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اخلــري  الــعــمــل  بــ�ــشــوؤون  تعنى  مــنــوعــة  ثقافية  �شهرية  جمــلــة 

والقارة الأفريقية 

العم
عبداهلل العلي المطوع ... 

عميد العمل الخيري

45 عملية جراحية 
نفذها المخيم 

الجراحي في 
بوركينافاسو

أفريقيا تودع 
الظالم .. قريبًا

دار الصحابة .. حملة شبابية كويتية جمعت 
600 ألف دينار لأليتام في 12 ساعة







مجلة شهرية ثقافية منوعة تعنى بشؤون 
العمل الخيري والقارة األفريقية 

تأسست منذ عام 1999 م

�صاحب االمتياز
جمعية العون المباشر ) لجنة مسلمي أفريقيا (

موؤ�ص�صها املرحوم
د. عبد الرحمن حمود السميط

رئي�س التحرير
د. عبد اهلل عبد الرحمن السميط

المركز الرئيسي

< هاتف مبا�صر :  96522083335+
< بــــدالـــــة العون :  9651866888+

alkawther@direct-aid.org :  امييل >

< فـــرع الرو�صـــة :  96522528355+
< فـــرع خيطــــان :  96524764888+
< فرع الفحيحيل :  96523923066+
< فـرع اجلهـــراء :  96524550697+

الموقع اإللكتروني لجمعية العون المباشر

www.direct-aid.org

المراسالت باسم رئيس التحرير

�س.ب : 1414 ال�صفاة رمز بريدي 13015 
هاتف التحرير : 1866888/ 22444667 - 22444668

فاك�س االإدارة : 22662920

Tel.: +965 22 444 667/ 8
Fax: +965 22 444 669

rouaamedia@gmail.com
www.rouamedia.com

سعر النسخة
الكويت 500 فل�س - ال�صعودية 6 رياالت

االإمارات 6 دراهم - قطر 6 رياالت
البحرين 600 فل�س - عمان 700 بيزة

االشتراك السنوي 

للموؤ�ص�صات والهيئات احلكومية : 20 دينارًا كويتيًا اأو ما يعادلها

للأفراد بالكويت 10 دنانري كويتية

دول جمل�س التعاون اخلليجي 12 دينارًا كويتيًا ) 140 ريااًل �صعوديًا ( 

باقي اأنحاء العامل 18 دينار كويتي ) 60 دوالر اأمريكي (بحوالة م�صرفية

ح�صاب املجلة يف دولة الكويت : بيت التمويل الكويتي

KW72KFHO00000000000110101502913 : اآيبان 

الوكيل اإلعالني واإلشراف الفني
واإلشراف التحريري

اإلعالنات يتفق عليها مع إدارة المجلة

المقاالت المنشورة تعبر عن آراء أصحابها 

وال تعبر بالضرورة عن رأي الكوثر
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العون املبا�صر تنفذ خميمًا جراحيًا تخ�ص�صيًا
يف بوركينا فا�صو

»العون املبا�صر« تعقد حلقة نقا�صية عن 
موؤ�صرات قيا�س اأداء الوقف..

600 األف دينار كويتي يف  12 �صاعة لبناء 
)3 دور اأيتام  يف كينيا و 3 دور يف مايل(

رابع م�صجد يف االإ�صلم واأول جامع يف اأفريقيا

»العون املبا�صر« وزعت حاويات من التمور على 
جميع املناطق الكينية

18

ال�صفري الكيني: اجلمعيات اخلريية كالعون 
املبا�صر ت�صاهم يف تطوير التعليم ... ل�صبابنا

عادات  ... وتقاليد

العم عبداهلل العلي املطوع ... 
عميد العمل اخلريي

على �صفاف الكوثر

ملف العدد

امل�صلمون حول العامل

�صحة وعافية

27 حكم واأمثال

من طبيعة اأفريقيا

قبــــــائــــــــل

تقرير - اأفريقيا توّدع الظلم 
... قريبًا

�صورة وحكاية

لغة القراآن

�صخ�صيات اإ�صلمية

فهرس العدد
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االفتتاحية

كفالة  من  الكويتي  ال�صباب  من  جمموعة  له  قدمه  مبا  ح�صن  اليتيم  فــرح 
وا�صحة وحقيقية  الفرحة  كانت  واالأمــان.  والعلم  واملاأكل  امل�صكن  له  �صمنت 
اأحد هوؤالء  يف عينيه وحركاته وتعابري وجهه االأ�صمر اجلميل, عندما حمله 

ال�صباب الكرام على كتفيه ملعبًا.

الفقر  به من حياة  انتقل  تغيري جذري  فرح ح�صن مبا طراأ على حياته من 
منزله  يف  وراأيناه  واحللم,  والتفاوؤل  الطماأنينة  حياة  اإلى  واملر�س  واخلوف 
اأن�صاأها  القدمي يعي�س مع الدجاج لظروف فقره وبعدها يف دار االأيتام التي 
جمع  خللها  من  اخلم�صة  ال�صباب  ا�صتطاع  فريدة  بحملة  ال�صباب  هــوؤالء 

باأ�صعاف  12 �صاعة وهو ما فاق امل�صتهدف  األف دينار كويتي خلل   600
وحفزهم لتطوير م�صروعهم من وقفية لدعم كفالة 50 يتيمًا وبناء ثلث دور 

اأيتام اإلى بناء �صت دور للأيتام 3 يف كينيا و 3 يف مايل.

اأجنــزوه  مبا  ال�صباب  فرحة  ت�صاهي  تكن  مل  امل�صتفيد  ح�صن  فرحة  ولكن 
فرحة  كانت  فقد  االأفريقية,,,  اأوغندا  املحتاجني يف  االأيتام  هوؤالء  مل�صاعدة 
العالية  الفرحة  اأ�صواتهم  نــرات  خــلل  من  ذلــك  وانعك�س  اأقــوى  ال�صباب 
الكويت  �صباب اخلري جئنا من  "نحن  كله  للعامل  يقولوا  اأن  يريدون  وكاأنهم 

وجنحنا يف اإدخال الفرحة اإلى قلوب االأطفال اليتامى,,, ويا لها من فرحة"!!
مواقع  باإطلق حملتهم على  وقاموا  ال�صحابة  دار  اأن�صاأوا  ال�صباب اخلم�صة 
التوا�صل االجتماعي مثل الوات�س اأب واالن�صتغرام وتويرت, فتجاوب معهم اأهل 

اخلري يف كل اخلليج ودول اإ�صلمية اأخرى وتدفقت ترعات اخلري كال�صيل.

وهناك فرحة ثالثة مل نرها, اإنها فرحة هوؤالء املترعني الكرام الذين ت�صابقوا 
املواقع  ن�صره على  ي�صاهدون ما مت  نتخيل هوؤالء  اليتم..  وقفية كفالة  لدعم 
عيونهم  يف  الفرح  نتخيل  وبعده..  اجلديدة  دارهــم  اإلى  االأيتام  انتقال  قبل 
وقلوبهم,,, نتخيل نظرات الفخر والعزة يف نفو�س اأبنائهم وبناتهم وزوجاتهم 
واأهليهم,,, نتخيل كيف ناموا ليلتهم قريري العني هانئي البال عندما عرفوا 

باأنهم �صاهموا يف �صرير دافئ ليتيم, وم�صتقبل اآمن لطفل فقري.

كيف ال يفرحون وهم يعرفون مكانهم من حديث النبي الكرمي عن �صهل بن 
�صعد, قال ر�صول اهلل - �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم -: »اأنا وكافل اليتيم يف اجلنة 
اأخرجه  �صيًئا.  بينهما  ج  وفرَّ والو�صطى,  ابة  بال�صبَّ واأ�صار  اجلنة«,  كهاتني يف 
العدد مو�صوع م�صور عن هذا االإجناز الذي يعك�س حب  البخاري. يف هذا 

اخلري يف بلد اخلري الكويت.
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المسلمون حول العالم 

مرت  �صنة   33 منذ  االأطــول  رم�صان  العام  هذا  اأوروبــا  امل�صلمون يف  �صام 
حيث يتوافق �صهر ال�صوم مع االنقلب ال�صيفي لل�صم�س ما يعني زيادة عدد 

�صاعات النهار.

اأطول  �صاعات  امل�صلمني  �صيام  والدامنارك  ال�صويد  مثل  دول  �صهدت  وقد 
عامليًا بينما دول اأخرى مثل االأرجنتني والرازيل واأ�صرتاليا فقد كان �صيام 

امل�صلمني �صاعات اأقل على م�صتوى العامل.

�صام امل�صلمون يف الدامنارك نحو 21 �صاعة يوميًا بينما يف االأرجنتني ت�صع 
�صاعات ون�صف ال�صاعة يوميًا, وح�صب نظام احل�صاب واخلرائط اجلغرافية 
20 �صاعة يوميًا بينما  اأي�صلندا وال�صويد والرنويج نحو  للعامل �صام م�صلمو 

�صام م�صلمو بلجيكا وهولندا, نحو 18 �صاعة ون�صف ال�صاعة يوميًا.

يف اأ�صرتاليا, بلغ عدد �صاعات ال�صوم 10 �صاعات يوميًا ويزيد ن�صف �صاعة 

رمضان كان األطول هذا العام منذ 33 عامًا في أوروبا

الرازيل و 13  11 �صاعة يف  اإلى  االأفريقية وي�صل  القارة  يف دول جنوب 
�صاعة ون�صف ال�صاعة يف املك�صيك.

ويف العا�صمة الريطانية لندن كان موعد اأذان الفجر حوايل ال�صاعة الثانية 
وخم�س واأربعني دقيقة ح�صب و�صائل حتديد مواقيت ال�صلة املختلفة بينما 
كان موعد اأذان املغرب حوايل ال�صاعة التا�صعة وخم�س ع�صرة دقيقة, ويعني 
يوميًا  �صاعة   19 يقارب  ما  �صاموا  حولها  وما  لندن  يف  امل�صلمني  اأن  ذلك 
واأفطروا نحو خم�س �صاعات فقط حيث موعد الفجر يتاأخر ويتقدم موعد 

املغرب يوميًا.
 

:مصدر املعلومات والصورة
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016160606/06/_ramadan_
longest_fasting
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حوالي 10 ماليين مسلم 
ممنوعون من الصالة أو 

الصوم في رمضان في الصين!!!
من  م�صلم  مليني   10 عن  يقل  ال  ما  ُمنع  امل�صلمة,  �صينجياجن  منطقة  يف 

موظفي القطاع العام والقا�صرين وبع�س الطلبة من ال�صوم وال�صلة...

ووفقًا ملا ن�صر على موقع اإلكرتوين �صيني بالعا�صمة بكني, فاإن امل�صلمني من 
طلبة ومعلمني وقا�صرين مينعون من اإقامة �صعائر رم�صان, وال ي�صمح لهم 
اإلى خلق نوع  اأو ال�صلة بامل�صاجد حيث ت�صعى بع�س املجموعات   بال�صوم 

من التوتر من جراء هذه االإجراءات للت�صييق على امل�صلمني. 

مع  ال�صينية  احلكومة  تعامل  بطريقة  اأملانيا  يف  احلقوقيني  بع�س  ندد  وقد 
م�صلميها, وتعنت ال�صني يف مهاجمة بع�س ال�صعائر الدينية لبع�س امل�صلمني 

وهذا خمالف للقانون يف معظم الدول املتقدمة االأخرى.

http://www.misr5.com/597357  املصدر
http://alrashedoon.com/?p=300
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أخبار الجمعية

اأقامت جمعية العون املبا�صر  بالتعاون مع كر�صي ابن دايل – جامعة االمام 

املوؤ�صرات  ا�صتخدام  نقا�صية عن مدى  الريا�س, حلقة  �صعود يف  بن  حممد 

الريع.  وقد  وتوزيع  اال�صتثمار  واأثره يف جمال  الوقف  اأداء  لقيا�س  املختلفة 

حماور  اأهــم  اجلمعية  يف  االدارة  جمل�س  ع�صو  العمر  فــوؤاد  د.  ا�صتعر�س 

للدرا�صات  دايل  بن  را�صد  ال�صيخ  كر�صي  ممثل  وبح�صور  وذلــك   الدرا�صة 

الوقفية اإ�صلفة الأكرث من 15 ممثًل ملوؤ�ص�صات ومنظمات اإن�صانية وجمعيات 

املوؤ�ص�صات  بع�س  من  متخ�ص�صني  اإلى  باالإ�صافة  الكويت  داخل  من  خريية 

احلكومية واجلامعات .

اأهم عنا�صر  الدرا�صة  النقا�صية  ملناق�صة وا�صتك�صاف   وقد عقدت احللقة 

قدمها د. ف�ؤ�د �لعمر بح�س�ر م�ؤ�س�سات ومنظمات خريية و�إن�سانية

“ العون المباشر ”  تعقد حلقة نقاشية عن مؤشرات قياس 
أداء الوقف بالتعاون مع كرسي الشيخ راشد بن دايل
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للدرا�صات  دايــل  بن  را�صد  ال�صيخ  كر�صي  اإلــى  واملقدمة  اال�صت�صرافية  
الوقفية بجامعة االإمام حممد بن �صعود يف اململكة العربية ال�صعودية والتي  
اأعدها فريق من املتخ�ص�صني ي�صم:د. عبداهلل املطرودي ود. فوؤاد العمر 

و اأ.د.غامن ال�صاهني  ود. عبد العزيز الع�صيمي.

الدرا�صة  هذه  اأن  مو�صحا  باحل�صور  العمر  د.  رحب  احللقة  م�صتهل  ويف 
اأداء وتاأثري موؤ�ص�صات االأوقاف وخ�صو�صًا  اإلى تطوير موؤ�صر لقيا�س  تهدف 
يف جمالني مهمني و ن�صاطني اأ�صا�صيني وهما: العائد على اال�صتثمار والعائد 
على �صرف الريع. والغاية من تطوير هذه املوؤ�صرات هو املحافظة على اأ�صول 
�صمعتها,  على  املحافظة  مع  ريعها  توزيع  وح�صن  وتنميتها  الوقفية  املوؤ�ص�صة 
الوقف وح�صن  الدرا�صة  ت�صب  يف جهود تطوير موؤ�ص�صات  اأن هذه  موؤكدًا 
اإدارتها  حيث اأن اأ�صا�س الوقف هو حتري اخلريية وابتغاء امل�صلحة واإمناء  
يف  الوقفية  املوؤ�ص�صات  الأداء  تقومي  اأو  موؤ�صر  اإيجاد  فاإن  وبالتايل  اأ�صوله, 
الذي  املوؤ�صر  اأو  القيا�س  املتعددة مع حتديد ماهية وطبيعة  جماالت عملها 
يحدد ذلك, �صيوؤدي اإلى حت�صني اأداء هذه املوؤ�ص�صات والتعرف على جماالت 
ال�صعف ملعاجلتها. كما ا�صتعر�س د. فوؤاد العمر موؤ�صر العائد اال�صتثماري 

وارتباطه باملجتمع وتعظيم هذه العوائد واأثرها يف تنمية الب�صرية.

وا�صتعر�س د. غامن ال�صاهني  عنا�صر بناء موؤ�صر  املنافع الوقفية يف �صرف 
الريع يف اأحد جماالت الوقف وهو » حفر االآبار«, مع حتديد اهم مكونات هذا 
املوؤ�صر حيث اأو�صح النتائج التي مت التو�صل اإليها. كما قام ب�صرح وتف�صيل 
من  وقفية  منفعة  لكل  املالية  القيمة  وتكوين  املختلفة  املوؤ�صر  بناء  خطوات 
جراء حفر االآبار مبا فيها تخفي�س التكاليف ال�صحية وذلك من خلل توفري 
املياه ال�صاحلة لل�صرب االأمر الذي يحد من االأمرا�س الناجتة عن التلوث 

يف تلك املياه.

 وقد �صاهم احلا�صرون  مبناق�صة ما ورد يف هذه الدرا�صة من عنا�صر واأرقام 
وموؤ�صرات خمتلفة وخا�صة يف كيفية الو�صول اإلى تركيب هذه املوؤ�صرات مع 
االطلع  امكانية  احل�صور  طلب  وقد  لتطويرها.  املقرتحات  بع�س  تقدمي 
بناء  فيها  النظر  واعــادة  خمتارة  حاالت  على  تطبيقها  بعد  الدرا�صة  على 
على امللحظات التي ذكرت يف حلقة النقا�س. ويف اخلتام �صكر د. عبداهلل 
الوقفية احل�صور  للدرا�صات  دايل  بن  را�صد  ال�صيخ  املطرودي ممثل كر�صي 
الكرمي على ح�صن ا�صتجابتهم وكرمي ملحظاتهم وال�صكر مو�صول جلمعية 

العون املبا�صر على دعمها لهذه الدرا�صة املهمة.
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يف  اجلمعية  نفذته  الذي  اجلراحي  املخيم  املبا�صر  العون  جمعية  اختتمت 
دولة بوركينا فا�صو خلل الفرتة من 23 وحتى 28 مايو املا�صي 2016, 
اإطار ا�صرتاتيجية العون املبا�صر  يف دعم املر�صى الفقراء ورفع  وذلك  يف 
املعاناة عنهم وا�صتهداف تدريب الكادر الطبي املحلي بالدول االأفريقية من 

خلل دعوة وا�صت�صافة فرق طبية متخ�ص�صة.

عقد املخيم يف امل�صت�صفى العام يف العا�صمة واغادوغو مب�صاركة فريق طبي 
متطوع من اجلزائر ال�صقيقة برئا�صة الدكتور اإدري�س ربوح بدعوة من جمعية 
العون املبا�صر, حيث �صم املخيم العديد من التخ�ص�صات الطبية مثل الطب 
العام واجلراحة واالأورام وجراحة الوجه والكفني والرقبة والرتميم وجراحة 

العظام والن�صاء والتوليد باالإ�صافة اإلى التخدير واالإنعا�س الطبي.

وكان الهدف الرئي�صي من املخيم اإجراء العمليات �صديدة التعقيد حيث مت 
اإجراء 45 عملية جراحية ال�صتئ�صال اأورام ليفية للرحم وا�صتئ�صال الرحم 
وا�صتئ�صال ال�صرة ال�صرطانية وا�صتئ�صال اأورام الثدي وا�صتئ�صال الزائدة 

واالأورام  االأنف  وترميم  والعلوي  ال�صفلي  الفك  اأورام  وا�صتئ�صال  الدودية 
و�صوء  باجلمجمة  ال�صفلي  الفك  التحام  ومعاجلة  الوجه  يف  ال�صرطانية 
جروح  اأخرى ملعاجلة  عمليات  اإلى  اإ�صافة  ال�صاق,  يف  واالجنبار  االلتحام 

املثانة وامل�صتقيم وغريها.

وركز املخيم على عن�صر التدريب حيث حر�س الفريق الطبي على  اإ�صراك  
املعلومات  كل  تلقيهم   بعد  وتوجيههم  مبا�صرة  املحليني  اجلراحني  بع�س 

النظرية قبل كل عملية ثم التطبيق املبا�صر.

وقد حظي املخيم باهتمام ر�صمي الفت حيث �صارك وكلء وزارة  ال�صحة 
وال�صئون االجتماعية باالإ�صافة اإلى جامعة واغادوغو بتكرمي الوفد الطبي, 
باالإ�صافة اإلى االهتمام االإعلمي الكبري من قبل و�صائل االإعلم املختلفة يف 
التلفزيونية واأهمها قناة  بوركينا فا�صو, حيث ح�صرت العديد من القنوات 
وقناة  OMEGA FM  التي   SEDWAYA وBFI وجريدة   RTB

قامت بنقل احلفل اخلتامي مبا�صرة على االإنرتنت.

�أجنز  45 عملية جر�حية و��ستهدف تدريب �جلر�حني �ملحليني

العون المباشر تنفذ مخيمًا جراحيًا تخصصيًا
في بوركينا فاسو
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يف اإطار ا�صرتاتيجية امل�صاريع املو�صمية التي تقوم بها يف �صهر رم�صان من كل 

عام, قامت جمعية العون املبا�صر بتوزيع خم�س حاويات من التمور ا�صتفادت 

منها جميع املناطق واالأقاليم الكينية.

وكان حفل ا�صتلم حاويات التمور قد �صهد ح�صورًا ر�صميًا كبريًا �صم كًل 

من ال�صفري الكويتي يف كينيا ق�صي را�صد الفرحان, وع�صو حزب االأغلبية 

ال�صيناتور  ال�صابق  الدفاع  ووزير  دعــايل,   اآدم  الكيني  الرملان  احلاكم يف  

الكيني,  الرملان  اأع�صاء  من  ع�صوا   50 من  واأكــرث  احلــاج  يو�صف  حممد 

باالإ�صافة  عدد من روؤ�صاء املوؤ�ص�صات االإ�صلمية ووجهاء البلد .

بهذه املنا�صبة, اأ�صاد ال�صفري الكويتي ق�صي الفرحان بالعلقة بني البلدين  

ودور وجهود جمعية العون املبا�صر يف كينيا ويف اأفريقيا, م�صريًا اإلى اإجنازات 

اجلمعية الكبرية التي تتمثل يف بناء امل�صاجد وحفر االآبار وكفالة االأيتام وبناء 

املدار�س النموذجية  واالهتمام بالتعليم يف جميع مراحله من االبتدائية اإلى 

اجلامعة. 

تقدمه  ما  اإن  احلاكم,  االأغلبية  حزب  ع�صو  دعــايل,  اآدم  قال  ناحيته,  من 

جمعية العون املبا�صر من جهود جبارة يف تنمية االإن�صان الكيني هي جهود 

متكاملة ومدرو�صة, »ونتمنى من جميع املنظمات واملوؤ�ص�صات غري احلكومية 

�سمن فعالياتها �ملتعددة يف �سهر رم�سان

»العون المباشر« وزعت حاويات من التمور على 
جميع المناطق الكينية
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االأمة هي  اأن جامعة  اإلى  التعليم,« م�صريًا  اأن تعمل على منوالها خا�صة يف 
عليه  يثاب  ثمينا  كنزا  وتعتر  املبا�صر  العون  جلمعية  الفريدة  املن�صاآت  من 
معروف  �صخاء  وهــذا  املح�صنون  واملترعون  اجلمعية  هذه  على  القائمون 
التمور  ال�صخي بهذه  الترع  اليوم من  ن�صاهده  الكويتي »كالذي  ال�صعب  من 
تقدمه  ما  على  مثال  خري  وهــي  كينيا  يف  للم�صلمني  املقدمة  واالإفــطــارات 

اجلمعية من خدمات جليلة يف هذا البلد.«

اإ�صماعيل  العون املبا�صر يف كينيا الدكتور  بدوره, �صكر مدير مكتب جمعية 
وم�صاركتهم  ح�صورهم  على  الرملان  اأع�صاء  وجميع  ال�صفري  ح�صني  ح�صن 
مبينًا باأن ال�صعب االأفريقي ب�صكل عام وال�صعب الكيني ب�صكل خا�س »يوجه 
جادت  الذين  اخلريين  كل  اإلــى  والتقدير  باالمتنان  م�صفوعة  �صكر  كلمة 
اأيديهم الكرمية باخلري واأنف�صهم العظيمة بالبذل والعطاء اإ�صعادا للفقراء 
وامل�صاكني واالأيتام, وبناء بيوت يذكر فيها ا�صم اهلل, ومدار�س ومناهل علم  
العون  جمعية  ملوؤ�ص�س  بالدعاء  كلمته  وختم  االإ�صلم.  عقيدة  النا�صئة  ُتعّلم 
بادئ م�صرية  ال�صميط,  الرحمن  الدكتور عبد  باإذن اهلل  له  املغفور  املبا�صر 

اخلري يف اأفريقيا, تغمده اهلل برحمته واأ�صكنه الفردو�س االأعلى.
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�صهر  يف  امل�صاهدين  ال�صتقطاب  املحموم  التلفزيونية  القنوات  �صباق  يف 
زحمة  ويف  الوقت,  هذا  مثل  يف  عام  كل  العادة  هي  كما  الف�صيل  رم�صان 
ومكوناته  وطرقه  الطبخ  واأ�صناف  بالتعليقات  تعج  التي  االلكرتونية  املواقع 
و�صرحها بال�صور والفيديوهات والتعليقات املتنوعة, خرجت علينا اإعلنات 
حملة اإن�صانية خطفت االأ�صواء ودخلت اإلى القلوب واأعادت االأمل اإلينا بوجود 
طبيعته  من  جزءًا  الكرمي  لل�صهر  يعيدوا  اأن  اأرادوا  موؤمنني  م�صلمني  �صباب 

املقد�صة وفكرته النبيلة وهدفه االأ�صا�صي املتمثل باالإن�صانية احلقيقية.

