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د.بدر نادر الخضري

وصلتني عبر البريد االلكتروني قصة رائعة من الواقع الذي نتفاعل معه يوميا من 
خالل االحداث والقضايا والتطورات املتعددة اجلوانب في حياة كل انسان بشري.

اسم جديد ظهر في العالم االسالمي، البداية في مكان ما في فرنسا قبل ما يقارب 
اخلمسني عاما كان هناك شيخ ـ مبعنى كبير السن ـ تركي عمره خمسون عاما اسمه 
ابراهيم ويعمل في محل لبيع االغذية.. هذا احملل يقع في عمارة تسكن احدى شققها 
عائلة يهودية، ولهذه العائلة اليهودية ابن اسمه »جاد«، له من العمر سبعة أعوام.

اعتاد الطفل جاد أن يأتي حملل العم ابراهيم يوميا لشراء احتياجات املنزل، وكان 
في كل مرة وعند خروجه يستغفل العم ابراهيم ويسرق قطعة شوكوالته، في يوم ما، 
نسي جاد أن يسرق قطعة شوكوالته عند خروجه، فنادى عليه العم ابراهيم واخبره 
انه نسي ان يأخذ قطعة الشـــوكوالته التي يأخذها يوميا، أصيب جاد بالرعب ألنه 
كان يظن ان العم ابراهيم ال يعلم عن ســـرقته شيئا وأخذ يناشد العم بأن يسامحه 

وأخذ يعده بأال يسرق قطعة شوكوالته مرة اخرى.
فقال له العم ابراهيم: ال، تعدني بأال تســـرق أي شيء في حياتك، وكل يوم وعند 
خروجك خذ قطعة الشـــوكوالته فهي لك، فوافق جاد بفرح، مرت السنوات وأصبح 

العم ابراهيم مبنزلة االب والصديق واالم جلاد، ذلك الولد اليهودي.
كان جـــاد اذا تضايق من امر أو واجه مشـــكلة يأتي للعـــم ابراهيم ويعرض له 
املشـــكلة، وعندما ينتهي ُيخرج العم ابراهيم كتابا من درج في احملل ويعطيه جلاد 
ويطلب منه أن يفتح صفحة عشـــوائية من هذا الكتاب وبعد ان يفتح جاد الصفحة 
يقـــوم العم ابراهيم بقراءة الصفحتني اللتني تظهران وبعد ذلك يغلق الكتاب ويحل 

املشكلة ويخرج جاد وقد انزاح همه وهدأ باله وحلت مشكلته.
مرت السنوات وهذا هو حال جاد مع العم ابراهيم، التركي املسلم كبير السن غير 
املتعلم، وبعد ســـبعة عشر عاما أصبح جاد شـــابا في الرابعة والعشرين من عمره 
وأصبح العم ابراهيم في السابعة والستني من عمره.. توفي العم ابراهيم وقبل وفاته 
تـــرك صندوقا ألبنائه ووضع بداخله الكتاب الذي كان جاد يراه كلما زاره في احملل 
ووصـــى أبناءه بأن يعطوه جلاد بعد وفاته كهدية منه جلاد، الشـــاب اليهودي، علم 
جاد بوفاة العم ابراهيم عندما قـــام ابناء العم ابراهيم بإيصال الصندوق له وحزن 
حزنا شديدا وهام على وجهه، حيث كان العم ابراهيم هو االنيس له واملجير له من 

لهيب املشاكل.
ومرت االيام..

في يوم ما حصلت مشـــكلة جلاد فتذكر العم ابراهيم ومعه تذكر الصندوق الذي 
تركـــه له، فعاد للصندوق وفتحه واذا به يجـــد الكتاب الذي كان يفتحه في كل مرة 
يزور العم في محله، فتح جاد صفحة في الكتاب ولكن الكتاب مكتوب باللغة العربية 
وهو ال يعرفها، فذهب لزميل تونسي له وطلب منه أن يقرأ صفحتني من هذا الكتاب، 
فقرأهما، وبعد ان شرح جاد مشكلته لزميله التونسي وجد هذا التونسي احلل جلاد، 

أذهل جاد وسأله: ما هذا الكتاب؟
فقال له التونســـي: هذا هو القرآن الكرمي، كتاب املسلمني، فرد جاد وكيف أصبح 

مسلما؟
فقال التونسي: ان تنطق الشهادتني وتتبع الشريعة.

