايكيل لل�س���كان يف منطق���ة قيم�������ة اال�ش���ت���راك :يف الرحل���ة �أل���ف
تكلوبان
دوالر �أمريكي .
• بناء منزل مقاوم للأعا�صري
خ�������ط ال�سري  :م���ن الكوي���ت للريا�ض
• تدريب ال�سكان على كيفية البناء
 م���ن الريا����ض �إىل مانيال  -منمدة الرحلة:
 13يوما

ماني�ل�ا �إىل تكلوبان  -من تكلوبان
�إىل قرية دالوج.

التو�صيات
• اال�س���تفادة من تقنية البناء عرب تدوير �إطارات
ال�س���يارات والزجاج���ات يف بن���اء املدار����س
وامل�ساجد
• �إر�س���ال فري���ق م���ن جمعي���ة النج���اة لأكادميية
earthship
• اق�ت�راح �إطالق م�ش���روعات جديدة يف اجلمعية
تعن���ى بن�ش���ر املنتج���ات الت���ي تعم���ل بالطاق���ة
ال�شم�سية

• ر�سالة �شكـ ــر من �أحد �أطفال القرية

• اقرتاح �إطالق رحالت تطوعية لل�شباب الكويتي
�إىل الدول التي فيها م�شاريع تابعة للجمعية
• اال�ستفادة من منهجية  earthshipيف ت�سويق
م�شاريعها عامليا ولي�س فقط داخل �أمريكا
• اال�س���تفادة من ت�س���ويق امل�ش���اريع ع�ب�ر القوائم
الربيدية.
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"علمني اإلسالم"
أكبر مشروع تعليمي للمسلمين الجدد
تعد مرحلة ما بعد �إ�ش���هار الإ�سالم من �أهم املخت�ص�ي�ن للعمل على و�ض���ع هذا امل�شروع� ،أهداف امل�شروع

املراح���ل يف حي���اة املهت���دي اجلدي���د ،فهذه
املرحلة يكون فيها بحاجة �إىل تعلم �أ�سا�سيات
وتعاليم الإ�سالم ،حيث �إنه ظل لأعوام متتد
 - 2غر����س حمب���ة اهلل عز وج���ل يف قلوب
�إىل ع�ش���رات ال�س���نني ال يع���رف �ش���يئا عن
املهتدين اجلدد.
الإ�سالم ،بل �إن البع�ض منهم مل ي�سمع عنه،
 - 3تقوية الوازع الديني للمهتدين.
وال يع���رف �أب�س���ط تعاليم���ه ،وعندما يدخل
� - 4إتق���ان الق���ر�آن الك���رمي حفظ���اً وتالوة
�إىل الإ�سالم يكون كالأر�ض التي بحاجة �إىل ه���ذا امل�ش���روع ه���و �أك�ب�ر م�ش���روع تعليمي
وتف�سرياً وجتويداً.
املاء بعد �سنوات من اجلفاف.
يخاطب �شريحة امل�سلمني اجلدد واجلاليات
م���ن هنا ت�س���عى جلن���ة التعريف بالإ�س�ل�ام الإ�س�ل�امية ،وق���د يت�س���اءل البع����ض ..ه���ل  - 5خل���ق روح التناف����س ال�ش���ريف ب�ي�ن
املهتدين.
م���ن خالل م�ش���روع "علمني الإ�س�ل�ام" �إىل ت�س���تفيد اجلالي���ات م���ن هذا امل�ش���روع؟!..
تغذية املهتدي اجلديد بتعاليم و�أ�سا�س���يات وه���ذا ما وجدناه خ�ل�ال مراحل تنفيذ هذا �إح�صاءات ب�أعداد الدورات املنجزة
الإ�س�ل�ام وفق منهج و�س���طي �س���هل مب�سط امل�ش���روع ،فقد وجدن���ا الكثري من اجلاليات من  1يناير �إىل � 30أبريل 2014م
ي�س���تطيع ا�س���تيعابه ،والقيام مب���ا عليه من الإ�سالمية ال يعرفون �أ�سا�سيات الإ�سالم ،بل ق���ام معهد كامز بالإ�ش���راف على تنفيذ 87
فرو����ض وواجبات ،دون �إف���راط �أو تفريط� ،إن الكث�ي�ر منه���م بعيد عن دين���ه ،وال يعرف دورة �شرعية والتي تخرج منها  1297دار�سا
بحيث ي�س���اهم يف تثبيت���ه على دينه اجلديد منه �إال ما ندر.
ودار�س���ة كما �أ�شرف على تنفيذ  42دورة يف
يف املراحل الأوىل ث���م حتقيق مبد�أ االلتزام �س���وف نتن���اول ه���ذا امل�ش���روع م���ن ثالث���ة الق���ر�آن الك���رمي وعلومه وتخ���رج منها 590
بالعب���ادات والطاع���ات ،والتم�س���ك بها ،ثم اجتاه���ات؛ وه���ي �أهداف���ه ،ثم �إح�ص���اءات دار�س���ا ودار�س���ة ،بينما قام بتنفيذ  22دورة
يف مرحل���ة �أخ�ي�رة ت�أهيله لدع���وة الآخرين ب�أعداد الدورات املنجزة من  1يناير �إىل  30يف اللغة العربية ،وتخرج منها  155دار�س���ا
وامل�ساهمة يف �أجر هدايتهم.
�أبريل  ،2014ثم انطباع املعلمني وامل�شاركني ودار�سة يف الفرتة من  1يناير �إىل � 30أبريل
 2014على النحو التايل:
ولق���د ا�س���تدعت اللجن���ة جمموع���ة م���ن يف الدورات
بحيث يحقق الغايات التي ت�سعى اللجنة �إىل
حتقيقه���ا م���ن وراء تنفيذه ،وكذل���ك اختيار
جمموع���ة م���ن الدع���اة ذوي مه���ارة عالي���ة
يف خماطب���ة امل�س���لمني اجل���دد واجلاليات،
ويتمتع���ون بعل���م �ش���رعي وافر ،ويح�س���نون
التعامل مع الآخرين.
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 - 1رب���ط املهتدين اجلدد بالق���ر�آن الكرمي
والعلوم ال�شرعية واللغة العربية.

كتب :حممود بكـــر � -سكرتيـــر التحريــر

ملف العدد

@mahmoudbakrh

الفرع

اجلهراء
عدد الدورات

الرئي�سي

عدد الدار�سني

عدد الدار�سني

عدد الدورات

املنجز

%

املنجز

%

املنجز

%

املنجز

%

الدورات ال�شرعية

10

100

86

93.5

18

94.7

255

94.4

دورات القر�آن الكرمي

4

100

37

80.4

8

100

104

97.2

دورات اللغة العربية

1

100

15

75

2

66.7

15

44.1

املجموع

15

100

138

87.3

28

93.3

374

91

الفرع
جلنة التعريف بالإ�سالم

الفروانية  -املركز الفليبيني
عدد الدورات

عدد الدار�سني

ال�صديق دار امليلم
عدد الدار�سني

عدد الدورات

املنجز

%

املنجز

%

املنجز

%

املنجز

%

الدورات ال�شرعية

19

82.6

186

68.1

14

175

434

126.2

دورات القر�آن الكرمي

5

100

77

122.2

6

100

190

99.0

دورات اللغة العربية

6

120

41

68.3

2

100

23

65.7

املجموع

30

90.9

304

76.8

22

الفرع
جلنة التعريف بالإ�سالم

113.3 647 137.5

املنقف والوفرة
عدد الدورات

كبد

عدد الدار�سني

عدد الدورات

عدد الدار�سني

املنجز

%

املنجز

%

املنجز

%

املنجز

%

الدورات ال�شرعية

24

120

311

68.4

2

33.3

25

41.7

دورات القر�آن الكرمي

17

85

164

71.3

2

33.3

18

30

دورات اللغة العربية

9

225

51

78.5

2

100

10

100

املجموع

50

526 113.6

70.1

6

50.0

53

44.2

املجموع
جلنة التعريف بالإ�سالم

جمموع عدد الدورات

جمموع عدد الدار�سني

املنجز

%

املنجز

%

جمموع الدورات ال�شرعية

87

101.2

1297

86.8

جمموع دورات القر�آن

42

85.7

590

84.5

جمموع دورات اللغة العربية

22

146.7

155

72.4

املجموع الكلي

151

100.7

2042

84.9
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انطباع الدعاة والمهتدين عن الدورات
ينت�س���ب يف البداية �إىل الف�صل
التمهيدي فنعرفه ف�ض���ل �إ�شهار
الإ�س�ل�ام ،وهدايت���ه ودخوله يف
الإ�س�ل�ام ،ومل���اذا كان اختي���ار
الإ�سالم دون غريه من الديانات،
ونقدم له درو�سا �شرعية وعلمية
�أ�سبوعية.

املهت���دي عل���وم الق���ر�آن حي���ث و�أخ�ي�را هناك امل�س���توى الثالث
يت���م الرتكيز على حفظ �س���ورة وهو م�ستوى املتميزين.
الفاحت���ة ،وبع���د ذل���ك ينتق���ل وبعد االنتهاء من تلك امل�ستويات
�إىل امل�س���توى الأول حي���ث يكون ف�إنن���ا نخ�ص����ص له���م دورات
هن���اك اختب���ار ملا حت�ص���له من خا�ص���ة لت�أهيله���م ليكونوا دعاة
علوم ،فيدر����س العقيدة ،الفقه ،للتعريف بالإ�س�ل�ام ،فنخ�ص����ص
القر�آن ،وال�س�ي�رة .واملهتدي �إذا لهم دورة ع���ن الدعوة �إىل اهلل،
مت ت�ش���جيعه ف�إن���ه يواظب على يتعلمون فيها ملاذا يقوم الإن�سان
الدرو�س املقررة باللجنة.
بالدعوة؟ ،وما ف�ض���لها؟ ،و�سبل

م���ن خاللها تدري�س منهج قامت
اللجنة ب�إعداده للمهتدين اجلدد
م���ن خ�ل�ال م�ش���روع "علمن���ي
الإ�س�ل�ام" ،حي���ث يت���م تعلي���م
املهتدي���ن اجلدد فق���ه العبادات
من �صالة و�صيام وزكاة ،وكذلك
ال�س�ي�رة النبوي���ة ،ودرو����س من
حي���اة ال�ص���حابة واخللف���اء،
بجانب الدرو�س التخ�ص�صية يف
القر�آن الكرمي وعلومه ،والآداب
والقي���م ،واحلدي���ث ،فندر�س له
�شرح الأربعني النووية.

وال نكتف���ي بك���ون املهتدي يتعلم
م���ن خ�ل�ال م�ش���روع علمن���ي
الإ�س�ل�ام ،ب���ل نق���وم ب�إع���داده
الإع���داد ال�ص���حيح لك���ي يكون
داعي���ة ميدانيا يف املحيط الذي
يتواجد به� ،س���واء كان �أ�سريا �أو
اجتماعيا ،ونقوم بتعليمه كيفية
الدعوة؟ ،وكيف يعر�ض الإ�سالم
عل���ى الآخري���ن؟ ،ونعلمه كذلك
�أ�س���اليب التوا�صل مع الآخرين،
وكي���ف ي�س���تخرج الدلي���ل ليقنع
الآخرين بالإ�سالم.

وي�س���ر ،و�إذا واجه���ت املهت���دي
اجلدي���د م�ش���كلة يف ح�ض���ور
الدرو�س �أو الف�ص���ول الدرا�سية
ف�إنن���ا نح���اول �أن نخ�ص����ص له
وقتا �آخر ح�س���ب الوقت املتوفر
لدي���ه ،نعطيه خالله���ا الدرو�س
واملحا�ضرات ال�ش���رعية ،وتكون
الف�ص���ول �ص���باحا وم�س���اءا يوم
اجلمعة ،والأحد ،بالإ�ضافة �إىل
باق���ي �أيام الأ�س���بوع ,بالن�س���بة
لف�صل يوم اجلمعة ف�إن املهتدين
يف الف�ص���ل الواح���د ي�ص���لون وم�ش���روع علمن���ي الإ�س�ل�ام
�إىل  30مهتدي���ا بالإ�ض���افة �إىل ي�س���اعد املهتدي���ن عل���ى الثبات
على الإ�سالم.
م�سلمي اجلاليات،

املهت ـ ـ ــدي :حممد �أ�شـ ـ ــرف
اجلالية ال�سريالنكية  -يقــول:

الإ�سالم" ،فانت�سبت �إىل الف�صول و�أك�ث�ر م���ن � 40شخ�ص���ا دخلوا
الدرا�س���ية ،واجتزت كل املراحل الإ�سالم على يدي.
الدرا�سية ،مب�س���توياتها الأربعة ،حفظ���ت م���ن خ�ل�ال م�ش���روع
ث���م تعلم���ت دورات خا�ص���ة يف "علمن���ي الإ�س�ل�ام" اجل���زء
كيفية الدعوة �إىل اهلل ،واحلمد الثالثني من القر�آن الكرمي ،وهو
اهلل كان���ت ثم���رة هذا امل�ش���روع "جزء ع���م" ،وتعلم���ت الفرائ�ض
الرائع الذي تعلمت الإ�سالم من وال�س�ن�ن ،حتى اللحية حر�ص���ت
خالله �أن �أ�س���لمت عائلتي كاملة عليها لأنها من ال�سنة النبوية.

تقوم اللجنة بعمل  4م�س���تويات
الداعيـ ــة :في�صــل حممــد
للمهت���دي ،م�س���توى متهي���دي،
(معلم – لغة ال�سنهايل) يقول :وثالث���ة �أخ���رى ،فيدر����س يف �أم���ا امل�س���توى الث���اين ،فيدر�س
عندم���ا ي�س���لم املهت���دي تق���وم امل�س���توى التمهي���دي العقي���دة ،العقي���دة ،الفق���ه ،الق���ر�آن،
اللجنة برعايته ثقافيا و�ش���رعيا الفق���ه ،القر�آن ،وي�س���تغرق هذا وال�سرية ،وي�ض���اف �إليه ق�ص�ص
من خالل عدة م�ستويات ،حيث امل�س���توى � 4ش���هور ،في�أخ���ذ ال�ص���حابة ر�ض���وان اهلل عليهم،

الداعي ــة �سيد عبد ال�سالم:
(معلم  -لغة التلغ ــو)
جلن���ة التعريف بالإ�س�ل�ام تهتم
باملهتدين اجلدد ماديا ومعنويا،
وبالن�س���بة للف�ص���ول الدرا�س���ية
فهن���اك �أربع���ة م�س���تويات ،يتم

وبف�ض���ل اهلل جن���د املهتدي���ن
يحفظون القر�آن الكرمي ب�سهولة

كن���ت بوذي���ا ث���م حتول���ت �إىل
الن�ص���رانية ،ث���م هداين اهلل عز
وج���ل �إىل الإ�س�ل�ام ،ف�أعلن���ت
�إ�س�ل�امي ،ومن���ذ �أن �أعلن���ت
�إ�سالمي ،قامت اللجنة برعايتي
م���ن خ�ل�ال م�ش���روع "علمن���ي
30
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الدع���وة ،وبع���د ذل���ك يقوم���ون
بالدع���وة م���ن خ�ل�ال بيوته���م
وم���كان عمله���م ،حي���ث يلق���ون
املحا�ضرات.

ملف العدد

املهت ــدي� :سعي ــد حممــد  /اجلالية الهندي ــة – لغة التلغو
لقد ا�س���تفدت كثريا من م�ش���روع "علمني الإ�س�ل�ام" حيث حفظت � 20س���ورة من �س���ور القر�آن الكرمي،
بالرغم من �أنني مل �أكن �أعرف �أكتب وال �أقر�أ اللغة العربية ،والآن �أنا �سعيد جدا مبا تعلمته من الدورات
ال�شرعية ،خا�صة الأحاديث النبوية التي فيها �أخالق وقيم رائعة.
دخلت الإ�س�ل�ام منذ ثالثة �أعوام ،تعلمت خالل تلك ال�س���نوات الكثري ،وذهبت للعمرة ،وبف�ضل اهلل قمت
بدعوة عائلتي و�أ�سلموا جميعهم ،كما �أنني �أقوم بدعوة غري امل�سلمني �إىل الإ�سالم مبا تعلمته من برنامج
"علمني الإ�سالم".
املهتـ ــدي :ح�سن مانتريي
اجلالية ال�سريالنكية
بد�أ املهتــدي ح�سن حديثه بتالوة
�آي���ات من القر�آن الكريــمَ } ،ر َّبنَا
�آ ِتنَا فيِ ال ُّدنْ َيا َح َ�سنَــ ًة َوفيِ ال ِآخ َر ِة
اب ال َّنارِ ،{..
َح َ�س���نَ ًة َوقِ نَا َعـــــ��� َذ َ
"�صالةُ
ثم حديث الر�س���ول [َ :
ْ
َ
اعةِ تَ ْف ُ
�صال ِة الف ْردِ
الجْ َ َم َ
�ض ُل َعلَى َ
ِ�سبْ ٍع َو ِع ْ�ش���رِ ي َن َد َر َجــــ ًة" ،وذلك
ب َ
ليعرفن���ا م���ا تعمله م���ن خـــالل
م�شـــروع "علمني الإ�سالم".

يق���ول املهت���دي ح�س���ن� :إنن���ي
اهتدي���ت من���ذ  17عام���ا ،ومنذ
ذل���ك احل�ي�ن و�أن���ا مواظب على
الدرو����س ال�ش���رعية يف اللجنة،
ف���كل در����س �أح�ض���ره �أتعلم منه
�ش���يئا جديـــــدا ،و�أ�ستفيد و�أفيد
ب���ه م���ن حولـــــــ���ي �س���واء كانوا
م�س���لمني �أو غري م�سلمني ،وقد
�س���اعدتني ه���ذه الدرو����س يف
تقوي���ة �إمي���اين ،خا�ص���ة دور�س
العقي���دة الت���ي يدر�س���ها لن���ا

ال�ش���يــــــخ في�صل ،بالإ�ضافة �إىل
درو����س احلديث والقر�آن والفقه
واللغة العربيـــــة ،كما �أنني �أختم
القر�آن كامال يف �ش���هر رم�ضان،
ويف غريه �أي�ضا.
وبف�ضل اهلل فقد دخـــــل الإ�سالم
ع���ن طريق���ي � 10أ�ش���خا�ص،
ومازل���ت �أقـــــ���وم بدع���وة �أي
�شخ�ص للإ�س�ل�ام �سواء كان من
الأهل �أو غريهــــم.

�شيخ يعق ـ ــوب  /اجلالية الهندية امل�سلمة
جئت �إىل جلنة التعريف بالإ�س�ل�ام لتعلم الإ�س�ل�ام ،وانتظمت يف م�شروع "علمني الإ�سالم" ،منذ رم�ضان
املا�ضي ،حيث �إنني من قبل مل �أكن �أعرف اللغة العربية وال كيفية قراءة القر�آن الكرمي� ،أو ال�صالة بطريقة
�ص���حيحة .احلمد هلل بعد ان�ض���مامي مل�شروع علمني الإ�سالم �أعطوين الكتب ،والن�شرات الدعوية ،وهي
املنهج الذي يدر�سونه من خالل امل�شروع ،والآن بف�ضل اهلل �أ�صبحت �أعرف �أقر�أ القر�آن الكرمي ،وحفظت
الأحاديث النبوية.
املهتـ ــدي مبارك  /اجلالية ال�صينية
�أ�س���لمت منذ � 5س���نوات ،وبالرغم من
�أنني �أ�س���كن ب�أمغرة ف�إنني �أح�ضر �إىل
جلن���ة التعري���ف بالإ�س�ل�ام ف���رع املال
�ص���الح ،لأتعلم على يد ال�ش���يخ �س���عيد
ح�س���ن ،واحلم���د اهلل الآن حفظ���ت
� 10س���ور من القر�آن الك���رمي ،وكذلك
الأحادي���ث النبوي���ة ،وقام���ت اللجن���ة
برت�ش���يحي للح���ج بع���د �أن اجت���زت
امل�س���تويات الدرا�س���ية التي خ�ص�صتها
يف م�شروع علمني الإ�سالم.

احل�ض���ور للف�ص���ل الدرا�سي
لل�شيخ �س���عيد ح�سن ،علمني
الق���ر�آن الك���رمي ،واللغ���ة
العربي���ة ،واحلدي���ث ،و�أق���وم
بدعوة �أ�ص���دقائي امل�س���لمني
وغ�ي�ر امل�س���لمني للح�ض���ور
للجنة ،وكل ذلك بف�ض���ل اهلل
املهت�������دي �أحم�������د م�������و جوجم عز وج���ل ثم جلن���ة التعريف
اجلالي ـ ــة ال�صينيـ ـ ــة يقــول:
بالإ�س�ل�ام الت���ي تعلمت فيها
دخل���ت الإ�س�ل�ام من���ذ  8من خ�ل�ال م�ش���روع "علمني
�س���نوات ،وق���د واظب���ت على الإ�سالم".
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عمـرو عبداملولــى  -باحث �أكادميي

دراسـة تحليلية

()9

سلسلة دعوية متخصصة في دعوة غير المسلمين

البوذية في الميزان..
«الألوهية عند بوذا و�أتباعه»
ق�ضية الألوهية عند بوذا و�أتباعه:
اتفق���ت معظ���م الرواي���ات البوذي���ة على �أن
"ب���وذا" ال يقرر العقائد وال يهتم بها ،مل يعن
باحلديث عن الإله ،ومل ي�شغل نف�سه بالكالم
عنه �إثباتا �أو �إنكارا ،وحتا�ش���ى كل ما يت�صل
بالبح���وث الالهوتية ،وما وراء الطبيعة ،وما
يتح���دث عن الق�ض���ايا الدقيق���ة يف الكون،
وكان ينهى �أ�ص���حابه وزواره �أن يخو�ضوا يف
ه���ذه الأبح���اث ويوبخهم على �س����ؤالهم عن
مثل هذه الق�ض���ايا .وكان ميي���ل �أحيانا �إىل
جان���ب الإنكار �أكرث م���ن اجتاهه �إىل جانب
الإثبات ,فقد وقف يف �إحدى خطبه ي�س���خر
مم���ن يقول���ون بوجود الإل���ه ،وكان مما قاله
يف ذل���ك "�إن امل�ش���ايخ الذي���ن يتكلم���ون عن
اهلل ،ومل ي���روه وجها لوجه ،كالعا�ش���ق الذي
يذوب كمدا وه���و ال يعرف من هي حبيبته،
�أو كال���ذي يبن���ي ال�س���لم وهو ال ي���دري �أين
يوجد الق�ص���ر� ،أو كالذي يريد �أن يعرب نهرا
فينادي ال�شاطئ الآخر ليقدم له" ،ومن �أجل
�إهمال الإل���ه �أو االجت���اه �إىل نكرانه �أحيانا
اجته براهمة ع�صره �إىل �أن ي�صموه بو�صمة
الإحلاد .ومن املعلوم بال�ض���رورة �أن الإميان
ب�إل���ه ،هو اجتاه نف�س���ي قوي ال يقل عن قوة
الغرائ���ز يف الب�ش���ر ،و�إهم���ال ه���ذا االجتاه
يحدث ارتباكاً وا�ض���طرابا ,وم���ن �أجل هذا
جن���د �أن �أتب���اع "بوذا" من بع���ده يفكرون يف
الإله ،ويعملون على الو�صول �إليه �أو التعرف
علي���ه ،وملا كان "بوذا" ق���د ترك هذا املجال
خاليا ،فقد لعبت بهم الأهواء ،فاجته بع�ضهم
�إىل االعتقاد �أن "بوذا" لي�س �إن�سانا حم�ضا،
بل �إن روح اهلل حلت به ،وهذه العقيدة ت�شبه
عقيدة احللول التي يعتنقها بع�ض امل�سيحيني
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يف ال�س���يد امل�س���يح ،فيقولون �إن �شخ�ص���يته
ثنائية  -الهوتية ونا�سوتية ,-و�إن ال�شخ�صية
الالهوتية حلت بالنا�س���وت ،وت�س���ربت هذه
مدعي الت�شيع فقالوا بها
العقيدة �أي�ضا �إىل ّ
فيم���ا يتعلق بعل���ي بن �أبي طال���ب ،وعاقبهم
ر�ض���ي اهلل عن���ه مب���ا ي�س���تحقون ،بل ذهب
بع����ض البوذيني �إىل القول ب����أن "بوذا" كائن
الهوت���ي هب���ط �إىل هذا الع���امل لينقذه مما
فيه من �شرور.

