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اإن للعلم مقامًا عظيمًا يف �ضريعتنا الغراء، فاأهل العلم هم ورثة الأنبياء، وف�ضل العامل على العابد كما بني ال�سماء والأر�ض. 

 - � -، اأن 
هّ

ولأهمية العلم يف حياة الب�ضر نرى البارئ - عز وجل - قد اأوله اهتمامًا خا�ضًا، فقد ورد فيما نقل عن ر�ضول الل

نطلب العلم من املهد اإىل اللحد، وعن مدينة العلم علي بن اأبي طالب - � - قال: من مل ي�ضرب على ذل التعلم �ضاعة بقي يف 

ذل اجلهل ابدًا.

وقد اأملح القراآن الكرمي يف �ضياق ق�ض�ضه الرائع اإىل اأهمية ذلك وحثنا عليه ورغب فيه.

كذلك عن قي�س بن كثري قال: قدم رجل من املدينة على اأبي الدرداء وهو بدم�ضق فقال ما اأقدمك يا اأخي؟ فقال: حديث بلغني 

اأنك حتدثه عن ر�ضول الل - � . 

قال: اأما جئت حلاجة ؟! قال: ل. 

قال: اأما قدمت لتجارة ؟! قال: ل. 

قال: ما جئت اإل يف طلب هذا احلديث. 

ق��ال: ف��اإين �ضمعت ر�ضول الل - � - يقول: )من �ضلك طريقًا يبتغي في��ه علما �ضلك الل به طريقًا اإىل اجلنة، واإن املالئكة 

لت�ض��ع اأجنحته��ا ر�ض��ًا لطالب العلم، واإن العامل لي�ضتغفر له من يف ال�ضموات ومن يف الأر�س، حتى احليتان يف املاء، وف�ضل العامل 

عل��ى العاب��د كف�ضل القمر على �ضائ��ر الكواكب، اإن العلماء ورثة الأنبي��اء، اإنَّ الأنبياء مل يورثوا دين��ارا ول درهما، اإمنا ورثوا 

العلم فمن اأخذ به اأخذ بحظ وافر( اأخرجه اأبو داوود وابن ماجه.

وق��ال عم��ر بن اخلطاب � واأر�ضاه: )تعلهّم��وا العلم وعلهّموه النا�س، وتعلهّموا له الوقار وال�ضكين��ة، وتوا�ضعوا ملن تعلمتم منه 

وملن علمتموه(.

وع��ن عل��ي ب��ن اأبي طالب - �  واأر�ضاه يف و�ضيته للكميل قال: )العلم خري من املال؛ العلم يحر�ضك واأنت حتر�س املال، والعلم 

حاكم واملال حمكوم عليه، املال تنق�ضه النفقة والعلم يزكوا بالإنفاق. العامل اأف�ضل من ال�ضائم القائم املجاهد(.

وقال عبد الل بن م�ضعود -� واأر�ضاه -: اأُغُد عاملًا اأو متعلمًا، ول تغدوا بني ذلك، اأو قال: كن عاملًا اأو متعلمًا ول تكن الثالثة 

فتهلك.

لعب��د ولأن العل��م حي��اة القلوب من العمى، ون��ور الأب�ضار من الظلم، وقوة الأب��دان من ال�ضعف، فاإن  ا

يبل��غ ب��ه منازل الأح��رار، وجمال�ض��ة املل��وك، والدرجات الع��ال يف الدني��ا والآخرة، 

ومبدار�ضت��ه والقي��ام ب��ه يط��اع الل - عز وج��ل - ويعبد، وبه تو�ض��ل الأرحام 

ويع��رف احل��الل م��ن احل��رام، وهو اإم��ام العم��ل؛ والعم��ل تاب��ع ل��ه، ُيْلَهُمه 

ال�ضعداء وُيْحَرُمُه الأ�ضقياء.

حت�ضيله��ا  علين��ا  وج��ب  الت��ي  العل��وم  تل��ك  راأ���س  عل��ى  وياأت��ي 

امل�ضل��م  اإعان��ة  �ضاأنه��ا  م��ن  الت��ي  ال�ضرعي��ة  العل��وم 

وج��ه. اأكم��ل  عل��ى  الديني��ة  بواجبات��ه  القي��ام  عل��ى 

فليجع��ل امل�ضل��م لنف�ض��ه حظًا ون�ضيب��ًا من تل��ك العلوم ع�ض��ى الل اأن 

ينفعه وينفع الأمة الإ�ضالمية بل والب�ضرية جمعاأ مبا علمه.

ولعلن��ا هن��ا يف جملة الب�ضرى ق��د �ضلكنا هذا امل�ضل��ك تقربًا وطاعة لل 

تع��اىل وذلك من خالل اإ�ضدارات جديدة باأقالم علماء متخ�ض�ضني �ضوف 

تخ��رج للن��ور قريب��ًا ... ن�ض��األ الل تعاىل اأن تك��ون عونا لن��ا وللم�ضلمني يف 

أسرة التحريرالتقرب اإليه - جل جالله.
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التعريف بالإ�صالم �صاركت اجلالية 

الهندية فرحتها بعيد ال�صتقالل

�ضارك��ت جلنة التعريف بالإ�ض��الم – فرع حمافظة الفروانية 

- اجلالي��ة الكريلوي��ة فرحته��ا يف الحتف��ال ال��ذي اأقامته 

مبنا�ضب��ة ا�ضتق��الل دول��ة الهن��د بح�ض��ور �ضف��ري دول��ة الهند 

ل��دى الكويت ال�ضي��د اأجاي ملهوترا، وح�ض��د كبري من املقيمني 

بالإ�ضاف��ة اإىل دع��اة وموظف��ي اللجن��ة حي��ث ف��اق احل�ضور 

500 م�ضارك.
ويف كلم��ة ل��ه به��ذه املنا�ضب��ة اأو�ض��ح الداعي��ة عب��د ال��رزاق 

الفي��الين اأن اللجن��ة حتر���س عل��ى م�ضارك��ة املهتدين اجلدد 

واجلالي��ات اأفراحه��م وتعمل عل��ى اإذكاء روح التاآلف والألفة 

بينهم.

وق��د �ضارك يف فعاليات احلفل �ضف��ري دولة الهند لدى الكويت 

اجاي ملهوترا والذي اأ�ضاد بدولة الكويت والعالقات احلميمة 

التي تربطهم بها منذ قدمي الأزل.

واأ�ض��ادت اجلم��وع امل�ضارك��ة يف احلف��ل بالتعري��ف بالإ�ض��الم 

و�ضعيها احلثيث يف رعاية اجلاليات وم�ضاركتها يف اأفراحهم. 

املــ�ــصــاجــد ملــالحــظــي  ثــقــافــيــة  دورة 

مبنطقة خيطان

اأقام��ت جلنة التعريف بالإ�ض��الم مبحافظة الفروانية – فرع 

خيطان - دورة ثقافية ملالحظي امل�ضاجد مبنطقة خيطان من 

اأبن��اء اجلالية البنغالية، انطالقًا من دورها يف تقدمي و�ضائل 

الرعاي��ة لأبن��اء اجلالي��ات الإ�ضالمي��ة حي��ث ت�ضتم��ر ه��ذه 

ال��دورة م��دة �ضهرين يت��م خالله��ا تدري�س العقي��دة، والفقه، 

وتعليم القراآن الكرمي، والأخالقيات.

و�ض��رح مدير ف��رع خيطان �ضع��ود العتيبي باأن ال��دورة تهدف 

اإىل تعزي��ز طل��ب العلم ال�ضرع��ي لدى املالحظ��ني وربطه مبا 

يقوم��ون ب��ه م��ن اأعمال حي��ث اإن اأغل��ب اأعمالهم حتت��اج اإىل 

دراية بالأمور ال�ضرعية.

وح��ث العتيب��ي املالحظني على احلر���س عل��ى التح�ضيل فهو 

قرب��ى اإىل الل كم��ا اأن��ه م��رياث الأنبياء ال��ذي ل يرتك قال 

 الَِّذي��َن اآَمُنوا ِمْنُك��ْم َوالَِّذيَن اأُوُت��وا اْلِعْلَم 
ُ َّ
تع��اىل: )َيْرَف��ِع الل

ا َتْعَمُلوَن َخِبرٌي( املجادلة: 11.  مِبَ
ُ َّ
َدَرَجاٍت َوالل

وق��د اأ�ض��اد احل�ض��ور بال��دورة الت��ي ت�ضمنت فروع��ًا خمتلفة 

م��ن العل��م ال�ضرعي خا�ضة ب��اب الفقه الذي ه��م بحاجة اإىل 

التزود بالكثري منه .

�ل�سفري �لهندي لدى �لكويت يلقي كلمته

جانب من �حل�سور

جانب من �حل�سور

جانب من �حل�سور
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يف اإط��ار تب��ادل اخلربات الدعوية ا�ضتقبل مدير فرع اجلهراء بلجنة التعري��ف بالإ�ضالم حممد العنزي مدير الهيئة اخلريية 

الإ�ضالمية العاملية بفرع اجلهراء فرج الفرج.

 ورح��ب العن��زي بزي��ارة الف��رج مثمن��ًا دور الهيئ��ة اخلريي��ة الإ�ضالمي��ة العاملية يف العم��ل اخل��ريي والدعوي يف �ضت��ى البالد 

الإ�ضالمي��ة، وا�ضطحب��ه يف جول��ة داخل اأروقة الفرع اطلع خاللها الفرج على دور اللجن��ة يف دعوة غري امل�ضلمني اإىل الإ�ضالم.

وم��ن ناحيت��ه اأ�ضاد الفرج بالف�ض��ول الدرا�ضية التي تعلم املهتدين اجلدد العلوم ال�ضرعي��ة  والأخالق الأ�ضالمية، وتعدد مثمنًا 

الو�ضائل الدعوية التي تنتهجها اللجنة يف دعوة غري امل�ضلمني اإىل الإ�ضالم.

رحلة دعوية للق�صر الأحمر للجالية التلغوية

اأقام��ت جلن��ة التعريف بالإ�ضالم - فرع اجلهراء - رحلة دعوية للق�ضر الأحمر مبحافظ��ة اجلهراء للمهتدين اجلدد من اأبناء 

اجلالية التلغوية، وعددهم 12مهتديًاٍ برفقة الداعية حممد بالل �ضيخ ورئي�س ق�ضم الدعوة بالفرع عيادة ال�ضمري، وت�ضمن 

برنامج الرحلة حما�ضرة حتت عنوان )الرحمة يف الإ�ضالم( وم�ضابقة ثقافية واأن�ضطة ترفيهية.

وق��ال ال�ضم��ري به��ذه املنا�ضبة: اإن الفرع قام بهذه الرحل��ة لبيان اأن الإ�ضالم دين ودنيا ي�ضمل كل اأم��ور احلياة ويقدم لالإن�ضان 

الو�ضائل الرتفيهية التي ل تتعار�س مع مبادئه وقيمه.

وتن��اول ب��الل يف حما�ضرت��ه مظاهر الرحمة يف الإ�ض��الم مو�ضحًا اأن الإ�ضالم دي��ن الرحمة ولذا فقد اخت��ار الل - عز وجل - 

ْلَعامَلنَِي( الأنبياء107.  حممد � ليكون الرحمة املهداة، وا�ضفًا اإياه يف القراآن الكرمي: )َوَما اأَْر�َضْلَناَك اإِلَّ َرْحَمًة لِّ

وق��د ترك��ت الرحل��ة يف نفو�س املهتدي��ن امل�ضاركني فيها اأث��رًا طيبًا خا�ضة مع اإقام��ة حلقة نقا�ضية بع��د املحا�ضرة معربني عن 

�ضكرهم اجلزيل للجنة على ما تقدمه من خدمات عظيمة لالإ�ضالم وامل�ضلمني.

وفد من الهيئة اخلريية يف �صيافة التعريف بالإ�صالم فرع اجلهراء

وفد �لهيئة �خلريية مع �لعنزي و�ل�سمري
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اأكد الداعية الربيطاين برديز �ضريف اأن ال�ضعادة احلقيقية 

يف الدي��ن الإ�ضالمي تكم��ن يف طاعة اأوامر اخلالق - جل وعال 

- والبتع��اد عم��ا نه��ى عن��ه، م�ض��ريًا اإىل اأن الدي��ن الإ�ضالمي 

احلني��ف اأر�ض��ى لالإن�ض��ان امل�ضل��م الأ�ض���س والقواع��د التي من 

خاللها يح�ضل على نعيم الدارين الدنيا والآخرة.

جاء ذلك خالل حما�ضرته التي األقاها يف مركز تايز للتوا�ضل 

احل�ض��اري. والت��ي كان��ت حت��ت عن��وان )الطري��ق اإىل مكة( 

واأو�ض��ح خاللها �ضري��ف اأن هوايته املف�ضلة رك��وب الدراجات 

الناري��ة واأنه يحظى ب�ضعبية كبرية بني حمبي  هذه الريا�ضة 

عرب ال�ضبكة العنكبوتية.

وي�ضي��ف: اأردت اأن اأ�ضخ��ر هوايت��ي يف خدم��ة الدع��وة اإىل 

الإ�ض��الم مقتدي��ًا بال�ضحاب��ة والتابع��ني ر�ض��وان الل عليهم، 

ويكم��ل وبالفع��ل ق��ررت اأن اأج��وب العدي��د م��ن دول الع��امل 

منطلق��ًا م��ن الكوي��ت ومنه��ا اإىل اإي��ران وباك�ضتان ث��م ك�ضمري 

وال�ضني والولي��ات املتحدة الأمريكية ويق��ول: اخرتت مكة 

لتكون ختام الرحلة كونها قبلة الإ�ضالم وامل�ضلمني.

وم��ن جانب��ه اأ�ض��اد مدي��ر مرك��ز تاي��ز للتوا�ض��ل احل�ض��اري 

املهند�س عبد العزيز الدعيج الدور الدعوي الفعال الذي قام 

ب��ه املهتدي �ضريف وحر�ضه ال�ضدي��د على تفعيل دور الدعوة 

ون�ض��ر الإ�ضالم داعي��ًا جميع امل�ضلمني اإىل القت��داء باملهتدي 

�ضري��ف واأن يع��رب كل �ضخ���س ع��ن انتمائ��ه لالإ�ض��الم بق��در 

ا�ضتطاعته وفق وجمال عمله وموطن عطائه.

�لد�عية �لربيطاين برديز �سريف يلقي كلمته

�لد�عية قائدً� در�جته �لنارية

ن من اأجل الإ�صالم« حتت �صعار »دوِّ

التعريف بالإ�صالم تقيم دورة لتفعيل 

الدعوة الإلكرتونية

اأك��د نائ��ب املدير الع��ام لل�ضئ��ون الدعوي��ة بلجن��ة التعريف 

بالإ�ضالم جمال ال�ضطي اأن اللجنة منذ ن�ضاأتها وبف�ضل من الل 

– عز وجل - يف انت�ضار وتو�ضع من خالل ما تقدمه من اأعمال 
دعوي��ة جعلته��ا حتتل مكانة متمي��زة بني اللج��ان العاملة يف 

نف���س العمل اخلريي مو�ضح��ًا اأن اللجنة يف �ضبيل حتقيق هذا 

الهدف ا�ضتخدمت العديد م��ن الو�ضائل الدعوية التي اأثمرت 

ع��ن دخ��ول 47 األف �ضخ���س يف الإ�ض��الم، ومن تل��ك الو�ضائل 

النرتنت وخماطبة من خاللها العديد من ال�ضرائح بعدة لغات.

 واأ�ض��ار ال�ضط��ي اإىل اأن اللجن��ة اأن�ض��اأت العدي��د م��ن املدونات 

الدعوي��ة حت��ت عن��وان  www.ipcblogger.netوق��د 

ت�ضمن��ت تل��ك املدون��ات العدي��د م��ن الدرو���س واملحا�ض��رات 

الدعوية املقروءة وامل�ضموعة واملرئية.

)الطريق اإىل مكة( 

حما�صرة  للرحالة الربيطاين �صريف بالتوا�صل احل�صاري

واأ�ض��اف ال�ضطي ب��اأن اللجنة من اأجل تطوي��ر مهارات الدعاة 

لتحقي��ق اأق�ض��ى ا�ضتف��ادة م��ن تل��ك املدون��ات اأقام��ت دورة 

ن من اأج��ل الإ�ض��الم( مبعهد كامز  للدع��اة حتت عن��وان: )دوِّ

التاب��ع جلمعية النجاة اخلريية للمدرب �ضامح �ضاكر ا�ضتمرت 

فعالياته��ا خم�ضة اأيام وقد �ض��ارك فيها 70 داعي وداعية من 

دعاة التعريف بالإ�ضالم.
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اأقام��ت جلن��ة التعري��ف بالإ�ضالم - ف��رع املنق��ف - حفل تكرمي 

لدع��اة الف��رع واأبنائه��م، اإ�ض��ادًة باجله��ود الت��ي يبذلونه��ا لتظل 

�ضج��رة الدع��وة مثم��رًة تعط��ي ثماره��ا ل��كل م��ن ي�ضتظ��ل به��ا.

ومن ناحيته اأ�ضار مدي��ر اإدارة الأفرع ومدير اإدارة احلج والعمرة 

بلجن��ة التعري��ف بالإ�ضالم املحام��ي منيف العجم��ي اإىل حر�س 

اللجنة عل��ى رعاية الدع��اة وتزويدهم باأح��دث اأ�ضاليب وطرق 

اخلط��اب م��ع الط��رف الآخ��ر مم��ا ينعك���س بالإيجاب عل��ي �ضري 

العملية الدعوية ، مثمنًا دورهم احليوي والذي يظهر جليا يف كل 

حالة من حالت اإ�ضهار الإ�ضالم.

وحول املردود الإيجابي لهذا العمل قال العجمي: نهدف من وراء 

هذا العمل اإىل حتفيز العاملني على الأداء الوظيفي الأمثل.

ثم��ن الدع��اة امل�ضارك��ون يف احلف��ل دور اللجن��ة وحر�ضه��ا على 

رعاية الدعاة.

وم��ن ناحي��ة اأخ��رى نظم الف��رع يوم��ًا ترفيهيًا للعامل��ني بالفرع 

ملزرع��ة ال�ضيد خالد العي�ض��ى ال�ضالح �ضمل��ت املوظفني والدعاة 

والعامل��ني بالإ�ضاف��ة اإىل مدير الفرع املحام��ي منيف عبد الل 

العجم��ي، وم�ضرف الدعاة ف�ضيل��ة ال�ضيخ اأمني حممود و�ضكرتري 

الف��رع عبد الوه��اب �ضيخ، كم��ا �ضهدت الرحلة ح�ض��ورًا متثل يف 

ال�ضي��د عدنان حمم��د اجلريوي املدي��ر العام ل�ضرك��ة اجلريوي 

لالإ�ضفن��ج، ومدير املزرع��ة ال�ضيد حامد الب��در واملهند�س طلعت 

اأحمد �ضالمة.

وق��د اأ�ض��اد اجلميع بعم��ل اللجنة الدع��وي الذي ظه��رت ثماره 

عل��ى م�ضتوى حمافظات الكويت، وبخا�ض��ة يف فرع الوفرة حيث 

تقوم اللجنة بجهد دعوي �ضواء للم�ضلمني وغري امل�ضلمني يف تلك 

املناطق النائية.

جانب من �حل�سور

جانب من �حل�سور

العجمي: نهدف مــن التكرمي اإىل حتفيز العاملني على الأداء الوظيفي الأمثل

�لعجمي متو�سطًا �لدعاة و�أبناوؤهم
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املعاملة احل�صنة ولني اخلطاب

وراء دخولهن الإ�صالم

)4( خادمات ي�صلمن يف مدر�صة

اأبي عبيدة بن اجلراح

�ضهدت مدر�ضة اأبي عبيدة بن اجلراح باملنقف 4 حالت اإ�ضهار  

اإ�ض��الم لعامالت م��ن اجلن�ضية ال�ضيالنية و�ض��ط تكبري وتهليل 

احلا�ضرات.

وعن ذلك تقول مديرة فرع املنقف عائ�ضة جمعة : اإن مفاتيح 

القل��وب ل اأح��د ي�ضتطي��ع اأن ميلكها اإل اخلال��ق - جل وعال -  

واإنن��ا ناأخذ بالأ�ضباب يف الدع��وة اإىل الل  - �ضبحانه وتعايل 

-  و م�ضريًة اإىل اأن املعاملة احل�ضنة ولني اخلطاب كانا البوابة 

الرئي�ضي��ة لدخ��ول هوؤلء اخلادم��ات اإىل دي��ن الإ�ضالم ذلك 

الدي��ن الذي ل يفرق بني اأحد من اأفراده اإل بالتقوى والعمل 

ال�ضالح.

ومن ناحية اأخرى اأ�ضادت اإدارة مدر�ضة اأبي عبيدة بن اجلراح 

باأ�ضل��وب التعريف بالإ�ضالم الذي تتبعه اللجنة يف دعوة غري 

امل�ضلم��ات اإىل الإ�ضالم، وعلى الرعاي��ة ال�ضاملة التي توفرها 

للمهتديات.

يف ه��ذا احلف��ل  51 متخرجا ، و بلغ املتميزون منهم 25 طالبا 

، و اأقي��م ه��ذا احلفل يف مقر املركز الكويت��ي الفلبيني الثقايف 

يف الفروانية .و الدورات التي اأقامها املركز من ق�ضم الرجال و 

هي كالآتي : 

1 – درا�ضة الثقافة الإ�ضالمية - متهيدي 
– م�ضتوى الأول 2 – درا�ضة الثقافة الإ�ضالمية 

– م�ضتوى الثاين 3 – درا�ضة الثقافة الإ�ضالمية 
4 – درا�ضة الثقافة الإ�ضالمية – م�ضتوى الثالث

– مبتدئ 5- درا�ضة اللغة العربية 
و امل��دة الدرا�ضة يف هذا ال��دورة  اأربعة اأ�ضهر من بني فرتة �ضهر 

اأكتوبر2009م اإيل �ضهر يوناير2010م .

املركز الكويتي الفلبيني الثقايف ينظم 

حفل التخرج الرابع لق�صم الرجال 

اأق��ام املركز الكويتي الفلبيني الثق��ايف  حفل تخرج للدار�ضني 

من  املهتدين اجلدد 

 ودار�ض��ي اللغ��ة العربية من الرج��ال . و انعقد احلفل يف يوم 

افتت��ح  2010/02/12م  حي��ث  بتاري��خ  املا�ضي��ة  اجلمع��ة 

احلف��ل بت��الوة القراآن  م��ن قبل اأحد اخلريج��ني من املهتدين 

اجل��دد ث��م يليها كلمة الإفتت��اح من قبل املدر�ض��ني ثم اأعقبها 

كلم��ة مدي��ر املركز خالد ال�ضب��ع  حيث اأ�ضار م��ن خالل كلمته 

اإىل اأهمية طلب العلم واأنه واجب لكل م�ضلم و م�ضلمة و ك�ضبه 

م�ضتم��را بداية من امله��د اإيل اللحد  و�ضجعه��م باإلتزام الإملام 

بالعل��وم ال�ضرعي��ة حي��ث ق��ال لي���س التخ��رج نهاي��ة التعليم 

ب��ل مفت��اح و بداية لك�ض��ب العلوم و ل �ضيما العل��وم ال�ضرعية 

و اختت��م كلمت��ه مع��ربا عن �ض��روره و فرح��ه و ب�ضك��ره اإليهم 

عل��ي جهدهم لطل��ب العلم ، ثم مت عر���س اأن�ضودة املتخرجني 

ث��م بعد ذلك وزع��ت ال�ضهادات و الهدايا ل��كل اخلريجني  بيد 

مدي��ر املركز خالد  ال�ضبع  ، و مدر�ضي املركز ، واختتم احلفلة 

بكلم��ة الداعية مع��روف بارجري علي . و قد بل��غ املتخرجون 

�لعدد �ل�ساد�س و�لثمانون -�أبريل - 2010

اإ�صهار اإ�صالم مبركز تنمية املجتمع 

ب�صالة ال�صيخ علي ال�صباح ال�صامل

وعلى �ضياق مت�ضل قام وفد من  ن�ضائية املنقف بزيارة خا�ضة 

اإىل مرك��ز تنمي��ة  املجتم��ع ب�ضال��ة ال�ضي��خ علي  �ضب��اح ال�ضامل 

وذلك بدعوة كرمية من اإدارة املركز للتعرف على اللجنة وطرق 

دعوة غري امل�ضلمات اإىل الإ�ضالم.

وم��ن اأب��رز فعالي��ات الزي��ارة اإ�ضه��ار اإ�ض��الم اإح��دى املهتدي��ات 

اجل��دد مما بدوره اأعط��ى جوًا خا�ضًا لفعالي��ات الزيارة، وقامت 

م�ضئول��ة الفرع عائ�ضة جمعة بذكر ق�ضة اإ�ضالم موؤثرة لإحدى 

املهتدي��ات، وثمن��ت اإدارة املرك��ز دور التعريف بالإ�ض��الم البارز 

واحلي��وي مو�ضحة اأن اللجنة غ��دت من عالمات الكويت املميزة 

يف جمال العمل الدعوي.
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�صل�صلة حما�صرات

املحا�ض��رات  م��ن  �ضل�ضل��ة  بالرو�ض��ة  الن�ضائ��ي  الف��رع  اأق��ام 

بالعديد من اللغات منها )ال�ضنهالي��ة، والتاميلية، والتلغوية، 

والتجالوج( وقامت الداعيات بالرتكيز على جانب ف�ضل طاعة 

الل -جل وعال-، �ضرحن فيها اأن طاعة لل - �ضبحانه وتعاىل 

-  م��ن اأب��رز اأ�ضباب �ضعادة العبد يف الداري��ن الدنيا والآخرة.

وقد لق��ت املحا�ضرات ح�ض��ورًا كثيفًا حي��ث ازدحمت اأروقة 

الفرع بامل�ضاركات.

احلميدان: اإجنازات التعريف بالإ�صالم 

جتعل الكويت يف م�صاف الدول الدعوية

اأ�ض��ادت م�ضاع��د الأم��ني الع��ام لالأمان��ة العام��ة لالأوق��اف اإمي��ان 

احلمي��دان باإجن��ازات التعري��ف بالإ�ض��الم الدعوي��ة احلافل��ة، 

م�ض��ريًة اإىل اأن ه��ذه الإجن��ازات جتعل الكوي��ت يف  م�ضاف الدول 

الدعوي��ة املمي��زة  ومنوه��ة اإىل اأن اأه��ل الكويت جبل��وا اأنف�ضهم 

على العط��اء منذ قدمي الأزل والتاريخ خ��ري �ضاهد على عطائهم 

الذاخ��ر ، مثمن��ًة اآلي��ة اللجن��ة املمي��زة القائم��ة عل��ى احلكمة 

واملوعظة احل�ضن��ة. جاء ذلك خالل حفل تخريج دار�ضات اللغة 

العربي��ة لغري الناطقني بها والذي اأقيم يف مبنى الهيئة اخلريية 

الإ�ضالمي��ة وحتت رعاية الأمان��ة العامة لالأوقاف. تخلل احلفل 

زيارة الق�صر الأحمر باجلهراء

اأق��ام فرع اجلهراء الن�ضائي رحل��ة ثقافية دعوية للمهتديات 

اجل��دد قمن خاللها بزيارة »الق�ضر الأحمر« والذي يعد اأحد 

مع��امل الكوي��ت الرتاثية، وقام��ت باإلقاء املحا�ض��رة الداعية 

روح��ا مي��دا عبا���س م��ن دعاة ف��رع اجله��راء حث��ت يف كلمتها 

املهتدي��ات اجل��دد واجلالي��ات على التحل��ي باأخ��الق الإ�ضالم 

و�ضريعت��ه الغ��راء مو�ضح��ة له��ن اأن الإ�ض��الم اأعط��ى للم��راأة 

حقوقها وجعلها درة م�ضونة.

تخلل الرحلة م�ضابقة ثقافية مت خاللها توزيع اجلوائز على 

الفائزين.

اقبال كبري على الكتب والن�صرات الدعوية

التعريف بالإ�صالم �صاركت يف فعاليات هال فرباير

تزامن��ًا مع الحتفالت باأعياد هال فرباير، وتنظيم عدد كبري 

من  املحا�ض��رات والندوات الديني��ة والدعوية، حر�ضت جلنة 

التعري��ف بالإ�ض��الم عل��ى اأن يكون له��ا م�ضاركة فعال��ة يف هذه 

الأجواء الإميانية ، لتفعيل دور الدعوة ون�ضر ر�ضالة الإ�ضالم.

ق��ام فرع املنق��ف ) الن�ضائ��ي ( بتوزيع كتب ون�ض��رات التعريف 

بالإ�ض��الم خالل حما�ضرة لل�ضيخ عبد املح�ضن الأحمد، وال�ضيخ 

ح�ض��ن احل�ضيني والت��ي كانت حتت عنوان )ري��ح قلبك بطاعة 

ربك(.

واجلدي��ر بالذك��ر اأن اللجن��ة لق��ت تفاع��اًل جي��دًا م��ن قب��ل 

الأطفال �ضغار ال�ضن والذين حر�ضوا على  �ضقي �ضجرة الدعوة 

بطريقتهم اخلا�ضة ،حيث  لب�ضوا تي�ضرتات حتمل �ضعار اللجنة 

وقام��وا بتوزي��ع الكت��ب والن�ضرات عل��ى امل�ضارك��ني يف فعاليات 

املحا�ضرة.

وثمن��ت مديرة فرع املنقف الن�ضائي عائ�ضة جمعة تفاعل اأهل 

اخل��ري مع اأن�ضطة اللجن��ة وحر�ضهم الدءوب عل��ى ن�ضر ر�ضالة 

الإ�ضالم.

ومن ناحية اأخرى تقدمت عائ�ضة جمعة ب�ضكر الأطفال ال�ضغار 

الذي��ن حر�ضوا عل��ى توزيع اإ�ضدارات اللجن��ة وحبهم ال�ضديد 

للعمل الدعوي داعيًة احلق جل وعال اأن يحفظهم ويجعلهم من 

الذين يحملون ر�ضالة الدعوة وي�ضعون يف تبليغها.

جانب �آخر من �لفعالياتجانب �آخر من �لفعاليات

�لق�ســــر �لأحمــــــــر

�لعدد �ل�ساد�س و�لثمانون -�أبريل - 2010
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الفكرة :

اأقي��م ه��ذا امل�ضروع من منطل��ق قول الر�ض��ول - � -: )َمْن 

ِة(  نَّ  َل��ُه َطِريًقا اإِىَل اجْلَ
ُ َّ
َل الل �َضَل��َك َطِريًق��ا َيْطُلُب ِبِه ِعْلًما �َضهَّ

البخ��اري، لذلك فقد اأقام معهد كام��ز للتدريب الأهلي التابع 

جلمعية النجاة حت��ت رعاية الأمانة العامة لالأوقاف م�ضروع 

)طال��ب العل��م(، حتت �ضع��ار )عط��اٌء م�ضتمٌر.. ومتي��ٌز دائٌم( 

حي��ث يقوم املعهد بتق��دمي منحة للطلبة م��ن اأبناء اجلاليات 

غ��ري الناطقني بالعربية لك��ي تعينهم على ا�ضتكم��ال امل�ضتوى 

التعليمي يف كافة املراحل التعليمية.

يهدف امل�ضروع اإىل:

م��ن غ��ري  املحتاج��ني  للط��الب  املمكن��ة  امل�ضاع��دة  تق��دمي   

الناطق��ني باللغ��ة العربي��ة من اجلالي��ات امل�ضلم��ة املقيمة يف 

الكوي��ت ل�ضتكم��ال م�ضريته��م التعليمي��ة وحتقي��ق اأهدافهم 

الرتبوية.

 يتي��ح ه��ذا امل�ض��روع الفر�ض��ة للط��الب م��ن ه��ذه اجلالي��ات 

للح�ضول على امل�ضتوى التعليمي املطلوب.

 الرتق��اء باملجتمع��ات الإ�ضالمي��ة م��ن خ��الل توف��ري اجل��و 

التعليمي املنا�ضب للفئات امل�ضتفيدة. 

املعاي��ري العلمية التي يتم م��ن خاللها منح طالب العلم 

املنحة املخ�ض�ضة له:

 ا�ضتخ��دام تقني��ة �ضامل��ة ودقيق��ة لتقييم جمي��ع الطلبات 

املقدمة من قبل جلنة متخ�ض�ضة.

 تتم مراجعة جميع الطلبات املقدمة ب�ضورة �ضنوية.