خم�صة �صباب كويتيني هم حممد احل�صينان ود. عبد اهلل عبد الرحمن 

ال�صميط مدير عام جمعية العون املبا�صر وعبد الرحمن البداح وامل�صور 

حملتهم  اأطلقوا  الزعابي  �صلطان  ماجد  واملهند�س  ال�صايجي  اهلل  عبد 

اخلريية جلمع كفاالت للأيتام يف اأوغندا وكانت اأ�صلحتهم جاهزة قاطعة 

والتخطيط  والعلم  املحتاجني  م�صاعدة  بوجوب  اإميانهم  راأ�صها  على 

وا�صتغلل التكنولوجيا ل�صالح االإن�صان. 

يف مبادرة تعد عالمة فارقة يف م�سرية �لعمل �خلريي

شباب كويتيون ينجحون في جمع 600 ألف دينار كويتي 
في 12 ساعة لبناء 6 دور ايتام ) 3 في كينيا و 3 في مالي(
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دار  باإن�صاء  ال�صباب  هوؤالء  جنح   Q8ping مدونة  متابعة  خلل  ومن 
التوا�صل  مواقع  على  حملتهم  بــاإطــلق  ذلــك  بعد  ليقوموا  ال�صحابة 
وقد  اأوغندا  يف  االأيتام  من  عدد  لكفالة  الترعات  جلمع  االجتماعي 
و�صعوا املبلغ املطلوب ولكن اأهل اخلري كانوا, كعادتهم, �صباقني وتواقني 
الفر�صة  فا�صتغلوا  اأمامهم,  يجدونه  اخلري  اأبواب  من  باب  اأي  لدخول 
املطلوب  املبلغ  الترعات  وجتــاوزت  تقربًا  اهلل  اأعطاهم  مما  وترعوا 
باأ�صعاف م�صاعفة خلل �صاعات قليلة وذلك من خلل تفاعل املترعني 

من 50 دولة حول العامل.
ا�صتخدم ال�صباب املبارك تقنيات ال�صوت وال�صورة املتوفرة يف مواقع 
التوا�صل وجلاأوا اإلى االأ�صلوب الب�صيط واملبا�صر الأن فعل اخلري ال يحتاج 
واأعملوا  وغريها,  ال�صوتية  واملوؤثرات  والزينات  البهرجات  من  الكثري 
النا�س ب�صكل مبا�صر دون حواجز,  اإلى قلوب  قلوبهم يف طلبهم فو�صل 
وكان ال�صم جمعية العون املبا�صر فعله واأثره بكل تاأكيد الأن هذا اال�صم 

يعني الثقة وامل�صداقية و�صمان و�صول املبالغ مل�صتحقيها.

الذي �صوروه يف  الطفل ح�صن  �صخ�صية  ال�صباب يف حملتهم على  ركز 
بيته القدمي املتهالك وطريقة حياته الفقرية البائ�صة ووثقوا حياة ح�صن 
بعد انتقاله لدار االأيتام بثيابه اجلديدة والنظيفة و�صريره املرتب وحتى 

ابت�صامته و�صحكته اجلديدتني.

اأكرث من �صاعات معدودة  ت�صتمر  التي مل  ال�صباب اخلم�صة يف حملتهم  جمع 
�صاعة وهو ما فاق   12 األف دينار كويتي خلل   600 بلغت  التي  الترعات 
امل�صتهدف باأ�صعاف وحفزهم لتطوير م�صروعهم من وقفية لدعم كفالة 50 
يتيمًا وبناء ثلثة دور اأيتام اإلى بناء �صتة دور للأيتام 3 يف كينيا و 3 يف مايل .
طوبى لهم وملن �صاعدهم و�صاندهم و�صاهم يف اإجناح حملتهم ليحققوا 
كما  االآخـــرة   احلياة  يف  مكان  حجز  يف  االأ�صمى  الدنيا  احلياة  هــدف 
 - ر�صول اهلل  قال:  �صعد,  بن  �صهل  قال عن  الكرمي حني  نبينا  وعدهم 
�صلَّى اهلل عليه و�صلَّم -: ))اأنا وكافل اليتيم كهاتني يف اجلنة((, واأ�صار 

ج بينهما �صيًئا؛ اأخرجه البخاري. ابة والو�صطى, وفرَّ بال�صبَّ

وختاما فاإن الف�صل الكبري يعود للتفاعل الكبري من اأهل اخلري من املتابعني 
واملتفاعلني مع احلملة عر و�صائل التوا�صل االجتماعي االأمر الذي يعك�س 
وال  الكويتي خا�صة,  واملجتمع  االإ�صلمية عامة  املجتمعات  حب اخلري يف 
جتربة  خلو�س  االجتماعي  التوا�صل  و�صائل  يف  املوؤثرين  دعوة  اال  ي�صعنا 
العمل اخلريي مع متابعيهم بالتن�صيق مع اجلمعيات اخلريية التي تنظم 

هذا العمل وجتعل منه بابا لتنمية املجتمعات االإ�صلمية.

)دار الصحابة(  ستوفر 
المأوى والخدمات 
والرعاية ألكثر من 

50 يتيم
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لقـــــاء
حتدث عن �ل��قع �لتعليمي يف كينيا ودور �جلمعيات و�ملنظمات �لإن�سانية يف نه�سته وتط�يره

السفير الكيني: الجمعيات الخيرية كالعون المباشر 
تساهم في تطوير التعليم ورسم مستقبل أفضل لشبابنا
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م�صاعدة  واإمكانية  وتطوره,  كينيا  جمهورية  يف  التعليم  واقع  على  للطلع 
اجلمعيات اخلريية مثل جمعية العون املبا�صر يف تطوير التعليم, على اعتبار 
ا�صرتاتيجية  عليها  تقوم  التي  االأ�صا�صية  الركائز  من  اجلهل  حماربة  اأن 
الكويت  يف  كينيا  جمهورية  �صفري  مع  اللقاء  هذا  باإجراء  قمنا  اجلمعية, 

ال�صفري علي عبا�س.. وفيما يلي تفا�صيل اللقاء:

ما هي امل�شاكل التي يواجهها التعليم يف كينيا؟

ولكن  كينيا,  يف  التعليم  منها  يعاين  التي  الرئي�صية  امل�صكلة  هو  الت�صرب 
خلل  من  دوامهم  وتراقب  الطلبة  مواظبة  على  حتر�س  احلالية  احلكومة 

االإدارات املحلية يف املناطق.

ما �شبب الت�شرب من املدار�س براأيكم؟

اأبناءهم من الطلب يف كثري من االأحيان على م�صاعدتهم  يجر الوالدان 

االأعمال  واأغنام وماعز وغريها من  اأبقار  املا�صية من  يف عملهم مثل رعي 

بع�س  على  واحل�صول  ومعي�صتها  دخلها  يف  االأ�صرة  ت�صاعد  التي  الزراعية 

االأموال املطلوبة للتعليم يف املدار�س. ومن املعلوم اأن التعليم احلكومي العام 

يتقا�صى  الــذي  هو  اخلا�س  التعليم  وفقط  كينيا,  كل  يف  جماين  تعليم  هو 

عن  النظر  بغ�س  امل�صاريف  اإلى  يحتاج  الطالب  ولكن  الدرا�صية,  الر�صوم 

الر�صوم, ويحتاج اإلى الطعام باالإ�صافة اإلى اأن االأ�صرة تفقد يدًا عاملة. واالآن 

توجد خطة يف املدار�س احلكومية ت�صمى برنامج التغذية املدر�صية, وهو ما 

ي�صمن للوالدين اأن يتناول اأبناوؤهم وجبة واحدة على االأقل, الأن الطالب لن 

يفهم �صيئًا اإذا ذهب اإلى املدر�صة ومعدته خاوية ب�صبب ظروف الفقر.

هل يتطور التعليم يف كينيا اأم يتدهور؟

املناهج,  وجــودة  املناف�صة  م�صتوى  من  وا�صح  وهــذا  ويتح�صن,  يتطور  اإنــه 

خلل  من  ذلك  نوؤكد  اأن  وميكننا  ذلك.  يف  كبرية  جهودًا  تبذل  واحلكومة 

عدد طلبة اجلامعات يف كينيا والذي يتزايد بعد اأن كان الكثري من الطلب 

اإلى خارج كينيا الإكمال درا�صاتهم اجلامعية وما فوق اجلامعية,  يتوجهون 

وهذا ين�صحب على اجلامعات احلكومية واجلامعات اخلا�صة اأي�صًا. 

اإن�صاء  لنا  العون  يد  مبد  الراغبة  اخلريية  اجلمعيات  على  اأقــرتح  واإنني 

التعليم  مدار�س خا�صة بهم بحيث تكون هذه املدار�س متكاملة وجتمع بني 

الديني والتعليم العلمي واملهني وذلك ي�صاهم يف تعريف ال�صباب وتفقيههم 

بدينهم باالإ�صافة اإلى تاأهيلهم العلمي والفني مل�صتقبل اأف�صل للطلب.

واأ�صري اإلى اأنه يوجد يوجد يف كينيا بع�س املناطق املهملة وميكن جلمعية العون 

ال�صباقة يف جمال دعم التعليم يف اأفريقيا اأن تر�صل فريقًا اإلى هذه املناطق 

املحرومة ليقيموا الو�صع باأنف�صهم ويطلعون على احلاجات احلقيقية الأهايل 

هذه املناطق وكيفية التعامل معها لتح�صني امل�صتويات التعليمية هناك. هذه 

املناطق موجودة يف ال�صمال ال�صرقي من كينيا مثل ماديرا وواكيل, واأي�صًا 

الكتب من املنهاج  اإر�صال  ال�صاحلي مثل ماليندي والمو. وميكن  القطاع  يف 

االبتدائي واالإعدادي للطلبة يف هذه املناطق خا�صة واأنهم لي�صوا م�صتقرين 

ب�صبب رعايتهم للما�صية وتنقلهم امل�صتمر بحثًا عن املراعي واملاء. 

التعليم الحكومي مجاني..لكن الطالب 
بحاجة إلى مصاريف لسد احتياجاته

الكوثر - خا�س
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كيف تنظرون اإلى اأعمال جمعية العون املبا�شر وم�شاريعها 

يف كينيا وخا�شة التعليمية ومنها جامعة الأمة التي اأ�ش�شها 

د. عبدالرحمن ال�شميط رحمه اهلل؟

فقد  كينيا,  يف  وم�صتدامة  عظيمة  مب�صاريع  تقوم  املبا�صر  العون  جمعية 

اأ�ص�صت العديد من املدار�س االبتدائية واالإعدادية والثانوية والفنية واملراكز 

الدينية. وحققت موؤخرًا حلمًا كبريًا ل�صباب كينيا يف تاأ�صي�س جامعة االأمة 

الكبرية التي بداأ بها املرحوم ال�صميط منذ زمن طويل. تعتر جامعة االأمة 

مركزًا مهمًا للتميز ومنطلقًا للعلم واملعرفة يف كينيا والبلدان املحيطة بها 

مثل تنزانيا وبروندي ورواندا وال�صومال واإثيوبيا واأوغندا وجنوب ال�صودان 

والتعليم  االإ�صلمية  الثقافة  دعــم  اإلــى  تهدف  وهــي  الـــدول.  من  وغريها 

اإلى  تهدف  كما  وعلمية,  قيادية  بكوادر  املجتمع  وتزويد  املنطقة  الديني يف 

توفري التعليم اجلامعي اجليد والفعال, خللق جيل من القادة والعلماء ذوي 

الكفاءة واملهنية العالية.

جامعة االأمة هي اأول جامعة اإ�صلمية يف كينيا, وقد حاولت احلكومة الكينية 

ن�صعر  ونحن  جامعة.  الإن�صاء  املختلفة  االإ�صلمية  املنظمات  ت�صجيع  كثريًا 
ال�صخمة  اإن�صائهم هذه اجلامعة  املبا�صر على  العون  بامتنان كبري جلمعية 
والتي تقع يف موقع مميز وم�صاحتها كبرية وكل االأبنية جديدة. وقد بداأت 
هذه اجلامعة بالعمل ب�صكل ممتاز وبداأ الطلب امل�صلمون باال�صتفادة منها 
من  االآن  االأمــة  جامعة  اإن  القول  ون�صتطيع  اإليها,  واالن�صمام  فعلي  ب�صكل 

اأف�صل اجلامعات يف غرب اأفريقيا. 

وال�صريعة  الكمبيوتر  عــلــوم  مثل  التخ�ص�صات  ببع�س  اجلامعة  بـــداأت 
اأخرى  تخ�ص�صات  الإ�صافة  جار  العمل  ولكن  االأعمال  واإدارة  االإ�صلمية 
يف  مميزة  دفعات  بتخريج  �صتقوم  اجلامعة  باأن  واأعتقد  كينيا,  يف  مطلوبة 

ال�صريعة االإ�صلمية وجميع التخ�ص�صات االأخرى.

جمعية العون املبا�صر تقوم باأعمال عظيمة يف كينيا ولديهم مكتب يف كينيا 
حتت ا�صم جلنة م�صلمي اأفريقيا وقد كانوا دائمًا يف املقدمة يف قطاع التعليم 
يف جميع مراحله من املرحلة االبتدائية وحتى الدرا�صات العليا. وقد بداأوا 
بعدد حمدود من املدار�س وازداد العدد لي�صم مدار�س التعليم املهني اأي�صًا 
مبا ي�صاعد الطلبة على احل�صول على وظيفة اأو مهنة. وكانت جامعة االأمة 
التهنئة  كل  اجلمعية  ت�صتحق  اأمــر  وهو  املثمر  الطويل  امل�صار  لهذا  تتويجًا 

وال�صكر عليه.

ومن ناحية اأخرى, فاإننا نقدر نوعية م�صاهمات وم�صروعات العون املبا�صر يف 
كينيا ويف اأفريقيا حيث تختار اجلمعية م�صاريع تنموية م�صتدامة ذات اأبعاد 

جامعة األمة مركز متميز ومنطلق 
للعلم والمعرفة في كينيا والبلدان 

المحيطة بها 
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اجتماعية واقت�صادية وتعليمية وبعيدة املدى مثل م�صروع القرو�س احل�صنة 

املحتاجة من  للأ�صر  توفري دخل مقبول  ت�صاهم يف  والتي  ال�صغر  املتناهية 

خلل م�صاريع �صغرية يقومون بها. هذا منوذج اإ�صلمي �صرعي وا�صح وجيد 

للتعامل مع االأ�صر املحتاجة من خلل تقدمي قرو�س �صغرية ومي�صرة بدون 

فوائد وب�صكل مبا�صر من خلل مكاتب العون يف كينيا.

التعليم في كينيا
حدثنا عن مراحل التعليم يف كينيا.. بدءاً من التعليم العدادي

يف كينيا,التعليم االإعدادي هو املرحلة االأ�صا�صية يف نظام التعليم الر�صمي. 
ودائما يبداأ من �صن ال�صاد�صة وي�صتمر ملدة ثمانية اأعوام. الهدف الر�صمي من 
التعليم احلكومي هو التهيئة التامة للطالب وتكيفه مع حال البلد �صيا�صيا 

واجتماعيا واقت�صاديا. فلذلك مت جتهيز املنهج اجلديد ليقدم تعليمًا اأكرث 

عملية وديناميكية ليلبي احتياجات الطلب يف امل�صتوى االإعدادي, وكذلك 

ملن يرغب باال�صتمرار اإلى مرحلة التعليم املتو�صط.

التعليم المتوسط

وماذا عن التعليم املتو�شط والثانوي؟

املتو�صط  التعليم  وبرنامج  ع�صرة.  الرابعة  �صن  يف  يبداأ  املتو�صط  التعليم 

بعد  تعليمهم  ينهون  الذين  الطلب  احتياجات  تلبية  ي�صتهدف  احلــايل 

م�صتوى  بزيادة  يرغبون  من  احتياجات  تلبية  وكذلك  املتو�صط,  امل�صتوى 

تعليمهم وملن يرغبون يف الو�صول مل�صتوى التعليم العايل. ويف هذا ال�صياق, 

يركز املنهج اجلديد على مواد تخ�ص�صية مهنية كاإدارة االأعمال والتقنيات. 

العام  التعليم  التعليم, تعليم عام وتعليم خا�س.  يوجد يف كينيا نوعان من 

ممول اإما حكوميا واإما من املنظمات واجلمعيات اخلريية, وتتم االإدارة عن 

طريق جمل�س النواب ورابطة والة االأمور واملعلمني. ومن الناحية االأخرى, 

يكون التعليم اخلا�س ممواًل فرديا اأو من املنظمات.

حتققت تطورات هائلة يف ن�صب املدار�س املتو�صطة. ففي 1961 كانت توجد 

151 مدر�صة متو�صطة فقط, باإجمايل ت�صجيل 30.120 واليوم يوجد 3000 

اأربعني يف املائة من الطالبات.  620.000  طالب بن�صبة   متو�صطة ت�صم 

المرحلة الثانوية

وهي  الثانوي,  للتعليم  جمهزة  موؤ�ص�صات  توجد  عبا�س:  ال�صفري  واأ�صاف 

املدار�س  يف  والتعليم  النجارة  مثل  والفنية,   املهنية  التخ�ص�صات  متنوعة 

وهذه  املطاعم,  �صلك  يف  والعمل  اللحيم  وفنون  وامليكانيك  واملحا�صبات 

التخ�ص�صات تقدم للطالب �صهادة الدبلوم.
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ملف العدد 

ال�صهر  �صمنا  عــام,  وككل  العام  هذا  يف  االإ�صلمي,  العامل  اأرجــاء  كل  يف 
االأجر  النار, نرجو  والعتق من  والغفران  الرحمة  الف�صيل, ونطلب من اهلل 
�صهر  واالأكــرث, هذا هو  االأكرث  ميزان ح�صناتنا  ن�صع يف  اأن  اآملني  والثواب, 
طالبني  واحت�صابًا,  اإميانًا  ليلة  كل  فيه  ونقوم  نهاره  ن�صوم  الذي  رم�صان 
الر�صا من العزيز الكرمي جل جلله, اإنه فر�صتنا الثمينة, فر�صتنا للعبادة 
�صفحة  نفتح  الأن  فر�صتنا  اهلل,  اإلــى  والرجوع  للتوبة  فر�صتنا  ال�صادقة, 
بكل بهجة  العيد  الكرمي, وجاء  اأم�صينا رم�صان  جديدة يف حياتنا.. هكذا 

وجمال ليق�صيه امل�صلمون يف كل اأنحاء العامل االإ�صلمي بكل �صعادة وفرح, 

هدية من اخلالق الباري للم�صلم بعد �صومه, قال اهلل تعالى: 

ا َيْجَمُعوَن } َّ َك َفْلَيْفَرُحوا ُهَو َخرْيٌ مممِ َذلمِ همِ َفبمِ َرْحَمتمِ مِ َوبمِ لمِ اهلَلّ َف�صْ { ُقْل بمِ
)58 �صورة يون�س(

 هو العيد االأول الذي احتفل به امل�صلمون وكان ذلك يف ال�صنة الثانية للهجرة.. 

ولعيد الفطر �صمات مميزة يف اأنحاء العامل كلها حيث يوجد م�صلمون.

عيد الفطر حول العالم ... لكل بلد طريقته
في الترحيب واالحتفال
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في ألمانيا موائد جماعية احتفااًل بالعيد

ثاين اأكر جالية م�صلمة يف اأوروبا توجد يف اأملانيا, اإذ يبلغ عدد امل�صلمني فيها 4 
مليني اإ�صافة اإلى 150 األف اأملاين اعتنقوا االإ�صلم, بع�س االأحياء االأملانية 
التي ي�صكن فيها م�صلمون تبدو كاأنها دول �صغرية م�صلمة خلل العيد, فتمامًا 
امل�صاجد  ال�صوارع وجدران  تزين  العيد  اإ�صلمي يف  بلد عربي  اأي  يفعل  كما 
واملباين بامل�صابيح والزينات احتفااًل بقدوم العيد ال�صعيد, بل واأي�صًا متتلئ 

املحال باأ�صناف الكعك املختلفة وتلقى اإقبااًل كبريًا من امل�صلمني.

يف العيد باأملانيا متتلئ امل�صاجد باأعداد كبرية من النا�س الأداء �صلة العيد, 
ال�صوارع من كرثة االزدحام,  وقد ي�صطر بع�س امل�صلمني الأداء ال�صلة يف 
ال  وعندما  العمل  لقانون  واحرتامًا  اأحيانًا  ولكن  الباكر,  ال�صباح  وذلك يف 
ت�صادف االإجازة الر�صمية يوم العيد, قد يقل عدد امل�صلني ب�صكل ملحوظ, 
عر  التهاين  تبادل  اأو  الليلية  بالزيارات  بالقيام  املعايدة  تقت�صر  عندها 
املعايدة اأو بوا�صطة كروت املعايدة اأو الريد االإلكرتوين يف حال مل يتمكنوا 

من اللقاء ب�صكل مبا�صر.

روا  لُي�صعمِ منتظم  ب�صكل  اأدائها  على  امل�صلمون  فيحر�س  للزكاة,  وبالن�صبة 
الفقراء منهم اأنهم مت�صامنون معهم, ويظهر خلل اأيام العيد ترتيب موائد 
يف  الواليات  كافة  من  وفود  جتتمع  حيث  جماعية  ب�صورة  للحتفال  العيد 

احتفالية جماعية تقام باملركز االإ�صلمي برلني.

بالعيد  كبرية  باحتفاالت  يقومون  مكثفة  طلبية  بعوث  بوجود  اأملانيا  متتاز 
يدعى اإليها ممثلون عن امل�صلمني, يتم خللها التناق�س يف ق�صايا امل�صلمني 
من كافة الزوايا, وت�صهد االحتفاالت تكرميًا حلفاظ القراآن الكرمي من بني 

اأبناء اجلالية.

في فرنسا.. تخفيضات في أسعار ثياب العيد

يف فرن�صا يبداأ امل�صلمون احتفالهم بالعيد يف وقت مبكر, وذلك بذهابهم اإلى 
املتاجر املختلفة ل�صراء م�صتلزمات العيد قبل نهاية رم�صان, االأمر الذي دفع 
العديد من املتاجر الفرن�صية للإعلن عن تخفي�صات وا�صعة للم�صرتين من 

امل�صلمني يف نهاية رم�صان.

يتم  اإذ  اخلا�صة,  طريقتها  على  الفطر  بعيد  حتتفل  امل�صاجد  فــاإن  كذلك 
تزيينها منذ وقت مبكر ال�صتقبال العيد حيث يقوم امل�صلمون باأداء ال�صلة, 
ولكن يوم العيد لي�س عطلة ر�صمية, ومع ذلك فاإن الطلب امل�صلمني يتغيبون 

عن مدار�صهم, والعديد من املدار�س الفرن�صية تت�صامح مع هذا االأمر.
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في ماليزيا ... البيت المفتوح

يوم العيد يف ماليزيا هو يوم غفران الذنوب ون�صر روح الت�صامح, حيث ُيعتر 

ا بالتقاليد املاليزية يف امللب�س  االحتفال بعيد الفطر حدثًا مفعمًا باحلياة, وغنيًّ

واملطعم, ويت�صم باحلفاوة البالغة التي متتاز بها البيوت املاليزية يف هذا اليوم.

يف  الفطر  عيد  �صباح  امل�صلمني  مليني  يجتمع  المبور«  »كواال  العا�صمة  يف 

ملب�صهم  يلب�صون  وهــم  اخلطبة,  ول�صماع  العيد,  �صلة  الأداء  امل�صاجد 

التقليدية املتميزة التي تتاألق باألوانها الزاهية, واأغطية الراأ�س التي ت�صتهر 

بها الدول االآ�صيوية.