نحن ...كونوا لأنف�س���كم موئال ومعت�ص���ما،
وال تعت�ص���موا مبالذ خارجي ،وال ت�س���تمدوا
�إال ب�أنف�س���كم" ويق���ول يف مو�ض���ع �آخر�" :أال
�إن يف ي���د الإن�س���ان وح���ده خال�ص نف�س���ه،
فال يطلب من غري نف�س���ه م�ل�اذا وليكن كل
�أحد منكم ملج�أ لنف�س���ه� ،إن نف�سه فقط هي
امللج�أ ال�ص���حيح" وعلى هذا الأ�س���ا�س ،فلم
يعن "بوذا" باحلديث عن الإله ،وعن ق�ضايا
الفل�سفة الدقيقة يف الكون وما وراءه.

وق���د ت�س���ربت ه���ذه العقيدة كذل���ك لبع�ض
الطوائ���ف امل�س���يحية .ولك���ن يف احلقيق���ة
كان "ب���وذا" ي�ؤ�س����س مذهب���ه على الأ�س����س
الأخالقية ،وعلى التجربة الروحية والطريق
امل�ؤدية �إليها ،وكان ال يعتمد على معونة �أخرى
ينتظ���ر �إلهامه���ا �أو نوره���ا ،ول���ذا يرى كثري
م���ن الباحثني يف الأديان �أن البوذية فل�س���فة
�أخالقية و�آداب لل�سلوك �أكرث منها دين ،و�أن
�أتب���اع بوذا ه���م الذين رفعوا هذه الفل�س���فة
�إىل م�س���توى الدين .وقد ثبت �أن "بوذا" كان
عاكفا على درا�سة تخفيف ويالت الإن�سانية،
والق�ضاء على ال�شقاء والآالم يف هذه احلياة
لك���ي تنال النجاة واخلال����ص من الدنيا وما
فيه���ا� .إن ه���ذا اخلال�ص عند "ب���وذا" عمل
�شخ�ص���ي بحت يخ�ص الفرد بال حاجة �إىل
االلتج���اء �أو اال�س���تنجاد بالإل���ه املنقذ ،لأن
ق���در الإن�س���ان النهائ���ي عن���ده يتوقف على
�س���لوكه ال�شخ�ص���ي احلر ،ال على الإله ،و�أن
الإن�س���ان حاكم حياته ،و�صانع م�صريه على
حد زعم���ه .يقول "بوذا" يف بع�ض مواعظه،
ّ
"من احلمق �أن تعتقد �أن �س���واك ي�ستطيع �أن
يكون �سبب �سعادتك �أو �شقائك� ،إن ال�سعادة
�أو ال�ش���قاء نتيج���ة �س���لوكنا نحن و�ش���هواتنا

وهذا �أي�ض���ا ه���و ما ذهب �إلي���ه "�أبو الكالم
�آزار" ال���ذي كان وزي���را للمع���ارف بالهن���د:
"�إن���ه بد�أ بحث���ه وفرغ من���ه دون �أن يلج�أ �إىل
االعتقاد باهلل -ثقافة الهند �ص  "52ويقول
"ول ديوران���ت" يف كتاب���ه ق�ص���ة احل�ض���ارة
�" 78\3إن���ك لن جتد يف تاريخ الديانات من
هو �أغرب من بوذا ي�ؤ�س�س ديانة عاملية ،ومع
ذلك ي�أبى �أن يدخل يف نقا�ش الأبدية واخللود
واهلل� ..إنه ليبت�س���م �س���اخرا من املحاورة يف
مو�ض���وع نهائية الك���ون �أو النهائيته" وتروي
الرواي���ات البوذي���ة �أنه قد رف����ض �أن يجيب
و�أن يب���دي ر�أياً عم���ا �إذا كان للعامل بداية �أو
نهاي���ة ،و�أنه ح���ق �أو غري ح���ق� ،أو �إذا كانت
النف�س والبدن �شيئا واحدا �أو هما خمتلفان
�أو غ�ي�ر ذل���ك من ق�ض���ايا الوج���ود الكوين
–امليتافيزيقي���ا ، -لأن �أمث���ال هذه امل�س���ائل
يف ر�أي "ب���وذا" ال ت�ؤدي بالباحثني فيها �إىل
التخل�ص م���ن �آالم احلياة و�إىل الرنفانا ،وال
ت�ؤديهم �إال �إىل اخل�صومة احلادة والكراهية
ال�شخ�صية واحلزن ,وكان بوذا ينهى �أ�صحابه
وزواره �أن يخو�ض���وا يف مث���ل ه���ذه الأبحاث
ويوبخهم على �س����ؤالهم عن ق�ضية الألوهية،
ولهذا ال جن���د يف تعاليمه ومبادئه �أثراً يدل

قدمي���ا وحديثا .غ�ي�ر �أن بع�ض���هم قد
�ش��� ّذوا فذهبوا �إىل �أن ب���وذا كان ي�ؤمن
بالإل���ه وكان �إن���كاره عل���ى الآله���ة لي�س
�إن���كارا مطلقا و�إمنا هو مق�ص���ور على
�آله���ة "الآريني" دون غريها ،لأن �آلهتهم
�ش���عبية مث���ل �إله اليه���ود .وي�س���تدلون
ببع�ض الن�ص���و�ص يف الأ�س���فار البوذية
الت���ي توهم �إميان بوذا بالإله ،منها قول
بوذا "يا �إخوتي بيهك�شو �أطيعوا دهارما
التي ظهر بينكم ،اتبعوه بيقظة وانتباه،
وا�سلكوا الطريق التي عبدها لكم" "من
ا�ستب�ص���ر هذا النامو�س فقد ا�ستب�صر
دهارم���ا ،وم���ن ا�ستب�ص���ر دهارما فقد
ا�ستب�ص���ر النامو�س" فقد ف�س���ر بع�ض
فال�س���فة البوذيني كلمة "دهارما" ب�أنها
ت�ساوي الإله يف �سائر الأديان ،و�أن هذا
الإله لي�س له ذات وال �صفة ،لأنه جمرد
النامو����س الذي يدير الكون ويتحكم يف
احلياة كلها.

عل���ى �إميان���ه ب�إل���ه واحد �أو ع���دة �آلهة
�أي التوحي���د والوثنية .ومن هنا اعتقد
معظم الباحثني �أن���ه كان ملحدا ،وهذا
ه���و الظاه���ر يف جميع تعاليم���ه ،وكان
ب���وذا يف بع�ض �أقوال���ه يتجه �إىل جانب
الإن���كار يف ق�ض���ية الألوهية ،و�أ�ص���بح
يح���ارب معتقديها ،ف�ي�روي لنا الكتاب
ع���ن ب���وذا �أنه �س���ئل عن ر�أي���ه يف الإله
والكون ،وفيما ي�شتغل به الفال�سفة من
اجلدل واحلوار يف قدم العامل وحدوثه,
ويف ال���روح وخلوده���ا ،وما �أ�ش���به ذلك
ق���ال�" :إن الآلهة �أنف�س���هم ل���و كان لهم
وجود ملا كان يف و�س���عهم �أن يجيبوا عن
هذه امل�س���ائل" وقال يف مو�ض���وع �آخر:
"ي���ا �إخوت���ي بيهك�ش���و احلق �أق���ول لكم
�إين يف حياتي هذه قد دخلت الرنفانا،
وا�ض���محلت حياتي وتخل�صت من ربقة
كارما ومن �سل�سلة التنا�سخ ..ال �إله وال
�إن�س���ان ولكن احلقيقة ه���ي التي تبقى
�أب���دا" وهن���اك ن�ص���و�ص �أخ���رى كثرية وم���ن الوا�ض���ح �أن هذا الن����ص ال يفيد
ت�شري �إىل مثل هذا املعنى.
ذل���ك ،لأن كلم���ة دهارما عن���د البوذية
وهذه الن�ص���و�ص تكفي لنا للداللة على ال تطل���ق �إال عل���ى تعاليم بوذا التي هي
�إن���كار بوذا الإله وع���دم �إميانه ب�أي �إله �أحد �أقانيم الثالوث املقد�س يف البوذية،
م���ن الآلهة ،وه���ذا هو ال���ر�أي املعروف كما تطلق �أي�ض���ا على القانون �أو الدين
وامل�ش���هور ل���دى �أتباع���ه م���ن البوذيني �أو الف�ض���يلة �أو ال�ش���رف �أو املعتق���د،

�أو قاع���دة ال�س���لوك التي و�ض���عها بوذا
لأتباع���ه ،وهذا هو امل�ص���طلح املعروف
يف البوذي���ة� .أما هذا التف�س�ي�ر ال�ش���اذ
فلم يق�ص���د من ورائ���ه �إال التوفيق بني
البوذية وغريه���ا من الأديان ،وعلى �أية
حال ف�إن الن�صو�ص التي �أوردناها ت�ؤيد
القول ب�أن بوذا ملحد و�أن القول ب�إميانه
بالإل���ه يحتاج �إىل دلي���ل �أكرث� .أما كونه
مل ينك���ر �إال على �آله���ة "الآريني" فلي�س
دلي�ل�ا كافيا على �إميانه ب�إله احلق ،لأن
�إنكار ال�ش���يء ال يقت�ض���ي �إثبات �ض���ده
�إال بدلي���ل علي���ه .ولعل ب���وذا �أنكر هذه
الآله���ة لأن���ه كان يعي����ش يف البيئة التي
تعبد فيها هذه الآلهة ،والفو�ض���ى التي
كان���ت يف الهن���د باحل�ش���ود م���ن الآلهة
والأرب���اب جعل���ت ب���وذا ال ير�ض���ى عن
احلياة الروحية القائمة واملنغم�س���ة يف
الغيبي���ات ،فكان �أن �آمن �إميانا ال يرقى
ال�شك �إليه ب�ضرورة �إزاحة الفزع اجلاثم
عل���ى �ص���دور النا�س من خ�ش���ية بط�ش
الآله���ة ،ع���ن طريق تدمري فك���رة الإله
�إىل الأب���د .ف�إن �إيثار النا�س �إلقاء �أعباء
حياته���م وم�ش���كالت دنياهم على عاتق
الإله عو�ضا عن االعتماد على جهودهم
الذاتي���ة ،ق���د �أه���اب ببوذا �أن يح�ص���ر
تعليم���ه وتثقيفه يف دني���ا النا�س .فكان
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�أن ن���ادى ب�أن الكارما �أي الفعل الإرادي
هي �أ�س���ا�س كل �شيء يف الوجود� ،سواء
بالن�س���بة للنا�س �أو احليوان���ات ،ويقول
�أي�ض���ا �إن الإن�س���ان يول���د م���ن �أفعال���ه
الذاتي���ة ،بل �إن �أفعال���ه هي التي حتدد
جن�سه ,ف�أنكر عليها بهذا االعتبار ،لأنه
مل يعرف غريها و�إال لأنكره.
ومم���ا ي�ؤي���د ذلك ما روي ع���ن بوذا �أنه
�أنكر اخللود والأبدية جلميع الكائنات،
فكل �شيء عنده قابل للتغري والفناء حتى
"براهما" نف�س���ه يعت���وره التغري والفناء
مثل �أي كائ���ن ،وقرر يف بع�ض مواعظه
�أن���ه ال يوجد روح �أك�ب�ر �أو خالق �أعظم
له���ذا الكون ،لأن���ه يف زعمه �أ�س���طورة
وخرافة من خرافات الفال�سفة .من هنا
�س���مي دينه دين الإحلاد ،و�أدخله علماء
الأدي���ان يف جمموعة الأديان الإحلادية
مث���ل "الكونفو�ش���ية" و"اجلينية" ،ومما
دف���ع بوذا �إىل ه���ذا املوقف اخلطري ما
روي يف تري بيتاكا �أنه ت�صور الإله على
�أنه ذات جتردت من ال�صفات الب�شرية،

كاحلب والر�ض���ا والغ�ض���ب والكراهية
وال�س���خط وما �أ�ش���به ذلك ،فما دامت
الآله���ة مت�ص���فة به���ذه ال�ص���فات ف�ل�ا
يج���وز �أن تكون �آله���ة ،لأنها مل تتخل�ص
م���ن ال�ش���هوات والرغب���ات ،وال���ذي مل
يتخل�ص من ال�ش���هوات والرغبات كيف
يكون �إلها؟ وعلى هذا فقد ف�س���ر بع�ض
العلم���اء البوذيني املعا�ص���رين ب�أن بوذا
�أنكر الإله امل�شخ�ص ومل ينكر الإله غري
امل�ش���خ�ص الذي هو نامو�س دهارما يف
زعمهم .ومما يالحظ يف هذا الت�ص���ور
ال�س���خيف �أنه �ش���بيه �إىل حد بعيد مبا
ت�صوره بع�ض الفرق الإ�سالمية ال�ضالة
"كاجلهمي���ة" و"املعتزل���ة" وغريهما يف
ق�ض���ية ال�ص���فات الإلهي���ة ،حي���ث نفوا
جميع ال�صفات من ذات اهلل بحجة �أنها
ت�شبه �صفات املخلوقني ،ومل يدركوا �أن
اهلل ال مياثل �شيئا وال مياثله �شيء ،ال يف
ذاته و�أفعاله ،وال يف �أ�س���مائه و�صفاته،
وكل ما ثبت له من �ص���فات فهو على ما
يليق بجالله ،ال يدل ذلك على نق�ص���ه،
بل يدل على كماله ،لأن �ص���فاته تعاىل

�صفات كمال خمت�صة به ،ال ي�شركه فيها
غ�ي�ره ،قال تعاىل} :لَيْ َ
���يءٌ
�س َكمِ ثْلِهِ َ�ش ْ
ري{ )ال�شورى,(11:
ال�س���مِ ي ُع ال َب ِ�ص ُ
َو ُه َو َّ
وهذا املوقف ال�سلبي كان رد فعل ل�سوء
ت�صرف طبقة من الرباهمة ،وثورة على
�س���لطانهم وا�س���تبدادهم ،فخ���اف بوذا
�أن تتك���ون عن���د �أتباعه طبق���ة الهوتية
جدي���دة كالرباهم���ة �إن اع�ت�رف بالإله
ف�أنكر كل تلك الآلهة ,و�أراد الفرار من
�ضاللة الربهمية ولكنه وقع يف �ضاللة
�أكرب و�أعظم منها وهي الإحلاد.

صنفت البوذية من
العقائد اإللحادية ألنها
تنكر وجود خالق
للكون وهو ما قرره
بوذا في مواعظه

�شبهة نبوة بوذا والرد عليها
�شبهة نبوة بوذا والرد عليها :ومن هنا �أخط�أ بع�ض الباحثني القائلني ب�أن بوذا نبي
م���ن �أنبياء اهلل �أر�س���له �إىل �أمة الهند يف ع�ص���ره .وقد ذه���ب �إىل هذا القول كثري
من الباحثني ،منهم الدكتور "علي زيعور" يف كتابه الفل�س���فات الهندية ،حيث قال
"لق���د �آمن���ت ذات ي���وم بفكرة تتلخ�ص بالقول �إن بوذا قد يكون ر�س���وال �أو م�ص���لحا
يقر الإ�س�ل�ام ،و�إن مل يرد ا�س���مه يف القر�آن � -ص "233وكرر ر�أي بع�ض الباحثني
الذين يرون بوذا جمددا ملا طم�سه الدهر من وحي �إبراهيم عليه ال�سالم �,أو داخال
يف دائرة الر�س���ل الذين مل يق�ص���هم القر�آن .ومنهم �أي�ض���ا الدكتور "حممد توفيق
�ص���دقي" يف كتابه "ال�ص���لب والفداء����-ص� "60إذا يقول فيه :ق���ال تعاىل }والتني
والزيتون وطور �س���نني{ �أما التني فهو �ش���جرة بوذا م�ؤ�س����س الديانة البوذية التي
ح ّرفت كثريا عن �أ�صلها احلقيقي ،لأن تعاليم "بوذا" مل تكتب يف زمنه ،و�إمنا رويت
كالأحاديث بالروايات ال�شفهية ،ثم كتبت بعد ذلك حينما ارتقى �أتباعها ،والراجح
عندنا بل املحقق �إذا �صح تف�سرينا لهذه الآية� ،أنه كان نبيا �صادقا ،وي�سمى "�سكيا
م���وين" �أو "جوتاما" ،وكان يف �أول �أمره ي�أوي �إىل �ش���جرة تني عظيمة ،حتتها نزل
الوحي و�أر�س���له اهلل ر�س���وال ،وي�ستمر امل�ؤلف فيقول" :واليزال �أهل الأديان الأربعة
ه���م �أعظ���م �أمر الأر�ض ،و�أكرثهم عددا و�أرقاهم ،والرتتيب يف ذكرها يف الآية هو
باعتبار درجة �صحتها بالن�سبة لأ�صولها الأوىل ،فبد�أ تعاىل بالق�سم بالبوذية لأنها
�أقل درجة يف ال�صحة ،و�أ�شد الأديان حتريفا عن �أ�صلها ،كما يبد�أ الإن�سان بال�شيء
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تجاهل "بـوذا" كون اإليمان بالله أمر فطري فاتجه
بعض أتباعه محاولين التعرف عليه والبعض اآلخر
إلى جعل بوذا "إلها"
ال�ص���غري ثم يرتقي للت�أكيد �إىل ما هو �أعلى،
ثم الن�صرانية وهي �أقل من البوذية حتريفا،
ثم اليهودية وهي �أ�ص���ح من الن�ص���رانية ،ثم
الإ�س�ل�امية وهي �أ�ص���حها جمعيا ،و�أبعدها
ع���ن التحري���ف والتبديل" .ولل���رد على هذا
ال���ر�أي نذك���ر االت���ي - :مل ي���رد يف الأقوال
امل�أث���ورة مع كرثتها يف معن���ى الآية الكرمية
�أن التني رمز �أو �إ�شارة �إىل �شجرة بوذا التي
زعم �أنه ح�صل احلكمة العليا حتتها.
و�أ�صح الأقوال يف معنى الآية عند املف�سرين
ه���و �أن املراد بالتني هو التني املعروف الذي
ي����ؤكل ،وبالزيتون هو الزيتون املعروف الذي
يع�ص���ر منه الزيت ،وبطور �س���نني هو اجلبل
املع���روف الذي نودي مو�س���ى عليه ال�س�ل�ام
من جانبه ،وبالبلد الأمني هي مكة بيت اهلل
احلرام ،لأن ه���ذه املعاين هي املعروفة عند
العرب ،كما �أنها هي احلقيقة ،وال يعدل عن
احلقيقة �إىل املج���از �إال بدليل .وزيادة على
ذلك �أن هناك فرقا كبريا بني �ش���جرة التني
و�ش���جرة بوذا- .من الأمور امل�س���لّم بها عند
�أه���ل ال�س���نة واجلماعة �أنه ال يج���وز �إثبات
النب���وة لأحد �إال بدليل �ص���ريح م���ن الكتاب
وال�سنة ،ولي�س لدينا �أي دليل يثبت نبوة بوذا
ور�س���الته ،ودعوى ذلك ال تخلو من احلد�س
والتخم�ي�ن ،ب���ل الذي ثب���ت عندن���ا �أن بوذا
زعم لنف�س���ه اال�س���تنارة ،و�أن���ه نالها بجهده
وجتربت���ه ،ال بوحي م���ن اهلل �أو �إلهامه -مل
يثبت �أي دليل �صريح يدل على اعرتاف بوذا
بالإله اخلال���ق �أو دعوته النا�س �إىل عبادته،
بل الثابت هو العك�س فقد ن�ص���ت يف الكتاب
املقد����س عن���د البوذي���ة عبارات ب���وذا يفهم
منها جحوده وا�ست�ص���غاره للآلهة كلها حقها
وباطله���ا .فل���و كان بوذا نبيا م���ن �أنبياء اهلل
ل���كان �آمن بالإل���ه اخلالق ودع���ا النا�س �إىل
عبادت���ه .لأن لب دع���وات الأنبياء والر�س���ل

وجوهر الر�س���االت ال�س���ماوية ه���و الدعوة
�إىل عبادة اهلل وحده ال �ش���ريك له ،و�أن اهلل
�س���بحانه وتعاىل مل ير�سل الر�سل جمعيا �إال
لهذه املهمة الواحدة.
ق�ضية الألوهية عند البوذيني بعد بوذا:
�إن �إهم���ال بوذا الكالم ع���ن الإله قد ترتبت
علي���ه �آث���ار ونتائج �س���يئة يف تاري���خ ديانته.
وذل���ك لأن الإميان بالإله �أمري فطري فطر
اهلل النا�س عليه ،واجته �إليه عقل الإن�س���ان
بطبيعته من غ�ي�ر تلقني �أو تعليم ،ومن �أجل
هذا جند �أن �أتباع بوذا من بعده يفكرون يف
الإله ،ويعملون على الو�صول �إليه �أو التعرف
علي���ه .ومل���ا كان ب���وذا قد ترك ه���ذا املجال
فارغ���ا� ،أ�س���رع �أتباع���ه ،وعم���دوا �إىل بوذا
نف�س���ه فجعلوه �إلها معبودا ك�آلهة الهندو�س،
وقد اختلفوا فيما بينهم حول �شخ�صية بوذا
وانق�سموا �إىل مذهبني كبريين:

�ص���ورة بوذا لإنقاذ الب�شرية من الآالم .وقد
ت�أث���ر املذهب اجلديد بالهندو�س���ية يف هذه
العقيدة نتيجة من اختالطه بها ،فجعل بوذا
�إلها يف �صورة �إن�سان .و�أطلق على هذا الإله
ا�س���م "براهمات �ساجتا" ،وو�صفه ب�أنه الإله
اخلالق واملدبر للك���ون ،و�أنه �أراد �أن يخل�ص
الإن�س���ان واحليوان من �آالم الدنيا فنزل �إىل
الأر����ض وجت�س���د يف �ش���خ�ص ب���وذا وغريه،
ح�س���ب ما اقت�ض���ته احلاجة .وقد انت�شرت
هذه العقيدة با�سم "بوذية مهايان" يف نطاق
وا�س���ع من���ذ بداي���ة الق���رن الأول امليالدي،
الأمر الذي جع���ل �أهل الرومان مت�أثرين بها
ف�صوروا امل�س���يح عليه ال�سالم �إلها جم�سدا
كما �صور البوذيون بوذا.
املذه���ب الثاين :وه���ذا املذهب هو املعروف
يف البوذي���ة مبذههب "هينايان" و�أطلق عليه
�أي�ض���ا باملذهب القدمي ،لأنه قريب ال�ص���لة
بتعالي���م ب���وذا ،وقد اجت���ه البوذيون يف هذا
املذه���ب �إىل االعتقاد بب�ش���رية ب���وذا ،و�أنه
�إن�س���ان مقد�س ارتقى �إىل مرتبة �أ�سمى من
مرتب���ة الإن�س���ان واملالئكة والآله���ة ،ف�ألهوه
بهذا االعتبار� .أما الإله اخلالق كما يف �سائر
الأدي���ان ف�إنهم ال يعرتفون ب���ه ،بل يعتقدون
�أنه خرافة ،كما هو ظاهر يف �أقوال م�ؤ�س����س
دينهم بوذا التي �أ�س���لفناها ،والبوذيون عامة
يعتقدون �أن املرتبة التي تُو�صل الإن�سان �إىل
درج���ة الآلهة �أو ما فوقه���ا على حد زعمهم
هي مرتبة "بودها" �أي التَّنور ،وذكرت الكتب
البوذية �أن هذه املرتبة ا�شتملت على �صفات
منه���ا� :أن���ه ح���رر م���ن �ش���وائب �أدران املادة
املدن�سة ،وتغلب على جميع رغباته و�شهواته
الب�شرية ،كاحلب والغ�ضب والطمع والغرور
وما �أ�شبه ذلك �-أنه تخل�ص من ربقة كارما -
�أنه متكن من التذكر لأدوار حياته ال�س���ابقة
قبل هذه احلياة � -أنه عرف �أ�س���رار احلياة
بدايته���ا �إىل نهايته���ا � -أن���ه ع���رف طري���ق
اخلال����ص م���ن �آالم احلي���اة .فم���ن ح�ص���ل
عل���ى ه���ذه املرتبة ف�إن���ه ي�س���تحق التقدي�س
والعبادة.