 متن��ح املنح��ة عل��ى اأ�ضا���س الو�ض��ع القت�ض��ادي للمتق��دم 

بالطل��ب بعد اعتماد كافة الأوراق املطلوبة من اإدارة املدر�ضة 

التي يدر�س بها.

 يعترب اأداء الطالب على امل�ضتوى التح�ضيلي والأكادميي  من 

اأهم اأ�ض�س التقييم.

مشروع
طالــب العلـــم

اخلطيب م��اج��د  ب��ق��ل��م: 
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م�ضادر متويل  منحة )طالب العلم(:

 الأمانة العامة لالأوقاف وذلك من خالل �ضندوق )طالب العلم(.

 جلنة التعريف بالإ�ضالم.

 م�ضاهمات اأهل اخلري. 

اإدارة منحة )طالب العلم(:

ت�ض��رف عل��ى اإدارة ه��ذا امل�ض��روع الإن�ض��اين جلن��ة التعري��ف 

بالإ�ضالم بالتعاون مع  الهيئات واملوؤ�ض�ضات التالية:

 الأمانة العامة لالأوقاف.

.Friday Forum فريدي فورام  

الفئات امل�ضتفيدة:

 اأبناء اجلاليات الهندية والباك�ضتانية وغريهما...

الإجنازات:

ا�ضتف��اد م��ن ه��ذا امل�ض��روع  اأك��ر م��ن )3417 طالب��ًا( خالل 

ال�ضنوات الأخرية.
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كتبه: اأ�ضرف ال�ضعيد

تلع��ب امل�ضتج��دات واملتغ��ريات الطارئ��ة 

على جم��الت احلياة دورًا كب��ريًا يف �ضنع 

تنعك���س  جدي��دة  و�ضلوكي��ات  ثقاف��ات 

خا�ضة على الأطفال وال�ضباب.

الإلكرتوني��ات  يف  الهائ��ل  التط��ور  وم��ع 

والربجمي��ات اأ�ضب��ح ا�ضتخ��دام الأطفال 

وال�ضب��اب لالألعاب الإلكرتونية وم�ضاهدة 

�ضلبي��ة  ظاه��رة  الكارتوني��ة  الأف��الم 

خط��رية توؤث��ر يف �ضلوكي��ات وقي��م رجال 

الغ��د وه��م ث��روات الأمم الت��ي �ضتعتم��د 

عليها يف م�ضتقبلها.

والله��و  اللع��ب  عن��د  الأم��ر  يتوق��ف  ول 

الأطف��ال  وان�ضغ��ال  الوق��ت  وم�ضيع��ة 

ب��ل  �ض��اذة  غربي��ة  باأف��كار  وال�ضب��اب 

قي��م  ع��ن  البع��د  كل  يبعده��م  ذل��ك  اإن 

جمتمعاتن��ا وتعاليمه��ا الإ�ضالمي��ة. وقد 

الن���سء  يكت�ض��ب  اأن  اإىل  الأم��ر  و�ض��ل 

م�ضاه��دة  خ��الل  م��ن  �ضلبي��ة  �ضلوكي��ات 

تلك الأف��الم والألعاب مب��ا ميثل خماطر 

كب��رية عل��ى حا�ض��ر الأم��ة وم�ضتقبله��ا.

لق��د و�ض��ل ح��ال بع�س م��ن اأبن��اء اجليل 

له��ذه  الإدم��ان  مرحل��ة  اإىل  اجلدي��د 

الألع��اب وم�ضاه��دة الكارت��ون يومي��ًا بل 

ل�ضاع��ات طويلة من الي��وم داخل غرفهم 

وحتت �ضمع وب�ضر اأولياء الأمور.

ويف ه��ذا التحقي��ق ن��دق ناقو���س اخلطر 

الإ�ضالم��ي  باملجتم��ع  املعني��ني  ل��كل 

بامل�ضج��د  وم��رورًا  الأ�ض��رة  م��ن  ب��دءا 

م��ن  كل  يق��وم  لك��ي  باملدر�ض��ة؛  وانته��اء 

املخت�ض��ني يف وزارات الرتبي��ة والأوقاف 

اجله��ود  وتت�ضاف��ر  ب��دوره،  والإع��الم 

عقب��اه  يحم��د  ل  م��ا  يح��دث  ل  حت��ى 

الت��ي  القادم��ة  الأجي��ال  م�ضتقب��ل  يف 

باأكمله��ا. الأمم  م�ضتقب��ل  مبثاب��ة  ه��ي 

ع��دد  “الب�ض��رى” اآراء  ا�ضتطلع��ت  وق��د 

م��ن املتخ�ض�ض��ني من اأكادميي��ني وخرباء، 

فم��اذا قالوا؟. هذا م��ا �ضوف نتعرف عليه 

يف التحقيق التايل ...

يف البداية تقول الدكتورة ح�ضة الن�ضار- 

اأ�ضت��اذة عل��م النف���س بجامع��ة الكويت:

 ي�ضتخدم الأطف��ال الألعاب اللكرتونية 

وي�ضاه��دون اأف��الم الكارتون مل��لء اأوقات 

فراغه��م وه��ذه الأ�ضالي��ب ه��ي تن�ضي��ط 

للذه��ن اإل اأنه��ا �ض��الح ذو حدي��ن فاأثرها 

قد يكون اإيجابيًا اأو �ضلبيًا تبعا ملحتواها، 

فاإن كانت الألع��اب مليئة بالعنف والقتل 

ف�ضي�ضبح الطفل اأك��ر عدوانية من �ضدة 

اإدمانه على ممار�ضة تلك الألعاب. 

فبع�ضه��ا  كذل��ك  الكارت��ون  اأف��الم  اأم��ا 

ناف��ع وبع�ضه��ا �ض��ار لأن الق�ض���س الت��ي 

الطف��ل  �ضخ�ضي��ة  يف  تغر���س  تعر�ضه��ا 

قيمن��ا  م��ع  تتواف��ق  اأنه��ا  اإم��ا  قيم��ا ً 

وتقاليدن��ا  وعاداتن��ا  الإ�ضالمي��ة 

العربي��ة ال�ضرقي��ة، واإم��ا اأن تك��ون قيمًا 

غربي��ة مف�ض��دة لأخ��الق م�ضاهديه��ا من 

الأطف��ال وال�ضب��اب، وهنا تكم��ن خطورة 

الأم��ر وخا�ض��ة يف ظ��ل غي��اب الرقاب��ة 

الأف��الم.  تل��ك  م�ضام��ني  عل��ى  الأبوي��ة 

دور الرقابة

تتحك��م  اأن  ميك��ن  الن�ض��ار:  وتابع��ت 

القن��وات يف عر���س ما حتتويه م��ن اأفالم 

ع��ن طري��ق الرقابة عل��ى حمتواه��ا واأن 

ي�ضمل فريق الرقابة م�ضت�ضارين تربويني 

ونف�ضي��ني واجتماعيني للحكم على جودة 

تلك الأفالم وقدرته��ا على اإحداث تاأثري 

م�شاه�������دة الأطف��ال الألع��اب الإلكرتوني����ة 

واأف����الم الكارت�����������ون �ش�����الح ذو حدي��������ن

�لعدد �ل�ساد�س و�لثمانون -�أبريل - 2010
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اإيجاب��ي عل��ى الطف��ل خا�ض��ة واأن الآثار 

الت��ي حتدثه��ا الأفالم عل��ى الطفل �ضوف 

تنعك�س ب�ضكل مبا�ضر على �ضخ�ضيته ومن 

ث��م �ضلوكيات��ه وت�ضرفات��ه يف امل�ضتقبل. 

اأن الطف��ل يتعل��م ع��ن  فاملتع��ارف علي��ه 

طري��ق النم��وذج اأو الق��دوة ول��ذا �ض��وف 

يتخذ الأطفال اأبطال تلك الأفالم قدوة 

يحت��ذون به��ا. فيقلدونه��ا يف ت�ضرفاتهم 

وكالمهم بل ويف كل �ضلوكياتهم. 

تقنني

اإىل  الأطف��ال  بع���س  و�ض��ول  وح��ول 

مرحلة الإدم��ان يف م�ضاه��دة وا�ضتخدام 

ه��ذه الألع��اب والأف��الم وال�ضبي��ل للح��د 

والتقلي��ل من ذل��ك تقول الن�ض��ار: لعالج 

الإدم��ان لب��د من تقن��ني ا�ضتعم��ال هذه 

الأجه��زة وعدم تركه��ا يف غرف الأطفال 

يف  التحك��م  ب��ل  الي��وم  ط��ول  وال�ضب��اب 

الف��رتات الزمني��ة التي ي�ضتطي��ع الطفل 

اأن ي�ضتخدمه��ا وق��د تك��ون تل��ك و�ضيل��ة 

�ضلوكي��ات  يف  للتحك��م  والعق��اب  للث��واب 

الطف��ل في�ضتطي��ع م�ضاهدة الأف��الم فور 

اللع��ب  اأو  مث��اًل،  واجبات��ه  م��ن  انتهائ��ه 

بالكمبيوت��ر بع��د ترتيب غرفت��ه، ولبد 

وحر���س  امل�ضاه��دة  �ضاع��ات  تقن��ني  م��ن 

الأه��ل عل��ى البع��د ع��ن القن��وات الغ��ري 

منا�ضبة وامل�ضهود له��ا باأنها تعر�س اأفالمًا 

ل تتنا�ضب مع قيمنا الإ�ضالمية وعاداتنا 

العربية واخلليجية.

الأطفال وال�ضباب

وب�ض��اأن الدرا�ض��ات والإح�ضائي��ات الت��ي 

ق��ام به��ا ق�ضم عل��م النف�س بكلي��ة العلوم 

الجتماعية بجامعة الكويت اأو جامعات 

عربي��ة وخليجي��ة اأخرى ع��ن ا�ضتخدام 

الألعاب وم�ضاهدة اأفالم الكارتون واآثرها 

عل��ى تن�ضئة الأجيال واأه��م النتائج التي 

تو�ضلت اإليها ت�ضري د. ح�ضة الن�ضار: اإىل 

اأن هن��اك درا�ضات كث��رية وبع�س البحوث 

عن الإدم��ان التليفزي��وين ول ي�ضعني اأن 

اأتذك��ر م��ا تو�ضل��ت اإلي��ه من نتائ��ج ولكن 

م��ن املعلومات الأكي��دة اأن اأك��رب �ضريحة 

ت�ضاهد التلفزيون ه��ي �ضريحة الأطفال 

وال�ضب��اب وه��ذا اأمر طبيع��ي ب�ضبب عدم 

اأو قل��ة امل�ضئولي��ات امللق��اة عل��ى عاتقهم 

فيتوفر لديهم الوقت للم�ضاهدة. 

ولذل��ك فاإن هن��اك ثمة اأ�ض��رار ج�ضيمة 

عل��ى ه��وؤلء الأطف��ال منه��ا اأن الإدم��ان 

على ا�ضتخدام الألعاب اللكرتونية يقلل 

م��ن التوا�ض��ل الجتماع��ي م��ع الآخرين 

وجتعل الطف��ل اأكر عزلة وانطواًء. مما 

يقلل من املهارات الجتماعية لديهم.

توعية وجهود

واملجتم��ع  الرتبي��ة  وزارات  دور  وع��ن 

والأهل جتاه ا�ضتخدام الألعاب وم�ضاهدة 

الأفالم وم��دى اإمكانية اإنتاج األعاب اأفالم 

اإ�ضالمي��ة وعربي��ة ت�ض��دد الن�ض��ار عل��ى 

�ض��رورة التوعية للمدر�ضني والأهل واأنها 

مطلوب��ة م��ن قب��ل وزارة الرتبية. كذلك 

ف��اإن تو�ضي��ح اأث��ر تل��ك الأجه��زة عل��ى 

�ضلوك الطفل من الأمور الهامة.

بع���س  ل�ضتخ��دم  الن�ض��ار  وتتاأ�ض��ف 

احل�ضان��ات وريا�س الأطفال هذه 

الألع��اب وتل��ك الأف��الم مل��لء 

الفراغ دون الوعي بخطورتها 

يف حال كان حمتوى تلك الألعاب 

اأو الأف��الم ل يتنا�ضب م��ع ديننا اأو 

عاداتنا. 

عم��ل  �ض��رورة  عل��ى  ت�ض��دد  كذل��ك 

م��ع  بالت�ضاف��ر  الرتبوي��ة  البح��وث 

اجله��از الإعالم��ي لدرا�ض��ة املو�ض��وع 

م��ن كافة جوانبه للوق��وف على �ضبل 

الوقاية واحلد من الأثر ال�ضلبي له. 

وت��رى الن�ضار اأنه يج��ب على وزارة 

الإع��الم ت�ضجي��ع �ض��ركات الإنت��اج 

عل��ى توفري البدي��ل املفيد من تلك 

الأفالم باأفالم حتمل تراث بيئتنا 

املحلية حيث اإن��ه لالأ�ضف اأطفال 

اليوم ل يعرفون كثريا عن تراثنا 

املحل��ي بق��در معرفته��م ب��رتاث 

غريه��م م��ن جمتمع��ات الغرب. 

بدائل منا�ضبة

لتطور  امل�ضتقبلي  بت�ضورها  يتعلق  وفيما 

الكارتون  واأف��الم  الإلكرتونية  الألعاب 

وغر�ضها لأفكار م�ضمومة وثقافات غريبة 

جمتمعاتنا  وع���ادات  وتقاليد  قيم  عن 

الن�ضار:  ت��وؤك��د  والعربية  الإ�ضالمية 

املعنية  اجلهات  ت�ضهم  اأن  من  بد  ل  اإن��ه 

باإنتاج برامج تنا�ضب الطفل وتغر�س فيه 

قيمنا الإ�ضالمية التي نعتز بها كثريا ول 

نريد اأن نفقدها يف اأجيالنا ب�ضبب الغزو 

الغزو  ه��ذا  فمحاربة  الغربي،  الثقايف 

املبنية  املنا�ضبة  البدائل  باإيجاد  تكون 

على اأ�ض�س �ضليمة وت�ضهيل توزيعها وبثها 

اأو بيعها.  

الثقافة 

لب�������د م�����ن ع�������دم ت�������رك الأج�������ه�������زة يف 

غ����رف الأط����ف����ال وال�������ش���ب���اب ط����ول ال��ي��وم

التحك���������م يف ع�����ر�ض م��ا حتتوي����ه ه�������ذه 

الأف��الم ع��ن طري��ق الرقاب���ة عل��ى حمتواها
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الإلكرتونية

ومن جانب��ه يقول الدكتور: طالل امل�ضعد 

ا�ضت���ض���اري الطفول������ة املبك�رة والإر�ضاد 

النف�ض��ي مبرك��ز ال��ذات لال�ض�ت���ض�����ارات 

منظ��ور  م��ن  والجتماعي��ة:  النف�ضي��ة 

الثقاف��ة  اأ�ضبح��ت  واجتماع��ي  نف�ض��ي 

اللكرتونية م��ن األعاب حا�ض��وب وفيديو 

وغريه��ا تطغي على اأغلب األعاب الأطفال 

يف الع��امل احلدي��ث، واأطفالن��ا يف اخلليج 

العربي بالذات يعدون من كبار امل�ضتهلكني 

وميثل��ون �ضوق رائ��ج ل�ضتخ��دام الألعاب 

احلديثة واملتطورة لوجود الوفرة املالية 

وللتغ��ري ال�ضري��ع يف الرتكيب��ة ال�ضكانية 

وتاأثري العوملة القت�ضادية. 

وكثري من الأ�ض��ر والأطفال يتناف�ضون مع 

بع�ضهم البع�س يف �ضراء واقتناء اجلديد 

واملتطور من التكنولوجيا احلديثة.

ومم����ا ���ض��ج��ع ع��ل��ى ان��ت�����ض��ار الأل���ع���اب 

اللكرتونية عند الأطفال هو ا�ضتخدامها 

الرائع لالإثارة واملتعة والت�ضويق وحتدي 

تفكري الأطفال ال�ضطحي.  كما اأن اأولياء 

اأثناء  الأمور ي�ضعرون بالراحة والهدوء 

الأل��ع��اب  اأم���ام  عنهم  الأط��ف��ال  ان�ضغال 

بعيدا عن خماطر ال�ضارع ورفاق ال�ضوء. 

ف��اإن  العاملي��ة  الإح�ضائي��ات  وح�ض��ب 

الأطفال يق�ض��ون ما بني 3 اإىل 4 �ضاعات 

يوميا اأمام التلفاز والأجهزة اللكرتونية 

 %20 مم��ا يعني ح��وايل م��ن 15% اإىل 

تقريب��ا من اليوم، بينم��ا يق�ضي الأطفال 

م��ع اأمهاته��م يف الكويت ح�ض��ب ا�ضتطالع 

الأخ��رية  ال�ضن��وات  يف  الأمه��ات  ل��راأي 

 %5 اإىل   %2 م��ن  ح��وايل  يق��ارب  م��ا 

كوق��ت قيم وعايل اجلودة م��ع اأطفالهم. 

ومم��ا �ضهل تعام��ل الأطفال م��ع الأجهزة 

حممول��ة  اأ�ضبح��ت  اأنه��ا  احلديث��ة، 

في�ضتطي��ع الطف��ل ا�ضطح��اب لعبت��ه م��ع 

يف ال�ضي��ارة واأثن��اء خروج��ه م��ع الأه��ل 

والأ�ضدقاء. 

اآثار �ضلبية

العربية  ال��درا���ض��ات  وت�����ض��ري  وت���اب���ع: 

الأل��ع��اب  وج����ود  اأن  اإىل  والأج��ن��ب��ي��ة 

تكوين  ع��ل��ى  �ضلبا  اأث���ر  الل��ك��رتون��ي��ة 

الأط��ف��ال  ب��ني  الجتماعية  ال��ع��الق��ات 

الأطفال  من  العديد  واأ�ضبح  والأق���ران 

ي�ضعر بالعزلة والنطواء ويفتقر بع�ضهم 

اإىل املهارات الجتماعية الالزمة لتكوين 

ال�ضداقات لأنهم مل ميار�ضوا هذه املهارات 

ويتعودوا عليها من جهة ولعدم اإح�ضا�ضهم 

باأهميتها من ناحية اأخرى. 

ويعت��رب تاأثري الألع��اب اللكرتونية اأ�ضد 

خطرا من التلفاز لأن الطفل اأثناء اللعب 

يكون م�ضتقبل ومر�ضل وموجه بينما عند 

م�ضاه��دة التلف��از يك��ون م�ضتقب��ال فقط. 

وم��ن اجلوان��ب الت��ي توؤث��ر عليه��ا �ضلب��ا 

الألع��اب اللكرتوني��ة جوان��ب ج�ضمي��ة 

واجتماعية ونف�ضية ولغوية واأخالقية. 

فالألع��اب اللكرتونية ت��وؤدي اإىل اأ�ضرار 

ج�ضمي��ة و�ضحي��ة خط��رية لالأطف��ال يف 

مراحل النمو املبكرة مثل تقو�س ع�ضالت 

الظه��ر والرقب��ة واإره��اق ع�ض��الت العني 

واأ�ضاب��ع الي��د وت�ضنجه��ا وال�ضمنة و�ضوء 

التغذية وغريها. 

خماوف طبية

وزاد: وت�ضري الدرا�ضات العاملية اأن اجليل 

اجلديد م��ن الفتي��ان والفتي��ات ي�ضتكون 

كث��ريا من تقو�س الظهر وع�ضالت الرقبة 

جللو�ضه��م لف��رتات طويل��ة اأم��ام �ضا�ض��ة 

الكمبيوت��ر والأجه��زة اللكرتوني��ة واأن 

املخاوف الطبية ت�ضري اإىل احتمال وجود 

اإعاقات دائمة ب��ني ال�ضباب من اجلن�ضني 

لنف�س ال�ضبب. 

وم��ن ال�ضلبي��ات يف اجلان��ب النف�ض��ي فقد 

بينت الدرا�ض��ات اأن الألعاب اللكرتونية 

ت�ضاعد على زيادة النفعالت مثل الغ�ضب 

واخلوف والقلق عند الأطفال واملراهقني 

ال�ضطراب��ات  زي��ادة  اإىل  وت��وؤدي 

ال�ضلوكي��ة النفعالي��ة وم�ض��اكل �ضلوكية 

مثل التب��ول والتربز اأثن��اء اللعب اأجلكم 

الل، وت�ضاعد على زيادة الكتئاب وعدم 

ال�ضعور بالراحة وت�ضجع على الإدمان. 

والإدمان يعني اأن يق�ضي الطفل ال�ضاعات 

الط��وال اأم��ام الأجه��زة اللكرتوني��ة اأو 

اأخ��ر  بن�ض��اط  القي��ام  الكومبيوت��ر دون 

ب�ض��كل يومي حتى اأن ف��رتات الأكل تكون 

اأمام ال�ضا�ضة مبعزل عن الأهل.

عدوانية وانطواء

وحول الآثار ال�ضلبية الجتماعية يوؤكد 

امل�ضع��د: اأن��ه م��ن بينه��ا زي��ادة ال�ضل��وك 

الع��دواين والنط��واء وفق��دان التوا�ضل 

واحل��وار الجتماع��ي م��ع اأف��راد الأ�ضرة 

والأق��ران والأ�ضدق��اء وفق��دان املهارات 

ال�ضلبي��ات  وم��ن  واأي�ض��ا  الجتماعي��ة، 

ال��ث��ق��اف��ة الإل��ك��رتون��ي��ة ت��ط��غ��ي ع��ل��ى اأغ��ل��ب 

احل���دي���ث ال����ع����امل  يف  الأط�����ف�����ال  األ�����ع�����اب 
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الأم��ة يف ا�ضتع��داد اأن ت��ذوب يف غريه��ا 

الت��ي  اخلبيث��ة  احل�ض��ارة  وباإمرا���س 

ر�ضتن��ا به��ا اأمم الغرب وال�ض��رق وال�ضمال 

واجلن��وب، ومل يدعوا لن��ا اإل اأن نقلدهم 

يف اأخب��ث الأح��وال، وكم��ا ق��ال ال�ضاع��ر 

»ي��وم  الل  رحم��ه  زي��ن  اأحم��د  العظي��م 

اأن �ض��ن الفرجن��ة كذب��ة اأبري��ل غدا كل 

عمرن��ا اأبري��ل ، وهذه الألع��اب والربامج 

حم��ددة  �ضاع��ات  له��ا  والفيديوه��ات 

عندهم وقد و�ضعوا �ضوابط تكبح جماح 

النطالق نحوها، واغرب �ضيء يف برنامج 

�ضاهدت��ه اأن اأمري��كا اأقام��ت م�ضت�ضفي��ات 

خا�ض��ة لع��الج اإدم��ان الكمبيوت��ر ومعنى 

ذل��ك اأنه��م ين�ضئ��وا احل�ض��ارة ويخططوا 

عليه��ا،  املرتتب��ة  الآث��ار  ع��الج  لربام��ج 

ونحن يف عاملنا العربي والإ�ضالمي مناطق 

ا�ضتهالكي��ة اأو مقاب��ر لنفاياته��م مبعن��ى 

اإننا لحق لنا كعلماء يف اأن تكلم بغري اإذن 

اأو نكت��ب بغ��ري مراعاة ل�ضق��ف، وهذا كله 

لأننا غائب��ون ومغيب��ون اأو حمجمون قل 

اأو ل تقل.

م�ضوؤولية كل فرد

وتاب��ع: ويقول الر�ض��ول - � - »كلكم 

راع وكلك��م م�ضئ��ول ع��ن رعيت��ه، فالإمام 

راع  والرج��ل  راع وم�ضئ��ول ع��ن رعيت��ه، 

رعيت��ه،  ع��ن  وم�ضئ��ول  بيت��ه  اأه��ل  يف 

وامل��راأة راعي��ة يف بي��ت زوجه��ا وم�ضئولة 

ع��ن رعيته��ا، واخل��ادم راع يف م��ال �ضيده 

وم�ضئ��ول عن رعيته، وكلك��م راع وم�ضئول 

عن رعيت��ه« �ضدق ر�ض��ول الل - � -، 

م��ن هنا تبداأ م�ضوؤولي��ة كل فرد فاملجتمع 

فاأولي��اء الأم��ر م�ضئول��ون ع��ن رعيته��م، 

والأب م�ضئ��ول ع��ن رعاية اأهل��ه واأولده 

يف كل �ضوؤونه��م لأنه �ضيحا�ضب عليهم يوم 

القيام��ة، ولبد من اأن ن�ضيد هنا بتجربة 

دول��ة الكويت يف الرقاب��ة على الإنرتنت 

وي��ا لي��ت كل دولن��ا يف الع��امل الإ�ضالم��ي 

اأن حت��ذو حذوها ف�ضال ع��ن غر�س القيم 

الف�ضل��ة لدينن��ا احلني��ف يف الن���سء من 

واأن  وامل�ضج��د  واملدر�ض��ة  البي��ت  خ��الل 

نغر���س فيه��م الرقابة الذاتي��ة لأنف�ضهم 

م��ع تبيان احلالل واحل��رام، فاحلالل بني 

واحل��رام ب��ني، وعلين��ا جميع��ا املحافظة 

اجل�ضم.

3.عدم اجللو�س اأمام ال�ضا�ضة ملدة تزيد 
من ن�ضف �ضاعة من غري راحة.

الألع��اب  عل��ى  البدائ��ل  4.ت�ضجي��ع 
اللكرتوني��ة مث��ال اللع��ب اخلارج��ي مثل 

الكرة اأو الدراج��ات الهوائية وال�ضباحة 

واخلروج مع الأهل.

5.عدم ا�ضطحاب الألعاب اأثناء اخلروج 
مع الأهل اأو الأ�ضدقاء.

والأ�ضحاب  الأهل  م��ع  الزيارات  6.تبال 
وتكوين عالقات اجتماعية لالأطفال.

اجللو���س  باأ�ض��رار  الأطف��ال  7.توعي��ة 
الطويل مع الألعاب.

8.زي��ادة الوق��ت القي��م لالأه��ل وخا�ض��ة 
الأم والأب م��ع الطف��ل. والوق��ت القي��م 

الأم��ر  ويل  يق�ضي��ه  ال��ذي  الوق��ت  ه��و 

ومفي��د  ه��ادئ  ح��وار  يف  الطف��ل  م��ع 

ق�ض��ة،  ق��راءة  مث��ل  مع��ني  ن�ض��اط  اأو 

الأخ��رى. احلركي��ة  والألع��اب  التلوي��ن 

الأل���ع���اب  يف  الأط����ف����ال  9.م�ضاركة 
الل��ك��رتون��ي��ة م��ن وق��ت لآخ���ر م��ن باب 

الألعاب  نوعية  ومعرفة  العالقة  تعزيز 

ومدى مالءمتها ملراحلهم العمرية.

10.ا�ضت�ض��ارة اأخ�ضائي تربوي اأو نف�ضي 
عندما تخرج الأمور عن حدود ال�ضيطرة.

مناطق ا�ضتهالكية ومقابر نفايات

يح��ي  الدكت��ور  ي��رى  ناحيت��ه  وم��ن 

اإ�ضماعي��ل.. اأ�ضتاذ علم  احلديث بجامعة 

الرتبي��ة  وبكلي��ة  ال�ضري��ف  الأزه��ر 

الأ�ضا�ضية بالكويت: 

اإن اجل�ض��م املري���س ي�ضتدع��ى العلل، واإن 

كانت الأمة ر�ضي��ت لنف�ضها باحلال الذي 

�ضديق��ا  ي�ض��ر  ل  ح��ال  الآن  علي��ه  ه��ي 

ول يغ�ض��ب ع��دوا، ف��اإن العل��ل م��ن �ضاأنها 

اأن تتكاث��ر يف املعل��ول كم��ا ق��ال املفك��ر 

اأخط��ر  »اإن  نب��ي  ب��ن  مال��ك  اجلزائ��ري 

�ض��يء يف الأم��ة لي���س ال�ضتعم��ار ولك��ن 

اأن  ه��ذا  معن��ى  لال�ضتعم��ار«  القابلي��ة 

اللغوي��ة فقدان لغ��ة التوا�ضل م��ع اأفراد 

املجتم��ع والكتف��اء بلغ��ة ب�ضيط��ة ه�ضة 

غري ثرية باملفردات.

قيم وثقافة م�ضتوردة

وب�ضاأن تاأثري الألعاب والأفالم الكارتونية 

عل��ى اجلوان��ب الأخالقي��ة والقيم جليل 

الأطف��ال وال�ضب��اب ي��رى امل�ضع��د: هو اأن 

م�ضت��وردة  كله��ا  اللكرتوني��ة  الألع��اب 

حتم��ل قيم��ا وثقاف��ة ل تتفق م��ع قيمنا 

ودينن��ا في�ضاهد يف الألع��اب اللكرتونية 

التع��ري واجلن�س والدعارة والدعوة اإىل 

العن��ف واملثلي��ني والفج��ور. كم��ا حت��وي 

الألع��اب قيم��ا حت��ارب الدي��ن الإ�ضالمي 

ال�ضخ�ضي��ات  ت�ضوي��ر  يف  من��ه  وت�ضخ��ر 

العربية اأو الإ�ضالمية عل��ى اأنها اإرهابية 

حت��ى  اللعب��ة  يف  عليه��ا  الق�ض��اء  يج��ب 

عندم��ا تختبئ يف امل�ضاجد ودور العبادة. 

وتتف��اوت اجلوانب ال�ضلبية بني الأطفال 

بع�ضه��م البع���س عل��ى ح�ض��ب تعر�ضه��م 

وق�ضائه��م لفرتات طويلة خا�ضة يف فرتة 

واأثن��اء من��و اجل�ض��م  املبك��رة  الطفول��ة 

والألع��اب  الكومبيوت��ر  اأجه��زة  اأم��ام 

اللكرتونية.

ن�ضائح

وفيما يتعلق مبنع هذه الألعاب وم�ضاهدة 

ي�ض��ري  للح��ل   ك�ضبي��ل  الكارت��ون  اأف��الم 

امل�ضع��د: اإىل اأن��ه م��ن ال�ضع��ب ج��دا على 

بتات��ا  الألع��اب  ه��ذه  مينع��وا  اأن  الأ�ض��ر 

يج��ب  ولك��ن  البي��وت  م��ن  وي�ضتاأ�ضلوه��ا 

الألع��اب  م��ع  والتعام��ل  احل��ذر  توخ��ي 

والأطفال من خالل ما يلي:

الألع��اب  اقتن��اء  عل��ى  1.الإ�ض��راف 
اللكرتوني��ة ومعرفة الرم��وز امل�ضاحبة 

لكل لعبة. فعلى �ضبيل املثال ميكن قراءة 

م��ا هو مكت��وب على اللعبة م��ن عبارات اأو 

اأحرف، فالرمز »M” يرمز اإىل اأن اللعبة 

 ”Y“ ت�ضل��ح للبالغني فقط، بينم��ا الرمز

يعني اأن اللعبة ت�ضلح لالأطفال ال�ضغار ما 

دون ال�ضابعة وهكذا.

2.حتدي��د اأوق��ات للع��ب يتخلله��ا بع���س 
وحتري��ك  احلرك��ي  اللع��ب  اأو  الراح��ة 

اأول����ي����اء الأم�����ر م�����ش��ئ��ول��ون ع���ن رع��ي��ت��ه��م، 

و����ش���ي���ح���ا����ش���ب���ون ع��ل��ي��ه��ا ي�����وم ال��ق��ي��ام��ة

اأق���ام���������������ت اأم���ري���ك���ا م�����ش��ت��������������ش��ف��ي��������������ات 

خ���ا����ش���ة ل����ع����الج اإدم����������ان ال��ك��م��ب��ي��وت��ر
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حقوق غير المسلمين في بالد اإلسالم
حقهم في التكافل االجتماعي 

بقلم: اأ. د �ضالح بن ح�ضني العايد

اإن خريي��ة الإ�ضالم مل تكن خال�ضة للم�ضلم��ني فقط واإمنا امتدت 

- اأي�ض��ًا -  اإىل غ��ري امل�ضلم��ني، فحفظ��ت له��م حقوقه��م وعاملتهم 

معاملة مل يعاملها اأ�ضح��اب دين لدين غريه، وهو ما ميز ال�ضريعة 

الإ�ضالمي��ة عن غريه��ا من ال�ضرائع..، وقد بين��ا ذلك يف حق غري 

امل�ضلم��ني يف حفظ كرامته��م الإن�ضانية، وحري��ة املعتقد، وحقهم 

يف الت��زام ���س    رعهم، وحقهم يف الع��دل وحقهم يف حفظ دمائهم 

واأمواله��م واأعرا�ضه��م ويف املعاملة احل�ضن��ة، ويف هذا العدد �ضوف 

ن�ضتكمل حقهم يف التكافل الجتماعي.