اآ�صيا  يف  �صائع  هو  كما  ماليزيا,  م�صلمي  بني  عليها  متعارفًا  لي�صت  »املعانقة« 

واأفريقيا, ويكتفون بامل�صافحة ب�صكل ميتلئ بالوقار والرزانة, ومن ال�صائع يف 

ماليزيا اأن ت�صارك الن�صاء يف » �صلة العيد « وهن يرتدين امللب�س البي�صاء 

املحت�صمة, اأو رداء ال�صلة الذي يغطي كامل اجل�صد وال يظهر منه غري الوجه.

تقيم ماليزيا م�صابقات �صخمة حلفظ القراآن الكرمي, على م�صتوى الثلث 

عاملية  م�صابقة  دائــرة  كل  يف  وتقام  البلد.  منها  تت�صكل  التي  والية  ع�صرة 

حلفظ القراآن الكرمي, ت�صرتك فيها اأربعون دولة اإ�صلمية.

ماليزيا,  يف  امل�صلمون  ينظمه  العربية  البلدان  بع�س  يف  �صائع  تقليد  هناك 

وهو ما ي�صمونه بـ » البيت املفتوح « وهي عادة حملية يتم خللها فتح اأبواب 

املنازل ال�صتقبال اجلريان واالأ�صدقاء واالأقارب, وقد ين�صم كذلك امل�صلمون 

لتناول وجبة   » املفتوح  البيت   « اإلى ذلك  الغرباء  والهنود وحتى  ال�صينيون 

�صهية, واال�صتمتاع باملعجنات املنزلية, واالأطعمة املحلية.

من اأ�صهر اأطعمة العيد يف ماليزيا الـ »كيتوبات«, الذي ُي�صَنع من االأرز الذي 

ُيطهى يف اأوراق »البامبو«, وُيلف على �صكل ما�صة. كذلك يوجد الـ »ليماجن« 

والـ  اخليزران،  يف  واملطهو  الهند،  جوز  بحليب  املخلوط  الأرز  من  ويتكون 

بها  يتميز  خا�صة  بو�صفات  املخلوط  البقر  حلم  من  امل�صنوع  »ريــنــداجن«، 

املاليزيون.
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في اليمن أكالت خاصة بالعيد

االأواخــر من رم�صان  الع�صر  ب�صكل خا�س يف  اليمن  العيد يف  تبدو مظاهر 
اأكوام من احلطب تعبريًا عن الفرح  الكرمي, حيث يف ليلة العيد يتم حرق 
بقدوم العيد ويقوم اأهل القرى يف اليمن بنحر الذبائح وتوزيع حلومها على 
اجلريان واالأ�صدقاء, واجللو�س يف جمال�س طيلة اأيام العيد لتبادل احلكايات 
املختلفة. اأما يف املدن فيذهبون لتبادل الزيارات العائلية عقب �صلة العيد, 

م للأوالد » العيدية «. وتقدَّ

اأ�صهر االأكلت اليمنية التي ال يكاد يخلو بيت ميني منها, وتتاألف  لتة«  »ال�صَّ
واالأرز  اللحم  من  قليل  مع  املطبوخة  البطاطا  وقطع  املدقوقة  احللبة  من 
رقائق  عن  عبارة  وهي  ال�ّصباية,  اأو  حن  ال�صّ بنت  هناك  واأي�صًا  والبي�س, 
من الفطري متما�صكة مع بع�صها البع�س وخملوطة بالبي�س والدهن البلدي 

والع�صل الطبيعي.

وتختلف عادات العيد يف اليمن بني املدن والقرى, حيث تاأخذ هذه العادات 
العامة,  ال�صاحات  اإحدى  التجمع يف  اأكر, عر  ا  اجتماعيًّ القرى طابًعا  يف 

واإقامة الرق�صات ال�صعبية والدبكات فرًحا بقدوم العيد.
�أطفال ي�سارك�ن يف �سالة �لعيد يف ك��س�فا
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في السودان

باإعداد  اأهل ال�صودان بكل عزمية   منذ منت�صف �صهر رم�صان املبارك, يبداأ 
وال�صابليه  فور  والبيتي  الغريبة  مثل  واخلبز,  الكعك  واألــوان  احللوى  اأ�صناف 
وال�صوي�صرول بكميات كبرية تكفي جلميع الزائرين الذين يتوافدون بعد �صلة 
ويتبادلون  ي�صهدها اجلميع,  امل�صاجد,  قرب  ال�صاحات  توؤدى يف  والتي  العيد, 

ا, ويتجاوزن عّما �صلف من خلفات بينهم . التهاين, ويحلل بع�صهم بع�صً
ت�صتمر طوال االأيام االأولى من �صوال الزيارات من رحلت عائلية و�صبابية 
العيد يف  بها  يتميز  مهمة  �صمة  والعيدية  النيل..  نهر  على �صفاف  وخا�صة 
النقود  من  قطعًا  والكبار  واالأخـــوال  واالأعــمــام  االأب  مينح  حيث  ال�صودان 

لل�صغار لي�صرتوا بها ما يحلو لهم من االألعاب واملاأكوالت.

وب�صكل عام  يتوافد رجال احلي يف كثري من القرى اإلى منزل اأحد الكبار, 
اأو اأي مكان متفق عليه, حيث مع كل �صخ�س اإفطاره, ثم يخرجون جماعات 
حيث  واالأطفال,  الن�صاء  تفعله  ال�صيء  ونف�س  ال�صن.  وكبار  املر�صى  لزيارة 
ينطلق  اأن  قبل  للجريان,  والتهاين  الزيارات  يف  االأول  اليوم  نهار  يق�صون 
واالأ�صحاب يف  واالأقــارب  االأهل  لزيارة  الع�صر  و�صلة  الغداء  بعد  اجلميع 

االأحياء االأخرى.

//http://abunawaf.com/wp-content/uploads/201507 :م�صدر ال�صور
/http://islamstory.com :م�صدر املعلومات
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حكم وأمثال

عاملوا الناس بما يظهرونه لكم , واهلل يتولى ما 
في الصدور

عمر بن اخلطاب

إنكم تغفلون عن أفضل العبادات، التواضع 

                                

عائ�صة اأم املوؤمنني

حفظ  و   ، الحال  إصالح  و   ، العفاف   : أربع  المروءات 
اإلخوان ، و إعانة الجيران

معاوية بن اأبي �صفيان

سواء  عجوز  هو  التعلم  عن  يتوقف  شخص  أي 
كان في العشرين أو الثمانين

هرني فورد

العلم ال يعدله شيء إذا كان خالصا

                                      

اأحمد بن حنبل 

أكثرت  وإن  نفع،  منه  أقللت  إن  كالدواء  الكالم 
منه قتل

عمرو بن العا�س

عندما  ويصعب  إال  سهل  شيء  من  هناك  ليس 
تقوم به مجبراً

فيثاغورث

ليس هناك طريق إلى السالم فالسالم هو الطريق

غـــانـــدي

العاقل يستفيد من أعدائه والغبي ال يستفيد من 
أصدقائه

اأني�س من�صور
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مكان

املعلم  اأن�صاأ هذا  الذي  العا�س  بن  العادل عمرو  االإمام  من�صئه  با�صم  �صمي 
االإ�صلمي املهم �صنة 21 هـ, 641 م.

هو امل�صجد الوحيد الذي ا�صرتك يف حتديد قبلته ثمانون �صحابيًا وله مكانته 
اخلا�صة فهو الرابع يف االإ�صلم واالأول يف قارة اأفريقيا. يوجد هذا امل�صجد 

املهم يف دولة م�صر.. كان وما زال منرًا للح�صارة االإ�صلمية يف العامل.

هو واحد من امل�صاجد التي �صكلت علمة بارزة ب�صبب قدمه من حيث زمن 
البناء وب�صبب موقعه املميز. يف ليايل رم�صان املليئة بالعبادة والطاعة يقف 
النيل  اأر�ــس  يف  ال�صلة.  الأداء  ــام  االإم خلف  امل�صلني  من  االآالف  ع�صرات 
القدمية,  االأثرية  املنطقة  تلك  ويف  املــاآذن  اآالف  بلد  اهلل,  بعناية  املحرو�صة 
ليكون  العا�ص«  بن  »عمرو  جامع  يقبع  القدمية،  م�صر  قلب  يف  بالف�صطاط 

منًرا للح�صارة االإ�صلمية يف العامل.

روعة الت�صميم املعماري عامل �صاهم يف اإك�صاب امل�صجد مهابة ويف اإحداث 
وت�صر  العيون,  له  ترتاح  الذي  العميق  االإميــاين  امل�صهد  ببلورة  نوعية  نقلة 
من  �صهدها  التي  التو�صعات  بعد  للجامع  احلالية  امل�صاحة  تبلغ  اإذ  بروؤيته, 
خلل حكام م�صر الذين تعاقبوا على حكمها يف خمتلف الع�صور, 13200 
يرجع  مئذنة  وله  ال�صنة,  اأيــام  بعدد  عمودًا   365 على  ويحتوي  مرتمربع, 
تاريخها اإلى ع�صر مراد بك وتتكون من دورة واحدة ذات قيمة خمروطية. 
تتو�صطه قبة قائمة على ثمانية اأعمدة رخامية ذات تيجان خمتلفة جلبت من 

عمائر قدمية, ويتوج واجهات امل�صجد من اخلارج �صرفات هرمية م�صننة. 

ل يقت�صر ن�صاط اجلامع على ال�صالة فقط، حيث توجد هناك ف�صول تقوية 
الدينية, ف�صًل  الكتب واملراجع  بالعديد من  جمانية, ومكتبة دينية عامرة 
عن اأن�صطة اجتماعية اأخرى ودرو�س العلماء والعديد من �صيوخ االأزهر ويقبل 

على املكتبة الطلب واأ�صحاب البحوث.

 امل�صدر
 http://www.albayan.ae/supplements/ramadan/sites/20121.1695639-26-07-

م�سجد عمرو بن �لعا�ص ..

رابع مسجد في اإلسالم 
وأول جامع في أفريقيا
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م�سجد عمرو بن العا�ص
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سفير الخير
يف  اليــزال  وقعها  ان  اإال  م�صت,  �صنوات   10 من  اكرث  قبل  عابرة  �صطور  هي 
الذاكرة .. تلك هي �صفراتنا مع �صيخنا الداعية الدكتور عبدالرحمن ال�صميط 
رحمه اهلل الى جمهورية تنزانيا يف العام 1999 ثم الى كينيا وت�صاد وافريقيا 
للقارئ  منها  جزءًا  ..  ن�صتعر�س  ن�صيانها  الميكن   2001 العام  يف  الو�صطى 
الكرمي لنرتحم معا على ان�صان وهب حياته للدعوة..  بداأنا معه مبقال �صحفي, 
قبل اأن نعرفه عن قرب, ي�صيد باجنازاته ويبارك خطواته, وانتهينا معا ب�صحبة 

دعوية طفنا خللها دول القارة ال�صمراء, ال تزال ناخذ منها العر ... 

المقال
الليراليني  للكتاب  اقراأ  واأنا  دائمًا يف خميلتي  يرتدد  الذي  املحري  ال�صوؤال 
هجومهم على العمل اخلريي يف البلد لتاأليب احلكومة بل الواليات املتحدة 
هــوؤالء  »يلعلع«  ملــاذا  يقول  االرهابيني  متويل  بحجة  اخلريية  جلاننا  على 
بـ»ال�صياح« والطعن مع الت�صكيك بتلك اجلمعيات اخلريية كلما قرروا ذلك 
يف جل�صاتهم اخلا�صة وممار�صة هواياتهم املف�صلة يف اال�صاءة الأهل اخلري 
وجلان الدعوة, و»ي�صمتون« بل ويتوارون عن االأنظار االإعلمية كلما �صمعوا 
باإ�صادة باأعمالها وبراءتها من متويل االإرهاب حتى واإن �صدرت من وا�صنطن 
او بكارثة قد حلت  اأخرهم بخر مفجع  اأحدا قد  او منظمات دولية وكاأن 
عليهم؟! هم »�صاطرين« يف بث اال�صاعات والعي�س باأوهام ال اأ�صا�س لها من 
اأجل اثبات �صحة نظريتهم املتمثلة يف ان كل ما تقوم به تلك  ال�صحة من 
القتلة  الفجار  الى  اأموالنا  اللجان غري منظم وال مدرو�س, وبالتايل تذهب 

ممن يزهقون ارواح النا�س بل ذنب طلبًا للجنة!!

اأحدهم �صل �صيفه على جمعية العون املبا�صر - جلنة م�صلمي اأفريقيا - وراح 
الى  به  الطرح وهجوم ع�صوائي و�صل  يفرغ ما يف جعبته من »�صطحية« يف 
مديرها العام الدكتور الفا�صل عبد الرحمن ال�صميط الذي �صرف الكويت يف 
خمتلف املحافل الدولية ال �صيما االأفريقية حتى و�صلت ب�صماته اإلى القاهرة 
باأ�صرها بل وجتاوزتها و�صط تكرمي الهيئات الر�صمية وغري الر�صمية, ناهيك 
عن احلكومات املتعددة, ومع هذا مل نقراأ للكاتب اأي ح�صنة لتلك االأعمال 
اخلريية اأو جلاننا العاملة يف هذا املجال اال للموؤ�ص�صات التي ت�صري على هواه 

ومتا�صي توجهه ورغباته!

واإزاء هذا »الت�صويه« املتعمد, وجدت الولايات املتحدة غطاًء �صرعيًا وحمليًا 
لتكثيف ال�صغط على احلكومة الكويتية والتي بدورها »ما �صدقت خر« , ومن 

اللجان دون  تلك  الوالء« راحت تفت�س بطريقة »م�صحكة« على  »اثبات  باب 
واالأمتعة املترع بها من قبل املح�صنني  تركيز حتى و�صلت ملخازن امللب�س 
مت  وبنطلون  قمي�س  مــع  د�صدا�صة  وكــم  غــرتة  كــم  لتعرف  واملت�صدقني 
للخارج االأمتعة  تلك  بعد ذلك قرارها مبنع �صحن  اأ�صدرت  ثم  بها!   الترع 

ت�صتخدم يف  « قد  �صراويل  و  » فنايل  اللجان, من  تلك  وكــاأن ما يف خمازن 
اخلارج لو�صع االأحزمة النا�صفة عليها!!

على الطاير
ب�صراحة, ال األوم د. ال�صميط عندما قرر اأخريًا العي�س يف مدغ�صقر و�صط 
الفقراء وامل�صاكني الذين يدعون للكويت و�صعبها وحكومتها باخلري والركة 
ب�صبب ما يحدث عندنا من م�صايقات للعمل اخلريي يتبناها بع�س الكتاب 
والتلفزيون  ال�صحافة  عن  بعيدًا  ليعي�س  االأمريكي  ال�صغط  مع  املتاأمركني 
واأجهزة االإعلم املختلفة وال يعود اإال يف املنا�صبات ليكون يف اأجواء اأفريقية 
خالية من »�صوائب« ال�صيا�صة, دون ان اجتاهل التاأثري االيجابي للهجوم على 
العمل اخلريي, والذي عادة ما يتمثل يف زيادة عدد املترعني واملت�صدقني 
من  »ح�صنة«  وهــذه  وخارجها,  البلد  داخــل  يف  اخلريية  امل�صاريع  ــادة  وزي

الليراليني ال يختلف عليها اثنان!
ومن اأجل ت�صحيح هذه االأو�صاع باإذن اهلل ... نلقاكم !

د. السميط ما يهزك ريح !

وليد اإبراهيم االأحمد
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عادات وتقاليد

االإرث  هذا  له,  املميز  والديني  واحل�صاري  الثقايف  اإرثه  العامل  بلد يف  لكل 
هو الكنز الثمني الذي ل يفرط به اأبناء ال�صعب اأبدًا، مهما توالت الأزمان، 
معينة  بعادات  كبريًا  مت�صكًا  ــدول  ال من  كثري  يف  فنجد  االأجــيــال,  وتتالت 
ال�صعب على املحافظة على  ال�صعوب, فحر�س  وتقاليد متيزه عن غريه من 
االأولى  بالدرجة  تعني  واأ�صلفه  اأجــداده  عن  ورثها  التي  والتقاليد  العادات 

التزامًا بالقيم واملبادئ التي تربى عليها ال�صابقون... 

واإندوني�صيا... البلد االإ�صلمي االأكر.. ال زال �صعبه اإلى يومنا هذا متم�صكًا 
بقوة ببع�س العادات والتقاليد من قبل االإ�صلم ومن بعده.  

1- التاثونغ
مهرجان »كاب جو ميه« الذي تعود جذوره اإلى جنوب ال�صني, والذي يقام 
ال�صيني  العام  انتهاء احتفاالت  االإندوني�صية جاكرتا مبنا�صبة  العا�صمة  يف 
اجلديد يف �صهر فراير, يتميز بعدة طقو�س لعل اأهمها »التاثونغ« وي�صتخدم 
بح�صب  »�صامبا�س«  قبيلة  من  اأ�صخا�س  باإجرائه  يقوم  الذي  الطق�س  هذا 

تقاليدهم يف طرد االأرواح.

2- الزواج
الغريبة نوعًا ما, حيث ي�صطر  العادات  اإندوني�صيا حتكمه بع�س  الزواج يف 
من  العرو�س  ابنته  حمل  اإلــى  االإندوني�صية  التقاليد  بح�صب  العرو�س  والــد 
بيته حتى بيت زوجها اإذ ال يجوز لقدمها يوم الزفاف اأن تطاأ االأر�س وفقا 
اأن ي�صت�صيف العري�س يف بيته  اأن والد العرو�س عليه  للأعراف هناك, كما 

ملدة ت�صعني يومًا ك�صهر ع�صل.

3- قطع األصابع
اأو عند  اأحد الطقو�س غريبة االأطوار جدًا والتي تقام مبنا�صبة احلداد  هو 
وفاة اأحد االأقارب.. ففي اإندوني�صيا غالبًا ما يطبق على الن�صاء هذا الطق�س, 
الن�صاء  جتر  التي  االإندوني�صية  »داين«  قبيلة  يف  بكرثة  منت�صرًا  هذا  وجند 
على قطع اأجزاء من اأ�صابعهن عند وفاة اأحد اأفراد االأ�صرة بهدف جعلهن 
ي�صاركن االأ�صرة يف نف�س االأمل الذي �صعرت به, ويتم ذلك عر ربط االأ�صابع 
وبعد ذلك ترتك  ليتم برتها  دقيقة   30 ملدة  العليا  رفيع من اجلهة  بحبل 

في إندونيسيا... تمسك بالعادات واعتداد بها
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يف ال�صم�س لتجف ثم يتم حرقها ودفنها يف مكان خا�س.. والطني اأي�صًا له 
مكانة خا�صة يف طقو�س احلداد االإندوني�صية نظرًا العتقاد االأهايل اأنه يرمز 
اإلى عودة الروح لطبيعتها االأ�صلية ولذلك تلطخ الن�صاء اأج�صامهن به خلل 

طقو�س احلداد لفرتة زمنية معينة.

4- العيش مع األموات
هو الطق�س االأكرث غرابة... منت�صر يف منطقة توارجا ال حيث يقوم االأهايل 
وفقا لعاداتهم بالعي�س مع اأقاربهم املوتى قبل اأن يتم دفن جثثهم لعدة اأ�صهر 

يف اإحدى غرف منازلهم.

5- في رمضان
12.7 % من جمموع ال�صكان امل�صلمني يف العامل موجودون يف اإندوني�صيا 
يف  امل�صلمني  عــادات  تتمثل  حيث  هناك,  مميزة  نكهة  رم�صان  يعطي  مما 
قبل  امل�صاجد  اأن جتتمع جموعهم يف  اإندوني�صيا يف  رم�صان يف  االإفطار يف 
اأن  بعد  االأر�ــس,  على  االأطعمة  وو�صع  االإفطار,  طعام  لتناول  املغرب  اأذان 
يتم نقلها من املنازل, ويجل�س اجلميع قبل االأذان للإفطار جنبًا اإلى جنب, 
�صلة  اجلميع  يوؤدي  االإفطار  وبعد  والكبار,  وال�صغار  والفقراء,  االأغنياء 

املغرب جماعة.

اإندوني�صيا طعام  م�صلمو  عليها  يفطر  التي  الرم�صانية  االأطعمة  اأ�صهر  ومن 
ي�صمى »اأبهم« وهو عبارة عن نوع من احللوى اأ�صبه ما يكون بـ»الكعك« ويقدم 
ا »الرز« مع »اخل�صروات«  التمر اإلى جانبه. ومن املاأكوالت الرم�صانية اأي�صً

و»الدجاج« و»اللحوم«.

 kolak« اأنواع احللوى التي تقدم يف هذا ال�صهر حلوى ت�صمى اأ�صهر  ومن 
تلوة  وحلقات  ال�صرعي,  العلم  درو�ــس  وتن�صط  التمر,  مع  تقدم  كــوالك«   -
القراآن من اأول رم�صان اإلى اآخره؛ كما وت�صت�صيف الدولة بع�س اأهل العلم 
من خارج اإندوني�صيا ليدلوا بدلوهم يف هذا املو�صم املبارك, وُيلحظ تواجد 
الدعاة بكثافة يف تلك البقاع, حيث يتنقلون من مكان اإلى اآخر داعني اإلى 

اهلل باحلكمة واملوعظة احل�صنة.

وينتقل من  واالأزقــة,  ال�صوارع  يجوب  الذي  »امل�صحر«  اأندوني�صيا  تعرف  كما 
منزل اإلى اآخر بطبله وع�صاه يوقظ النا�س لتناول طعام ال�صحور.

وتقام يف هذا ال�صهر الف�صيل حفلت خا�صة بذكرى نزول القراآن الكرمي, 
وت�صتمر هذه احلفلت طيلة  للدولة,  الرئا�صي  الق�صر  لها يف  الرتتيب  يتم 
ال�صهر الكرمي. وي�صارك التلفزيون االإندوني�صي واالإذاعة الر�صميان يف نقل 

اإحياء ليايل هذا ال�صهر الف�صيل.

ينتهزون  امل�صلمني  اأن  امل�صلم,  البلد  هذا  يف  املميزة  اجلميلة  التقاليد  ومن 
املتهاجرون,  ويت�صامح  املتخا�صمون,  ليت�صالح  املبارك  ال�صهر  هذا  فر�صة 
هذه  الت�صالح  حفلت  وتقام  و�صقاق,  خلف  من  بينهم  وقع  ما  ويتنا�صوا 
ترتيب  على  وي�صرف  بحلل«  »حــلل  عندهم  وت�صمى  امل�صاجد,  يف  عــادة 

املجال�س الت�صاحلية وجهاء النا�س وعلماوؤهم.

امل�صلمون  يحتفل  اإذ  اخلــا�ــصــة,  مكانتها  رم�صان  مــن  االأواخــــر  وللع�صر 
اأن ليلة القدر يف الليايل املفردة من الع�صر,  االندوني�صيون بها؛ وهم يرون 
الليايل  هذه  يف  والطاعة  العبادة  يف  ويجتهدون  ين�صطون  جندهم  لذلك 
الف�صيلة, والبع�س منهم يلزمون االعتكاف يف امل�صاجد فل يخرجون منها؛ 

ابتغاء مر�صاة اهلل, وطلًبا لثوابه.

واأما يف ليلة العيد, فيخرج امل�صلمون يف اإندوني�صيا اإلى ال�صوارع, يجولون فيها 
م�صيًا على االأقدام اأو يف ال�صيارات واأ�صوات اجلميع تهتف بالتكبري, ويرافق 
ذلك اأي�صًا القرع على الطبول, والعزف على بع�س االآالت املو�صيقية؛ تعبرًيا 

عن فرحة العيد, وابتهاًجا بقدومه.

http://www.elwatannews.com/news/details/798735 املصدر

/https://www.sfari.com/forums/sfari16/travel18628 املصدر
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األيادي البيضاءمن مشاريعنا

م.