املذه���ب الأول :اجت���ه ه���ذا املذه���ب �إىل
االعتقاد ب�أن بوذا لي�س �إن�سانا حم�ضا بل �إن
روح الإله قد جت�سد فيه ،ف�أ�صبح �إلها ،وهذا
املذه���ب هو املع���روف يف البوذية "مبهايان"
�أو املذه���ب اجلدي���د ،لأنه بعيد ع���ن تعاليم
بوذا الأ�ص���لية وقريب ال�ص���لة بالهندو�سية،
فمن عقي���دة الهندو�س ما ي�س���مونه "�أوتار"
ومعن���اه الن���زول �أي نزول الإل���ه �إىل الأر�ض
وجت�س���ده يف الإن�س���ان �أو احلي���وان ،وه���ذه
العقيدة ت�شبه عقيدة احللول عند امل�سيحية،
ويعتق���د الهندو����س �أن الإله "في�ش���نو" �أحد
الأقانيم الثالثة كان يتخذ خمتلف الأ�شكال
وال�صور ،فكان يظهر على الأر�ض كلما دعت
احلاج���ة �إىل �إنق���اذ الب�ش���رية م���ن الهالك،
ففي �إحدى املرات جت�س���د في�شنو يف كر�شنا وبه���ذه املرتب���ة املزعومة �أ ّل���ه البوذيون بوذا
ويف راما وكالهما من الأبطال الأ�س���طورية ونحت���وا متثال���ه للعب���ادة ،كما �أ ّله���وا جميع
يف املالح���م الهندية ،كما جت�س���د �أي�ض���ا يف القدي�س�ي�ن احلا�ص���لني على هذه املرتبة يف
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زعمه���م .ويحدثنا التاري���خ يف تطور البوذية
�أن متث���ال ب���وذا ن�ش����أ يف البوذي���ة يف القرن
الأول قب���ل امليالد �أي بعد وف���اة بوذا ب�أربعة
ق���رون ،وقد �أقاموا التماثيل وال�ص���ور لبوذا
بهيئ���ة رزين���ة متحفظ���ة وجام���دة .ويذك���ر
التاري���خ �أن متث���ال بوذا كان ب���د�أ وحيدا يف
�أول الأم���ر ،ث���م اختل���ط بالتدري���ج بالآله���ة
الربهمي���ة ،ومبرور الزم���ن ذاب متثال بوذا
ب�ي�ن هذه الآلهة الكثرية ،وذاب �أتباع البوذي
يف الهن���د بني الهندو�س .وم���ن هنا خرجت
البوذي���ة م���ن الهند ،وانت�ش���رت خارجها من
بالد �ش���رق �آ�سيا ،وخ�ضعت لأهواء ال�شعوب
الت���ي اعتنقته���ا ،وانهزم���ت �أم���ام عاداته���ا
وتقاليده���ا ،فبع����ض ال�ش���عوب �أدخلوا فيها
عبادة امللوك ،والبع�ض الآخرون �أدخلوا فيها
عبادة الفيلة ،معتقدين ب�أن بوذا قد تقم�صت
روحه يف �أج�س���ادها م���رات عديدة ،والكثري
منهم �أدخلوا فيها عبادة �أرواح املوتى.
وهكذا انحدرت البوذي���ة �إىل عبادة الأوثان
نتيجة لإنكارها الإله� .إنها ككل عقيدة خلت
م���ن االعتق���اد بالإل���ه ،حي���ث ب���ادر �أتباعها
مب���رور الزم���ن فابتك���روا الإله عل���ى النحو
ال���ذي يتفق مع ثقافتهم وم�س���تواهم العقلي
والعلم���ي ،فبدال من �أن يعبد البوذيون خالق
الب�ش���ر عبدوا ميتا من الب�شر ،بل عبدوا كل
�ش���يء زعموا فيه القدا�س���ة� ،س���واء كان من
اجل���ن� ،أو الإن�س� ،أو احليوان� ،أو اجلماد �أو
ّ
ال�شجر �أو ما �شابه ذلك.

لجأ البوذيون إلى
وصف بوذا بـ"اإلله"
لكي يجدوا تفسيرا
لوجود الكون
والحياة واإلنسان...
36

( )138ــ �أغ�سط�س  2014ــ رم�ضان

1435

والبوذي���ون الأ ّولون عندما نحتوا متثال بوذا يف �إحدى املحا�ض���رات الت���ي �ألقاها يف رابطة
وجعل���وه �إله���ا يعتق���دون �أنه جم���رد عالمة ،الع���امل الب���وذي فرع ك���واال ملب���ور ماليزيا 15
�أو رم���ز للخ�ي�ر ،والنبالة والزه���د واحلكمة �أبريل 1978
والفن���اء والكمال الأ�س���مى نرفان���ا� ،إنهم ال
"ال يهمن���ا وج���ود اهلل �أو عدم���ه �إذ ال عالقة
ي�س����ألونه �أن يح��� ّول اجلبال ذهب���ا� ،أو يجعل
له بق�ضية اخلال�ص التي نن�شدها� .إن وجود
البحار لبنا وع�س�ل�ا� ،أو يغري �سري الأفالك،
الإل���ه اخلالق الذي ي�ؤم���ن به املتدينون لي�س
�أو يرزقهم اخللود يف الدنيا ،ف�ض�ل�ا عن �أن
�ض���رورة عقلية لتف�س�ي�ر م���ا يف الك���ون� ،إذ
يظن���وا �أنه خلق نف�س���ه� ،أو خلق ال�س���موات
ميك���ن �أن يرد كل ما يف الكون �إىل الطبيعة،
والأر����ض� ،أو �أنه مي�س���ك بنظامهم���ا ،ولكن
ويق�ص���د بالطبيع���ة النوامي����س والقوان�ي�ن
البوذي�ي�ن املت�أخري���ن بالغ���وا يف التقدي����س،
الت���ي حتكم الكون �أو ما ي�س���مى يف البوذية
فزعم���وا �أن يف متث���ال بوذا قوة عجيبة على
نامو����س العلة واملعل���ول �أو نامو�س الطبيعة،
فع���ل اخل���وارق ،وق���درة روحية يف �إ�ص�ل�اح
ويف�سر الراهب هذا النامو�س فيقول �إن هذا
معا�ش���هم وق�ض���اء حاجاتهم ،في�س����ألونه �أن
النامو�س هو الذي يوجد الأ�ش���ياء ويحدثها،
يدفع عنهم البالء واملر�ض و�أن ي�ش�ي�ر عليهم
وهو الذي ي�س���يطر على كل �شيء ،و�أنه لي�س
بالوق���ت املنا�س���ب للعمل ويلتم�س���ون منه �أن
بخا�ض���ع لذات قد�س���ي يت�ص���رف فيه كيف
ي�أتيه���م باملط���ر لزرعهم ،وم���ا �إىل ذلك ،من
ي�شاء ،بل ذلك النامو�س م�ستقل بذاته ،نافذ
�أج���ل ذلك يقدمون ل���ه القراب�ي�ن والهدايا،
بنف�س���ه ال يت�أثر مب�ؤثر ب�شري �أو �إلهي �أبدا"
ويطوف���ون حول���ه ،ويطلبون من���ه حاجاتهم،
ثم يف�س���ر الكون مبا ف�س���ر به �أ�س���تاذه بوذا
كم���ا ه���و امل�ش���اهد واملع���روف يف كثري من
من �أنه وحدة مت�ص���لة متما�سكة ،وجمموعة
الدول البوذية.
مركبة ال انف�ص���ام بني �أجزائها ،وهو مركب
مناق�شة البوذيني يف ق�ضية الألوهية:
من جمموعة هائلة ،من العنا�صر املختلفة ال
البوذيون عامة با�س���تثناء �أ�ص���حاب املذهب تزيد وال تنق�ص ،بل يعاد توزيعها با�ستمرار،
اجلدي���د ال ي�ؤ ّله���ون بوذا ك�إل���ه خالق ،و�إمنا ويع���اد ترتيبه���ا وو�ض���عها بحك���م النامو�س
ي�ؤ ّلهون���ه ك�إن�س���ان مقد����س ال يت�ص���ف باخللق �أي نامو����س العل���ة واملعل���ول ،وكل جمموعة
والتدب�ي�ر .لذل���ك مل يتمكنوا من �س���د الثغرة جديدة �إن هي �إال نتيجة عن املجموعة التي
تقدمتها ،فاحلياة احلا�ضرة ماهي �إال �سبب
ّ
الوا�س���عة يف نحلته���م ،ف�ل�ا ي�س���تطيعون �أن
يف�سروا وجود الكون واحلياة والإن�سان تف�سريا حلدوث احلياة القادم���ة ونتيجة من احلياة
مر�ش���دا كما ف�س���ر به امل�س���لمون وغريهم من ال�س���ابقة وفقا لقانون كارما ،ومثل الراهب
�أ�ص���حاب الأديان ال�س���ماوية� ،إنهم عجزوا عن ذل���ك بال�ش���جرة الت���ي ه���ي �س���بب حلدوث
�أن يقيموا دليال واح���دا على عدم وجود الإله ال�ش���جرة الثاني���ة بوا�س���طة بذورها ،وهكذا
اخلالق املت�ص���رف يف هذا الك���ون ،وعلى هذا ال�شجرة الثالثة والرابعة ،ومل يذكر الراهب
فل���م يج���دوا ب���دا �إال �أن يلج����أوا �إىل منطقهم �شيئا عن العلة الأوىل �أو ال�سبب الأول الذي
الفا�س���د ،وهو القول ب�أن وجود اهلل لي�س �أمرا يُح���دث �أول حياة و�أول �ش���جرة والذي يدير
�ضروريا يف احلياة الب�شرية ،و�أن البحث فيه ال د ّف���ة هذا الكون كله ,لأنه حمال �أن ي�س���تقر
يفيد الإن�سان يف حل م�شكالتهم� ،إذ ال تزول به له قول �ص���حيح يف ذلك حتى ي�ؤمن هو ومن
�آالم احلي���اة ،وه���ذا املنطق هو معنى قول بوذا مع���ه من البوذي�ي�ن بخالق الوج���ود ،وموجد
حينما �سئل عن �أبدية العامل ونهايته حيث قال العل���ل واملعلوالت ،وقد زع���م البوذيون �أنهم
"�إن البح���ث يف ه���ذه الأم���ور ال يعنينا� ،إين مل بهذه العقيدة متحررون ومتميزون عن �سائر
�أج���ئ �إىل هذه احلياة لأب�ي�ن لكم هذه الأمور ،الأديان ،وهم يف احلقيقة كما و�ص���فهم اهلل
ّا�س َمن يُ َجادِ ُل فيِ
و�إمنا جئت لأعرفكم و�س���يلة اخلال�ص من �أمل يف كتاب���ه العزيز } َومِ َن النَ ِ
هذه احلياة ،و�إذن ف�أنا �أعترب هذا ال�س�ؤال غري ا ِ
ــــــاب منِري{
���م َو اَل ُهدًى َو اَل كِ تَ ٍ
هلل ِب َغيرْ ِ ِعل ْ ٍ
مفي���د" يقول الراهب البوذي الكبري بيهك�ش���و )احلج. (8:

حاول بعض
العلماء البوذيين
المعاصرين أن
يقرروا عقيدة
األلوهية ليوفقوا
بين عقيدتهم
والديانات األخرى

ت�ألي�������ه النامو��������س :التف�سري اجلديد يف
البوذية
تراجع كث�ي�ر من البوذي�ي�ن املثقفني يف
هذا الع�ص���ر ع���ن موقفهم من ق�ض���ية
الألوهي���ة ،لأنه���م وج���دوا �أن التدلي���ل
بع���دم وج���ود الإله اخلالق �أ�ص���عب من
التدلي���ل ب�إميان���ه� ،إذ �إن���ه مل يثبت من
ناحي���ة العق���ل وال من ناحي���ة العلم �أي
دليل ميكن اال�س���تناد �إليه يف نفي الإله
اخلال���ق ,فبع�ض���هم مييل���ون �ص���راحة
�إىل االع�ت�راف بوجود الإله ،وبع�ض���هم
يعرتفون به ولكنهم �أ ّولوه �إىل معنى �آخر
يتواف���ق م���ع تعاليم دينه���م .وقد حاول
بع����ض العلماء البوذيني املعا�ص���رين �أن
يق���رروا عقي���دة الألوهي���ة ليو ّفقوا بني
ديانتهم البوذية وبني الديانات الأخرى،
وخا�ص���ة الن�ص���رانية يف هذه العقيدة.
ومن ه�ؤالء على �س���بيل املث���ال الراهب
"راج���اوارا م���وين" حي���ث يق���ول" م���ن
املعروف �أن كل �شيء يف الكون له �سبب
حلدوث���ه ،ف�ل�ا يعق���ل �أن يحدث �ش���يء
م���ن غ�ي�ر �س���بب وال علّ���ة� ،إن البوذية
يف احلقيق���ة ت�ؤمن مب�س���بب الأ�س���باب
وهو اخلالق واحلافظ وامل�س���يطر على
الكون .ولكن البوذية ال ت�سميه �إلها كما
ت�سميه الن�صرانية والأديان الأخرى ،بل
ت�س���ميه "دهارما" ه���و مبنزلة الإله يف
الن�ص���رانية -بني البوذية والن�ص���رانية

�أطيع���وا دهارم���ا ال���ذي ظه���ر بينك���م،
اتبعوه بيقظة وانتباه ،ا�س���لكوا الطريق
الذي عبدها لكم " ثم ف�سر امل�ؤلف كلمة
دهارما الإله املزع���وم فيقول "�إن كلمة
دهارما لها معنى �أو�س���ع مما يعرف يف
البوذي���ة ،وهي ت�ش���مل املع���اين الآتية:
نف�س الطبيعة كلها – نوامي�س الطبيعة
كلها – واجبات الإن�سان نحو النوامي�س
– النتائج والثمرات من هذه الواجبات.
وميكننا القول ب����أن دهارما الذي ن�ؤمن
ب���ه ك�إل���ه يت�ص���ف باخلل���ق والإيج���اد
ه���و دهارما مبعن���اه الثاين� ،إن���ه القوة
العظمى التي ت�سيطر على العامل -بني
البوذية والن�صرانية يف ر�أينا ،"81-79
وهذا ال���ر�أي يف الواقع هو نف�س الر�أي
العام للبوذيني الذي �سبق ذكره ،غري �أنه
�ص���رح هنا ب�ألوهية النامو����س دهارما،
و�أن���ه هو الإل���ه الذي �آمن به ب���وذا� ،إن
هذا التف�س�ي�ر على فر�ض �ص���حته عند
البوذي���ة ف�إن �إله بوذا غري بعيد عن �إله
بع�ض فال�سفة اليونانيني �أمثال �أر�سطو
وغريه ،حي���ث كان الإله يف نظرهم هو
املحرك ال���ذي ال يتح���رك ،وهو �أقرب
�إىل العقل منه �إىل ال�شخ�ص.

يف راين���ا  "42ويق�ص���د الراه���ب بالإله
يف الن�ص���رانية الكلمة �أو كلمة اهلل التي
ن����ص عليه���ا �إجني���ل يوحنا ،م���ن ذلك
ا�س���تنتج الراهب �أن الإله يف الن�صرانية
له نوعان ،الإله كب�شر يت�صف ب�صفاته،
والإله كنامو�س ال يت�ص���ف ب�أي �ص���فة،
وهو الكلم���ة التي ن����ص عليها الإجنيل
املح���رف ،وعل���ى ه���ذا يق���ول الراهب
يف م���كان �آخ���ر" :ال يبع���د �أن نقول ب�أن
دهارم���ا يف البوذي���ة هي الكلم���ة التي
ن����ص عليها �إجنيل يوحنا يف �أوله ،وهي
�إحدى الأقانيم الثالثة يف الن�ص���رانية،
بها وجد على كل �شيء -بني الن�صرانية
والبوذية يف راينا � ،"45إن هذه املحاولة
و�أمثالها يف التوفيق بني هاتني النحلتني
قد جنحت �إىل حد بعيد لوجود الت�شابه
بينهم���ا يف كثري من املب���ادئ والعقائد.
ثم يقول الراهب يف مو�ض���ع �آخر مقررا
ق�ض���ية الألوهية يف البوذية "�إن ق�ضية
الألوهية ق�ضية �أ�س���مى للإن�سان ،فكل
�إن�س���ان م���ن حيث ي�ش���عر �أو ال ي�ش���عر
يع�ت�رف بوج���ود الإل���ه ،غ�ي�ر �أن الإله
الذي ن�ؤمن به هو الإله غري امل�ش���خ�ص
ال يت�صف ب�صفات الب�شر ،وهو دهارما
الت���ي تدير هذا الك���ون ،وهذا الإله هو وعل���ى �أي حال ف�إن هذا التف�س�ي�ر يدل
ال���ذي اعرتف به ب���وذا ،وكان يقد�س���ه عل���ى احلقيق���ة العظمى الت���ي �أودعها
ويعده �شيئا �أ�سمى يف الكون ،وكان مما اهلل يف الإن�س���ان ،وه���ي االع�ت�راف
روى يف �آخر حياته" :يا �إخوتي بيهك�شو بالربوبية ،ه���ذه احلقيقة التي اعرتف
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بها امل�ش���ركون ،وجبلت على الإقرار بها
جمي���ع الفطر كما �س���جل ذل���ك القر�آن
ال�س َو ِ
ات
الكرمي } َولَئِن َ�س�أَلْتَ ُهم َّم ْن َخل َ َق َ
الَ ْر َ
����ض لَ َي ُقولُـ��� َّن اهلل ُق���لِ الحْ َ ْم ُد لهلِ ِ
َو ْ أ
بَ ْل �أَكْثرَ ُهُ��� ْم اَل يَ ْعل َ ُمونَ{ )لقمان.(25 :
} َونَ���ا َد ْوا يَا َمال ُ
ِ���ك ِل َي ْق�ض َعلَيْنَ���ا َر ّبُ َك
َق���ا َل �إِ ّنَ ُكم َّماكِ ث���و َن } {77لَ َق ْد ِجئْنَا ُكم
بِالحْ َ ِ ّق َولَكِ ��� َن َ�أكْثرَ َ ُك ْم ِلل ْ َح ِ ّ
���ق َكارِ هُونَ{
(الزخرف� .)78:إن هذه احلقيقة مهما
ح���اول الإن�س���ان �أن يطرده���ا من عقله
ف�إنه���ا الب���د �أن تع���ود �إليه ب�ص���ورة من
ال�صور ،لأنها هي الفطرة ال�سليمة التي
فطر الإن�سان عليها .ومن املعروف لدى
الباحث�ي�ن يف الأديان �أن مذهب البوذية
م���ن املذاه���ب الإحلادية الت���ي حاولت
كل املحاول���ة يف �إبعاد ق�ض���ية الألوهية
ع���ن تعاليمه���ا ،واعتم���دت فق���ط على
الإن�س���ان دون اللج���وء �إىل ما وراءه من
القوة الإلهية ،ولكن ما لبث �أن تبني من
علم���اء البوذيني –و�إن كانوا قليلني– �أن
مذهب البوذية مل يتمكن من اال�ستمرار
عل���ى موقفه القدمي م���ن الألوهية ،و�أن
البوذيني بد�أوا يراجعون موقفهم منها،
ويلفتون نظرهم �إىل التف�س�ي�ر اجلديد
38
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ملذهبه���م ليوافق���وا جمه���ور النا�س يف
الع���امل .وق���د بد�أ كث�ي�ر م���ن البوذيني
يتح�ي�رون من دينهم غ�ي�ر مقتنعني به،
و�أخذوا ي�ت�رددون يف وجود اهلل واليوم
الآخ���ر .وكان كث�ي�ر منه���م ي�ص���رخون
وين���ادون اهلل يف �أحاديثه���م وكتاباته���م
عندما تراكبت عليهم الهموم والأحزان
وامل�ص���ائب .كقول بع�ض امل�ضطرين :يا
�إله���ي ل���و �أن وجودك ح���ق ف�أعني� ..أو
كق���ول بع�ض���هم :ي�أيتها الق���وة املهيمنة
عل���ى الكون ا�س���عفيني� ..إنها �ص���رخة
اال�س���تغاثة والنج���دة تنطل���ق من قلوب
امللحدي���ن �إىل اهلل تع���اىل .وهذا ي�ؤكد
�أن الإن�س���ان مفطور على الإميان بالإله
اخلالق املت�ص���رف يف هذا الكون ،غري
�أن الإن�سان قد حتيط به م�ؤثرات كثرية
جتعل���ه يفك���ر يف املعبود احل���ق .يقول
تعاىل يف احلديث القد�سي�" :إين خلقت
عب���ادي حنف���اء فجاءته���م ال�ش���ياطني
فاجتالتهم عن دينهم"  ،ويقول الر�سول
[" :م���ا م���ن مول���ود �إال يول���د عل���ى
الفط���رة ،ف�أب���واه يهودانه �أو ين�ص���رانه
�أو ميج�س���انه" (رواه البخاري )173\3
كم���ا �أن الإن�س���ان اختلف���ت مداركه يف

ت�صورات ذات الإله ،وحتديد �صفاته� ،أو
�صلته بالب�شر ،ولذلك اقت�ضت احلكمة
الإلهي���ة �أن تر�س���ل الر�س���ل والأنبي���اء
ترتى ،لت�ص���حيح عقيدة النا�س يف الإله
وت�صحيح الإميان به� .إن ت�صور البوذية
يف الإل���ه املجرد من الذات وال�ص���فات
ت�ص���ور باطل ،لقيا�س���هم الرب العظيم
باملخل���وق الناق�ص� ،إنه���م ال يدركون �أن
وجود اهلل اخلالق �سبحانه وتعاىل لي�س
الوج���ود املطلق كما يزعم���ون ،لأن اهلل
له ذات تليق بجالله وعظمته ال ت�ش���به
ذوات املخلوق�ي�ن ،كم���ا �أن ل���ه �ص���فات
تلي���ق بكماله وجالله ال ت�ش���به �ص���فات
املخلوق�ي�ن .وق���د علم باال�ض���طرار �أن
الوجود البد له من موجد ،واجب بذاته،
غن���ي عما �س���واه ،قدمي �أزيل مت�ص���ف
ب�صفات الكمال ال يجوز عليه احلدوث
وال العدم ،فلو و�صف هذا الإله املوجد
ب�أن���ه معنى جمرد عن الذات وال�ص���فة
فال يكون هذا الإله �إال يف الذهن ال يف
اخلارج من املوجودات ،وال�شك �أن هذا
باطل ال يقبله العقل ،لأن العقل ال يفهم
�إلها بغري ذات وال يفهم ذاتا بغري �صفة،
وكل منهما الئق بكماله وجالله.