فقال جاد: أشهد أن ال اله اال اهلل وان محمدا رسول اهلل.
أسلم جاد واختار له اسما هو »جاد اهلل القرآني« وقد اختاره تعظيما لهذا الكتاب 

املبهر، وقرر ان يسخر ما بقي له في هذه احلياة في خدمة هذا الكتاب الكرمي.
تعلم جاد اهلل القرآن وفهمه وبدأ يدعو الى اهلل في أوروبا حتى أســـلم ع لى يده 
خلق كثير وصلوا لســـتة آالف يهودي ونصراني، فـــي يوم ما وبينما هو يقلب في 
أوراقه القدمية فتح القرآن الذي أهداه له العم ابراهيم، واذ هو يجد بداخله في البداية 
خريطة العالم وعلى قارة افريقيا توقيع العم ابراهيم وفي االســـفل قد كتبت اآلية: 
)ادع الى سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة( فتنبه جاد اهلل وأيقن ان هذه وصية 
مـــن العم ابراهيم له وقرر تنفيذها، ترك أوروبا وذهب يدعو اهلل في كينيا وجنوب 
السودان وأوغندا والدول املجاورة لها، وأسلم على يده من قبائل الزولو وحدها اكثر 

من ستة ماليني انسان.
جاد اهلل القرآني، هذا املســـلم احلق، الداعية امللهم، قضى في االســـالم 30 ســـنة 
ســـخرها جميعها في الدعوة الى اهلل في مجاهل افريقيا وأسلم على يده املاليني من 
البشر، توفي جاد اهلل القرآني في عام 2003 بسبب االمراض التي أصابته في افريقيا 
في ســـبيل الدعوة هلل، كان وقتها يبلغ من العمر أربعة وخمســـني عاما قضاها في 

رحاب الدعوة.
احلكاية لم تنته بعد.

أم الولد جاد، اليهودية املتعصبة واملعلمة اجلامعية والتربوية، أسلمت عام 2005 
بعد سنتني من وفاة ابنها الداعية، أسلمت وعمرها سبعون عاما، وتقول انها أمضت 
الثالثني ســـنة التي كان فيها ابنها مسلما حتارب من أجل اعادته للديانة اليهودية، 
وانها بخبرتها وتعليمها وقدرتها على االقناع لم تســـتطع ان تقنع ابنها بالعودة 
بينما استطاع العم ابراهيم، ذلك املسلم غير املتعلم كبير السن ان يعلق قلب ابنها 
باالسالم، وان هذا لهو الدين الصحيح، اسأل اهلل أن يحفظها ويثبتها على اخلير.

ولكن، ملاذا أسلم؟
يقول جاد اهلل القرآني إن العم ابراهيم وملدة سبعة عشر عاما لم يقل »يا كافر« 
أو »يا يهودي«، ولم يقل له حتى »اسلم«، تخيل خالل سبعة عشر عاما لم يحدثه 
عن الدين أبدا وال عن االسالم وال عن اليهودية، شيخ كبير غير متعلم عرف كيف 

يجعل قلب هذا الطفل يتعلق بالقرآن.
سأله الشيخ عندما التقاه في احد اللقاءات عن شعوره وقد أسلم على يده ماليني 
البشـــر فرد بأنه ال يشعر بفضل أو فخر ألنه بحسب قوله، رحمه الل،ه يرد جزءا 

من جميل العم ابراهيم.
يقول د.صفوت حجازي انه وخالل مؤمتر في لندن يبحث في موضوع دارفور 
وكيفية دعم املسلمني احملتاجني هناك من خطر التنصير واحلرب، قابل احد شيوخ 
قبيلة الزولو والذي يسكن في منطقة دارفور وخالل احلديث سأله د.حجازي: هل 