صفاته وأخالقه 
اإلى  والده ي�صطحبه  اإذ كان  ال�صغر,  اأهم ما كان مييزه منذ  االلتزام من 
امل�صجد ل�صلة الفجر, فاأ�صبحت عادة وظل حمافظًا عليها حتى اآخر يوم 

يف حياته.

فقد  وبذلك  االآخرين  وم�صاعدة  االإنفاق  وحب  الكرم  والــده  عن  اأخــذ  كما 
ركة يف منزله ل�صقي املاء للنا�س اإذا تاأخرت �صفن  خ�ص�س - رحمه اهلل - بمِ

العم عبداهلل العلي المطوع ... عميد العمل الخيري

المولد والنشأة :
املح�صن عبد اهلل العلي املطوع رحمه اهلل تعالى من مواليد عام 
1345 هـ املوافق عام 1926 م يف الكويت. ن�صاأ يف ظل اأ�صرة 
وقد  وااللتزام.  واحلب  والرتاحم  التاآلف  م�صاعر  متلوؤها  طيبة 
الوهاب املطوع على تربيته  الوالد يرحمه اهلل علي عبد  حر�س 

واإخوته تربية �صاحلة قومية.

تعليمه
يف  الكتابة  اهلل(  رحمه   ( املطوع  العلي  عبداهلل  املح�صن  تعلم 
الُكّتاب, يف فرتة مبكرة من تاريخ التعليم يف الكويت, حيث كان 
التعليم حينئذ يركز على درو�س القراآن الكرمي ومبادئ القراءة 
والكتابة وتعليم املحا�صبة وغريها. بداأ حياته التعليمية مبدر�صة 
املل عثمان ودر�س يف املدر�صة املباركية واالأحمدية, وكان �صمو 
من  اهلل  يرحمه  ال�صباح  االأحمد  جابر  ال�صيخ  الراحل  االأمــري 
زملئه فيها وتخرج يرحمه اهلل من هذه املدر�صة عام 1940 
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جلب املاء من �صط العرب.

عمله وتجارته 
علي  املــعــروف  التاجر  ــده  وال فكان  جتــاريــة,  بيئة  يف  املطوع  املــرحــوم  ن�صاأ 
الهند  اإلى  امل�صافرة  ال�صفن  الذي كان يعمل يف جتهيز  الوهاب املطوع  عبد 
الوهاب ذات  �صركة علي عبد  فاأن�صاأ  ات�صعت جتارته  ثم  للتجارة.  واأفريقيا 
ال�صمعة املعروفة يف ال�صوق الكويتي واخلليجي, وكان عبد العزيز العلي ابنه 
االأكر �صاحب جتارة وا�صعة يف اململكة العربية ال�صعودية والكويت والعراق. 
ويف �صن الرابعة ع�صرة بداأ املح�صن عبد اهلل العلي املطوع يرحمه اهلل حياته 
العملية حتت رعاية والده وت�صلم م�صوؤولية اأمانة جتارته اأوقات �صفره خارج 

البلد.

بدر  اأبــو  اأدار  م,   1946 عام  28 فراير  اهلل يف  يرحمه  والــده  تويف  وملا 
وكان عمره حينئذ  معًا  والده  العزيز وجتارة  اأخيه عبد  يرحمه اهلل جتارة 

20 عامًا.

مساهمته في إنشاء أول بنك 
إسالمي كويتي

ال�صركة,  تلك  الإدارة  االأول  اليوم  منذ  اهلل,  يرحمه  املطوع  اهلل  عبد  التزم 
لديه  كانت  اإذ  املعاملة؛  يف  وال�صدق  الربا  عن  والبعد  الــزكــاة  بــاإخــراج 
بالربا  قط  يتعامل  مل  باأنه  يفخر  وكان  الربا,  بحرمة  وجازمة  تامة  قناعة 
بنك  تاأ�صي�س  على  امل�صجعني  اأوائــل  من  كان  لذلك  غريها,  اأو  البنوك  مع 
اإ�صلمي يتعامل وفق ال�صريعة ال�صمحاء, فتعاون مع اإخوانه يف اخلليج وو�صع 

النظام االأ�صا�صي لفكرة اإن�صاء بنك دبي االإ�صلمي مع ال�صيخ اأحمد البزيع 
�صمحت  وملا  التاأ�صي�س.  عند  دبي  بنك  رئي�س  لوتاه  اأحمد  وال�صيد  اليا�صني 
اأول  اإ�صلمي, كان  احلكومة الكويتية والبنك املركزي الكويتي باإن�صاء بنك 
اإن�صاء  من و�صع نظامه االأ�صا�صي وفكرته, حيث كان االجتماع االأول لفكرة 
بيت التمويل الكويتي يف مكتب املرحوم عبد اهلل العلي املطوع يف �صارع �صامل 
اهلل  يرحمه  اأودع  الكويتي  التمويل  بيت  اأن�صىء  اأن  وبعد  باملرقاب.  املبارك 
فيه وقد كانت حينها مغامرة حقيقية يف جتربة  ا�صتثناء  اأمواله بل  جميع 
نا�صئة فردية غريبة على الو�صط االقت�صادي اآنذاك, وهو ما يعد دليًل على 

�صجاعته وجراأته وثقته باهلل.

أوجه اإلحسان في حياته 
اأنه واجب �صرعي  العمل اخلريي على  اإلى  اجته عبد اهلل املطوع يف حياته 
على كل من ملك ما ينفقه يف �صبيل اهلل. فو�صف باأنه اأبو امل�صاكني واالأيتام, 
وللفقراء  العامل  واأيــتــام  واأرامـــل  مل�صاكني  كبرية  بخ�صارًة  رحيله  وو�صف 
واجلوعى. لقب رحمه اهلل يف يوم وفاته بلقب »اأمري العمل اخلريي «, وقد 
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وتنوعت اأوجه االإح�صان يف حياته يرحمه اهلل ومنها:

أواًل: عمارة المساجد 
تزيد  امل�صاجد التي اأ�ص�صها اأو �صارك يف عمارتها على مئتي م�صجد ومنها:

اأندوني�صيا  االجتماعي  االإ�صلح  جمعية  طريق  عن  اأندوني�صيا  يف  م�صاجد 
 225 اإ�صلمية من حيث عدد ال�صكان, يزيد عدد �صكانها على  اأكر دولة 
العلي  عبداهلل  املح�صن  اأ�ص�س  فقد  ولذلك  م�صلمون,  منهم   %  90 مليونا 
املطوع يرحمه اهلل عددا كبريا من امل�صاجد يف جمهورية اأندوني�صيا وحدها 
االإ�صلح  بجمعية  االأو�صط  وال�صرق  اآ�صيا  �صرق  جنوب  مكتب  باإ�صراف    ,

االجتماعي.

اأندوني�صيا عن طريق بيت الزكاة  اإن�صاء م�صاجد يف  كما قام بامل�صاهمة يف 
بيت  بوا�صطة  اأندوني�صيا  يف  م�صجدًا   17 بت�صييد  اهلل  يرحمه  �صاهم  حيث 

الزكاة يف الكويت.

مساجد في بنغالدش عن طريق 
جمعية اإلصالح االجتماعي

تعد بنغلد�س ثالث اأكر بلد اإ�صلمي من حيث عدد ال�صكان بعد اأندوني�صيا 
وباك�صتان حيث قام يرحمه اهلل باإن�صاء العديد من امل�صاجد واملدار�س بهذا 
جمعية  يف  االإ�صلمية  الدعوة  للجنة  التابع  بنغلد�س  مكتب  بوا�صطة  البلد 

االإ�صلح االجتماعي.

مساجد في قيرغيزستان عن طريق 
جمعية اإلصالح االجتماعي

اآ�صيا,  �صرق  دول جنوب  من  بي�صكيك,  وعا�صمتها   جمهورية قريغيز�صتان 
 %  75 فيها  امل�صلمني  ون�صبة  ن�صمة,  مليني   5 على  �صكانها  عدد  ويزيد 

اأ�ص�س فيها يرحمه اهلل م�صجدين.

مساجد في الهند عن طريق بيت 
الزكاة

اأ�ص�س يرحمه اهلل ثمانية م�صاجد يف الهند عن طريق بيت الزكاة يف الكويت.

ثانيًا: كفالة 485 يتيمًا
كان املح�صن اأبو بدر يرحمه اهلل يقتدي بالنبي �صلى اهلل عليه و�صلم يف امل�صح 

على راأ�س اليتيم, فكفل 485 يتيما بوا�صطة بيت الزكاة يف الكويت
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لإلشتراك الخط الساخن
22444667/8 - 1866888

ثالثًا: تأسيس عدد من المدارس 
اإلسالمية

املدار�س  من  العديد  بناء  يف  اهلل  يرحمه  املطوع  اهلل  عبد  املح�صن  �صاهم 
يف جميع اأنحاء العامل االإ�صلمي وذلك حلبه دعم التعليم االإ�صلمي الذي 
يهذب االأخلق ويعمل على تر�صيخ العقيدة وربط العبد بربه, باالإ�صافة اإلى 

كفالة عدد كبري من طلب العلم.

واحدة من اآالف ال�صهادات على كرم املرحوم و�صخائه واأعماله اخلريية هي 
�صهادة من الداعية ال�صيخ الدكتور حممد العو�صي ويقول فيها:

اأو  اأيها العم الكبري.. ما دخلت عليك مرة وب�صحبتي حمتاج  ))خ�صرناك 
اإال  ب�صد حاجته, وما عر�صت عليك م�صروعًا خرييًا  واأ�صعدتني  اإال  مكروب 
وكان لك ال�صبق يف البذل, وما زلت اأذكر قبل ثلث �صنوات يف �صهر رم�صان 
لرابطة  االأ�صبق  الرئي�س  العطا�س  اأمني  ال�صيد  منزل  يف  كنت  وقد  املبارك 
املكرمة, وجاء ذكرك عر�صًا فتحول املجل�س كله  االإ�صلمي يف مكة  العامل 
وذكر  ومغاربها,  االأر�ــس  م�صارق  يف  امل�صلمني  عم  الذي  ف�صلك  عن  حديثًا 
امل�صردين  اأحــوال  على  للطلع  اأظــن   - ب�صحبتك  كــان  اأنــه  العطا�س  لنا 
البورميني - فلما راأى اأبو بدر اآالف امل�صردين يف العراء ا�صرتى لهم... قرية 
اأيها العم الرحيم.. قال ر�صولنا الكرمي �صلى اهلل عليه و�صلم  وبناها لهم. 
ولقد  وال�صفقة,  الرحمة  قمة يف  كنت  لقد   .» الرحمن  يرحمهم  »الراحمون 
الذين  املحتاجني  واآالف  والعائلت  االأ�صر  ويخر  يجهر  اأن  ولغريي  يل  اآن 
يجهلون من اأين تاأتيهم املعونة, اآن االأوان اأن نقول لهم اإنها من عند الرجل 

ال�صالح عبد اهلل العلي املطوع, ال ل�صيء ولكن ليخ�صوك بدعواتهم((.

 /http://www.kuwait-history.net/vb املصدر
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لإلشتراك الخط الساخن
22444667/8 - 1866888

االإ�صم : .........................................................................

العنوان : ........................................................................

الهاتف : .......................................................................

   قيمة االشتراك السنوي

تدفع قيمة اال�صرتاك عن طريق حوالة م�صرفية اأو ب�صيك با�صم جملة الكوثر 

الكــــــويـــــت

للفراد 10 دنانري كويتية 

للموؤ�ص�صات 25 دينارا كويتيا

دول اخلليج والدول العربية 

40 دوالرا امريكيا

لل�صرتاك من باقي دول العامل 60 دوالرا امريكيا

على ضفاف الكوثر

ابنة  اعتنقت  النباتات,  ا�صم اهلل على  فيديو تظهر  بعد م�صاهدتها مقاطع 
�صيا�صي اإيطايل بارز مر�صح ملن�صب عمدة مدينة نابويل, ثالث اأكر املدن 

يف البلد, االإ�صلم.

لوكالة  ت�صريحات  يف  قالت  عامًا,   22 العمر  من  تبلغ  بارباتو,  مانويل 
االأنا�صول »اعتنقت االإ�صلم بعد متابعتي ملقاطع فيديو على موقع يوتيوب, 
تتحدث عن ظهور ا�صم اهلل على الكائنات والنباتات وقد اأثارت هذه االأ�صياء 

اهتمامي«.

الرملان  يف  ال�صابق  النائب  ابنة  وهي  عائ�صة  االآن  ا�صمها  اأ�صبح  مانويل 
االإيطايل فرانكو بارباتو.

باأنه  االإ�صلم  وا�صفة  االختيار  بهذا  ومت�صكها  �صعادتها  عن  عائ�صة  اأعربت 
»الدين احلق«, واأ�صافت »اأرتدي احلجاب االإ�صلمي واأنا اأحبه« , وقد نقلت 
�صحيفة اإلفاتو كوتيديانو االإيطالية »خا�صة« عن والد عائ�صة القول اإنه ي�صعر 
“بالقلق وال�صدمة” نتيجة خيار ابنته اعتناق االإ�صلم, فيما عّرت والدتها 

عن تفهمها لقرار ابنتها.

املصدر

elyomnew.com/news/worldwide/201653892#/01/06/sthash.fcjuk9Oz.dpuf

)اسم اهلل على النباتات( 
ألهمها اعتناق اإلسالم
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بطولة وإنجازات
ــــوزن الــثــقــيــل يف 25 �ــصــبــاط/ تـــوج حمــمــد عــلــي بــطــًل لــلــعــامل يف ال
يف  اللقب  حامل  لي�صتون  �صوين  مواطنه  على  فــوزه  بعد  فراير1964 
على  فــوزه  وكــرر  ال�صاد�صة.  اجلولة  خــلل  القا�صية  بال�صربة  ميامي 
 1965 اأيار/مايو   25 يف  لقبه  عن  دفاعًا  االأولــى  مباراته  يف  لي�صتون 

بال�صربة القا�صية يف اجلولة االأولى.

اجلمعية  ت�صنيف  1974 ح�صب  العامل يف  بطل  علي جمددًا  واأ�صبح 
العاملية واملجل�س العاملي بفوزه بال�صربة القا�صية يف اجلولة الثامنة على 
جورج فورمان فيما اأطلق عليه ت�صمية »معركة يف االأدغال« يف كن�صا�صا 

عا�صمة الكونغو الدميقراطية )زائري �صابقًا(.

صعوبات وتحديات
عام  عليها  ح�صل  التي  االألقاب  من  وجــرد  املباريات  من  علي  ا�صتبعد 
1967 لرف�صه النخراط باجلي�ص الأمريكي يف حرب فيتنام ومنع من 
نزاع مع  »ل�صت يف  قال  ال�صنة.  �صنوات ون�صف  لثلث  امللكمة  ممار�صة 
�صد  علي  نا�صل  زجني«.  ا�صم  فيتنامي  اأي  علي  يطلق  مل  الفيتناميني.. 
اإلى  وعاد  نق�صت احلكم  التي  العليا  املحكمة  اإلى  و�صل  منعه حتى  قرار 
االأولــى  هزميته  وكانت  مبارياته,  اأولــى  يف  وخ�صر   1971 عام  احللبة 
كمحرتف اأمام مواطنه جو فرايزر بالنقاط، لكنه ثاأر لنف�صه من فرايزر 

يف 1975 وهزمه بال�صربة القا�صية يف اجلولة الرابعة ع�صرة.

صراع مع المرض
يف عام 1996 بدا حممد كلي مري�صًا يف حفل افتتاح دورة االألعاب 
االأوملبية يف اأتلنتا, حيث اأ�صعفه مر�س باركن�صون, بعدها اأ�صبح ظهوره 

علنًا نادرًا تدريجيًا.

هذا  كلي  علي  حممد  غادر  الرعا�س,  ال�صلل  مع  طويلة  معاناة  وبعد 
العامل يف 3 يونيو 2016م, لنكون قد خ�صرنا اأحد اأهم اأعلم الريا�صة 

امل�صلمني املتميزين والذي اأ�صبح وجود مثلهم نادرًا جدًا....

http://www.dw.com/ar/ م�صدر املعلومات 

محمد علي كالي .. شعلة في تاريخ الرياضة العالمي واإلسالمي 

هو امللكم االأمريكي االأفريقي االأ�صل... �صاحب املواهب 
الريا�صة,  تــاريــخ  يف  جاذبية  االأكـــرث  واملــلكــم  الــفــريــدة 
القرن  يف  احللبة  عرفتهم  الذين  الريا�صيني  اأ�صهر  اأحــد 

الع�صرين... هو حممد علي كلي.

املتحدة  بالواليات  كنتاكي  لويزفيل يف  علي يف  ولد حممد 
 17 يف  جونيور  كلي  مار�صيليو�س  كا�صيو�س  ا�صم  حتت 

كانون الثاين/ يناير عام 1942.

يف  ــلم  ــص االإ� اعتناقه  بعد  ا�صمه  ــرّي  غ ــلي  ك كا�صيو�س 
1964, اإلى كا�صيو�س اك�س تكنيا بزعيم »امل�صلمني ال�صود« 
مالكومل اك�س. وبعد �صهر على اعتناقه االإ�صلم غري ا�صمه 
اإلى حممد علي دون لقب كلي الأنه يذكره بالعبودية. فكرة 
امللكمة يف حياته جاءت بعدما حاول الثاأر من ولد �صغري 

�صرق دراجته.
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صحة وعافية

االأجواء يف رم�صان تختلف عن كل اأجواء العام فرم�صان ياأتي ب�صرعة وينتهي 
ب�صرعة ولكن خلل اأيامه ولياليه الثلثني نعي�س اأجواء ا�صتثنائية, ومن ثم 
والتهاين  الزيارات  فتبداأ  اأي�صًا,  املميزة  املبارك  الفطر  عيد  اأجــواء  تاأتي 
نتناول احللويات بكل  اأكل...  اأي  االأكل, ولي�س  والدعوات ويبداأ مع كل هذا 
اأنواعها ما اأمكننا ونتجاهل ما قد يحدث يف اأج�صامنا من م�صاكل, لذا هناك 
اأيام  التي نقوم بها خلل  العادات ال�صحية والغذائية اخلاطئة  الكثري من 

عيد الفطر علينا جتنبها وهي:

احللويات,  من  هائل  بكم  ج�صمنا  نفاجئ  ال�صوم  من  يومًا  ثلثني  بعد   •
ب�صرعة  الــوزن  يرتفع  واأي�صًا  واالأمــعــاء  املعدة  تتلبك  اإذ  امل�صاكل,  فتحدث 

وحتدث ا�صطرابات ه�صمية مزعجة.

العيد, فما اأن ن�صل اإلى ن�صف  خلل  الفطور  وجبة  منا  الكثريون  • يهمل 
يومنا حتى نح�س بالتعب واخلمول وهذا خطاأ كبري.

• �صرب امل�صروبات الغازية والقهوة ب�صكل مبالغ فيه وبالتايل امتلء املعدة 
وم�صكلة ارجتاع الطعام.

• تناول االأطعمة امل�صوية واملقلية بكرثة والوجبات ال�صريعة يف املطاعم التي 
اأيام العيد... مما يرفع من ن�صبة الكول�صرتول يف  تكتظ بالزبائن خلل 

عادات صحية خاطئة نقوم بها في عيد الفطر !!

الدم وبالتايل حدوث م�صاكل القلب وال�صرايني.

ي�صبب بالتاأكيد ت�صو�س  بكرثة  احللويات  وتناول  االأ�صنان  تنظيف  • اإهمال 
االأ�صنان واآالمها املزعجة.

• يكرث التقبيل يف العيد فاجلميع يهنئ بع�صه بقدوم العيد, ونتجاهل متامًا 
باأنه مري�س  يقول  اأو هو ال  يكون م�صابا مبر�س معد  اأن �صخ�صًا ما قد 
ويقبل اجلميع, لذا علينا اأن نخر عما اإن كنا مر�صى اأو ال نقبل من هو 

مري�س اإن قال لنا.

مل  الطعام  الأن  النوم  علينا  في�صعب  متاأخر  وقت  يف  الطعام  نتناول   •
يه�صم بعد.

واجلفاف  ال�صديد  بال�صداع  فنح�س  املاء  من  كافية  كميات  ن�صرب  ال   •
والتعب.

العيد, وقد يلعبون ل�صاعات طويلة  اأيام  اللعب  يف  وقتهم  االأطفال  • مي�صي 
حتت ال�صم�س فت�صيبهم �صربة ال�صم�س, لذا علينا اأي�صًا اأن نتنبه الأطفالنا 

واأين يلعبون.

http://sa.arabiaweather.com/content/ امل�صدر
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زيت الزيتون ... مفاهيم خاطئة عن استخدامه
زيت الزيتون... العن�صر االأ�صا�صي يف منزل كل عائلة, قد ال تخلو وجبة منه, 
فاإن مل تطبخ به ربة املنزل وجبة الغداء فتكون قد �صبق وو�صعته على مائدة 
الفطور, اأو على الع�صاء, وكلنا يعلم متامًا اأن لزيت الزيتون فوائد عظيمة ال 
حت�صى, فقد راأينا كيف تدهن االأم بطن طفلها ال�صغري اإن اأح�س باملغ�س, 
حدوث  ومنع  ال�صعر  منو  على  يعمل  اإنــه  اإذ  لل�صعر  فائدته  هي  كم  ونعرف 
الوقاية  اأك�صدة وبالتايل  الزيتون على م�صادات  واأي�صًا يحوي زيت  ال�صلع, 

من ال�صرطانات وغريها الكثري من الفوائد.

يتعلق  فيما  جمتمعاتنا  يف  املنت�صرة  اخلاطئة  املفاهيم  بع�س  هنالك  ولكن 
بطريقة ا�صتخدام زيت الزيتون وعلينا ت�صحيحها لنح�صل على اأكر فائدة 

ممكنة منه, ومن هذه املفاهيم:

وهذا  احلرارية  ال�صعرات  منخف�س  زيتون  زيت  هناك  اأن  البع�س  يعتقد 
خطاأ فكل زيت الزيتون واحد اأي فيه نف�س ال�صعرات احلرارية, فل يوجد 
�صيء ا�صمه »زيت زيتون قليل ال�صعرات احلرارية« والعبارة التي تكتب على 
اأقل  كثافته  اأو  اأخف  لونه  يكون  للدعاية فقط!!... قد  العبوات فهي  بع�س 

فقط ال غري.

تخاف معظم ال�صيدات من و�صع زيت الزيتون على النار 
االأخرية  الفرتة  يف  اأ�صيع  كما  »اأك�صدته«  من  خوفًا 

احلقيقة  ولكن  تاأك�صد  اإن  ال�صرطان  ي�صبب  واأنه 
هي اأنه علينا اأن نتجنب النار القوية يف ت�صخينه 

الزيتون  زيت  ت�صخني  يتم  لذا  ب�صرعة  يتبخر  الأنــه 
على نار هادئة جدًا فقط للطبخ به.

زيت الزيتون املر لي�س فا�صدًا!!! املرورة 
على  احتوائه  على  دليل  هــي  فيه  التي 

م�صادات حيوية طبيعية مفيدة جدًا.

الثلجة,  يف  يتجمد  الزيتون  زيــت  كــل 
لذا و�صعه يف الثلجة الكت�صاف جودته 

طريقة خاطئة.