عقيدة الثالوث يف البوذية:
هناك عقيدة الثالوث يف البوذية وي�س���مونها
بالبالية "راتنا تري" ومعناه اجلواهر الثالثة.
ويتكون هذا الثالوث من العنا�ص���ر الآتية 1
 بوذا  - 2دهارما �أي تعاليم بوذا و�شرائعه� - 3سانغها� ،أي �أ�صحاب بوذا والقدي�سني.
ويقولون �إن هذه الثالثة تختلف يف الأ�سماء
وه���ي احلقيقة �ش���يء واحد ،كل �شخ�ص���ية
من هذه ال�شخ�ص���يات الثالثة مت�س���اوية يف
كل �ش���يء يف العظمة والقدا�س���ة والكرامة.
�إن ه���ذا الثالوث ه���و املعب���ود املقد�س عند
البوذي�ي�ن عام���ة� ،أي ال ف���رق ب�ي�ن املذهب
الق���دمي واملذهب اجلدي���د يف هذا الثالوث.
ويعتق���د البوذي���ون �أن يف ه���ذا الثالوث قوة
خارق���ة تعينه���م عل���ى اخلري وتدف���ع عنهم
البالء ،فيدعونه عن���د حاجاتهم ،ويذكرونه
يف تراتيله���م و�ص���لواتهم ،ويح�س���ن بن���ا �أن
ن�ش�ي�ر هن���ا �إىل �أن عقي���دة الثالوث لي�س���ت
م���ن خ�ص���ائ�ص البوذي���ة ،و�إمن���ا ترجع هذه
العقي���دة �إىل ق���رون بعيدة قب���ل مولد بوذا.
فقد ذكر م�ؤرخو الأديان �أن البابليني هم �أول
م���ن قال بالثال���وث ،وذل���ك يف الألف الرابع
قب���ل امليالد ,حيث ق�س���موا الآلهة �إىل ثالث
جمموع���ات ،فكانت املجموعة الأوىل تتكون
من �إله ال�س���ماء ،و�إله الأر����ض ,و�إله البحر,
واملجموعة الثانية �إله القمر ,و�إله ال�ش���م�س,
و�إل���ه الري���اح� ،أم���ا املجموع���ة الثالث���ة ف�إله
العا�ص���فة ،و�إله الرعد ،و�إله الربق - .كتاب

تاريخ الفل�س���فة د�.إبراهي���م مدكور - 6 ،ثم
يقول به الهندو�س كما تقدم ،ثم البوذيون ،ثم
�أخريا يقول به الن�ص���ارى و�إن اختلفت الأمم
يف تف�س�ي�ر ثالوثه���م .وهكذا توالت �سل�س���لة
عقي���دة الثال���وث الوثنية كنتيج���ة من جهود
االنحراف يف الأديان يف ت�ص ّور الألوهية.
ت�صور الألوهية يف الإ�سالم:
لق���د جاء مبا يعد ت�ص���حيحا جلمي���ع �أنواع
االختالف���ات واال�ض���طرابات التي وقعت يف
الديانات املنحرفة ،والفل�س���فات امل�ضطربة،
وم���ا يع���د ردا عل���ى كل النظري���ات الت���ي
حتاول �أن ت�ص���ور اهلل يف �ص���ور م�ض���طربة
بعيدة عن احلق ،جاء الإ�س�ل�ام -و�سط هذا
اال�ضطراب -بعقيدة التوحيد اخلال�ص التي
�أنكرت جميع �أنواع ال�شرك والتعدد يف اهلل،
وح���ررت العق���ل الب�ش���رى م���ن الوثنية ومن
عب���ادة عدد م���ن الآلهة ،ومن عب���ادة الفرد،
وم���ن تقدي�س الأبطال ،ومن كل �س���لطان �إال
�س���لطان اهلل �س���بحانه وتع���اىل ،وعلى هذا
ف�إن عقيدة الألوهية يف الإ�س�ل�ام تختلف كل
االختالف عن عقائد الهندو�س���ية واليهودية
والبوذية والن�صرانية وما �أ�شبهها .فالإله يف
الإ�سالم لي�س ك�إله البوذية الذي هو الثالوث
�أو النامو�س "دهارما" ،ولي�س ك�إله فال�س���فة
اليون���ان الذي هو عقل حم����ض ،ولي�س ك�إله
اليهودية الذي هو �إله قومي حملي مق�ص���ور
حد تعبريهم،
على اليهود ال�شعب املختار على ّ
وقد و�ص���فوه بنقائ�ص الب�ش���ر .وكذلك لي�س

�إله الإ�سالم ك�إله الهندو�سية الذي يتكون من
الأقانيم الثالثة ،ولي�س ك�إله الن�صرانية الذي
هو الثال���وث -االب واالبن والروح القد�س-
لي�س الإله يف الإ�سالم كتلك الآلهة املذكورة،
ب���ل الإله يف الإ�س�ل�ام ه���و اهلل رب العاملني،
واحد �أحد ،ال �ش���ريك له ،وال ند ،وال �شبيه،
وال مثيل ،وال �صاحبة� ،إنه �صمد مل يلد ومل
يول���د ومل يكن له كف���وا احد ،فهو ال يالب�س
الب�ش���رية ،وال �شيئا من اخلالئق ،ال يف ذاته
و�أفعال���ه ،وال يف �أ�س���مائه و�ص���فاته .وكذلك
�إن الب�ش���رية ال تالب�س���ه ،ال يف وح���دة ،وال
حلول ،وال احت���اد ،وال في�ض ،وال انبثاق وال
ب�أي �صورة من ال�صور ،وال يف الواقع ،وال يف
الت�ص���ور� ،إن الإله يف الإ�س�ل�ام هو خالق كل
�شيء ،ورازق كل حي ،ومدبر كل �أمر� ،أحاط
بكل �ش���يء علما ،و�أح�ص���ى كل �شيء عددا،
وو�س���ع كل �ش���يء رحمة ،خلق ف�س���وى وقدر
فهدى ،ي�س���مع ويرى ويعلم ال�س���ر والنجوى.
ه���ذه ه���ي عقي���دة الإ�س�ل�ام يف الألوهي���ة،
وه���ي العقيدة ال�ص���حيحة التي �س���لمت من
اخلرافة ،والوهم ،والأ�س���طورة ،وال تتفق مع
الأباطيل وال�ض�ل�االت التي وجدت يف �سائر
الأديان والفل�س���فات ،وقد جاء بها الإ�س�ل�ام
يف �ص���ورة وا�ض���حة تام���ه كاملة يف �أ�س���مى
م���ا ميكن �أن يكون عليه ال�س���مو ،وعر�ض���ها
عر�ض���ا يليق بالر�س���لة التي اقت�ض���ت حكمة
اهلل �أن تكون خامتة الر�س���االت الإلهية ،و�أن
تكون غاية الب�ش���ر �إىل قيام ال�ساعة .وهكذا
يتب�ي�ن لن���ا �أن البوذية قد تغ�ي�رت بعد بوذا
وتب���دل �أمرها و�أ�ص���بحت �شخ�ص���ية بوذا
ه���ي املح���ور الأ�سا�س���ي له���ذه الديانة يف
معتقداته���ا ومبادئه���ا .وهلل احلمد الذي
من علينا بنعمة اال�سالم.
ّ
امل�ص ـ ــادر واملراجـ ـ ــع
 مو�سوعة العقيدة والأديان .138 مقارنة الأديان .247 البوذية �أحمد �شلبي .207-206– حامد عبدالقادر ،بوذا الأكرب 130
 البوذية تاريخها وعقائدها .152 رادها كر�شنا� ،أديان الهند �ص .172 تري بيتاكا.486( )138ــ �أغ�سط�س  2014ــ رم�ضان
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طريــق الهدى

المنهج النبوي مع المسلم الجديد
“العالقة األسرية”
املحامي منيف العجمي  /مدير الأفرع واحلج والعمرة بلجنة التعريف بالإ�سالم
@muneefalajmi

اعتنى الإ�س�ل�ام بالأ�س���رة عناية كبرية،
باعتبارها نواة املجتمع امل�سلم ،والأ�سرة
ه���ي املجموع���ة ال�ص���غرية املكون���ة من
الأب والأم والأبناء ،ويت�شكل من الأ�سر
املجتمع ب�شكل عام.
تتحكم يف الأ�س���رة الع���ادات والتقاليد
واملعتقدات والثقافات ،ويتميز الإ�سالم
بكون���ه ه���و املنظ���م ال�ش���امل والكام���ل
للأ�سرة ،فكافة ما يدخل حتت نظامها
تكون له �أحكام و�ش���رائع وفق كتاب اهلل
عز وجل و�س���نة نبيه [ ،ولذلك يكون
من ال�صعب �أن يحيد امل�سلم �أو امل�سلمة
عن تلك الأحكام.
لذلك جند �أن الإ�سالم متيز يف �شرائعه
اخلا�ص���ة بالأ�س���رة ،فج���اءت كامل���ة
متكامل���ة ،مل ت�ت�رك حكم���ا يف �ص���الح
الأ�س���رة ويكون �س���ببا يف �س���عادتها �إال
وجاءت به ودعت �إليه ،ف�أحاطها ب�سياج
قومي.
وكان االهتم���ام الأك�ب�ر يف الإ�س�ل�ام
بالنواة التي تت�ش���كل منها الأ�سرة ،وهي
الزوج���ان ،ف�أوج���ب �ش���روطا و�أحكاما
لذلك ،و�أهمها ح�سن االختيار ،ليتحقق
الغر����ض م���ن احلي���اة الزوجي���ة وه���ي
ال�سكن واملودة ،واال�ستقرار ،قال تعاىل:
} َومِ ��� ْن �آَياته �أَ ْن َخل َ َق لَ ُك ْم مِ ْن �أَنْ ُف ِ�س��� ُك ْم
اجا ِلتَ�س ُكنُوا �إِلَيْ َها َو َج َع َل بَيْنَ ُك ْم َم َو َّد ًة
�أَ ْز َو ً
40
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َو َر ْح َم ًة ،{..ويقول تع���اىلُ } :ه َو ا َّلذِ ي املرحلة من �أ�ص���عب املراح���ل التي مير
اح َدةٍ َو َج َع��� َل مِ نْ َها بها املهتدي بعد هدايته..
َخل َ َق ُك��� ْم مِ ْن نَ ْف����س َو ِ
ُ َ
َز ْو َج َها ِل َي ْ�س���ك َن ِ�إليْ َه���ا ) {...الأعراف :ف�إذا كان املهتدي يف طور تكون الأ�س���رة
.(189
ف����إن الأمر بالن�س���بة له ق���د يكون هينا

وملا كان الفرد اب���ن املجتمع الذي يحيا
في���ه ،كان الب���د من مراع���اة ذلك عند
تغري عقيدته وديانته ،وخا�صة �إذا خرج
من عقائد ال تعرف للأ�س���رة نظاما وال
�أحكام���ا� ،أو كان يتبع دينا ال تنتظم فيه
احلياة وفق ما �شرع اهلل عز وجل.

الهداية هدف الدعوة
إلى الله عز وجل
والحفاظ على األسرة
من أصول اإلسالم
باعتبارها نواة المجتمع
وم���ن هن���ا كان علين���ا الرتف���ق قلي�ل�ا
بامل�سلمني اجلدد عند دخولهم الإ�سالم،
فاملهت���دي �إما �أن يكون �ص���احب �أ�س���رة
�أو يف ط���وره لتكوي���ن �أ�س���رة ،وبالت���ايل
فهناك �أحكام و�ش���رائع �س���وف ت�س���ري
عليه مبجرد دخوله �إىل الإ�سالم ،وهذه

نوعا م���ا ،حيث ال تك���ون هناك روابط
�أ�س���رية م�س����ؤول عنها ،بل يكون ُجل ما
يواجهه هو العائلة :الأب والأم واملجتمع
الذي يعي�ش يف �إطاره ،وب�إذن اهلل يكون
ق���ادرا عل���ى مواجه���ة ه���ذه الظ���روف
والإ�شكاالت.
ولك���ن امل�ش���كلة احلقيقية الت���ي تواجه
املهتدي ه���ي وجود �أ�س���رة لديه مكونة
من زوج���ة و�أوالد ،والعك�س بالعك�س �إذا
كانت مهتدية ولديها زوج و�أوالد ..كيف
يكون الت�ص���رف وما ه���و احلل يف مثل
تلك احلاالت؟..

وهنا نن�ص���ح امل�سلم اجلديد �أو امل�سلمة
اجلديدة بالرفق وال�صرب والتخلق بخلق
الإ�س�ل�ام يف التعامل مع الطرف الآخر
لكي يتم و�ض���ع الأ�ش���ياء يف مو�ضوعها
ال�ص���حيح ،ففي الرف���ق خري كثري ،قال
[" :من �أعطي حظه من الرفق �أعطي
حظ���ه من اخلري ،ومن ح���رم حظه من
الرفق حرم حظه من اخلري" ،فالهدف
ه���و الهداي���ة واحلف���اظ على الأ�س���رة،
وفق م���ا �أراد اهلل عز وجل ونبيه [..
وللحديث بقية ب�إذن اهلل.

"أم يوسف" ..كويتية
ذهبت إلى الواليات
المتحدة للعالج وعادت
"داعية" إلى الله
الدعوة �إىل اهلل �أمر مل يخت�صه اهلل عز وجل بالرجال دون الن�ساء،
بل هو �أمر عام ي�ش���مل الرجال والن�س���اء على حد �سواء ،لأن املجال
مفتوح �أمامهما ،ك ٌل ي�س���تطيع العطاء ب�ل�ا حدود ،وال �أدل على ذلك
من �أن �أعلى ن�س���بة �إ�شهار �إ�سالم �سنويا يف جلنة التعريف بالإ�سالم
تك���ون من الن�س���اء ،وهنا ي�ب�رز اجلهد الدعوي الذي تق���وم به املر�أة
الداعية يف الإدارات الن�سائية املختلفة.
لقد �ص���نع الإ�سالم ن�س���اء داعيات �إىل اهلل منذ البداية ،وموقف �أم
امل�ؤمنني خديجة ر�ضي اهلل عنها يف بداية الدعوة خري دليل على ذلك،
فه���ي �ص���دقته و�آمنت به ووقف معه بج���واره ،[ ،مبالها وجهدها،
فكانت املر�أة �أول من �ساهمت يف �إقامة الإ�سالم ون�صرته.
ونحن يف هذا اللقاء مع �إحدى ال�س���يدات الكويتيات التي ن�ش����أت يف
�أح���د البيوت التي تهت���م بالآخرين وتقوم عل���ى رعايتهم ،واحلر�ص
عل���ى هدايتهم ،فورثت حب الدع���وة �إىل اهلل ،وكانت البداية عندما
كانت يف رحلة للعالج بالواليات املتحدة الأمريكية ،فوجدت نف�س���ها
يف مو�ضع الداعية واملعرفة بهذا الدين العظيم ،فعادت �إىل الكويت
وتعلمت �أ�ص���ول الدعوة �إىل اهلل ،ثم مار�س���تها بدعوة غري امل�سلمات
�إىل الإ�س�ل�ام من خالل ترددها على املركز الإ�سالمي يف كاليفورنيا
م���ا بني احلني والآخر ،وتفاعلها مع جلنة التعريف بالإ�س�ل�ام –دار
النوري باجلهراء ..ف�إىل ما جاء باحلوار:
 هل لكم �أن تعرفوا قراء الب�شرى ب�شخ�صكم الكرمي؟.�أمل �إبراهيم (�أم يو�سف) ربة منزل ،متزوجه� ،أم لأربعة �أبناء.
 �أبرز ال�شخ�صيات التي ت�أثرت بها الداعية �أمل �إبراهيم؟تربيت يف ح�ضن �أب متدين متطوع يف عدة جماالت ،منها م�ساعدة
النا�س� ،أف�ض���ل �أوقاته كان يق�ضيها بامل�سجد .وهلل احلمد واملنة �أين
ورثت منه ال�صفات نف�سها رحمة اهلل عليه.
 تب�������و�أت املر�أة مكان�������ة يف الدعوة منذ بداي�������ات الإ�سالم ..كيف ترونالدعوة �إىل اهلل عز وجل؟.
�أ�سمى غايات الدعوة هو هداية النا�س �إىل احلق ،واتباعه ،ويتحقق
ه���ذا يف قوله تع���اىل} :اهلل َو يِل ا َّلذِ ي َن �آ َمنُوا ْ يُ ْخرِ ُج ُهم ِّم َن ُّ
الظل ُ َم ِ
ات
�إىل الن��� ُورِ  ،{..واهلل ع���ز وجل هن���ا جمع كلمة "الظلم���ات" ،و�أفرد
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حوار العدد

حـوار� :أن�س اخلليفة /مدير التحريـر

يوجد تقصير كبير في دعوة غير المسلمين
بالرغم من قدرتنا على ممارستها داخل بيوتنا
وجدت في الواليات المتحدة مجاال خصبا للدعوة
إلى الله ..فالناس تسأل عن اإلسالم والرسول صلى
الله عليه وسلم والقرآن الكريم؟!..
كلم���ة "النور" ،لأن الإن�س���ان غالبا ما يعي�ش
يف ظلمات كثرية قبل الهداية ،وعندما يريد
اهلل ع���ز وج���ل �أن يخرج���ه منه���ا ،ف�إنه عز
وجل يخرجه �إىل نوره و�ص���راطه امل�ستقيم،
فاله���دف من الدعوة هو �إخ���راج النا�س من
الظلم���ات �إىل الن���ور و�إخ���راج غري امل�س���لم
م���ن التخبط وال�س�ي�ر بغري ه���دى �إىل النور
والهدى ،وهي واجب �ش���رعي على كل م�سلم
وم�سلمة.
 �أهم ال�صفات التي يجب �أن تكون يف املر�أةالداعية؟.
م���ن �أهم الأخالق وال�ص���فات التي يجب �أن
يتحلى بها الداعية ب�شكل عام واملر�أة ب�شكل
خا����ص؛ الإخال�ص هلل ع���ز وجل فيما يدعو
�إلي���ه ،ف�ل�ا يري���د ري���اء وال �س���معة كما قال
�سبحانه وتعاىلُ } :ق ْل هَ ـذِ ِه َ�سبيلِي �أَ ْد ُعو �إىل
للهّ
�ي�رةٍ َ�أنَاْ َو َم���نِ ا َّت َب َعنِي{ ،وتعلم
ا ِ َعلَ���ى بَ ِ�ص َ
العلم ،فالعلم فري�ضه فال جتب الدعوة على
جهال���ة ،والتحمل وال�ص�ب�ر والرفق يف دعوة
الآخرين ،قال تعاىل} :ا ْد ُع �إىل َ�س���بِيل َر ِّب َك
بِالحْ ِ ْك َمةِ َوامل َ ْو ِع َظةِ الحْ َ َ�س���نَةِ َو َجادِ لْ ُهم بِا َّلتِي
ِه َي �أَ ْح َ�سنُ{.
ون�ش�ي�ر هن���ا �إىل �أن دور امل���ر�أة يف الدع���وة
�إىل اهلل ،ف�إنه���ا مطالبة بالدعوة يف املجتمع
الن�سائي مثل املدار�س وامل�ساجد..

فقم���ت باحلديث معها حول املو�ض���وع الذي
�ش���دها �إىل فكرة الإ�س�ل�ام ،وهو احلجاب،
غ�ي�ر �أنه���ا �أب���ت �إال �أن تك���ون مب���ادرة يف
احلديث ،فقالت :دينكم هذا �ش���يء عظيم..
فهو ي�س�ت�ركم و�أنتم مر�ض���ى ،وتق�صد بذلك
احلجاب ،ف�ل�ا حتتاج���ون لو�ض���ع الباروكة
بعد ت�س���اقط ال�ش���عر �إثر الع�ل�اج من مر�ض
"ال�سرطان".
وخ�ل�ال تل���ك الف�ت�ره تعرف���ت عل���ى �إحدى
الأخ���وات ذات الأ�ص���ول العربية وتدعى "�أم
عبداهلل" ف�ش���جعتني على دع���وة الآخرين،
وعرفتن���ي عل���ى املرك���ز الإ�س�ل�امي بوالية
كاليفورني���ا ،وهن���اك وج���دت املج���ال كبريا
يف الدع���وة �إىل اهلل ،وخا�ص���ة دع���وة غ�ي�ر
امل�س���لمات ،ووجدته���م بحاج���ة �إىل بع����ض
الكتيبات التي ت�ساعد يف التعريف بالإ�سالم
مثل الإعجاز العلم���ي يف القر�آن ،والتعريف
بالر�س���ول حممد [ ،وما هو الإ�س�ل�ام؟..
وغري ذلك من الكتب والن�شرات.
وعندم���ا ع���دت م���ن رحل���ة الع�ل�اج قم���ت
بالتوا�ص���ل م���ع الأخوات يف جلن���ة التعريف
بالإ�س�ل�ام وخا�صة الأختني �ش���عاع ال�شمري
وفاطمه ال�س���عيدي ،اللت�ي�ن مل تدخرا جهدا
يف تزوي���دي مب���ا �أحتاجه من كت���ب باللغتني
الإجنليزي���ة والإ�س���بانية ،وقم���ت ب�إر�س���الها
للمركز يف كاليفورنيا.

