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بسم اهلل الرحمن الرحيم 

مــنَّ اهلل علينــا بشــهر رمضــان المبــارك، فهــو منحــة ربانّيــة وهديــة مليئة 
بالكنــوز الثمينــة، ثالثــون يومــًا ســريعة الرحيــل وخفيفــة لطيفــة علــى مــن 
ــرد اســتقبالها، أال وهــي  ــم ي ــن ل ــى م ــة عل أحّبهــا واشــتاق لهــا، وثقيل
أيــام شــهر رمضــان الــذي ُأنــزل فيــه القــرآن، مــن أعظــم الشــهور عنــد اهلل 
عــّز وجــل، فيــه ليلــة مــن أعظــم الليالــي، وخيــر مــن ألــف شــهر، اســمها 
ــار،  ــق الرقــاب مــن الن ــه ُتعت ــة في ــة القــدر، وفــي كل ليل ــدل عليهــا ليل ي
ــو  ــذي ه ــه، وال ــام في ــة الصي ــهور ألداء فريض ــن الش ــن بي ــه اهلل م اختّص
ــة صــالة  ــادات عظيم ــع عب ــك جم ــن أركان اإلســالم، فبذل ــع م ــن الراب الرك

ــوم وزكاة. وص
فيــه توصــد أبــواب النــار، وُتفتــح أبــواب الجنــة، وُتصّفــد الشــياطين، وتتنزل 
المالئكــة والرحمــات، وُتغفــر الســيئات وتتضاعــف فيــه الحســنات، يزيــد فيــه 

الــرزق وُيبــارك فيه.
أخــي الكريــم شــاركنا حملتنــا فــي رمضــان إلطعــام الفقيــر وإدخــال الســرور 
علــى المســكين واليتيــم وكفالــة الدعــاة العامليــن فــي نشــر الديــن 
ــذا  ــي ه ــر ف ــكل كبي ــف بش ــواب مضاع ــر والث ــلمين، فاألج ــم المس وتعلي

ــم . ــهر العظي الش
 ِبِه َعِليٌم(.

ََّ
وتذكر قوله تعالى : )َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َخْيٍر َفِإنَّ اهلل

نســأل اهلل أن يتقبــل منــا فــي هــذا الشــهر العظيــم وأن يبارك فــي الكويت 
وأهلهــا وأميرهــا وأن يجمعنــا في الفــردوس األعلى بإذنــه تعالى.

افتتاحية العدد

عضو مجلس إدارة - مركز تواصل

﴾بقلم/ حامد الرفاعي ﴿
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قــال النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم : ) َمــْن َدَعــا ِإلَــى ُهــًدى َكاَن 
لَــُه ِمــْن اأْلَْجــِر ِمْثــُل ُأُجــوِر َمــْن َتِبَعــُه اَل َيْنُقُص َذلِــَك ِمــْن ُأُجوِرِهْم 
َشــْيًئا (، إنهــا لنعمــٌة كبيــرة أن تكــون ســببًا فــي هدايــة 
ــد  ــة ق ــٌة ذهبي ــل لفرص ــا وبالفع ــالم، وإنه ــى اإلس ــاس إل الن
أكرمــك اهلل بهــا فاحــرص علــى جْنــي ثمارهــا بالصبــر والحكمــة 

في تعاملك مع هذا المسلم الجديد، لذلك :

ــه  ــرة لدخول ــعادتك الكبي ــه س ــر ل ــه أواًل وأظه ــم بتهنئت ١. ُق
فــي االســالم، وأخبــره بــأن اهلل بــّدل ســيئاته بالحســنات، وُحثــه 

على ضرورة المحافظة عليها .
٢. أْعطــه إســتمارة المســلم الجديــد لكــي يقــوم بكتابــة جميــع 

بياناته الشخصية فيها لكي يسهل التواصل معه .
٣. اجعــل لــه برنامجــًا وجــدواًل منتظمــًا لتعليمــه اللغــة العربيــة 

والتربية االسالمية وتحفيظه القرآن الكريم .
٤. انصحــه بكثــرة القــراءة وخصوصــًا فــي الفتــرة األولــى، وكــن 

أنــت المشــرف علــى الكتــب والمــواد العلميــة 
والمواقع االلكترونية التي يقرأ منها.

٥. كــن لطيفــًا ودودًا معــه وحــاول أن ُتجيبــه 
علــى كل تســاؤالته، وكــن أنت مصــدر تعليمه 

وتوجيهه ونصحه .
٦. ال تســتعجل فــي تغييــره كــي يكــون ملتزمًا 

من اليوم األول، بل كن صبورًا عليه .
٧. ُقــم بتشــجيعه والثنــاء عليــه دائمــًا فهــذا 
بعــض  وأعطــه  لــه،  مهــم  معنــوي  دفــع 
الهدايــا إن حفــظ بعــض ُســور القــرآن الكريــم 

وتعلم الوضوء والصالة .
فــي  الصــالة  علــى  بالمحافظــة  انصحــه   .٨
المســجد دائمــًا وانصحــه بالســكن بالقــرب 
مــن المســجد فهــذا يقــوي عالقتــه بــاهلل 

وبالمسلمين وبالمسجد .
ــدد  ــلمين الج ــى المس ــه عل ــاول أن تعرف ٩. ح
المجتهديــن، واجعلهــم أصدقــاء لــه وُحثهــم 

على اإلهتمام به والتواصل الدائم معه .
ــالء وأن  ــى اإلبت ــر عل ــواب الصب ــه ث ــن ل ١٠. بّي
طريــق اإليمــان والتوحيــد ملــيء ببعــض الفتــن 
ــإذن اهلل  ــة ب واإلبتــالءات ولكنــه موصــٌل للجن

تعالى .