زيت الزيتون ال ينظف �صرايني القلب !, حيث يرتكب مر�صى ال�صرايني خطاأ 
فزيت  ال�صحية,  م�صكلتهم  ملعاجلة  الزيتون  زيت  مع  ال�صاي  لتناولهم  كبري 

الزيتون فيه دهون وكول�صرتول لكن بن�صبة اأقل من الزيوت احليوانية.

http://makkahnewspaper.com/article/83391/Makkah/ املصدر
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تلم�س امللب�س اأج�صامنا لفرتات طويلة, ترى هل امللب�س اجلديدة دائما 
مثل  منها  فوائد,  عدة  لتحقيق  القطنية  االأقم�صة  االأ�صحاء  يختار  اآمنة؟ 
القطن  اأن  اإال  ال�صناعية.  االأقم�صة  وتقليل احل�صا�صية من  التهوية اجليدة, 
القطن  يف  منها  الكثري  يبقى  قوية,  ح�صرية  مبيدات  عدة  با�صتخدام  يزرع 
بعدامتام الن�صيج !. ويخ�صى العلماء من احتمالية انتقال بع�س تلك املبيدات 
القوية مثل مادة االألديكارب والباراثيون, اإلى اجل�صم عر اجللد, خ�صو�صا 
امللب�س  �صلمة  �صمان  ميكن  ممتاز.  امت�صا�س  �صطح  يعتر  اجللد  اأن 
القطن  من  امل�صنوعة  امللب�س  اختيار  خلل  من  املبيدات,  من  القطنية 

يعمل الليمون على تزويد اجل�صم بحاجاته اليومية من الكثري من العنا�صر 
الغذائية, باالإ�صافة لقدرته على حت�صني اله�صم وتعزيز املناعة ودعم عمل 
الباطني  الطب  كلية  بها  قامت  طبية  درا�صة  يف  ال�صموم.  اإزالة  على  الكبد 
الأن  الباحثون  تو�صل  الباطني,  للطب  الطبية  الدورية  ن�صرتها  االأمريكية, 
املفا�صل  يف  يرتاكم  الذي  اليوريك  حم�س  اإذابــة  على  القدرة  لديه  اليمون 
م�صببا اآمل والتهاب املفا�صل, كما اأن له القدرة على تخفيف التهاب املفا�صل 
االأربطة  و�صيانة  بناء  ي�صاند  فهو  الدرا�صة:  تذكر  كما  حمــاور,  عــدة  من 
واالأوتار والعظام, ولديه القدرة على خف�س االلتهاب يف املف�صل, �صواء كان 

التهاب مفا�صل روماتزمي اأو التهاب العظم واملف�صل.

أهمية غسل المالبس الجديدة قبل االستعمال

الليمون يخفف من التهاب المفاصل

الع�صوي املوثق. االأمر االآخر الذي اأده�س العلماء هو ما ذكره الروفي�صور 
اأنهى  اأن  بعد  نيويورك,  جامعة  يف  اجلراثيم  وحــدة  رئي�س  تــريون,  فيليب 
درا�صة خا�صة على امللب�س اجلديدة. حيث قام فريق البحث ب�صراء ملب�س 
جديدة من عدة متاجر من كل اأنحاء الواليات املتحدة, وفح�صها للبحث عن 
احتمالية وجود جراثيم م�صببة للأمرا�س على تلك امللب�س. وكانت النتائج 
�صادمة وجد يف الكثري من العينات بكترييا وفريو�صات م�صببة للأمرا�س, 
وبع�صها خطرية مثل فريو�س التهاب الكبد الوبائي, وال�صاملونيل. كما وجد 

يف بع�س امللب�س بقايا اإفرازات تنف�صية ومعوية!

بقلم د. �سفي �لدين �أحمد
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منظمة  عرفتها  كما  وهــي  ال�صحة,  تعرف  اأن  البــد  الت�صايف  تعرف  لكي 
ال  واجتماعيًا,  وعقليًا  بدنيًا  ال�صلمة  اكتمال  من  حالة  العاملية  ال�صحة 

جمّرد انعدام املر�س .

بعيدا عن  واالزدهــار  النمو  اإمنا هي   , بالعمر  تقدم  لي�صت جمرد  فاحلياة 
املوت ال نحوه, والفرق بينهما بائن جلي , فمن مير�س و يلزم امل�صت�صفى 
و يرتدد على االأدوية ويتعاطى الكمامات واالإبر, و ي�صرتي دواًء طوال عمره 
ليعالج مر�صًا �صّماه املجتمع مزمنًا , فهذا تقّدٌم نحو املوت ولي�س نحو احلياة, 
و عك�صه من ميار�ص الريا�صة و الن�صاط، وال�صحك مع الأ�صرة والأ�صدقاء، و 
متتلئ حياته باحلب واالإجناز واجلمال واحلركة والقوة و البهجة, فاإنه االآن 

قد منا و ازدهر وبث ال�صعادة واحلياة. 

متتد  ما  بقدر  االأعلى  اإلــى  تنمو  ما  بقدر  �صجرة,  راقــب  تنمو  اأن  اأردت  اإن 
جذورها يف الرتبة.

اإذا اأردت الت�صايف من مر�صك اأو �صمنتك اأو من القلق و اخلوف و التاأنيب كل 
ما عليك اأن تبداأ رحلة احلكمة الداخلية, الطفل هو املخلوق الوحيد الذي 
لديه تلك احلكمة بل قيود, هو موؤهل ملمار�صة احلكمة, الأنه مل ُيثقل كاهله 

حمل الرجمات املجتمعية, لكنه ل�صوء احلظ تو�صف حكمته باجلهل .

يجب اأن تكون احلياة �صعيا م�صتمرا, ال رغبًة بل بحثًا, ال طموحًا يف اأن تكون 
اأو ت�صبح, بل لتعرف من تكون!

يجب اأن تكون احلياة احتفاال دائما, مهرجان اأ�صواء على مدار العام, عندئذ 
فقط ميكنك اأن تنمو و تزدهر وتت�صافى �صريعا, حّول االأ�صياء ال�صغرية اإلى 

بني �لعالج و�لت�سايف

الطب هو ما يعالج الجسد لكن التأمل هو ما يشفي الروح
احتفاالت, يجب اأن يكون كل ما تفعله تعبريا عنك, حتى اإن مر�صت و لزمت 
الفرا�س اجعل من حلظات املر�س فرحا ا�صرتخاًء امتنانًا, حلظات تاأمل, ال 
اأن تفرح الأن زملءك يعودونك واأنت  داعي للحزن واأنت مري�س, بل يجب 

م�صتلٍق على فرا�صك.

ّبًا  حُممِ ت�صتدعي  اأن  ذلــك  من  االأهــم  لكن  طبيبا,  ا�صتدعمِ  متر�س  عندما 
موؤن�صًا لك, ادُع من يحيطك باجلمال, من ي�صاحكك و ميازحك, ال�صعادة 

واالحتفال هي االأقدر على �صفائك.

اإن الطب هو ما يعالج اجل�صد لكن التاأمل هو ما ي�صفي الروح فكلهما 
يعني ال�صفاء 

لكّن اجل�صد ال يت�صافى اإال حني يت�صافى روحيًا , مل اأقل نف�صيا اإمنا روحيًا ..

ال�صخ�س  عمل  ومهما  بها,  االت�صال  اإعــادة  هو  الــروح  بت�صايف  واملق�صود 
املري�س من اأعمال خارجية لن ي�صل للت�صايف اجلذري اإال اإذا ات�صل بذاته 
القارئني  لبيوت  وانظر  املر�صى,  ميلوؤها  الطبية  العيادات  انظر  الداخلية, 
على  الفاحتة  ُتقراأ  حينما  ال�صابق  يف  اأنــه  رغم  متعبني  اأنا�صًا  تــزداد  اإنها 

اأحدهم ين�صط من عقال!

ال�صفاء يعني اأن تكون معافى �صليمًا , ولكي يحدث ال�صفاء احلقيقي وهو ما 
و  اأعظم  اأنت  اأو عقل,  ُتعّرف نف�صك بج�صٍد  اأن ال  اأ�صّميه �صفاًء جذريا البد 

اأكرم واأعلى, اأنت روٌح �صكنت ذلك اجل�صد .

بقلم عروب �ملط�ع
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صور من أفريقيا

ماساي مارا في كينيا من أفضل المواقع لرحالت السفاري

محمية نجورونجورو  كريتر في تنزانيا تضم 
أكثر من 25 ألف نوع من الحيوانات الكبيرة
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شالالت فيكتوريا في زيمبابوي من أجمل 
الشالالت في العالم

جبال فيرونغا في حدود أوغندا و الكونغو 
موطن للغوريال الجبلية المهددة باالنقراض
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كتــــــــاب

للدكتور  م��س��اف��ر(  )ح��ق��ي��ب��ة  ك��ت��اب 
ع��ب��دال��رح��م��ن ال��س��م��ي��ط رح��م��ه اهلل 
توثيقية  ببانوراما  يكون  ما  أشبه  هو 
والمواقف  األح��داث  من  الكثير  تجمع 
في  المرحوم  بها  مر  التي  والذكريات 
رحلة عمله الخيري التي جاب بها أنحاء 

القارة األفريقية .

تباعًا  ننشر  الكوثر  من  الباب  هذا  في 
حلقات من هذا الكتاب . 

بقلم : د. عبد �لرحمن حم�د �ل�سميط  فـر
ســا

 م
ـة

ـبـ
قي

ح

يف اأوغندا زرنا مركزًا اإ�صلميًا متكامًل كنا نقوم ببنائه ورغم اأن امل�صروع 
مل يكن قد اكتمل اإال اأن االأهايل فرحا به بداأوا تدري�س اأوالدهم على اأر�صه 
بطريقتهم اخلا�صة وهي طريقة عقيمة , وكانوا ي�صلون قرب امل�صجد الذي 

يبنى . 

عند ذاك راأينا جمموعة من الفتيات , تقربت اإليهن زوجتي اأم �صهيب مع 
بل   , االإجابة  اأنهن اليعرفن  وتبني  ال�صرعية  االأ�صئلة  بع�س  و�صاألنهن  بناتها 
عندما طلنب منهن اأن يقراأن الفاحتة مل ت�صتطع واحدة منهن قراءتها , رغم 

اأن معظمهن كن قد جتاوزن الثماين �صنوات من العمر . 

راأيت زوجتي اأم �صهيب غا�صبة اأ�صد الغ�صب وت�صاألني : ماذا تعلمون هوؤالء 
بلدنا  يف  امل�صلمني  على  ت�صحكون  هل  �صيئًا  التعلمونهن  اإنكم  ..؟  الفتيات 
بادعائكم اأنكم تقومون بالدعوة والتعليم يف اأوغندا , قلت لها بهدوء : هذا 
ول�صنا   , اخلا�صة  بطريقتهم  اأوالدهــم  يعلمون  الذين  هم  فاالأهايل  �صحيح 
م�صوؤولني عنهم قبل فتح املركز فنحن مل نفتح املركز ومل نبداأ اأي نوع من 
التعليم , مل ت�صتطع ه�صم كلمي وا�صتمرت يف غ�صبها ! . بعدها انطلقنا 
اإلى مركز عائ�صة ر�صي اهلل عنها, ودخلنا م�صجد خديجة ر�صي اهلل عنها 
 7 من  اأكرث  منذ  اإلينا  ان�صممن  اللواتي  اليتيمات  وقابلنا  باملركز,  امللحق 
�صهور , واأعجبنا جميعًا بهن وبحفظهن للقراآن, واأ�صد ما اأعجبنا طفلة مل 
يتجاوز عمرها 4 �صنوات حتدثت بعربية ف�صيحة عن �صرية الر�صول �صلى 
�صغرية  �صور  عدة  قــراءة  منها  طلبنا  ثم  كاملة,  و�صردتها  و�صلم  عليه  اهلل 
كانت حتفظها, و�صاألناها بالعربية عدة اأ�صئلة اأجابتنا عليها , �صممناها اإلى 
غريوا  اأوالدي  اأن  على  اهلل  واأحمد  اليتيمات,  وبباقي  بها  وفرحنا  �صدورنا 
اأوغندا على  تاأكدوا من قدرات مكتبنا يف  بعدما  فكرتهم عني وعن عملنا 

تعليم اأيتامنا واأبنائنا وبناتنا هناك . 

طفلة األعوام األربعة
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االإن�صان االإفريقي قريب من الفطرة , وبقليل من احلكمة ت�صتطيع اأن تقنعه 
باالإ�صلم مبجرد اأن ت�صرح له التوحيد بالطريقة املب�صطة التي ي�صتطيع اأن 

ي�صتوعبها ولي�س بطريقة تدري�صه فى كليات ال�صريعة . 

اأو غري  مدر�صة  اأم  كان  م�صجدًا   , م�صروعًا  نبني  املثال عندما  �صبيل  وعلى 
ذلك , ي�صارك يف بنائه بع�س العمال من غري امل�صلمني » وثنيون اأو ن�صارى«  
ويندر اأن ينتهي امل�صروع من دون اأن ي�صلم غالبية هوؤالء , متاأثرين باحتكاكهم 

بالعمال امل�صلمني . 

واأذكر اأنني زرت مركزًا اإ�صلميًا كنا نقوم ببنائه يف منطقة » هوال » ي�صتمل 
على م�صجد ومدر�صة ودار للأيتام واأخرى لتدريب الن�صاء . 

الذين  ال�صباغني من  اأحد  باأن  امل�صلمني  العمال  اأحد  العمل حدثني  واأثناء 
يقومون ب�صباغة املركز كاثوليكي متع�صب , فما كان مني اإال اأن التقيت به 
وه�ص�صت يف وجهه , وامتدحت عمله , و�صاألته اإن كان �صلوك العمال والزوار 
امل�صلمني يعجبه , وماهو انطباعه عنهم ؟ فاأجاب باأنه تاأثر باالأخوة بينهم 
اأنهم  , والحظ  تاأثر ب�صلة اجلماعة  كما   .. قبائل خمتلفة  اأنهم من  رغم 

الي�صربون اخلمر ... اإلخ , و�صاألته : وماذا عن كني�صتكم ؟ فلم يجب . 

�صرحت له مبادئ العقيدة االإ�صلمية فلم يرتدد يف نطق ال�صهادتني و�صاألت 
عنه بعد عدة اأ�صهر من انتهاء العمل يف املركز فذكروا يل اأن يحافظ على 
�صلواته وي�صهد اجلمعة واأنه يجتهد يف حفظ الفاحتة وبع�س ال�صور الق�صرية 
وهو فخور با�صمه اجلديد » عبد اهلل » بداًل من جورج , لقد غ�صل هذا الرجل 
تعبي جراء رحلة �صاقة عر طريق وعرة �صلكناها ملدة 15 �صاعة من اأجل 

الو�صول اإلى هذا املركز . 

بساطة األفارقة
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من طبيعة أفريقيا

 Crocodylus العلمي:  »اال�ــصــم  النيلي  التم�صاح  اأو  النيل  مت�صاح 
الزواحف  اأكــر  ثاين  وهو  االأفريقية  التما�صيح  من  نوع  هو   »niloticus
املتبقية يف العامل , بعد مت�صاح املياه املاحلة. يعد من اأنواع التما�صيح االأكرث 
غري  النيل  مت�صاح  عام.  كل  الب�صر  من  الوفيات  مبئات  يت�صبب  اإذ  خطورة 
مهدد بخطر االنقرا�س اإذ ينت�صر على نطاق وا�صع من اأنحاء اأفريقيا ويوجد 
يف م�صر وال�صودان وتنزانيا واأوغندا وزميبابوي وال�صنيغال وزامبيا وجنوب 

اأفريقيا وبت�صوانا وال�صومال واإثيوبيا. 

تغطي ج�صم التم�صاح النيلي ق�صور جلد �صميكة مدرعة ب�صدة, ويبلغ متو�صط 
التم�صاح  410 كجم. ميلك  اأمتار ويزن حوايل   5 اإلى  طوله بني4.1 مرت 
واأ�صنانًا  ــرى  االأخ التما�صيح  كباقي  للغاية  قوية  ع�صة  لها  اأفكاكًا  النيلي 
االإم�صاك  يف  اال�صتمرار  من  متكنه  كبرية  ميزة  وهــي  حــادة,  خمروطية 

بفري�صة كبرية حتت املاء حتى تغرق.

مت�صاح النيل نوع عدواين جدًا وميلك القدرة على قن�س اأي حيوان تقريبًا 
يف جماله. يتغذى على جمموعة متنوعة من الفرائ�س ويتكون معظم نظامه 
ينتظر  اأن  وميكن  والثدييات,  والطيور  والزواحف  االأ�صماك  من  الغذائي 
ل�صاعات اأو اأيام وحتى اأ�صابيع للحظة املنا�صبة للهجوم وميتاز بر�صاقة كبرية.

متا�صيح النيل اجتماعية جدًا فيما بينها, فهي تت�صارك يف م�صادر الغذاء 
الكبرية مثل جثث احليوانات الكبرية وقطعان االأ�صماك ويف اأماكن الت�صم�س. 
وتقوم  للتكاثر,   البي�س  النيل  متا�صيح  ت�صع  االأخــرى,  التما�صيح  وكباقي 
االإناث بحرا�صته. كما تقوم اأي�صًا االإناث بحماية �صغارها لفرتة من الوقت, 
وال يعتمد التم�صاح ال�صغري على والديه بل يعتمد على نف�صه يف تاأمني غذائه. 

تباع  ب�صهولة  روؤيتها  ميكن  حيث  م�صر  يف  النيل  متا�صيح  جتــارة  تنت�صر   
اأ�صحابها  من  متا�صيح  لهروب  كثرية  حوادث  ت�صجيل  مت  وقد  االأ�صواق.  يف 

واالإبلغ عن وجودها يف املجاري املائية بعيدا عن بيئتها الطبيعية .
https://ar.wikipedia.org/wiki/  امل�صادر
http://www.almrsal.com/post/

أكبر  ثاني   .. النيل  تمساح 
الزواحف المتبقية في العالم



49

Crocodylus niloticus
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قبـــائـل

قبيلة البجة اأو البجا اأو البجاة من اأقدم القبائل االأفريقية. هم قوم م�صاملون 

ودودون ولكنهم حماربون اأ�صداء. عا�صروا فراعنة م�صر وكانوا يف حروب 

دائمة معهم,  ويعود ن�صلهم اإلى كو�س بن حام بن نوح, وقيل اإلى �صام بن نوح. 

ي�صكن �صعب البجة ما بني �صاحل البحر االأحمر ونهر النيل يف ال�صودان وعلى 

 « با�صع  بني  ما  وجنوبًا  حليب,  مثلث  مبنطقة  مــرورًا  ال�صمال  من  امتداد 

م�صوع حاليًا« ومن ثم االمتداد غربا اإلى قلع النحل والقلبات والق�صارف 

والبطانة ونهر عطرة يف ال�صودان .

بازين  ومملكة  بقلني  ومملكة  نقي�س  مملكة   : القدمية  البجة  ممالك  ومن 

عامر  بني  قبائل  حــالــيــًا:  قبائلهم  مــن  قطعة,  ومملكة  جــاريــن  ومملكة 

والبلو  واحلـــدارب  واحلــبــاب  واحللنقه  والب�صاريني  واالأمــــراأر  والــهــدنــدوة 

واالأرتيقة واالأ�صراف والكميلب وال�صيقوالب وامللهتكتاب وغريها.

تقاليد البجا
ب�صكل عام, قبائل البجة متقاربة يف العادات والتقاليد واأي�صًا تت�صابه باللبا�س 

ونظام احلياة . يف القدم, قامت حروب عديدة بني قبائل البجا, اأما يف الع�صر 

اأو نزاع بل يوجد تزاوج كثري وتداخل كبري بني  اأي حرب  احلديث فل يوجد 

قبائل البجة. ومن ابرز قبائل البجة قبيلتا بني عامر والهدندوة وهما قبيلتان 

غالبيتهما رعاة والقلة مزارعون وميتاز ابناوؤهما بال�صجاعة والفرا�صة.

�صرة  قطع  ومعناها:  واك«  »اتفاي  ي�صمونه:  ما  البجة  قبائل  عــادات  من 

»الوليد«. فبعد نزول اجلنني وربط �صرته ياأتي االأب ويوؤذن يف اأذنه اليمنى 

او  اأو تدفن قرب امل�صجد  اأعلى �صجرة  تبيعة الذكر يف  الي�صرى. تربط  ويف 

ترمى يف البحر اإذا كان قريبا, اأما تبيعة االأنثى فتدفن قرب ال�صعبة اخللفية 

من البيت وذلك داللة على رغبتهم يف ا�صتقرارها يف البيت.

»البجة« من أقدم قبائل أفريقيا.. مسالمون لكنهم 
محاربون أشداء
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ُقوْق« وهو عبارة عن اأن الرجل عندما  ّلْيْت« اأو » لمِ ممِ وعندهم ما ي�صمونه: »�صمِ

يحلب اللنب فاإنه ال ي�صرب منه اأبدًا اإال بعد اأن ير�صف منه. واملراأة ال حتلب 

اأبدًا, وذلك عندهم عيب �صنيع, لذا فاإن االأطفال يبيتون من غري ع�صاء اإذا 

مل يكن هناك رجل يحلب للأ�صرة. 

كما يتميزون باهتمامهم الكبري الذي يفوق الو�صف باإبلهم , فالغنى عندهم 

األبانها وحلومها غذاوؤهم,  هو امتلك االإبل. من وبر االإبل م�صاكنهم ومن 

واالإبل و�صيلة انتقالهم الرئي�صية. ومنذ اأن عرفوا, فان اجلمل كان من اأهم 

موا�صيع �صعرهم, والكثري من اأغانيهم مو�صوعة يف اجلمل. 

«: اي »القهوة« اهم طقو�س ال�صيافة عندهم, وهم ي�صربونها  ومتثل ال» َجنَبَ

يف كل وقت, يحت�صونها بفناجني �صغرية وي�صربون اأعدادا فردية منها اأقلها 

ثلثة ويت�صاءمون من �صرب فنجان واحد. وهم قد يف�صلون البقاء دون طعام 

لو كان اخليار بينها وبني الطعام.

لغة البجة
ال  قدمية  كو�صية  لغة  هي  البجاوية  واللغة  »البجاوية«  لغتهم  البجا  يتحدث 

هي  البجا  اأغلبية  عند  ال�صائدة  واللغة  الــيــوم,  مكتوب  حــرف  لها  يعرف 

»البداويت والتجري« وهي اللغة الر�صمية ل�صادات البجا واالأمراأر والب�صارين 

والبني عامر.

أصول البجة
عربية  جهات  بعدة  ال�صاحلية  املناطق  من  كغريها  البجا  اأ�صول  اختلطت 

هجرة  لندرة  امليلد  قبل  عليها  يغلب  كان  االأعجمي  الطابع  لكن  واأعجمية 

العرب, اأما بعد االإ�صلم فقد تدفقت �صيول من الهجرات العربية والقر�صية 

واالأموية وغريها  اإلى �صاحل البجا, واختلطت بهم وتزاوجت معهم, ومل يبق 

من الطابع البجاوي االآن �صوى اللهجة البجاوية.

الديانة
البجا اأقوام انتقلوا من الوثنية اإلى االإ�صلم, وقد ورد اأنهم كانوا » يعبدون 

االأوثان« . وقيل عنهم اأن لي�س لهم �صريعة اإمنا كانوا يعبدون �صنما ي�صمونه 

اعتنقوا  قد  املنطقة  �صكان  بع�س  اأن  تظن  امل�صادر  وبع�س  »حجاجوا«, 

امل�صيحية. وقد قيل عنهم اإنهم كانوا م�صيحيني يف القرن ال�صاد�س, ولكنهم 

اأ�صلموا منذ القرن الثالث ع�صر امليلدي.

https://ar.wikipedia.org/wiki/  امل�صدر
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تقرير

الظلم  يف  يعي�صون  هذا  يومنا  حتى  زالوا  ما  اأفريقي  مليون   645 حوايل 
الدام�س, يف الوقت الذي حتوي فيه بلدان اأفريقيا ثروات هاّمة ووفرية من 
اأنها كافية لتاأمني احتياجات �صكانها البالغ عددهم  الطاقة, يجزم خراء 

1.1 مليار ن�صمة, بح�صب اأحدث االإح�صائيات.

138 عامًا مرت على اخرتاع توما�س اأدي�صون للم�صباح الكهربائي, والقارة 
ال�صمراء تعاين من هذه املع�صلة »املزمنة«, ويهلك اأي�صًا االآالف منهم جراء 

تلوث الهواء الناجم عن ا�صتخدام احلطب يف املنازل بغر�س الطبخ.

امل�صكلة تكمن يف نق�س االإمدادات بالطاقة الكهربائية, حيث اإن واقعًا مريرًا 
لل�صاكن  الطاقة  ا�صتهلك  ن�صبة  فيها  تتعّدى  ال  قاّرة  اإحداثياته  على  تعي�س 
 6 مقابل  وات  كيلو   181 الـ  ال�صحراء  جنوب  اأفريقيا  منطقة  يف  الواحد 
األف كيلو وات يف الواليات املتحدة  اأوروبــا و13  اآالف و500 كيلو وات يف 

االأمريكية.