الإ�س�ل�امي وزادتني فخرا واعت���زازا لبلدي
احلبيبة الكويت وللجنة التعريف بالإ�س�ل�ام
�أنن���ي التقي���ت يف �أحد �أيام رم�ض���ان ب�أخت
�أمريكية جاءت بامر�أتني لإ�ش���هار �إ�سالمهما
بني �صالة الع�ش���اء والرتاويح ،وبعد التعرف
عليها قالت �إنها �أ�شهرت �إ�سالمها بالكويت،
حيث كانت تعمل ب�أحد املع�سكرات ،وتعرفت
عل���ى الإ�س�ل�ام عن طري���ق جلن���ة التعريف
بالإ�سالم ف�أ�صبحت داعية يف بلدها.
 البع��������ض يت�ساءل..كيف ندع�������و �إىل اهلل..ويظل يفك�������ر �إىل �أن يحجم عن الدعوة �إىل
اهلل ..فماذا تقولني له؟.
للأ�س���ف يوج���د تق�ص�ي�ر كب�ي�ر يف الدع���وة
�إىل اهلل تعاىل بالرغم من �أننا ن�س���تطيع �أن
منار�س���ها يف بيوتن���ا حيث العمال���ة املنزلية
التي ال يخلو منها البيت الكويتي.
�أن�ص���ح كل ام���ر�أة تري���د الدع���وة �إىل اهلل
تع���اىل �أن تتذكر حديث النب���ي [ "فواهلل
لأَن يه���ديَ اهللُ ب���ك رج ً
ري لك
ال واح���داً ،خ ٌ
م���ن �أن يكو َن لك ُح ْم ُر ال َّن َع ِم" (رواه البخاري
وم�س���لم) فالدعوة �إىل اهلل وظيف���ة الأنبياء
و�أتباعهم ..فثواب اهلل تعاىل ال يعدله �شيء
من الدنيا.
 -كلمة �أخرية؟

 كيف بد�أت فكرة ح�������ب الدعوة �إىل اهلل عزداخل
الدعوة
أمار�س
�
أنا
�
و
احلني
ذلك
ومن���ذ
�أ�ش���كر اهلل تعاىل �أن من عل���ي بهذه النعمة
وجل؟.
الوالي���ات
يف
وخا�ص���ة
وخارجه���ا
الكوي���ت
وي�س���رها يل ،و�أ�ش���كر كل م���ن �س���اندين
عندما كنت يف الوالي���ات املتحدة الأمريكية
املتحدة الأمريكية.
و�ش���جعني للقيام به���ذه املهمة و�أ�س����أل اهلل
لتلقي العالج� ،س����ألتني �إح���دى الأمريكيات
كداعية؟.
عملكم
خالل
بها
أثرمت
�
ت
مواقف
القب���ول والتوفي���ق ،و�ش���كر خا����ص ملجل���ة
وقد كانت تتلقى نف�س عالجي عن الإ�سالم،
حيث �أبدت �إعجابها باحلجاب الذي �أرتديه ،م���ن املواق���ف الت���ي ر�أيته���ا بنف����س املرك���ز الب�شرى.
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ريا�ضـ ــة

ارتفاع نسبة معتنقي اإلسالم بين مشجعي البرازيل إلى  19شخصا
ق���ال خالد تق���ي الدين ،رئي����س املجل�س الأعل���ى للأئمة وال�ش����ؤون
الإ�س�ل�امية (غ�ي�ر حكوم���ي) يف الربازي���ل ،اليوم الثالث���اء� ،إن عدد
معتنقي الدين الإ�س�ل�امي منذ بداية مونديال ك�أ�س العامل منت�ص���ف
ال�ش���هر املا�ض���ي" ،ارتف���ع �إىل � 19شخ�ص���ا من عدة جن�س���يات ،مع
ان�ضمام �شاب برازيلي".
و�أو�ضح تقي الدين ،يف ات�صال هاتفي مع وكالة الأنا�ضول� ،أن "�شابا
اعتن���ق الإ�س�ل�ام ،بعد تعرفه على تعاليم الدين الإ�س�ل�امي� ،ض���من
احلملة التي �أطلقها املجل�س ،للتعريف بالدين احلنيف".
و�أ�ضاف رئي�س املجل�س �أن "ال�شاب ت�أثر بالكتب التي تتحدث عن الدين
الإ�سالمي ،و�سماع �صوت الأذان ،و�أبدى رغبته يف اعتناق الإ�سالم ،وهو
وق���ال تق���ي الدين امل�ش���رف عل���ى احلملة ،يف ت�ص���ريحات �س���ابقة
ما تلقته احلملة مبزيد من تعريف الدين له ،ثم تلقينه ال�شهادة".
للأنا�ض���ول� ،إن "احلملة تلقى تفاعال كبريا من قبل امل�ش���جعني ،من
و�ش���هد موندي���ال الربازيل ال���ذي انطلق ي���وم  12يوني���و /حزيران
خمتلف اجلن�س���يات ،حيث ت�شهد اخليام وال�سيارات الدعوية �إقباال
املا�ضي ،اعتناق � 18شخ�صا من جن�سيات خمتلفة الدين الإ�سالمي،
كبريا ملعرفة حقيقة الدين الإ�سالمي".
قبل �أن ين�ض���م لهم ال�ش���اب ،ح�س���ب تقي الدين ,وبد�أت ر�سميا قبل
ب���دء املوندي���ال ،فاعليات العمل امليداين حلملة "اعرف الإ�س�ل�ام" ،وكان املجل�س الأعلى للأئمة وال�ش����ؤون الإ�س�ل�امية يف الربازيل ،قد
حيث طافت �س���يارات دعوية ،ون�صبت اخليام الدعوية ب�شوارع عدة وزع قراب���ة  2.8ملي���ون كتاب للتعريف بالدين الإ�س�ل�امي على 21
مدن برازيلية للتعريف بالإ�سالم ،للم�شجعني امل�شاركني فى فاعليات مركزا �إ�سالميا يف عدة مدن بالربازيل ،بع�شر لغات خمتلفة ،متهيدا
املونديال.
لتوزيعها خالل فاعليات املونديال.

أول سجدة في مونديال البرازيل إيسيان يثير تعاطف المسلمين بصورة
�شهدت مونديال الربازيل �أول �سجدة يف البطولة  ،من قبل تفاعل مرتادو ان�س���تغرام من امل�س���لمني مع �ص���ورة ن�شرها جنم املنتخب
العبو منتخب اجلزائر ال�شقيق ،وذلك بعدما �سجل �سفيان الغاين مايكل �إي�س���يان رفقة زميله يف املنتخب ويف ميالن الإيطايل على
فيغويل الهدف الأول يف �شباك املنتخب البلجيكي.
�س���والي مونت���اري ،وهما يف طريقهم���ا �إىل الربازيل حيث ي�ش���اركان مع
كما �سي�شهد ك�أ�س العامل ،دخول �شهر رم�ضان الكرمي وذلك منتخب بالدهما يف نهائيات ك�أ�س العامل,
ما �سي�ؤثر علي الالعبني امل�سلمني يف البطولة ،والذين يبلغ �إذ فاج����أ جنم البالك �س���تارز بفحوى ال�ص���ورة الت���ي التقطت وهو على
عدده���م  104الع���ب موزعني علي �أكرث م���ن منتخب ،مثل م�ت�ن الطائرة ،وظه���ر فيها مرتديا قبع���ة مكتوب عليها عبارة «�إن �ش���اء
منتخبات "نيجرييا ،اجلزائر ،كوت ديفوار� ،إيران ،البو�سنة اهلل» ،حيث ي�أمل الالعب امل�س���لم يف ت�أدية مونديال جيد باالعتماد على
م�ساعدة اهلل عز وجل ودعوات �أن�صاره من امل�سلمني.
والهر�سك ،الكامريون� ،أملانيا ،بلجيكا ،فرن�سا".
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بالصور ..أبو تريكة وجمعة ينشران
اإلسالم في البرازيل

�ش���ارك ثنائ���ي النادي الأهلي ومنتخب م�ص���ر ال�س���ابق ،وائل جمعة
وحممد �أبو تريكة يف حملة التعريف باال�س�ل�ام يف الربازيل "دعوة"،
وتن�ش���ط احلملة على خلفية �إقامة مونديال الربازيل على �ش���واطئ
ريو دي جانريو.
ويعرف عن �أبو تريكة وجمعة تدينهما ال�ش���ديد منذ �أنا كانا العبني
يف منتخب م�ص���ر والنادي الأهلي .ويتواج���د �أبو تريكة يف الربازيل
لتحليل مباريات كا�س العامل لقناة بي ان �سبورت ،فيما �سافر جمعة
لتقدين برنامج فهمي جمعة يف الربازيل ,والتقط الثنائي عدة �صور
مع جمموعة من عنا�صر احلملة الذين �أكدوا على حر�ص جمعة و�أبو
تريكة على امل�شاركة ا�ستغالال ل�شعبيتهما الكبرية.

نجم غانا يطلق مبادرة للعمل الخيري

العب كاميروني يرفض تمثيل
منتخب فرنسا ..بسبب العنصرية
ضد المسلمين
ك�ش���ف مدافع املنتخب الكامريوين الأول لكرة القدم ،بينوا �آ�سو
�أكوتو ،عن ال�سبب الرئي�سي الذي دفعه لتمثيل منتخب "الأ�سود"
عل���ى ح�س���اب املنتخب الفرن�س���يُ ،مرجعاً دوافع رف�ض���ه اللعب
ملنتخب "الديوك" وتف�ض���يل منتخب "الأ�سود" �إىل �أ�سباب دينية
وعرقية.
وعزا الالعب البالغ من العمر  30عاماً يف ت�ص���ريحات ن�ش���رها
املوقع الر�س���مي لهيئة الإذاعة الربيطانية "بي.بى�.س���ي" �س���بب
رف�ضه الدفاع عن �ألوان املنتخب الفرن�سي الأول لكرة القدم� ،إىل
ما و�ص���فه بـ"العن�صرية املقيتة" التي تتبعها ال�صحافة الفرن�سية
جتاه الالعبني امل�سلمني وال�سود.
وقال الظهري الأي�سر الكامريوين املولود يف فرن�سا" :مل يرق يل
م���ا كان يحدث مع العبي املنتخب الفرن�س���ي عندما كان الفريق
الوطني يتكبد نتيجة �س���يئة ،فقد كانت ال�صحف الفرن�سية تلوم
الكثريين من ذوي الب�شرة ال�سوداء ،والديانة الإ�سالمية وحتملهم
م�س�ؤولية الهزمية".

ا�س���تطاعت كامريا �أحد امل�ص���ورين التقاط الالعب الغاين امل�س���لم
"�سويل مونتاري" – امل�شارك �ضمن فريقه يف مباريات ك�أ�س العامل –
�أثناء خروجه �إىل �شوارع مدينة "ما�سيو" �شمال "الربازيل" بالأحياء
الفق�ي�رة؛ حي���ث كان يقوم بالت�ب�رع بالأموال للمحروم�ي�ن واملعوزين
والأطف���ال والن�س���اء ،وكل م���ن قابله يف طريق���ه يف حلظة من �أرقى
حلظات ال�سعادة بالعمل اخلريي ،و�إبهاج الآخرين يف ظل الإ�سالم.
وقد انطلق الالعب ُمباد ًرا لفعل اخلري ،بعد احل�صول على �إذن من
م���درب الفريق للتجول يف طرقات املدين���ة ،ولقاء الأطفال الفقراء،
والتقاط ال�صور معهم.

وم�ضى الالعب ،الذي ت�ألق ب�شكل الفت مع املنتخب الكامريوين
يف مباراته الأوىل يف ك�أ�س العامل �أمام املك�سيك ،قائ ً
ال" :حقاً �أنا
ال �أحب ذلك ،وهذه النقطة جتعلني �أرف�ض اللعب لبلد عن�صري
مثل فرن�سا".

يُذكر �أنّ "�أكوتو" قد ا�س���تهل م�س�ي�رته يف الدوري الفرن�سي لكرة
الق���دم ،وبالتحدي���د مع فريق الن����س ،وذلك قب���ل �أن ينتقل �إىل
�صفوف نادي توتنهام هوت�سبري الإجنليزي يف عام  ،2006الذي
لعب له حواىل  150مباراة ،قبل �أن ين�ضم على �سبيل الإعارة يف
ال�صيف املا�ضي �إىل فريق مدرب توتنهام ال�سابق هاري ريدناب،
كوين���ز بارك رينج���رز ،الذي لعب له هذا املو�س���م  32مباراة يف
الدوري الإجنليزي.
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م�شاهري اهتدوا

عمار السويسري  ..تماسك "أسرة تركية"
جذبه لإلسالم ..والفاتحة أنقذته

ق�ص���ة درامية تلك التي عا�ش���ها ال�شاب ال�سوي�س���ري "عمار �أفولو�سكي" خالل
حياته الق�ص�ي�رة ,وانتقال���ه من الديان���ة اليهودية �إىل اعتناق الإ�س�ل�ام مت�أث ًرا
بالتعامل احل�سن الذي �أده�شه عند زيارة �صديقه الرتكي امل�سلم ,وما وجده من
حنان �أ�سري كان يفتقده ب�شدة من والده الإ�سرائيلي ووالدته ال�سوي�سرية.
عمار ،ذو االثنني وع�شرين ربيعاً والذي كان يحمل �أ�سم "مائري" قبل �أن ينطق
ال�شهادتني معلناً �إ�سالمه عام 2009م ،عانى الأمرين من والده الإ�سرائيلي ذي
الديانة اليهودية ،ووالدته �سوي�سرية اجلن�سية م�سيحية الدين بعد �أن �أخربهما
ب�إ�س�ل�امه ،عقب عامني من الكتمان وممار�س���ة �شعائر الإ�سالم بال�سر ،ومازال
يتعر�ض ل�ض���غوطات �ش���ديدة من الأبوين املطلقني منذ طفولته ،حيث يوا�ص���ل
وال���ده م���ن تل �أبيب حماوالت���ه الهاتفية لإعادة ابنه عن اعتناق الإ�س�ل�ام دون
جدوى.
ق�صة عمار �أفولو�سكي بد�أت تفا�صيلها عندما �أب�صرت عيناه النور يف �سوي�سرا
حي���ث مكث �أ�ش���هره ال�س���تة الأوىل ،قب���ل �أن يقرر والداه الع���ودة للعي�ش يف تل
�أبي���ب ,وبعد عامني ون�ص���ف مل تطق والدته ال�سوي�س���رية احلي���اة فيها وطلبت
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العودة مل�س���قط ر�أ�س���ها ،ورغم ر�ض���وخ
الأب لقرارها �إال �أنه انف�ص���ل عنها بعد
� 6أ�شهر من العودة وكان حينها -عمار-
بالكاد يالم�س الرابعة من عمره.
ح���زم الأب حقائب���ه وغ���ادر لب�ل�اده،
وا�س���تقر الطفل يف ح�ضن والدته التي
مل تلب���ث �أن تزوجت رج ً
ال �آخر مل يكن
ً
ريا
بدي�ل�ا جيداً لعم���ار ،الذي ت�أث���ر كث ً
بطالق والديه وجفاء الأب البديل.
ف�ت�رة �ص���عبة تل���ك التي عا�ش���ها عمار
خالل طفولته ،كانت �أمه قليلة االهتمام،
يف ح�ي�ن غاب �أب���وه عن زيارت���ه ثمانية
�أع���وام متوا�ص���لة ،وت�ض���اعفت �أحزانه
بعدما غادر مدر�س���ته القدمية لي�ستقر
يف مدر�سة �أخرى ودع خاللها �أ�صدقاءه
القدامى ،الذين عا�ش برفقتهم �سنوات
عدة كانوا خاللها مبثابة العائلة له.
يع�ص���ر عمار ذاكرت���ه متحدثاً عن تلك
الأيام ويقول" :ذلك الفراغ الكبري الذي
عانيته جعلني �أت�س���اءل كث�ي�راً ،من �أنا،
ومل���اذا يح���دث يل ه���ذا ،و�أدخلن���ي يف
دوامة من احلرية ال حد لها".
وي�ض���يف" :تعرفت يف تلك الأثناء على
�ص���ديق م�سلم من �أ�صول تركية ،دعاين
ملنزله �أكرث م���ن مرة وتعجبت كثرياً من
ا�س���تقبالهم احل���ار يل -رغم يهوديتي-
و�أعجب���ت بتما�س���كهم الأ�س���ري النادر
وابت�س���امة والدته���م املحجب���ة وحنانها
ال�ش���ديد عل���ى �أبنائه���ا ،وغريه���ا م���ن
الأفعال التي كانت ت�ؤملني عندما �أقارنها
مب�أ�ساتي الأ�سرية".

هل ت�ؤمن باهلل؟ ،وهل لك هدف وا�ضح
يف حيات���ك؟ .و�أجبته ف���وراً ب�أنني �أ�ؤمن
بوج���ود رب للجميع ،ولك���ن احرتت يف
ال�س����ؤال الث���اين وطلبت من���ه االنتظار
للحظ���ة ،ولكنه مل ميهلني ب���ل �أهداين
كت ًبا �إ�س�ل�امية ومواقع �إلكرتونية ت�شرح
تعاليم الإ�سالم ،وبد�أت �أقر�أها وم�شاهد
الأ�س���رة الرتكي���ة امل�س���لمة ال تغيب عن
ذهني ,وبعد ف�ت�رة من القراءة والتمعن
علمت �أنه الدي���ن احلق ،ولكن احتجت
لن�ص���ف عام حتى �أك�سر غروري و�أتخذ
ق���راري باعتن���اق الإ�س�ل�ام مب�س���اعدة
بالطبع من ال�ص���ديق الكو�س���ويف و�آخر
�سوي�س���ري نطقت بني يديه ال�شهادتني،
و�شعرت حينها �أنني ولدت من جديد.

تماسك األسرة التركية
بتعاليم اإلسالم أضاءت
سبل الهداية أمامي
فدخلت اإلسالم
احتاج عمار يومني متوا�صلني لي�ستوعب
قراره ال�ص���عب ،وبد�أ �س��� ًرا يف ممار�سة
طقو����س الإ�س�ل�ام ،ما لبثت �أ�س���رته �أن
ك�ش���فت �سره وجن جنون والدته حينها،
وطلب���ت �أن يرتاجع عن قراره ،يف حني
مل تتوق���ف ات�ص���االت والده املتوا�ص���لة
لإقناع���ه بالعودة ،وهو قرار م�س���تحيل
بع���د �أن تذوق حالوة الإ�س�ل�ام و�ش���عر
بالروحانية العجيبة.

ع���ن �أقارب���ه وفعل���ت ذل���ك ،وقررت يف
الي���وم الت���ايل ال�ص�ل�اة يف الأق�ص���ى،
حيث اجتهت فو ًرا للدخول من اجلانب
الفل�سطيني ,و�شك �أحد امل�سلمني العرب
يف حقيقة ديانتي وا�ستوقفني خ�شية �أن
خ�صو�ص���ا و�أن مالحمي
�أك���ون يهودياً،
ً
ت���دل عل���ى ذل���ك ،وبعد �س����ؤايل جتمع
علي الع�شرات منهم وحاولت �إقناعهم،
لكن مل �أ�س���تطع وكادوا �أن يهجموا علّي
دفاع���اً عن حرمة الأق�ص���ى ،حتى جاء
�أحدهم ممن يجي���د الإجنليزية ،وطلب
من���ي �إن كن���ت �ص���اد ًقا ق���راءة القر�آن
فقر�أت له �س���ورة الفاحت���ة وعلى الفور
اعتذروا واحت�ضنوين ورحبوا بي ب�شدة
وا�صطحبوين للم�سجد لل�صالة و�أ�صروا
على ا�ست�ضافتي للع�شاء ،ولكن اعتذرت
منهم الرتباطي مع والدي.
ويع�ت�رف عم���ار بابتع���اد العدي���د م���ن
�أ�صدقائه بعد �إ�سالمه �إال �أنه يعتقد �أن
راحته النف�س���ية وطم�أنينته �أهم من �أي
�ص���ديق ،م�شرياً �إىل �أن االبتعاد بد�أ مع
ممار�س���ته ل�شعائر الإ�س�ل�ام من �صالة
و�صيام.
عمار الذي يعمل ر�س���اماً هند�س���ياً يف
�شركة ل�ص���ناعة الأدوات الطبية ،ورغم
اتهام زمالئه له باجلنون جراء ال�ص���يام
الطويل املمتد �أحياناً لـ � 18ساعة خالل
رم�ض���ان �إال �أنه ي�ش���عر براح���ة عندما
ميار�س هذه ال�شعرية ويقول :ي�س�ألونني
ريا عن ال�س���بب و�أو�ض���ح لهم حكمة
كث ً
الإ�سالم من ال�صوم وهدفه من �إح�سا�س
الغني مبعاناة الفقري واملحتاج.