مالحظــة: بقيــة النصائــح ستنشــر فــي األعــداد 
القادمة بإذن اهلل تعالى. 

بقلم د. أحمد عبده 
مدير مركز تواصل فنزويال

30
 نصيحة 

للتعامل مع
 المسلم الجديد : 
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وضع اإلعالنات التي تعرف باإلسالم في الطرقات 
الرئيسية وفي المطارات .

النشاطات الدعوية لمركز تواصل

تعليم األطفال والنساء والرجال المسلمين اللغة العربية والعلوم اإلسالمية وتحفيظهم القرآن الكريم

إسالم العشرات 
من الناس مع 
مركز تواصل 

في مختلف 
أنحاء العالم  
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باإلســالم  النــاس  تعريــف 
بالحكمــة والموعظــة الحســنة 

. العامــة  األماكــن  فــي 

تعليم األطفال فريض الصالة

فــي  األطفــال  مشــاركة 
توزيــع المطبوعــات التعريفيــة 

باإلســالم.
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مركز تواصل الفلبين
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@  t a w a s u l . o r g

tawasul@tawasulglb.org

Tawasulkuwait@gmail.com

+ 9 6 5  6 0 3 8 3 3 2 2

َسَببًا . . . ُکْن

َوَلْو آَیًۀ ) َبلُِّغوا َعنِّی  اِس)(  ِللَنّ َأْنَفُعُهْم   )( َوَما ِفیَها  ْنَیا  الُدّ ِمَن  َلَک  َخْیٌر   )

طباعۀ کتب عیۀ ا د لۀ کفا

30
�
�א��.כ ��

2
�.כ

�.כ ���������� 10
إشهار إسالم شخص

فی هدایۀ
المسلمین غیر 

إسالم ما يقارب 40 ألف شخص خالل 8 سنوات في مراكزنا


�א�א��א��	
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@ hebati_kw

@ hebati_kw

@ hebati.kw

 ُخدَّ ِمْن َوْقِتَك... �جرك

فكرة المشروع

ا�عمال الخيرية مثل بناء المساجد وحفر ا�بار وكفالة ا�يتام وأعمال

المشروع المتميز . 

والمساهمة في ا�عمال المساندة في مناطق الكويت �نجاز هذا

أخوكم / خالد محمد الصبيحي
رئيس مجلس إدارة

جمعية التميز ا�نساني

خيرية ويحتاج مشروع هبتي للمتطوعين للمشاركة في نشر المشروع

هـو مشـروع قائم عـلي إستقبال ا�غراض المستعملة العينية من

المتبرعين وتوصيلها للمحتاجيـن  أو ا�سـتفـادة من ريعـها لصالح

إعالن الحاجة إلي متطوعين

نموذج طلب تطوع

ا�سم : ...........................................................................

العمر : ............................................................................

الوظيفة : .......................................................................

رقم التليفون : ...............................................................

رأيك في فكرة مشــروع هبــتي ؟

جيدجداًممتاز 

ضعيفجيد

هل سبق لك العمل في أي أعمال تطوعيه أو مشاريع خيرية ؟

النعم

ما هو نوع العمل الخيري أو التطوعي الذي عملت به سابقًا ؟

تعريف با�سالم

ما هو نوع العمل الخيري الذي يتناسب مع رغباتك ؟

صحيتعليميإغاثي

اخريكفالة أيتام

تعريف با�سالم

صحيتعليميإغاثي

اخريكفالة أيتام

جمعية مع  المساهمة  بها  يمكنك  التي  الطريقة  هي  ما 

 التميز ا�نساني؟

وسائل التواصل ا�جتماعيالتبرع ماديًا

إعطاء أفكار آراءتوفير الوقت

إعالميات

عالقات إجتماعيةالتصوير

التسويق

: معكم  المساهمة  يمكنني 

؟ هوايتك  هي  ما 
؟ تجيدها  التي  اللغات  هي  ما 

تويترا�نستغرام

سناب شاتفيسبوك

أسبوعيًايوميًا

شهريًا

ال أستطيـع

إجتماع ربع أو نصف سنوي

كم عدد متابعيك على :

مالحظات أو إقتراحات :  ..............................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

إذا رغبت في التطوع في هذا المشروع يرجي ملئ البيانات
في النموذج التالي:

إعالن الحاجة إلي متطوعين
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ــارك  ــاس أســلم فــي شــهر رمضــان المب هيســوس دي
مــع مركــز تواصــل قبــل ســنتين، جــاء إلــى المركــز 
لتعلــم اللغــة العربيــة، إســتقبله المركــز وبــدأ بتعليمــه 
اللغــة العربيــة والتحــدث معــه عــن اإلســالم وتعاليمــه، 
ــوس  ــق هيس ــارك نط ــان المب ــهر رمض ــر ش ــي آخ وف
إقتنــاع  عــن  اإلســالم  ودخــل  بالشــهادتين  ديــاس 
متأثــرًا بتعاليــم هــذا الديــن العظيــم الــذي يدعــو إلــى 
اإلحســان والرحمــة والعــدل وتوحيــد الخالــق عــز وجــل. 