تفخ��ر بع�س الدول بتوفري الرعاية الجتماعية للمعوزين، وهذا 

ب��ال �ضك �ض��يء حممود، ولكن مما يج��ب العرتاف ب��ه اأن الإ�ضالم 

�ضبق تلك الدول واأنظمتها اإىل حتقيق هذا، ولن اأحتدث عما توفره 

ال�ضريع��ة الإ�ضالمية للمحتاج��ني من امل�ضلمني؛ لأن ه��ذا ما هو يف 

غن��ى عن التف�ضيل؛ فالزكاة ما ُفر�ضت اإل ل�ضد حاجة املحتاجني، 

و�ضدقة التطوع ما ُنِدَب اإل لإعانة الفقراء وامل�ضاكني، لكن احلديث 

�ضيكون عن �ضمول هذا النوع من ال�ضمان الجتماعي غري امل�ضلمني يف 

املجتمع الإ�ضالمي؛ اإذ جعلت ال�ضريعة الإ�ضالمية كفالة العاجزين 

عن الك�ضب امل�ضروع – م�ضلمني كانوا اأم غري م�ضلمني – جعلتها حقًا 

واجبًا عل��ى الدولة الإ�ضالمية، فتنفق عليهم من بيت املال، وياأثم 

احلاكم لو ق�ضر يف اإي�ضال هذا احلق لأهله.

وقد �ضجل التاريخ الإ�ضالمي �ضورًا نا�ضعة يف توفري هذا احلق لغري 

امل�ضلمني من قبل اخللفاء والولة، ومن تلك ال�ضور ما رواه الإمام اأبو 

 عن عمر بن نافع، عن اأبي بكر – رحمهم 
يو�ض��ف – رحمه الل – )1(

الل – اأن اأمري املوؤمنني الفاروق عمر بن اخلطاب – � – مرهّ بباٍب 

عليه قوٌم، وعليه �ضائٌل ي�ضاأُل، �ضيخ كبري �ضرير الب�ضر، ف�ضرب عمر 

ع�ض��ده من خلفه، وقال: م��ن اأي اأهل الكتاب اأن��ت؟، فقال: يهودي، 

 ، قال: من اأجلاأك اإىل ما اأرى؟، قال: اأ�ضاأل اجلزية، واحلاجُة، وال�ضنُّ

فاأخ��ذ عمر بيده وذهب به اإىل منزله، فر�ضخ له ب�ضيء من املنزل، 

رباءه، فو الل ما  ثم اأر�ضل اإىل خازن بيت املال، فقال: انظر هذا و�ضُ

َدَقاُت  ا ال�ضَّ َ اأن�ضفناه؛ اأن اأكلنا �ضبيبته، ثم نخذله عند الهرم: )اإمِنَّ

َقاِب  ِلْلُفَق��َراء َوامْلَ�َضاِك��نِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلْيَه��ا َوامْلُوؤَلََّفِة ُقُلوُبُه��ْم َويِف الرِّ

 َعِليٌم 
ُ هّ
ِ َوالل

هّ
َن الل ًة مِّ ِبيِل َفِري�ضَ ِ َواْبِن ال�ضَّ

هّ
َواْلَغاِرِم��نَي َويِف �َضِبيِل الل

َحِكي��ٌم( التوبة: 60، والفقراء هم امل�ضلمون، وهذا من امل�ضاكني من 

اأه��ل الكت��اب وو�ضع عنه اجلزي��ة وعن �ضربائه، قال اأب��و بكر: اأنا 

�ضهدُت ذلك من عمر، وراأيت ذلك ال�ضيخ.

وج��اء يف كتاب ال�ضلح بني خالد بن الولي��د –� – واأهل احلرية 

يف العراق: ).. فاإن فتح الل علينا فهم على ذمتهم، لهم بذلك عهد 

الل وميثاق��ه، اأ�ضد ما اأخذ على نبي من عهد اأو ميثاق، وعليهم مثُل 

ذلك ل يخالفوا، فاإن ُغِلبوا فهم يف �ضعة، ي�ضعهم ما و�ضع اأهل الذمة، 

ُعَف عن  ول يحل فيما اأُمروا به اأن يخالفوا، وجعلُت لهم اأهّميا �ضيخ �ضَ

العم��ل، اأو اأ�ضابت��ه اآفة من الآفات، اأو كان غني��اً فافتقر، و�ضار اأهل 

دينه يت�ضدقون عليه، طرحت جزيته، وعيل من بيت مال امل�ضلمني 

وعياله، ما اأقام بدار الهجرة ودار الإ�ضالم، فاإن خرجوا اإىل غري دار 

.
)2(

الهجرة ودار الإ�ضالم فلي�س على امل�ضلمني النفقة على عيالهم( 

وح��ني مر اأم��ري املوؤمنني عمر بن اخلطاب – �– وهو يف ال�ضام 

عل��ى ق��وم من الن�ض��ارى جمذومني، اأم��ر اأن يعطوا م��ن ال�ضدقات، 

.
)3(

واأن يجري عليهم القوت 

وكتب اأمري املوؤمنني عمر بن عبد العزيز – رحمه الل – اإىل عدي 

اب��ن اأرطاأة عامله عل��ى الب�ضرة: )وانظر من ِقبلك من اأهل الذمة 

من قد كربت �ضنه، و�ضعفت قوته، وولت عنه املكا�ضب، فاأجِر عليه 

.
)4(

من بيت مال امل�ضلمني ما ي�ضلحه( 

يِن   َعِن الَِّذي��َن مَلْ ُيَقاِتُلوُكْم يِف الدِّ
ُ َّ
ولقول��ه تع��اىل: )َل َيْنَهاُكُم الل

 ُيِحبُّ 
َ َّ
وُهْم َوُتْق�ِضُطوا اإَِلْيِهْم اإِنَّ الل ن ِدَياِرُكْم اأَن َترَبُّ َومَلْ ُيْخِرُجوُكم مِّ

امْلُْق�ِضِط��نَي( املمتحنة: 8، كان بع���س التابعني يعطون رهبان الن�ضارى 

م��ن زكاة الفطر، ولذلك اأجاز بع�س العلم��اء اإعطاءهم من الزكاة.

واأخريًا اأقول:

اإن هن��اك حقوقًا اأخرى معروف��ة مل اأذكرها اعتمادًا على اأنها من 

البديهي��ات، مث��ل: حقه��م يف العم��ل، وحقهم يف ال�ضك��ن والتنقل، 

.
)5(

وحقهم يف التعليم، ونحوها 

ولك��ن قبل اأن اأعي��د القلم اإىل خمباأه �ضع��رُت باأنه مازال للحديث 

بقية، ومازال يف الكاأ�س جرعة، فاأردت منه اأن يختم حديثه بهذه 

الإمياءة:

اإن��ه ات�ضح لنا مما �ضبق ما يتمتع به غري امل�ضلمني املقيمون يف بالد 

الإ�ضالم من حقوق رمبا ل يجدون مثلها يف بالد غري امل�ضلمني، ولكن 

ق��د يقول قائل منه��م: اإن هذه احلقوق كانت لهم قدميًا، اأما اليوم 

فواقع غري امل�ضلمني يف الدول الإ�ضالمية بخالفه.

فاأب��ادر اإىل الق��ول: اإن املن�ضف يرى اأنهم حتى هذا اليوم يحظون 

باملزاي��ا نف�ضها، بل اإنه��م يف كثري من دول الإ�ض��الم يتولون احلكم، 

اِمنَي ِباْلِق�ْضِط �ُضَهَداء  َها الَِّذيَن اآَمُنوْا ُكوُن��وْا َقوَّ يُّ وهم اأقلي��ة: )َيا اأَ

ًا اأَْو َفَقريًا  ِ َوَلْو َعَلى اأَنُف�ِضُكْم اأَِو اْلَواِلَدْيِن َوالأَْقَرِبنَي اإِن َيُكْن َغِنيهّ
هّ

لِل

وْا  ِبُعوْا اْلَهَوى اأَن َتْعِدُلوْا َواإِن َتْلُووْا اأَْو ُتْعِر�ضُ  اأَْوىَل ِبِهَما َفاَل َتتَّ
ُ هّ
َفالل

ا َتْعَمُلوَن َخِبريًا( الن�ضاء: 135.  َكاَن مِبَ
َ هّ
َفاإِنَّ الل

واإننا حينما نوازن بني اأحوال غري امل�ضلمني يف بالد الإ�ضالم واأحوال 

الأقلي��ات الإ�ضالمية يف البالد غري الإ�ضالمية �ض��واء اليوم اأم عرب 

التاريخ، يتبني لنا الفرق ال�ضا�ضع بني احلالني، فماذا ح�ضل للم�ضلمني 

يف احل��روب ال�ضليبي��ة ويف اأ�ضبانيا وال�ضني والحت��اد ال�ضوفيتي؟ 

وكيف يعاملون اليوم يف البلقان ورو�ضيا وفل�ضطني والهند؟.

اإن الإجاب��ة جدي��رة بالتاأم��ل، وم��ن ث��م الإن�ض��اف وق��ول احل��ق 

ُكْم �َضَناآُن َق��ْوٍم َعَلى اأَلَّ َتْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُهَو  والع��دل: )..َوَل َيْجِرَمنَّ

ا َتْعَمُلوَن( املائدة: 8، والل   َخِبرٌي مِبَ
َ هّ
 اإِنَّ الل

َ هّ
ُقوْا الل ْقَوى َواتَّ اأَْقَرُب ِللتَّ

خري احلاكمني.

�����������������������������������������������������������������������
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اإن م��ن اأعظم نعم الل عل��ى الإن�ضان اأن اأعطاه وقتا كافيا للقيام 

بواجب��ات احلي��اة. وه��و اأك��ر قيم��ة م��ن �ضائ��ر النع��م الإلهية 

والأ�ضا���س احلقيق��ي ل�ضتخدامه��ا، اإذ ل ي�ضتطي��ع الإن�ض��ان اأن 

يتمت��ع  بنعم��ة امل��ال وال�ضح��ة والعل��م ل��و مل يك��ن له ف��راغ من 

الوق��ت. وتنظي��م الأوق��ات يحت��ل مكان��ة ملحوظ��ة الي��وم يف 

الأو�ض��اط التجاري��ة والإداري��ة حت��ى �ض��ار ين��درج يف �ضم��ن 

املقررات الدرا�ضية يف احلقل الأكادميي. والدين الإ�ضالمي ، دين 

الفطرة ، اأوىل بالغ الهتم��ام باإدارة الوقت وتنظيمه وتوزيعه 

ح�ضب املتطلبات، حتى ل يتح�ضر الإن�ضان من قلة الوقت ول من 

�ضياع��ه ، ولكي ي�ضتطيع القيام بالواجب��ات يف اأوانه. وقد اأ�ضار 

الفال�ضفة واحلكماء اإىل اأهمية الوقت، ومنهم من �ضبهها بالطري 

الذي يف قف�ضه، واإذا اأفلت يتوقع رجوعه ، اأما الوقت فلن يرجع 

اإىل �ضاحبه اأبدا. وقال بع�ضهم : الوقت �ضالح ذو حدين، اإذا مل 

يتوق �ضاحبه فاإنه �ضيقتله �ضر قتلة.

ويف جتاربنا  يقا���س الوقت بالثانية والدقيقة وال�ضاعة واليوم 

،  يختلف متاما  والأ�ضب��وع وال�ضهر وال�ضنة. وهذا القيا���س َن�ضبيهّ

اإذا كان امل��رء يف كوكب غري الكوك��ب الأر�ضي، حيث يطول اليوم  

اأو يق�ض��ر ح�ضب م�ضافته وموقعه م��ن الكوكب الأر�ضي. والوقت 

يج��ري يف �ضبيل��ه كم��ا ه��و من��ذ خل��ق الل ال�ضم��وات والأر���س، 

ومهم��ا كان القيا���س فاإنه ذو قيم��ة. وقيمته تتوق��ف على مدى 

ا�ضتخدامه يف �ضبيل اخلري والرب في�ضري اإنتاجيا بناًء.

وق��د رب��ط الإ�ض��الم تنظي��م الأوق��ات بال�ضعائر الديني��ة، ومن 

اأهمه��ا ال�ضالة التي هي كتاب موقوت على املوؤمنني.  قد بني الل 

تعاىل ميزت��ني بارزتني لل�ضالة املقبول��ة: املداومة واملحافظة. 

الته��م  ُه��م عل��ى �ضَ الأوىل تتمث��ل يف قول��ه تع��اىل: )الذي��ن 

َداِئم��ون( املع��ارج: 23 ، بينم��ا الثاني��ة جت�ضد ها الآي��ة الكرمية: 

لواِته��م ُيحافظون( املوؤمنون: 9، وال�ضالة اإذ ًا  )والذي��ن هم على  �ضَ

هي املنطلق احلقيقي لإدارة الوقت يف حياة املوؤمن. وهي  ت�ضمن 

ل�ضاحبه��ا ال�ضعور بقيمة الوقت واحلذرم��ن اإ�ضاعته. وما دامت 

املداوم��ة واملحافظ��ة موجودتني يف �ضاأن من �ض��وؤون احلياة فاإنه 

ي�ضتقي��م ويثمر وينجح ومينح �ضاحبه املزيد من الثقة واليقني. 

واملوؤم��ن ال��ذي ينه���س مبك�را من نوم��ه ي�ضتطي��ع اأن يرتب دوام 

يوم��ه بعد �ضالة الفج��ر مبا�ضرا. واليوم يب��داأ للموؤمن مع �ضالة 

الفج��ر. واإذا غف��ل عنه��ا اأو ت�ضاه��ل فيها فاإن بقي��ة يومه يكون 

اأكر ت�ضاهال وغفلة، ونبينا الكرمي يقول: )من �ضلى ال�ضبح فهو 

يف ذمة الل،فال يطلبنكم الل من ذمته ب�ضيء( وال�ضالة مبثابة 

اإيق��اظ الغاف��ل ع��ن اأهمي��ة وقت��ه، وال�ضل��وات اخلم���س جعلت 

للموؤم��ن  مواعيد حمددة لكي يرتب �ضائر املهم��ات على اأ�ضا�ضها، 

وال��ذي يلت��زم مبوعد ال�ض��الة ينبغي علي��ه اأن يرت��ب واجباِته 

بحيث ينتهي قبله، ول تكون حائلة دونها(. 

ويزي��د م��ن خط��ورة اأهمية الوقت ح��ني نعلم اأن امل�ضل��م م�ضوؤول 

عن��ه ي��وم القيامة، ول ي�ضتطيع املرء اأن يتح��رك اأمام الل قيد 

�ض��رب حت��ى ي�ض��األ ع��ن عم��ره وعلم��ه ومال��ه، كما ج��اء ذلك يف 

اأحاديث الر�ضول ] وي�ضف القراآن اأحوال اأ�ضحاب النار الذين 

ي�ضرخون حني تن�ضج جلودهم بها فيقولون: ربنا اأخرجنا نعمل 

ركم ما  �ضاحل��ا غري ال��ذي كن��ا نعم��ل. فيجي��ب الل:) اأومل نعمهّ

يتذك��ر فيه من َتذك��ر وجاءكم النذير فذوق��وا فما للظاملني من 

ن�ض��ري ( فاط��ر:38، كم��ا اأن املق�ضرين من النا���س الذين مل يقوموا 

بواجبه��م  وق��ت الف��راغ ويف اأيام الرخاء ، ح��ني يت�ضرعون اإىل 

ربه��م لتاأجيلهم يف الدني��ا، يرد الل عليهم بقول��ه:) ولن يوؤخر 

الل نف�ض��ا اإذا ج��اء اأجله��ا (. املنافق��ون:11، ويف �ض��دد ن��زول هذه 

الأي��ة ب��ني النب��ي - ] - كيف يزي��د  ويثمن عم��ر املوؤمن حيث 

يق��ول فيم��ا رواه  اب��ن اأبي ح��امت: ’ل يوؤخر الل نف�ض��ا اإذا جاء 

اأجله��ا، واإمن��ا زي��ادة العم��ر بالذري��ة ال�ضاحل��ة يرزقه��ا العبُد، 

فيدع��ون له م��ن بعده، فيلحق��ه دعاوؤهم يف ق��ربه، فذلك زيادة 

العم��ر‘. ولن ينال هذه ال�ضعادة اإل من ا�ضتطاع اأن يخ�ض�س اأيام 

حياته لتوجيه اأولده اإىل احل�ضنات وال�ضلحات.

والإن�ض��ان املتح�ض��ر اليوم اأمام ق�ضية الوق��ت طائفتان: طائفة 

ي�ضك��ون دائما م��ن قلة الوق��ت، ل يجدون ما ي�ضعه��م من الوقت 

لأداء م��ا عليه��م من الواجبات، وطائفة ل ي��درون كيف يق�ضون 

اأوقاته��م، ل �ضغل له��م، فيكون الوقت ثقال له��م حيثما ينزلون. 

والإ�ض��الم ياأمر الإن�ضان اأن يرتب اأموره . وهذا يتطلب اأن يعرف 

طبيع��ة اأوقاته يف احلياة وبعد املمات. وه��ي كما جاء يف الآثار 

حيث يقول ال�ضلف : الأيام خم�ضة: يوم مفقود، يوم م�ضهود، يوم 

مورود، ويوم موعود ويوم ممدود. ومن واجب املوؤمن اأن يخ�ض�س 

اأوق��ات حياته لال�ضتزادة م��ن احل�ضنات والبتعاد من ال�ضيئات ، 

واحل�ضن��ة كما اأ�ض��ار اإليه ال�ضحابي اجلليل عب��د الل بن عبا�س 

� له��ا نور يف الوجه، وقوة يف البدن وزيادة يف الرزق وحمبة 
من اخللق، واإن لل�ضيئة لغرية يف الوجه ووهنا يف البدن ونق�ضا يف 

الرزق وبغ�ضا من اخللق. 

وق��د كان ال�ضحاب��ة - ر�ضوان الل عليه��م -دائمي احلر�س على 

األ يفوته��م حلظ��ة م��ن حياته��م. وكان اب��ن عم��ر � ين�ض��ح 

اأ�ضدق��اءه قائ��ال: »اإذا اأ�ضبحَت فال تنتظر امل�ض��اء، واإذا اأم�ضيَت 

ف��ال تنتظر ال�ضباَح «. والأوقات لي�ض��ت �ضاعاتها وحلظاتها على 

��ل بع�ضه��ا على بع���س، والنب��يهّ ي�ضجع  درج��ة واح��دة، ب��ل يف�ضهّ

املوؤمن��ني اأن ي�ضتفي��دوا من اأف�ضلها تقرب��ا اإىل الل وا�ضتزادة من 

ال�ضلح��ات وه��و  يق��ول: )اإن يف اللي��ل ل�ضاع��ة ل يوافقه��ا رجل 

م�ضل��م ي�ضاأل الل خرًيا من الدنيا والآخرة اإل اأعطاه اإياه، وذلك 

كل ليل��ة(. رواه م�ضل��م. وقد ورد يف حكم��ة اآل داود فيما يذكره 

وه��ب ب��ن منبه اأهمي��ة توزي��ع اأوقات املوؤم��ن ، وهو يق��ول: حق 

على العاق��ل األ يغفل عن اأربع �ضاعات: �ضاعة يناجي فيها ربه، 

و�ضاع��ة يحا�ض��ب فيه��ا نف�ضه، و�ضاع��ة يجل�س فيه��ا اإىل اإخوانه 

الذي��ن يخربونه عن عيوبه وي�ضدقون عن نف�ضه، و�ضاعة يخلي 

بني نف�ضه وبني لذاته فيما يحل ول يحرم.

ولن يؤّخر اهلل نفًسا إذا جا أجلها
د/ جمال الدين الفاروقي

اأ�ضتاذ م�ضارك، كلية WMO، ويناد، كريال، الهند
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تواج��ه اأمتن��ا الإ�ضالمي��ة حتديات جمة 

خا�ض��ة يف ه��ذا الع�ض��ر، ول �ض��ك يف اأن 

م��ن اأخطره��ا واأ�ضده��ا فت��كًا بالأم��ة هو 

اليه��ودي  التح��دي  اأو  اليه��ودي  اخلط��ر 

ال��ذي تعانيه ب��الد امل�ضلم��ني يف كل مكان 

وم��ا نتج عن ذلك التح��دي من غزو ثقايف 

واإعالم��ي واجتماعي يه��دف اإىل الق�ضاء 

ومقد�ضاته��ا  الأم��ة  ه��ذه  مع��امل  عل��ى 

وخلخلة القيم والأخالق النبيلة لديهم.

وال�ضن��ة  الك��رمي  الق��راآن  ولق��د حذرن��ا 

املطه��رة م��ن اليه��ود والن�ض��ارى والت�ضبه 

ق��ال  الأم��ة،  له��ذه  الأع��داء  فه��م  به��م 

َع��َداَوًة  ا���ِس  النَّ �َض��دَّ  اأَ تع��اىل: )َلَتِج��َدنَّ 

لَِّذيَن اآَمُنوْا اْلَيُه��وَد َوالَِّذيَن اأَ�ْضَرُكوْا ...(  لِّ

املائدة:82.

وروي يف احلدي��ث ال�ضريف اأن النبي  ] 

ق��ال : )م��ا خ��ال يه��ودي مب�ضل��م اإل ه��مهّ 

بقتل��ه(، ويف لفظ اآخ��ر: )اإل حذر نف�ضه 

بقتله( �ضعيف اجلامع ال�ضغري.

وم��ن هنا تاأتي اأهمي��ة البحث يف املو�ضوع 

وذلك لب�ضط النقا���س حول خطر اليهود 

وخط��ر الت�ضب��ه بهم وبقيمه��م واأثر ذلك 

عل��ى م�ض��رية ه��ده الأم��ة الت��ي ه��ي خري 

اأم��ة اأخرج��ت للنا�س كما و�ضفه��ا القراآن 

الكرمي بذلك.

اأهمية هذا البحث ودواعي الكتابة فيه:

ح��ذر ر�ضول الل  ]  من الت�ضبه باليهود 

وال�ض��ري عل��ى طريقه��م ودربه��م امل�ضئ��وم 

فق��ال: )لتتبع��ن �ض��ن الذي��ن م��ن قبلكم 

�ضربا ب�ضرب وذراع��ا بذراع حتى لو دخلوا 

جح��ر �ض��ب تبعتموه��م قلن��ا: ي��ا ر�ضول 

الل اليه��ود والن�ض��ارى ؟ ق��ال: فمن ؟(.

و�ض��ن الل تع��اىل ل حتاب��ي اأح��دًا ق��ال 

تع��اىل: )�ضن��ة الل الت��ي ق��د خل��ت م��ن 

تبدي��اًل(  الل  ل�ضن��ة  جت��د  ول��ن  قب��ل 

الفت��ح:23. وم��ع ه��ذا التحذي��ر املتكرر 

واملبك��ر يف �ضدر الإ�ض��الم الأول فقد وقع 

امل�ضلم��ون يف الت�ضب��ه كم��ا اأخ��رب بذل��ك 

الر�ض��ول  ]  وه��و ال��ذي ل ينط��ق ع��ن 

اله��وى اإن ه��و اإل وحي يوح��ى كما اأخرب 

�ضم��ل  وق��د   - وتع��اىل  تب��ارك   - الل 

الت�ضب��ه باليه��ود ن��واح ع��دة يف جمالت 

والعقي��دة  والآداب  الأخ��الق  م��ن  �ضت��ى 

والعب��ادات من ذل��ك على �ضبي��ل املثال ل 

احل�ضر الوقوع يف ال�ضرك وطبيعة اجلنب 

واخل��وف وحتري��ف ال�ضريع��ة والتالعب 

به��ا يف التحلي��ل والتحرمي وت��رك الأمر 

باملع��روف والنه��ي عن املنك��ر والختالف 

ذل��ك. وغ��ري  في��ه  والغل��و  الدي��ن  يف 

له��ذه الأ�ضب��اب كان بح��ث ه��ذا املو�ض��وع 

اخلط��ر  ه��ذا  عل��ى  امل�ضلم��ني  لتنبي��ه 

اأن  تع��اىل  الل  لع��ل  من��ه  وحتذيره��م 

ينفع ب��ه يف اإرجاع هذه الأم��ة اإىل جادة 

ال�ضواب واكت�ضاف ما هي عليه من بعد عن 

نهج الكتاب وال�ضنة الذين هما املخرج من 

كل فتنة واملالذ عن��د ال�ضبهات واحتالك 

ليل الفنت وا�ضتعال نار ال�ضهوات.

م���دخ�������ل

طبيعة اليهود:- )طبيعة غادرة (:

وق��ال تع��اىل: )َلَق��ْد اأََخْذَن��ا ِميَث��اَق َبِني 

اإِ�ْضَراِئيَل َواأَْر�َضْلَنا اإَِلْيِهْم ُر�ُضاًل ُكلََّما َجاَءُهْم 

ُبوْا  ��ا َل َتْهَوى اأَنُف�ُضُه��ْم َفِريًقا َكذَّ َر�ُضوٌل مِبَ

َوَفِريًقا َيْقُتُل��وَن َوَح�ِضُب��وْا اأَلَّ َتُكوَن ِفْتَنٌة 

 َعَلْيِه��ْم ُثمَّ 
ُ َّ
��وْا ُث��مَّ َت��اَب الل مُّ َفَعُم��وْا َو�ضَ

ا  رٌي مِبَ  َب�ضِ
ُ َّ
ْنُه��ْم َوالل ��وْا َكِثرٌي مِّ مُّ َعُم��وْا َو�ضَ

َيْعَمُلوَن( املائدة :71-70.

وه��ي طبيع��ة بعي��دة ع��ن الإمي��ان ق��ال 

تع��اىل: )اأََفَتْطَمُع��وَن اأَن ُيوؤِْمُنوْا َلُكْم َوَقْد 

ِ ُث��مَّ 
َّ

ْنُه��ْم َي�ْضَمُع��وَن َكالَم الل َكاَن َفِري��ٌق مِّ

ُفوَنُه ِمن َبْعِد َما َعَقُلوُه َوُهْم َيْعَلُموَن(  ُيَحرِّ

البقرة:75.

وه��ي اأم��ة ل اأخ��الق له��م ق��ال تع��اىل: 

اإِلَّ  اْلِكَت��اَب  َيْعَلُم��وَن  َل  ��وَن  يُّ مِّ اأُ )َوِمْنُه��ْم 

وَن( البقرة:78. اأََمايِنَّ َواإِْن ُهْم اإِلَّ َيُظنُّ

وهم اأمة �ضال��ة م�ضلة، قال تعاىل: )اأَمَلْ 

��َن اْلِكَتاِب  يًبا مِّ ىَل الَِّذي��َن اأُوُت��وْا َن�ضِ َت��َر اإِ

لُّ��وْا  ن َت�ضِ الَل��َة َوُيِري��ُدوَن اأَ وَن ال�ضَّ َي�ْض��رَتُ

ِبيَل( الن�ضاء:44. ال�ضَّ

وفيم��ا يل��ي عر���س لأه��م الف�ض��ول التي 

جاءت يف هذه الدرا�ضة.

ع��ر�س ال���درا�ض����ة

الف�ض��ل الأول:- خط��ر الت�ضب��ه باليهود

اليهود قوم بهت فهم قتلة الأنبياء ومكذبو 

الر�ض��ل، وه��م ال�ضرذم��ة ال�ضال��ة امل�ضلة 

املغ�ض��وب عليه��ا بن���س كت��اب الل - ج��ل 

وعال - فهم اخلطر امل�ضتطري على الب�ضرية 

جميع��ًا وعل��ى اأم��ة حمم��د ] خا�ض��ة.

املبح��ث الأول:- معن��ى الت�ضب��ه واأمثلته 

ودرجاته واأثره

وكيفي��ة  ه��اد  كلم��ة  الأول:-  املطل��ب 

الت�ضبه:

اختلف يف اأ�ضل كلمة يهودي فقيل مبعنى 

رج��ع وق��د �ضم��وا بذلك ح��ني تاب��وا عن 

التشبه باليهود وأثره على
مسيرة الدعوة اإلسالمية
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اجلزء الأول
اإعداد: يا�ضر ممدوح ح�ضونة

�لعدد �ل�ساد�س و�لثمانون -�أبريل - 2010

موؤلف الدرا�ضة: الدكتور ب�ضام خ�ضر ال�ضطي 

 اأ�ضتاذ العقيدة والدعوة 

كلية ال�ضريعة والدرا�ضات الإ�ضالمية – جامعة الكويت

حتت��ل الدرا�ض��ات والأبح��اث يف ع�ضرنا احلايل دورًا هامًا يف تق��دم الأمم، بل اإن اأممًا كثريًة تخ�ض�س جزءًا كب��ريًا من ميزانياتها للبحوث 

والدرا�ضات ون�ضر الإنتاج الفكري واملعملي لعلمائها ومفكريها؛ من اأجل النهو�س والرفعة والتقدم.

ويف ه��ذا الب��اب نق��دم )الب�ض��رى( لقرائها الأعزاء اأح��دث الدرا�ضات يف جم��ال ال�ضريع��ة والدرا�ض��ات الإ�ضالمية انطالقًا م��ن اأن الفكر 

الإ�ضالمي يت�ضم بال�ضهولة واملرونة ومواكبة تطورات الع�ضر.

و�ض��وف يج��د القارئ يف هذا الب��اب خال�ضة ما اأفرزتها اإبداعات علمائن��ا ومفكرينا يف اجلامعات الإ�ضالمية وكلي��ات ال�ضريعة يف الكويت 

وخارجها ويف كل ما يخ�س امل�ضلم يف اأمور دينه ودنياه ...
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عب��ادة العجل وقالوا: اإن��ا هدنا اإليك اأي 

تبنا ورجعنا وقيل من هاد يهود وهو امليل 

والرجوع لأنهم كانوا يهودون اإىل ملوكهم 

لإخبارهم ع��ن ظهور الأنبي��اء ليقتلوهم 

وقي��ل اإن اأ�ضلهم من ا�ض��م )يهوذا( اأبدلت 

الذال داًل واأدخ��ل الألف والالم للن�ضبة 

فقيل اليهود. ول ميكن اجلزم بال�ضتقاق 

اأو  ولأ�ضبابه��ا  الكلم��ة  له��ذه  احلقيق��ي 

تاري��خ الت�ضمي��ة بها غ��ري اأن ال�ضتقراأ يف 

القراآن يدل على اأن هذه الت�ضمية ل�ضقت 

به��م بعد حتريفه��م لكتابه��م فقد جاءت 

مقرتن��ة بال��ذم دائم��ًا وبالل��وم والتوبيخ 

والتقريع.

الت�ضب��ه لغ��ة: م��ن ت�ضب��ه بغ��ريه وماثله 

وحازاه يف العمل والت�ضبيه املثيل واأ�ضتبه 

الأمر عليه اختلط.

واليه��ود معروفون عرب التاري��خ الب�ضري 

الق��دمي واحلدي��ث بجمل��ة م��ن الأخالق 

طبعه��م  يف  فه��ي  طبائعه��م  يف  املرك��وزة 

ودينهم و�ضلوكهم.لذل��ك فاإن من ينحرف 

ال�ضف��ات  به��ذه  وات�ض��ف  امل�ضلم��ني  م��ن 

اليهودي��ة املتاأ�ضلة فق��د �ضابه اليهود عن 

وعي اأو عن غري وعي والت�ضبه اأمر تقت�ضيه 

ال�ضيط��ان. ويزين��ه  الب�ضري��ة  الطب��اع 

من اأخالق اليهود

اأوًل:- مع الل:

1-الإ�ضراك بالل:)َوَقاَلِت اْلَيُهوُد ُعَزْيٌر 
ِ ...( التوبة:30.

هّ
اْبُن الل

َذِلَك ِباأَنَُّهْم َقاُلوْا  2-الك��ذب على الل: ) 
��نَي �َضِبي��ٌل َوَيُقوُلوَن  يِّ مِّ َلْي���َس َعَلْيَن��ا يِف الأُ

اآل  َيْعَلُم��وَن(  َوُه��ْم  اْلَك��ِذَب   ِ
هّ

الل َعَل��ى 

عمران:75.

الَِّذي��َن  ��َن  )مِّ الل:  كت��اب  3-حتري��ف 
ِعِه ...(  َوا�ضِ ُف��وَن اْلَكِلَم َع��ن مَّ َهاُدوْا ُيَحرِّ

الن�ضاء:46.