ت�صّكل  اأن  البّد  كان  العامل,  مناطق  بقية  عن  اأفريقيا  تف�صل  وا�صعة  فجوة 
اأدي�صينا,  كينوومي  للتنمية  االأفريقي  البنك  رئي�س  من  كّل  اهتمام  حمور 
 51 الـــ  ــدورة  ال كــويف عنان, خــلل  املتحدة  لــلأمم  ال�صابق  العام  واالأمــني 
للموؤمتر ال�صنوي للموؤ�ص�صة املالية االأفريقية, الذي ُعقد االأ�صبوع املا�صي, يف 

لوكا�صا عا�صمة زامبيا, حتت �صعار » الطاقة والتغريات املناخية «.

هذه الق�صية يعترها مراقبون جوهرية نظرًا للت�صارب ال�صارخ امل�صّجل يف 
تلبية احتياجات  قارة يزخر باطنها مبوارد طبيعية قادرة - نظريًا - على 

اأكرث من مليار اأفريقي, ويطرح اأكرث من ت�صاوؤل حول هذه املفارقة اللفتة.

عدد  اأمـــام  اأدي�صينا  األقاها  كلمة  يف  جــاء  مــا  بح�صب  متتلك,  فاأفريقيا 
نف�صه املوؤمتر  يف  االأفــارقــة,  وامل�صتثمرين  واملحللني  والفاعلني  القادة   من 

من  غيغاوات   350 و  ال�صم�صية,  الطاقة  من  ــرياوات  ت  10 الـــ  يفوق  »مــا 

أفـــريـــقـــيـــا تـــــوّدع 
الظالم ... قريبًا

 15 و  الرياح,  110 غيغاوات من طاقة  اإلى  اإ�صافة  الكهرومائية,  الطاقة 
غيغاوات اإ�صافية من الطاقة احلرارية االأر�صية, دون اإغفال الفحم والغاز, 

اللذين باإمكانهما توفري الكهرباء باأقّل االأ�صعار املمكنة «.

 180 فاإن نيجرييا ت�صّم  للتنمية,  االأفريقي  البنك  اأحدث تقارير  وبح�صب 
تريليون قدم مكّعبة من الغاز, اأي ما ي�صّكل اأكر احتياطي للغاز يف القارة 
االأفريقية, كما يختزن هذا البلد 37 مليار برميل من النفط, ما يجعله ثاين 

منتج لهذين املوردين احليويني يف القارة.
اأخرى  بلدان  مع  مقارنة  للغاية  اإنتاج �صعيف  يقابلها  هائلة,  موارد طبيعية 
م�صتويات  يبلغ  اأن  ا�صتطاع  اإنتاجها  اأّن  غري  ذاتها,  االحتياطيات  متتلك  ال 
عالية, من ذلك ال�صني, هذا العملق الذي ميتلك ن�صف احتياطي الذهب 
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الـ  عتبة   ,2014 ي�صل يف  اأن  ا�صتطاع  اإنتاجه  اأّن  النيجريي, غري  االأ�صود 
4.2 مليني برميل نفط يوميًا مقابل 2.2 مليون برميل يف نيجرييا, وفق 

امل�صدر نف�صه.

هذا الو�صٌع دفع برئي�س البنك االأفريقي اإلى دعوة قادة القارة وامل�صتثمرين 
فيها اإلى » حترير « اإمكانياتها الهائلة من الطاقة املتجددة ودجمها مع الطاقة 
التقليدية من اأجل توفري الكهرباء ل�صكانها, �صعيا وراء ك�صر تلك املفارقة التي 

تكّبل منّو بلدانها, وتو�ّصع الفجوة بينها وبني بقية بلدان املعمورة.

اأما من جانب اخلراء والقادة االأفارقة, فاإّن اإمدادات الطاقة الكافية هي 
وحدها ما ميكنه اأن ي�صّكل حافزًا وحمّركًا للتغيري يف قارة ا�صتطاعت, رغم 
قيا�صية قدرت  ن�صبة منو  اأن حتّقق  املواتية,  العاملية غري  والظرفية  ال�صياق 
اجلاري, العام   %  3.7 الـ  تناهز  اأن  املنتظر  ومن   ,%  3 بـ   2015  يف 

و4.5 % يف 2017, بح�صب توقعات البنك الدويل.
بالطاقة  االإمـــدادات  م�صتوى  على  امل�صجل  النق�س  لتعوي�س  حماولة  ويف 
العديد  ال�صمراء, موؤخرًا, حركة متاأّتية من بعث  القارة  ت�صهد  الكهربائية, 
من  لل�صتفادة  هادفة  ا�صتثمارية  م�صاع  �صمن  ال�صدد,  بهذا  امل�صاريع  من 
موارد القارة وتاأمني احتياجات اأكر عدد ممكن من �صكانها من هذا املورد 
 « املغرب  يف   » نور   « ال�صم�صية  الطاقة  توليد  حمطة  بينها  الهام,  احلياتي 
تعتر �صابع اأكر حمطة يف العامل «  بقدرة اإنتاجية تناهز الـ 160 ميغاوات, 
اإ�صافة اإلى كينيا التي تنوي من جانبها, تطوير حمطة توليد طاقة �صم�صية, 
خلل ال�صنوات الـ 3 املقبلة, بطاقة اإنتاجية تبلغ الـ 320 ميغاوات, �صمن 

م�صروع يعّد االأ�صخم يف �صرق اأفريقيا.
جمموعة  وهــي  طاقة«  حمطة   «  » انرجي  �صتاي�صن   « رئي�س  كا�صتل,  األك�صندر 
وكوت  فا�صو  بوركينا   « اإفريقيا  غرب  منطقة  يف  املبتكرة  احللول  بدرا�صة  تعنى 
قال  االأ�صا�صية,  اخلــدمــات  مــن  ال�صكان  متكني  اأجــل  مــن   » وال�صنغال  ديــفــوار 
اأّن  م�صيفًا  االأفارقة,  للقادة  بالن�صبة  اأولوية  ميّثل  اأن  ينبغي  الطاقة  جمال   اإّن 
عدم  اآليا  يعني  منها  احلرمان  واأن  خ�صو�صًا  القارة,  مع�صلة  تعتر  الطاقة   «
التمّتع ببقية اخلدمات االأخرى ذات ال�صلة, مثل ال�صحة اأو االت�صاالت اأو الرتبية 
بالبنية  تعنى  م�صاريع  اإلــى  حاجة  يف  اأفريقيا  اأّن  اإلــى  كا�صتل  «.واأ�ــصــار  وغريها 
التحتية, من ذلك » غرف التريد ال�صم�صية, والتي بو�صعها اإنقاذ املحا�صيل يف 

قارة تخ�صر �صنويا 40 % من انتاجها الزراعي ب�صبب م�صاكل التخزين«.

ومن اأجل حتويل اأفريقيا, م�صتقبًل اإلى » قارة االأنوار «, قرر البنك االأفريقي 
يف  بالطاقة  يتعلق   » جديد  اتفاق   « اإر�صاء  ال�صنوي,  موؤمتره  خلل  للتنمية, 

القارة بال�صراكة مع ال�صلطات املحلية وامل�صتثمرين اخلوا�س والهيئات الطاقية 
الثنائية ومتعددة االأطراف.

» برنامج ثوري « اأطلقته املوؤ�ص�صة املالية االإفريقية, ويطمح, وفق اأدي�صينا, اإلى 
�صمان ربط القارة االأفريقية, وب�صكل كامل, بالكهرباء بحلول العام 2025 .

ولتحقيق هذا الهدف, يخّطط البنك لتوفري عر�س اإ�صايف بـ 160 جيغاوات 
من الطاقة الكهربائية, وربط 130 مليون �صخ�س ب�صبكة الكهرباء و 75 

مليونًا بال�صبكة الثانوية و 150 مليون �صخ�س بالطاقة النظيفة للطبخ .

اأفريقيا  وربط  املتجددة  الطاقات  لتمويل  للتنمية  االأفريقي  البنك  ويخطط 
ا�صتثماراتها  قيمة  الكهربائية من خلل تخ�صي�س جزء هام من  بالطاقة 
ال�صنوية املخ�ص�صة للم�صاريع التنموية » مقّدرة بحوايل 6.6 مليار دوالر«, 

وذلك من خلل و�صع اآليات مبتكرة لتعبئة ما قيمته من 40 اإلى 70 مليار 
دوالر �صنويا بدل الـ 22.5 مليار دوالر امل�صتثمرة يف القطاع عام 2014.

الوا�صعة  ال�صراكة  اإلى  ُت�صاف  االأفريقية,  املوؤ�ص�صة  جانب  من  حثيثة  م�صاع 
واملنظمات  املتقّدمة  البلدان  من  العديد  وت�صمل  الطاقة,  اأقرتها حول  التي 
االإقليمية والدولية, يف حماولة لتطوير قطاع يعتر اليوم واأكرث من اأي وقت 
م�صى, اأولوية بالن�صبة للقارة ال�صمراء, ال�صّيما ملا متّثله االأخرية من اأهمية 
حمورية يف االقت�صاد العاملي ب�صكل عام, وطاملا اأّن » ما يعّد جّيدا بالن�صبة 
الأفريقيا هو جّيد للعامل باأ�صره «, على حّد قول االأمني العامل للأمم املتحدة 

بان كي مون, موؤخرًا, مبنا�صبة  » يوم اأفريقيا «.

http://www.elwatannews.com/news/details/1205254  امل�صدر
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شخصيات إسالمية

حينما نقول �صخ�صية اإ�صلمية فنق�صد تلك ال�صخ�صية ال�صوية القائمة التي 
تتعلم اآدابها وت�صتقي مبادئها من الكتاب وال�صنة, هي �صخ�صية امل�صلم احلق 
القائمة على االإميان باهلل ور�صله والت�صديق بوعده ووعيده, متحلية باآداب 
ال�صريعة الكاملة من ال�صدق واالأمانة والعفة واحلياء واخللق احل�صن وح�صن 
اجلوار وامل�صارعة يف اخلريات واالإعانة على فعل املعروف وكف االأذى, اإلى 

غري ذلك من اأخلق االإ�صلم. 

ظل  يف  عا�س  االألــبــاين....  الدين  نا�صر  حممد   ال�صيخ  �صخ�صية  هي  هذه 
اأ�صرة متدينة فقرية يغلب عليها الطابع العلمي, ولد عام 1333هـ املوافق 

1914م يف مدينة اأ�صقودرة عا�صمة دولة  األبانيا حينئذ. 

هو االإمام واملحدث اأبو عبد الرحمن حممد بن احلاج نوح بن جناتي بن اآدم 
االأ�صقودري االألباين االأرنوؤوطي املعروف با�صم حممد نا�صر الدين بن احلاج 
اأن  اإلى دم�صق للإقامة واال�صتقرار فيها بعد  نوح االألباين, هاجر مع والده 
انحرف اأحمد زاغو »ملك األبانيا« ببلده  نحو احل�صارة الغربية العلمانية 
يف  اخلريي  االإ�صعاف  مدر�صة  يف  االبتدائية  درا�صته  االألباين  العلمة  واأمت 

دم�صق بتفوق.

قرر عدم اإكمال الدرا�صة النظامية حر�صًا على تنفيذ راأي والده يف املدار�س 
النظامية من الناحية الدينية وو�صع له والده منهجًا علميًا مركزًا قام من 
املذهب  وفقه  وال�صرف  والنحو  والتجويد  الكرمي  القراآن  بتعليمه  خلله 

احلنفي, وقد ختم االألباين على يد والده حفظ القراآن الكرمي.

من  �صار  حتى  بجدارة  واأتقنها  ال�صاعات  اإ�صلح  مهنة  اأبيه  عن  ورث 
اأ�صحاب ال�صهرة فيها, واأخذ يك�صب رزقه منها, فقد �صاعدته هذه املهنة 
له  هياأت  واأي�صًا  واملطالعة,  للدرا�صة  والكايف  املنا�صب  الوقت  اإيجاد  على 
من  ال�صرعية  العلوم  على  واالطــلع  العربية  باللغة  معرفة  لل�صام  هجرته 

م�صادرها االأ�صلية.  

اأخذ االألباين بالتوجه نحو علم احلديث وعلومه, فتعلم احلديث يف الع�صرين 

حممد  ال�صيخ  ي�صدرها  كان  التي  املنار  جملة  باأبحاث  متاأثرًا  عمره  من 
ر�صيد ر�صا »رحمه اهلل« وكان اأول عمل حديثي قام به هو ن�صخ كتاب املغني 
عن حمل االأ�صفار يف تخريج ما يف االإحياء من االأخبار للحافظ العراقي 
التعليق عليه, وقد كان هذا العمل فاحتة خري كبري على  »رحمه اهلل« مع 
ال�صيخ االألباين حيث اأ�صبح االهتمام باحلديث وعلومه ي�صغل كل اهتمامه, 
فاأ�صبح معروفًا بذلك يف الأو�صاط العلمية بدم�صق، حتى اإن اإدارة املكتبة 
الظاهرية بدم�صق خ�ص�صت غرفة خا�صة له ليقوم فيها باأبحاثه العلمية 
اإلى منحه ن�صخة من مفتاح املكتبة حيث يدخلها وقت  املفيدة, باالإ�صافة 
التاأليف والت�صنيف, فقد ابتداأهما يف العقد الثاين من  اأما عن  ما �صاء, 
عمره, وكان اأول موؤلفاته الفقهية املبنية على معرفة الدليل والفقه املقارن 
كتاب »حتذير ال�صاجد من اتخاذ القبور م�صاجد« وهو مطبوع كثريًا, ومن 
اأوائل اإجنازاته التي تخذ احلديث املنهجي اأي�صًا كتاب الرو�س الن�صري يف 

ترتيب و تخريج معجم الطراين ال�صغري وال يزال خمطوطًا.

الشيخ محمد ناصر الدين األلباني... علم من أعالم 
الدين اإلسالمي
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كان لل�صيخ املرحوم ن�صاطه البارز يف الدعوة اإلى التوحيد وال�صنة, وقد برز 
اأ�صبوع  كل  يعقدها مرتني  كان  التي  العلمية  درو�صه  ن�صاطه هذا من خلل 
حيث يح�صرها طلبة العلم وبع�س اأ�صاتذة اجلامعات, ومن الكتب التي كان 
يدر�صها يف حلقات علمية, كفتح املجيد لعبد الرحمن بن ح�صن بن حممد 
بن عبد الوهاب, والرو�صة الندية �صرح الدرر البهية لل�صوكاين �صرح �صديق 
�صرح  احلثيث  والباعث  خــلف,  الوهاب  لعبد  الفقه  واأ�صول  خــان,  ح�صن 
االإ�صلم يف  ومنهاج  �صاكر,  احمد  �صرح  اخت�صار علوم احلديث البن كثري 
ال�صهرية  ومن خلل رحلته  �صابق  ل�صيد  ال�صنة  وفقه  اأ�صد,  ملحمد  احلكم 
باأ�صبوع واحد من كل �صهر ثم زادت مدتها حيث كان  التي بداأت  املنتظمة 
يقوم فيها بزيارة املحافظات ال�صورية املختلفة, باالإ�صافة اإلى بع�س املناطق 
يف اململكة االأردنية قبل ا�صتقراره فيها موؤخرًا, هذا االأمر دفع بع�س املناوئني 

لدعوة االألباين اإلى الو�صاية به عند احلاكم مما اأدى اإلى �صجنه.

كان ال�صيخ االألباين رحمه اهلل يح�صر ندوات العلمة ال�صيخ حممد بهجت 
البيطار -رحمه اهلل-  مع بع�س اأ�صاتذة املجمع العلمي بدم�صق, منهم عز 

الدين التنوحي - رحمه اهلل-  اإذ كانوا يقروؤون )احلما�صة( الأبي متام.

إنجازات
البيوع  اأحــاديــث  بتخريج  ليقوم  دم�صق  جامعة  يف  ال�صريعة  كلية  اختارته 

اإ�صدارها  على  اجلامعة  عزمت  التي  االإ�صلمي,  الفقه  مبو�صوعة  اخلا�صة 

عام 1955 م.

و  بني م�صر  الوحدة  عهد  �صكلت يف  التي  اختري ع�صوًا يف جلنة احلديث, 

�صوريا, للإ�صراف على ن�صر كتب ال�صنة و حتقيقها.

بن  ح�صن  ال�صيخ  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  املــعــارف  وزيــر  اإليه  طلب 

عبداهلل اآل ال�صيخ عام 1388هـ, اأن يتولى االإ�صراف على ق�صم الدرا�صات 

االإ�صلمية العليا يف جامعة مكة, وقد حالت الظروف دون حتقيق ذلك.

املنورة من عام  باملدينة  االإ�صلمية  للجامعة  االأعلى  للمجل�س  اختري ع�صوًا 

1395هـ اإلى 1398هـ.

انتدب من �صماحة ال�صيخ عبد العزيز بن باز رحمه اهلل رئي�س اإدارة البحوث 

التوحيد  اإلى  للدعوة  وبريطانيا  واملغرب  م�صر  يف  للدعوة  واالإفتاء  العلمية 

واالعت�صام بالكتاب وال�صنة واملنهج االإ�صلمي احلق.

أعمال
عددًا  اأي�صا  وزار  عديدة,  حما�صرات  فيهما  واألقى  واالإمــارات  الكويت  زار 
من دول اأوروبا, و التقى فيها باجلاليات االإ�صلمية والطلبة امل�صلمني, واألقى 

درو�صًا علمية مفيدة.

مهمة  األقى حما�صرة  و  اأ�صبانيا,  امل�صلمني يف  الطلبة  احتاد  من  دعوة  لبى 
طبعت فيما بعد بعنوان »احلديث حجة بنف�صه يف العقائد واالأحكام«.

زار قطر واألقى فيها حما�صرة بعنوان» منزلة ال�صنة يف االإ�صلم«.

مؤلفات
اإلى  منها  وترجم كثري  املئة,  فوق  قيمة,  موؤلفات عظيمة وحتقيقات  لل�صيخ 

لغات خمتلفة, وطبع اأكرثها طبعات متعددة ومن اأبرزها:

- اإرواء الغليل يف تخريج اأحاديث منار ال�صبيل.

- �صل�صلة االأحاديث ال�صحيحة و�صيء من فقهها وفوائدها.

- �صل�صلة االأحاديث ال�صعيفة واملو�صوعة واأثرها ال�صيئ يف االأمة.

- �صفة �صلة النبي من التكبري اإلى الت�صليم.

- �صحيح الرتغيب والرتهيب.

- ظلل اجلنة.

- تلخي�س اأحكام اجلنائز.

- �صحيح االأدب املفرد.

قررت جلنة االختيار جلائزة امللك في�صل العاملية للدرا�صات االإ�صلمية منح 
التي  العلمية  »اجلهود  ومو�صوعها   , 1999م   / 1419هـ  عام  اجلائزة 
حممد  ال�صيخ  لف�صيلة  ودرا�صة«  وتخريجًا  حتقيقًا  النبوي  باحلديث  عنيت 
خدمة  يف  القيمة  جلهوده  تقديرًا  اجلن�صية,  ال�صوري  االألباين  الدين  نا�صر 
احلديث النبوي تخريجًا وحتقيقًا ودرا�صة وذلك يف كتبه التي تربو على املائة.

االآخــرة  جــمــادى  مــن  والع�صرين  الــثــاين  ال�صبت  يــوم  اجلليل  الــعــامل  تــويف 
1420هـ, املوافق الثاين من اأكتوبر 1999م, ودفن بعد �صلة الع�صاء.

https://saaid.net/Doat/ehsan/4.htm  امل�صدر
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صورة وحكاية

فريو�س  ي�صببها  نــزف,  يرافقها  قد  فريو�صية  حمى  هي  ال�صفراء  احلمى 
ينتقل من �صخ�س اإلى اآخر بوا�صطة نوع من البعو�س يدعى ) الزاعجة (, 
توؤثر هذه احلمى ب�صكل خا�س على الكبد والكليتني, وللمر�س مرحلتان هما: 
احلادة وال�صامة, ففي االأولى تكون االأعرا�س خفيفة كال�صخونة وال�صداع, 
عاودت  واإذا  اأيام  لعدة  االأعرا�س  هذه  تختفي  ثم  دوار...  الع�صلت,  اآالم 
املري�س تعود يف �صكل اأكرث خطورة تتمثل باملرحلة ال�صامة وتكون االأعرا�س 
طبيعي,  غري  اأمل  العني  وبيا�س  اجللد  ا�صفرار  عن  عبارة  املرحلة  هذه  يف 
قيء, قلة تبول, نزيف من االأنف والفم والعني, عدم انتظام �صربات القلب, 

ف�صل كبدي وكلوي وخلل يف وظائف املخ, وهذه املرحلة ) مميتة (.

وللأ�صف فاإن تف�صيًا كبريًا للحمى ال�صفراء انت�صر يف اأفريقيا. فبح�صب منظمة 
و�صط  جنوب  يف  اأجنــوال  يف  احلمى  انت�صار  م�صتوى  ازداد  العاملية,  ال�صحة 
اأوغندا  اأ�صغر يف  االآونة االأخرية, وتف�صت على نطاق  اإفريقيا ب�صكل كبري يف 
والكوجنو حيث متت ال�صيطرة عليها اإلى حد كبري, لكن املنظمة العاملية دعت 

اإلى �صرورة توخي احلذر يف حالة ظهور املر�س يف مناطق اأخرى.

ومن اأ�صباب �صعوبة ال�صيطرة على انت�صار املر�س هو اأن هذه احلمى تنت�صر 
ب�صكل �صريع ومن ال�صعب ر�صدها مبكرًا وخا�صة يف املدن ال�صغرية. حيث 
تنقلها نف�س البعو�صة التي حتمل فريو�س زيكا والتي تلدغ يف النهار, والتي 
زادت العام املا�صي خلل ظاهرة النينو املناخية التي ي�صببها ارتفاع درجة 

حرارة املحيط الهادي قبالة �صواحل اأمريكا اجلنوبية.

وقالت » �صيلفى برياند «, رئي�صة ق�صم مكافحة االأمرا�س الوبائية مبنظمة 
ال�صحة العاملية: » ما نتطلع اإليه اأال تكون ظاهرة النينو اأ�صرع من حتركنا… 

نخ�صى على البلدان االأخرى التي لديها كثافات عالية من البعو�س « .

تف�صيها  تاأجيل  مع  التاريخ  غريت  ال�صفراء  احلمى  باأن  برياند  واأ�صافت 
اأمريكا  يف  طموحاته  عن  التخلي  على  نابليون  وت�صجيع  بنما,  قناة  الإن�صاء 

ال�صمالية حتى مت تطوير لقاح فعال للغاية.

ويف لواندا عا�صمة اأجنوال ظهرت اأولى احلاالت يف مطعم على الطريق قبل 

�صتة اأ�صهر, عندما تعر�س جمموعة من االأ�صدقاء للمر�س مع اال�صتباه يف 
اإ�صابتهم بالت�صمم الغذائي وتويف عدد منهم.

لكن وفاة �صاحب املطعم نف�صه دقت ناقو�س اخلطر. ولدى اأجنوال 2267 
حالة اإ�صابة حمتملة و293 حالة وفاة. وتاأكد من هذه احلاالت 696 حالة 

اإ�صابة بينهم 445 حالة من اإقليم لواندا.

اإ�صابة  41 حالة  لديها  الدميقراطية  الكوجنو  اإن جمهورية  برياند  وقالت 
موؤكدة كلها تقريبا جاءت من اأجنوال, لكن التف�صي ر�صد مبكرًا وينبغي وقفه 
�صريعًا. وقالت »برياند« اإن اأوغندا التي اأكدت اإ�صابة �صبع حاالت يف مناطق 

ريفية م�صتعدة اأي�صًا ب�صكل جيد للت�صدي الأي حاالت انت�صار للمر�س.