دخلت اإلسالم عن اقتناع متأثرًا 
بتعاليمه

اليــوم وبعــد ســنتين يعتبــر هيســوس ديــاس مــن الشــباب المســلم ذات 
النشــاط واإللتــزام، فهــو يجيــد قــراءة اللغــة العربيــة وهــو مــداوم علــى 
الصــالة فــي المســجد وهــو أحــد الدعــاة العامليــن مــع مركــز تواصــل فــي 
فنزويــال، يقــوم هيســوس يوميــًا بتوزيــع المطويــات والكتــب الدعويــة 
ــبهات  ــة الش ــه وإزال ــالم ورحمت ــماحة اإلس ــم بس ــاس لتعريفه ــى الن عل

التــي ُيتهــم فيهــا اإلســالم والمســلمون.
أمنيته أن يدخل أبواه وإخوته إلى اإلسالم قريبًا.

نسأل اهلل تعالى أن يثبت قلبه وقلوبنا على اإلسالم .

بعد إسالمه  اصبح أحد الدعاة
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........................................................................................................

إذا رغبت في التطوع في هذا المشروع يرجي ملئ البيانات
في النموذج التالي:

إعالن الحاجة إلي متطوعين
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يعتفد المسلمون أن 
عيسى عليه السالم أكد 

على نبوته وعبوديته 
وإستسالمه لرب العالمين

َوِإْذ َقالَــِت اْلَماَلِئَكــُة َيــا َمْرَيــُم ِإنَّ اهللََّ 
َعلَــى  َواْصَطَفــاِك  ــَرِك  َوَطهَّ اْصَطَفــاِك 
ِنَســاِء اْلَعاَلِميــَن )42( َيــا َمْرَيــُم اْقُنِتــي 
اِكِعيــَن  لَِربِّــِك َواْســُجِدي َواْرَكِعــي َمــَع الرَّ
ُنوِحيــِه  اْلَغْيــِب  َأْنَبــاِء  ِمــْن  َذلِــَك   )43(
ُيْلُقــوَن  ِإْذ  َلَدْيِهــْم  ُكْنــَت  َوَمــا  ِإَلْيــَك 
َأْقاَلَمُهــْم َأيُُّهــْم َيْكُفــُل َمْرَيــَم َوَمــا ُكْنــَت 
َقالَــِت  ِإْذ   )44( َيْخَتِصُمــوَن  ِإْذ  َلَدْيِهــْم 
ــُرِك  ُيَبشِّ اهللََّ  ِإنَّ  َمْرَيــُم  َيــا  اْلَماَلِئَكــُة 
اْلَمِســيُح ِعيَســى  ِمْنــُه اْســُمُه  ِبَكِلَمــٍة 
ــَرِة  ــا َواْلِخ ْنَي ــي الدُّ ــا ِف ــَم َوِجيًه ــُن َمْرَي اْب
الَنّــاَس  َوُيَكِلّــُم   )45( بِيــَن  اْلُمَقرَّ َوِمــَن 
اِلِحيــَن  ِفــي اْلَمْهــِد َوَكْهــال َوِمــَن الصَّ
)46( َقالَــْت َرِبّ َأَنّــى َيُكــوُن لِــي َولَــٌد َولَــْم 
ــُق  ــِك اهللَّ َيْخُل ــاَل َكَذِل ــٌر َق ــِني َبَش َيْمَسْس
ــوُل  ــا َيُق ــًرا َفِإنََّم ــى َأْم ــاُء ِإَذا َقَض ــا َيَش َم
َلــُه ُكــْن َفَيُكــوُن )47(. ) القــرآن 3 :-42

)47

تبــدأ قصــة المســيح عيســى بالنــذر التــي 
ــى نفســها أن تهــب  ــم عل ــه أم مري نذرت
مــا فــي بطنهــا لخدمــة دار العبــادة ) 
وهــو الهيــكل فــي ذلــك الزمــان( والتفرغ 
لعبــادة رب العالميــن. ودعــت ربهــا أن 
ــى  ــة عل ــح الوصاي ــم من ــل منهــا. وت يتقب
مريــم للنبــي زكريــا بعــد أن تــم اإلقتــراع 
ــة  ــرت هــذه الوصاي ــى كفالتهــا. اعتب عل
واجــب دينــي كــون أن مريــم ُأهديــت 
كان  أمهــا.  قبــل  مــن  العبــادة  لــدار 
ــه ،  ــيته لرب ــواه وخش ــروف بتق ــا مع زكري
ــوي  ــان الق ــى اإليم ــم عل ــى مري ــك رب لذل

ــن. ــرب العالمي ــل ل ــليم الكام والتس
 ) القرآن 3 : 35-37(

عليــه  عيســى  أن  المســلمون  يعتفــد 
وعبوديتــه  نبوتــه  علــى  أكــد  الســالم 
وإستســالمه لــرب العالمين، وكونه بشــرا 
رســوال. “َفَأَشــاَرْت ِإَلْيــِه َقالُــوا َكْيــَف ُنَكلُِّم 
َمــْن َكاَن ِفــي اْلَمْهــِد َصِبيًّــا )29( َقــاَل 
ِإِنّــي َعْبــُد اهللَّ آَتاِنــَي اْلِكَتــاَب َوَجَعَلِنــي 
ــَن َمــا ُكْنــُت  ــاَرًكا َأْي ــا)30( َوَجَعَلِنــي ُمَب َنِبيًّ
َكاِة َمــا ُدْمــُت َحيًّــا  ــاَلِة َوالــزَّ َوَأْوَصاِنــي بِالصَّ
ــاًرا  ــي َجبَّ ــْم َيْجَعْلِن ــي َوَل ا ِبَواِلَدِت ــرًّ )31( َوَب

التوحيد كانت هي 
النقطة األساسية في 

رسالة عيسى. حيث أكد 
على وجود إله واحد أحد 
ليس له  شريك وال ولد. 

