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التصنیف : مـن ھــنــا و ھــنــاك ...     عدد القراء : 437

د. یونس عبد هللا ما تشنغ بین الصیني

(الشهيد اإلمام الصيين الكبري يوسف تشنغ كه يل 1923-1970م) - رمحه هللا تعاىل
 

املقابلة اهلاتفية لرب�مج "كتاب بني يديك" إلذاعة "نداء اإلسالم" مبكة املكرمة مع الدكتور يونس عبد هللا ما تشنغ بني الصيين احملاضر �جلامعة اإلسالمية العاملية مباليز� يف الساعة 11
ظهرا حسب توقيت مكة املكرمة، والساعة 4 بعد الظهر حسب توقيت كواالملبور �لتاريخ 15/4/2014م. (يرجى االستماع إىل احللقة 23 من بر�مج " كتاب بني يديك" على صفحة الرب�مج على

فيسبوك )
 

إعداد وتقدمي: الدكتور عثمان أبو زيد (رئيس قسم اإلعالم برابطة العامل اإلسالمي ورئيس التحرير �لة "الرابطة").
إخراج: فهد احلريب.

 
الدكتور عثمان: احلمد �، والصالة والسالم على رسول هللا، املستمع الكرمي، السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته. من املشهور على األلسنة على أنه من احلديث قوهلم "اطلبوا العلم ولو
�لصني"؛ لكن مجهور أهل العلم �حلديث قد حكموا عليه �نه ضعيف من مجيع طرقه؛ ومع ذلك، فإنه ُيسعد� كثريا أن ننتقل معكم إىل الصني كي نطلب أو نلتمس علما من هنالك.
ضيفنا هو الدكتور يونس عبد هللا ما تشنغ بني الصيين احملاضر يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليز�، ونتناول معه يف هذه احللقة كتا� لعامل من الصني هو الشيخ اإلمام هو يوسف تشنغ

كه يل عنوانه "معرفة اإلسالم عن طريق معرفة حممد صلى هللا عليه وسلم"، نرحب أوال �لدكتور يونس عرب اهلاتف من كواالملبور يف ماليز�، مرحبا بكم دكتور يونس عبد هللا.
الدكتور يونس عبد هللا: مرحبا بكم � دكتور عثمان، السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

الدكتور عثمان: وعليك السالم ورمحة هللا وبركاته، يسعد� جدا أن نكون معا يف هذه احللقة لنتعرف على إمام كبري من الصني، وما تزال دكتور يونس حتدثنا عن اإلمام يوسف تشنغ كه
يل أرجو أن يكون النطق لالسم صحيحا، فما سر اهتمامك الشديد �ذا اإلمام؟

الدكتور يونس عبد هللا: بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد � رب العاملني والصالة والسالم على خري اخللق حممد بن عبد هللا وعلى آله وأصحابه أمجعني، السالم عليكم  ورمحة هللا وبركاته،
كل الشكر واالمتنان مقدم إىل بر�مج "كتاب بني يديك" التابع إلذاعة "نداء اإلسالم" ممثال يف الدكتور عثمان أبو زيد على عنايتكم �لعلماء املسلمني يف الصني ممثال يف اإلمام،