ثانيًا:- مع اأنبياء الل:

)َفاإِن  الأنبياء، قال تع��اىل:  1-تكذي��ب 
وا  ��ن َقْبِلَك َجاآوؤُ َب ُر�ُضٌل مِّ ُب��وَك َفَقْد ُكذِّ َكذَّ

اآل  امْلُِن��رِي(  َواْلِكَت��اِب  ُب��ِر  َوالزُّ َن��اِت  ِباْلَبيِّ

عمران 184.

الأنبي��اء، قال تعاىل: )...َذِلَك  2-قتل 
ِ َوَيْقُتُلوَن 

َّ
ِباأَنَُّهْم َكاُنوْا َيْكُف��ُروَن ِباآَياِت الل

َكاُنوْا  وْا وَّ ا َع�ضَ قِّ َذِلَك مِبَ ��نَي ِبَغرْيِ احْلَ ِبيِّ النَّ

َيْعَتُدوَن( البقرة:61.

)...اأََفُكلََّما  تع��اىل:  ق��ال  3-ال�ضتكبار، 
نُف�ُضُك��ُم  اأَ َتْه��َوى  َل  ��ا  مِبَ َر�ُض��وٌل  َجاءُك��ْم 

َوَفِريق��ًا  ْبُت��ْم  َكذَّ َفَفِريق��ًا  مُتْ  ا�ْضَتْك��رَبْ

َتْقُتُلوَن( البقرة:87.

ثالث��ًا:- اأخالقهم م��ع اأه��ل الإميان وهي 

كثرية ل حت�ضى منها:

-النقمة عل��ى املوؤمنني، قال تعاىل: )ُقْل 

ا  ا اإِلَّ اأَْن اآَمنَّ َيا اأَْهَل اْلِكَتاِب َهْل َتنِقُموَن ِمنَّ

ِ ...( املائدة:95.
هّ

ِبالل

-العداوة املتاأ�ضلة، قال تعاىل: )َلَتِجَدنَّ 

لَِّذيَن اآَمُن��وْا اْلَيُهوَد  ا���ِس َع��َداَوًة لِّ اأَ�َض��دَّ النَّ

...( املائدة:82.

ق��ال  والع��دوان،  الإث��م  يف  -امل�ضارع��ة 

ْنُه��ْم ُي�َضاِرُعوَن يِف  تع��اىل: )َوَتَرى َكِثريًا مِّ

الإِْثِم َواْلُعْدَواِن ... ( املائدة:62.

)اأََوُكلََّم��ا  تع��اىل:  ق��ال  العه��د،  -نق���س 

َب��ْل  ْنُه��م  مِّ َفِري��ٌق  نََّب��َذُه  َعْه��دًا  َعاَه��ُدوْا 

ُهْم َل ُيوؤِْمُنوَن( البقرة:10. اأَْكَرُ

...( تع��اىل:  ق��ال  واخل��داع،  -املك��ر 

 َخرْيُ امْلَاِكِريَن( 
ُ هّ
 َوالل

ُ هّ
ُكُر الل ُكُروَن َومَيْ َومَيْ

الأنفال:30.

رابع��ًا:- اأخالقه��م م��ع �ضعوبه��م وبقي��ة 

�ضعوب العامل:

-التحاي��ل عل��ى احلرم��ات، ق��ال تعاىل: 

)َوَلَق��ْد َعِلْمُت��ُم الَِّذي��َن اْعَت��َدوْا ِمنُك��ْم يِف 

ْب��ِت َفُقْلَنا َلُهْم ُكوُنوْا ِق��َرَدًة َخا�ِضِئنَي( ال�ضَّ

البقرة:65.

-الإ�ض��رار عل��ى املع�ضي��ة، ق��ال تع��اىل: 

َح َعَلْيِه َعاِكِفنَي َحتَّى َيْرِجَع  )َقاُلوا َلن نَّرْبَ

اإَِلْيَنا ُمو�َضى( طه:61.

-خمالف��ة الق��ول للعم��ل، ق��ال تع��اىل: 

ا�َس ِباْل��رِبِّ َوَتن�َضْوَن اأَنُف�َضُكْم  ُمُروَن النَّ )اأََتاأْ

...( البقرة:44.

-الغيظ واحلقد عل��ى الغري، قال تعاىل: 

��اء ِم��ْن اأَْفَواِهِه��ْم  ... َق��ْد َب��َدِت اْلَبْغ�ضَ  (

اآل   )... اأَْك��رَبُ ُدوُرُه��ْم  �ضُ ُتْخِف��ي  َوَم��ا 

عمران:118.

َيْح�ُض��ُدوَن  )اأَْم  تع��اىل:  ق��ال  -احل�ض��د، 

ِلِه ...(   ِمن َف�ضْ
ُ هّ
ا���َس َعَلى َما اآَتاُه��ُم الل النَّ

الن�ضاء:54.

-الغ��رور والتكرب، ق��ال تع��اىل: )َوَقاَلِت 

 ِ
هّ

الل ْبَن��اء  اأَ َنْح��ُن  ��اَرى  �ضَ َوالنَّ اْلَيُه��وُد 

اوؤُُه ...( املائدة:18. َواأَِحبَّ

-الكذب وعدم احلياء، قال تعاىل: ) ... 

اُعوَن ِلَق��ْوٍم اآَخِريَن  اُع��وَن ِلْلَك��ِذِب �َضمَّ �َضمَّ

...( املائدة:41.

-ومن خلق اليه��ود املداهنة، قال تعاىل: 

نَكٍر َفَعُلوُه َلِبْئ�َس  )َكاُن��وْا َل َيَتَناَهْوَن َعن مُّ

َما َكاُنوْا َيْفَعُلوَن( املائدة:79.

الي��وم  باليه��ود  الت�ضب��ه  اأعظ��م  -وم��ن 

ال�ضتهان��ة بحرم��ات الل و�ضع��ف الوازع 

الديني عن امل�ضلمني اإل من رحم ربي.

ه��ذه  م��ن  الث��اين  اجل��زء  يف  ن�ضتكم��ل 

الدرا�ض��ة - مب�ضيئ��ة الل تع��اىل - اأمثلة 

�لعدد �ل�ساد�س و�لثمانون -�أبريل - 2010
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لل�ض��وؤون  ال��وزراء  رئي���س  نائ��ب  ق��ال 

القانوني��ة وزي��ر الع��دل ووزي��ر الأوقاف 

را�ض��د  امل�ضت�ض��ار  الإ�ضالمي��ة  وال�ضئ��ون 

لالأوق��اف  العام��ة  الأمان��ة  اإن  احلم��اد: 

تع��د منوذج��ًا ممي��زًا ي��دل عل��ى ال��دور 

م��ن  الوق��ف  يوؤدي��ه  ال��ذي  الإيجاب��ي 

خ��الل اإ�ضهامات��ه التي ت�ضته��دف حتقيق 

العدال��ة الجتماعية وتذوي��ب الفوارق 

ب��ني الطبقات م��ن خالل توظي��ف عوائد 

الوق��ف املالية وال�ضتثماري��ة يف العديد 

والجتماعي��ة  ال�ضحي��ة  امل�ضاري��ع  م��ن 

والتعليمية.

جاء ذلك يف كلمة األقاها احلماد مبنا�ضبة 

افتتاح ملتقى الوقف ال�ضاد�س ع�ضر الذي 

اأقيم حتت رعاي��ة �ضمو ويل العهد ال�ضيخ 

ن��واف الأحم��د بعن��وان )ق��ف .. وفك��ر 

بالوق��ف(، وا�ضتمر ملدة يوم��ني مب�ضاركة 

كبرية م��ن العلماء واملتخ�ض�ضني يف جمال 

الوقف من داخل البالد وخارجها.

الوقف �ضنة نبوية

واأ�ض��اف ب��اأن  الوق��ف �ضن��ة �ضريف��ة، لها 

م��ن الأج��ر والث��واب ال�ض��يء الكثري عند 

الل - ع��ز وجل - ، فهو اأحد اأعمال اخلري 

الت��ي ل ينقطع ثوابه��ا ل�ضالح العبد، كما 

اب��ن  م��ات  )اإذا  ال�ضري��ف:  احلدي��ث  يف 

اآدم انقط��ع عمل��ه اإل م��ن ث��الث: �ضدقة 

جاري��ة، اأو عل��م ينتفع ب��ه، اأو ولد �ضالح 

يدعو له( رواه م�ضلم.

دور الوقف

واأ�ض��ار اإىل اأن الوق��ف ق��دم عل��ى م��دى 

– دورًا  – ول ي��زال  التاري��خ الإ�ضالم��ي 

بارزًا وكبريًا يف حتقيق التنمية املجتمعية 

احلديث��ة  املرحل��ة  ه��ذه  يف  ل�ضيم��ا 

مالحمه��ا  تتج�ض��د  الت��ي  واملتط��ورة، 

وق�ضماته��ا يف حت��ول الوق��ف م��ن جم��رد 

عم��ل فردي ميار�ض��ه الأف��راد يف املجتمع 

الإداري  كيان��ه  ل��ه  موؤ�ض�ض��ي  عم��ل  اإىل 

والتنظيم��ي الفاع��ل عل��ى نط��اق وا�ض��ع 

يف الكوي��ت، وه��و م��ا يتمث��ل يف منجزاته 

التنموي��ة والجتماعي��ة والقت�ضادي��ة 

ملختل��ف امل�ضروعات اخلريي��ة التي يجنى 

ثمارها الأفراد واملجتمع.

واأكد عل��ى اأن حماور امللتقى الأربعة على 

درج��ة كبرية م��ن الأهمية مل��ا ت�ضفر عنه 

النقا�ضات واحل��وارات، وتبادل الآراء من 

نتائ��ج اإيجابي��ة، بف�ضل جه��ود الباحثني 

واملهتمني وامل�ضاركني فيها.

واختت��م كلمت��ه ب�ضفت��ه ممثاًل ع��ن �ضمو 

ويل العه��د ال�ضي��خ ن��واف الأحمد اجلابر 

ال�ضب��اح بتوجي��ه ال�ضك��ر جلمي��ع اأف��راد 

املجتم��ع الكويتي وموؤ�ض�ضات��ه احلكومية 

والأهلي��ة والتطوعية، واجلهات الأخرى 

امل�ضاركة ذات ال�ضلة بالعمل الوقفي.

اهتمام ر�ضمي بالوقف

وم��ن جانب��ه ق��ال الدكت��ور اأحم��د عم��ر 

ها�ضم رئي�س اللجنة الدينية : اإن الكويت 

اعتادت على هذا العطاء احل�ضاري الذي 

يت��واىل ع��رب الع�ض��ور والأزم��ان فامللتقى 

الوقف��ي ال��ذي ي�ضع��د برعاي��ة �ضمو ويل 

العهد ال�ضيخ نواف الأحمد خري دليل على 

الهتم��ام الر�ضم��ي وال�ضعب��ي يف الكويت 

بالعمل اخلريي.

واأ�ضاف باأن ما نراه اليوم هو عني البالغة 

لأن��ه حمل �ضعارًا م�ضمون��ه )قف.. وفكر 

يف الوق��ف(، وه��ذا يدفعن��ا اإىل تدار���س 

ق��ام  م��ن  اأول  واأن  الوق��ف  ه��ذا  اأهمي��ة 

بالوقف هو ر�ضولنا حممد – ] – ون�ضح 

ال�ضحاب��ة بهذا الوقف لأن ثوابه واأجره 

م�ضتمر ي�ضاعفه الل - عز وجل -.

خطوات رائدة

وتاب��ع : اإن ال�ضل��ف ال�ضالح تناف�ضوا على 

الأوق��اف ولق��د خط��ت الكوي��ت خطوات 

رائ��دة يف الوق��ف بعدما تراج��ع يف اأمتنا 

الإقب��ال عل��ى هذا العمل حت��ى جاء هذا 

امللتقى �ضرخة مدوية يف �ضنة الوقف.

وم��ن جانبها اأك��دت الأمني الع��ام لالأمانة 

العامة لالأوقاف بالإنابة ورئي�س اللجنة 

حمم��د  اإمي��ان  للملتق��ى  التح�ضريي��ة 

احلمي��دان اأن امللتق��ى يحت��وي على عدة 

حم��اور يركز املح��ور الأول ح��ول الوقف 

م��ن روؤية �ضرعية واملح��ور الثاين يتطرق 

لإ�ضرتاجتي��ة الوق��ف اأم��ا املح��ور الثالث 

فع��ن جتارب حملي��ة وخليجي��ة وعربية 

وعاملية للوقف.

ور�س عمل

اللجنة  اأن  اإىل  احل��م��ي��دان  واأ����ض���ارت 

عمل  ور�ضة  نظمت  للملتقى  التح�ضريية 

وجتاربه  الوقفي  للعمل  الت�ضويق  عن 

الت�ضويقية  التجربة  ومنها  ال��رائ��دة 

ل��الأم��ان��ة ال��ع��ام��ة ق��دم��ه��ا ح��م��د امل���ري، 

املحلية  اجلهات  مع  والتن�ضيق  والت�ضويق 

عمل  وور���ض��ة  الرخي�س  م�ضاعد  قدمها 

حنان  قدمتها  الإل���ك���رتوين  الت�ضويق 

ال�ضميمري اإ�ضافة اإىل احللقة النقا�ضية 

ال��ت��ي ح��م��ل��ت ع��ن��وان )اآف�����اق ج��دي��دة 

للت�ضويق اخلريي( قدمت خاللها جتارب 

ع��رب��ي��ة وع��امل��ي��ة ح��ي��ث ي��ق��دم جتربة 

م�ضت�ضفى )57357( يف م�ضر د. �ضريف 

وعر�س  التهامي  وحم��م��ود  النجا  اأب���و 

بتايالند  اآ�ضيا(  )ب��ان  مدر�ضة  جتربة 

وعر�س  طويلة  عثمان  ع�ضام  يقدمها 

التجربة الوقفية يف ا�ضرتاليا يقدمها د. 

ح�ضام توغلو.

وم��ن جان��ب اآخ��ر تق��دم النائ��ب الع��ام 

ال�ضابق لالأمانة العامة لالأوقاف د.حممد 

عب��د الغف��ار ال�ضري��ف بال�ضك��ر اجلزي��ل 

جلميع اجله��ات احلكومية والأهلية التي 

الأمان��ة  راأ�ضه��ا  وعل��ى  بتكرمي��ه  قام��ت 

العام��ة لالأوقاف وعلى هذا اجلهد الرائع 

يف تنظي��م امللتقى الوقف��ي ال�ضاد�س ع�ضر 

م�ضي��دًا بجه��ود جميع العامل��ني بالأمانة 

العام��ة لالأوق��اف وكذلك تع��اون اجلهات 

) قف .. وفكر في الوقف (

الملتقى الوقفي السادس عشر

حتت رعاية

�صمو ويل العهد ال�صيخ نواف الأحمد

تغطية اأعالمية : حممود بكر  
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لق��د بذل��ت الأمان��ة العام��ة من��ذ ن�ضاأتها 

للعم��ل  للت�ضوي��ق  عادي��ة  غ��ري  جه��ودًا 

الوقف��ي حيث يع��د هذا املج��ال من اأعقد 

جمالت الت�ضوي��ق حيث اإن له اأخالقيات 

م��ن  جمموع��ة  تواف��ر  ويتطل��ب  معين��ة 

املعاي��ري يف مقدمته��ا الدق��ة والو�ضوح يف 

اأعطاء املعلومات.

ويف ورق��ة العمل التي قدمها ال�ضيد حمد 

للملتق��ى  الث��اين  الي��وم  يف  امل��ري  جا�ض��م 

الوقف��ي ال�ضاد�س ع�ضر )ق��ف.. وفكر يف 

الوق��ف( وذل��ك يف اجلل�ض��ة الت��ي اأدارها 

من�ض��ور ال�ضقعب��ي تن��اول امل��ري الت�ضويق 

اأحدهم��ا  جانب��ني  خ��الل  م��ن  الوقف��ي 

النظري��ة والآخر )عملي( وهو التجربة 

الت�ضويقية لالأمانة العامة لالأوقاف.

الت�ضويق الوقفي نظريًا

ب��ني حم��د امل��ري معن��ى الت�ضوي��ق الوقفي 

يف درا�ضت��ه قائ��اًل: )اإن��ه عملي��ة اإدارية 

مُتار�س من خاللها اأن�ضطة لتقدمي الوقف 

اإىل اجلمه��ور امل�ضته��دف مبزي��ج ت�ضويقي 

خا���س يحقق اإ�ضب��اع احلاج��ات اخلريية 

لل�ضريح��ة امل�ضتهدفة واملقا�ضد ال�ضرعية 

والتنموية للوقف(.

واأب��رز م��ا يف ه��ذا التعري��ف اإن��ه يحتوي 

على اأربعة عنا�ضر:

-املنتج: وهو هنا الوقف.

-ال�ضعر: والذي يق��دم من خالله الوقف 

ال�ضه��م  مث��ل  نقدي��ة  مببال��غ  ت�ضويقي��ًا 

الوقفي )10 د.ك(.

-الرتوي��ج: �ض��واء من خالل الإع��الن، اأو 

الت�ضوي��ق ال�ضخ�ض��ي، العالق��ات العام��ة، 

الن�ضر وغريها.

-التوزي��ع اأو امل��كان: واملتمث��ل يف املناف��ذ 

وقنوات التح�ضيل.

خ�ضو�ضية الت�ضويق الوقفي

الوقف��ي  الت�ضوي��ق  ب��اأن  امل��ري  ويو�ض��ح 

ميت��از عن غريه م��ن اأن��واع الت�ضويق بعدة 

خ�ضائ�س منها:

1.اأخالقيات��ه: فالت�ضويق الوقفي يتميز 
بامل�ضداقية العالية، والو�ضوح والدقة يف 

اإعطاء املعلومات والبيانات، واملوازنة بني 

العاطفة والعقل يف الر�ضائل الت�ضويقية، 

والإخال���س، وال�ضري��ة، وخدم��ة ما بعد 

البي��ع، والح��رتام للواق��ف، والبع��د عن 

امل�ضال��ح ال�ضخ�ضي��ة وع��دم ال�ضتغ��الل، 

والن�ضيحة للواقف..

2.مو�ضوع��ه: فهو يق��دم مو�ضوعًا خا�ضًا 
ول  �ضلع��ة  يق��دم  ل  فه��و  الوق��ف،  وه��و 

خدمة.. اإنه اأقرب اإىل ت�ضويق )الفكرة( 

اأو )القيم��ة( اأو )املفه��وم( وه��ذا ميث��ل 

بال�ضل��ع  مقارن��ة  الت�ضوي��ق  يف  �ضعوب��ة 

واخلدمات.

الت�ضوي��ق  يتمي��ز  اخلي������ري:  3.البع��د 
م��ن  اأك��ر  يف  اخل��ريي  بالبع��د  الوقف��ي 

جان��ب، �ض��واء من حي��ث ارتب��اط الوقف 

بق�ضي��ة ا�ضتح�ض��ار الأج��ر الأخ��روي اأو 

م��ن ناحي��ة ارتف��اع امل�ضداقي��ة يف العمل 

الوقف��ي اأو باأهمية الق�ضايا التي يتبناها 

الوقف والتي تن�ضب على تنمية املجتمع 

و�ضد عوز املحتاجني.

4.عنا�ض��ر الق��وة: ولبي��ان نق��اط القوة 
يف الت�ضويق الوقف��ي م�ضدره نقاط القوة 

النق��اط  ه��ذه  وم��ن  نف�ض��ه،  الوق��ف  يف 

ال�ضتم��رار والدميوم��ة، اإن��ه ذات ه��دف 

ديني ودنيوي، واللتزام ب�ضرط الواقف، 

كما اأن الوقف متنوع الأ�ضكال.

التجربة الت�ضويقية

اإن اإن�ض��اء الأمان��ة العام��ة لالأوق��اف كان 

مبثاب��ة نقل��ة نوعي��ة للعم��ل الوقف��ي يف 

دول��ة الكوي��ت وخط��وة حكومي��ة رائدة 

للنهو���س والرتقاء بهذا احلقل يف جميع 

جمالته، ومن بينها الت�ضويق.

-اأ�ضلوب عمل الت�ضويق الوقفي التكاملي:

تب��داأ احللقة الأوىل يف الت�ضويق الوقفي 

خ��الل  م��ن  للوق��ف  بالدع��وة  بالأمان��ة 

الت�ضوي��ق والإع��الم، الأم��ر ال��ذي يوؤدي 

يت��م  جدي��دة  اأوق��اف  ا�ضتقط��اب  اإىل 

ا�ضتثماره��ا �ضمن ن�ضاط ا�ضتثمار الأ�ضول 

الوقفي��ة، وينتج ع��ن ه��ذه ال�ضتثمارات 

ريع الأوقاف الذي يتوىل ن�ضاط امل�ضارف 

الوقفي��ة عملي��ة )�ض��رف الري��ع( عل��ى 

ال�ضناديق وامل�ضاري��ع وامل�ضارف الوقفية، 

وه��ذا ال�ض��رف يحق��ق للمجتم��ع متوي��اًل 

املجتم��ع  فيق��وم  التنموي��ة،  مل�ضاريع��ه 

تالي��ًا بالدع��م والتج��ارب م��ع الأن�ضط��ة 

الت�ضويقي��ة والإعالمي��ة الت��ي تق��وم بها 

الأمان��ة، وهكذا تعود العملي��ة بالدوران 

يف نف�س الجتاه.

-اأهمية الت�ضويق الوقفي الإ�ضرتاتيجية:

يف  وا�ضح��ة  باأهمي��ة  الت�ضوي��ق  حظ��ي 

وا�ض��ح  ب�ض��كل  انعك���س  الأمان��ة  عم��ل 

والت��ي  املتعاقب��ة  ا�ضرتاتيجياته��ا  يف 

والإداري،  املوؤ�ض�ض��ي  تطوره��ا  مثل��ت 

فل��م يت��م اعتم��اد اأي اإ�ضرتاتيجي��ة م��ن 

ا�ضرتاتيجي��ات الأمان��ة دون وجود موقع 

وا�ضح للت�ضويق فيها �ضواء انعك�س ذلك يف 

روؤيته��ا اأو ر�ضالته��ا اأو غايتها اأو �ضيا�ضاتها 

العامة.

لالأمان��ة  الأخ��رية  الإ�ضرتاتيجي��ة  ويف 

 )2013  –  2009( لالأوق��اف  العام��ة 

جن��د اأن ر�ضال��ة الأمان��ة الإ�ضرتاتيجية 

تن���س عل��ى: )تنمي��ة املجتم��ع وتلبي��ة 

احتياجات��ه املختلفة، م��ن خالل الدعوة 

للوق��ف والقيام بكل ما يتعلق ب�ضوؤونه من 

اإدارة اأموال��ه وا�ضتثماره��ا و�ض��رف ريعها 

يف ح��دود �ض��روط الواق��ف، مب��ا يحق��ق 

املقا�ضد ال�ضرعية للوقف(.

اأم�������ا جم�������الت ال���ع���م���ل وال����غ����اي����ات 

انعك�ض����ت  فق������د  الإ�ضرتاتيجي�����ة 

اأه���م���ي���ة ال��ت�����ض��وي��ق ف��ي��ه��ا م���ن خ��الل 

جم���الت  م���ن  الأول  امل���ج���ال  اإف�������راد 

املجال  تناول  حيث  له،  الإ�ضرتاتيجية 

واإب���راز  ال��وق��ف  اإىل  )ال��دع��وة  الأول: 

امل��ج��ت��م��ع(. ت��ن��م��ي��ة  يف  الأم���ان���ة  دور 

كما اأن املجال الرابع اخلا�س ب� )التطوير 

امل��وؤ���ض�����ض��ي وال��ت��وا���ض��ل م���ع ال��واق��ف��ني 

غاية  ب��ن��وده  �ضمن  اح��ت��وى  واملعنيني( 

املتربعني  مع  التوا�ضل  )تعزيز  ب�  تتعلق 

والواقفني اأفرادًا وموؤ�ض�ضات(.

الأمان��ة  يف  الت�ضويق��ي  العم��ل  اآلي��ات   -

العامة لالأوقاف:

ميك��ن تق�ضي��م اآلي��ات العم��ل الت�ضويق��ي 

والتنمي��ة  الإع��الم  اإدارة  يف 

العام��ة  الأمان��ة  يف  الوقفي��ة 

وه��ي: اآلي��ات  ع��دة  اإىل  لالأوق��اف 

-احلمالت الت�ضويقية.

-ا�ضتقبال الواقفني والتح�ضيل.

-ا�ضته��داف �ضريحة ال�ضخ�ضي��ات الهامة 

التجربة التسويقية لألمانة العامة لألوقاف
بدولة الكويت

ورقة عمل مقدمة من / حمــــد جا�صــــم امليـــــر

مدير اإدارة الإعالم والتنمية الوقفية
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محـمـد تـراث نـبـي
الفيلم تعاون م�صرتك بني وزارة الأوقاف

وجمموعة الأوراق املالية

م��ن اأجل الت�ضدي حلمالت الإ�ضاءة التي 

يفتعله��ا بع�س اأ�ضح��اب الأف��كار امل�ضللة 

واحلري��ات املزيف��ة م��ن اآن لآخ��ر، وبعد 

التطاول اجلائر ال��ذي اأراد اأ�ضحابه من 

خالل��ه الني��ل م��ن ح�ضرة نبين��ا - ] - 

وزارة  يف  الدين��ي  الإع��الم  لإدارة  كان 

الأوق��اف وال�ضئ��ون الإ�ضالمي��ة  يف ه��ذا 

ال�ض��اأن جه��ود م�ضك��ورة وخط��وات غ��ري 

املحلي��ة  الأ�ضع��دة  كل  عل��ى  م�ضبوق��ة 

.. الأجنبي��ة  وبخا�ض��ة  واخلارجي��ة 

قام��ت اإدارة الإع��الم الدين��ي يف وزارة 

الأوقاف  بالتعاون مع موؤ�ض�ضة جمموعة 

الأوراق املالي��ة ممثل��ة يف رئي�س جمل�س 

اإدارته��ا  ووزير التخطي��ط الأ�ضبق على 

مو�ض��ى املو�ض��ى( بت�ضوي��ق فيل��م )حممد 

ت��راث نب��ي( وه��و فيل��م وثائق��ي �ضخم 

يتح��دث ع��ن �ض��رية حي��اة نبين��ا حممد 

يع��رف  حت��ى  ال�ضادق��ة  ودعوت��ه   [
الآخ��رون حقيق��ة ه��ذا الدي��ن و�ض��رف 

ا�ضطفاء هذا النب��ي واإر�ضاله اإىل النا�س 

كافة و�ضمولي��ة ر�ضالته والتفاف القلوب 

حول دعوته وفيل��م )حممد تراث نبي( 

فيلم اأمريك��ي تبلغ مدته �ضاعتني وتدور 

فكرته واأحداث��ه حول مزج �ضرية النبي 

و�ضخ�ضي��ات  عائ��الت  ب�ض��رية   -  [  -

الولي��ات  يف  البق��اء  ت�ض��ارع  اإ�ضالمي��ة 

املتح��دة الأمريكية، �ضديق��ان يهوديان 

اعتنق��ا الإ�ضالم وح��اول اأن يقدما �ضيئا 

للدي��ن اجلديد الذي اآمن��ا به بعد رحلة 

طويل��ة م��ن البحث عن احلقيق��ة فقدما 

ه��ذا الفيلم ال��ذي بداأ ببع���س الأحداث 

قبيل ولدته ] اإىل حني وفاته يرويها 

مفك��رون وموؤرخ��ون غربي��ون وم�ضلمون 

مقيمون يف الغ��رب، وعن الفيلم وفكرته 

واأحداثه وقنوات عر�ضه اأفادت الإدارة 

ب��اأن الفيل��م ق��د اأث��ار اهتمام��ا كبريا يف 

الأو�ضاط الأمريكي��ة منذ عر�ضه الأول 

عل��ى قن��اة pbs وذل��ك عل��ى اعتب��ار اأن 

ه��ذه ه��ي امل��رة الأوىل التي تق��دم فيها 

قناة ر�ضمية وا�ضعة النت�ضار على م�ضتوى 

 pbs الوليات املتحدة الأمريكية كقناة

فيلم��ا يتح��دث ع��ن �ض��رية الر�ض��ول ] 

ب�ضكل تف�ضيلي، وبينت الإدارة اأن الفيلم 

ق��د مت عر�ض��ه لأول م��رة يف دي�ضم��رب 

2002 عل��ى �ضبك��ة pbs ث��م اأعيد بثه 
على 600 حمطة اأمريكية مغطية بذلك 

97% من الوليات املتحدة الأمريكية، 
م��ن  العدي��د  اإىل  ف�ض��ال ع��ن ترجمت��ه 

اأك��ر  م��ن  واح��دة  ع��رب  وبث��ه  اللغ��ات 

 national ال�ضبكات الإعالمية انت�ض��ارا

geographic international  واأ�ضافت  
الإدارة  كم��ا اأعي��د ب��ث الفيل��م يف يونيو 

bridges ويف  تلفزي��ون  عل��ى   2006
الدمنارك يف اإبريل من العام نف�ضه عالوة 

على ا�ضتعانة املجل�س القومي للكنائ�س يف 

الولي��ات املتح��دة به لتعري��ف م�ضيحي 

اأمريكا بالدين الإ�ضالمي.

وعما اإذا كان ت�ضوي��ق الفيلم قد اقت�ضر 

بين��ت  غريه��ا  دون  الف�ضائي��ات  عل��ى 
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�أليك�س كرونيمر منتج و�ساحب فكرة

مايكل �سو�رز خمرج ومنتج �لفيلم

اإعداد: عبد الر�ضيد  را�ض�د
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مـــــشـــــاركـــــات
ـــــزة ـــــي ـــــم ـــــت م

الإدارة اأن الفيل��م قد اأر�ضل اإىل ما يزيد 

اآلف مكتب��ة، ف�ض��ال ع��ن  عل��ى ع�ض��رة 

تواف��ره يف اأك��ر م��ن 32 األ��ف مدر�ض��ة 

ومكتب��ة اأمريكي��ة م�ض��رية اإىل اأن��ه ق��د 

مت اإر�ض��ال ن�ضخ��ة من��ه اإىل كل �ضيناتور 

)ع�ضو جمل�س ال�ضي��وخ( يف جميع اأنحاء 

اأمريكا، وكذلك اإىل كل ع�ضو من اأع�ضاء 

جمل�س النواب ونحو 15000 ن�ضخة اإىل 

املدار�س العامة يف جميع اأنحاء الوليات 

املتحدة، بالإ�ضافة اإىل عر�ضه عرب كثري 

من املوؤ�ض�ضات مبا فيها اجلامعات )جامعة 

واملعار���س   ) وكاليفورني��ا  ف��ارد  ه��ار 

واملنظم��ات  �ضميثوني��ان(  )معر���س 

الوطن��ي  الديني��ة )املجل���س  والهيئ��ات 

للكنائ�س واجلمعي��ة الإ�ضالمية لأمريكا 

ال�ضمالية( واملوؤ�ض�ضات الأخرى )رويرتز 

كونغر�س( واأما عن ا�ضتقبال الف�ضائيات 

العربي��ة للفيل��م فاأك��دت  الإدارة اأنه مل 

يح��ظ لالأ�ضف باأي اإقب��ال ف�ضائي عربي 

با�ضتثن��اء قن��اة اأو قنات��ني “وتلفزي��ون 

الكوي��ت “القن��اة الثاني��ة الإجنليزية” 

رغ��م اأنه ق��د قوب��ل باحلما���س ال�ضديد 

حي��ث   pbs قن��اة  م�ضاه��دي  قب��ل  م��ن 

و�ض��ل اإىل الربيد الإلك��رتوين للمحطة 

اإلكرتوني��ة  ر�ضال��ة   5000 م��ن  اأك��ر 

الفيل��م،  عر���س  م��ن  اأ�ضبوع��ني  اأول  يف 

بالإ�ضاف��ة اإىل اآلف الر�ضائ��ل الأخ��رى 

الت��ي تلقتها املواقع الإلكرتونية التابعة 

لل�ضركات واملوؤ�ض�ضات امل�ضرتكة يف الفيلم 

عالوة على تلقي موقع جمل�س العالقات 

الإ�ضالمي��ة اأكر م��ن ع�ض��رة اآلف طلب 

خ��الل  وذل��ك  الفيل��م  عل��ى  للح�ض��ول 

حملت��ه الت��ي اأطلقها عقب ن�ض��ر الر�ضوم 

امل�ضيئة للنبي ].، كما اأو�ضحت الإدارة 

ب��ان الفيل��م ق��د غطت��ه اأك��ر م��ن 100 

�ضحيفة من كربيات ال�ضحف الأمريكية 

ووا�ضنط��ن  تامي��ز،  نيوي��ورك  ومنه��ا 

فران�ضي�ضك��و  و�ض��ان  وروي��رتز،  بو�ض��ت، 

كروني��كل ف�ض��ال ع��ن اإع��راب اأك��ر م��ن 

3000  �ضحف��ي اأمريك��ي ع��ن رغبته��م 
يف اقتن��اء الفيل��م ليك��ون مرجع��ا لهم .