وا�صل ال�ش���اب حياته ومتا�سك الأ�سرة الأب اليه���ودي وال���ذي كان ي�س���تقبل
الرتكي���ة عالق يف ذهنه ،وبعد �أن بلغ الـ ابن���ه يف كل ع���ام يف ت���ل �أبي���ب منذ �أن
 17ربي ًع���ا ،وبينما يتناق�ش مع �ص���ديقه بلغ اخلام�س���ة ع�شرة من عمره ،ا�ستغل
امل�س���لم م���ن اجلن�س���ية الكو�س���وفية زي���ارات ابن���ه بع���د �إ�س�ل�امه لإقناع���ه
داخ���ل مدر�س���ته يف مدينة �س���ولوثورن ومل ينج���ح ,فقرر �أن يخف���ي الأمر عن
ال�سوي�سرية� ،س����أله �س�ؤالني كانت �سبباً �أقارب���ه ،يف حني ا�س���تغل االب���ن زيارته
رئي�س���ياً يف تغي�ي�ر حيات���ه ر�أ�س���اً على العام املا�ض���ي ليحقق �أمنيته بال�ص�ل�اة
عقب .يقول عمار" :كان ذلك يف �أواخر يف امل�سجد الأق�صى مع امل�سلمني.
امل�صـــدر:
2008م تقريب���اً ،وكن���ا نتناق����ش ع���ن يحك���ي افولو�س���كي تلك الق�ص���ة :زرت h t t p : / / w w w. n e w t o d a y. a e /
ال�سيا�س���ة ثم مررنا بالديانات ف�س�ألني وال���دي وطلب مني �أن �أخفي �إ�س�ل�امي saudi/38472.html

ال�شاب الذي يحمل اجلن�سية ال�سوي�سرية �إىل
جانب جن�سيته الإ�سرائيلية امتدح جمل�س
ال�شورى الإ�س�ل�امي يف �سوي�سرا م�ؤكداً
�أنهم جمعوا �أغلب امل�سلمني حتت مظلة
واحدة ودافعوا عن ق�ضاياهم يف خمتلف
املدن ،و�سن�سعى لدعمهم مبا يريدون.
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تأثير فاعل ..وعواقب فعالة
م�شاري نا�صر العــرادة  /من�شد و�إعالمي

يعي�ش الإن�سان فرتات ومراحل متعددة
ومتنوعة يف حياته ..تكون دائرة الت�أثري
فيها �صغرية وتكرب مع كل يوم مير عليه..
�أ�س���تطيع �أن �أ�شبه هذا الت�أثري بالظ ّل..
حي���ث يك���ون الإن�س���ان �ص���غري احلجم
فيق���ع عليه ظ ّل الآخرين (الت�أثري) ممن
هم �أكرب منه حجماً ..ومع مرور الزمن
يكرب هذا ال�ص���غري والذي بدوره �سيقع
ظلّه (ت�أثريه) على من هم �أ�ص���غر منه..
رمبا ن�س���تطيع تف�س�ي�ر وحتليل احلجم
باخل�ب�رة واملخ���زون احليات���ي ال���ذي
يُ�س���تخل�ص من جتارب���ه يف احلياة� ..أو
رمبا �أدوات الت�أث�ي�ر التي يك ّونها خالل
م�س�ي�رة من الإجنازات والعالقات التي
تتو�س���ع دائرتها يوماً بعد ي���وم ..وعلى
قدر ذلك احلجم يكون مدى الظ ّل على
الآخرين.
يع��� ّرف "الت�أث�ي�ر" يف علم النّف����س ب�أنه
الإح�سا�س القوي امللحق بعواقب ف ّعالة..
لذلك جتد الرغبة لدى كثري من النا�س
يف معرف���ة و�س���ائل الت�أث�ي�ر �أو �أدوات���ه
و�أ�س���راره بهدف �أن يك���ون لهم املدخل
والبواب���ة مل���ا ي�س���عون ل���ه لتحقيق تلك
"العواق���ب الف ّعالة" كما ذكر التعريف..
�إنن���ا ب���دون ت�أث�ي�ر رمب���ا لن ن�س���تطيع
حتقي���ق رغباتنا لأن املجتمع الب�ش���ري
بطبيعت���ه ال يتك���ون من مقايي����س ثابتة
�أو عادلة ..دائم���اً ما متيل كفة مقيا�س
عل���ى �أخرى �أو يختل���ف احلكم من بيئة
�إىل �أخ���رى ..لذلك مهاراتنا الفاعلة يف
الت�أثري �س���تجعلنا قادرين على حت�صيل
ما نريد من عواقب ف ّعالة� ،س���واء كانت
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هذه الأهداف مادية �أو معنوية.
وعل���ى اجلان���ب الآخ���ر ف����إن م�ص���در
الإح�س���ا�س القوي هو الإميان بقدراتنا
الذاتي���ة ومعرفتن���ا ب�أنف�س���نا وما نريد
حتقيقه ..فال ميكن �أن تندفع ر�صا�صة
ً
مث�ل�ا �إىل هدف حمدد حمدثة ت�أثريها
في���ه �إال من خالل الب���ارود الذي دفعها
بالإ�ض���افة �إىل الرتكي���ز نح���و ذل���ك
الهدف ..والكتلة املليئة غري الفارغة يف
مقيا����س علم الفيزياء �س���يكون ت�أثريها
�أبع���د و�أقوى مما لو كانت فارغة ..ولنا
"ربع���ي
يف ق�ص���ة ال�ص���حابي ال�ش���جاع
ّ
ب���ن عامر" خ�ي�ر مث���ال يف الت�أثري على
"ر�س���تم" عظيم ب�ل�اد فار����س وقائدها
ال���ذي جل����س عل���ى كر�س��� ّيه املذهّ ���ب
وتيجانه املر�ص���عة بالزبرج���د واللآلئ
والأملا����س ليملأ فراغه بتلك البهرجة..
حتى دخل عليه ذلك الإن�س���ان الب�سيط
يف هيئته وثيابه ال ّرثه وفر�س���ه الق�صري
�س�ل�احه ودرعه وبي�ض���تُه
ف�أقبل وعليه
ُ
على ر�أ�سه..
فقالوا له� :ض���ع �س�ل�احك ،فق���ال� :إين
مل �آتِكم و�إِنمّ���ا جئتكم حني دعومتوين،
ف�إم���ا تركتم���وين هك���ذا و�إِال رجعت..
فقال ر�س���تم :ائذن���وا له ،ف�أقب���ل يتوك�أ
عل���ى رحم���ه ف���وق النَّم���ارق فخ��� َّرق
عامته���ا ،فقالوا له :ما جاء بكم؟ فقال:
اهلل ابتعثن���ا لنخرج من �ش���اء من عبادة
العباد �إىل عبادة رب العباد ،ومن ِ�ضيق
الدنيا �إىل �س��� َعة الدني���ا والآخرة ،ومن
َج ْور الأديان �إىل عدل الإِ�س�ل�ام ..فقال
ر�ستم :لقد �س���معت مقالتكم ،فهل لكم

�أن ت�ؤخ���روا هذا الأم���ر حتى ننظر فيه
أح���ب �إليكم؟
وتنظروا؟ ق���ال :نعم ،كم � ّ ُ
يوم���اً �أو يومني ،قال :ال بل حتى نكاتب
�أهل ر�أينا ور�ؤ�ساء قومنا ..فقال :ما �س َّن
لن���ا ر�س���ول اهلل [ �أن ن� ِ ّؤخ���ر الأعداء
عن���د اللقاء �أكرث من ث�ل�اث ،فانظر يف
�أم���رك و�أمرهم واخرت واحدة من ثالث
بعد الأجل ..فقال� :أ�س ِ ّيدهم �أنت؟.

ق���ال :ال ،ولك���ن امل�س���لمون كاجل�س���د
الواحد يُج�ي�ر �أدناهم عل���ى �أعالهم..
فاجتمع ر�س���تم بر�ؤ�س���اء قوم���ه فقال:
ه���ل ر�أيتم من منطقه؟ �أر�أيتم من ثقته؟
�أر�أيت���م من قوته؟ فقال���وا :معاذ اهلل �أن
متي���ل �إِىل �ش���يء من ه���ذا ،وتدع دينك
�إىل ه���ذا� ..أما ت���رى �إىل ثيابه؟ فقال:
ويلَك���م ال تنظروا �إىل الثي���اب وانظروا
�إىل الر�أي والكالم وال�س�ي�رة� ،إن العرب
ي�س���تخ ّ ُفون بالثياب وامل�أكل وي�ص���ونون
الأح�ساب..

ه���ذه الهالة م���ن الت�أثري م���ا جاءت من
ال�ش���كل �أو املظه���ر اخلارجي �أو طريقة
م�ش���ي وغ�ي�ره ..ب���ل جاءت م���ن خالل
الإمي���ان الذي يك�س���و جمي���ع اجلوارح
بالهيب���ة والت�أثري الق���وي يف الآخرين..
حي���ث تك���ون املبادئ ظاه���رة يف عينيه
ول�س���انه و�ش���فتيه ..ال مييل عن مبادئه
ولك���ن النا�س متي���ل �إىل منطقه وفكره
ورجاح���ة عقل���ه ..فكم���ا قي���ل "املليء
�س���يد ال�ساحات و�أبو املنابر" �أما الفارغ
�إذا ك�س���ب جولة ف�إنه �سيخ�س���ر �أخرى
بال�شك ،والبقاء للأقوى ت�أثرياً.
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رد على ملحد..

متى خلقت األرض؟
ادع���ى ملحد جمموعة م���ن االدعاءات
التي يقول فيها �إن القر�آن يحوي �أخطاء
علمية ..فما ه���ي احلقيقة؟ من خالل
هذه ال�سل�س���لة �س���وف نت�أكد �أن القر�آن
هو احلق.

ب�ي�ن الفرتة والأخرى يظه���ر ملحد هنا
�أو م�ش���كك هناك يحاول الت�ش���كيك يف
كتاب اهلل تبارك وتعاىل ،ويردد احلجج
الواهية ذاتها التي رددها امل�ست�شرقون
م���ن قب���ل ،ولذل���ك نح���اول م���ن خالل
�سل�س���لة املق���االت الق�ص�ي�رة ه���ذه �أن

�صـــورة رقم

�ص���ورة متث���ل تاري���خ ت�ش���كل املجموعة
ال�شم�س���ية من الغبار الك���وين ،وبعبارة
�أدق :الدخان الك���وين .وت�ؤكد الأبحاث
العلمي���ة ال�ص���ادرة حديث���اً �أن الغب���ار
الكوين كان منت�شراً بكميات هائلة �أثناء
خلق الأر�ض.
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ن���رد على هذه احلجج ونو�ض���ح حقيقة ملي���ار جنم يف جمرتنا ،حيث مت و�ض���ع
الإ�س�ل�ام الرائع���ة ،وب�أ�س���لوب علم���ي ,هذه ال�ش���م�س على مدار يبعد 25000
وال�س����ؤال الذي طرح���ه �أحد امللحدين� :سنة �ضوئية من مركز هذه املجرة.
الق���ر�آن ي�ؤك���د �أن الأر����ض خلق���ت قبل
يعتقد الكثري م���ن العلماء �أن املجموعة
ال�س���ماء ،ولكن العلم ي�ؤكد �أن ال�س���ماء
خلق���ت قبل الأر�ض مبليارات ال�س���نني ،ال�شم�س���ية ت�ش���كلت من �سحابة دخانية
وهذا دليل على �أن القر�آن كتاب ب�شري (غاز وغبار)  ، solar nebulaوب�سبب
اجلاذبية جتمعت جزيئات الغبار والغاز
فيه �أخطاء علمية.
يق���ول العلماء �إن املجموعة ال�شم�س���ية وبد�أت بال���دوران بق���وة واندفعت هذه
ت�ش���كلت بعد خلق الكون بت�سع مليارات اجلزيئات للمركز و�شكلت ال�شم�س ومن
عام .لقد خلقت ال�شم�س كنجم من  100ثم بقية الكواكب ومنها الأر�ض..

�صـــورة رقم
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�ص���ـــــورة لل�ش���م�س والكواك���ب ت���دور
حوله���ا ..ه���ذه املجموعـــــة ال�شم�س���ية
خلق���ت قب���ل خم�س���ة ملي���ارات ع���ام
تقريب���اً ..و�أثن���اء خلقه���ا كان الك���ون
مملوءاً بال�س���حب الدخانيــــة (ح�س���ب
موقع وكالة نا�سا).

�صـــورة رقم

3

�ص���ورة للدخ���ان الك���وين الن���اجت م���ن
انفج���ار النجوم الأوىل يف الكون ،ونرى
يف و�سط هذا ال�س���دمي الدخاين جنماً
يت�ش���كل من بقايا الدخ���ان ،هذا النجم
ي�شبه �شم�سنا �سوف يت�شكل حوله �أي�ضاً
بع�ض الكواكب.

الإعجاز العلمي

الآن دعونا نت�أمل الآية التي حتدثت عن
خلق الأر�ض وال�س���ماء لندرك التطابق
ب�ي�ن احلقيقة العلمية والآي���ة القر�آنية.
يق���ول تع���اىلُ } :ق��� ْل �أَ ِئ َّن ُك��� ْم لَتَ ْك ُف��� ُرو َن
الَ ْر َ
�ض فيِ يَ ْو َمينْ َوتجَ ْ َعلُو َن
بِا َّل���ذِ ي َخل َ َق ْ أ
لَ ُه �أَنْدَا ًدا َذل َ
ِك َر ُّب الْ َعالمَ ِ نيَ{ (َ )9و َج َع َل
فِ ي َها َر َو ِ
���ي مِ ��� ْن َف ْوقِ َها َوبَ���ا َر َك فِ ي َها
ا�س َ
َ
َ
َ
َو َق َّد َر فِ ي َها �أ ْق َواتَ َها فيِ �أ ْربَ َعةِ �أ َّي ٍام َ�س��� َوا ًء
ِل�س���ا ِئ ِلنيَ{ (ف�ص���لت .)10-9 :هاتان
ل َّ
الآيت���ان تتحدث���ان ع���ن تفا�ص���يل خلق
الأر����ض يف يومني و�إكمال عملية اخللق
مثل خلق اجلب���ال والأنهار ...يف �أربعة
�أيام.

عبد الدائم الكحيل

احلقيقة �أن امللحد هنا يخلط بني كلمة
"خلق" وكلمة "�سوى" ،فاخللق يكون من
العدم ،ولو قال القر�آن "ثم خلق ال�سماء"
لكان هناك خط�أ علم���ي .ولكن القر�آن
ا�س���تَ َوى ِ�إلىَ
ال�س َماءِ { وهناك
َّ
قال }ثُ َّم ْ
فرق كبري بني اخللق واال�ستواء.

الآن ماذا تقول الآية التالية؟ يقول تعلى� :صــــــورة رقم
ا�س���تَ َوى ِ�إلىَ
���ي ُد َخا ٌن
َّ
}ثُ َّم ْ
ال�س��� َماءِ َو ِه َ
َ
َ
َف َق���ا َل لَ َها َول ْ أ
ِل ْر�ض ائْ ِت َيا َط ْو ًعا �أ ْو َك ْرهً ا �ص���ورة ملتقط���ة من قب���ل وكالة نا�س���ا
َقالَتَا �أَتَيْنَا َطائِعِ نيَ{ (ف�ص���لت� .)11:أي النفجار جن���م وتولد كميات كبرية جداً
�أن اهلل تعاىل ا�س���توى �إىل ال�سماء وهي م���ن الدخ���ان الك���وين ،ه���ذا االنفجار
يف حالته���ا الدخاني���ة� ..أي �أن���ه عندما امل�س���مى �س���وبرنوفا 1987Aه���ذا
خلق���ت الأر����ض كانت ال�س���ماء مملوءة االنفجار وقع قبل � 170000سنة ،ولكن
بالدخ���ان الكوين� ..ألي�س هذا ما يقوله الب�شر مل يتمكنوا من م�شاهدته �إال عام
 1987وب���ث كمي���ات هائلة من الدخان
العلم؟
�ضاه َُّن �سبع �سماو ٍات الك���وين تع���ادل  23000-160000كتلة
ثم قال تعاىلَ } :ف َق َ
َ َْ َ َ َ
الأر�ضESA/NASA-JPL/UCL/STScI .
َ
�ْي�نْ َو َ�أ ْو َحى فيِ ُك ِّل َ�س��� َماءٍ �أ ْم َرهَ ا
فيِ يَ ْو َم ِ
ً
�صابِي َح َو ِح ْفظا ك�ش���ف مر�صد هابل الف�ض���ائي كميات
ال�س��� َما َء ال ُّدنْ َيا بمِ َ َ
َو َز َّينَّا َّ
َذل َ
ِيم{ (ف�ص���لت :هائل���ة جداً م���ن الدخان الك���وين تعود
ْ
ْ
ِ���ك تَقْدِ ي ُر ال َعزِ يزِ ال َعل ِ
 ،)12هذه الآية ت�ؤكد �أن ال�س���ماء كانت لبدايات خلق الكون ،والعلماء يت�ساءلون
خملوق���ة ولكنه���ا كانت �س���ماء واحدة ،عن �س���ر وجود هذه الكميات ال�ضخمة
فف�ص���لها اهلل �إىل �سبع �سماوات خالل من الدخان (الغبار الكوين).
يوم�ي�ن ،وه���ذه احلقيق���ة تعت�ب�ر خارج و�أكد العلماء من خالل عدد من الأبحاث
نطاق العلم حالياً ،لأن العلم مل يكت�شف الدور الكبري ال���ذي لعبه الغبار الكوين
ال�سموات ال�سبع.
يف ظهور النج���وم واملجرات والكواكب،
هن���اك �آية ثانية ي�س���وقها ه���ذا امللحد ومنه���ا الأر�ض وحت���ى املادة احلية على
وه���ي قوله تع���اىل} :هُ��� َو ا َّل���ذِ ي َخل َ َق الأر����ض .ومع ذل���ك فالعلم���اء يجهلون
ا�س���تَ َوى الكثري من �أ�سرار الدخان الكوين هذا.
لَ ُك��� ْم َم���ا فيِ َ ْ أ
ال ْر ِ
�ض َجمِ ي ًعا ثُ َّم ْ
�إلىَ
ال�س��� َماءِ َف َ�س��� َّواه َُّن َ�س���بْ َع َ�س َما َو ٍات لقد بحث العلماء طوي ً
ال عن �س���ر هذا
َّ
���يءٍ َعلِي��� ٌم{ (البقرة .)29 :الغبار الكوين والذي يت�ألف من الكربون
َو ُه َو ِب ُك ِّل َ�ش ْ
يقول امللحد :هذه الآية ت�ؤكد �أن الأر�ض والأك�سجني وعنا�صر �أخرى ...ويقولون:
خلقت قبل ال�سماء ،والدليل قوله} :ثُ َّم �إن �أر�ض���نا تكونت م���ن الدخان الكوين
ا�ستَ َوى �إِلىَ
ال�س َماءِ { وكلمة }ثُ َّم{ تعني (بالكام���ل تقريب���اً) لأن املنطق���ة كانت
َّ
ْ
"بعد ذلك" فما هي احلقيقة؟
مليئة بالدخان ..وهنا جند �إ�شارة رائعة
4
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يف القر�آن وحتديداً يف �س���ورة ف�ص���لت
التي حتدثت عن خلق الأر�ض وتكوينها،
ويف الآي���ة التالية ذك���ر الدخان! لنت�أمل
الن�ص بالكامل:
الَ ْر َ
�ض
} ُق ْل �أَ ِئ َّن ُك ْم لَتَ ْك ُف ُرو َن بِا َّلذِ ي َخل َ َق ْ أ
فيِ يَ ْو َمينْ ِ َوتجَ ْ َعلُو َن لَ��� ُه َ�أنْدَا ًدا َذل َ
ِك َر ُّب

ِ�ي�ن (َ )9و َج َع��� َل في َها َر َو ِ
���ي مِ ْن
الْ َعالمَ َ
ا�س َ
���د َر فِ ي َها �أَ ْق َواتَ َها
َف ْوقِ َه���ا َوبَا َر َك فِ ي َها َو َق َّ
ني ( )10ثُ َّم
لل�سا ِئ ِل َ
فيِ �أَ ْربَ َعةِ �أَ َّي ٍام َ�س��� َوا ًء َّ
ا�س���تَ َوى ِ�إلىَ
ال�س��� َماء َو ِه َي ُد َخا ٌن َف َقا َل
َّ
ْ
لَ َه���ا َول ْ أَ
ِل ْر�ض ِائْ ِت َيا َط ْو ًعا �أَ ْو َك ْرهً ا َقالَتاَ
�أَتَيْنَا َطائِعِ نيَ{ (ف�صلت.)11-9:

الحظوا معي احلديث عن خلق الأر�ض،
�أي ابت���داء خلق الأر����ض �أي �أن الأر�ض
مل تك���ن موج���ودة ،بينم���ا احلدي���ث يف
الآي���ة التالية جاء عن ا�س���تواء الرحمن
�إىل ال�سماء وهي دخان ،فعبارة } َو ِه َي
ُد َخ���انٌ{ ت�ؤكد �أن ال�س���ماء موجودة قبل
خلق الأر�ض ،ولكن امل�ش���هد ال�سائد يف
ذلك الزمن كان الدخان.
و�س���بحان اهلل! يف هذه الآية اكت�ش���فنا
معج���زة جدي���دة وه���ي �أن الق���ر�آن هو
�أول كت���اب ي�ش�ي�ر �إىل عالق���ة الدخان
بخلق الأر�ض ،و�إ�ش���ارة �إىل وجود دخان
�أثن���اء خلق الأر�ض ،والعبارة وا�ض���حــــة
ا�س���تَ َوى �إِلىَ
ال�س��� َماءِ َو ِه َي
َّ
جـــ���داً }ثُ َّم ْ
ُد َخ���انٌ{ �أي �أن ال�س���ماء كانت خملوقة
قبل الأر�ض ..وهذا دليل على عدم فهم
امللحدين للآية الكرمية.
والنتيجة:
الآية الكرمية مل تقل ب�أن الأر�ض خلقت
قبل ال�س���ماء� ،إمن���ا قالت ب����أن الأر�ض
خلقت وال�سماء كانت يف حالة دخانية،
وهو م���ا يقوله العل���م احلديث .ولذلك
فكلم���ا انتقد ملحد �آي���ة من كتاب اهلل،
ظه���رت فيه���ا معج���زة ترد عل���ى هذا
امللحد ،فاحلمد هلل رب العاملني.
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احل ــوار مع الآخ ــر

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

العل���م يجل���ي حقيقة الدي���ن ،والعلم ال ومهما بلغ الإن�س���ان م���ن علم ،ف�إن وراء الثاين :قيا�س الغائب على ال�شاهد.
يك���ون علما نافع���ا ونورا يه���دي �إال �إذا علم���ه علم���اء ،واملجه���ول وراء ناظريه الثالث� :سلطة الال�سببية )التجويز(.
�أ�ش���رق علي���ه الدي���ن بجالل���ه ،فالدين �أكرث مما يك�شف له ،حيث يقول تعاىل :وامل�س���لمون هم نا�س م���ن النا�س جميعا
ي�ستند �إىل العلم ،والعلم ي�ستظل بالدين} ،وم���ا �أوتيت���م م���ن العل���م �إال قلي�ل�ا{ �أبن���اء ع�ص���رهم ،وع�ص���رهم الآن ه���و
وبذل���ك ال يقف الدين يف �س���بيل العلم« ،الإ�ســراء. »85 :
ع�ص���ر العلم بكل منجزاته التكنولوجية
والقر�آن الكرمي وهو د�س���تور الإ�س�ل�ام حي���ث يعد ه���ذا �إغ���راء للإقب���ال على واملعرفي���ة واملعلوماتي���ة واالت�ص���الية،
ي�ض���م بني دفتيه �ألوان املعرفة الرفيعة درا�سة العلم ،حتى يظل العقل الإن�ساين �س���واء قبل���وا ذل���ك �أو رف�ض���وا ..و�إن
والثقافة العالية ،ويلفت نظرنا �أن كتاب متح���ركا وم�س���تمرا يف البح���ث ،وكلما م�ش���اكل تل���ك ال�ش���عوب ب�س���بب انهيار
الر�س���الة الإ�س�ل�امية عنوان���ه "القر�آن اكت�ش���ف �ش���يئا �أدرك �أن هن���اك �ش���يئا احلواج���ر �أ�ص���بحت �ض���من م�ش���اكلهم
والكتاب" ,فهو ق���ر�آن وهو كتاب ،وتلك �آخر مل يتم اكت�ش���افه بع���د ،فيدرك �أن فالعامل ي�س���عى حلل م�شاكله عن طريق
�إ�ش���ارة بليغة �إىل قدر القراءة والكتابة علم���ه قليل و�أن اهلل �س���بحانه ال ينتهي العلم ،لذلك علينا نحن �أن ن�س���عى حلل
وحتري����ض قوي عليهما ،وعلى �أن يكون علم���ه .وبالعل���م ن�س���تطيع �أن نحق���ق م�ش���اكلنا عن طريق العلم ،فالعلم يوفر
املتدين بهذا الدين قارئا ..كاتبا ،ولفظا التقدم ون�صنع احل�ض���ارة ،ونظرا لأننا احلياة ال�س���عيدة للإن�سان والدين يوفر
"الق���ر�آن والكتاب" يرتددان يف كثري من مل ن�أخ���ذ ب�أطراف العلم ظن���ا �أن العلم له احلب والطم�أنينة وال�س�ل�ام والعدل
الآيات ،ع�ش���رات املرات ،وهذا التكرار �ض���د الدي���ن ،فقد ترتب عل���ى ذلك �أن والكرامة� ...إلخ .فالإ�س�ل�ام دين عاملي
حتري�ص على القراءة والكتابة.
تخلفن���ا عن ركب العلم الذي ن�س���تخدم �أبواب���ه مفتوح���ة للجمي���ع ،ودعوته �إىل
وق���د افتت���ح الوح���ي ر�س���الة ال�س���ماء �أدواته و�إبداعاته احلالية يف كل نواحي اخل�ي�ر موجه���ة ل���كل النا�س لأن���ه دين
بالقراءة والكتابة لكون ذلك �سبيل العلم احلي���اة ،رغم �أننا مل ن�س���هم فيه خالل علم �ض���د التطرف والتع�صب ،فجوهر
الغزي���ر واملعرفة الوا�س���عة ،ويف خمتتم العقود الأخرية ،ونكتفي ب�أن نقبل على الإ�س�ل�ام }ال �إك���راه يف الدي���ن{ ،كما
ه���ذا االفتتاح ال�س���ماوي ينته���ي بقوله م���ا �أبدع���ه العل���م وحققه ،وم���رد ذلك �أن خط���اب اهلل �س���بحانه وتعاىل لنبيه
تع���اىل} :عل���م الإن�س���ان م���ا مل يعلم{ �أنن���ا قبلنا بتنحية العق���ل جانبا نتيجة حمم���د [�} :أف�أنت تكره النا�س حتى
لبنيات معرفية �س���اكنة وثابتة ،ال تقبل يكونوا م�ؤمنني{.
«العلق.»5:
املفكر
ذل���ك
إىل
�
أ�ش���ار
�
وقد
احلرك���ة،
�ألي����س ذل���ك علم���ا تف���وق ب���ه الدي���ن
العرب���ي حممد عابد اجلاب���ري بوجود الإ�س�ل�امي ع���ن بقية الأدي���ان كونه هو
بنية معرفي���ة ثابتة تهيم���ن على العقل الدي���ن اخل���امت واجلام���ع وكان دعم���ه
العربي ،هذه البني���ة املعرفية تتجاذبها للعل���م والدع���وه له ينطلق م���ن عامليته،
ثالثة �أمور:
فالإ�س�ل�ام لكل النا�س ولي�س للم�سلمني
الأول� :سلطة اللفظ.
فقط.