املفكر، الشهيد يوسف تشنغ كه يل -رمحه هللا تعاىل- وندعو هللا عز وجل أن يوّفقكم ملا هو خري للدين واألمة، وأن يكتب أعمالكم هذه يف ميزان حسناتكم.
إن اإلمام يوسف تشنغ كه يل يعترب من النماذج املثالية لألئمة والعلماء العاملني يف عصر� احلاضر بكل معىن الكلمة، حيث قّدم فكَره وعقَله ودَمه لدين هللا -عز وجل- َوَقْد َوَىف ِبَقَسِمِه
ُل اْلَمْوَت واَِقًفا َعلَى اْحلَياَِة راَِكًعا". وما كان اإلمام يبتغي يف حياته إال وجه هللا تعاىل، وال يريد املال وال الشهرة يف حياته إال اإلسالم فقط، فنحتاج إىل أمثاله اليوم وحنتاج إىل "أَُفضِّ
العلماء العاملني مثله يف الصني خاصة ويف العامل اإلسالمي عامة، حيث أصبح املال وإشباع الرغبات النفسية واجلسدية، والشهرة حمور تفكري الناس. وهذا هو سبب اهتمامي للتعريف
�ذا العامل الزاهد الشهيد الصيين يف العامل اإلسالمي اليوم. وأيضا كان هلذا اإلمام �ثري كبري بني املسلمني يف الصني حيث رجع كثري من املسلمني يف الصني إىل اإلسالم وخاصة الشباب
والتزموا به بسبب كتبه وأفكاره فصار البعض منهم من العلماء القادة اليوم يف الصني، وهو عامل مؤثر وحمبوب بني املسلمني يف الصني حىت اليوم، فيجب على العامل اإلسالمي أن يعرف
هذا العامل العامل، ويعرف جهده وإجنازاته وأفكاره، ويعرف شجاعته، وإخالصه �، وحبه العميق ألمته، وإيثار اآلخرة على الدنيا، عسى أن يكون هذا اجلهد دافعا للمسلمني يف العامل

اإلسالمي إىل حمبة هذا العامل، والدعاء � له �ملغفرة والرضوان، والتأمل يف أفكاره، والعمل بدعو�ا حنو إعالء كلمة هللا تبارك وتعاىل.
 

الدكتور عثمان: أخي الدكتور يونس يذكرين عنوان كتاب إمام يوسف "معرفة اإلسالم عن طريق حممد" �حد مسلمي اليا�ن الذين عاشوا يف الصني واعتنق اإلسالم هناك �لصني هو
تناكا إيبيه، ذكر إن معرفته �إلسالم واعتناقه له كان عن طريق إعجابه بشخصية الرسول صلى هللا عليه وسلم، فما تعليقكم؟

الدكتور يونس : كتاب الشهيد "معرفة اإلسالم عن طريق حممد" من �ليف شيخنا اإلمام، وكان من أهدافه يف �ليف هذا الكتاب إظهار عظمة الرسول صلى هللا عليه وسلم، وإجنازاته
الكربى، وقدوته املثالية، وأخالقه العظيمة اليت أعجبت كثريا من غري املسلمني فأسلموا �ا مصداقا لقوله تعاىل"إنك لعلى خلق عظيم". وقد أكد اإلمام يف هذا الكتاب أن سرية النيب
صلى هللا عليه وسلم يف العهد املكي والعهد املدين خري أسوة ملعرفة جهد دعوة النيب صلى هللا عليه وسلم يف نشر اإلسالم، والسنة النبوية الشريفة كانت مثاال كامال للجانب التطبيقي
لنجاح النيب صلى هللا عليه وسلم يف نشر الدعوة، وحياة النيب صلى هللا عليه وسلم حياة مثالية يقتدي �ا املسلمون كلهم، ال يوجد أحد يف العامل ميثل اإلسالم قوال وفعال متثيال صحيحا
إال الرسول صلى هللا عليه وسلم، فمن أراد معرفة اإلسالم؛ فعليه أن يعرف الرسول وسريته العطرة أوال حيث أن صورة الرسول صلى هللا عليه وسلم صورة تطبيقية للقرآن الكرمي مصداقا
لقول عائشة رضي هللا عنها عندما سئلت عن خلق الرسول صلى هللا عليه وسلم قالت: "كان خلقه القرآن". لقد صار للنيب صلى هللا عليه وسلم سلطة كسلطة امللك؛ ولكنه مل يرتك
صلى هللا عليه وسلم درمها يف بيته، وصار للنيب صلى هللا عليه وسلم سلطة القيادة العليا للقوات العسكرية؛ ولكن مل جند حارسا حيرسه من حوله، مثل هذه الشخصيات ال جندها يف
�ريخ ا�تمع البشري. فكان يقصد اإلمام يف �ليف هذا الكتاب أيضا الرتكيز على جانب تطبيق النيب صلى هللا عليه وسلم لإلسالم �فعاله ومعاملته مع الناس، وهذا اجلانب مهم جدا؛
ولكن قد أمهله كثري من العلماء واملسلمني اليوم، فوجد� أن اإلسالم وفضائله مكتوب يف الكتب وا�الت �حسن التعبريات وأمجل العبارات؛ ولكن ملاّ نرى اجلانب التطبيقي من العلماء