تعرف د.جاداهلل القرآني؟
وعندها وقف شيخ القبيلة وسأل د.حجازي: وهل تعرفه أنت؟

فأجاب د.حجازي: نعم وقابلته في سويسرا عندما كان يعالج هناك.
فهم شـــيخ القبيلة على يد د.حجازي يقبلها بحـــرارة، فقال له د.حجازي: ماذا 

تفعل؟ لم أعمل شيئا يستحق هذا.
فرد شيخ القبيلة: أنا ال أقبل يدك، بل أقبل يدا صافحت د.جاداهلل القرآني.

فسأله د.حجازي: هل أسلمت على يد د.جاداهلل؟
فرد شـــيخ القبيلة: ال، بل أسلمت على يد رجل أسلم على يد د.جاداهلل القرآني 

رحمه اهلل.
ســـبحان اهلل، كم يا ترى سيسلم على يد من أسلموا على يد جاداهلل القرآني؟ 
واالجر له ومن تســـبب بعد اهلل في اسالمه، العم ابراهيم املتوفي منذ اكثر من 30 

سنة.
رحم اهلل العم ابراهيم وجاد اهلل القرآني.

نعم، سمعت عن القصة قبل لكن ما كنت أدري أنهم بيسوونها فيلم.. بصراحة 
وروعة من بطولة عمر الشريف.

فاكهة الكالم

طبعا السينما الفرنسية.. اخرجوا فلم عن العم ابراهيم وجاداهلل القرآني.
فيلـــم جميل جدا، وحائز علـــى جوائز كثيرة، وبدون أي حـــذف أو اضافة في 

القصة.
والفيلم متوافر اآلن على دي ڤي دي في االسواق االوروبية، ومتوافر في أسواق 

بعض الدول العربية موقع خاص بالفيلم على االنترنت هو:
.http://www.sonyclas sics.com/ibrahim 

Aliku1000@yahoo.com

العم إبراهيم.. والتسامح اإلسالمي

لمسات

موسى أبوطفرة المطيري

»كلنا كويتيون حتى وان كان بيننا سني وشيعي 
وبدوي وحضري« تكررت هذه اجلملة كثيرا هذه االيام 
في محاولة لتقريب مـــزج املجتمع وااليحاء بأنه ال 
يوجد اي فرق في املواطنة، وحقيقة االمر ان ذلك هو 
القاعدة املفترض ان نؤمن بها وال يوجد خالف على 
ذلك، ولكن ما لفت انتباهي وسخطي كذلك هو تكرار 
هـــذه اجلملة في التصريحات واآلراء التي تطلق من 
هنـــا او هناك حتى وصلت لنواب املجلس واحملللني 
وعشاق الظهور على الفضائيات في محاوالت لتأكيد 
عدم وجود هذا الفرق في طبقات املجتمع، فتكرارها 
بـــدأ يوحي بأن الفرق موجود ومـــا يثار هو لتقدمي 
االعذار وابعاد الهوة فقط. وفي حديث ذي شـــجون 
مع الذات رحت استعرض احلقيقة، فهل فعال يوجد 
فرق ان ذلك »رجس من عمل الشيطان«؟ حيث تتجلى 
حقائق صاعقة حـــني يتأكد من يقول انه ال فرق أنه 
واهم، فالفرق موجود بدليـــل التمايز الذي يتم في 
البعثات الدراســـية والتعيني فـــي وزارة اخلارجية 
والفتوى والتشريع وغيرها من االماكن التي وضع 
حولها ســـياج متني، وكذلك يتجلى الفرق في مواد 
اجلنسية املختلفة فمن االولى حتى الثامنة يوجد هذا 

الفرق، وجملـــة »ذاك ولدنا«، و»ال تدليه باب بيتك« 
ورغم تكويننا الوطني الواحد اال ان جمعياتنا غير 
جمعياتهم ومدارســـنا غير مدارسهم ومستشفياتنا 
غير عنهم وحتى الشوارع غير فهل ذاك فرق كله ام 