ويعتقد المسلمون أن 
معجزة خلق عيسى من 

غير أب عند رب العالمين 
هي كمعجزة خلق أدم من 

تراب من غير أب وال أم

ما هي عقيدة 
المسلمين

 بعيسى المسيح
بقلم الداعية : فاتن صبري
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ــْدُت  ــْوَم ُوِل ــيَّ َي ــاَلُم َعَل َشــِقيًّا )32( َوالسَّ
َوَيــْوَم َأُمــوُت َوَيــْوَم ُأْبَعــُث َحيًّــا )33( 
ــِقّ  ــْوَل اْلَح ــَم َق ــُن َمْرَي ــى اْب ــَك ِعيَس َذِل
ــا َكاَن هلِلَّ  ــُروَن )34( َم ــِه َيْمَت ــِذي ِفي الَّ
ــى  ــْبَحاَنُه ِإَذا َقَض ــٍد ُس ــْن َوَل ــَذ ِم َأْن َيتَِّخ
َأْمــًرا َفِإنََّمــا َيُقــوُل لَــُه ُكــْن َفَيُكــوُن 

)29-35  :19 القــرآن   (  ”.)35(
النقطــة  هــي  كانــت  التوحيــد  وأن 
ــث  ــى. حي ــالة عيس ــي رس ــية ف األساس
أكــد علــى وجــود إلــه واحــد أحــد ليــس 
لــه  شــريك وال ولــد. ودعــا عيســى 
اهللََّ  وحــده.”ِإنَّ  اهلل  لعبــادة  النــاس 
َربِّــي َوَربُُّكــْم َفاْعُبــُدوُه َهــَذا ِصــَراٌط 

)51  :  3 )القــرآن  ُمْســَتِقيٌم” 

وأن المسيح عيسى كما 
ذكر في القرآن في اآلية 

المبينة لم يقتل ولم يصلب 
بل رفعه اهلل إليه. 

وأن المعجــزات التــي جــرت علــى يــد 
رب  بــإرادة  كانــت  عيســى  المســيح 
العالميــن إلثبــات رســالة عيســى. وقــد 
ــى  ــالة موس ــق رس ــى لتصدي ــاء عيس ج
عليهم الســالم  وتصحيــح كل األكاذيب 
تلــك  صاحبــت  التــي  واإلفتــراءات 
الرســالة. َوُيَعلُِّمــُه اْلِكَتــاَب َواْلِحْكَمــَة 
ــى  ــوال ِإَل ــَل )48( َوَرُس ــْوَراَة َواإْلِْنِجي َوالتَّ
ــٍة  ــْم بِآَي ــْد ِجْئُتُك ــي َق ــَرائِيَل َأنِّ ــي ِإْس َبِن
يــِن  ِمــْن َربُِّكــْم َأِنّــي َأْخلُــُق َلُكــْم ِمــَن الطِّ
ــوُن  ْيــِر َفَأْنُفــُخ ِفيــِه َفَيُك َكَهْيئَــِة الطَّ
اأْلَْكَمــَه  ـِرئُ  َوُأبـْ اهللَّ  بِــِإْذِن  َطْيــًرا 
بِــِإْذِن اهللَّ  اْلَمْوَتــى  َوُأْحِيــي  ـَرَص  َواأْلَبـْ
ــُروَن  ِخ ــا َتدَّ ــوَن َوَم ــا َتْأُكُل ــْم ِبَم َوُأَنبُِّئُك
ــْم  ــًة َلُك ــَك َلَي ــي َذِل ــْم ِإنَّ ِف ــي ُبُيوِتُك ِف
ــا  ــا ِلَم ًق ــَن )49(.َوُمَصدِّ ــْم ُمْؤِمِني ِإْن ُكْنُت
َبْيــَن َيــَديَّ ِمــَن التَّــْوَراِة َوأِلُِحــلَّ َلُكــْم 
َوِجْئُتُكــْم  َعَلْيُكــْم  َم  ُحــرِّ الَّــِذي  َبْعــَض 
بِآَيــٍة ِمــْن َربُِّكــْم َفاتَُّقــوا اهللََّ َوَأِطيُعــوِن 

)48-50:  3 القــرأن   (  .)50(
ــق  ــزة خل ــلمون أن معج ــد المس ويعتق

ــن  ــد رب العالمي ــر أب عن عيســى مــن غي
هــي كمعجــزة خلــق أدم مــن تــراب مــن 
غيــر أب وال أم  “ِإنَّ َمَثــَل ِعيَســى ِعْنــَد 
اهللَّ َكَمَثــِل آَدَم َخَلَقــُه ِمــْن ُتــَراٍب ُثــمَّ 
َقــاَل لَــُه ُكــْن َفَيُكــوُن.” )القــرآن 3 : 59(