ال�ضحاف��ة  كتبت��ه  م��ا  ع��ن  وب�ضوؤالن��ا 

الأمريكي��ة ع��ن الفيلم وم��دي حتقيقه 

لأهدافه اأكدت اإدارة الإعالم الديني  اأن 

ما كتب عن الفيلم بال�ضحافة الأمريكية 

اإجن��ازا  النق��اد  واعت��ربه  اإيجابي��ا  كان 

�ضينمائي��ا ي�ضتح��ق الإ�ض��ادة والتقدي��ر 

 dvd �لفتة اإىل اأن اإ�ضداري الفيديو وال

م��ن فيل��م حمم��د ت��راث نب��ي كان��ا اأعلى 

املبيع��ات لدى pbs  على مدى عدة اأ�ضهر 

مم��ا يوؤك��د اأن الفيل��م قد حق��ق اأهدافه 

املرج��وة وبدليل اأنه انبث��ق عنه م�ضروع 

the Islam project ويعنى بتن�ضيط 
الوع��ي الإ�ضالم��ي يف جمي��ع القطاع��ات 

الجتماعية.

جتاهلته الف�شائيات العربية رغم عر�شه على 340 

حمطة اأمريكية وترجمته اإىل العديد من اللغات

مايكل وولف منتج و�ساحب فكرة

�ل�سيد  على �ملو�سي رئي�س جمل�س �إد�رة جمموعة �لأور�ق �ملالية

�سلمان �خلليفان

�أبا �خليل متو�سطا مر�قب �لإنتاج وم�سئول �مل�ساركات �خلارجية

ب��وزارة  الدين��ي  اإدارة الإع��الم  �ضارك��ت 

الأوق��اف وال�ضئ��ون الإ�ضالمي��ة مبعر�س 

الإ�ضدارات واملطبوعات الثاين لقطاعات 

الوزارة والذي عقد بامل�ضجد الكبري حتت 

رعاي��ة وكي��ل وزارة الأوق��اف وال�ضئ��ون 

الإ�ضالمية د.عادل الفالح. وقال مراقب 

ب��اإدارة  الإعالم��ي  والتن�ضي��ق  الإنت��اج 

الإعالم الديني بوزارة الأوقاف وال�ضئون 

العام��ة  العالق��ات  ومدي��ر  الإ�ضالمي��ة 

لتعزي��ز  القيم��ي  بامل�ض��روع  والفعالي��ات 

العب��ادات نفائ���س »�ضلمان اخلليف��ان« اإن 

امل�ضارك��ة تاأت��ي �ضم��ن م�ض��اركات عديدة 

موؤ�ض�ض��ات  م��ع  الإدارة  به��ا  �ضاهم��ت 

جمتمعية كثرية انطالقا من حر�ضها على 

القي��ام بدوره��ا وحتقيقًا ملب��داأ ال�ضراكة 

والتوا�ض��ل م��ع كاف��ة �ضرائ��ح املجتم��ع.

واأ�ض��ار اخلليف��ان اإىل الإ�ض��دارات الت��ي 

منه��ا  وذك��ر  املعر���س  يف  جمان��ا  وزع��ت 

)حم��الت الإدارة حممولة عل��ى اأقرا�س 

الق��راآن  يف  الكوني��ة  الق��راءة   (  ،DVD
)الأم��ان  النج��ار  زغل��ول  د.  الك��رمي( 

الجتماع��ي( اأ .عم��رو خال��د )الإ�ض��الم 

والديان��ات  ال�ضع��وب  م��ع  والتعاي���س 

الأخرى( د. حممد �ضعيد رم�ضان البوطي(  

)هم�ض��ات(  احلي��اة(  م��ن  )األ��وان    CD
)اأبن��اء الغد( )اأعزائ��ي ال�ضغار( )كتيب 

احلم��الت الإعالمي��ة حلم��الت نفائ���س( 

)كتي��ب �ضالت��ي �ض��يء اأ�ضا�ض��ي بحياتي( 

)برو�ض��ورات حم��الت م�ض��روع نفائ���س(  
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عبر الهواتف النقالة  بالتعاون مع أيوا جلف اإللكترونية

اإلعالم الديني ساهمت في بث رسائل دعوية
ألكثر من 50 ألف مشترك في أكثر من 20 دولة

متا�ضي��ا مع الدور الريادي الذي تلعب��ه وزارة الأوقاف وال�ضئون 

الإ�ضالمي��ة ممثل��ة يف اإدارة الإع��الم الدين��ي عل��ى امل�ضتوي��ني 

الداخل��ي واخلارجي، وانطالقا من حر�س الأخرية على م�ضايرة 

التق��دم والتط��ور التكنولوج��ي يف كاف��ة الو�ضائ��ل الإعالمي��ة 

امل�ضتخدم��ة اأعلن��ت اإدارة الإع��الم الدين��ي اأنها ق��د بثت خالل 

الأي��ام القليل��ة املا�ضي��ة �ضل�ضة م��ن اأجمل الفال�ض��ات التوعوية 

والتوجيهي��ة  ) فيدي��و( عرب هواتف اأكر م��ن 50 األف م�ضرتك 

باأكر من 20    دولة، م�ضرية اإىل اأن ذلك كان بالتعاون والتن�ضيق 

م��ع �ضرك��ة اأيوا جلف الإلكرتونية والت��ي ثمنت دورها ممثلة يف 

رئي�س جمل�س اإدارتها في�ضل العي�ضى .

�ض��رح بذل��ك مدي��ر اإدارة الإعالم الدين��ي وامل�ض��رف العام على 

امل�ض��روع القيم��ي لتعزي��ز العب��ادات » نفائ�س« �ض��الح اأبا اخليل 

والذي  اأكد يف بيان لل�ضحافيني اأن ذلك يتوافق مع ا�ضترياتيجية 

الأوق��اف الرامي��ة اإىل التاأكي��د عل��ى مكان��ة الكوي��ت كراعي��ة 

للثقاف��ة الإ�ضالمي��ة املعتدل��ة يف الداخ��ل واخل��ارج، ف�ض��ال عن 

حر�ضها على التعاون مع كافة الو�ضائل الإعالمية طاملا كان ذلك 

يتوافق مع اأهداف الوزارة .

كم��ا اأ�ض��ار اأب��ا اخلي��ل اإىل اأن التع��اون ب��ني الإدارة واأي��وا جلف 

م�ضتم��را وباأنه �ضوف يتم خالل الفرتة القادمة بث فيديو كليب 

خا���س بالأطف��ال بعنوان » ب�ض��م الل » وال��ذي يغر�س يف نفو�س  

ال�ضغ��ار احلر���س على  الب�ضملة  وا�ضتخدامه��ا  يف كافة  ال�ضئون 

احلياتي��ة وذل��ك بطريق��ة م�ضوق��ة وجذاب��ة وبع��دة لهج��ات  

تتنا�ضب مع العرب مبختلف البلدان .

وم��ن جانب��ه اأك��د مدي��ر اإدارة الإنت��اج ب�ضركة اأي��وا جلف �ضعد 

ال�ضم��ري اأن اإدارة الإع��الم الدين��ي م��ن الإدارات املتمي��زة يف 

ا�ضتخدامه��ا لأدواته��ا الإعالمية معرب��ا عن �ضعادت��ه بالتعاون 

معه��ا  منوها اأن��ه جاري حاليا اإ�ضافة خدم��ات اإ�ضالمية هاتفية 

اأخ��رى بالتعاون معها متطرقا اإىل اأق��وى اخلدمات التي تقدمها 

ال�ضرك��ة لعمالئها وذكر منها ) خدمة العفا�ضي – خدمة ال�ضور 

الإ�ضالمي��ة – خدمة الإعجاز الق��راآين – خدمة اآداب امل�ضلم – 

خدمة الأحادي��ث ال�ضريفة – خدم��ة الأذكار الن�ضية خمتتما 

بدع��وة املوؤ�ض�ضات الإعالمية اإىل ت�ضخ��ري التطور ب�ضكل عام يف 

خدمة الدعوة واحلث على غر�س القيم واملبادئ الإ�ضالمية .

�سمن فعاليات نفائ�س ب�سوق �سرق

�ســـــالح �أبا �خليــــــل�سعد �ل�سمري

أعزائي الصغار
يتناول الإ�ضدار بع�ضا من التوجيهات والإر�ضادات املتعلقة ببع�س الآداب وال�ضلوكيات التي ينبغي على امل�ضلم ب�ضكل عام اللتزام 

به��ا غ��ري اأنه��ا موجهة يف املقام الأول للفئات العمرية من �ضن 7 – 10 �ضنوات علما باأنه��ا تت�ضم بالطابع الدرامي والتمثيلي ومن 

مو�ضوعاتها اآداب )�ضالت��ي الفجر والظهر- اخلروج من واإىل املدر�ضة 

– تن��اول الفط��ور – طلب العل��م – الو�ضوء - 
دخ��ول احلم��ام – ال�ضتيق��اظ م��ن 

الن��وم  - الرتوي��ح ع��ن النف�س( 

وه��ي م��ن تاأليف من��ذر ال�ضعار 

�ضوي��د  مب��ارك  اإخ��راج  وم��ن 

بينم��ا الإ�ضراف الع��ام فلمدير 

الإدارة �ض�����الح اأب�����ا اخلي���������ل.

اشرتك واحصل جمانا على :

 كتاب أسرار احلياة للكاتبة مرمي الوسمي .
 كتاب أوراد أهل السنة واجلماعة )احلجم املتوسط( - للكاتب : مؤيد عبد الفتاح حمدان .

 سلسلة أعزاء الصغار )1،2( )من إصدارات وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية( .

متيز يف الفكر .. منارة يف الدعوة
مجلة دعوية - اجتماعية - ثقافية

في ثوبها الجديد

اقرأ يف هذا العدد :

ملف العدد:
 استخدام األلعاب اإللكترونية .. ومشاهدة األفالم

الكارتونية وآثارهما على األجيال اجلديدة .
إشراقات إيمانية :

 مهتٍد من الصحراء قائاًل: كفيلي سبب هدايتي 
مشروعات ووقفيات :

 مشروع طالب العلم )أهداف واجنازات(
 األسرة المسلمة :

 هل فكرتي مبثلها ؟! 
 أجمل من الوردة..

 مشروع حياتك:من ُيِديُره؟ 

قيمة االشرتاك:

 10 د.ك لألفراد.
 12 د.ك للوزارات والهيئات واملؤسسات والشركات العامة واخلاصة.

لإلشتراك - اتصل يصلك مندوبنا
99515584 - 99733047 - 99631943
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اشرتك واحصل جمانا على :

 كتاب أسرار احلياة للكاتبة مرمي الوسمي .
 كتاب أوراد أهل السنة واجلماعة )احلجم املتوسط( - للكاتب : مؤيد عبد الفتاح حمدان .

 سلسلة أعزاء الصغار )1،2( )من إصدارات وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية( .

متيز يف الفكر .. منارة يف الدعوة
مجلة دعوية - اجتماعية - ثقافية

في ثوبها الجديد

اقرأ يف هذا العدد :

ملف العدد:
 استخدام األلعاب اإللكترونية .. ومشاهدة األفالم

الكارتونية وآثارهما على األجيال اجلديدة .
إشراقات إيمانية :

 مهتٍد من الصحراء قائاًل: كفيلي سبب هدايتي 
مشروعات ووقفيات :

 مشروع طالب العلم )أهداف واجنازات(
 األسرة المسلمة :

 هل فكرتي مبثلها ؟! 
 أجمل من الوردة..

 مشروع حياتك:من ُيِديُره؟ 

قيمة االشرتاك:

 10 د.ك لألفراد.
 12 د.ك للوزارات والهيئات واملؤسسات والشركات العامة واخلاصة.

لإلشتراك - اتصل يصلك مندوبنا
99515584 - 99733047 - 99631943
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�ضوؤال من ن�ضراين يريد الإ�ضالم

اأ�ضلم اأخي من �ضهور، واأنا اأي�ضًا اأريد اأن اأ�ضبح م�ضلمًا، واأعلم اأن 

الإ�ض��الم هو الدين ال�ضحيح واأن ق��راري بالدخول يف الإ�ضالم 

اأم��ر �ض��روري وهام واأنه قرار �ضائب ولكنن��ي مرتدد كثريًا ... 

فبماذا تن�ضحونني؟.

اجلواب

هنيئ��ا لأخيك، هنيئا لأخي��ك، هنيئا لأخيك، اللهم ثبته على 

ين. الإ�ضالم والفقه يف الدهّ

��ا بالن�ضب��ة لك اأيها ال�ضائ��ل فاإنك تقول باأن��ك تعرف ما هو  اأمهّ

القرار ال�ضحيح، وهذا عظيم وقد اخت�ضرت طريقًا بعيدًا ووقتًا 

طوي��اًل وبق��ي الآن و�ضع القرار الذي تعرف��ه مو�ضع التنفيذ.

م��ا هي قيم��ة احلياة - اأيه��ا ال�ضائ��ل العاق��ل - اإذا كانت بغري 

دي��ن، اأي قيمة للعي���س واأيهّ فائدة لل�ضعي والعم��ل اإذا مل يكن 

لأج��ل ر�ضى الل، ه��ل للحياة طعم وهل بع��د املوت جناة وهل 

ة بدون الدخ��ول يف الإ�ضالم، اإذا مل  ميك��ن اأن ُين��ال نعيم اجلنهّ

نعبد الل فماذا �ضنعبد؟ اأهواءنا .. �ضهواتنا؟ 

ه��ل ير�ضى العاق��ل اأن يكون عبدا ل�ضهوة فْرج ل تلبث اأن تزول 

اأو حفنة مال ل تلبث اأن ُترتك لريحل �ضاحبها عن هذه الدنيا 

الفانية؟ 

اإنهّ يف الإن�ض��ان روحا ل تطمئ��نهّ اإل بعبادة الل واإنهّ فيه �ضمريا 

ل يحي��ا اإل بنور الل، واإنهّ فيه نف�ضا ل ترتاح اإل بالأن�س بالل 

ل عليه والتوبة  وذكره ومناجات��ه وال�ضالة وال�ضيام له والتوكهّ

اإلي��ه، ق��ال الل تعاىل يف كتاب��ه القراآن الك��رمي: )اأََوَم��ْن َكاَن 

ا�ِس َكَمْن َمَثُلُه يِف  �ِضي ِبِه يِف النَّ َمْيًت��ا َفاأَْحَيْيَناُه َوَجَعْلَنا َلُه ُنوًرا مَيْ

ُلَم��اِت َلْي�َس ِبَخاِرٍج ِمْنَها .. ( الأنعام:122، وقال - عزهّ وجلهّ  الظُّ

-: )فم��ن ي��رد الل اأن يهديه ي�ضرح �ضدره لالإ�ضالم ومن ُيرد اأن 

د يف ال�ضماء(. قا حرجا كاأمنا ي�ضعهّ ي�ضله يجعل �ضدره �ضيهّ

د لأن��ه ينبن��ي عليها  ��ف اأو ت��ردهّ اإنهّ امل�ضاأل��ة ل حتت��اج اإىل توقهّ

ار والفوز ب�ضعادة الدنيا  العتق من النار والنجاة من غ�ضب اجلبهّ

والآخ��رة، والل الذي خلقك وخلق ال�ضم��اوات والأر�س اأعظم 

وطاعت��ه اأوجب م��ن اأقرب قري��ب واأعزهّ �ضدي��ق، فاأ�ضلم ت�ضلم، 

ة يف الثبات اأمام  ووال��داك �ضيعينك الل عليهما ومينحك الق��وهّ

ال�ضغ��وط، وم��ن يدري فرمب��ا تكون اأن��ت واأخوك �ضبب��ا لنجاة 

العائل��ة باأكمله��ا وقد قال الل تع��اىل للنبي مو�ض��ى عن اأخيه 

ه��ارون - عليهم��ا ال�ض��الم -: )�ضن�ضدهّ ع�ضدك باأخي��ك(، فقاما 

 . �ضويا بدعوة فرعون وقومه اإىل الل - عزهّ وجلهّ

ال�ضيخ حممد �ضالح املنجد.

تريد اعتناق الإ�ضالم

اأن��ا مهتمة جدًا بالدين الإ�ضالمي، وكنت دائمًا اأبحث عن دين 

يجعلن��ي اأ�ضع��ر بالقرب م��ن الل كما يفعل الإ�ض��الم ... فماذا 

اأفعل لكي اأدخل يف الإ�ضالم؟. 

اجلواب

��ه مبا�ضرة  اإن الإ�ض��الم بح��ق هو الدين ال��ذي ي�ضل العبد بربهّ

ف�س  ع��ن طريق التوحيد والعب��ادة مما يبعث ال�ضكين��ة يف النهّ

عادة للمخلوق بهذه العالقة الفريدة  والطماأنينة ويجلب ال�ضهّ

جاء واخل�ض��وع لل تعاىل  امل�ضتمل��ة على احلب واخل��وف والرهّ

وه��ذا املعن��ى ال�ضحيح للعب��ادة التي يجتمع فيه��ا عمل القلب 

م��ع عمل الل�ض��ان بذكر الل بالإ�ضافة اإىل عم��ل اجلوارح كما 

يتجلهّ��ى ذلك بال�ضالة وال�ضوم والزكاة وتالوة القراآن وغريها 

فتاوى المسلم الجديد 
اإعداد: ح�شن علي ح�شن

يف هذا الباب )فتاوى واأحكام( �ضوف نقدم للم�ضلمني اجلدد جملة من الفتاوى ال�ضادرة عن كبار علماء الأمة الإ�ضالمية، والتي 

زخرت بها املو�ضوعات وكتب الفقه، والدرا�ضات املتخ�ض�ضة يف هذا املجال، وهي فتاوى تتعلق باأمور دينهم وحياتهم ومعامالتهم 

يف �ضتى مناحي احلياة.

�لعدد �ل�ساد�س و�لثمانون -�أبريل - 2010



31

مما �ضرتين اأثره بنف�ضك اإن �ضاء الل.

ل��ت اإليها كانت من اأمرين  ول �ض��كهّ اأنهّ ه��ذه النتيجة التي تو�ضهّ

عقل �ضحيح وتوفيق من الل.

خول يف الإ�ض��الم فاإنه عملية �ضهل��ة جدا تتمثل  ��ا ع��ن الدهّ واأمهّ

اأنهّ  واأ�ضه��د  اإل الل  اإل��ه  اأن ل  اأ�ضه��د  بنطق��ك بال�ضهادت��ني: 

حممدًا ر�ضول الل.

ال�ضيخ حممد �ضالح املنجد

خول يف دين الإ�ضالم �ضهولة الدهّ

اأبل��غ من العم��ر ال�ضاد�ضة ع�ضرة، وقد قم��ت ببحث مكثهّف عن 

ين الإ�ضالمي، واأري��د حقًا اأن اأكون م�ضلمًا، فهل اأ�ضتطيع اأن  الدهّ

اأكون كذلك فعاًل؟.

اجلواب

من حما�ضن الدين الإ�ضالمي اأنهّ العالقة فيه بني العبد والربهّ 

لي�س فيها و�ضائط ومن حما�ضنه اأنهّ الدخول فيه ل يحتاج اإىل 

اإج��راءات ومعام��الت تت��مهّ عند الب�ض��ر ول موافق��ة اأ�ضخا�س 

��ر ميك��ن اأن يفعله اأي  خ��ول في��ه �ضهل مي�ضهّ ن��ني ب��ل اإنهّ الدهّ معيهّ

اإن�ض��ان ولو كان وحده يف �ضحراء اأو غرفة مغلقة، اإنهّ الق�ضية 

كلهّه��ا هي نطق بجملت��ني جميلتني حتويان معن��ى الإ�ضالم كلهّه 

��ه وا�ضت�ضالم��ه  لربهّ الإن�ض��ان  الإق��رار بعبودي��ة  وتت�ضمن��ان 

��ه اإلهه وم��وله واحلاكم فيه مبا ي�ض��اء واأنهّ  ل��ه واعرتاف��ه باأنهّ

حممدا عبد الل ونبيه الذي يجب اإتباعه مبا اأوحي اإليه من 

��ه واأنهّ طاعته من طاع��ة الل - عزهّ وجلهّ -فمن نطق بهاتني  ربهّ

ال�ضهادت��ني موقن��ا بهم��ا وموؤمنا �ض��ار م�ضلمًا وفردًا م��ن اأفراد 

امل�ضلم��ني له ما للم�ضلم��ني من احلقوق وعليه م��ا على امل�ضلمني 

من الواجبات ويبداأ بعدها مبا�ضرة باأداء ما اأوجبه الل عليه 

رعي��ة كاأداء ال�ضلوات اخلم���س يف اأوقاتها  م��ن التكالي��ف ال�ضهّ

وال�ضي��ام يف �ضه��ر رم�ضان وغري ذلك، ومن هن��ا يتبنيهّ لك اأيتها 

ال�ضائل��ة احل�ضيف��ة اأنهّ��ك ت�ضتطي��ع ف��ورا اأن ت�ضبح��ي م�ضلمة 

فقوم��ي واغت�ضلي وقويل: )اأ�ضه��د اأن ل اإله اإل الل واأ�ضهد اأنهّ 

حممدا عبده ور�ضوله(. 

ال�ضيخ حممد �ضالح املنجد

كيف يدعو امل�ضلم املراأة الكافرة

اأدر���س بجامع��ة بها عدد كبري من غ��ري امل�ضلمني، وكثري من 

اأ�ضدقائي ي�ضاألونني ع��ن الإ�ضالم، كذلك هناك عدد كبري 

من زميالت الدرا�ضة يفعلن كذلك، ويحدث هذا عادة فيما 

بينن��ا بعيدًا ع��ن النا�س فه��ل يجوز ذلك لغر���س اإقناعهم 

بالإ�ضالم؟. 

اجلواب

علي��ك بدعوة من ت�ضتطي��ع لالإ�ضالم والدخول يف دين الل 

ي��ن وميزات��ه العظيمة  - ع��زهّ وج��لهّ - وبيان ق��وة هذا الدهّ

الناجح��ة  احلل��ول  م��ن  في��ه  وم��ا  للب�ضري��ة  ومنا�ضبت��ه 

مل�ضكالته��ا وبي��ان وج��وب اتباع��ه ل اتباع غ��ريه، كلهّ ذلك 

بالعل��م ال�ضحي��ح والأدل��ة والرباه��ني التي تعرفه��ا واأنت 

د منها، كلهّ ذل��ك باحلكمة واملوعظة احل�ضنة وجدال  متاأكهّ

الكافرين بالتي هي اأح�ضن. 

عوة متقيهّدة  وينبغ��ي اأن تكون طريقتك واأ�ضاليب��ك يف الدهّ

باأح��كام ال�ضريعة الإ�ضالمية فال يجوز - على �ضبيل املثال 

ع��وة وعليك اأن  - اأن تختل��ي بام��راأة كاف��رة ولو لأجل الدهّ

حت��ذر م��ن اإقامة العالقات م��ع الن�ض��اء واأن تنتبه ملداخل 

ب  عوة والتقرهّ يط��ان الذي قد يدخل عليك من باب الدهّ ال�ضهّ

اإىل الل بن�ض��ح الكاف��رات ث��مهّ ينته��ي ب��ك اإىل الفتت��ان 

��ا اأن تقوم بها الن�ض��اء امل�ضلمات  ، فدع��وة الكافرات اإمهّ به��نهّ

َك��ر امل�ضل��م عن طري��ق توزيع  مه��ا الذَّ اأو يقدهّ

ب��ات اأو باإلقاء الكلمات  الأ�ضرط��ة اأو الكتيهّ

��د النهّظر  واملحا�ض��رات العام��ة دون تق�ضهّ

اإىل الن�ضاء.

ال�ضيخ حممد �ضالح املنجد

واإىل اللق��اء يف حلق��ة قادمة من حلقات 

فتاوى امل�ضلم اجلديد ...
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مهتٍد من الصحرا 
 ناجاش َفّر :كفيلي سبب هدايتي

بقلم: حممود بكر

ه��ذه الق�ض��ة ل ن�ضتطي��ع اأن نقول عنها 

�ض��وى اإنه��ا ترجم��ة لالآي��ة القراآني��ة: 

ا���َس َعَلْيَه��ا  ِ الَِّت��ي َفَط��َر النَّ
َّ

)ِفْط��َرَة الل

ُم  ي��ُن اْلَقيِّ ِ َذِلَك الدِّ
َّ

ْل��ِق الل َل َتْبِدي��َل خِلَ

ا���ِس َل َيْعَلُم��وَن( الروم:  َوَلِك��نَّ اأَْكَرَ النَّ

30، فهذا الدين هو الدين احلق، حتتاج 
اإلي��ه النفو���س كم��ا حتت��اج اإىل الغذاء 

والهواء.. فهو اإن�ضان يعي�س يف ال�ضحراء 

وكم��ا ه��و حمت��اج اإىل الظ��ل وامل��اء ول 

غناء ل��ه عنهما، فهو بحاج��ة اأي�ضًا اإىل 

برب��اط  روح��ه  ليغ��ذي  الإمي��ان  دفء 

يربطه باخلالق �ضبحانه وتعاىل.

كن��ا باجله��راء يف الأ�ضب��وع قبل الأخري 

م��ن �ضهر رم�ضان ع��ام 2009م، وبعد اأن 

تقابلنا مع الأخ )كا�ضتوري( الذي كتبنا 

ق�ضت��ه يف ع��دد �ضاب��ق، اأخربن��ا رئي���س 

ق�ض��م الدع��وة الأخ )عي��ادة ال�ضمري( 

باأن هناك اأح��د الأ�ضخا�س على م�ضافة 

بعي��دة نوع��ًا م��ا ولك��ن ق�ضت��ه موؤث��رة 

رغ��م ب�ضاطته��ا، وانطلقن��ا م��ن مقر فرع 

اجلهراء وعرجت بنا ال�ضيارة اإىل خارج 

مدينة اجلهراء و�ضرنا ملدة ن�ضف �ضاعة 

الدخ��ول مبنطق��ة  بداأن��ا  ث��م  تقريب��ًا 

�ضحراوي��ة ل يوج��د به��ا �ض��وى رع��اة 

الغن��م اأو الإب��ل.. �ضبح��ان الل اأهن��اك 

اأ�ضخا���س يف مثل هذه ال�ضحراء.. فقال 

يل �ضاحب��ي عي��ادة: اإن اللجن��ة و�ضلت 

م��ن اأج��ل دع��وة غ��ري امل�ضلم��ني لأبع��د 

م��ن ذلك.. وه��ذا الأخ ه��و اأحدهم، ول 

ت�ضتغرب ذلك..

و�ضق��ت ال�ضي��ارة طريقه��ا اإىل اأن و�ضلنا 

اإىل �ضاحب هذه الق�ضة..

البداية

( هن��دي اجلن�ضية  اأ�ضم��ي )ناجا���س َف��رهّ

اأحت��دث بلغ��ة التلغ��و، واأبلغ م��ن العمر 

)45( عام��ًا، ول��دت يف منطق��ة يعم��ل 

اأهلها بالزراعة، وه��ي املهنة التي ورثها 

تل��ك  وتتمي��ز  الأج��داد،  ع��ن  الآب��اء 

املنطق��ة باأن الغالبية فيه��ا من امل�ضلمني 

واأقليته��ا من الهندو�س حي��ث يوجد بها 

700 بيت��ًا للم�ضلم��ني ومن 40 اإىل 53 

بيت للهندو�س.

بالهندو�ضي��ة  تدي��ن  عائل��ة  يف  ن�ض��اأت 

حي��ث كان الوال��دان ي�ضطحبونن��ا اإىل 

املعب��د للتعبد اإل انن��ا مل نكن منتظمني 

يف العبادة.

عندما كنت يف احلادية ع�ضر من عمري 

اأدرك��ت من خ��الل زيارتي لتل��ك املعابد 

كي��ف تك��ون العب��ادة عن��د الهندو���س، 

فهناك اآلهة ولي�س اإلهًا واحدًا ولكل اإله 

وظيف��ة فداك�ضاين��ي ه��و اإل��ه ال�ضعادة 

الزوجي��ة، وط��ول العم��ر، وكالك��ي ه��و 

اإل��ه  ه��و  وكايل  فيه��ا،  احلاف��ظ  الإل��ه 

امل��وت، هذا غ��ري الآله��ة الأخ��رى، وكل 

تلك الآلهة تتمثل يف ال�ضور والتماثيل، 

ويتم تقدمي القرابني لها.

ل زلت �ضغريًا

وعندم��ا بلغ��ت الثانية ع�ض��ر من عمري 

وبحكم كوين يف منطقة كلها من امل�ضلمني 

املنطق��ة  يف  )امل��ال(  املعل��م  كان  فق��د 

يتح��دث معرت�ض��ًا على عب��ادة احلجارة 

والأ�ضجار وتق��دمي القرابني لها، بحكم 
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اأنه��ا ل تنف��ع ول ت�ضر، كم��ا اأنه يقول: 

اإنه ل توجد اإلهة متعددة بل اإله واحد، 

ف��كان هذا ال��كالم يثري يف نف���س العديد 

م��ن الأ�ضئلة، فه��ذه الآلهة م�ض��ى عليها 

ده��رًا وه��ي مبكانها ل تتح��رك حتى ما 

يق��دم له��ا ل ت�ضتطي��ع اأخ��ذه، كم��ا اأنه 

كلم��ا ناجيتها فال جميب.. فهل هي حقًا 

حج��ارة ل ت�ض��ر ول تنفع..؟!،توجهت 

ب�ضوؤايل لوال��دي، فاأجابني اأبي: اأنت ل 

زلت �ضغريًا ل تعرف �ضيئًا.

وب��داأت نف�ضي تزهد يف الذه��اب للتعبد 

معه��م حي��ث مل يك��ن وال��داي يجرباين 

عل��ى الذه��اب انطالق��ًا م��ن حريت��ي يف 

اختيار ما اأ�ضاء لعبادته.

الكويت

وا�ضتم��رت احلال��ة عل��ى م��ا ه��ي علي��ه 

وتزوج��ت ورزقني الل باأربع من البنات 

تزوجت منهن اثنتان وولد واحد مازال 

يدر�س باملدر�ضة.

بع��د 15 عامًا من ال��زواج كربت اأ�ضرتي 

واحتياجاته��م،  مطالبه��م  وازدادت 

وفكرت يف ال�ضف��ر اإىل اخلليج كما يفعل 

الكثري م��ن اأبناء بلدي ووج��دت فر�ضة 

عم��ل بدول��ة الكوي��ت واأخ��ربت اأهل��ي 

و�ضاورتهم ووافقوا.

املعاملة احل�ضنة

جئ��ت اإىل الكوي��ت من��ذ ث��الث �ضن��وات 

وعمل��ت مبدين��ة اجله��راء وتنقلت بني 

اأماكن خمتلفة للعمل ث��م انتقلت للعمل 

ل��دى كفيل��ي الأخ��ري )�ضع��ود فرح��ان( 

مبهن��ة راع��ي اإب��ل به��ذه املنطق��ة التي 

ت��راين به��ا الآن، ومن��ذ اأن اأتي��ت للعمل 

لدي��ه وهو يعاملني معامل��ة ح�ضنة، فهو 

ل يرتكن��ي هن��ا لوح��دي، ب��ل ياأت��ي يل 

بالطعام وامل��اء واإذا مر�ضت اأت�ضل عليه 

ياأتي من فوره ويذهب بي اإىل الطبيب ول 

. يرتكني اإل بعد اأن يكون قد اطماأن عليَّ

ل  فه��و  املعامل��ة  ه��ذه  يف  اأفك��ر  وكن��ت 

ي�ضع��رين اأنن��ي �ضخ�س خمتل��ف عنه بل 

هن��اك راب��ط م��ا، فه��و يح�ض��ن معاملتي 

كاإن�ضان.. ما �ضبب هذه الأخالق الراقية 

يف التعامل؟، وكان هذا ال�ضوؤال يحريين.