انني واهم؟!
فالكويت علـــى امتدادها التاريخي كانت والتزال 
واحة أمن وأمان للجميع وطيبة أهلها وســـماحتهم 
هي الطابع الذي ينعكس اذا ما عددت خصال اهلها، 
ولقد ساءني ان تساهم احلكومة في بعض االحيان في 
تقوية الفوارق حتى وان كانت خدماتية او اجتماعية 
مقدمة للمواطن، حيث عليها ان تتدارك اي اشارات لهذا 
وان تعمل على اســـتئصاله وان تسعى الذابة جميع 
الفوارق مهما صغر حجمها، ولقد ساءني ايضا كما ساء 
غيري النفس املمجوج الذي يقفز من حني آلخر ليضع 
الفوارق بني هذه الفئة وتلك، وبني هذا وذاك، ولقد كنا 
والنزال ابناء هذا البلد الطيب كويتيني ونعشق تراب 
هذه االرض التي بناها االجداد وحماها اآلباء فال اقل 
من ان نوصلها لألبناء كما كانوا يحبونها ان تكون، 

فكفى عبثا بها انها للجميع وليست ألحد!
botafra@hotmail.com

أثبـــت تلفزيون الكويت أنه قادر على االســـتمرار 
والوقوف مجددا وتخطي احلواجز التي كانت تعصف 
به في السنوات السابقة، وهذا ما أثبته خالل املهرجان 
العربي لإلذاعة والتلفزيون الرابع عشر الذي أقيم في 
تونس مؤخرا بعد حصده للجوائز وتنافسه مع احملطات 
األخرى سواء كانت حكومية أو خاصة، إذ حصل تلفزيون 
الكويـــت على 3 جوائز، األولـــى: جائزة األداء املتميز 
للفنانة ســـعاد عبداهلل عن دورها في مسلسل »فضة 
قلبها أبيض« من إنتاج تلفزيون الكويت وعرض على 
الشاشة الصغيرة في رمضان املاضي، وحصل املسلسل 
نفســـه على جائزة برونزية، أما اجلائزة الثالثة فهي 

فضية من خالل برنامج »سور القدس العظيم«. 
وهذا ما راهن عليه اجلميع بأن تلفزيون الكويت بدأ 
يخطو خطوات في االجتاه الصحيح من خالل بعض 
البرامج اجلديدة التي بدأت جتذب املشاهد وتهتم بجميع 

الفئات العمرية في ساعات بثها 24 ساعة.
حصول تلفزيون الكويت على جوائز في املهرجان 
العربي األخيـــر دليل واضح علـــى أن التجهيز لهذه 
البرامج جاء وفق دراســـة واجتماعات الختيار انسب 
البرامج التي يشـــارك بها ولم يكن اختيارا عشوائيا 
النشغال املسؤولني في قطاع التلفزيون بالتجهيز لبرامج 
ومسلســـالت رمضان املقبل والتخطيط لقناة العربي 
الثقافية فالقائمون على التلفزيون حريصون دائما على 
املشـــاركة في مثل هذه املهرجانات بفئاتها البرامجية 
والسعي للمنافسة على جوائزها، لذلك أتساءل كيف 
نكافئ املسؤول األول عن تلفزيون الكويت )بالتكليف( 
فوزي التميمي الذي يدير قطاعني في آن واحد: قطاع 
اإلعالن التجاري باألصالة وقطاع التلفزيون بالتكليف 

منذ أكثر من 6 أشهر.
ما أمتناه هو تثبيت التميمي وكيال للتلفزيون بدال 
من تكليفه لكي ينفض الغبـــار عن هذا القطاع الذي 
بدأ يسير في االجتاه الصحيح ويكشف لنا املزيد من 
خطط التلفزيون، فبرامج ومسلسالت رمضان لم يتم 
الكشـــف عنها حتى اآلن ويتم طبخها على نار هادئة 
باإلضافة إلى مهرجان القاهرة لإلذاعة والتلفزيون في 
نوفمبر املقبل، وهو جدير بإدارة التلفزيون من خالل 
ما شاهدناه، فهذه أبسط األمور ملكافأة شخصية خدمت 