وأن المســيح عيســى كمــا ذكــر فــي 
القــرآن فــي اليــة المبينــة لــم يقتــل 

ولــم يصلــب بــل رفعــه اهلل إليــه. 
ِإَنّــا َقَتْلَنــا اْلَمِســيَح ِعيَســى  َوَقْوِلِهــْم 
اْبــَن َمْرَيــَم َرُســوَل اهللَّ َوَمــا َقَتُلــوُه َوَمــا 
ــَن  ــْم َوِإنَّ الَِّذي ــبَِّه َلُه ــْن ُش ــوُه َوَلِك َصَلُب
ــا َلُهــْم  ــُه َم اْخَتَلُفــوا ِفيــِه َلِفــي َشــكٍّ ِمْن
ــنِّ َوَمــا َقَتلُــوُه  بِــِه ِمــْن ِعْلــٍم ِإالَّ اتَِّبــاَع الظَّ
ــِه َوَكاَن  ــُه اهللَّ ِإَلْي ــْل َرَفَع ــا )157( َب َيِقيًن
اهللَّ َعِزيــًزا َحِكيًمــا )158( .)القــرأن 4 : 

)157-158
رســوله  العالميــن  رب  حمــى  وعندمــا 
عيســى مــن الصلــب ورفعــه إليــه ، وعده 
الظاهريــن  هــم  أتباعــه  يجعــل  بــأن 

المنتصريــن علــى أعدائهــم ليــوم الديــن. 
أن  قــط  أحــدا  يأمــر  لــم  عيســى  وأن 
يعبــده هــو وأمــه مريــم مــن دون اهلل. 
إنمــا دعــا قومــه لعبــادة الخالــق وحــده 
النــاس أجمعيــن. ال يمكــن  وهــو رب 
لرســول أرســله رب العالميــن وأعطــاه 
ــذا  ــر ه ــم يأم ــم ، ث ــة والعل ــن الحكم م
ــن  ــو م ــدوه ه ــاس أن يعب ــول الن الرس

 )79-80  :  3 )القــرآن  اهلل.  دون 
مريــم  عــن  ودافــع  حمــى  القــرآن  إن 
وإبنهــا عيســى فيمــا ُنســب إليهمــا مــن 
إدعــاء األلوهيــة وبرئهمــا مــن هــذه 
التهمــة. بــل أكــد أنهــم كانــوا يدعــوان 
لعبــادة اهلل وحــده. “َوِإْذ َقــاَل اهللَّ َيــا 

ــاِس  ــَت لِلنَّ ــَت ُقْل ــَم َأَأْن ــَن َمْرَي ــى اْب ِعيَس
ــْن ُدوِن اهللَّ  ــِن ِم ــَي ِإَلَهْي ــي َوُأمِّ اتَِّخُذوِن
َقــاَل ُســْبَحاَنَك َمــا َيُكــوُن لِــي َأْن َأُقــوَل 
َمــا َلْيــَس لِــي ِبَحــٍقّ ِإْن ُكْنــُت ُقْلُتــُه َفَقــْد 
َعِلْمَتــُه َتْعَلــُم َمــا ِفــي َنْفِســي َواَل َأْعَلــُم 
ُم اْلُغُيوِب  َمــا ِفــي َنْفِســَك ِإَنّــَك َأْنــَت َعــالَّ
)116( َمــا ُقْلــُت َلُهــْم ِإالَّ َمــا َأَمْرَتِنــي بِــِه 
َوُكْنــُت  َوَربَُّكــْم  َربِّــي  اْعُبــُدوا اهللََّ  َأِن 
ــا  َعَلْيِهــْم َشــِهيًدا َمــا ُدْمــُت ِفيِهــْم َفَلمَّ
ــْم  ــَب َعَلْيِه ِقي ــَت الرَّ ــَت َأْن ــي ُكْن ْيَتِن َتَوفَّ
َوَأْنــَت َعلَــى ُكلِّ َشــْيٍء َشــِهيٌد )117( 
َوِإْن  ِعَبــاُدَك  َفِإنَُّهــْم  ْبُهــْم  ُتَعذِّ ِإْن 
َتْغِفــْر َلُهــْم َفِإنَّــَك َأْنــَت اْلَعِزيــُز اْلَحِكيــُم 

)118(.” )القــرآن 5 : 116-118(
وورد أيضــا فــي اإلنجيــل أن عيســى دعــا 
قومــه للتوحيــد الخالــص لــرب العالميــن 

علــى ســبيل المثــال :
َل ُكّل اْلَوَصاَيا  -- َفَأَجاَبُه َيُســوُع: »ِإنَّ َأوَّ
ــا  ّب ِإلُهَن ــا ِإْســَرائِيُل. الــرَّ ِهــَي: اْســَمْع َي

َربٌّ َواِحــٌد.
َوُتِحــّب الــرَّبَّ ِإلَهــَك ِمــْن ُكّل َقْلِبــَك، 
ــِرَك،  ــْن ُكّل ِفْك ــَك، َوِم ــْن ُكّل َنْفِس َوِم
ــُة  َوِمــْن ُكّل ُقْدَرِتــَك. هــِذِه ِهــَي اْلَوِصيَّ

اأُلولَــى. )مرقــس 12 : 29-30(
أن  األبديــة:  الحيــاة  -- وهــذه هــي 
ــدك  ــي وح ــه الحقيق ــت اإلل ــوك أن يعرف
أرســلته.  الــذي  المســيح  ويســوع 

)3  :17 )يوحنــا 
ــوة الرســول القــادم محمــد هــي  إن نب
ــى  ــع ال ــى ) إرج ــالة عيس ــن رس ــزء م ج
يوحنا 15 : 26 ، 16 : 13 ، 16 : 14 ، 14 

: 16 ، القــرآن 61 : 6(.
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هــي فرحــة تغمــر القلــوب وتمتــد بيــن 
تربــط  العالــم  حــول  المســلمين  وجــدان 
ــه فــي  ــة بأخي ــدان العربي ــي البل المســلم ف
واألمريكتيــن  وأوربــا  وأفريقيــا  آســيا 
فعبيرهــا واحــد ونســائمها ال تعــرف اعتبارا 
الختــالف اللغــات وال تبايــن العــادات، فرحــة 

رمضــان شــهر الوحــدة والبركــة.