وعندما ياأتي مع اأ�ضدقائه ويحني وقت 

ال�ضالة.. ي��وؤذن اأحده��م ويقومون اإىل 

ال�ض��الة يف �ض��ف واح��د، وكن��ت اأنظ��ر 

اإليه��م بتعج��ب.. األي���س له��ذه ال�ض��الة 

وقت ومكان حمدد.. اإنهم ي�ضلون هنا يف 

ال�ضحراء يف نظام عجيب.. وكانت هذه 

ال�ضورة تلفت انتباهي كثريًا..

وطلب��ت منه اأن اأعرف �ضيئًا عن الإ�ضالم 

به��ا  اأحت��دث  الت��ي  الهندي��ة  بلغت��ي 

)التلغ��و(، فاأح�ضر يل كتيبات واأ�ضرطة 

واأ�ضرط��ة،  بالإ�ض��الم  التعري��ف  ع��ن 

واأح�ضر يل كا�ضيت لكي اأ�ضمعها.

وبع��د اأن انتهيت من قراءته��ا و�ضماعها 

تل��ك  �ضب��ب  ه��و  الإ�ض��الم  اأن  عرف��ت 

املعاملة احل�ضن��ة، واأن النا���س �ضوا�ضية 

يف الإ�ض��الم ولذل��ك هم ي�ضطف��ون �ضفًا 

واحدًا يف ال�ضالة..

�ضوف اأذهب للهند

طلب��ت م��ن كفيل��ي اأن اأعل��ن اإ�ضالمي اإل 

اإن��ه كان ل يجيبن��ي، وظلل��ت اأكلم��ه يف 

ه��ذا ال�ض��اأن اأك��ر م��ن �ضن��ة.. وقلت له 

اأخ��ريًا: اإذا مل اأ�ضل��م �ض��وف اأذه��ب اإىل 

اإىل  فاأخ��ذين  هن��اك..  واأ�ضل��م  الهن��د 

باجله��راء  بالإ�ض��الم  التعري��ف  جلن��ة 

وهناك تقابل��ت مع الداعي��ة �ضيخ عبد 

ال�ض��الم )لغة التلغ��و(، حي��ث دار بيننا 

حوار ع��ن الكثري من الأ�ضي��اء وبخا�ضة 

عن ال�ض��الة، وكيف اإن النا���س �ضوا�ضية 

يف الإ�ضالم..

اإ�ضهار اإ�ضالمي �ضر �ضعادتي

 وح��ان وق��ت اإ�ضه��ار اإ�ضالم��ي، واأ�ضهرت 

اإ�ضالم��ي م��ع اإخ��واين يف م�ضج��د )عمر 

جن��وب  يف   -�- اخلط��اب  اب��ن 

اجلهراء، وكنت �ضعيدًا غاية ال�ضعادة.. 

�ض��يء كان ي�ض��دين ه��و تهنئ��ة  واأك��ر 

يف  م��ن  كل  اأن  واأح�ض�ض��ت  امل�ضلم��ني 

رابط��ًا  واأن هن��اك  اأخ��واين..  امل�ضج��د 

قوي��ًا يربطني به��م، فهم فرح��ون جدًا 

باإ�ضالمي.

من مقولت ناجا�س فر

-كفيلي �ضبب هدايتي.

-ل اأبتغ��ي باإ�ضالم��ي �ض��وى ر�ضاء الل - 

عز وجل- .

باجله��راء  اللجن��ة  ف��رع  اإىل  -اأذه��ب 

وقدتعلم��ت كيف اأ�ضلي وكي��ف اأ�ضوم؟. 

-حفظ��ت الفاحتة وذهب��ت اإىل العمرة 

ودعوت اأب��ي واأمي اإىل الإ�ض��الم واأ�ضلي 

الفجر حا�ضرًا.

-النا���س يف الإ�ض��الم �ضوا�ضي��ة كاأ�ضن��ان 

اأردت  اإذا  كن��ت  ال�ضاب��ق  ويف  امل�ض��ط، 

ال�ض��الة كان عل��ي اأن اأدف��ع م��اًل لذا مل 

اأكن اأذهب اإىل ال�ضالة.

-اإنن��ي اأدع��و غ��ري امل�ضلم��ني يف املنطقة 

التي اأنا بها حيث اأجمعهم يف امل�ضاء بعد 

انته��اء العمل واأح�ض��ر لهم كتب اللجنة 

كل ح�ض��ب لغت��ه واحلمد لل فق��د اأ�ضلم 

على يدي ثالثة اأ�ضخا�س.

-قمت بدعوة ابنتاي الكبريتان اللت����ان 

وعند  الكوي����ت،  يف  هن�ا  معي  يعي�ض���ان 

�لعدد �ل�ساد�س و�لثمانون -�أبريل - 2010
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ا�ضم��ي كروين فراي��زن م��ن دايانا وهي 

دول��ة �ضغ��رية يف جن��وب اأمري��كا قرب 

الربازي��ل وفنزويال ع��دد �ضكانها مليون 

ن�ضم��ة، ن�ضفهم من امل�ضلم��ني وم�ضاحتها 

مثل م�ضاحة الكويت تقريبًا وتعترب من 

الدول املتحررة اىل حد ما.

غادرت دايانا اإىل اأمريكا يف عام 1993 

واأكمل��ت  �ضن��وات  ع�ض��ر  عم��ري  وكان 

تعليم��ي هن��اك اإىل اأن اأنهي��ت درا�ضت��ي 

الثانوية ثم اأنهي��ت الدرا�ضة اجلامعية، 

وكان اأعمل موظف خمازن.

يف فرتة املراهق��ة كان والداي يحر�ضان 

على اأن اأذهب معهم اإىل الكني�ضة ولكني 

عندم��ا ك��ربت اأقلعت ع��ن الذه��اب اإىل 

هن��اك لأنن��ي كن��ت ل اأفه��م �ضيئ��ًا مم��ا 

يح��دث م��ن ح��ويل. ومل اأكن مقتنع��ا اأو 

متاأك��دًا م��ن جدي��ة ه��ذه الطقو�س غري 

اأنن��ي موؤم��ن بوجود ق��وة عظيمة خلف 

ه��ذا الك��ون اإ�ضاف��ة اإىل اإمي��اين بي��وم 

احل�ضاب.

يف املجتم��ع اجلدي��د مل اأتفاع��ل مع��ه، 

امل�ضلم��ني  الأ�ضدق��اء  بع���س  يل  وكان 

هناك ولكننا مل نناق�س اأي اأمور دينية 

ب�ض��كل عمي��ق اآن��ذاك. وم��ع ه��ذا، كان 

هن��اك �ضي��ئ ب��اٍق يف عقل��ي يتزاي��د مع 

م��رور الأي��ام وم��ع تعاظ��م م�ضوؤوليت��ي 

جت��اه اأ�ضرت��ي حيث كن��ت حري�ضًا على 

اإيج��اد الطري��ق ال�ضحيح ال��ذي يجلب 

يل مزيد من املعرفة واحلياة ال�ضعيدة.

جئ��ت للكويت للعم��ل منذ ع��ام تقريبًا 

ويف الواقع مل اأواجه اأي مواقف �ضلبية 

هن��ا بالكوي��ت، ولكن تعاملي م��ع العرب 

كان �ضل�ض��ًا ومي�ض��رًا حي��ث اأنن��ي  اأعرف 

كث��ريًا منهم منذ قدوم��ي، ويبدو عليهم 

عالمات احلياة ال�ضعي��دة ويعي�ضون بال 

قل��ق بالرغم م��ن اأن بع�ضه��م يتقا�ضون 

اأقل مما اأح�ضل علي��ه ولكن يبدوا اأنهم 

اأ�ضع��د كثريًا من��ي ولديهم راح��ة البال 

التي تنق�ضني.

لقد �ضمعت عن الإ�ضالم منذ وقت طويل 

وبال�ضب��ط عندم��ا كان عم��ري ت�ضع��ة 

ع�ضر عام��ًا حيث ج��ذب انتباهي م�ضهد 

احلجيج عندم��ا كنت اأ�ضاهد التلفزيون 

النا���س  م��ن  هائل��ة  اأع��دادًا  ووج��دت 

متجمعني يف م��كان واح��د وزيهم واحًد 

وعرف��ت اأن هذا امل�ضهد خا�س بامل�ضلمني 

حيث يق�ض��ون اأحد �ضعائرهم املقد�ضة.

وقد هالني هذا امل�ضهد الذي مل اأر مثله من 

قبل، و�ضاألت فعرفت اأن ماليني امل�ضلمني 

يلتزم��ون بالذه��اب اإىل هناك كل عام.

وكان لهذا امل�ضهد تاأثري عميق يف نف�ضي، 

وكان اأحد الأ�ضباب التي جعلتني اأ�ضعى 

للتعرف على الإ�ضالم عن قرب.

وبع��د اأن اأخ��ذت وقت��ا يف التفكري قررت 

اأن اأتع��رف على الإ�ض��الم وقمت بقراءة 

العدي��د من الكتب ع��ن الإ�ضالم، وكذلك 

جلئت اإىل الطالع على بع�س املو�ضوعات 

بالجنليزي��ة عن الإ�ض��الم ب�ضكل يومي 

كروين فرايزن: مشهد الحجيج ورا إسالمي
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ال��ك��ن��ي�����ش��ةلأن��ن��ي  اإىل  ال���ذه���اب  ع���ن  اأق��ل��ع��ت 

ك��ن��ت ل اأف��ه��م ���ش��ي��ئ��ًا مم��ا ي��ح��دث م��ن ح��ويل
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خا�ضة عند وجود وقت فراغ.

وتكون��ت ل��دي عقي��دة ع��ن الإ�ض��الم.. 

ف�ضاأل��ت  ق��رب  ع��ن  التع��رف  ف��اأردت 

فاأر�ضدوين عن جلنة التعريف بالإ�ضالم 

مب�ضجد امل��ال �ضالح، وهن��اك تقابلت مع 

وتناق�ض��ت  كان��ون،  اأب��و  اإبراهي��م  الأخ 

مع��ه ح��ول بع���س املفاهيم الت��ي تتعلق 

بالإ�ض��الم وكذل��ك الأ�ضئل��ة الت��ي كانت 

غري مفهوم��ة بالن�ضبة يل، وخل�ضت اإىل 

نتيجة واحدة هي اأن الإ�ضالم هو الدين 

الأحق بالإتباع.

اإ�ضهار اإ�ضالم

ويف م�ضج��د املال �ضالح مبدين��ة الكويت 

كنت عل��ى موعد لإ�ضه��ار اإ�ضالمي، حيث 

نطق��ت ال�ضهادت��ني اأمام جم��وع امل�ضلني 

م��ن  النته��اء  مبج��رد  ك��ربوا  الذي��ن 

ال�ضه��ادة، فكانت �ضعادتي بتلقي التهاين 

ل تو�ضف، فهي حلظات ل تن�ضى.

اإعجاب

ال�ض��يء ال��ذي يعجبن��ي ه��و اأن غالبية 

امل�ضلم��ني هن��ا لديه��م اله��دوء النف�ض��ي 

وراحة الب��ال واحلي��اة الب�ضيطة بغ�س 

م�ضتوياته��م  اأو  اأعماره��م  ع��ن  النظ��ر 

الجتماعي��ة، فهم يب��دون يل �ضعداء.. 

الأم��ر ال��ذي اأمتن��اه يل اأي�ض��ا يف الدنيا 

ويف يوم احل�ضاب. 

من مقولت كروين فرايزن:

-انن��ي �ضخ���س ب�ضي��ط ج��دًا يف طباعي 

وتفك��ريه. لذلك اأ�ضعى ملعرف��ة الطريق 

ال�ضحي��ح للو�ض��ول اإىل النج��اح يف ي��وم 

احل�ض��اب، وهو ما وفقني اإليه الل – عز 

وجل -. 

اأي م�ض��اكل  اأرغ��ب يف احلي��اة ب��دون   -

واأك��ون عل��ي الطري��ق ال�ضحي��ح حي��ث 

اأ�ضعر اأحيانًا بال�ضيق لأنني ل اأملك مثل 

هذه ال�ضعادة يف حياتي.

-اأرغب يف قراءة ترجمة معاين القراآن 

بالإجنليزي��ة كامل��ة اأوًل، ث��م اأ�ضتم��ر 

يف ق��راءة املزي��د م��ن الكت��ب واملقالت 

لأكت�ض��ف اأكر م��ا هو احلقيق��ي وما هو 

�لعدد �ل�ساد�س و�لثمانون -�أبريل - 2010

ف��ه��و   ، احل���ج���ي���ج  م�������ش���ه���د  ه���ال���ن���ي  ل���ق���د 

ق��ب�����������ل م�������ن  م��ث��ل�����������ه  اأرى  ل��������م  م�����ش��ه��������د 

الإ�ش�������الم ه�������و الدي���������ن الأح������ق بالإتب������اع
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حقيقة بنا األهرامات

معجزة قرآنية جديدة تؤكد أن األهرامات
قد ُبنيت من الطين

بقلم عبد الدائم الكحيل

ه��ذا البحث يق��دم حقائق دامغ��ة تثبت 

اأن الكثري من التماثي��ل والأهرامات التي 

اإمن��ا كان  كان��ت ُت�ضن��ع زم��ن الفراعن��ة 

اأ�ضا�ضها الط��ني، والقراآن الك��رمي هو اأول 

كت��اب يك�ض��ف لن��ا ه��ذا ال�ضر ال��ذي بقي 

خمتفي��ًا لقرون طويلة، وه��ذا ي�ضهد على 

اإعجاز القراآن من الناحية التاريخية.

ه��ل �ضتبق��ى الأهرام��ات الت��ي نعرفها من 

عجائب الدنيا ال�ضبع؟ وهل وجد العلماء 

م�ض��ر  يف  الأهرام��ات  بن��اء  للغ��ز  ح��اًل 

القدمية؟ وه��ل ل زال البع���س يعتقد اأن 

اجل��ن هم من بنوا ه��ذه الأهرامات؟ وهل 

ميكن اأن ن�ض��دق اأن خملوقات من الف�ضاء 

اخلارجي قامت ببناء اأهرامات م�ضر؟...

وا�ضتم��رت  الدني��ا  م��الأت  تكهن��ات  ه��ذه 

لع��دة ق��رون، ولك��ن الكت�ض��اف اجلدي��د 

ال��ذي قدمه علم��اء م��ن فرن�ض��ا واأمريكا 

�ض��وف يغري نظ��رة العلماء لالأب��د، و�ضوف 

يعط��ي تف�ض��ريًا علمي��ًا ب�ضيطًا ل�ض��ر بناء 

الأهرام��ات، ولك��ن الأعج��ب م��ن ذلك اأن 

هذا ال�ضر موج��ود يف القراآن الكرمي منذ 

اأربعة ع�ضر قرنًا!!!

كان املعتق��د اأن الفراعن��ة قام��وا بنح��ت 

احلج��ارة ولك��ن ال�ض��وؤال: كي��ف ج��اءت 

اإن��ك  حت��ى  متطابق��ة  احلج��ارة  جمي��ع 

احلج��ر  ب��ني  �ضع��رة  م�ضاف��ة  جت��د  ل 

والآخ��ر؟ واأي��ن املع��دات والأزامي��ل التي 

ا�ضتخدم��ت يف نح��ت احلج��ارة؟ فل��م يتم 

العث��ور حت��ى الآن عل��ى اأي واح��د منها؟ 

اإن ه��ذا الكت�ضاف يوؤكد اأن العلماء كانوا 

الأهرام��ات  اأن  ظن��وا  عندم��ا  خمطئ��ني 

ُبني��ت م��ن احلج��ارة، والأق��رب للمنط��ق 

واحلقيق��ة اأن نقول اإن ح�ضارة الفراعنة 

قامت على الطني!!

حقائق علمية جديدة

م��ن احلقائق العلمي��ة اأن اله��رم الأعظم 

كان يرتف��ع 146 م��رتًا وهو اأعلى بناء يف 

الع��امل مل��دة 4500 ع��ام، وا�ضتمر كذلك 

حت��ى الق��رن التا�ض��ع ع�ض��ر. والنظري��ة 

الربوف�ض��ور  يقرتحه��ا  الت��ي  اجلدي��دة 

الفرن�ض��ي    Joseph Davidovitsمدير 

اأن  فيه��ا  يوؤك��د    Geopolymer معه��د 

الط��ني،  م��ن  اأ�ضا�ض��ًا  بني��ت  الأهرام��ات 

وا�ضُتخدم الط��ني كو�ضيلة لنقل احلجارة 

على �ضكك خا�ضة.

ويفرت���س البحث اأن الط��ني ومواد اأخرى 

اأُخ��ذت من تربة نهر الني��ل وُو�ضعت هذه 

امل��واد معًا يف قوالب حجرية حمكمة، ثم 

�ضخن��ت لدرجة ح��رارة عالي��ة، مما اأدى 

اإىل تفاع��ل هذه امل��واد وت�ضكيلها حجارة 

ت�ضبه احلج��ارة الناجتة عن الرباكني اأو 

التي ت�ضكلت قبل ماليني ال�ضنني.

كذلك هن��اك تنا�ضق يف البنية الداخلية 

لالأحجار، وهذا يوؤكد اأنه من غري املعقول 

اأن تكون قد جلبت ثم نحتت بهذا ال�ضكل، 

والحتم��ال الأك��ر واقعي��ة اأنه��م �ضبوا 

الطني يف قوالب فجاءت اأ�ضكال الأحجار 

متنا�ضقة متامًا مثلما ن�ضبُّ اليوم الأدوات 

جمي��ع  فتاأت��ي  قوال��ب  يف  البال�ضتيكي��ة 

القطع مت�ضاوية ومت�ضابهة متامًا. 

لق��د ا�ضُتعمل املجهر الإلك��رتوين لتحليل 

عين��ات م��ن حج��ارة الأهرام��ات، وكانت 

النتيجة اأق��رب لراأي ديفيدويف، وظهرت 

بلورات الكوارتز املت�ضكلة نتيجة ت�ضخني 

الط��ني وا�ضحة، و�ض��رح باأنه ل يوجد يف 

الطبيعة مثل ه��ذه الأحجار، وهذا يوؤكد 

اأنها �ضنعت من قبل الفراعنة. وقد اأثبت 

التحليل الإلكرتوين على املقيا�س امل�ضغر 

ج��دًا، وج��ود ث��اين اأك�ضي��د ال�ضيليك��ون، 

وهذا يثبت اأن الأحجار لي�ضت طبيعية.

وال��ذي  اإن كت��اب  Davidovitsال�ضه��ري 

جاء بعنوان:

Ils ont bati les pyramides  ون�ض��ر 
بفرن�ض��ا ع��ام 2002 حل جمي��ع امل�ضاكل 

والألغ��از التي ن�ضجت ح��ول طريقة بناء 

الأهرامات، وو�ضع اآلية هند�ضية ب�ضيطة 

للبن��اء من الط��ني، وكان مقنع��ًا لكثري من 

الباحثني يف هذا العلم.

الأف��ران  اأن  الباحث��ني  بع���س  ويوؤك��د 

ا�ضتخدم��ت قدمي��ًا ل�ضناع��ة  املواق��د  اأو 

ال�ضرياميك والتماثيل. فكان ال�ضتخدام 

ال�ضائع للن��ار اأن ي�ضنعوا متثاًل من الطني 

املم��زوج باملعادن وبع�س امل��واد الطبيعية 

ث��م يوق��دون علي��ه الن��ار حت��ى يت�ضل��ب 

وياأخ��ذ �ض��كل ال�ضخ��ور احلقيقي��ة. وقد 

ر�ضم فرعوين على اأحد جدران الهرم الداخلية ُيظهر 

طريق��ة اإيقاد الن��ار عل��ى الطني ومزج��ه ومعاجلته 

بطريق��ة خا�ضة، وطبع��ًا كان الفراعنة ي�ضتخدمون 

الرموز، وقد ترمز هذه اللوحة اإىل تقنية �ضنع الطني 

وم��ن ثم و�ضعه يف اأوعية ونقله من اأجل بناء حجارة 

اله��رم. ومع اأن الفراعن��ة اأخفوا هذا ال�ض��رهّ اإل اأنهم 

ترك��وا ر�ضومًا يف داخل الهرم تدل عليه، والل اأعلم.

�ضورة من الأعلى لهرم خوفو الأكرب، حيث نالحظ اأن هذا الهرم كان اأعلى بناء يف العامل حيث بلغ ارتفاعه 

بح��دود 146 م��رتًا، وا�ضتخ��دم يف بنائه ماليني الأحج��ار وكل حجر يزن عدة اأطن��ان، اإنه عمل �ضخم يدل 

على القوة التي و�ضل اإليها الفراعنة قبل 4500 �ضنة.
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ا�ضتخدمت العدي��د من احل�ضارات اأ�ضلوب 

الطني امل�ضخن ل�ضنع الأحجار والتماثيل 

والأدوات.

كما اأك��دت الأبحاث جميعها اأن الطريقة 

التي كان ي�ضتخدمها الفراعنة يف الأبنية 

العالي��ة مثل الأهرام��ات، اأنه��م ي�ضنعون 

�ضككًا خ�ضبية تلتف حول الهرم بطريقة 

حلزونية مثل عري�ض��ة العنب التي تلتف 

حول نف�ضها وت�ضعد لالأعلى.

اأبحاث اأخرى ت�ضل اإىل النتيجة ذاتها:

لق��د اأثبت��ت حتالي��ل اأخ��رى با�ضتخ��دام 

الأ�ضع��ة ال�ضيني��ة وج��ود فقاع��ات هواء 

داخل العين��ات املاأخوذة م��ن الأهرامات، 

ومثل ه��ذه الفقاعات ت�ضكل��ت اأثناء �ضب 

القوال��ب التي �ضي�ض��بهّ فيه��ا الطني ونقل 

الطني من الأر���س وال�ضعود به يف اأوعية 

�ضغ��رية كل عامل يحمل وع��اء فيه �ضيء 

م��ن الطني ثم ميل��وؤوا القال��ب، وبعد ذلك 

تاأت��ي عملي��ة الإحم��اء عل��ى الن��ار حتى 

يت�ضكل احلجر، وي�ضتق��ر يف مكانه وبهذه 

الطريق��ة ي�ضمنوا اأن��ه ل توجد فراغات 

ب��ني احلجر والآخر، مما �ضاه��م يف اإبقاء 

هذه الأهرامات اآلف ال�ضنني..

احلقيق��ة العلمي��ة تتطابق م��ع احلقيقة 

القراآنية:

بع��د ه��ذه احلقائ��ق ميكنن��ا اأن ن�ضل اإىل 

نتيج��ة األ وه��ي اأن التقنية امل�ضتعملة يف 

ع�ضر الفراعنة لبن��اء الأبنية ال�ضخمة 

كالأهرامات، كانت عبارة عن و�ضع الطني 

الع��ادي املتوف��ر بك��رة ق��رب نه��ر النيل 

وخلط��ه باملاء وو�ضع��ه �ضم��ن قوالب ثم 

اإيق��اد الن��ار عليه حتى يت�ضل��ب وتت�ضكل 

احلجارة التي نراها اليوم.

ه��ذه التقني��ة ي��ا اأحبتي بقي��ت خمتفية 

ومل يك��ن لأحد علم بها حتى عام 1981 

عندم��ا طرح ذلك الع��امل نظريته، ثم يف 

ع��ام 2006 اأثب��ت علماء اآخ��رون �ضدق 

هذه النظرية بالتحليل املخربي الذي ل 

يقب��ل ال�ضك، اأي اأن ه��ذه التقنية مل تكن 

معروف��ة نهائي��ًا زمن نزول الق��راآن، ولكن 

م��اذا يق��ول الق��راآن؟ لنتاأم��ل ي��ا اإخوتي 

ون�ضبح الل تبارك وتعاىل.

بعدم��ا طغ��ى فرعون واعت��رب نف�ض��ه اإلهًا 

على م�ضر!! ماذا ق��ال لقومه، تاأملوا معي 

َها امْلاََلأُ َما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن  )َوَقاَل ِفْرَعْوُن َيا اأَيُّ

اإَِل��ٍه َغرْيِي( الق�ض���س: 38، �ضبحان الل! 

اإىل ه��ذا احلد بلغ التح��دي وال�ضتكبار؟ 

ولك��ن فرعون مل يكت��ف بذلك بل اأراد اأن 

يتحدى الق��درة الإلهية واأن يبني �ضرحًا 

عاليًا ي�ضعد عليه لريى من هو الل، تعاىل 

الل عن ذل��ك علوًا كب��ريًا. وبالتايل اأراد 

اأن يثبت لقوم��ه الذين كانوا على �ضاكلته 

اأن مو�ض��ى عليه ال�ض��الم لي�س �ضادقًا، واأن 

فرعون هو الإله الوحيد للكون!!

فلج��اأ فرع��ون اإىل نائب��ه و�ضريكه هامان 

�ضخم��ًا  �ضرح��ًا  يبن��ي  اأن  من��ه  وطل��ب 

ليثب��ت للنا���س اأن الل غ��ري موجود، وهنا 

يلج��اأ فرع��ون اإىل التقني��ة امل�ضتخدم��ة 

يف البن��اء وقته��ا األ وهي تقني��ة الإيقاد 

على الطني بهدف �ض��ب احلجارة الالزمة 

لل�ض��رح، يقول فرعون بعد ذلك: )َفاأَْوِقْد 

ْرًحا  نِي َفاْجَعْل يِل �ضَ يِل َيا َهاَماُن َعَلى الطِّ

ُه ِمَن  ينِّ َلأَُظنُّ ِلُع اإِىَل اإَِلِه ُمو�َضى َواإِ َلَعلِّي اأَطَّ

حجري��ن متجاوري��ن م��ن اأحجار اله��رم، ونالحظ 

التجوي��ف البي�ضوي ال�ضغ��ري بينهما وامل�ض��ار اإليه 

بت  بال�ضه��م، وي�ضكل دلياًل عل��ى اأن الأحجار قد �ضُ

من الطني يف قالب �ضخري. لأن هذا التجويف قد 

ت�ض��كل اأثناء �ضب احلج��ارة، ومل ينتج عن التاآكل، 

بل هو من اأ�ضل هذه احلجارة.

Michel Barsoum، Drexel University

الأحجار من الطني ب�ضب احلرارة وتبخر 

امل��اء م��ن الط��ني، ومث��ل ه��ذه الفقاع��ات 

ل توج��د يف الأحج��ار الطبيعي��ة، وه��ذا 

ي�ضي��ف دلي��اًل جدي��دًا عل��ى اأن الأحجار 

م�ضنوع��ة م��ن الط��ني الكل�ض��ي ول يزي��د 

عمرها على 4700 �ضنة.

 Mario الإيط��ايل  الربف�ض��ور  ويوؤك��د 

Collepardi وال��ذي در�س هند�ضة بناء 
الأهرامات اأن الفراعنة كل ما فعلوه اأنهم 

ج��اوؤوا بال��رتاب الكل�ض��ي املتوف��ر بك��رة 

يف منطقته��م ومزج��وه بال��رتاب الع��ادي 

واأ�ضاف��وا اإليه املاء من نه��ر النيل وقاموا 

باإيق��اد النار عليه لدرجة حرارة بحدود 

�ضالبة  اأك�ضبه  مما  مئوي��ة،  900 درجة 
و�ضكاًل ي�ضبه ال�ضخور الطبيعية.

اإن الفك��رة اجلدي��دة ل تكل��ف الكثري من 

اجله��د لأن العمال لن يحملوا اأية اأحجار 

ويرفعونه��ا، كل م��ا عليه��م فعله ه��و �ضنع 

اجلي��زة،  يف  الثالث��ة  الأهرام��ات  لأح��د  �ض��ورة 

ول ت��زال قمت��ه مغط��اة بطبق��ة من الط��ني، وهذه 

الطبق��ة هي م��ن نف�س نوع احلج��ارة امل�ضتخدمة يف 

البن��اء، وهذا يدل عل��ى اأن الطني ا�ضتخ��دم ب�ضكل 

كام��ل يف بن��اء الأهرامات. وه��ذه »ال تكنولوجيا« 

اأ�ض��رار قوته��ا،  الفرعوني��ة كان��ت رمب��ا �ض��رًا م��ن 

وحافظ��ت عل��ى ه��ذا ال�ض��ر حت��ى يف املخطوط��ات 

والنقو���س ل ن��كاد ن��رى اأثرًا لذك��ر هذا ال�ض��ر، اإل 

بع���س الر�ض��وم الرمزي��ة الت��ي عج��ز العلم��اء عن 

تف�ضريه��ا حتى يومن��ا ه��ذا، وبالتايل ف��اإن القراآن 

يحدثن��ا عن اأح��د الأ�ضرار اخلفي��ة والتي ل ميكن 

لأح��د اأن يعلمه��ا اإل الل تع��اىل، وه��ذا دليل قوي 

اْلَكاِذِبنَي( الق�ض�س: 38.

ولكن ماذا كانت النتيجة؟ انظروا وتاأملوا 

اإىل م�ض��ري فرع��ون وهام��ان وجنودهم��ا، 

يقول تع��اىل: )َوا�ْضَتْكرَبَ ُه��َو َوُجُنوُدُه يِف 

��وا اأَنَُّه��ْم اإَِلْيَنا َل  قِّ َوَظنُّ اْلأَْر���سِ ِبَغ��رْيِ احْلَ

ُيْرَجُع��وَن * َفاأََخْذَناُه َوُجُن��وَدُه َفَنَبْذَناُهْم 

امِلنَِي(  يِف اْلَيمِّ َفاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الظَّ

الق�ض�س: 40-39.

ق��د يق��ول قائ��ل ه��ل ال�ض��رح ه��و ذات��ه 

الأه��رام؟ ونق��ول غالب��ًا ل، فال�ض��رح هو 

املن��ارة  اأو  بال��ربج  اأ�ضب��ه  مرتف��ع  بن��اء 

العالي��ة، وي�ضتخ��دم م��ن اأج��ل ال�ضع��ود 

اإىل ارتف��اع عاٍل، وقد عاقب الل فرعون 

��ر �ضرح��ه ليك��ون مل��ن خلفه  ��ره ودمَّ فدمَّ

اآي��ة، فالبن��اء ال��ذي اأراد اأن يتح��دى ب��ه 

��ره الل ول جن��د له اأث��رًا اليوم.  الل دمَّ

ق�ض��ة  يف  ق��ال  الل  اأن  ذل��ك  وت�ضدي��ق 

ْرَنا َما َكاَن  فرعون وم�ضريه الأ�ضود: )َوَدمَّ

َنُع ِفْرَعْوُن َوَقْوُمُه َوَما َكاُنوا َيْعِر�ُضوَن(  َي�ضْ

الأعراف: 137. وبالفعل مت العثور على 

بع���س احلج��ارة املبع��رة والت��ي دفنته��ا 

الرمال خالل اآلف ال�ضنني.

واإىل اللق��اء يف الع��دد القادم��ة لنكم��ل 

�ضويًا رحلة البحث يف الإعجاز التاريخي 

للقراآن الكرمي يف بناء الأهرام ...
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15 - الإ�ض��الم دي��ن احلزم واجلد والعمل: قال النبي - ] -: 
)املوؤمن القوي خري واأحب اإىل الل من املوؤمن ال�ضعيف ، واحر�س 

على ما ينفعك ول تعجز، واإن اأ�ضابك �ضيء فال تقل: لو اأين فعلت 

.
)1(

كذا وكذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الل وما �ضاء فعل( 

16 - الإ�ضالم اأبعد ما يكون عن التناق�س: قال تعاىل: )َوَلْو َكاَن 
ِمْن ِعنِد َغرْيِ الِل َلَوَجُدوْا ِفيِه اْخِتاَلفًا َكِثريًا( الن�ضاء: 82.

17 - الإ�ض��الم يحمي معتنقيه م��ن الفو�ضى وال�ضياع والتخبط، 
ويكفل لهم الراحة النف�ضية والفكرية.

18 - الإ�ضالم وا�ضح مي�ضور، و�ضهل الفهم.
19 - الإ�ضالم دين مفتوح ل يغلق يف وجه من يريد الدخول فيه.
20 - الإ�ض��الم يرتق��ي بالعق��ول والعل��وم والنفو���س والأخالق: 
فاأهله املتم�ضكون به حق التم�ضك هم خري النا�س، واأعقل النا�س، 

واأزكى النا�س.

21 - الإ�ضالم يدعو اإىل ح�ضن الأخالق والأعمال: قال تعاىل: 
اِهِل��نَي( الأعراف:  ُم��ْر ِباْلُع��ْرِف َواأَْعِر�ْس َع��ِن اجْلَ )ُخ��ِذ اْلَعْف��َو َواأْ

َذا الَِّذي َبْيَنَك  ْح�َضُن َفاإِ 991. وق��ال تع��اىل: ).. اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي اأَ
َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َكاأَنَُّه َويِلٌّ َحِميٌم( ف�ضلت: 34.