واملسلمني اليوم كأن أخالقهم وأفعاهلم ال عالقة هلا مع اإلسالم.
 

http://www.islamtoday.net/nawafeth/author-5547.htm


11/23/2018 "حوار عن اإلمام الصیني یوسف تشنغ وكتابھ "معرفة اإلسالم عن طریق محمد

http://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=26168 2/4

الدكتور عثمان: فضيلة الدكتور يونس طبعا سألتك هذا السؤال حتديدا؛ ألنه رمبا يكون يف قصة اهتداء اإلمام لإلسالم شيء عن �ثره بشخصية الرسول صلى هللا عليه وسلم أوال أي أنه
عرف اإلسالم عن طريقه ألن يف قصص املهتدين تقريبا من أهم األسباب إما الدخول إىل اإلسالم عن طريق معرفة الرسول صلى هللا عليه وسلم أو بقراءة القرآن، قراءة القرآن يف املقام

األول، طبعا فهل كان شيء من ذلك يف قصة الشيخ اإلمام يوسف تشنغ كه يل؟
الدكتور يونس: هو ذكر شيئا يف كتابه، فقد ضرب املثال يف كتابه عن دخول اإلسالم إىل الصني عن طريق التجار العرب، التجار العرب كما عرفنا هؤالء ليسوا دعاة متخصصني
�لدعوة؛ بل كانوا يقيمون يف الصني، ويُْظِهرُوَن أفعاهلم وتصرفا�م أمام الصينني مث أقاموا يف الصني وبعد ذلك �ثر الصينيون �فعال وتصرفات وأخالق املسلمني العرب فدخلوا اإلسالم

أفواجا.
 

الدكتور عثمان: كما ذكرمت أن اإلمام يوسف عاش حنو 46 سنة فقط، ولكن له إنتاج علمي غزير، فكيف تفسرون ذلك؟
الدكتور يونس: ال أ�لغ يف قويل إن اإلمام كّرس كل حياته لإلسالم، وملاّ ننظر إىل حياة اإلمام كلها نرى هذا �لفعل فما كان لإلمام هّم سوى دينه الذي آمن به، وقومه الذين ينتمي
إليهم، وكأن عينه مل تر إال الكتب، ويديه مل متسك إال القلَم. وكان معظم وقته جالسا على ساقيه يف األرض لكونه مريضا يطالع الكتب ويرتجم ما كان مفيدا لألمة، ويؤلف خالصة
أفكاره و�مالته، واإلمام ما كانت له رغبة شديدة يف االستمتاع �حلياة وال يف االسرتزاق مما يكتبه ويرتمجه لكونه كاتبا ومرتمجا متميزا يف عصره، واجلدير �لذكر بعد اإلعالن عن حكم
اإلمام �إلعدام، ما كان اإلمام يفكر يف إنقاذ نفسه من القتل يف أول وهلة؛ بل كان يفكر يف األمة وإنقاذها من الضالل واجلهل، فطلب الشهيد ممن كان حيرسه يف السجن أوراقا وقلما
لتسجيل خواطره امللتهبة حىت يكون ذلك مسامهته األخرية ألمة اإلسالم يف محاية دينهم ومستقبل تقدمهم (ولكن طلبه رفض من قبل إدارة السجن). و�ختصار فإن اإلمام كان يهدف
من خالل كتا�ته إىل تطوير حالة املسلمني إىل األمام ببّث روح القرآن يف قلوب املسلمني، وحمبة النبيصلى هللا عليه وسلم، واختاذه أسوة وقدوة يف حياتنا اليومية؛ حىت يكون اإلسالم