فــي  الشــهور  ســلطان 
كيــا تر

طــوال شــهر شــعبان تجــد الحيــاة فــي 
رمضــان  بقــدوم  ابتهاجــا  تتزيــن  تركيــا 
يســميه  كمــا  الشــهور”  “ســلطان 
األتــراك، فالمســاجد تمتــد بيــن مآذنهــا 
مصنوعــة  ضوئيــة  الفتــات 
مكتــوب  األســالك،  مــن 
دينيــة  عبــارات  بقناديلهــا 
ُتعــرف  فيمــا  واجتماعيــة، 
باســم “َمْحَيــا” وهــي تقليــد 
ــد  ــذ عه ــراك من ــه األت توارث
ــئ  ــة، وتمتل ــة العثماني الدول
اإلفطــار  بموائــد  الســاحات 
تشــرف  التــي  الجماعيــة 

البلديــات. عليهــا 

بعــد اإلفطــار وأداء صــالة المغــرب، يحــرص 
األتــراك علــى تنــاول الشــاي مــع البقــالوة 
التركيــة الشــهيرة، كمــا ال تنقطــع تــالوة 
ــي”  ــم فــي قصــر “تــوب كاب القــرآن الكري
ــة  ــالطين الخالف ــر س ــي مق ــاب العال أي الب
العثمانيــة، طــول الشــهر الفضيــل، فضــال 
عــن حلقــات الذكــر ودروس العلــم فــي 

المســاجد.
وفــي ظــل زحمــة الحيــاة، ال ينســى األتــراك 
تشــجيع الصغــار علــى الصيــام، وهــو جهــد 
تســاهم فيــه البلديــات أيضــا، إذ تقيــم 
هــذه البلديــات فعاليــة يوميــة تحت شــعار 
ــي  ــد عثمان ــر”، هــي تقلي ــام العصافي “صي
أعــادت البلديــات ومنهــا بلديــة أيــوب 
ــار  ــال إلفط ــة حف ــمل الفعالي ــاءه، وتش إحي
الصغــار عنــد صــالة الظهــر لتعويدهــم 
علــى الصيــام، يســبقه عــرض مســرحي 
عبــارة عــن حكايــات تمتــع األطفــال وتعــزز 
ــل. ــهر الفضي ــة الش ــهم مكان ــي نفوس ف

الواليات المتحدة.. اإلسالم 
يجمعنا    

ــان”  ــل “رمض ــدة يمث ــات المتح ــي الوالي ف
حالــة اســتثنائية، متنوعــة وجميلــة، تجمــع 
ــي  ــي والبنجال ــي والعرب ــي والجامب األمريك

رمضان فرحة تغمر 
القلوب وتمتد بين 

وجدان المسلمين حول 
العالم تربط المسلم في 

البلدان العربية بأخيه 
في آسيا وأفريقيا وأوربا 

واألمريكتين

رمضان حول العالم.. 
    رياحين تذيب أسوار االختالف

قضايا معاصرة

محمد سرحان – صحفي
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والصينــي وغيرهــم علــى مائــدة واحــدة تجســيدا لوحدة 
المســلمين، رغــم أنــه قــد تخلــو ذاكــرة الكثيريــن 
ــة كأصــوات الباعــة  ــه فــي بالدهــم األصلي مــن ذكريات
المرتفعــة قبيــل ســاعات اإلفطــار، أو المســحراتي الــذي 
يجــوب أزقــة المــدن والحــارات فــي البــالد العربيــة  
ــا  ــث فيه ــة فيب ــاد المتعب ــك األجس ــه تل ــا بصوت موقظ
بعضــا مــن حيــاة، ورغــم أن رمضــان فــي الواليــات 
المتحــدة يخلــو مــن المسلســالت واإلعالنــات والفوازيــر 
ومــا تســمى بالخيــام الرمضانيــة لكنــه يمثــل بتجمعــات 
ــا  ــمى وروح ــورا أس ــس ص ــر يعك ــا آخ ــلمين طعم المس
أرقــى تتناغــم مــع مقاصــد رمضــان الجميلــة وروحانيتــه 

ــامية. الس

رمضان في مقدونيا.. 
موسم صلة األرحام

فــي مقدونيــا التــي تقــع فــي الجــزء األوســط مــن 
شــبه جزيــرة البلقــان، ودخلــت ضمــن اإلمبراطوريــة 
العثمانيــة لمــدة خمســة قــرون تقريبــا، عــدد ســكانها 
المســلمون  يزيــد قليــال، يشــكل  أو  نحــو مليونيــن 
أكثــر مــن %55 منهــم، وبهــا أكثــر مــن 500 مســجد، 
ومــدارس إســالمية عريقــة تعــود لقــرون ســابقة، 
ــو 33%(،  ــان )نح ــن األلب ــا م ــلمي مقدوني ــم مس ومعظ
الغجــر،  ومــن  وبوســنيون  أتــراك  أقليــات  وهنــاك 
ــًا،   ــة أيض ــول مقدوني ــن أص ــلمون م ــا مس ــد أيض ويوج