22 - الإ�ض��الم يحف��ظ العقول: ولهذا ح��رم اخلمر واملخدرات، 
وكل ما يوؤدي اإىل ف�ضاد العقل.

23 - الإ�ض��الم يحف��ظ الأموال: ولهذا حث على الأمانة، واأثنى 
عل��ى اأهله��ا، ووعده��م بطي��ب العي���س، ودخ��ول اجلن��ة، وح��رم 

ال�ضرقة، وتوعد فاعله��ا بالعقوبة، و�ضرع حد ال�ضرقة وهو قطع 

ي��د ال�ض��ارق؛ حتى ل يتج��راأ اأحد على �ضرق��ة الأم��وال؛ فاإذا مل 

يرتدع خوًفا من عقاب الآخرة ارتدع خوًفا من قطع اليد.

وله��ذا يعي���س اأه��ل البالد الت��ي تطبق ح��دود ال�ض��رع اآمنني على 

اأموالهم، بل اإن قطع اليد قليل جًدا؛ لقلة من ي�ضرق.

ثم اإن قطع يد ال�ضارق فيه حكمة الزجر لل�ضارق من معاودة ال�ضرقة، 

وردع اأمثاله عن الإقدام عليها، وهكذا حتفظ الأموال يف الإ�ضالم.

24 - الإ�ض��الم يحف��ظ الأنف���س: وله��ذا حرم قت��ل النف�س بغري 
احلق، وعاقب قاتل النف�س بغري احلق باأن يقتل.

ولأج��ل ذل��ك يقل القتل يف ب��الد امل�ضلمني التي تطب��ق �ضرع الل؛ 

��ا �ضيقتل به كف عن القتل،  ف��اإذا عل��م الإن�ضان اأنه اإذا قتل �ضخ�ضً

وارتاح النا�س من �ضر القتال.

25 - الإ�ضالم يحفظ ال�ضحة: فالإ�ضارات اإىل هذا املعنى كثرية 
ا �ض��واء يف الق��راآن اأو ال�ضن��ة النبوية. ق��ال تع��اىل: )وُكُلوْا  ج��دًّ

َوا�ْضَرُبوْا َوَل ُت�ْضِرُفوْا( الأعراف: 31.

ق��ال العلماء: اإن هذه الآية جمعت الطب كله؛ ذلك اأن العتدال 

يف الأكل وال�ضرب من اأعظم اأ�ضباب حفظ ال�ضحة. 

وم��ن الإ�ض��ارات حلف��ظ ال�ضح��ة اأن الإ�ض��الم ح��رم اخلم��ر، ول 

يخف��ى ما يف اخلمر من اأ�ضرار �ضحي��ة كثرية، فهي ت�ضعف القلب، 

وتف��ري الكلى، ومتزق الكبد اإىل غري ذلك من اأ�ضرارها املتنوعة.

م الفواح�س من زًنى ولواط، ول يخفى ما  ومن ذلك اأن الإ�ضالم حرهّ

فيهما من الأ�ضرار الكثرية، ومنها الأ�ضرار ال�ضحية التي عرفت اأكر 

ما ُعِرفت يف هذا الع�ضر من زهري و�ضيالن وهرب�س واإيدز ونحوها.

م حلم اخلنزير، الذي عرف  وم��ن حفظ الإ�ضالم لل�ضحة اأنه ح��رهّ

ه��ا ال��دودة  ��د يف اجل�ض��م اأدواًء كث��رية، وم��ن اأخ�ضِّ الآن اأن��ه يولهّ

الوحيدة، وال�ضعرة احللزونية، وعملهما يف الإن�ضان �ضديد، وكثرًيا 

ما يكونان ال�ضبب يف موته.

وم��ن الإ�ض��ارات يف هذا ال�ضدد ما ع��رف من اأ�ض��رار الو�ضوء، واأنه 

مين��ع من اأمرا���س الأ�ضنان، والأن��ف، بل هو من اأه��م املوانع لل�ضل 

الرئوي؛ اإذ قال بع�س الأطباء: اإن اأهم طريق لهذا املر�س الفتاك 

هو الأنف، واإن اأنوًفا تغ�ضل خم�س ع�ضرة مرة جلديرة باأن ل تبقى 

فيه��ا جراثيم هذا الداء الوبيل، ولذا كان هذا املر�س يف امل�ضلمني 

قلياًل ويف الإفرجن كثرًيا. 

وال�ضب��ب اأن امل�ضلمني يتو�ضئون لل�ضالة خم�س مرات يف اليوم، ويف 

كل و�ضوء يغ�ضل امل�ضلم اأنفه مرة اأو مرتني اأو ثالًثا.

26 - تتفق الن�ضو�س ال�ضرعية يف الإ�ضالم مع احلقائق العلمية: 
وله��ذا ل ميك��ن اأن تتعار���س احلقائ��ق العلمي��ة ال�ضحيح��ة م��ع 

الن�ضو�س ال�ضرعية ال�ضحيحة ال�ضريحة.

واإذا ظه��ر يف الواق��ع ما ظاه��ره املعار�ض��ة، فاإما اأن يك��ون الواقع 

جم��رد دع��وى ل حقيقة لها، واإم��ا اأن يكون الن���س غري �ضريح يف 

معار�ضته؛ لأن الن�س ال�ضريح ل يعار�س العقل ال�ضحيح.

ولق��د قرر ه��ذه القاعدة كثري من علماء امل�ضلم��ني، بل لقد قررها 

كث��ري م��ن الكت��اب الغربيني املن�ضف��ني، ومنه��م الكات��ب الفرن�ضي 

امل�ضه��ور )موري�س ب��وكاي( يف كتاب��ه: )القراآن الك��رمي والتوراة 

والإجني��ل والعل��م – درا�ض��ة الكت��ب املقد�ض��ة يف �ض��وء املع��ارف 

احلديثة( حيث بني يف هذا الكتاب اأن التوراة املحرفة، والإجنيل 

املحرف املوجودين اليوم يتعار�ضان مع احلقائق العقلية، يف الوقت 

 األمة الوسط
وخصائص ومميزات اإلسالم

بقلم: اإ�ضالم حممود دربالة

مدير مركز اأبحاث ودرا�ضات امل�ضتقبل لالإ�ضالم

اأو�ضحن��ا يف الع��دد املا�ض��ي اأن الإ�ض��الم دي��ن عظي��م، وي�ضتم��د ه��ذه العظم��ة مم��ا ينف��رد ب��ه م��ن خ�ضائ���س ل توج��د يف 

تل��ك اخل�ضائ���س  ن�ضتكم��ل  �ض��وف  الع��دد  ه��ذا  تل��ك اخل�ضائ���س ويف  بع���س  والأدي��ان، وحتدثن��ا ع��ن  املذاه��ب  م��ن  غ��ريه 

الت��ي تو�ض��ح بج��الء اأن ه��ذا الدي��ن ه��و دي��ن ال�ضع��ادة ال��ذي حتتاج��ه الب�ضري��ة.. ف��اإىل م��ا تبق��ى م��ن تل��ك اخل�ضائ���س..

اعتن��ق بع���ض الأوربي��ن الإ�ش��الم ملا 

وجد و�شف القراآن للبحر و�شًفا �شافًيا

�لعدد �ل�ساد�س و�لثمانون -�أبريل - 2010
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ق للقراآن الكرمي �ضبق بها  الذي �ضجل فيه هذا الكتاب �ضهادات َتَفوُّ

القراآن العلم احلديث.

واأثب��ت الكات��ب م��ن خ��الل ذل��ك اأن الق��راآن ل يتعار�س اأب��ًدا مع 

احلقائق العلمية؛ بل اإنه يتفق معها متام التفاق.

ولق��د تظاف��رت الرباه��ني احل�ضي��ة والعلمي��ة والتجريبية على 

�ضدق ما جاء به الإ�ضالم حتى يف اأ�ضد امل�ضائل بعًدا عن املح�ضو�س، 

واأعظمها اإنكاًرا يف الع�ضور ال�ضابقة.

خ��ذ عل��ى �ضبيل ه��ذا ق��ول النب��ي  ] : )اإذا ولغ الكل��ب يف اإناء 

اأخرجه الن�ضائي. 
 )2(

اأحدكم فليغ�ضله �ضبعا اأُولهنهّ بالرتاب( 

ولق��د جاء الطب باكت�ضافاته ومكرباته فاأثبت اأن يف لعاب الكلب 

ا فتاكة ل يزيلها املاء وحده، واأظهرت البحوث  ميكروباٍت واأمرا�ضً

العلمية احلديثة اأنه يح�ضل من اإنقاء الرتاب لهذه النجا�ضة ما ل 

يح�ضل بغريه.

ا خطرية،  ا- اأن �ض��رب الكلب يف الإناء ي�ضب��ب اأمرا�ضً وج��اء -اأي�ضً

فالكل��ب كث��رًيا ما تكون فيه دي��دان خمتلفة الأن��واع، ومنها دودة 

ا، ف��اإذا �ضرب يف اإن��اء، اأو مل���س اإن�ضاٌن ج�ضد  �ضريطي��ة �ضغ��رية جدًّ

الكلب بيده اأو بلبا�ضه انتقلت بوي�ضات هذه الديدان اإليه، وو�ضلت 

اإىل معدت��ه يف اأكله اأو �ضربه، فتثقب جدرانها، وت�ضل اإىل اأوعية 

الدم، وت�ضل اإىل الأع�ضاء الرئي�ضة، فت�ضيب الكبد، وت�ضيب املخ، 

فين�ضاأ عنه �ضداع �ضديد، وقيٌء متواٍل، وفقد لل�ضعور، وت�ضنجات، 

و�ضل��ل يف بع�س الأع�ض��اء، وت�ضيب القلب، فرمب��ا مزقته، فيموت 

ال�ضخ�س يف احلال.

والعل��وم الطبيعي��ة والكت�ضافات العلمية توؤي��د الإ�ضالم، وتوؤكد 

�ضحة ما جاء يف القراآن الكرمي.

مثال ذل��ك تلقيح الأ�ضجار الذي مل يكت�ض��ف اإل منذ عهد قريب، 

وق��د ن�س عليه الق��راآن الذي اأن��زل على النبي الأم��ي منذ اأربعة 

َي��اَح َلَواِقَح ..( احلجر:  ْر�َضْلَنا الرِّ ع�ضر قرًن��ا يف قوله تعاىل: )َواأَ

22، وكذل��ك قول��ه تع��اىل -: ).. َواأَنَبْتَنا ِفيَها ِمن ُكلِّ َزْوٍج َبِهيٍج( 
ق: 7، وقول��ه: )َوِمن ُكلِّ �َضْيٍء َخَلْقَن��ا َزْوَجنْيِ ..( الذاريات: 49، 

وقوله: )�ُضْبَحاَن الَِّذي َخَلَق اْلأَْزَواَج ُكلََّها ..( ي�س: 36. فهذا كالم 

رب العامل��ني يف الق��راآن قبل اأن تبني لنا العلوم الطبيعية اأن يف كل 

نبات ذكًرا واأنثى.

ولقد اعتنق بع�س الأوربيني الإ�ضالم ملا وجد و�ضف القراآن للبحر 

و�ضًفا �ضافًيا مع كون النبي  ] مل يركب البحر طول عمره، وذلك 

ن َفْوِقِه  يٍّ َيْغ�َضاُه َمْوٌج مِّ ِّ مث��ل قوله تعاىل: )اأَْو َكُظُلَماٍت يف َبْحٍر جلُّ

َها َفْوَق َبْع���سٍ اإَِذا اأَْخَرَج َيَدُه مَلْ  ن َفْوِقِه �َضَحاٌب ُظُلَماٌت َبْع�ضُ َم��ْوٌج مِّ

َيَكْد َيَراَها ..( النور: 4.

27- الإ�ض��الم يكف��ل احلري��ات وي�ضبطه��ا: فحري��ة التفك��ري يف 
الإ�ض��الم مكفول��ة، وق��د من��ح الل الإن�ض��ان احلوا���س م��ن ال�ضمع 

والب�ض��ر والف��وؤاد؛ ليفك��ر ويعق��ل وي�ض��ل اإىل احلق، وه��و ماأمور 

بالتفكري اجلاد ال�ضليم، وم�ضئول عن اإهمال حوا�ضه وتعطيلها، كما 

اأنه م�ضئول عن ا�ضتخدامها فيما ي�ضر.

الإ�شالم يحف���������������ظ العق����������������ول 

والأم��������وال والأنف�ض وال�شح��������������ة

اإل������������������ى  الإ�ش������الم ي������دع�����������و 

ح�������ش���ن الأخ����������الق والأع�����م�����ال

والإن�ض��ان يف الإ�ضالم ح��ر يف بيعه و�ضرائ��ه وجتارته وتنقالته، 

ونحو ذلك ما مل يتعد حدود الل بغ�س اأو خداع اأو اإف�ضاد.

والإن�ض��ان يف الإ�ضالم حر يف ال�ضتمتاع بطيبات احلياة الدنيا من 

ماأكول اأو م�ضروب اأو م�ضموم اأو ملبو�س، ما مل يرتكب حمرًما يعود 

عليه، اأو على غريه بال�ضرر.

ث��م اإن الإ�ض��الم ي�ضبط احلري��ات؛ فال يجعلها مطلق��ة �ضائمة يف 

مراتع البغي والتعدي على حريات الآخرين؛ فال�ضهوة على �ضبيل 

املث��ال لو اأطلقت لندف��ع الإن�ضان وراء �ضهوات��ه، التي تكون �ضبًبا 

يف هالك��ه؛ لأن طاقت��ه حمدودة، فاإذا ا�ضتنف��ذت يف اللهو والعبث 

واملج��ون - مل يبق فيها ما يدفعها اإىل الطريق اجلاد، ويدلها على 

م�ضال��ك اخلري؛ فلي�س م��ن احلري��ة -اإًذا- اأن ي�ضرت�ضل يف �ضهواته 

وملذاته غري مبال بحالل اأو حرام، وغري ناظر يف العواقب.

اإن نهايت��ه �ضتك��ون وخيم��ة يف العاج��ل قب��ل الآج��ل؛ اإن ثرواته 

�ضتتب��دد، واإن قواه �ضتنه��ار، واإن �ضحته �ضتزول، وبالتايل �ضيكون 

تعي�ًضا حم�ضوًرا.

ث��م ه��ب اأن الإن�ض��ان اأطل��ق ل�ضهواته العن��ان هل �ضيج��د الراحة 

والطماأنينة؟

اجلواب: ل. واإذا اأردت الدليل على ذلك فانظر اإىل عاملنا املعا�ضر 

بح�ضارت��ه املادي��ة، مل��ا اأطلق حري��ة العبث واملج��ون، ومل يح�ضن 

ا�ضتخدامه��ا - حدثت القالقل، وامل�ضائ��ب، والأمرا�س اجل�ضدية 

والنف�ضي��ة، و�ض��اع القت��ل، والنهب، وال�ضل��ب، والنتح��ار، والقلق، 

واأمرا�س ال�ضذوذ.

ا - بال�ضري وراء الأطماع التي ل تقف عند  ولي�ض��ت احلرية - اأي�ضً

ح��د، دومنا مبالة يف اآثارها عل��ى الآخرين؛ فهل يعد من احلرية 

م��ا يقوم ب��ه الأقوي��اء م��ن �ضط��و عل��ى ال�ضعف��اء، وال�ضتخفاف 

بحقوقهم، وم�ض��ادرة اآرائهم كما هي حال الدول الكربى يف عاملنا 

املعا�ضر؟

اجل��واب: ل. فاحلري��ة احلق��ة - ه��ي ما ج��اء به الإ�ض��الم، وهي 

احلري��ة املن�ضبطة الت��ي حتكم ت�ضرف��ات الإن�ض��ان، والتي يكون 

فيه��ا الإن�ضان عبًدا لرب��ه وخالقه؛ فذلك �ض��ر احلرية الأعظم؛ 

 ، فالإن�ض��ان اإذا تعل��ق برب��ه خوًف��ا، وطمًع��ا، وحًب��ا، ورج��اًء، وذلًّ

وخ�ضوًع��ا - حترر من جميع املخلوقني؛ ومل يعد يخاف اأحًدا غري 

ربه، ول يرجو �ضواه، وذلك عني فالحه وعزته.

وباجلملة: فالإ�ضالم دين الكمال والرفعة، ودين الهداية وال�ضمو.

واإذا راأينا من بع�س املنتمني اإليه وهًنا يف العزم، اأو بعًدا عن الهدى 

- فالتبعة تعود على اأولئك، ل على الدين؛ فالدين براء، والتبعة 

تقع على من جهل الإ�ضالم، اأو نبذ هدايته وراء ظهره.

��������������

الهوام�س:

1 - اأخرج��ه م�ضل��م: )2664( كت��اب الق��در- ب��اب يف الأم��ر بالقوة وت��رك العجز 
وال�ضتعان��ة، والرتمذي كتاب ال��رب وال�ضلة – باب ما جاء يف رحم��ة النا�س، و�ضححه 

ال�ضيخ الألباين يف )�ضحيح اجلامع(: )5835(.

.85/1 وزيادته:  ال�ضغري  اجلامع  �ضحيح    ،)339( الن�ضائي:  اأخرجه   - 2
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ه��ذه القاع��دة الفقهية م��ن اأهم القواع��د التي يحت��اج اإليها 

الدع��اة عن��د قيامه��م بالدع��وة اإىل الل - �ضبحان��ه وتعاىل 

-، وذل��ك اأن الدي��ن الإ�ضالم��ي - كما يقول ال�ضي��خ ابن �ضعدي 

- »مي�ض��ر �ضه��ل يف عقائ��ده واأخالق��ه واأعمال��ه، ويف اأفعال��ه 

وتروكه ...كل مكلف يرى نف�ضه قادرا عليها ل ت�ضق عليه ول 

تكلف��ه »اأه� ومن ه��ذا املنطلق ينبغي اأن يب��داأ الدعاة مدركني 

هذا الأ�ضل م�ضت�ضحبني هذه احلقيقة.

ومعنى القاعدة: اإن ال�ضعوب��ة والعناء يكونان �ضببا للت�ضهيل 

، ويل��زم التو�ضي��ع يف وقت امل�ضايقة، فالأح��كام التي ين�ضاأ عن 

تطبيقها حرج على املكلف وم�ضقة يف نف�ضه اأو ماله ، فال�ضريعة 

تخففه��ا مب��ا يق��ع حت��ت ق��درة املكل��ف دون ع�ض��ر ول حرج .

وق��د اأك��د الفقه��اء على اأن��ه لي���س كل م�ضقة جتل��ب التي�ضري 

ة  والتخفي��ف، فامل�ضق��ة: يف اللغة ه��ي اجلهد والعن��اء وال�ضدهّ

والثق��ل، من الفع��ل �ضقهّ تقول: �ض��قهّ عليهّ ال�ض��يء، اإذا اأتعبك، 

وقد ذكر ال�ضاطبي اأن امل�ضقة اأنواع:

الأول: م�ضق��ة غ��ري مق��دور عليه��ا: كتكلي��ف املقع��د بالقيام، 

والإن�ض��ان بالط��ريان ونح��و ذل��ك، فه��ذه ل يرد به��ا التكليف 

والن�ضو�س دالة على ذلك.

الثاين: م�ضقة داخلة حتت قدرة املكلف وهي اأق�ضام:

1- م�ضق��ة خفيف��ة: كاأدنى وجع يف الأ�ضبع اأو الراأ�س ونحو 
ذل��ك، فه��ذا ل اأثر ل��ه يف التخفيف والرتخ���س، لأن حت�ضيل 

م�ضال��ح العب��ادات اأوىل م��ن دف��ع مث��ل ه��ذه املف�ض��دة التي ل 

اأثر لها.

2- م�ضق��ة عظيم��ة: وه��ي اخلارج��ة ع��ن ح��دود املعت��اد: 
بحي��ث ي��وؤدي امتث��ال التكاليف اإىل خل��ل يف نف���س املكلف اأو 

مال��ه اأو اأطراف��ه، فامل�ضق��ة هن��ا خارجة عن املعت��اد وموجبة 

للتخفيف والرتخ���س، لأن حفظ النفو�س والأطراف لإقامة 

م�ضالح الدين اأوىل من تعري�ضها للفوات يف عبادة اأو عبادات، 

مث��ل الغت�ضال م��ن اجلنابة مع �ض��دة الربد، و�ضي��ام املري�س 

واحلامل.

الق��درة  حت��ت  وداخل��ة  العادي��ة  احل��دود  يف  م�ضق��ة   -3
الب�ضري��ة: وه��ي ل تنفك ع��ن العب��ادة غالبا وه��ي موجودة 

يف امل�ضائ��ل الدنيوي��ة كم�ضق��ة العم��ل وك�ض��ب العي���س، فه��ذه 

واإن كانت م�ضقة لكن النف�س قادرة عليها، بل لو ترك الإن�ضان 

العم��ل م��ن اأجله��ا لعدهّ ذل��ك �ضفها وعج��زا، وهذه مث��ل م�ضقة 

الربد يف الو�ضوء وال�ضوم يف احلر وم�ضقة ال�ضفر للحج والعلم 

وامل�ضق��ة يف اإقامة احل��دود ونحو ذلك، فهذه امل�ضقة ل اأثر لها 

يف اإ�ضقاط العبادة و ل متنع التكليف ولي�ضت �ضببا للرتخ�س.

وقد دل على هذه القاعدة اأدلة �ضرعية منها:

1- قول��ه - �ضبحان��ه وتعاىل -: )يري��د الل بكم الي�ضر ول 
يري��د بكم الع�ضر(، وقول��ه - �ضبحانه )ل يكلف الل نف�ضا اإل 

و�ضعها( وقوله )ما يريد الل ليجعل عليكم من حرج( وقوله: 

)وما جعل عليكم يف الدين من حرج(، وقوله: )يريد الل اأن 

يخفف عنكم وخلق الإن�ضان �ضعيفا(.

] -: اأي الأدي��ان اأح��ب اإىل الل؟ قال:  2- �ضئ��ل النب��ي - 
)احلنيفي��ة ال�ضمح��ة(، قال ال�ضاطبي: و�ضم��ى باحلنيفية ملا 

فيها من التي�ضري والت�ضهيل.

] -: )اإن ه��ذا الدين ي�ضر ولن ي�ضاد الدين اأحد  3- ق��ال - 
اإل غلب��ه، ف�ض��ددوا وقارب��وا واأب�ض��روا وا�ضتعين��وا بالغ��دوة 

والروحة و�ضيئ من الدجلة(.

] -: )ي�ضروا ول تع�ضروا وب�ضروا ول تنفروا(،  4- وقال - 
وقال: )اإمنا بعثتم مي�ضرين ومل تبعثوا مع�ضرين(.

القاعدة السابعة قاعدة : المشقة تجلب التيسير

د. ولي���د خال�����د ال����ربي����ع

لي�ض كل م�شقة جتلب التي�شري والتخفيف
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] - بني اأمرين  5- وقال��ت عائ�ضة: )ما خ��ريهّ ر�ضول الل - 
اإل اختار اأي�ضرهما ما مل يكن اإثما(.

6- ت�ضري��ع الرخ���س يدل على مراع��اة م�ضالح العباد ورفع 
احلرج وامل�ضقة عنهم بالتخفيف .

وم��ن حيث تطبيق ه��ذه القاعدة يف حمال الدع��وة فيقول د. 

عب��د الرحمن املغ��ذوي: )املق�ضود به��ذه القاع��دة اأن الأمور 

التي تلحق امل�ضاق واملتاعب اأو املخاوف على الداعية اأو املدعو 

يف ب��اب الدع��وة تفتح له��م باب التي�ض��ري عليه��م ورفع احلرج 

والعنت عنهم، والإتيان من الأمور قدر امل�ضتطاع، ولكن ب�ضرط 

عدم م�ضادمتها للن�ضو�س اأو التكليفات ال�ضرعية.

واملتاأمل يف هذه القاعدة يجد اأنها تت�ضمن حمورين مهمني:

الأزم��ان  اأعماله��م يف بع���س  وم��ا يكتن��ف  الدع��اة  الأول:  

والأماك��ن م��ن عن��ت وم�ضق��ة، الأم��ر ال��ذي قد يدخ��ل بع�س 

امل�ضق��ة الت��ي ق��د ت�ضر بالدع��اة ، فهن��ا التي�ض��ري مطلوب على 

هوؤلء الدعاة وعدم حتميلهم فوق طاقتهم.

الث��اين: املدعو وما قد يعرت�س طريقه م��ن م�ضاعب وم�ضاق 

يف تطبي��ق ال�ضريعة الإ�ضالمية وتنفيذ اأحكام الإ�ضالم كاملة 

فهن��ا يدخ��ل التي�ضري والتخفيف على ه��وؤلء النا�س، وخا�ضة 

الذي��ن يعي�ض��ون حتت ظ��روف �ضيا�ضي��ة واجتماعي��ة معينة، 

وخا�ضة يف املجتمعات غ��ري الإ�ضالمية، كالأقليات الإ�ضالمية 

يف ب��الد الغ��رب، فالي�ض��ر م��ن طبيعة دع��وة الإ�ض��الم، ولي�س 

ل��ه هدف يف اإحل��اق امل�ضق��ة املف�ضية لل�ض��رر على النا���س. اأه� 

)الأ�ض�س العلمية ملنهج الدعوة الإ�ضالمية 217/1(

وم��ن القواع��د ذات ال�ضل��ة به��ذه الأ�ض��ل قاع��دة )املي�ضور ل 

ي�ضق��ط باملع�ض��ور(، ومعناه��ا اأن الأم��ر الذي ي�ضتطي��ع املكلف 

فعل��ه وهو ي�ض��ري عليه ل ي�ضقط مب��ا �ضق فعله علي��ه اأو ع�ضر، 

ودلي��ل ه��ذه القاعدة ق��ول الل تعاىل: )ل يكل��ف الل نف�ضا 

اإل و�ضعه��ا(، وقوله - ] -: )اإذا اأمرتك��م ب�ضيء فخذوا منه 

م��ا ا�ضتطعت��م(، وقول��ه - ] -: )�ضل قائمًا، ف��اإن مل ت�ضتطع 

فقاعدا ، فاإن مل ت�ضتطع فعلى جنب(.

قال د. البيانوين: )ومن هنا وجب على من قدر على اأداء ال�ضالة 

قاعدا اأو على جنب اأو بالإمياء اأن ي�ضلي كما ي�ضتطيع، ول ت�ضقط 

عن��ه ال�ض��الة جميعها ب�ضبب تع��ذر الإتيان ببع���س اأركانها(.

واإن مث��ل ه��ذه القاع��دة )املي�ض��ور ل ي�ضقط باملع�ض��ور( ميكن 

ال�ضتف��ادة منه��ا يف جمي��ع احلي��اة ، ول تقت�ض��ر عل��ى اأحكام 

العب��ادات ، ف��اإذا عجز الدعاة عن حتقي��ق اأمر الل - �ضبحانه 

وتع��اىل - يف جميع جوانب احلياة ل�ضعفهم اأو لظروف خا�ضة 

به��م واأمكنه��م تطبي��ق اأح��كام الل يف بع���س اجلوان��ب دون 

بع���س فال يجوز له��م اأن يتوقفوا عن تطبيق م��ا اأمكنهم نظرا 

مل��ا عج��زوا عنه من اإقام��ة الدين كامال ، فم��ا ل يدرك كله ل 

ال���ت���ي�������ش���ري م���ط���ل���وب ع���ل���ى ال����دع����اة 

وع��������دم حت��م��ي��ل��ه��م ف������وق ط��اق��ت��ه��م

ه���ن���اك ف����رق ب���ن م���ن ي�����ش��ت��ط��ي��ع اأخ���ذ 

ذلك  ي�شتطع  مل  من  وب��ن  جملة  الإ���ش��الم 

يرتك جله.

وكث��ريا م��ا فه��م بع�س الدع��اة خط��اأ مقول��ة م�ضه��ورة لبع�س 

الدع��اة وهي: )خذوا الإ�ضالم جملة اأو دعوه جملة( فذهبوا 

اإىل ت��رك املمك��ن واملتي�ض��ر من��ه، وانتظ��روا تي�ض��ر تطبي��ق 

الإ�ض��الم كام��ال ، اأو وجه��وا النق��د ال�ضدي��د ال��الذع اإىل م��ن 

ا�ضتط��اع اأن يطب��ق بع�س اجلوانب دون بع���س غافلني عن مثل 

هذه القاعدة الفقهية.

فهن��اك فرق بني من ي�ضتطيع اأخ��ذ الإ�ضالم جملة وبني من مل 

ي�ضتط��ع ذلك مع اعتق��اده بوجوب الأخذ ب��ه جميعا ، و�ضعيه 

اإىل الأخ��ذ ب��ه من جمي��ع اأطرافه، وب��ني من ظ��ن اأن باإمكانه 

اأن يتخ��ري م��ن الإ�ضالم بع���س جوانبه وي��رتك بع�ضها، فياأخذ 

ب�ض��يء وي��رتك اأ�ضياء م�ضوه��ا بذلك وحدة الإ�ض��الم وكماله، 

وه��ذا ه��و الذي ين��زل عليه قول: )خ��ذوا الإ�ض��الم جملة اأو 

دع��وه جمل��ة( اأه��� )القواع��د ال�ضرعي��ة ودوره��ا يف تر�ضي��د 

العمل الإ�ضالمي �س139(
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حتدث ابن القيم – رحمه الل – يف اجلزء 

مهم  ت�ضاوؤل  عن  الدرا�ضة  هذه  من  الأول 

وهو اأن اأهل الكتابني ما منعهم من الدخول 

غري  ل  واملاأكلة  الريا�ضة  اإل  الإ�ضالم  يف 

مو�ضحًا باأن هذا الكالم غري �ضحيح �ضواء 

كان من حتدث به من امل�ضلمني اأو من غري 

امل�ضلمني، ويف هذا العدد يوا�ضل ابن القيم 

-رحمه الل- اأجوبة امل�ضائل فيجيب عن 

اختاروا  اأنهم  هب  وهي:  الثانية  امل�ضاألة 

الكفر لذلك فهل اتبع احلق من ل ريا�ضة 

له ول ماأكله اإما اختياًرا واإما قهًرا؟.

فاجلواب من وجوه: 

ذكرمت  من  اأكر  اأن  بينا  قد  اأنا  الأول: 

اآمن بالر�ضول - ] - اختياًرا ل ا�ضطراًرا 

واأكرهم اأولوا العقول، والأحالم، والعلوم 

يف  دخل  وقد  الل،  اإل  يح�ضيهم  ل  ممن 

وروؤ�ضائهم  الطوائف  ملوك  من  الإ�ضالم 

كثري  خلق   -  [  - الر�ضول  حياة  يف 

اإقليم  الن�ضارى على  ملك  النجا�ضي  منهم 

وقد  م�ضهورة،  معروفة  وق�ضته  احلب�ضة 

ع�ضرين  من  قريًبا  الل  ر�ضول  على  وفد 

 – خربه  بلغهم  حني  الن�ضارى  من  رجاًل 

القراآن  عليهم  فتال  احلب�ضة  من   -[
القراآن  �ضمعوا  فلما  الل  اإىل  ودعاهم 

فا�ضت اأعينهم من الدمع ثم ا�ضتجابوا له 

واآمنوا به و�ضدقوه.

وكانوا  جنران  ن�ضارى  وفد  اأ�ضلم  وكذلك 

من  وع�ضرون  اأربعة  منهم  راكًبا  �ضتني 

يوؤول  اإليهم  نفر  ثالثة  منهم  اأ�ضرافهم، 

والذين  اأمريهم  :)العاقب(  وهم  اأمرهم 

ل ي�ضدرون اإل عن راأيه واأمره، و)ال�ضيل( 

عقالهم و�ضاحب رحلهم وجممعهم، و)اأبو 

وحربهم  اأ�ضقفهم  علقمة(  بن  حارثة 

واإمامهم و�ضاحب مدار�ضهم، وكانت ملوك 

الروم من اأهل الن�ضرانية قد �ضرفوه ومولوه 

واأخدموه وبنوا له الكنائ�س وب�ضطوا عليه 

الكرامات ملا بلغهم عن علمه واجتهاده يف 

الطائي(  حامت  بن  )عدي  ومنهم  دينهم، 

الفار�ضي(.  )و�ضلمان  روؤ�ضائهم  من  وكان 

وكان من اأعلم الن�ضارى بدينهم ومن اأكابر 

عرف  قد  )هرقل(  ال�ضام  ملك  علمائهم 

على  وعزم  حًقا   -  [  - الل  ر�ضول  اأنه 

الإ�ضالم فاأبى عليه عباد ال�ضليب فخافهم 

اأنه   - - مع علمه  نف�ضه و�ضنَّ مبلكه  على 

�ضينقل عنه اإىل ر�ضول الل - ] - واأمته، 

اأنه  عرف  وممن  ال�ضحيحني،  يف  وق�ضته 

وكذا  م�ضر،  ملك  )املقوق�س(  الل  ر�ضول 

)ابنا اجللندي( ملكا عمان وما حولها من 

واختياًرا،  طوًعا  اأ�ضلما  الن�ضارى  ملوك 

و)هوذه بن علي احلنفي( �ضاحب اليمامة 

من  عظيم   - دم�ضق  اأركون  عنده  وكان 

عظماء الن�ضارى - ف�ضاأله عن ر�ضول الل 

- ] -  فاأمره باإتباعه.