واالآن جرى تطعيم جميع �صكان لواندا تقريبًا, لكن تلك احلملة ا�صتخدمت 
املخزون الطارئ من لقاح احلمى ال�صفراء يف العامل بالكامل, واأدى تباطوؤ 

حملة التطعيم اإلى انت�صار الفريو�س يف اأقاليم اأخرى. 

http://www.egynews.net/   امل�صدر

» الحمى الصفراء « تغزو القارة السمراء !!...
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قصة نجاح

ال�صمالية  الوالية  اأوربي يف  الرحمن مبنطقة  الرحمن حممد عبد  ولد عبد 

مبدار�س  والثانوية  االبتدائية  املرحلتني  در�ــس    , عام1982م  بال�صودان 

حمافظة اأم درمان, ثم ح�صل على  درجة البكالوري�س يف العلوم ال�صيا�صية 

والدرا�صات اال�صرتاتيجية من جامعة االأزهري عام 2006م.

عمل جاهدًا طوال االأربع �صنوات التي اأم�صاها يف اجلامعة يف �صبيل املزيد 

يحلم  كان طموحًا,  لطاملا  اإنه  اإذ  درا�صته,  العلمي يف جمال  التح�صيل  من 

باملزيد ومب�صتقبل واعد يف حياته العملية بعد التخرج.

كان دائمًا ما يراوده حلم اأن يقدم االأف�صل ملجتمعه عر الدرا�صة والبحث 

العلمي, ولكن دائمًا املقدرة املالية حتد من طموحه وت�صو�س اأحلمه, لذلك 

التم�س من جمعية العون املبا�صر اأن متد له يد العون عر مكتبها بال�صودان 

كي ي�صعى ويبذل مزيدًا من اجلهد يف �صبيل ما يتطلع اإليه يف حياته, وكان 

رد اجلمعية باملوافقة فورًا.

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن:
»منحة العون المباشر« الدراسية غيرت حياتي

الدافع  مبثابة  املنحة  تلك  على  ح�صوله  فكان  درا�صية  منحة  على  ح�صل 
واحلافز يف الدرا�صات العليا , وذلك لنيله درجة املاج�صتري يف اإدارة االأعمال, 
العليا ق�صم  النيلني كلية الدرا�صات  اأن نال درجة املاج�صتري يف جامعة  اإلى 
اإدارة االأعمال يف عام 2013م, ففتحت اأمامه االآفاق وح�صل على وظيفة 

مرموقة باإحدى ال�صركات العاملة بدولة االإمارات العربية املتحدة.

العون  جمعية  اإلــى  توجه  الكبري,  االإجنــاز  هذا  الرحمن  عبد  حقق  اأن  بعد 
املبا�صر �صاكرًا بقوله: »لكم مني خال�س ال�صكر والتقدير ملا قدمتموه يل من 
خري ودعم �صخي عر م�صروع كفالة طالب العلم, ذلك امل�صروع العظيم الذي 
ا�صتفدت منه واأنا طالب درا�صات عليا اأحلم بتطوير ذاتي وتنمية قدراتي مبا 
وي�صاعدين  العملية,  وحياتي  درا�صتي  واعدًا يف جمال  م�صتقبًل  ي�صمن يل 
كثريًا حتى يف جمال حت�صني ظرويف وظروف عائلتي وجمتمعي ب�صكل عام, 
واحلمد هلل اأن منحتكم الدرا�صية كانت �صببًا يف حتقيق حلمي, فلكم مني كل 

تقدير وتقبل اهلل منكم جميعًا وجزاكم اهلل كل خري« .
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حكم ونوادر

راأت منلة قطرة ع�صل يف طريقها فذهبت باجتاهها وتذوقت منها ورجعت 
اإلى قطرة الع�صل وتذوقت مرة اأخرى  لكن بعد م�صيها عدة خطوات عادت 
فقد راق لها الطعم ولكنها اأي�صًا مل تكتف, فقررت اأن تغم�س نف�صها داخل 

طلب رجل عجوز من ابنه ال�صياد اأن ي�صرتي له بندقية �صيد, فذهب االبن 
اإلى حمل بيع ال�صلح فعر�س عليه �صاحب املحل بندقيتني اإحداهما تطلق 
طلقة واحدة واالأخرى طلقتني, فاختار االبن البندقية ذات الطلقتني, و�صاأل 
�صاحب املحل عما اإن كان اختياره �صائبًا, فاأخره �صاحب املحل اأنه لو كان 
مكانه الختار البندقية ذات الطلقة الواحدة الأن ال�صخ�س عندما ي�صتخدم 
بندقية �صيد تطلق طلقتني يكون مطمئنًا يف املرة االأولى اأن لديه فر�صة ثانية 
للرمي, ولذا قد يف�صل يف املرة االأولى, اأما عندما تكون لديه فر�صة واحدة 
فقط يف الرمي فاإنه يبذل كل جهده فيكون احتمال اإ�صابته الهدف اأكرث الأنه 

ركز ب�صكل اأكر.

الحكمة: ال ت�صيع الفر�صة اأو الفر�س االأولى, فقد ال تعو�س وقد ال ياأتيك 
مثلها اأبدًا.

http://www.imamali.net/aqaed/vb/showthread.php?1192  امل�صدر

بندقية صيد...

الحكيم والمهموم
جاء رجل مهموم اإلى رجل حكيم �صاكيًا له: »الهموم اأثقلت كاهلي وما عاد 
واأريد  �صوؤالني فقط  »�صاأ�صاألك  له احلكيم:  فقال  الدنيا«,  يل حيلة يف هذه 
»هل  و�صاأله:  »ال«  فاأجابه:  معك؟«  الهموم  وهــذه  ولــدت  هل  جــوابــًا:  منك 
ولن  به,  تاأتمِ  »اأمر مل  فقال احلكيم:  اأي�صًا«,  »ال  قال:  �صتاأخذها معك؟؟«, 
يذهب معك… االأجدر اأال ياأخذ منك كل هذا الهم فكن �صبورًا على اأمر 
اإلى االأر�س يكن لك ما  اأطول من نظرك  ال�صماء  اإلى  الدنيا وليكن نظرك 
اأردت«, فاقتنع الرجل الذي كان مهمومًا وذهب وحاول اأن ين�صى كل همومه 

ويفكر مبا هو اأهم فالدنيا فانية.

الحكمة: ابت�صم فرزقك مق�صوم وقدرك حم�صوم واأحوال الدنيا ال ت�صتحق 
الهموم الأنها بني يدي احلي القيوم.

http://www.imcpal.ps/news/?p=31483   امل�صدر

القطرة وبالفعل قامت بذلك و�صبعت من الع�صل ولكن عندما حاولت اخلروج 
من قطرة الع�صل التي اأ�صبحت حولها كال�صجن, مل ت�صتطع واأ�صبحت كاأنها 

مكبلة بقيود من الع�صل وماتت فورًا, فطمعها يف املزيد اأدى اإلى موتها.

حرامًا  مالك  في�صبح  تطمع  اأن  واإيــاك  يديك,  بني  مبا  اقتنع  الحكمة: 
فيودي بك اإلى التهلكة.

http://www.imcpal.ps/news/?p=31483  امل�صدر

النملة وقطرة العسل
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استراحة

اأطل علينا عيد الفطر باأجمل حلة بعد �صهٍر مبارك مليء بالطاعة والتوبة 
به  ليفرح  العيد  اأتى  الكرمي,  العزيز  اخلالق  من  والرحمة  الغفران  وطلب 
عيد  ينتظرون  الذين  منهم  الفقراء  وباالأخ�س  وكــبــارًا,  �صغارًا  اجلميع, 
الفطر بفارغ ال�صر لينالوا حقهم من زكاة الفطر املفرو�صة على كل م�صلم 
وم�صلمة فقد ثبت عن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم اأنه فر�س زكاة الفطر 
قبل  توؤدى  اأن  بها  واأمر  �صعري,  من  �صاعًا  اأو  متر  من  �صاعًا  امل�صلمني  على 
يٍد  ي �َصعمِ بمِ خروج النا�س اإلى ال�صلة, اأي �صلة العيد. ويف ال�صحيحني َعْن اأَ
َعَلْيهمِ   ُ لَّى اهللَّ يِّ �صَ بمِ النَّ َزَمانمِ  يَها يفمِ  ُنْعطمِ ا  »ُكنَّ  : َقاَل  َعْنُه   ُ َي اهللَّ َر�صمِ يِّ  ْدرمِ اخْلُ
ْن  اعًا ممِ رٍي, اأَْو �صَ ْن �َصعمِ اعًا ممِ ٍر, اأَْو �صَ ْن مَتْ اًعا ممِ ْن َطَعاٍم, اأَْو �صَ اًعا ممِ َو�َصلََّم �صَ

يٍب«. َزبمِ
التي  الذنوب  احلكمة من فر�س زكاة الفطر على امل�صلمني هي تطهري من 
الفقراء  واأي�صًا موا�صاة  الكرمي,  ال�صهر  اقرتفها خلل  امل�صلم قد  يكون  قد 
يف العيد واإ�صعارهم بال�صعادة واأنهم مت�صامنون معهم دومًا, فقد ثبت عن 
ُ َعَلْيهمِ َو�َصلََّم  لَّى اهللَّ مِ �صَ ابن عبا�س ر�صي اهلل عنهما َقاَل: »َفَر�َس َر�ُصوُل اهللَّ
اَها  , َمْن اأَدَّ نيمِ ْلَم�َصاكمِ , َوُطْعَمًة لمِ َفثمِ ْن اللَّْغومِ َوالرَّ ممِ ممِ ائمِ ل�صَّ ْطرمِ ُطْهَرًة لمِ َزَكاَة اْلفمِ
ْن  ممِ َدَقٌة  �صَ َي  َفهمِ لةمِ  ال�صَّ َبْعَد  اَهــا  اأَدَّ َوَمْن  َمْقُبوَلٌة,  َزَكاٌة  َي  َفهمِ لةمِ  ال�صَّ َقْبَل 

«. رواه اأبو داود وح�صنه االألباين يف �صحيح اأبي داود. َدَقاتمِ ال�صَّ
والذكر  والكبري  ال�صغري  عن  وم�صلمة,  م�صلم  كل  على  الفطر  زكــاة  جتب 
واالأنثى واحلر واململوك من امل�صلمني, حلديث ابن عمر ر�صي اهلل عنهما, 
قال: »فر�س ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم زكاة الفطر من رم�صان �صاعًا 
اأو �صاعًا من �صعري .. على احلر والعبد والذكر واالأنثى وال�صغري  من متر 

زكاة الفطر... فرض من اهلل وطاعة من العبد
والكبري من امل�صلمني« ) رواه اجلماعة ( .

عندئذ  ولكنها  بعدها  ويجوز  العيد  �صلة  قبل  عام  ب�صكل  اإخراجها  وقت 
اأ�صح  الإخراجها يف  وقت  اأول  اأن  العلم  مع  واإمنا ك�صدقة  كزكاة  ال حت�صب 
اأقوال العلماء هو ليلة ثمان وع�صرين؛ الأن ال�صهر يكون ت�صعًا وع�صرين ويكون 
ثلثني, وكان اأ�صحاب ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم يخرجونها قبل العيد 

بيوم اأو يومني.
النبي �صلى اهلل  االأجنا�س ب�صاع  اإخراجها �صاع من جميع  الواجب  الكمية 
عليه و�صلم, وهو اأربع حفنات باليدين املعتدلتني املمتلئتني, كما يف القامو�س 
وغريه, وهو بالوزن يقارب ثلثة كيلو غرامات ح�صب ال�صيخ ابن باز. فاإذا 
اأخرج امل�صلم �صاعًا من االأرز اأو غريه من قوت بلده مبقدار ثلثة كيلو غرامًا 

اأي�صًا ال باأ�س ونال جزاء ذلك.
اأ�صهل  لكونه  بالوزن  فطر  كزكاة  اإخراجها  الواجب  الكمية  العلماء  قــدر 
واأقرب اإلى ال�صبط, ومعلوم اأن وزن احلبوب يختلف فمنها اخلفيف ومنها 
الثقيل ومنها املتو�صط, بل يختلف وزن ال�صاع من نف�س النوع من احلبوب, 
احتاط  اإذا  ولذلك  القدمي،  املح�صول  من  وزنــًا  اأكــر  اجلديد  فاملح�صول 

الإن�صان واأخرج زيادة كان اأحوط واأح�صن.
ال تعطى زكاة الفطر اإال للفقراء وامل�صاكني, وهم من ال ميلكون كفايتهم يف 
يوم العيد, حلديث ابن عبا�س ر�صي اهلل عنهما املتقدم: »طعمة للم�صاكني« 

) رواه اأبو داود ( .

http://www.zf.gov.ae/zfp//web/Page_alfitr.aspx امل�صدر
https://islamqa.info/ar/49793
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لغة القران

كل  ويف  ال�صلم,  عليه  اآدم  ق�صة  موا�صع  عدة  يف  البقرة  �صورة  يف  ذكرت 
اإبلي�س االأمر, جاء  مو�صع منها ملا ُذكر االأمر االإلهي بال�صجود الآدم ورف�س 
لفظ »اإبلي�س« ومل يرد ال�صيطان, وذلك الأن اإبلي�س هو اأبو ال�صياطني واآدم هو 
اأبو الب�صر, اأي الإحداث التوافق والتنا�صب بني االثنني. واأي�صًا يف �صور اأخرى 
كاالأعراف واحلجر واالإ�صراء والكهف وطه و�س, ذكر نف�س املو�صوع ونف�س 

اللفظ وهو اإبلي�س , نلحظ قوله تعالى: 

َن  ْبلمِي�َس اأََبى َوا�ْصَتْكَرَ َوَكاَن ممِ آَدَم َف�َصَجُدوا اإمِاَلّ اإمِ َكةمِ ا�ْصُجُدوا المِ ْلَمَلئمِ { َواإمِْذ ُقْلَنا لمِ
يَن } )34 البقرة(. رمِ اْلَكافمِ

اإمِاَلّ  َف�َصَجُدوا  آَدَم  المِ ا�ْصُجُدوا  َكةمِ  ْلَمَلئمِ لمِ ُقْلَنا  ُثَمّ  ْرَناُكْم  َوّ ُثَمّ �صَ َخَلْقَناُكْم  َلَقْد   َ}
يَن } )11 االأعراف(. دمِ اجمِ َن ال�َصّ ّ اإمِْبلمِي�َس مَلْ َيُكن ممِ

ْن َحَماإٍ َم�ْصُنون)28(  اٍل ممِ ْل�صَ ْن �صَ ٌق َب�َصًرا ممِ ّ َخالمِ َكةمِ اإمِينمِ ْلَمَلئمِ َك لمِ { َواإمِْذ َقاَل َرُبّ
َكُة  يَن )29( َف�َصَجَد امْلََلئمِ دمِ ي َفَقُعوا َلُه �َصاجمِ ْن ُروحمِ يهمِ ممِ ْيُتُه َوَنَفْخُت فمِ َفاإمَِذا �َصَوّ
َيا  َقاَل   )31( يَن  دمِ اجمِ ال�َصّ َمَع  َيُكوَن  اأَْن  اأََبى  اإمِْبلمِي�َس  اإمِاَلّ   )30( اأَْجَمُعوَن  ُكُلُّهْم 

يَن  })32 احلجر(. دمِ اجمِ اَلّ َتُكوَن َمَع ال�َصّ اإمِْبلمِي�ُس َما َلَك اأَ

َْن َخَلْقَت  �ْصُجُد ملمِ ْبلمِي�َس َقاَل اأَاأَ آَدَم َف�َصَجُدوا اإمِاَلّ اإمِ َكةمِ ا�ْصُجُدوا المِ ْلَمَلئمِ { َواإمِْذ ُقْلَنا لمِ
يًنا } )61 االإ�صراء(. طمِ

ّ َفَف�َصَق  نمِ َن اجْلمِ ْبلمِي�َس َكاَن ممِ آَدَم َف�َصَجُدوا اإمِاَلّ اإمِ َكةمِ ا�ْصُجُدوا المِ ْلَمَلئمِ { َواإمِْذ ُقْلَنا لمِ

الحكمة من استخدام لفظ »إبليس« أحيانًا 
و»الشيطان« أحيانًا في عدة مواقع من سورة البقرة

مِنَي  املمِ لَظّ ْئ�َس لمِ ن ُدوينمِ َوُهْم َلُكْم َعُدٌوّ بمِ َياَء ممِ ْولمِ َتُه اأَ َيّ ّ ُذوَنُه َوُذرمِ همِ اأََفَتَتّخمِ ّ َعْن اأَْمرمِ َربمِ
َبَداًل  })50 الكهف(.

ْبلمِي�َس اأََبى} ) 116 طه(. آَدَم َف�َصَجُدوا اإمِاَلّ اإمِ َكةمِ ا�ْصُجُدوا المِ ْلَمَلئمِ {َواإمِْذ ُقْلَنا لمِ

ولكن نلحظ اأنه عندما كان احلديث عن ق�صة خمالفة اآدم وزوجه اأمر اهلل 
تعالى واأكلهما من ال�صجرة التي نهاهما اهلل عن االقرتاب منها... نلحظ 
ذكر القراآن لفظ ال�صيطان ومل يذكر اإبلي�س وال�صبب اأن الكلم هنا لي�س يف 
العداوة االأولية بني اآدم  اأبو الب�صر وبني اإبلي�س اأبو ال�صياطني واإمنا قد حتقق 
الإبلي�س ما اأراده من اإغواء اآدم ملخالفة اأمر اهلل, ومن تلك اللحظة �صارت 
العداوة بني اأبناء اإبلي�س وجنوده من ال�صياطني وبني اآدم وزوجه وذريته من 
اأتباع  من  القراآن  يف  للنا�س  التحذير  ياأتي  ولذا  ال�صاعة  تقوم  اأن  اإلى  بعده 

ال�صياطني ولي�س من اأتباع اإبلي�س حتديدًا. 

ُكْم  َبْع�صُ ُطوا  اْهبمِ َوُقْلَنا  يهمِ  فمِ َكاَنا  ا  َّ َفاأَْخَرَجُهَما مممِ َعْنَها  ْيَطاُن  ال�َصّ ُهَما  َفاأََزَلّ  }
نٍي } )36 البقرة( َلى حمِ َبْع�ٍس َعُدٌوّ َوَلُكْم يفمِ ااْلأَْر�سمِ ُم�ْصَتَقٌرّ َوَمَتاٌع اإمِ لمِ

َما َوَقاَل َما  همِ ن �َصْواآتمِ َي َعْنُهَما ممِ َي َلُهَما َما ُوورمِ ُيْبدمِ ْيَطاُن لمِ { َفَو�ْصَو�َس َلُهَما ال�َصّ
يَن }  دمِ المِ َن اخْلَ َجَرةمِ اإمِاَلّ اأَن َتُكوَنا َمَلَكنْيمِ اأَْو َتُكوَنا ممِ همِ ال�َصّ ُكَما َعْن هذمِ َنَهاُكَما َرُبّ

)20 االأعراف(.

َفانمِ  َيْخ�صمِ َقا  َوَطفمِ َلُهَما �َصْواآُتُهَما  َبَدْت  َجَرَة  ال�َصّ َذاَقا  ا  َفَلَمّ ُغُرور  بمِ ُهَما  َفَداَلّ  }
ُقل  َواأَ َجَرةمِ  ْلُكَما ال�َصّ تمِ اأَْنَهُكَما َعن  اأَمَلْ  ُهَما  َرُبّ َوَناَداُهَما  ة  َنّ ن َوَرقمِ اجْلَ َما ممِ َعَلْيهمِ

نٌي } )22االأعراف(. بمِ ْيَطاَن َلُكَما َعُدٌوّ ُمّ ُكَما اإمَِنّ ال�َصّ َلّ

ُع َعْنُهَما  ةمِ َينزمِ َنّ َن اجْلَ ّ َبَوْيُكم ممِ ْيَطاُن َكَما اأَْخَرَج اأَ ُكُم ال�َصّ َنَنّ ي اآَدَم اَل َيْفتمِ { َيا َبنمِ
ا َجَعْلَنا  ْن َحْيُث اَل َتَرْوَنُهم اإمَِنّ يُلُه ممِ ُه َيَراُكْم ُهَو َوَقبمِ َما اإمَِنّ همِ َيُهَما �َصْواآتمِ رُيمِ َبا�َصُهَما لمِ لمِ

ُنون َ} )27 االأعراف(. يَن اَل ُيوؤْممِ َلّذمِ َياَء لمِ نَي اأَْولمِ َياطمِ ال�َصّ

http://vb.tafsir.net/tafsir35288/#.V1awMtR96t8  امل�صدر
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اإلعجاز العلمي
في القرآن والسنة

لمِ َكْيَف ُخلمَِقْت(  ) اأََفل َيْنُظُروَن اإمَِلى االإمِبمِ
�صورة الغا�صية - 17

�صرب اهلل �صبحانه وتعالى الكثري من االأمثلة يف كتابه العزيز من كبري و�صغري 
خلقه, فكان من االأمثلة الكون كله بحجمه الل متناهي والبعو�صة وما فوقها 
ب�صغر حجميهما. ومن احليوانات التي ذكرها اهلل �صبحانه وتعالى االإبل التي 
قال فيها داعيًا االإن�صان اإلى التفكر يف اإعجازها والتدبر يف خلقها حيث قال 

َقْت } )الغا�صية - 17(. لمِ َكْيَف ُخلمِ �صبحانه { اأََفل َيْنُظُروَن اإمَِلى االإمِبمِ

يف هذه االآية الكرمية, يحث اهلل جل وعل عباده على النظر يف خملوقاته ملا 
فيها من العر والدالئل على قدرته العظيمة واأنه رب العاملني, واأنه م�صتحق 
للعبادة. هذه االإبل التي جعلها اهلل للنا�س ليحملوا عليها اأثقالهم, وياأكلوا من 
حلومها وي�صربون من األبانها ويوقدوا من بعرها وي�صتمتعوا بجلودها, ولهم 

فيها منافٌع كثرية.

احليوانات  هذه  عن  جديد  باكت�صاف  احلديث  العلم  علينا  يخرج  فرتة  كل 
العجيبة, كما �صائر خلق اهلل, ومن هذه العجائب ما يلي:

 اجلمل ال يلهث اأبدًا وال يتنف�س من فمه مهما ا�صتد احلر والعط�س وبذلك 
يتجنب تبخر املاء من الفم.

 اجلمل ال يفرز اإال مقدارًا �صئيًل من العرق عند ال�صرورة الق�صوى.

 ي�صتطيع جهاز تنظيم حرارة اجل�صم اأن يجعل مدى تفاوت حرارة اجل�صم 
يف  تفيد  االآلــيــة  وهــذه  ْم   41 و   34 بني  اأي  �صرر  دون  كاملة  درجــات   7

االقت�صاد يف املاء امل�صتخدم يف تنظيم درجة حرارة ثابتة.

 تفيد ال�صحوم املخزونة باجل�صم يف ال�صنام يف اإنتاج الطاقة واملاء.

 الكلية يف االإبل لها ا�صتعداد خا�س يف تركيز البول وقد ميتنع اجلمل عن 
التبول اإذا ا�صتمر العط�س.

واالإبل ت�صتطيع �صرب املاء املالح الأن الكلية عندها ت�صتطيع اإخراج االأملح 
مهما كان تركيزها.

العط�س  ب�صبب  بن�صبة عالية  الدم  الكلوكوز يف  �صكر  االإبل حب�س  ت�صتطيع   
ال�صديد الأن طرحه يف البول يتطلب فقدان ماء بدرجة كبرية وارتفاع ال�صكر 
يف الدم ال ي�صيب االإبل ب�صدمة مميتة كما يف غريها من احليوانات وكذلك 
اأي�صًا مما يحافظ على حجم بلزما  فاإن ال�صكر يعتر مادة �صائدة للماء 

الدم كذلك.

ب�صفة  الثديية  احليوانات  يف  احلليب  اإنتاج  يف  انخفا�صًا  العط�س  ي�صبب   
عامة اأما يف االإبل فاإن كمية احلليب ال تتاأثر كثريًا ب�صبب العط�س وقلة ماء 
ال�صرب بل بالعك�س تزداد ن�صبة املاء يف احلليب لت�صل اإلى 90 % حماية 

للر�صيع من اجلفاف.