مهيمنا على مجيع احلياة. ولألسف الشديد فقد ضاع 42 كتا� ألفها اإلمام بعد مصادر�ا أ�م الثورة الثقافية، و29 كتا� مل تنشر.
الدكتور عثمان: هل هذه الكتب موجودة أو هي ضائعة ؟

الدكتور يونس :اآلن بعض الكتب  قد مجعها بعض املسلمني يف الصني من أجل نشرها، ولكن معظمها ضاع أ�م الثورة الثقافية.
 

الدكتور عثمان: أرجو أن تعطي املستمع تعريفاً �لكتاب من حيث أقسامه وحمتواه، وهل هو كتاب مشهور اآلن يف الصني وهل اقتناؤه ميسور؟
الدكتور يونس: الكتاب (معرفة اإلسالم عن طريق معرفة حممد صلى هللا عليه وسلم) يتّكون من سبعة أقسام، والقسم األول يتناول سرية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومنجزاته
العظيمة يف سبيل الدعوة إىل هللا خالل 23سنة، والقسم الثاين يدور حول القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة، والقسم الثالث يقوم ببيان عقيدة اإلسالم وعباداته، والقسم الرابع يتحدث
عن السياسة والرتبية، والقسم اخلامس يبني االقتصاد واألخالق، والقسم السادس يتحدث عن حمورين، األول: األفكار اإلرشادية لتجديد فهم دين اإلسالم، والثاين: عالقة اإلسالم
�لعلوم والثقافة، وهذا هو لب الكتاب وجوهره، وهو حيتوي على كمية كبرية من القضا� العلمية واملعرفية، والقسم السابع يتحدث عن فضل هللا عز جل على نبيه صلى هللا عليه وسلم،
وثنائه عليه، وعتابه اإلرشادي، كما يتحدث عن تقدير العلماء والعظماء من املسلمني وغريهم لإلسالم وثنائهم عليه وعلى نبيه صلى هللا عليه وسلم. والكتاب مل يؤلَّف لفئة معينة من
الناس، بل خياِطُب مجاهري األمة بكاملها، واستخدم فيه اإلمام أسلو� لغو� سهال، ممتعا، مع مادة علمية غزيرة، وربط علوم اإلسالم بعلوم الطبيعة. إن عرض اإلسالم بشموليته جعل

للكتاب مكانة خالدة يف قلوب القارئني له على مجيع املستَو�ت بني املسلمني.
الدكتور عثمان: هل لكم بتفصيل الكالم عن الفصل اخلاص �إلسالم والثقافة والعقائد؛ ألن هذا ملفت احلقيقة، وعلى أي شخص يتكلم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يفّصل