التلفزيون وأثبتت قدرتها على إدارة القطاع. 
في النهاية ال يســـعنا إال أن نبـــارك للقائمني على 
التلفزيـــون بهذا الفوز في املهرجـــان العربي لإلذاعة 
والتلفزيون الرابع عشـــر ونضع أيدينـــا في أيديهم 
الســـتكمال طريق النجاح والى جلنة التحكيم جاسم 
الشـــريف وغامن العنزي مبعوثـــي تلفزيون الكويت 

للمهرجان، ومن أعلى إلى أعلى.
adel_al_otaibi@hotmail.com

إلى  السابقة  املقالة  خلصنا في 
ان اهلل ســـبحانه وتعالى قد بّدل 
اليهود كأفضل قوم بنا نحن العرب 
وقد خصنا اهلل ســـبحانه وتعالى 
باإلســـالم دينا )وقـــد كان هذا هو 
الدين الذي يدعو اليه جميع األنبياء 
والرسل عليهم السالم وال دين غيره 
ومن أتى بغير اإلســـالم دينا فلن 
يقبل منه( وخصنا بخامت األنبياء 
واملرسلني سيدنا محمد صلى اهلل 
عليه وآله نبيـــا وخصنا بالقرآن 
الكرمي كتابا )انـــه لقرآن كرمي في 
كتاب مكنون ال ميسه إال املطهرون 
تنزيل مـــن رب العاملني( وخصنا 
بالبيت العتيق الكعبة املشرفة قبلة 
دون سائر األديان واألمم وبعد كل 
هذا ماذا فعلنا وكيف شـــكرنا ربنا 
على أفضاله ونعمه التي ال تعد وال 
حتصى، فكيف كان ردنا على ذلك، 
حيث ال يوجد وسوف ال يبعث نبي 
غير نبينا، فبكل بســـاطة يا سادة 
يا كرام قمنا بإهانة وظلم وتعذيب 
وتشـــريد وقتل أوالد عم الرسول 
وبضعته )فاطمة( وأحفاده وما أتى 
بعد ذلك من ســـاللته الكرمية ولم 
نحفظ للنبي محمد صلى اهلل عليه 
وآله وصيته الواضحة والصريحة 
بهم وتكـــراره عليه أفضل الصالة 
والسالم التوصية بهم، والشواهد 
على ذلك متوافرة في كل كتاب أو 
مقال أو دعاء أو ســـيرة ألي مسلم 
مهما كان مذهبه ونهجه، فلم نتق 
اهلل في عياله وأهل بيته، والسؤال 
الذي يطرح نفسه هنا هل لو كان اهلل 
سبحانه وتعالى قد أرسل نبيا بعد 
خامت األنبياء واملرسلني سيدنا محمد 
صلى اهلل عليه وآله وسلم هل كان 
هذا النبي يسلم من أيدي أمة محمد 
عليه أفضل الصالة والسالم ولم يكن 
يعامل كما عامل اليهود أنبياءهم، 
ألن الفعلني في خانة واحدة فاليهود 
قتلوا األنبياء والرسل ونحن قتلنا 

ساللة األنبياء، فهل هناك فرق؟
agricul@hotmail.com

كفى عبثًا بها إنها للجميع وليست ألحد!