اإلسالم دين عالمي
ودعوته للناس كافة
ألن جوهره العلم
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�إعـــداد :د� .صفي الدين �أحمد

�صحتك بالدنيا

السمك
يحمي من فشل القلب
بجان���ب فوائ���د ال�س���مك الدهني الكثرية ،مثل امل�س���اهمة يف حماية القلب من �أمرا�ض ال�ش���رايني
التاجي���ة ،وغريه���ا ،وجد الباحثون فائدة جديدة تخ�ص حالة ف�ش���ل ع�ض���لة القلب .ففي درا�س���ة
ن�شرتها الدورية الأوروبية للتغذية الطبية ،مت درا�سة ما تتناوله � 36000سيدة يف متو�سط العمر،
يف ال�سويد.
وجدت النتائج �أن ال�سيدات الالتي يتناولن ال�سمك الدهني مرة �أو مرتني �أ�سبوعيا ،لديهن م�ستوى
�أقل ب�ش���كل كبري لدخول امل�ست�ش���فى �أو املوت ب�سبب ف�ش���ل القلب� .أما ن�سبة الإ�صابة بف�شل القلب
فكانت �أقل لديهن بن�س���بة  % 25ممن يتناولن ال�س���مك ب�شكل نادر .تتوفر فوائد ال�سمك الدهني
يف ال�سلمون وال�سردين واملاكريل.

فيتامين دال يحمي
من نزالت البرد
الي���زال الأطباء حول العامل يف درا�س���ات م�س���تمرة منذ
ع���ام  ،2010حول فوائ���د فيتامني دال ،بعد �أن ات�ض���ح
�أن العديد من وظائف اجل�س���م تعتمد عليه ،ولي�س فقط
العظ���ام ال�ص���حية ،و�أن الكثري من الأمرا�ض حت�ص���ل �أو
تزداد حدتها عند من يعاين من نق�ص فيتامني دال.
يف درا�س���ة قام بها دكتور جيمز �سابيتا ،من جامعة ييل،
مت قيا����س ن�س���بة فيتامني د ل���دى قرابة � 200ش���خ�ص
�سليم بالغ .ثم مت قيا�س ن�سبة الإ�صابة بنزالت الربد يف
مو�س���م ال�ش���تاء .مت مقارنة البيانات ،وتو�صل الباحثون
�إىل �أن من لديهم ن�سبة منخف�ضة من فيتامني د� ،أ�صيبوا
بنزالت الربد ن�سبة ال�ضعف مقارنة ب�أولئك الذين لديهم
م�ستويات مرتفعة منه.
كم���ا �أن الإج���ازات املر�ض���ية مل���ن لديه���م انخفا����ض يف
فيتامني د كانت �أكرث ب�ش���كل الفت مقارنة ب�أولئك الذين
لديهم م�ستويات جيدة منه.
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الحرمان من النوم يعني

زيادة الوزن!
يحتاج اجل�س���م للن���وم لأداء �آالف الوظائف التي ال تت���م �إال وقت النوم.
ويف حال قلة النوم ،ب�ش���كل متكرر ،حت�ص���ل عدة ا�ضطرابات قد تظهر
نتائجها فيما بعد .يف درا�سة طبية فرن�سية قام بها الربوفي�سور لورنت
بروندي���ل ،مت مقارن���ة م���ا يح�ص���ل مع جمموعة �أ�ش���خا�ص عن���د النوم
ال�ص���حي ،من خالل النوم الليلي املت�ص���ل ملدة � 8ساعات ،ومقارنة ذلك
مع حاالت ال�س���هر ،من خالل النوم ملدة � 4س���اعات فقط .عند مقارنة
ما ح�ص���ل معهم يف ال�س���هر ،ووجد �أنهم زادوا معدل �أكلهم ب�سبب زيادة
جوعهم رغم عدم تغري ن�ش���اطهم اجل�س���دي �أو الريا�ض���ي ،و�أن الزيادة
التي ح�صلت لهم ت�ؤدي �إىل زيادة يف الوزن حوايل  14كيلو �سنويا!.
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املعامالت يف الإ�سالم

�إعداد :خالد ح ــدوي

جامعة حممد الأول  -كلية الآداب والعلوم الإن�سانية

البعد العقدي في العمل اإلحساني
عند شيخ اإلسالم ابن تيمية

()2-2

�إىل الأعم���ال اجلليلة ،فامل�ؤمن ح�س���ب
�ش���يخ الإ�س�ل�ام عليه �أن يكون مق�صوده
الإح�س���ان �إىل اخلل���ق ونفعهم .و�إذا مل
يح�صل ذلك �إال بالإ�ضرار ببع�ضهم َف َعلَه
على نية �أن يدفع به ما هو �ش ٌّر منه� ،أو
يح�صل به ما هو �أنفع من عدمه.

تناولنا يف العدد ال�سابق مفهوم الإح�سان
ف�أكدنا على �أن الدين وال�ش���رع مل ي�أمر
�إال مبا هو نفع و�إح�سان ورحمة للعباد،
و�أن الإح�سان واجب على كل حال حتى
يف �إزهاق النف�س ناطقها وبهيمها ،وبينا
�أن العمل الإح�س���اين هو من احل�سنات
وقد يكون واجبا وقد يكون م�س���تحبا..
ويَق���رن �ش���يخ الإ�س�ل�ام بَ�ي�ن ال َّر ْح َم���ة
وغري ذلك.
ال�صبرْ �إذ الرحمة عنده هي الإح�سان
َو َّ
ويف ه���ذا العدد �س���وف نتن���اول معاين �إىل الخْ ل���ق بِال��� َّز َكا ِة َو َغريهَ ���ا .ب���ل �إن
الإح�س���ان التي �أوردها �ش���يخ الإ�سالم الإح�سان �إىل النَّا�س بالنفع َوالمْ َال ا َّلذِ ي
ابن تيمية..
ال�ص�ْب�ررْ عل���ى �أَ َذى الخْ لق
هُ��� َو ال��� َّز َكاة َو َّ
ِال�ص�َل�اَ ِة
َو َغريه من النوائب ،فبالقيام ب َّ
ومنها ما يلي:
ال�ص�ْب�ررْ ي�ص���لح َح���ال ال َّر ِ
اعي
َوال َّز َكاة َو َّ
 ال�ب�ر وفي���ه �أدرج اب���ن تيمية "�إطعاموالرعي���ة .وله���ذا الأم���ر فهو يع���د �أن
الطعام ،و�إف�ش���اء ال�سالم ،وهو يت�ضمن
�أعظم عون لويل الأمر خا�ص���ة ولغريه
الإح�سان �إىل النا�س بالنف�س واملال.
عامة ثالث���ة �أمور� :أحده���ا :الإخال�ص
 هداي���ة اخلل���ق و�إر�ش���ادهم بالأم���ر هلل والت���وكل علي���ه بالدع���اء وغ�ي�ره.والنهي وهي من باب الإح�س���ان �إليهم .و�أ�ص���ل ذلك املحافظة على ال�ص���لوات
ف����إن الوالد �إذا دعا الولد �إىل ال�ش���رك بالقل���ب والبدن .الثاين :الإح�س���ان �إىل
لي�س له �أن يطيعه بل له �أن ي�أمره وينهاه اخلل���ق بالنفع واملال الذي ه���و الزكاة.
وه���ذا الأم���ر والنه���ي للوال���د ه���و من الثالث :ال�ص�ب�ر على �أذى اخللق وغريه
الإح�سان �إليه.
من النوائب.
ولك���ن قد توجب ال�ش���ريعة التربع عند
احلاجة كما نهاهم النبي [ عن ادخار
حل���وم الأ�ض���احي لأج���ل الداف���ة التي
دف���ت؛ ليطعموا اجلي���اع؛ لأن �إطعامهم
واج���ب .فلما كان امل�س���لمون حمتاجني
�إىل منفع���ة الأر�ض و�أ�ص���حابها �أغنياء
عنها نهاهم عن املعاو�ضة.

ومنه ن�ستنتج �أن حكم العمل الإح�ساين
هو فر�ض الكفاية �أي �إذا قام به البع�ض
فح�صل املراد �سقط الإثم عن املكلفني،
لك���ن قد تعرتيه الأحكام اخلم�س���ة.كما
�أن���ه يب���د�أ من الني���ة ال�ص���ادقة لينتهي
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واملالح���ظ �أن ال���زكاة عن���ده هي مدار
العم���ل الإح�س���اين الواج���ب ،ويف هذا
يق���ولَ :ويف ال��� َّز َكاة من الإح�س���ان �إىل
الخْ ل���ق ِبالمْ الِ والنفع من ن�ص���ر المْ َ ْظلُوم
و�إغاثة امللهوف َو َق َ
اجة المْ ُ ْحتَاج،
�ض���اء َح َ
ال�ص ِ
���حيــــح َع���ن النَّبـــــِي [ َقا َل:
َوفيِ
َّ
�ص��� َد َقة( َفي ْدخل فِ يهِ كل
)كل َم ْع��� ُروف َ
�إِ ْح َ�س���ان َولَ���و بب�س���ط الْ َو ْج���ه والكلمة
ّ
الطي َب���ة .ولهذا يقرن اهلل بني ال�ص�ل�اة
والزكاة تارة ،وهي الإح�سان �إىل اخللق،
وبينهم���ا وبني ال�ص�ب�ر ت���ارة ،والبد من
الثالثة :ال�ص�ل�اة ،والزكاة ،وال�صرب ،ال

تق���وم م�ص���لحة امل�ؤمن�ي�ن �إال بذلك ،يف
�صالح نفو�سهم و�إ�صالح غريهم.
وعل���ى ه���ذا َف����إِن العالقة بني ال�ص�ب�ر
والرحم���ة عالقة تالزم والنا�س يف هذا
املقام عنده درج���ات� ،إذ من النَّا�س من
ي�ص�ب�ر َو اَل يرحم َك�أَهل الْ ُق َّوة َوالْ َق ْ�س َوة،
َومِ نْ ُه���م م���ن يرح���م َو اَل ي�ص�ب�ر َك�أَه���ل
ال�ض��� ْعف واللني ،مثل كثري من ال ِّن َ�س���اء
َومن ي�ش���بههنَ ،ومنْ ُهم من اَل ي�صرب َو اَل
يرح���م َك�أَهل الْ َق ْ�س��� َوة والهلع ،واملحمود
ُه َو ا َّلذي ي�صرب َوي ْر َحم َك َما َقا َل الْ ُف َق َهاء
فيِ املُت َو يِل يَنْ َبغِ ي �أَن يكون َقوِ يا من غري
عن���ف لي ًنا من غري �ض���عف ،فب�ص�ب�ره
يق���وى وبلين���ه يرحم وبال�ص�ب�ر ين�ص���ر
ال�صبرْ وبالرحمة
َّ�ص���ر َم َع َّ
ال َعبْد َف�إِن الن ْ
يرحمه اهلل تعاىل.
ث���م �إن �ش���يخ الإ�س�ل�ام ربط الإح�س���ان
�أي�ض���ا بالع���دل ،ويف ه���ذا ال�ص���دد
يق���ول :وق���د �أمر اهلل يف كتاب���ه بالعدل
والإح�س���ان ،والأمر يقت�ض���ي الوجوب،
وق���د يك���ون بع����ض امل�أمور ب���ه مندو ًبا،
والإح�سان امل�أمور به ما ميكن اجتماعه
مع العدل ،ف�أما م���ا يرفع العدل فذاك
ظل���م ،و�إن كان فيه نفع ل�ش���خ�ص ،مثل
نف���ع �أحد ال�ش���ريكني �إعط���ا ًء �أكرث من
حقه ،ونف���ع �أحد اخل�ص���مني باملحاباة
له ،ف�إن هذا ظلم ،و�إن كان فيه نف ٌع قد
يُ�سمى �إح�سا ًنا.
والعدل عنده يف هذا املقام نوعان:
�أحدهما :هو الغاية ،وامل�أمور بها ،فلي�س
فوقه �شيء هو �أف�ضل منه ي�ؤمر به ،وهو
العدل بني النا�س.
والثاين :ما يكون الإح�سان �أف�ضل منه،

وله���ذا الأم���ر ال�س���ابق ذه���ب �ش���يخ
الإ�س�ل�ام �إىل �أن اهلل ينْ َه���ى َع���ن ُّ
الظلم
َويَ�أْ ُمر بالإح�س���انَ ،وال�شح يَ�أْمر بالظلم

وهو عدل الإن�س���ان بينه وبني خ�ص���مه
�ض ،ف�إن اال�ستيفاء
يف الدم واملال والعِ ْر ِ
عدل ،والعفو �إح�س���ان ،والإح�س���ان هنا
�أف�ض���ل ،لك���ن ه���ذا الإح�س���ان ال يكون َوينْه���ى َعن الإح�س���انَ .وعلى عادته يف
�إح�س���ا ًنا �إال بع���د العدل ،كم���ا قدمناه ،اال�ست�ش���هاد بالآثار ،فقد �ساق من �آثار
وهو �أن ال يح�ص���ل بالعفو �ض���ر ٌر ،ف�إذا ال�سلف ال�ص���الح ما ذهب �إليه من كون
ح�صل منه �ضرر ،كان ظل ًما من العايف ،ال�شح ي�أمر بالظلم وينهى عن الإح�سان
�إما لنف�سه ،و�إما لغريه ،فال ي�شرع.
فقال :ق���د َكا َن عبدال َّر ْح َم���ن بن َع ْوف
�إن العم���ل الإح�س���اين املق���رون بالعدل يك�ث�ر فيِ َط َواف���ه بِالْ َبيْ ِ
���ت وبالوق���وف
يرف���ع العم���ل الإح�س���اين �إىل درجات بعرفه �أَن يَ ُقول :اللَّ ُه َّم قني �ش���ح نَ ِ
ف�سي.
العال ،يقول �ش���يخ الإ�س�ل�ام ابن تيميةَ :ف�س���ئ َل َعن َذلِكَ ،ف َقا َل� :إذا وقيت �ش���ح
ف�س���ي وقيت ُّ
فال�شريعة الكاملة جتمع العدل والف�ضل؛ نَ ِ
الظلم َوالْبخل والقطيعة،
َ
َ
كقول���ه تع���اىلَ } :و�إِ ْن َكا َن ُذو ُع ْ�س��� َرةٍ َوفيِ رِ َوايَة َعن ُه َقا َل� :إين �أ َخاف �أن �أكون
ا�س��� َمع
َفنَ ِظ��� َرةٌ �إِلىَ َميْ َ�س��� َرةٍ { (البقرة ،)280:قد هَ لَكتَ ،قا َلَ :و َما َذلِك؟ َقا َلْ :
فهذا عدل واجب ،من خرج عنه ا�ستحق اهلل يَ ُقولَ } :ومن يُو َق �شح نَف�سه{ َو�أَنا
العقوبة يف الدنيا والآخرة.
رجل �ش���حيح اَل ي��� َكاد يخ���رج من يَدي
����س َذلِك بال�ش���ح ا َّلذِ ي
���يءَ ،ف َقا َل لَيْ َ
�ص��� َّد ُقوا َخ�ْيٌرْ ٌ لَ ُك ْم ِ�إ ْن َ�ش ْ
ث���م قالَ } :و�أَ ْن تَ َ
ُكنْتُ��� ْم تَ ْعل َ ُم���ونَ{ (البق���رة .)280:فهذا ذكره اهلل فيِ الْ ُق ْر�آن� ،إمنا ُّ
ال�شح �أَن تَ�أْ ُكل
ف�ض���ل م�س���تحب مندوب �إليه ،من فعله َمال �أَ ِخيك ظلم���ا ،و�إمنا يكون بالبخل،
بئ�س َّ
���يء الْبُ ْخ���لَ ،وقد ذكر تعاىل
�أثاب���ه اهلل ورفع درجت���ه ،ومن تركه مل َو َ
ال�ش ْ
َ
لحْ
ُّ
يعاقبه.
ال�شح فيِ ِ�س َياق ذكر ا َ�سد والإيثار فيِ

اجة
�ص���دُوره ْم َح َ
َق ْوله } َو اَل يَجدو َن فيِ ُ
ممِ َّ ���ا �أُوتُ���وا وي�ؤثرون على �أنف�س���هم َولَو
ا�ص���ة{ ث َّم َق���ا َلَ } :ومن
خ�ص َ
َكا َن به���م َ
يُو َق �شح نَف�س���ه َف�أُولَئِك هم املفلحون{
َفمن وقي �ش���ح نَف�س���ه مل يكن ح�س���ودا
بَ ِ
اغيا على المْ َ ْح ُ�س���ود .واحل�س���د �أَ�ص���له
بغ�ض المْ َ ْح ُ�سودَ ،وال�شح يكون فيِ الرجل
َم��� َع الحْ ِ ْر�ص َوقــــُ��� َّوة ال َّر ْغ َبة فيِ املَــــــال
وبغ�ض لل ْ َغيرْ وظلم لَـــــهَُ ،ك َما َقا َل تعاىل:
}قد يعلم اهلل املعوقني مِ نْ ُكم والقائلني
الخوانهم هَ ل ُ َّم الينا َو اَل ي�أْتو َن الْ َب�أْ�س اال
َقلِيال �أ�شحة َعلَيْ ُكم{.
ويربط �شيخ الإ�سالم العمل الإح�ساين
�أي�ض���ا بالرفق ،لكن لي�س بالدرجة التي
ربطه بالعدل وال�ص�ب�ر ،ويف هذا يقول:
�أم���ر النبي [ بالرفق الذي منه واجب
وهو ترك الربا والغرر ،ومنه م�س���تحب
كالعارية والقر�ض ،ولهذا ملا كان التربع
بالأر�ض بال �أجرة من باب الإح�سان كان
امل�سلم �أحق به ،فقال« :لأن مينح �أحدكم
�أخاه �أر�ض���ه خري له م���ن �أن ي�أخذ عليه
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خرجا معلوما» .ثم قال :و�إمنا الإح�سان
�إليهم فعل ما ينفعهم يف الدين والدنيا،
ولو كرهه من كره���ه؛ لكن ينبغي له �أن
يرفق بهم فيما يكرهونه.
وه���ذا يعني �أن العمل الإح�س���اين يقدم
في���ه ب���ر الأبرار عل���ى بر الفج���ار عند
�شيخ الإ�س�ل�ام ابن تيمية ،وعنده �أي�ضا
ال يج���وز ترك م���ا يجب من الإح�س���ان
للإن�س���ان مبج���رد ظلم���ه و�إ�س���اءته يف
عر�ضه ،كما ال مينع الرجل مرياثه وحقه
من ال�ص���دقات والفيء مبجرد ذنب من
الذن���وب ،وق���د مين���ع من ذل���ك لبع�ض
الذنوب ..وبهذا يقرر �شيخ الإ�سالم ابن
تيمية مبد�أ مهما يف باب الإح�س���ان �إىل
النا����س ،وهو �أن العفو عنهم مقدم على
باب الإ�ساءة واالنتقام.
�إن مدار الإح�س���ان عند �ش���يخ الإ�سالم
اب���ن تيمية على هذه الأ�ص���ول الثالثة،
وهي احلب واخلوف والرجاء.
وميكن �أن نرب���ط هذه املقامات الثالثة
بالعمل الإح�س���اين فنقول :ب�أن املح�سن
للعب���اد يفع���ل ذلك حب���ا يف فعل اخلري
لأن اهلل ع���ز وج���ل �أمر ب���ه ومدحه بل
ون�ص���به �س���ببا للنجاة ودخ���ول اجلنة.
و�إم���ا �أن يفعله خوفا من عقاب اهلل عز
وجل �أو يفعله طمعا يف رحمته ،ويف كل
هذه احلاالت فاملح�س���ن قريب من اهلل
عز وجل قال اهلل تعاىل�}:إن رحمة اهلل
قريب من املح�س���نني{ وهذه الآية عند
�شيخ الإ�سالم لها داللة مبنطوقها وداللة
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ب�إميائه���ا وتعليله���ا مبفهومها .فداللتها
مبنطوقها على ق���رب الرحمة من �أهل
الإح�سان وداللتها ب�إميائها وتعليلها على
�أن هذا القرب م�ستحق بالإح�سان ،وهو
ال�س���بب يف قرب الرحمة منهم وداللتها
مبفهومها على بعده من غري املح�سنني.
فهذه ثالث دالالت لهذه اجلملة.