يف هذا اجلانب.
الدكتور يونس : اإلمام يوسف كان متفتحا فكر�، وكان حيب االستفادة من الثقافات األجنبية، وكان عاملا واسع الصدر لفكره اإلبداعي، ولقبول فكر اآلَخر كلما كان ذلك مقبوال ال
يتعارض مع مبادئ اإلسالم وسالمة بناء حضارة اإلنسان. و�دى اإلمام يف هذا الكتاب األئمة قائال: "امسكوا الصحيح واتركوا الباطل واخلطأ، وال تكونوا جامدين ومتعصبني، خذوا
املرونة والتكييف يف طريق الدعوة، وادُجموا املاضي يف اإلسالم �لواقع املوضوعي، وتعلموا العلوم احلديثة والثقافة؛ ألن الناس ال يفهمون حقائق اإلسالم من شرحكم ويقتنعون به؛ إال
�ستيعابكم العلوم احلديثة والثقافة املعاصرة، وما كان الناس ليفهموا قدرة هللا يف اخللق وعظمته؛ إال إذا فهموا قوانني الطبيعة، وتطور ا�تمع البشري، والعلوم اليت تكشف أسرار الكون".
وعندما ننظر أفكاَره من هذه الزاوية ميكن أن نقوَل حبق أنه ما كان مفكرا للمسلمني فقط؛ بل لألمة الصينية قاطبة، وإجنازاتُه العلميُة مل تكن قاصرة على عصره فقط؛ بل جتاوزت عصره،
وسوف تكون ملهمة ملن �يت بعده من علماء اإلسالم ومفكري الفكر احلر؛ ألن فكرة اإلمام كانت متعلقة بفحص أحوال الصني وقضا�ها، وثقافة الصني ومقوما�ا �لواقع احلاضر

واملستقبل املرتقب.
 

الدكتور عثمان: كنت سأسألكم عن تقييمكم هلذا الكتاب من بني مؤلفات اإلمام األخرى؛ ولكن فيما يبدو أنكم قد أجبتم عن هذا السؤال ضمن إجا�تكم السابقة، فهل ترى أن
هنالك إضافة فيما يتعلق بتقييم هذا الكتاب �ملقارنة مع املؤلفات األخرى ؟

 
الدكتور يونس: كتاب «معرفة اإلسالم عن طريق معرفة حممد صلى هللا عليه وسلم» من أهم مؤلفات اإلمام، وقد نشر هذا الكتاب عام 1960م يف بكني، ومتت ترمجته إىل العديد
من اللغات األجنبية، منها: العربية واملاليوية واألوردية. وقد صار الكتاب معلما من معامل الطريق إىل الدين اإلسالمي الصحيح بني املسلمني، وجعل املسلمني يف الصني يفهمون اإلسالم
فهما صحيحا من خالل قراءة حمتو�ته. واجلدير �لذكر أن هذا الكتاب مت �ليفه يف شهر سبتمرب عام 1959م، وكان إمامنا يف السابعة والعشرين من عمره، والكتاب حيتوي على مائيت
ألف كلمة وأكثر. ويف هذا الكتاب ذكر اإلمام عظمة الرسول صلى هللا عليه وسلم، وإجنازاته الكربى، كما بّني متييز الباطل من احلق، وكيفيَة معرفة جوهِر اإلسالم وأحكامه، ويف
الكتاب ذكر اإلمام قضا� املسلمني املعاصرة، وتصّوره الكامل حللها، والتغلب عليها يف ضوء روح القرآن والسنة النبوية الشريفة، وهو كتاب متميز يف حتليل سرية النيب صلى هللا عليه

وسلم. طبعا هذا الكتاب وميزة الكتاب مل يكن موجودا يف كتب العلماء األخرى.
 

الدكتور عثمان: هذا الكتاب غري معروف يف بقية أحناء العامل اإلسالمي وقد حضرت مؤمترا منذ عامني، وكان يتناول مؤلفات املسلمني يف أحناء العامل املختلفة واللغات املختلفة، ومل يرد
ذكر هذا الكتاب، هل تفكرون يف التعريف جبهد هذا اإلمام وسريته يف العامل اإلسالمي عن طريق النشر عنه والتأليف وكتابة املقاالت، وهل هناك جهود سابقة لكم يف هذا الشأن؟