تتحــول المســاجد إلــى مــا يشــبه خليــة نحــل فــي رمضــان حيــث 
تمتلــئ بيــوت اهلل بالمصليــن، كمــا تحضــر النســاء إلــى المســجد 
والالتــي ال تراهــن فيــه بقيــة أيــام العــام، وتــزداد المحاضــرات 
ــدروس بعــد صــالة العصــر أو قبــل صــالة التراويــح، ووفــي  وال
كثيــر مــن المســاجد وبعــد كل صــالة يقــرأ جــزء مــن القــرآن أو 

ــة”. ــل وهــي مــا تســمى بـ”مقابل ــات بصــوت جمي بعــض الي
واجتماعيا..تتبــادل العائــالت واألقــارب واألصدقــاء الزيــارات 
ــل  ــب ب ــذا فحس ــس ه ــار، لي ــام اإلفط ــاول طع ــوات لتن والدع
هنــاك مائــدة إفطــار جماعيــة فــي كثيــر مــن المــدن و هنــاك 
مائــدة افطــار خاصــة بالفقــراء و مائــدة إفطــار خاصــة بالطــالب. 

رمضان اليونان.. طقوس 
متنوعة  

ــرا  ــا مصغ ــان نموذج ــي اليون ــان ف ــهر رمض ــتقبال ش ــل اس يمث
ــود  ــبب وج ــك بس ــة، وذل ــالد العربي ــي الب ــال ف ــه الح ــا علي لم
مهاجريــن عــرب وأســيويين، فــكل يســتقبل الشــهر المبــارك 
حســب طقــوس بلــده األم، ومنــذ ســنوات يتــم الســماح لعــدد 
ــن  ــن م ــي، والتمك ــل بيندل ــى جب ــود إل ــلمين بالصع ــن المس م
دخــول مركــز األرصــاد هنــاك لرؤيــة هــالل شــهر رمضــان، 
ــى  ــل إل ــات تص ــن اختالف ــل م ــن قب ــدث م ــا كان يح ــالف م بخ
ــكان  ــان، ف ــهر رمض ــة ش ــة ونهاي ــي بداي ــالف ف ــة االخت درج
مســلمو اليونــان مــن أصــل تركــي يتبعــون تركيــا فــي بدايــة 
الشــهر ونهايتــه، بينمــا كانــت الجاليــات العربيــة والمهاجــرون 
ــدول  ــي ال ــاء ف ــن دور اإلفت ــه م ــالن عن ــم اإلع ــا يت ــون م يتبع
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ــالمية.  ــة واإلس العربي
ولــكل أبنــاء جاليــة فــي اليونــان مســجد صغيــر أو زاويــة، أو 
ــؤدون صلواتهــم  باألحــرى مســاجد للعــرب وأخــرى للعجــم، ي
هــذه  فــي  ببالدهــم  رمضــان  أجــواء  ويســتحضرون  بهــا 
أو  األئمــة  أحــد  المســاجد،  بعــض  تدعــو  المصليــات، كمــا 
العلمــاء والمقرئيــن إللقــاء الــدروس وإمامــة النــاس فــي 
ــن  ــن األزهــر مــن مصــر أو م ــي م ــا يأت ــح، أحيان صــالة التراوي
دولــة أوروبيــة قريبــة، فيمــا يســتثمر بعــض المســلمين شــهر 

رمضــان للســفر ألداء العمــرة. 
وأوضــح أن المســلمين اليونانييــن وهــم مــن أصــول تركيــة، 
فهــم يرجعــون فــي كل مــا يخــص شــهر رمضــان إلــى تركيــا، 
ويفطــرون معهــا،  تركيــا  مــع  يبــدأون صيامهــم  فهــم 
وكذلــك يــؤدون صــالة التراويــح كمــا الحــال فــي تركيــا، حيــث 
يصلــون “23” ركعــة بأيــات قليلــة مــن القــرآن الكريــم، كمــا 
تشــهد موائدهــم األكالت التركيــة، ويتحدثــون اللغــة التركية 
فيمــا بينهــم، أمــا المســلمون المهاجــرون والمقيمــون فــي 

اليونــان فــال مرجعيــة لهــم.

رمضان كمبوديا.. روحانيات 
رغم الفقر  

ُيعــرف مســلمو كمبوديــا بـ”التشــاميين” نســبة إلــى عرقيتهم 
ــًا،  ــام حالي ــة فيتن ــزء مــن دول ودولتهــم )تشــامبا( ســابقًا )ج
ولكــن حذفــت مــن خريطــة العالــم قبــل قــرون(، ويفــرح 
للخيــر  موســما  ويعتبرونــه  رمضــان  بشــهر  المســلمون 
ــال  ــاس جماعــة فــي المســجد، فــي ح والطاعــات، وُيفطــر الن
وجــد مشــروع مدعــوم مــن المتبرعيــن خــارج القــرى، إلفطــار 

ــك يفطــرون فــي  ــر ذل ــن فــي رمضــان، وفــي غي الصائمي
بيوتهــم، نظــرا لفقــر غالبيــة القــرى، إال أن هنــاك قــرى 
أخــرى قليلــة يتعاونــون علــى إعــداد إفطــار جماعــي ألهل 

ــجد. ــة بالمس القري
العشــاء  لصــالة  جماعــات  يخرجــون  اإلفطــار،  وبعــد 
ــن  ــن يصلي ــاء فبعضه ــا النس ــجد، وأم ــح بالمس والتراوي
فــي المســجد، وبعضهــن يجتمعــن فــي بيــوت أحــد القريــة 
ــا،  ــي كمبودي ــان ف ــهر رمض ــالل ش ــر خ ــى، وتكث أو مصل

ــام. ــة األرح ــزاور وصل ــلمين الت ــن المس بي
الحكومــة  أقامــت  األخيــرة،  الســنوات  وخــالل  مؤخــرا 
ــلمين  ــا للمس ــي إكرام ــار جماع ــل إفط ــا حف ــي كمبودي ف
ــام  ــا فــي شــهر صيامهــم وإظهــارا الهتم فــي كمبودي
الحكومــة الكمبوديــة لشــعبها وعــدم التمييــز فيمــا 

بينهــم ســواء مســلما كان أو بوذيــا أو غيرهمــا.