بر األبرار مقدم على
بر الفجار في العمل
اإلحساني
�إن اخت�ص���ا�ص �أه���ل الإح�س���ان بق���رب
الرحمة عند �ش���يخ الإ�س�ل�ام ابن تيمية
لكونها �إح�س���انا من اهلل عز وجل �أرحم
الراحمني ،و�إح�سانه تبارك وتعاىل �إمنا
يك���ون لأهل الإح�س���ان؛ لأن اجلزاء من
جن�س العمل ،وكلما �أح�س���نوا ب�أعمالهم
�أح�س���ن �إليهم برحمته ،و�أما من مل يكن
م���ن �أه���ل الإح�س���ان ف�إنه مل���ا بعد عن
الإح�س���ان بعدت عنه الرحمة بعد ببعد
وقرب بقرب ،فمن تقرب �إليه بالإح�سان
تقرب اهلل �إليه برحمته ومن تباعد عن
الإح�س���ان تباع���د اهلل عن���ه برحمت���ه.
واهلل �س���بحانه يحب املح�سنني ويبغ�ض
من لي�س من املح�س���نني ،ومن �أحبه اهلل
فرحمته �أقرب �ش���يء منه ومن �أبغ�ض���ه
اهلل فرحمته �أبعد �شيء منه ،والإح�سان

هاهن���ا هو فع���ل امل�أمور به �س���واء كان
�إح�س���انا �إىل النا����س �أو �إىل نف�س���ه،
ف�أعظ���م الإح�س���ان الإمي���ان والتوحيد
والإناب���ة �إىل اهلل تع���اىل والإقبال �إليه
والتوكل علي���ه ،و�أن يعبد اهلل ك�أنه يراه
�إجالال ومهابة وحياء وحمبة وخ�ش���ية.
فهذا ه���و مق���ام "الإح�س���ان" كما قال
النب���ي [ ،وق���د �س����أله جربي���ل عليه
ال�س�ل�ام عن الإح�سان؛ فقال�" :أن تعبد
اهلل ك�أنك تراه".
وه���ذه اخل�صي�ص���ة الت���ي اخت����ص بها
اهلل �س���بحانه وتعاىل عباده املح�س���نني
ت���دل على �أن اجلزاء م���ن جن�س العمل
و�أن العمل الإح�س���اين يع���ود نفعه على
�صاحبه يف الدنيا والآخرة ،فلهذا يقول
�ش���يخ الإ�س�ل�ام ابن تيمية :املح�سن من
العب���اد يحت���اج �إىل �إح�س���انه ،قال اهلل
تعاىل }�إن �أح�س���نتم �أح�سنتم لأنف�سكم
و�إن �أ�س����أمت فله���ا{ وق���ال }م���ن عمل
�صاحلاً فلنف�سه ومن �أ�ساء فعليها{.
ويف فط���ر النا����س جميعه���م �أن من مل
يقابل الإح�س���ان بالإح�س���ان فهو ظامل
معت���د وم���ا عده امل�س���لمون ظلم���ا فهو
ظل���م .وم���ن وج���وه مقابل���ة الإح�س���ان
للمح�س���ن التي ذكرها �ش���يخ الإ�سالم
ابن تيمية الدعاء للمح�سنني يقول� :إذا
كاف�أوا املح�س��� َن بالدعاء انتفع بدعائهم
ثواب املكاف�أة ،فح�صل
له ،وح�ص���ل لهم
ُ
له مثل ثوابهم على املكاف�أة التي دعاهم
�إليها فلم يت�ضرر.
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الدعوة الإلكرتونية

 10قواعد أمنية للوقاية من سرقة الهوية على اإلنترنت
قدمت �شركة "جيمالتو" ،ال�شركة العاملية املتخ�ص�صة • قم بت�أمني �أجهزتك من الناحية املادية.
يف الأمن الرقمي ،ع�ش���ر قواعد �أ�سا�س���ية للبقاء يف • ادر�س �إمكانية �إغالق �أو جتميد االئتمان.
م�أمن من �سرقة الهوية على الإنرتنت:
• راقب تقارير االئتمان اخلا�صة بك.
• ثقف نف�سك حول كيفية حدوث �سرقة الهوية على
الإنرتنت.

• جتنب امل�ش���اركة غ�ي�ر القانونية مللفات املو�س���يقى
والأفالم عرب الإنرتنت.

• ا�ستخدام طرق قوية للتحقق من الهوية.

• ق���م بو�ض���ع حماي���ة لأجهزتك �ض���د الفريو�س���ات
(برامج التج�س�س والربجميات اخلبيثة)

• ا�س���تخدم جه���از �أمن رقمي ذك���ي خا�ص ببطاقات
الدفع �أو التعامل البنكي عرب الإنرتنت� ،إذا �أتيح لك
ذلك.

• ادخل دائما عرب الروابط املبا�شرة (�أو ا�ستخدم و�سائل
االخت�ص���ار اخلا�ص���ة بك) للبنوك والتجار والو�س���طاء
عرب الإنرتنت �أو �أي موقع موثوق �آخر.

• ال تقم ب�إعطاء معلوماتك ال�شخ�ص���ية على الهاتف
�أو الربي���د الإلك�ت�روين وعرب الإنرتن���ت ،ما مل تكن • ا�ستخدم �إحدى برجميات املراقبة للت�أكد من عمل
واثقاً من ال�شخ�ص الذي تتعامل معه.
احلماية جلهازك �ضد الفريو�سات.

أيقونات جديدة من تويتر
لمساعدة المسلمين
على ممارسة شعائر رمضان
�أطلق تويرت �أيقونات ها�ش���تاغ جديدة مبنا�سبة �شهر رم�ضان
وعيد الفطر مل�ساعدة  1.5مليار م�سلم يف �أنحاء العامل على
االحتفاء ب�شهر ال�صوم.
�أجنز موقع التوا�صل االجتماعي تطوير �سمة ها�شتاغ خا�صة
برم�ضان بعد جناحه مع �سمة مماثلة لأعالم الدول امل�شاركة
يف نهائي���ات ك�أ����س العامل بكرة الق���دم يف الربازيل ،وبعد �أن
�أظهرت درا�سات �أن العام املا�ضي �شهد  74.2مليون تغريدة
عن رم�ضان.
ولإ�ض���افة الأيقون���ات اجلدي���دة كل ما يحتاج امل�س���تخدم �أن
يفعل���ه هو و�ض���ع رمز ها�ش���تاغ �أمام كلمة رم�ض���ان �أو العيد
بالعربي���ة �أو الإجنليزية .كما ا�س���تحدث تويرت �س���مة �أخرى
مل�س���اعدة امل�س���لمني على معرفة وقت الإفطار .وميكن الآن
التغريد على @  AlArabiyaمع  iftar#ثم ا�س���م املدينة.
و�سيتلقى امل�ستخدم ردا مع وقت الإفطار .وي�سري ذلك على
الإم�ساك �أي�ضا .Imsak#
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جوجل تطلق صفحة خاصة
بشهر رمضان
�أطلقت �ش���ركة جوجل �صفحة جديدة على موقعها الر�سمي ،الهدف
منها تقدمي و�س���يلة ت�س���اعد بها امل�س���تخدمني على اال�س���تفادة من
خدماتها املختلفة يف �شهر رم�ضان املبارك.
وميكن مل�س���تخدمي هذه ال�ص���فحة م�ش���اركة موقعهم اجلغرايف مع
جوجل ليتم احت�س���اب وقت غروب ال�ش���م�س ،مع وجود م�ؤقت زمني
تن���ازيل ينته���ي كل ي���وم مع �أذان املغ���رب يف الدولة الت���ي يعي�ش بها
امل�ستخدم.
كم���ا ت�س���تعر�ض جوجل بع�ض الربامج التي يتم عر�ض���ها على موقع
يوتيوب خالل �شهر رم�ضان ،وتتيح �إمكانية �إ�ضافة هذه الربامج �إىل
خدمة التقومي ليتم تذكري امل�ستخدم مبوعد الربنامج املطلوب.

"جوجل" تضيف  13لغة
جديدة إلى خدمة البريد
اإللكتروني "جيميل"
خدمة إلكترونية لترجمة
معاني القرآن على هواتف
زوار الحرم
د�ش���نت �إدارة امل�صاحف والكتب بامل�س���جد احلرام ،برناجما
خا�صا لرتجمة معاين القر�آن الكرمي ،حلملة الهواتف الذكية،
حي���ث يتم حتميل معاين امل�ص���حف املرتج���م� ،إىل عدة لغات
عاملي���ة ،ع�ب�ر "الباركود" اخلا�ص بذلك ،م���ن خالل لوحات
مت تثبيته���ا على دواليب امل�ص���احف بامل�ص���ليات ،التي بجوار
املداخل الرئي�سية للم�سجد احلرام .

�أعلن���ت �ش���ركة "جوجل" االثنني عن �إ�ض���افة  13لغة
جدي���دة �إىل واجهة خدم���ة الربيد الإلكرتوين التابعة
لها "جيميل"  Gmailلتغطي الآن نحو  94باملئة من
م�ستخدمي الإنرتنت حول العامل.
وكانت ال�ش���ركة �س���اب ًقا توفر خدم���ة "جيميل" بـ 58

لغ���ة ،والآن �أ�ص���بح العدد الإجم���ايل للغات املدعومة
 71لغة ،وذلك ب�إ�ضافة كال من اللغة الإفريقانية (لغة
جنوب �إفريقيا) ،والأرمينية ،والأذربيجانية ،وال�صينية
(ه���وجن ك���وجن) ،والفرن�س���ية (كن���دا) ،واجلاليكي���ة،
واجلورجي���ة ،واخلمريي���ة ،الالوي���ة ،واملنغولي���ة،
والنيبالية ،وال�سينهالية ،ولغة الزولو.

و�أو�ض���ح مدي���ر �إدارة امل�ص���احف والكتب بامل�س���جد احلرام،
حممد بن ريال ال�سيالين� ،أن هذه اخلدمة �ست�سهم يف خدمة
امل�صلني واملعتمرين واحلجاج يف الو�صول للرتجمة.

بالفيديو ..تطبيق ثالثي األبعاد
لتعريف المسلمين بتعليمات الحج والعمرة
�أ�شارت �إذاعة «راديو �سوا» الأمريكية �إىل وجود تطبيق جديد للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية يتيح للم�ستخدم القيام بحج افرتا�ضي
تفاعل���ي ثالث���ي الأبع���اد .ويهدف تطبي���ق "مكة ثالثي الأبع���اد –رحلة تفاعلي���ة �إىل الإ�س�ل�ام"Mecca 3D- An Interactive ،
برناجما
 ،Journey To Islamال���ذي ط���وره ب�ل�ال �ش���بيب وجمموعة من زمالئ���ه يف �ش���ركة «� ،»Brainseed Factoryأن يكون
ً
�شرحا
تعليم ًيا عن احلج والعمرة ،ولتعريف غري امل�سلمني بالإ�سالم .ويقدم التطبيق املخ�ص�ص لأجهزة� ،أبل �أنظمة  ،iOSو�آندرويد،
ً
تفاعل ًيا ثالثي الأبعاد لغزوة اخلندق وق�صة �أ�صحاب الفيل والهجرة النبوية .ويدعم تطبيق مكة ثالثي الأبعاد ،جهاز الواقع االفرتا�ضي
«�أوكيولو����س ريف���ت» من �أجل �إتاحة االنغما�س الت���ام بالتجربة التفاعلية للتطبيق .ويعد هذا التطبي���ق فريدا من نوعه حتى الآن من
حيث قدراته التفاعلية الثالثية الأبعاد عن احلج ،غري �أنه مازال يف ن�سخته الأوىل ويحتاج �إىل الكثري من التحديثات ،ويطلب مطوره
الرابطhttp://goo.gl/yD6XDc :
«�شبيب» تربعات مل�ساعدته على تطويره.
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فتاوى الب�شـ ــرى

إخراج الزكاة عن غير المسلمين
هل يجب على الزوج �أن يخ�������رج زكاة الفطر عن زوجته
غري امل�سلمة؟
اجل ــواب :احلمد هلل
زكاة الفط���ر جتب على كل م�س���لم حر ،ذكراً �أو �أنثى �ص���غرياً �أو
كبرياً� ،أما غري امل�س���لم فال جت���ب عليه زكاة الفطر؛ حلديث ابن
عمر ر�ض���ي اهلل عنهما قالَ " :ف َر َ
�ض ر�س���ول اهلل [ َزكاةَ الْفِ ْطر
َ
مِ ْن َر َم َ
اعا مِ ْن َ�شعِ ٍري َعلى
�ص ً
�ص ً
اعا مِ ْن تمَ ْ ٍر �أ ْو َ
�ض���ا َن َعلَى النَا�س َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُك ِ ّل ُح ٍ ّر �أ ْو َع ٍبد َذك ٍر �أ ْو �أنْثى مِ ْن امل ُ ْ�سلِمِ نيَ" رواه البخاري )(1504
وم�سلم ).(984

إخراج الزكاة في رمضان
هل الأف�ضل �إخ ـ ــراج الزكـ ــاة يف رم�ض ــان؟
اجل ــواب :احلمد هلل
�أوالً :ال���زكاة �إذا ح���ال عليها احلول وج���ب �إخراجها �إال �أن تكون
زكاة زروع فيج���ب �إخراجها يوم احل�ص���اد لقول���ه تعاىل} :و�آتوا
حقه يوم ح�صاده{ «الأنعام.»141:
ويج���ب �إخراجه���ا �أول ما يح���ول احلول لقوله تعاىل�} :س���ابقوا
�إىل مغف���رة من ربكم وجنة عر�ض���ها كعر�ض ال�س���ماء والأر�ض{
«احلديد.»21:

قال ابن بطال"� :إن اخلري ينبغي �أن يبادر به ف�إن الآفات تعر�ض،
واملوانع متنع ،واملوت ال ي�ؤمن ،والت�سويف غري حممود.

ق���ال ابن حجر :وزاد غ�ي�ره :وهو �أخل�ص للذم���ة و�أنفى للحاجة
و�أبع���د ع���ن املطل املذموم و�أر�ض���ى للرب و�أحم���ى للذنب" )فتح
الباري.(299/3 ،
ثانياً :ال يجوز ت�أخري الزكاة بعد حلول موعدها �إال لعذر.
ثالثاً :يجوز �إخراج الزكاة قبل انتهاء احلول بطريق التعجيل.

وتعجل الزكاة� :أدا�ؤها قبل موعدها بحولني ف�أقل.
ّ

نقل الزكاة إلى بلد آخر
هل يج�������وز �إعطاء ال�������زكاة لبلدة �أخ�������رى مثل فل�سطني
ويوجد فقراء يف بلدي؟.
اجل ــواب :احلمد هلل ،تعطى الزكــــــاة ملن فر�ض���ها اهلل لهم بقوله
�سبحانـــــــه�} :إمنا ال�صدقات للفقراء وامل�ساكني والعاملني عليها

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.
وامل�ؤلفة قلوبهم ويف الرقاب والغارمني ويف �س���بيل اهلل وابن ال�سبيل
فري�ضة من اهلل واهلل عليم حكيم{ ،وال تعطى �إال ملن حتقق �إ�سالمه
ظاه���راً؛ لقول���ه عليه ال�ص�ل�اة وال�س�ل�ام ملعاذ بن جبل مل���ا بعثه �إىل
اليمن" :ف�أعلمهم �أن اهلل افرت�ض عليهم �ص���دقة ت�ؤخذ من �أغنيائهم
وت���رد يف فقرائهم" ،وكلما كان املُعطى من الفقراء وامل�س���اكني �أتقى
و�أك�ث�ر طاع���ة فهو �أوىل من غ�ي�ره  .جاء يف فت���اوى اللجنة الدائمة
«:»9/10
والأ�صل يف الزكاة �أن ت�صرف يف فقراء البلد التي بها املال ،للحديث
املذك���ور ،و�إن دع���ت حاج���ة �إىل نقلها ،ك�أن يكون فق���راء البلد التي
ينقلها �إليه �أ�شد حاجة� ،أو �أقرباء للمزكي بجانب �أنهم فقراء� ،أو نحو
ذلك :جاز النقل .واهلل اعلم.

ختم القرآن في رمضان
هل يجب على ال�صائم ختم القر�آن يف رم�ضان؟
اجلـ ـ�������واب :احلمد هلل "ختم القر�آن يف رم�ض���ان لل�ص���ائم لي�س ب�أمر
واجب ،ولكن ينبغي للإن�س���ان يف رم�ضان �أن يكرث من قراءة القر�آن،
كما كان ذلك �س���نة ر�س���ول اهلل [ ،فقد كان عليه ال�صالة وال�سالم
يدار�س���ه جربي���ل القر�آن كل رم�ض���ان" انتهى ".جمم���وع فتاوى ابن
عثيمني" (.)516/20
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اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ �دارة ا�ﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ

إدارة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

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

باخليـ ــر نلتق ــي

"المساجد في رمضان" عالقة عمل
مشترك لآلخرة
في�صل الزامل  /رئي�س جمل�س �إدارة جلنة التعريف بالإ�سالم
@FaisalalzamilL

ي���زداد �أج���ر امل���رء م���ع قدوم���ه مبكرا
لل�ص�ل�اة ،ه���ذا م���ا نفهم���ه م���ن قيمة
ال�ص���ف الأول ،و�إذا ح�ضر �شخ�ص قبل
غريه بربع �س���اعة مثال ،ثم جاء املت�أخر
وان�س���ل ب�س���رعة بني النا�س و�سبق ذلك
املبكر �إىل ال�صف الأول لأن ال َآخر كبري
ال�س���ن �أو �أنه لي�س ب�سرعة هذا املت�أخر،
ف�ل�ا يعني ذل���ك �أن �أجر ال�ص���ف الأول
قد �صار من ن�ص���يب هذا املت�أخر حتى
و�إن وق���ف «قدام» ،ارج���ع �إىل الرتتيب
ال���ذي ج���اء يف حديث التبكري ل�ص�ل�اة
اجلمع���ة ،وال���ذي ج���اء يف خامتته "...
ف�إذا �ص���عد الإم���ام �إىل املن�ب�ر �أغلقت
املالئكة ال�سجالت".

منكبي���ه حت���ى ي���كاد توازن���ه �أن يختل،
فه���و مل يحق���ق «ح���اذوا ب�ي�ن املناك���ب
والأقدام» ،الوقوف ال�سليم هو مبحاذاة
عر����ض االثنني معا (املناكب والأقدام)،
وم���ا يفعله البع����ض من زيادة امل�س���افة
ب�ي�ن قدميه كي ي�ص���ل �إىل جاره يخرج
عن الوقوف ال�س���ليم ،ورمب���ا حمله �أمل
الوقوف اخلط�أ ،علما ب�أن احلر�ص على
ال�ص���ف الأول مندوب ،وخا�ص���ة ل�س���د
الثغرات وت�سوية ال�صفوف.

المساجد في رمضان
يجب أن ينطلق منها
المشاريع الخيرية

تتفاوت م�س���احة امل�س���اجد ،فقد يكون
ال�ص���ف الأول يف م�س���جد كب�ي�را جدا
يعادل ع�ش���رة �ص���فوف يف م�سجد �آخر
�صغري ،فهل «املبكر» يف امل�سجد ال�صغري تطبيق احلديث ال�ش���ريف « ...وا�سجد
ممن �ص���لى يف ال�صف الثالث �أقل �أجرا حتى تطمئن �ساجدا واركع حتى تطمئن
من «مت�أخر» �ص���لى يف ال�صف الأول يف راكع���ا» يتحقق �إذا رفع امل�ص���لي ر�أ�س���ه
م�سجد كبري؟ العربة يف التبكري.
م���ن ال�س���جود وجل�س بني ال�س���جدتني
الدخول �إىل امل�سجد بهدوء �سنة نبوية :بغري �أن ي�س���تعجل العودة �إىل ال�سجود،
«�إذا �أتيتم �إىل ال�ص�ل�اة ف�أتوها وعليكم وليدع عظام ج�سمه ت�ستقر حتى ي�أخذ
ال�س���كينة والوقار ،فما �أدركتم ف�ص���لوا كل منها مكانه ،ثم ي�س���تجمعها للحركة
وم���ا �س���بقكم ف�أمت���وا» وهذا يقت�ض���ي الثانية ،ومثل ذل���ك �إذا رفع من الركوع
�أي�ض���ا ،يرتك لعظ���ام بدنه �أن ت�س���تقر
�سلوكا هادئا.
يف و�ض���ع القيام قبل �أن يه���م بالنزول،
"حاذوا بني املناكب والأقدام» تفهم على
وهكذا يف كل حركة ،فذاك هو املقيا�س
�أن للج�سم عر�ضا يقا�س بعر�ض الكتفني
امللمو�س لعبارة "حتى تطمئن جال�سا".
املنكب�ي�ن -ف����إذا وق���ف املرء لل�ص�ل�اةبطريق���ة خاطئ���ة ،ك�أن يجع���ل عر����ض الو�ص���ف القر�آين الكرمي }والذين هم
امل�س���افة ب�ي�ن قدمي���ه �أكرب م���ن عر�ض على �ص�ل�اتهم دائمون{ يختــــــلف عن

}والذين هم على �صالتهم يحافظون{
يف �سورة املعارج ،فالثاين يعني املحافظة
عل���ى �أدائه���ا يف �أوقاته���ا� ،أم���ا الأول
فيتعلق بالإقبال على اهلل عز وجل �أثناء
ال�صالة ،فهم يف �صالتهم م�ستغرقون ،ال
ت�شرد �أذهانهم يف كل مكان ،فال يح�ضر
من امل�ص���لي �إال ج�س���مه ،وله�ؤالء كانت
اجلائزة }�أولئك يف جنـــات مكرمون{،
ه���ذا يف الآخ���رة ،و�أم���ا يف الدنيا فهي
تعينه على النوائب }وا�ستعينوا بال�صرب
وال�ص�ل�اة{ فتبددها وترفع امل�ؤمن من
حال ال�ض���عف �إىل القوة واملنعة ،بحول
اهلل وقوته� ،سبحانه وتعاىل.
تقبل اهلل منا ومنكم �ص���الح العمل ،وال
حرمن���ا دعاءكم املب���ارك يف هذه الأيام
املباركة.
كلمة �أخرية :يف عدد قليل من امل�ساجد
تعاون �أهل امل�س���جد على �إقامة م�شروع
خ�ي�ري يف كل رم�ض���ان يف مكان ما يف
العامل الإ�س�ل�امي ،م���ا �أدى �إىل حتويل
العالقة بني رواد امل�س���جد من روتينية،
بال���كاد يع���رف بع�ض���هم بع�ض���ا �إال
"بوحمم���د ،بو�ص���الح" �إىل عالقة عمل
م�شرتك للآخرة ،يتابعون تطوير امل�سجد
�أو بيت الأيتام �أو امل�شروع الوقفي الذي
ي���در على م�ص���ارف التعليم والعالج يف
البو�س���نة �أو روان���دا �أو طاجيك�س���تان
�أو اليم���ن ،ويكون املتكف���ل بتنفيذ هذا
امل�ش���روع �أو ذاك م�س�ؤوال ب�شكل مبا�شر
�أمامه���م ،يزوده���م باملعلومات من حني
لآخر ،حتى ازداد العدد واحلجم.
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