الدكتور يونس: إن التعريف �ذا العامل اجلليل إىل العامل اإلسالمي حاليا يعتمد على طريق نشر جهده وأفكاره وإجنازاته العلمية يف الكتب وا�الت، وتقدميها يف املؤمترات الدولية، كنت
حضرت املؤمتر الدويل السادس الذي نظمته جامعة قناة السويس يف الفرتة 3-5 يف شهر إبريل –الشهر املاضي- حتت عنوان" دور العلماء املسلمني يف خدمة احلضارة اإلنسانية"،
فقدمت يف هذا املؤمتر الدويل حبثي اخلاصة �إلمام يوسف، وبعدما انتهيت من تقدمي حبثي يف املؤمتر صار املستمعون يف اجللسة متأثرين من حياة اإلمام حيث قال أحد الباحثني العرب:
إن حبثك أبكا�...، و�لفعل، أي عامل من العلماء ال ميكن أن يعرفه الناس إال أن ُيْكَتَب جهُدهم وإجنازاُ�م ومسامها�ُم أكثر من مرة، أي عامل إذا كتبناه مرة واحدة قد ال يعرفه الناس،
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حىت يكون هذا العامل معروفا بني الناس، جيب أن نكتب عنه أكثر من مرة يف أكثر من مكان سواء يف الكتب أو يف ا�الت أو يف اجلرائد أو برامج التلفزيون جيب أن نعّرف الناس
بعلمائنا بوسائل خمتلفة حىت ينتشر اسم هذا العامل وجهده وإجنازاته بني الناس ليعرفوه، ويف التاريخ البشري كم من العلماء اليعرفهم الناس، ال شخصيا�م، وال أخالقهم؛ أل�م مل ينشروا

عن طريق الكتابة يف جماالت خمتلفة ومتنوعة فلذلك ال يعلمهم الناس، ومل يستفيدوا منهم، واختفت أمساؤهم مع مرور األوقات يف �رخينا.
 

الدكتور عثمان: طبعا هذا يّسمونه إسرتاتيجية النشر أو إسرتاتيجية االتصال أن تكرر النشر والتعريف مبوضوع معني أو بشخصية معينة بشىت أنواع التواصل، ويف هذا العصر الذي نعايشه
هنالك كثري من وسائل اإلعالم ووسائل االتصال اليت ميكن أن نستفيد منها يف هذا ا�ال وغريه، ومن األساليب املتبعة يف هذا أيضاً؛ تكليف الباحثني من طالب الدراسات العليا

بتسجيل موضوعات عن هذه الشخصية وعن اإلسالم يف الصني بشكل عام، فما رأيكم يف هذا؟
 

الدكتور يونس: و هللا، فكرة رائعة، � دكتور، لو استطعنا أن جنعل طلبة الدراسات العليا يف اجلامعات والكليات يف العامل اإلسالمي أن يعرفوا سرية اإلمام الشهيد يوسف تشنغ كه يل
وأفكاره اإلصالحية والتجديدية، لرفع شأن أمة اإلسالم يف الصني خاصة، ويف العامل كله عامة، وأهم إجنازاته العلمية، وإسهاماته الفكرية من خالل التأليف والرتمجة من أجل إحياء أفكار
هذا العامل الزاهد إىل ا�تمع اإلسالمي ملا حتمل هذه األفكار من مقومات إصالح ا�تمع، وتقدم املسلمني. ومن حماسن القول أن جند هيئات إسالمية ومراكز حبوث علمية رمسية وأهلية
يف الصني بدأت �تم بدراسة سرية هذا اإلمام وأفكاره.  ولكن التعتيم اإلعالمي على مسلمي الصني، وعدم التواصل الفعال بني أبناء األمة اإلسالمية، كل ذلك أسهم يف أن تّظل
شخصيته، وجهده، وأفكاره، وأعماله، ودوره يف نشر الدعوة اإلسالمية يف الصني، والدفاع عن احلق جمهولة أمام العامل اإلسالمي. واألمانة العلمية والوازع الديين حيتمان علينا التعريف
�مامنا الزاهد، وقدوتِنا اخلالدة، والعّالمة الصيين، واملفكر الالمع، والشهيد يوسف شنغ كه يل، ليعرف العامل اإلسالمي خاصة، والعامل �مجعه عموما مكانة وقيمة عاملنا اجلليل هذا لتعميم

الفوائد بني أبناء األمة اإلسالمية يف عصر� هذا إن شاء هللا تعاىل.
 