البرازيل
ــلم  ــف مس ــون ونص ــن ملي ــر م ــش أكث ــل يعي ــي البرازي ف
يشــكلون الجاليــة األكبــر فــي أمريــكا الالتينيــة، يتمتعون 
بكافــة مظاهــر الحريــة والمســاواة، ولشــهر رمضــان 
ــات  ــز والمؤسس ــف المراك ــاك، إذ تضاع ــز هن ــور ممي حض
اإلســالمية مــن عملهــا، وتقيــم أغلبهــا إفطــارات جماعية 
ــة  ــة وديني ــابقات ثقافي ــلمين، ومس ــع المس ــة تجم يومي
المســلمة،  الجاليــة  أبنــاء  بيــن  للقــرآن  ومســابقات 
ويتبــادل مســلمو البرازيــل الدعــوات واإلفطــارات مــع 
الصحبــة واألصدقــاء والجيــران واألقــارب، ويغلــب الطابــع 
الشــامي علــى موائــد اإلفطــار  نظــرا ألغلبيــة المســلمين 

ــالمية. ــاِط اإلس ــن األوس ــن بي ــوريين واللبنانيي الس
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If we say that everything has a source, 

and this source itself has a source and 

if we keep up this pattern, each source 

causatively coming of a previous source, 

then the pattern will carry on perpetu-

ally. 

Therefore, logically this pattern must 

come to an end or rather to a begin-

ning. It must reach a source that has no 

source.  That what we call the’ Primary 

Cause.’ 

The primary source must have existed 

before the beginning of time, because 

On the Existence 
of the Creator
 and His
 Wisdom

 By: Faten Sabri 

if it came into existence after the be-

ginning of time, then that source itself 

must have had a beginning, there is 

something must have preceded its ex-

istence. 

The primary source must have preceded 

time and space. 

Without the sun, the moon, the plan-

ets, the stars, there would be no night 

or day, there would be no hours, days or 

months, therefore, time and space must 

have come into existence simultaneous-

ly, and that is what science has proven.

And it is He who created the night and 

the day and the sun and the moon; 

all [heavenly bodies] in an orbit are 

swimming. (Qur’an 21:13).

There is a difference between the pri-

mary event and the primary cause, the 

primary event according to science is 

the big bang, but the primary cause is 

the one who cause the big bang. (A sci-

entific theory about how the universe 

started).

Classical philosophers assigned certain 

characteristics to the Primary Cause:

1. That it must have preceded time 

and space, energy and existence, 

therefore nature cannot be possibly 

the creator of the universe because 

nature itself is time, space and en-

ergy, and therefore the cause must 

have existed before nature.

2. It must be also omnipotent (hav-
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ing power over everything).

3. It must be capable of making deci-

sions in order to make the decision to 

start creation from nothing.

4. It must have foresight, and must be 

omniscient (has perfect knowledge of 

all things).

5. It must be one because if this cause 

is perfect then it should not need any 

other cause with it.

Conclusion: There is one Creator and the 

question “who created the Creator” is not 

valid.

A rolling dice has six sides and can be 

thrown by a person in any way. The prob-

ability of obtaining the number 5 for 

example will occur by chance, and this 

probability is equal to the probability of 

obtaining a 6. However, for this chance 

to occur the person who threw the dice 

and the dice itself must exist.  In fact, 

the word “chance” cannot be used to in-

terpret anything because it is nothing at 

all. Chance is not a primary cause; it is 

a secondary result that depends on oth-

er factors. If you put the rolling dice in 

an oven, the chance or the probability 

of obtaining a 5 will change since the 

dice will melt inside and it will not be 

usable anymore. 

Therefore the universe cannot be cre-

ated by Chance in any ways.

The most unbelievable thing about this 

Universe is that it is an orderly universe 

with predictable rules. As Einstein (A 

theoretical physicist) said: “The most 

incomprehensible thing about the uni-

verse is that it is comprehensible”

The problem with putting our whole 

faith in science is that science is a shift-

ing foundation - new discoveries are 

made every day which negate previ-

ous discoveries. Some of what we take 

as science is still in theoretical stage.  

Even if we assume all science is proven 

and accurate…we still have a problem. 

The problem with science nowadays is 

that it gives all glory to the discover-

er and ignores the originator. For ex-

ample – let’s say someone walks into a 

room and discovers a beautiful paint-

ing, very precisely executed, with un-

believable order and color symmetry, 

then he walks out to tell people about 

it. 

Everybody is so impressed with the 

guy who discovered the painting that 

they forget to ask the more import-

ant question: “who painted it?” This 

is what humans do; they are so im-

pressed with scientific discoveries of 

the laws of nature and space that they 

forget the creativity of He who created 

the laws of gravity, centrifugal force, 

energy and matter, etc. All scientists 

do is discover the laws. They didn’t put 

down these laws. The Creator did.
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