تلفزيون الكويت حاصد الجوائز كنتم خير أمة أخرجت 
للناس )2 ـ 3(

حديث اليوم

عادل غنام العتيبي

عكس السير
يعقوب اليوسفي

شاهد

مطلق الوهيدة

ان ما أثاره املناضل الكبير والذي 
ال نشـــك في نضاله السيد/فاروق 
القدومي أبواللطف يستحق البحث 
والتفكير فيمـــا ورد من معلومية 
سبق ان نشرت قبل ذلك من اجلانب 
الصهيوني والذي ال نشك في تآمره 
على األمة العربية، خصوصا الشعب 

الفلسطيني املناضل النبيل.
فالصهيونية تقتل في الشعب 
الفلسطيني وقادته منذ دير ياسني 
وحتى يومنا هذا، فال أحد يستغرب 
اذا قيل انها قتلت الزعيم الفلسطيني 
الرئيس ياســـر عرفات، وأنتم كما 
تعلمون وتعرفون جيدا الزعامات 
الفلســـطينية وغيرها التي قتلت 
أيدي املخابرات اإلسرائيلية،  على 
ولكن الغريب في املوضوع والذي 
يحتـــاج الى التمعـــن والتأني هو 
حول ما أثير عـــن ان هناك أطرافا 
فلسطينية شاركت في هذا االغتيال. 
فيجب االنتباه للدس والدســـائس 
التـــي تثار من قبل عالم املخابرات 
حتى لو بعد حني وهذا كما أوردناه 
في مقال ســـابق للرد على ما أثاره 
العمالق حسنني  االستاذ والكاتب 
هيكل حول ما أثاره في حرب 1967م 
عن جاللة امللك الراحل احلسني بن 
طالل الهاشمي، والتي تخللتها بعض 
الوثائق االستخباراتية. وأبواللطف 
عندما أثار املوضوع يريد ان يتحقق 
وتتضـــح األمور للذين ال يعلمون 
الـــدس والدســـائس الصهيونية، 
ان  فيجب على األطـــراف األخرى 
تتقبـــل التحقيق فـــي األمر، حتى 
تبرئ مواقفها من الشك والشكوك 
حتت مفهومية »ال تبوق ال تخاف« 
وأال يسرعوا في املهاجمة والتكذيب 
ورمي االتهامات على رجل من أركان 
النضال الفلسطيني، فعالم املخابرات 
يدس الســـم والسموم ويختار لها 
الوقت املناسب، خصوصا في هذا 
الذي يعلـــم اجلميع مدى  الظرف 
دقته وحساســـيته، والقيادة التي 
تتولى أمره هـــذه األيام، وجنوده 
العربي  وجواسيسه في اجلســـم 
كانوا ومازالوا متوغلني هنا وهناك 
ويرمون بشـــرارهم وشرهم على 
القيـــادات النضالية خصوصا من 
الشعب الفلسطيني حتى يضربوا 
هذه الفئة بتلك، ليلهوا بعضنا في 
البعض اآلخر ويستمروا فيما أرادوا 
فعله ببناء املزيد من املستوطنات 
وتضييـــع التوجـــه العاملي نحو 
ايجـــاد بعـــض احللـــول للقضية 

الفلسطينية.
ونحن كعرب جنهل أو نتجاهل 
البروتوكوالت الصهيونية واملبادئ 
الراسخة لتفكيراتهم السيئة التي 
ســـتنعكس عليهم عاجال أو آجال 
بإذن اهلل، فالصهيونية ال يفضحها 
وال يعريها ويجعل العالم يعرفها 
على حقيقتها ونواياها الشريرة إال 
شيء واحد وهو السالم، فهي ال تريد 
السالم، وتسعى للسام والسموم، فال 
ترجو منهم خيرا على األقل خالل 
العقديـــن القادمـــني، ونحن الذين 
خدمناهم بتشرذمنا وتناقضاتنا فيما 
بيننا وحبنا للكراسي والقيادات وإال 
ما معنى هذا التناحر اذا كان الهدف 
فلسطني؟ فاحذروا فإن مشروعية 
القتل ممتدة من دير ياسني إلى لبنان 
إلى تونس والتزال مستمرة، فاتقوا 
اهلل بأنفسكم وبشعبكم من تسهيل 
هذه األمور للجانب الصهيوني الذي 

ال يأمن جانبه عميله قبل عدوه.

ما أثاره فاروق القدومي
 يستحق التأني والتفكير

رأي