 ي�صاهم الوبر يف حماية اجل�صم من احلرارة حيث يعتر عازاًل حراريًا وهو 
ال يتبلل عند التعرق اأي اأن العرق ال يتبخر من �صطح الوبر واإمنا من �صطح 

اجللد مما يجعل لعملية التعرق ميزة تريد قوية يف االإبل.

 ت�صتطيع الكريات احلمراء اأن تقاوم نق�س املاء ال�صديد يف الدم ويف نف�س 
الوقت تقاوم التمزق عندما تتورم وت�صبح مكورة عند االرتواء ال�صريع بعد 

�صرب املاء.

 هناك امت�صا�س وا�صع للماء يف القولون وهذا ي�صاهم يف تقليل فقدان املاء 
مع الف�صلت حيث تكون الف�صلت �صبه جافة.

 ميكن للإبل خف�س عمليات االأي�س Metabolism وبالتايل ينتج عن 
وهذا  الداخلية,  احلــرارة  اإنتاج  قلة  اأي  االأوك�صجني  ا�صتهلك  تقليل  ذلك 

معناه االقت�صاد يف ا�صتهلك املاء للفعاليات احليوية.

https://www.google.com  م�صدر ال�صورة
http://www.binbaz.org.sa/noor/148 املصادر 
http://quran-m.com
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بريـد القـراء

اأن�س بن مالك ر�صي اهلل عنه قال: ارتقى النبي �صلى اهلل عليه و�صلم  عن 
على درجة من املنر فقال: »اآمني«. ثم ارتقى درجة اأخرى فقال: »اآمني«. ثم 

ارتقى الثالثة, فقال: »اآمني«. ثم جل�س.

 قال: ف�صاألوه: على ما اأمنت يا ر�صول اهلل؟ قال: »اأتاين جريل«.

 فقال: »رغم اأنف امرئ ذكرت عنده فلم ي�صل عليك, فقلت: اآمني«. 

اجلنة,  يدخل  فلم  اأو كلهما  اأبويه  اأحــد  اأدرك  امــرئ  اأنــف  »ورغــم 
فقلت: »اآمني«.

ورغم اأنف امرئ اأدرك رم�صان فلم يغفر له, فقلت: »اآمني«.

 اجلملة االأولى تدل على وجوب ال�صلة على النبي �صلي اهلل عليه و�صلم كلما 
ذكر عند االإن�صان, فاإن مل يفعل فاإنه ي�صتحق اأن يدعى عليه بهذا الدعاء - 
رغم اأنفه - ومعنى رغم اأنفه اأي �صقط يف االإجبار والرتاب وهذا كناية عن 

ذله واإهانته.

مل  اأو  برهما  يقم  مل  اأو  اأحدهما  اأو  اأبويه  رجل  اأدرك  اإذا  اأنه  الثانية   اأما 
يدخله اجلنة برهما, فهذا ممن دعا عليه اأي�صًا جريل عليه ال�صلم واأمن 

عليه الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم اأن يرغم اأنفه اأي ي�صاب بالذل. 

رم�صان  �صيام  يهمل  اأن  اأي  له,  يغفر  فلم  رم�صان  اأدرك  من  بان  والثالثة 
وقيام رم�صان فاإنه لن يح�صل على هذا الثواب العظيم ويكون قد رغم .

اللهم �صل و�صلم على �صيدنا حممد وعلى اآله و �صحبه اأجمعني .....

النيجر
ي�صكل االإ�صلم دين الغالبية العظمى يف النيجر حيث ت�صل ن�صبة امل�صلمني 
اإلى اأكرث من 90 % من عدد ال�صكان البالغ عددهم 15,3 مليون ن�صمة 
على الرغم من النظام العلماين للدولة التي تدرك اأهمية االإ�صلم وتتعامل 

مع املواطنني على هذا االأ�صا�س.

وقد انت�صر االإ�صلم يف النيجر يف القرن اخلام�س ع�صر عن طريق التو�صع 
ال�صحراء  عر  التجارة  وتاأثري  الغرب  يف  �صونغاي  اإمراطورية  من  كل  يف 
نهر  على  الواقعة  �صاي  مدينة  وتعتر  وم�صر.  العربي  املغرب  من  املتجهة 
النيجر مركزا للتعليم الديني ال�صويف واملالكي التي جلبها العلماء امل�صلمون 

الفوالنيون  يف القرن الثامن ع�صر. 

مولت  ولكنها  مبا�صر،  ب�صكل  الديني  الن�صاط  متول  ل  النيجريية  احلكومة 
العديد من الرامج االإ�صلمية مثل وزارة االإذاعة االإ�صلمية, كما مت منح 
18,5 مليون دوالر اأمريكي يف عام 1982 من اأجل اإن�صاء جامعة اإ�صلمية 
من  ترعات  خلل  من  اأي�صًا  جزئيًا  متويلها  مت  والتي  �صاي  يف  النيجر  يف 

العامل العربي.

مرت النيجر بفرتات نزاع طائفي يف الت�صعينات من القرن املا�صي, ولكن 
االأديان  بني  العلقات  اإن  حيث  القاعدة  عن  ا�صتثناء  تعتر  االأحــداث  تلك 
جيدة جدا, ومتيز االإ�صلم الذي ميار�س عادة يف معظم البلد بالت�صامح مع 

االأديان االأخرى وعدم وجود قيود على احلرية ال�صخ�صية.

عبد�ل�هاب �ساملحممد عبد�للطيف
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التقويم القمري 
 طول ال�صهر يف التقومي الهجري حتدده دورة القمر حول االأر�س 

اآياته,  جعل اهلل تعالى الليل والنهار, وال�صم�س والقمر من 
َهاَر اآَيَتنْيمِ َفَمَحْوَنا اآَيَة اللَّْيلمِ َوَجَعْلَنا  فقال: { َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالنَّ
َعَدَد  َتْعَلُموا  َولمِ ُكْم  َربِّ ْن  ممِ ًل  َف�صْ َتْبَتُغوا  لمِ َرًة  ُمْب�صمِ َهارمِ  النَّ اآَيَة 
يًل }  االإ�صراء: 12.  ْلَناُه َتْف�صمِ �َصاَب َوُكلَّ �َصْيٍء َف�صَّ نَي َواحْلمِ نمِ ال�صِّ

العبادات  بع�س  ترتبط  حيث  وقمرية  �صم�صية  اإلى  العبادات  ال�صرع  وق�صم 
عنه  زالت  ثم  ال�صماء,  كبد  يف  تو�صطت  فاإذا  ال�صلوات,  كاأوقات  بال�صم�س 
واإذا  الع�صر,  وقت  دخل  مثَليه  �صيء  كل  ظل  �صار  واإذا  الظهر,  وقت  دخل 
غربت دخل وقت املغرب, واإذا غاب ال�صفق االأحمر, وهو بقية �صوء ال�صم�س 
بعد غيابها وغروبها, دخل وقت الع�صاء, واإذا انبلج الفجر, وهو اأوائل �صوء 

ال�صم�س قبل اأن تظهر, دخل وقت الفجر.

اليومية,  العبادات  هــذه  بخلف  القمر  على  احلولية  العبادات  وتعتمد 
يهمِ اْلُقْراآُن" ونعرف  َل فمِ ي اأُْنزمِ اَن الَّذمِ كال�صيام الذي قال اهلل فيه: �َصْهُر َرَم�صَ
واأفطروا  لروؤيته  �صوموا   « وال�صلم:  ال�صلة  عليه  قوله  من  ال�صهر  هذا 

لروؤيته« يعني لروؤية هلله.

التقومي الهجري القمري تقومي رباين لذلك فهو طبيعي غري متكلف, فالقمر 
يدور حول االأر�س يف مدة طولها 355 يوما, وهذه دورة اقرتانية مبعنى اأن 
مدة دوران القمر احلقيقية حول االأر�س هي 27.3 يوما. لكن حينما نقرن 
ذلك بدوران االأر�س حول حمورها تطول املدة وت�صبح 29.53 يوما. وملا 
كان ال ي�صح اأن يكون يف ال�صهر جزء من اليوم. فاإن متو�صط ال�صهر العربي 
هو 29.5 يوما, وملا كانت ال�صنة القمرية 12 �صهرًا باأمر اهلل الذي يقول 
اأيام ال�صنة القمرية  »اإن عدة ال�صهور عند اهلل اثنا ع�صر �صهرًا«, فاإن عدد 
»الهجرية« ي�صبح x 29.5 = 354.36 12 يومًا. وبالتايل فعندنا �صنة 

ب�صيطة 354 يوما و�صنة كبي�صة 355 يوما.

يتميز التقومي الهجري بتق�صيمة االأ�صهر الطبيعية غري امل�صطنعة على عك�س 
التقومي ال�صم�صي الذي يبدو فيه اال�صطناع وا�صحًا فهناك فراير 28 يومًا 
خ�صعت  التق�صيمة  وهذه  يومًا.   31 متتاليان  �صهران  وهناك  يومًا   29 اأو 
اأن  اأراد  التقومي. فكل قي�صر  الذين و�صعوا هذا  الكهنة والقيا�صرة  الأهواء 
'يوليو' 31  'يوليو�س قي�صر' الذي جعل �صهره  يجعل �صهره كبريًا متميزًا مثل 

يومًا. وهكذا ولكي ير�صوا هوؤالء اأنق�صوا �صهر فراير نق�صانا غري مفهوم 
30 يومًا ثم يتبقى  اأن تكون ال�صهور كلها  وال طبيعي وال مرر وكان العدل 

لدينا 5 اأيام نوزعها على خم�صة اأ�صهر.

االأر�س  حول  القمر  دورة  حتدده  الهجري  التقومي  يف  ال�صهر  طول  اأن  كما 
وهي ظاهرة كونية وحقيقية وواقع ال دخل للإن�صان فيه. وهذه ميزة اأخرى 
جعلت هذا التقومي ربانيًا وطبيعيًا. ومن مميزات التقومي الهجري اأي�صا اأنه 
تقومي حم�صو�س, كما اأن وجه القمر ثابت بالن�صبة للأر�س, اأما وجه ال�صم�س 
فمتغري من حلظة اإلى اأخرى الأن ال�صم�س عبارة عن كتلة غازية تتولد فيها 

الطاقة ذاتيا فال�صم�س عبارة عن مفاعل نووي هيدروجيني. 

الظواهر الكونية تساعد في ضبط 
التقويم القمري 

ومن مميزات ال�صهور القمرية .. اأنها ميكن متابعتها يف جميع بقاع االأر�س 
اأ�صهر وت�صرق فيها  حتى يف املناطق القطبية التي تغيب عنها ال�صم�س �صتة 
�صتة اأ�صهر. اأي اأن عندهم ن�صف العام ليل ون�صفه االآخر نهار. اأما بالن�صبة 
يتابعه  اأن  القطبية  االأماكن  هذه  يف  االإن�صان  وي�صتطيع  وا�صح  فهو  للقمر 

ب�صهولة فهو لي�س حمجوبا بحال من االأحوال.

من مزايا التقومي الهجري ب�صكل خمت�صر هو اإنه يعك�س حقائق كونية مثل 
االأر�س  اأي�صا حركة  ويعك�س  قمري,  �صهر  االأر�س خلل  القمر حول  حركة 
فقط  يعك�س  الذي  ال�صم�صي  التقومي  عن  يتميز  بالتايل  وهو  ال�صم�س,  حول 

حركة االأر�س حول ال�صم�س.

عبد�هلل �جلا�سم
رئي�ص ق�سم يف وز�رة �لرتبية
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الكوثر نت

تراجع  بسبب  آيــفــون  أســعــار  خفض  إمكانية 
مبيعات آبل مؤخراً...

بعد  املقبلة  الفرتة  يف  اآيفون  اأ�صعار  خف�س  بخ�صو�س  جدي  تفكري  هناك 
تراجع مبيعات الهاتف الذكي االأكرث �صعبية على م�صتوى العامل للمرة االأولى 
ل�صبكة  اأبــل  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  اأقــوال  بح�صب  وذلــك  اإطلقه,  منذ 
NDTV الهندية تيم كوك, عند �صوؤاله عن تخفي�س اأ�صعار هواتف اآيفون, 
حيث اإن هواتف اآيفون يتم اإطلقها بحوايل 600 دوالر للن�صخة يف الواليات 
املتحدة, ولكن ال�صعر يزيد اإلى ما ي�صل اإلى 784 دوالرا يف الهند, و671 

دوالرا يف اململكة املتحدة.

وتعمل  الهند,  يف  حتديدًا  اآيفون,  اأ�صعار  ارتفاع  يــدرك  اأنــه  كوك  واأ�صاف 
الهدف  واأن  خا�صة  االأ�صعار,  خف�س  خلل  من  املو�صوع  هذا  على  ال�صركة 
حول  ال�صكان  من  اأكــر  عدد  هواتفها  ي�صتخدم  اأن  هو   لل�صركة  االأ�صا�صي 

العامل, وحت�صني موؤ�صر املبيعات الذي انخف�س بقوة خلل الفرتة االأخرية.

اإيرادات اأبل انخف�صت للمرة االأولى منذ عام 2003, وذكرت ال�صركة يف 
االأولى  الثلثة  االأ�صهر  50.6 مليار دوالر يف  اأنها حققت  اأحدث تقاريرها 
من  نف�صها  الفرتة  عن   13% قدرها  انخفا�س  بن�صبة   ,2016 عام  من 

العام املا�صي.

اآيفون الذي ميثل اأكرث من  اإلى تراجع مبيعات  وفيما يخ�س ال�صبب املوؤدي 
ال�صاحة  امتلء  ال�صناعة هو  اأبل, فح�صب خراء  اإيــرادات  اإجمايل  ن�صف 
حتديث  على  اأبل  عملت  هذا  وملحاربة  احلــايل,  وقتنا  يف  الذكية  بالهواتف 
هواتفها بن�صخة اآيفون SE الأن �صعرها قليل مع �صا�صة 4 بو�صة يف مار�س 

املا�صي. 

امل�صدر 
http://www.al-jazirahonline.com/news/201682813#/20160603/sthash. 
FBP0JWnU.dpuf
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اأهدافه من خلل ال�صيطرة على م�صتخدميه  في�س بوك ي�صعى دومًا لتحقيق 
باإجبارهم على تثبيت العديد من التطبيقات اخلا�صة باملميزات التي يطرحها 
Messenger و على من�صة الويب, مثل التطبيق الرئي�صي لفي�س بوك و 
 Soundو Facebook at Workو Facebook Mentions
Clips for Messenger وغيرها من التطبيقات االأخرى, لكن اأحياًنا 
الذكي  الهاتف  على  الويب  مت�صفح  با�صتخدام  يقومون  امل�صتخدمني  بع�س 
موقع  اأن  اإال  كافة,  بخدماته  واال�صتمتاع  �صهولة  بكل  الفي�س  موقع  لت�صفح 
اأن في�س  للكثريين, وهي  Android Police ك�صف عن مفاجاأة �صادمة 

بوك �صيجر م�صتخدمي اأندرويد على التحول اإلى تطبيق ما�صنجر. 

فعند الدخول لنطاق facebook.com من خلل املت�صفح على اأي هاتف 
للم�صتخدم  تظهر  ف�صوف  الر�صائل,  تبويب  اإلى  الو�صول  وحماولة  اأندرويد, 

اإعادة توجيه  يتم  اأن  ثوان, قبل  لعدة  الر�صالة  التالية: �صتظهر هذه  الر�صالة 
امل�صتخدم لتطبيق Messenger, اإذا كان امل�صتخدم قام بتثبيته بالفعل, 
اأو اإلى متجر Play Store لتحميل الرنامج, اإال اأنه ميكن للم�صتخدمني 
العودة وروؤية النافذة ال�صابقة, والتي �صتمتلك زرًا اأزرق كبريا باالإ�صافة اإلى 
علمة » × «  يف االأعلى من ال�صا�صة, وبال�صغط عليها لكي ينتقل امل�صتخدم اإلى 
قائمة الر�صائل, اإال اأنه عند ال�صغط على اأي حمادثة �صابقة لفتحها, ف�صوف 
يتم عر�س نف�س ال�صفحة اخلا�صة بتطبيق ما�صنجر مرة اأخرى وتكرار نف�س 
االأمر ال�صابق, ولكي يتمكن امل�صتخدم من اال�صتمتاع بالر�صائل عليه اأن ي�صغط 
على زر » × «  مرة اأخرى, وهو ما يعني اأن امل�صتخدم �صيحتاج لبذل الكثري من 

اجلهد لفتح الر�صائل من خلل هاتفه.

http://www.youm7.com/story/2016  3/6/   امل�صدر

ما يقارب 8 مليارات دوالر »على االأقل« خ�صرتها �صركة مايكرو�صوفت يف جتربة 
نوكيا الفا�صلة, بعد �صيطرتها على ا�صم نوكيا لفرتة امتدت �صنتني وبقيمة 7.2 
7.6 مليارات دوالر  اإلى  اأن و�صلت خ�صائر العام املا�صي  مليارات دوالر, فبعد 
فيما  جهودها  هيكلة  اإعــادة  بهدف  وظيفة   7800 عن  مايكرو�صوفت  وتخلي 
دوالر  مليون   950 العام  هذا  مايكرو�صوفت  خ�صرت  الذكية,  بالهواتف  يتعلق 

اإ�صافة اإلى تخليها عن 1850 من املوظفني.
وبهذا تكون مايكرو�صوفت حمتفظة االآن فقط بعدد قليل من موظفي نوكيا يف 
اأق�صام التطوير, بعد خ�صارة عدد كبري من املوظفني الذين عينتهم بعد �صفقة 
نوكيا, وو�صل عددهم اإلى 25 األف موظف, طبقًا ملا ورد مبوقع » رو�صيا اليوم «.
بعد  لل�صركة  ال�صابق  التنفيذي  الرئي�س  قبل  من  عقدت  ال�صفقة  اأن  يذكر 
جهود حثيثة لل�صتحواذ على نوكيا, وكان وا�صحا من البداية عدم اهتمام 
املتعلقة  ال�صفقة  باإدارة هذه  ملايكرو�صوفت,  الرئي�س اجلديد  ناداال,  �صاتيا 
االأجهزة  يف  الرتكيز  عن  االبتعاد  ا�صرتاتيجية  اعتمد  حيث  نوكيا,  بهواتف 

واخلدمات اجلديدة عن نوكيا.

فيس بوك يجبر 
مستخدمي أندرويد على 
تثبيت تطبيق ماسنجر 

8 مليارات دوالر حصيلة صرف مايكروسوفت في 
تجربة نوكيا “الفاشلة” 

وال�صفقة  املحاوالت  بعد  نوكيا  التخلي عن  وكانت مايكرو�صوفت قد قررت 
مليون   350 قيمتها  بلغت  موؤخرا من خلل �صفقة  باعتها  الفا�صلة, حيث 

دوالر ل�صركة FIH التابعة ل�صركة فوك�صكون.
على  الــدوالرات  من  املليارات  �صيعت  مايكرو�صوفت  اأن  االآن  الوا�صح  ومن 
جتربة فا�صلة, يف حماولة للعودة من جديد اإلى �صوق الهواتف الذكية, ورمبا 

تكون �صفقة نوكيا مبثابة ال�صربة ال�صاعقة ل�صيا�صة ال�صركة اجلديدة.

  http://www.moheet.com/2016 2432287/30/05/   امل�صدر
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األخيرة

في�سل �لز�مل

ففي  الأنفا�ص،  للتقاط  نتوقف  اأن  لنا  اآن  ثانيا،  وانتم بخري،  كل عام  اأول، 
فورة التدافع على �صوؤون احلياة اليومية مل يفرق كثري من النا�س بني الغاية 
النهائية لهذه احلياة وبني »االأدوات« التي بني يديه من اأمور الدنيا, اأو مما 
ي�صارع غريه للح�صول عليه من تلك االأمــور.. فهذه »االأدوات« امنا خلقت 
الختبارنا, فهي اأ�صبه بالكرة التي ي�صربها اللعبون يف مباراة حامية, كل 
تالفة ورمبا مقطعة  الكرة  تكون هذه  �صهور  بعد  فيها,  يفوز  اأن  يريد  منهم 
لكرثة ال�صرب والركل, ال قيمة لها, اإذن مل يكن الرك�س وراء الكرة مق�صودا 
ملعرفة  اأداة  من  اأكــرث  هي  فلي�صت  قيمة,  لها  لي�صت  التي  الكرة  تلك  لــذات 
اأو  يتعاركون على من�صب  الذين  الب�صر  تنطبق على  ال�صورة  الفائز.. هذه 
االأ�صياء هي  تلك  كلمة!! جميع  ب�صبب  كراهية  يتباعدون يف  اأو  اأر�س  قطعة 
يف  اهلل  يراقب  الذي  ن�صيب  من  الفوز  ويكون  منا,  كل  الختبار  اأداة  اأي�صا 
ت�صرفاته.. اأما تلك االأدوات, من من�صب اأو مال اأو زوجة اأو نفوذ, فجميعها 
اأي  اأو اجلاه  العقار  اأو  يتل�صى خلل �صنوات قليلة وال تعود لذلك املن�صب 
قيمة حتى يف احلياة الدنيا ف�صل عن االآخرة, بينما يكون ا�صم الفائز الفوز 
�صنوات  بعد  املنا�صب  اأبطال معارك  الى  ان �صئت  وانظر  تثبت,  االأبدي قد 
قليلة, ال يعرفهم حتى جيل اأبنائهم, وانظر الى تلك االأموال وكيف تبددت يف 
زالزل االأ�صواق, وانظر الى �صهوات اجل�صد بعد اأن يتحول اجل�صد الى هيكل 
كاأنه �صبح, كلها تتبدد, واأما نتائج الفائزين االأبديني فاإنها تكون قد ثبتت 

بني اخلالدين من اأخيار الب�صر. 

االأر�صية كافة  »االأدوات«  تلك هي ق�صة احلياة, حينما جمع اهلل عز وجل 
التي ت�صتخدم الختبار الب�صر يف قول جامع )اإنا جعلنا ما على االأر�س زينة 
لها لنبلوهم اأيهم اأح�صن عمل(.. هكذا, كل هذه البيوت واملن�صاآت وجميع 
ما على االأر�س من اأموال واأوالد, واأي �صيء ي�صلح جلذب انتباه الب�صر, اإمنا 
هو ).... زينة لها لنبلوهم اأيهم اأح�صن عمل( وهذه كلها �صوف ت�صحب بعد 
اأن ينتهي الغر�س منها )يوم تبدل االأر�س غري االأر�س وال�صموات( وتن�صب 
املوازين, عندئذ يكت�صف االإن�صان املغرور )ما اأغنى عني ماليه, هلك عني 

�صلطانيه(. 

اآن االأوان اأن ن�صع تلك »االأدوات« يف حجمها الطبيعي, فقد ت�صخم حجمها 
ويرك�س  الكرة  يحت�صن  بع�صهم  و�صار  اللعبني,  من  كثريا  خدعت  حتى 

وقفة تأمل

خارجا من امللعب فرحا بها )...(, نا�صيا دورها احلقيقي, والنا�س ينظرون 
ـ ويقول  االأداة  ـ  املال  »االأدوات« فهو ي�صرق  اإليه م�صتغربني �صوء فهمه لدور 
اأو  اأو لب�صت فاأبليت,  اأكلت فاأفنيت,  مايل مايل, »وهل لك من مالك اإال ما 
ت�صدقت فاأبقيت؟«... عليك يا ابن اآدم اأن تكف عن ترديد االإعجاب الزائد 
باالأدوات, ارفع راأ�صك وانظر اإلى االأمام, انظر جيدا الى اأين تاأخذك هذه 

»االأداة«. 

كلمة أخيرة 
قال اإمام م�صجدنا, م�صكورا:- »من مل يبيت نية ال�صوم فل �صوم له, وتكفي 
نية واحدة من اأول يوم يف رم�صان, والنية حملها القلب«.. كلم جميل يفرق 
به املرء بني ال�صوم كعبادة, واالمتناع عن الطعام الأهداف لي�صت من بينها 

العبادة.. تقبل اهلل منا ومنكم �صالح العمل. 
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