الدكتور عثمان: لعلنا خنتم بلمحة عن أوضاع املسلمني اليت تركها اإلمام قبل أربعني سنة �ملقارنة طبعا مع حاهلم اآلن، كيف ترون واملستقبل إن شاء هللا ملسلمي الصني؟
 

الدكتور يونس: فضيلة الدكتور، الثورة الثقافية، وأ�م اخلط اليساري املتطرف قد انتهت، وجاء العهد اإلصالحي اجلديد يف الصني ابتداء من 1979م، قد تغري العهد اجلديد إىل حد ما
حيث أصبح املسلمون يف الصني يعيشون اآلن يف عصر االنفتاح االقتصادي واإلصالح السياسي، األمر الذي أعطى للمسلمني أيضا نوعا من احلرية يف ممارسة الشعائر اإلسالمية؛
 كأداء الصلوات اخلمس يف املساجد، وصوِم رمضان، وأداِء فريضة احلج لكل سنة، مطالعة الكتب اإلسالمية، والتزام املسلمني �لشريعة اإلسالمية فيما بينهم ( التزام املسلمني �ألطعمة
اإلسالمية، والزواج بني املسملني عن الطريق الشرعي األخ...) إال أن هناك حتد�ت بعضها داخلية، واألخرى خارجية ال ميكن أن نتجاهلها، منها التحد�ت اليت يواجهها النشر

اإلسالمي يف الصني آمال أن يسهم إخواننا الذين يرغبون يف محاية اإلسالم واملسلمني يف الصني وخارجها �إلرشاد، والتوجيه، واخلربات من أجل التغلب على هذه التحد�ت.
 

الدكتور عثمان: بكل �كيد، هذه التحد�ت واجهت املسلمني مجيعا يف كل أحناء العامل وحنن ندعو هللا سبحانه وتعاىل أن يُِعيَنكم عليها. أ� شاكر لك جدا دكتور يونس عبد هللا ما
تشنغ بني من مجهورية الصني الشعبية واألستاذ يف اجلامعة اإلسالمية العاملية بكواالملبور، هكذا أيها املستمع الكرمي ِعْشناَ مع عامل من الصني ومع كتاب "معرفة اإلسالم عن طريق معرفة

حممد صلى هللا عليه وسلم"، وجوهر حمتوى الكتاب هو تيسري يف عرض اإلسالم، ودعوة الناس إليه، وإظهار مقاصد الشريعة. ومن رأي اإلمام يوسف تشنغ كه يل االهتمام �ذه
املوضوعات الثالثة، هذا االهتمام حيل كثريا من املشاكل اليت تواجه املسلمني يف فهم حقائق اإلسالم، والعمل �ا، ودعوة الناس إليها.  وقصد� انتقاء هذا الكتاب من الصني عمال بنهج

اتبعناه يف هذا الرب�مج أن ننوّع و�خذ مؤلفات من مناطق خمتلفة يف العامل فما يزال أمامنا الكثري جدا يف �سيس التواصل الثقايف والفكري بني أوطان العامل اإلسالمي وشعوبه، وأهل
املشرق ال يعرفون أهل املغرب، وشعوب آسيا جتهل الكثري عن إخوة يف أفريقيا وأرو�، ومن شأن جهاز إعالمي مهم مثل "إذاعة نداء اإلسالم" أن جتعل هذا أول أهدافه وهي تقوم بعمل
جليل القدر يف ربط املسلمني بعضهم ببعض أكّرر شكري للدكتور يونس ما تشنغ بني على ما تفضل به، والشكر للسادة املستمعني وإىل اللقاء املتجدد �ذن هللا تعاىل مع كتاب آخر

يف األسبوع القادم، السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 
مصدر الخبر : اإلسالم الیوم
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