اإليه  اأر�ضل  �ضمر(  اأبي  بن  )احلارن  وكذا 

حاجبه  فقابل  وهب  بن   -  [  - النبي 

ر�ضول الل  رومًيا ف�ضاأل عن  )مري( وكان 

اإليه فاأخربه )�ضجاع(  ] - وما يدعو   -

البكاء  يغلبه  حتى  يرق  )مري(  فكان 

واأجد  الإجنيل  قراأت  قد  )اإين  ويقول: 

�ضفة هذا النبي بعينه(. 

الثاين: اأما عن اليهود فلو مل ي�ضلم منهم 

�ضيدهم  وابن  الإطالق  على  �ضيدهم  اإل 

وعاملهم وابن عاملهم باعرتافهم له بذلك 

يف  لكان  �ضالم(  بن  الل  )عبد  و�ضهادتهم 

مقابلة كل يهودي على وجه الأر�س فكيف 

الأحبار  من  الإ�ضالم  على  تابعه  وقد 

والرهبان ما ل يح�ضى عددهم اإل الل؟!.

وقد ذكر ابن القيم -رحمه الل- ق�ض�س 

من  واحده  كل  ويف  بالتف�ضيل،  ذكرنا  من 

نبوته  واإثبات  والعظات والدللت  العرب 

- ] - الكثري.

)م�ضهور  القائل:  الثالثة:قول  وامل�ضاألة 

كان  نبيكم  اأن  وال�ضنة  الكتاب  يف  عندكم 

والإجنيل،  التوراة  يف  عندهم  مكتوًبا 

الريا�ضة  ل�ضبب  عنهما  حموه  لكنهم 

اأفكلهم  ذلك  ي�ضت�ضكل  والعقل  واملاأكلة، 

اتفقوا على حمو ا�ضمه من الكتب املنزلة 

من ربهم؟!(.

واجلواب: اأن هذا ال�ضوؤال مبني على فهم 

ا�ضم  اأن  يعتقدون  امل�ضلمني  اأن  وهو  فا�ضد 

بالعربية  )حممد(  وهو  ال�ضريح  النبي 

اليهود  واأن  والإجنيل،  التوراة  يف  مذكور 

ذلك  حموا  الأقطار  جميع  يف  والن�ضارى 

علماء  من  عامل  يقله  مل  وهذا  ال�ضم، 

ول  كتابه  يف  به  الل  اأخرب  ول  امل�ضلمني، 

ر�ضوله - ] - ول قاله اأحد من ال�ضحابة 

اأو الأئمة اأو املف�ضرين فاملذكور يف كتبهم 

ونعته  وخمرجه،  و�ضفته،  به،  الإخبار 

فاإن  ال�ضم  مبجرد  ذكره  من  اأبلغ  وهذا 

يح�ضل  فال  ال�ضم  يف  يقع  قد  ال�ضرتاك 

التعريف والتمييز، ول ي�ضاء اأحد ي�ضمي 

بهذا ال�ضم اأن يدعي اأنه هو اإل فعل.

فذكر نعته، و�ضفته، وعالماته، ودعوته، 

ذلك  ونحو  خمرجه  ووقت  اأمته  و�ضفة 

فهذا يعينه ومييزه ويح�ضره، وهذا القدر 

التوراة والإجنيل وغريهما من  مذكور يف 

ودلل  الكتاب،  اأهل  باأيدي  التي  النبوات 

ابن القيم - رحمه الل - على ذلك باأحد 

تبقي ملعرت�س حجة، وقد  ع�ضر وجًها ل 

عقد يف طيات ذلك ف�ضاًل هاًما عن حتريف 

وت�ضارب  واختالف  والإجنيل،  التوراة 

باأيدي  التي  التوراة  فمثاًل  ن�ضخهما، 

الن�ضارى تختلف عن التوراة التي باأيدي 

اليهود، والتي باأيدي ال�ضامرة تخالف هذه 

ا  وهذه، ون�ضخ الإجنيل يخالف بع�ضها بع�ضً

ويناق�ضه.

ثم بداأ ابن القيم - رحمه الل - بعد ذلك 

 -  [  - بنبينا  الب�ضارة  ن�ضو�س  بذكر 

و�ضفته ونعت اأمته يف الكتب املتقدمة.

امل�ضاألة  على  ليجيب  اأخرى  مرة  عاد  ثم 

الرابعة وهي: )اإن قلتم اأن عبد الل بن 

اأ�ضلموا  الذين  واأ�ضحابه   -  �  - �ضالم 

بالن�ضخ التي لهم كي تكون �ضاهًدا علينا، 

باخت�ضار  نذكرها   - وجوه  من  فاجلواب 

�ضديد .

الأول: اأن �ضواهد النبوة واآياتها ل تنح�ضر 

فيما عند اأهل الكتاب من نعت النبي - ] 

كتبه/ حمم����د �ض���رح��ان

40

هداية الحيارى
اجلزء الثاين

�لعدد �ل�ساد�س و�لثمانون -�أبريل - 2010



4141 41العدد الرابع والثمانون - فرباير - 2010 العدد الرابع والثمانون - فرباير - 2010

متنوعة  و�ضواهدها  اآياتها  بل  و�ضفته،   -

املتقدمة  الكتب  يف  و�ضفته  ونعته  جًدا، 

الأر�س  اأهل  وجمهور  اأفرادها،  من  فرد 

مل يكن اإ�ضالمهم لهذه ال�ضواهد والأخبار 

عند اأهل الكتاب، بل اأ�ضلموا لل�ضواهد التي 

عاينوها والآيات التي �ضاهدوها.

 -  �  - �ضالم  بن  الل  عبد  اأن  الثاين: 

قد قابل اليهود واأوقفهم بني يدي ر�ضول 

] - على اأن ذكره ونعته و�ضفته  الل - 

يف كتبهم، واأنهم يعلمون اأنه ر�ضول الل - 

الدنيا  مالأ  فقد  الأحبار  كعب  واأما   ،-[
من  املتقدمة  النبوات  يف  مبا  الأخبار  من 

الب�ضارة به و�ضرح بها بني اأظهر امل�ضلمني 

روؤو�س  على  بها  واأذن  والن�ضارى  واليهود 

عليهم  الكتاب  اأهل  م�ضلمو  و�ضدق  املالأ 

واأقروه على ما اأخرب به.

الثالث: اأنه لو اأتاكم عبد الل بن �ضالم - 

� - بكل ن�ضخة مت�ضمنة لغاية البيان 
وعنادكم  بهتكم  يف  لكان  وال�ضراحة 

ويحرفها  وجوهها  يف  يدفع  ما  وكذبكم 

اأنواع التحريف ما وجد اإليه �ضبياًل.

ال�ضائل:  قول   : وهي  اخلام�ضة  وامل�ضالة 

العظيمتني  الأم���ت���ني  ن�ضبتم  )اإن���ك���م 

املذكورتني اإىل اختيار الكفر على الإميان 

واأ�ضحابه  �ضالم  فابن  امل��ذك��ور؛  للغر�س 

جًدا،  قليلون  لأنهم  الغر�س؛  بذلك  اأوىل 

واأ�ضداده كثريون ل يح�ضيهم عدد(.

قال ابن القيم: فاجلواب من وجوه - وهذه 

اإليك خمت�ضرة -:

هاتني  جمهور  اأن  بينا  قد  اإنا  الأول: 

الأمتني املذكورتني اآمن به و�ضدقه - ] 

.-

على  لهم  احلامل  اأن  بينا  قد  اأنا  الثاين: 

الكفر لي�س جمرد املاأكلة والريا�ضة فقط، 

بل منهم من حمله ذلك، ومنهم من حمله 

احل�ضد، ومنهم من حمله الكرب، ومنهم من 

حمله الهوى ومنهم من حمله حمبة الآباء 

والإلف  بهم،  الظن  وح�ضن  والأ�ضالف 

ذلك.  وغري  والتقليد،  واجلهل  والعادة 

قبلهم  كانوا  الذين  الأمم  اأن  والثالث: 

منهم،  عقوًل  واأغزر  عدًدا  اأكر  كانوا 

وكلهم اختاروا العمى على الهدى، والكفر 

على الإميان بعد الب�ضرية، فلهاتني الأمتني 

�ضلف كثري وهم اأكر اخللق. والرابع: اأن 

اأ�ضلموا يف  اإمنا  �ضالم وذويه  بن  عبد الل 

امل�ضلمني،  من  وقلة  الأمر  من  �ضدة  وقت 

مطبقون  الأر�س  واأهل  وحاجة،  و�ضعف 

على عداوتهم، واليهود وامل�ضركون هم اأهل 

ال�ضوكة والعدة واحللقة وال�ضالح.

ممن  وذووه  �ضالم  بن  الل  عبد  كان  فلو 

لفعلوا كما  والريا�ضة  الدنيا  يوؤثر عر�س 

فعله اإخوان القردة واأمة الغ�ضب، والقوم 

البهت من البقاء على ما هم عليه.

القيم - رحمه الل - على  ابن  اأجاب  ثم 

�ضالم  بن  الل  عبد  على  اآخر  اعرتا�س 

ال�ضاد�ضة  امل�ضاألة  كانت  ثم   ،-  �  -

والأخرية يف هذا الكتاب، وهي:

الأول :ق��ول ال�ضائ��ل: )ن��رى يف دينك��م 

اأكر الفواح���س كالزنا واخليانة واحل�ضد 

ل�ض��ان  يك��ذب  احل��ال  وه��ذا  وغريه��ا... 

املقال(.

قال ابن القيم -رحمه الل-: )فاجلواب 

من  الكرام  الر�ضل  على  ماذا  وجوه:  من 

معا�ضي اأممهم واأتباعهم؟! وهل يقدح ذلك 

ر�ضالتهم؟!  وجه  يغري  اأو  نبوتهم  يف  �ضيًئا 

وهل �ضلم من الذنوب على اختالف اأنواعها 

واأجنا�ضها اإل الر�ضل - �ضلوات الل و�ضالمه 

عليم -؟! وهل يجوز رد ر�ضالتهم وتكذيبهم 

مبع�ضية بع�س اأتباعهم لهم؟! وهل هذا اإل 

من اأقبح التعنت؟!.

الثاين: اأن الذنوب واملعا�ضي اأمر م�ضرتك 

طبقات  من  العامل  يف  تزل  مل  الأمم  بني 

بني اآدم عاملهم وجاهلهم و�ضائر اأ�ضنافهم، 

الأمة  هذه  به  اخت�ضت  اأمًرا  ذلك  ولي�س 

حتى يقدح به فيها، ويف نبيها -] .

تنايف  ل  واملعا�ضي  الذنوب  اأن  الثالث: 

العبد  يف  يجتمع  بل  بالر�ضل،  الإميان 

واملعا�ضي،  والذنوب  والإميان،  الإ�ضالم 

فيكون فيه هذا وهذا.

الرابع: اأن الذنوب تغفر بالتوبة ولو بلغت 

عنان ال�ضماء؛ قال تعاىل: )ُقْل َيا ِعَباِدَي 

الَِّذيَن اأَ�ْضَرُفوا َعَلى اأَْنُف�ِضِهْم ل َتْقَنُطوا ِمْن 

َجِميًعا  ُنوَب  الذُّ َيْغِفُر   
َ َّ
الل اإِنَّ   ِ

َّ
الل َرْحَمِة 

واأما  الزمر:53،  ِحيُم(  الرَّ اْلَغُفوُر  ُهَو  اإِنَُّه 

وكفرهم  �ضركهم  فاإن  والكافر  امل�ضركون 

يحبط ح�ضناتهم فال يلقون ربهم بح�ضنة 

يرجون بها النجاة، ول يغفر لهم �ضيء من 

ل   
َ َّ
الل )اإِنَّ  -تعاىل-:  الل  قال  ذنوبهم، 

َيْغِفُر اأَْن ُي�ْضَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك مِلَْن 

َي�َضاُء( الن�ضاء:48.

اإن كان  اخلام�س: يقال ملورد هذا ال�ضوؤال 

األ  القردة:  اإخوان  الغ�ضبية  الأمة  من 

اآبائه  من  ال�ضوؤال  هذا  اإيراد  من  ي�ضتحي 

من  يوم  كل  يف  ي�ضاهدون  كانوا  واأ�ضالفه 

الأمم؟!  من  غريهم  يره  مل  ما  الآيات 

من  واأجناهم  البحر  لهم  الل  فلق  وقد 

ماء  من  اأقدامهم  جفت  وما  عدوهم 

َلَنا  )اْجَعْل  ملو�ضى:  قالوا  حتى  البحر 

َهُلوَن(  نَُّكْم َقْوٌم جَتْ اإَِلًها َكَما َلُهْم اآِلَهٌة َقاَل اإِ

ربه  مليقات  ذهب  وملا  )الأعراف:138(، 

العجل،  ذهابه  بعد  عبدوا  اأن  ميهلوه  مل 

)َفاْذَهْب  قالوا:  اجلهاد  اإىل  ندبهم  وملا 

َقاِعُدوَن(  َهاُهَنا  اإِنَّا  َفَقاِتال  َك  َوَربُّ اأَْنَت 

الأذى،  باأنواع  مو�ضى  واآذوا  املائدة:24، 

ومو�ضى  اخلبيثة  اأفعالهم  من  ذلك  وغري 

الأنبياء  وقتلهم  اأظهرهم،  بني   -�-

�ضناعة  من  الكب�ضني  وعبادة  حق،  بغري 

اخلارج على ولد �ضليمان بن داود -عليهما 

الكبا�س  عباد  ي�ضتحي  اأفال  ال�ضالم-، 

بذنوبهم؟!  املوحدين  تعيري  من  والبقر 

الن�ضارى  اأمة  من  ال�ضائل  كان  اإن  واأما 

.
)1(

عنهم  املقال  عن  يغني  فحالهم 

ثم تكلم ابن القيم -رحمه الل- بعد ذلك 

ودينهم،  والن�ضارى  ودينهم  اليهود  عن 

وبع�س  دينهم،  حرفوا  وكيف  ومزقهم، 

والتبديل،  التحريف  هذا  من  ال�ضنائع 

- عي�ضى  وعلى  الأنبياء  على  وافرتائهم 

�-، وعلى مرمي البتول - عليها ال�ضالم 
األوهية  عدم  على  كتبهم  من  والأدلة   ،-

التثليث فجاء هذان  امل�ضيح وعلى بطالن 

ثم  والروعة،  الإمتاع  غاية  يف  الف�ضالن 

كتابه   - الل  رحمه   - القيم  ابن  ختم 

»وقد  الن�ضرانية  املجامع  على  بالكالم 

»جمامع  مقال:  يف  بالتف�ضيل  ُذكرت 

اللعنة« على موقعنا، واأنه ل ميكن الإميان 

نبوة  جحد  مع  اأ�ضاًل  الأنبياء  من  بنبي 

حممد - ] -، واأنه من جحد نبوته - ] 

- فهو لنبوة غريه من الأنبياء اأ�ضد جحًدا، 

ف�ضال وجال يف ذلك.

وا�ضعة  رحمة  القيم  ابن  الل  فرحم 

�ضفى  ما  والعطاء على  املثوبة  له  واأجزل 

به ال�ضدور، واأنار من ظلمات اجلهل والكفر 

العقول؛ فدونك هذا الكتاب القيم فاجن 

ثماره اليانعة، و�ضلى الل وبارك على عبده 

و�ضلم. و�ضحبه  اآله  وعلى  حممد  ونبيه 

�شواه��د النب��وة واآياته��ا ل تنح�ش��ر فيما عند 

و�شفت��ه  [ النب��ي   نع��ت  م��ن  الكت��اب  اأه��ل 
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ق��راء الب�ض��رى الأع��زاء ... لقاءن��ا يف 

ه��ذا الع��دد مع رج��ل اأحب الدع��وة اإىل 

الل تع��اىل فعم��ل له��ا وب��ذل م��ن اأجلها 

ج��ل جه��ده ووقت��ه، تخ��رج يف اإح��دى 

كلي��ات القان��ون بتفوق غري اأن��ه تلك كل 

طموحات��ه واأحالم��ه م��ن اأج��ل التف��رغ 

للعمل الدعوي.

ارتق��ى منا�ض��ب ع��دة يف جمعي��ة اأن�ضار 

ال�ضن��ة املحمدي��ة وه��ي اإح��دى اللج��ان 

جلن��ة  رئي�ض��ًا  فب��داأ  مب�ض��ر  الدعوي��ة 

الدع��وة بف��رع بلبي���س، حتى و�ض��ل اإىل 

من�ضب الرئي�س العام للجماعة.

اإنه الدكتور جمال اأحمد ال�ضيد املراكبي 

الرئي���س الع��ام ال�ضاب��ق جلمعي��ة اأن�ضار 

ال�ضن��ة املحمدي��ة وال��ذي �ضيحدثنا عن 

الدعوة اإىل الل اأ�ضولها واأ�ض�ضها، وكذلك 

�ضف��ات الداعي��ة وم��ا ينبغي للدع��اة اأن 

يتعلم��وه ... كذل��ك �ض��وف يحدثن��ا عن 

م�ضريت��ه الدعوي��ة والأعم��ال الدعوية 

جلمعية اأن�ضار ال�ضنة املحمدية فاإىل ما 

جاء يف اللقاء ...

تع�����ارف

 بداي��ة ن��ود م��ن ف�ضيلتك��م اأن تعرف��وا 

قراء الب�ضرى ب�ضخ�ضكم الكرمي؟.

جم��ال اأحم��د ال�ضي��د املراكب��ي الرئي�س 

الع��ام ال�ضاب��ق جلمعي��ة اأن�ض��ار ال�ضن��ة 

علم��اء  جمل���س  ورئي���س  املحمدي��ة، 

جلن��ة  يف  وع�ض��و  حالي��ًا،  اجلماع��ة 

الفتوى، ورئي���س حترير جملة التوحيد 

ث��م امل�ض��رف الع��ام على جمل��ة التوحيد 

تخرج��ت م��ن كلي��ة احلق��وق، جامع��ة 

ح�ضل��ت  ث��م   ،1979 ع��ام  الزقازي��ق 

عل��ى املاج�ضت��ري والدكتوراة م��ن جامعة 

ع��ني �ضم���س، وكان��ت مناق�ض��ة الر�ضالة 

عنوانه��ا  وكان  1991/12/12م،  يف 

)اخلالف��ة الإ�ضالمي��ة بني نظ��م احلكم 

املعا�ضرة(.

وقفات جادة وعمل متميز

الدع��وة  م�ض��رية  يف  ج��ادة  وقف��ات   

جم��ال  الدكت��ور  ال�ضي��خ  والداعي��ة 

املراكبي؟.

بف�ضل الل اأنتمي لأ�ضرة مار�ضت الدعوة، 

والعجي��ب اأنني مل اأ�ضاه��د اأحدًا من هذه 

الأ�ضرة، فجدي كان معلمًا للقراءات وكان 

خطيب��ًا مرموق��ًا يف حمافظ��ة ال�ضرقية 

ل��الآن  موؤلف��ات مل ت�ض��در  ل��ه  اأن  حت��ى 

اأحتف��ظ به��ا ككنوز يف الق��راءات الع�ضر 

وق��راءات اأهل �ضباأ، وملا تويف جدي وكان 

ذلك قبل مولدي ت�ض��دى والدي للدعوة 

وظل يدع��و قرابة الع�ض��ر �ضنوات حتى 

ت��ويف واأن��ا اأبلغ من العمر خم���س �ضنوات 

ون�ضف تقريبًا، فاأنا �ضاهدت اآثار الدعوة 

ومل اأ�ضاهده��ا، فهم ترك��وا يل مكتبة يف 

بيتنا، واأنا�س يثنون على البيت والأ�ضرة 

ويعاملونني معاملة خا�ضة كيتيم اأوًل ثم 

كابن معلم، وهذا اأثر يف بالرغم من اأنني 

مل اأمار�س الدعوة عمليًا اإل بعد التخرج 

من اجلامعة.

وكن��ت يف املرحل��ة البتدائية مقربًا من 

الدعوة؛ حيث كنت اأجل�س واأ�ضمع ال�ضيخ 

�ضديق والدي، وكنت اأنا الوحيد ال�ضغري 

الذي يجل�س يف امل�ضجد، وهو كان يعاملني 

معامل��ة خا�ض��ة ويق��ول يل: تعلم��ت من 

هذا الرجل الكثري، وملا �ضاركت يف جمعية 

اأن�ضار ال�ضنة كان هذا الرجل عنده حرج 

مم��ا تقول��ه اجلمعي��ة ول ينت�ض��ر لها اأو 

يعار�ضها، فا�ضتطع��ت بف�ضل الل اأوًل ثم 

بحكم اخل��ربة الدعوية اأن اأحافظ على 

مودت��ي مع��ه، ويف نف���س الوق��ت اأخالفه 

واأتعل��م م��ن غ��ريه، فتعلم��ت ولكنن��ي مل 

اأفق��د مودته يف يوم من الأيام، ومل اأفقد 

جمل�ضه، ولذلك كان يثني علي حتى بعد 

اجتهت اجتاهًا قد يرى فيه هو خمالفة.

ث��م كان ال�ضي��خ �ضفوت ن��ور الدين، وهذا 

الرج��ل ه��و ال��ذي حولن��ي اإىل العم��ل 

الدعوي، وهو خال اأولدي وزوجتي، وهو 

الذي اأ�ضر على اأن ي�ضبح جمال املراكبي 

داعي��ة لأنن��ي كن��ت متخرج��ًا م��ن كلية 

احلقوق، ويل توجه اآخر، واأ�ضمع الدعاة، 

وعن��دي ثقافة �ضرعية، ولكني يف اجتاه 

اآخر.. فالرجل حولني يف اجتاه الدعوة، 

وعلمني كي��ف اأخاطب النا�س، واأول مرة 

األقيت حما�ضرة جل�س هو لي�ضمع، وكانت 

يف عل��م املواريث، وبالت��ايل كنت اأعر�س 

�ضيئ��ًا در�ضت��ه اإل اإن��ه كان ي�ضع��رين اإنه 

يجل�س بني يدي ع��امل، فهذا الرجل كان 

ل��ه اأك��رب ف�ض��ل عل��يَّ يف توجيه��ي للعمل 

الدعوي.

وكذل��ك ال�ضي��خ �ضف��وت ال�ضواتفي الذي 

اإع��داد  معاه��د  عل��ى  اأ�ض��رف  جعلن��ي 

الدعاة يف بلبي�س، ولعلَّي كنت اأول طالب 

يح�ضر ر�ضال��ة دكتوراة يف اأن�ضار ال�ضنة. 

فاملواقف كثرية، واأذكر منها: اأنني عندما 

عمل��ت يف اأن�ضار ال�ضن��ة وجهوين مل�ضجد 

�ضغري خارج البلد، وتوجهت لهذا امل�ضجد 

ول اأعرف مكانه بال�ضبط و�ضاألت النا�س 

املحيطني ب��ه، فقالوا: اأنت اخلطيب هذا 

هو امل�ضجد.. وكنت اأول من دخل امل�ضجد 

لقا مع فضيلة الشيخ الدكتور

جمال المراكبي
اجل�������زء الأول

لل�صنــة  وموافقــة  واإخال�ــس  علــٌم  اهلل  اإىل  الدعــوة 
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ال�ضه��ل الب�ضيط على م��دى ال�ضنوات ول 

ت�ضت�ضع��ر اأن��ك تتعل��م، ولكن��ك تتعل��م. 

فالدعوة حتتاج اإىل هذا التعاون.

اإىل  الدع��وة كم��ا قلن��ا  كذل��ك حتت��اج 

املدار�ض��ة والعلم والتعل��م؛ لأنه ل يوجد 

دع��وة ب��دون علم وتعل��م، فالدع��وة هي 

دع��وة اإىل �ض��يء م��ا، ف��اإذا كن��ا ل نعل��م 

فعالم ندعو؟، فه��ذا مقوم اأ�ضا�ضي لنجاح 

الدعوة. والداعية يكت�ضب اخلربات من 

خالل العمل الدعوي.

فاأهلي��ة ال�ضخ���س للدعوة �ض��يء اأ�ضا�ضي 

لنجاحه��ا، فق��د يك��ون ال�ضخ���س موؤهاًل 

لدع��وة امل�ضلمني من خالل ب��اب العقائد 

لذل��ك  املعام��الت،  اأو  العب��ادات  اأو 

�ضرع��ت �ض��الة اجلمعة واخلطب��ة فيها، 

واملحا�ضرات للم�ضلمني فيها تعليم ودعوة 

لأنه م�ضلم، اأما دعوة غري امل�ضلم فنجدها 

تختل��ف فهي حتتاج اإىل خربة يف دار�ضة 

واإىل  اللغ��ات،  واإىل  الأدي��ان،  مقارن��ة 

داعي��ة يب��ذل ويخ�ض���س وقت��ه وجهده 

لهذه الدرا�ضة، وهنا التخ�ض�س مطلوب.

الأم��ر الث��اين: اأف�ضل ما يدع��ى به غري 

امل�ضلم هو اأن يدعى بال�ضلوك اأوًل ونريه 

من امل�ضلمني خلقًا يحبب اإليه هذا الدين، 

ومعامل��ة حتبب اإليه هذا الدين، ثم بعد 

ذل��ك كالم��ًا ب�ضيطًا، ونذك��ر هنا عمر بن 

اخلطاب - ر�ضي الل عنه - فقد كان لديه 

غ��الم ن�ض��راين يقال ل��ه )اأ�ضب��ق( فكان 

يقول ل��ه: يا اأ�ضب��ق لو اأ�ضلم��ت لوليناك 

على بع���س ما حت��ت اأيدينا، فيق��ول: يا 

اأم��ري املوؤمنني ل اإكراه يف الدين، فيبت�ضم 

عم��ر ويقول: )ل اإك��راه يف الدين(. هنا 

�ضل��وك.. فامل�ضلمون دخل��وا القلوب قبل 

اأن يفتح��وا الب��الد اأو بع��د اأن فتحوه��ا 

بف��رتة ب�ضيط��ة، وحينما نتخي��ل احلال 

كي��ف دخ��ل الإ�ض��الم اإىل تل��ك الب��الد 

وه��ذه الب��الد كان��ت تقريب��ًا حتت حكم 

فار���س، وم�ضر كان��ت حتت حك��م الروم، 

وملا دخ��ل امل�ضلم��ون م�ض��ر وكان عددهم 

اأربع��ة اآلف جماهد مقابل �ضعب تعداده 

ثالث��ة مالي��ني يف ذل��ك الوق��ت، �ض��ارت 

اأغلبية م�ضر م�ضلمة، وذلك لأن امل�ضلمني 

النا�س،فم��ن  ه��وؤلء  دع��وة  اإىل  �ضع��وا 

التاري��خ  م��دى  عل��ى  يثب��ت  مل  ناحي��ة 

ي�صلــح ممــا  اأكــر  يف�صــد  بجهــل  يدعــو  الــذي 

اإل  نـــدعـــو  ل  ونـــحـــن  ــد  ــاج ــص ــ� امل اآلف  ــا  ــن ــدي ل

ــا وفـــروعـــنـــا وجــمــعــيــاتــنــا ــاجــدن مـــن خــــالل مــ�ــص

فاحلكمة هي الكتاب وال�ضنة، )ُقْل َه�ِذِه 

رَيٍة اأََنْا َوَمِن  ِ َعَلى َب�ضِ
هّ

�َضِبيِلي اأَْدُعو اإىَِل الل

َبَعِن��ي ..( والب�ضرية ه��ي العلم، فالبد  اتَّ

م��ن العلم؛ لأن ال��ذي يدعو بجهل يف�ضد 

اأك��ر مم��ا ي�ضلح، ق��د يعتقد اأن��ه ي�ضلح. 

وم��ن هن��ا اأن�ض��ح اإخ��واين بال�ض��رب على 

الطلب واجللو���س عند ركب ال�ضيوخ، لأن 

الطل��ب لي�س اأن تقراأ كتاب��ًا اأو جمموعة 

م��ن الكت��ب، واإمن��ا الطل��ب اأن تتمرن من 

خالل اأه��ل الدعوة ب�ضوؤاله��م و�ضماعهم 

وال�ض��رب عل��ى كالمه��م، ث��م املدار�ض��ة ملا 

ت�ضمع، ثم بعد ذلك يكون هذا العلم على 

مقت�ض��ى هدي و�ضنة احلبيب حممد  ] 

وعلى منهج ال�ضلف ال�ضالح، لأنه قد يكون 

علمًا وبه انحراف اأو دعوة لالنحراف.

لنج��اح  الأ�ضا�ضي��ة  املقوم��ات  م��ا ه��ي   

الدع��وة؟. )م��ن حيث الداعي��ة واملدعو 

والعوامل الأخرى املوؤثرة(.

تع��اون،  اإىل  حتت��اج  الل  اإىل  الدع��وة 

ومن هن��ا اأن�ضئت اجلمعي��ات التي تتوىل 

الدعوة خا�ضة يف م�ض��ر، والل عز وجل 

ْقَوى  يق��ول: )..َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْل��ربِّ َوالتَّ

َوَل َتَعاَوُن��وْا َعَل��ى الإِْث��ِم َواْلُع��ْدَواِن..(، 

فالداعية حت��ى ل��و كان يف وزارة تتوىل 

الدع��وة فاإن جهده هو جه��د فرد واحد، 

لكن حينما جند الدعوة من خالل جتمع 

كب��ري فاإننا جند تبادل اخل��ربات والعلم 

واملعلوم��ات والتعلم، وجتد اأي�ض��ًا التعلم 

تقريب��ًا، وكان النا���س يف ه��ذا امل�ضج��د 

يوؤذن��ون اأذان��ني ل�ض��الة اجلمع��ة، ونحن 

ن��وؤذن اأذان��ًا واح��دًا وبع��د الأذان الأول 

قمت مبا�ض��رة على املنرب لألقي اخلطبة 

وبع��د اخلطبة ق��ام اأحد ال�ضب��اب ليعلق 

عل��ى اخلطبة، والنا���س اعرت�ضت ب�ضدة 

عل��ى م��ا قم��ت ب��ه، وق��ام اأح��د ال�ضباب 

وق��ال: اإن ال��ذي فعل��ه ال�ضيخ ه��و طيب 

وح�ض��ن، وال��ذي تفعلون��ه ل �ض��يء فيه، 

فقلت يف نف�ضي: ما الذي جعل هذا ال�ضاب 

يتحدث؟، وعلم��ت بعد اخلطبة اأن الذي 

تكلم ه��و اإمام امل�ضج��د، واأنني خطبت يف 

م�ضجد غري م�ضجدي.

اأ�ض�س ومقومات الدعوة اإىل الل

الق��راآن  يف  اأ�ض���س  الل  اإىل  للدع��وة   

وال�ضن��ة النبوية، فما هي اأ�ضول الدعوة 

اإىل الل؟.

اأ�ض��ول الدع��وة اإىل الل عل��ٌم واإخال�س 

وموافق��ة لل�ضن��ة، ث��م �ض��رب عل��ى ب��ذل 

اجله��د؛ لأن الدع��وة حتت��اج اإىل جه��د 

ع��ن  تخلي��ت  ق��د  فاأن��ا  وتف��رغ  عظي��م 

الطموح��ات التي ع�ضت اأحل��م بها طوال 

فرتة الدرا�ض��ة، فخريج كلية احلقوق يف 

النهاية يك��ون وكياًل للنياب��ة اأو قا�ضيًا، 

وق��د فوجئ��ت باأنن��ي اأتخل��ى ع��ن ه��ذه 

الطموح��ات يف �ضبيل الدع��وة اإىل الل، 

واأتف��رغ للدع��وة، واأن��ا ل اأعم��ل يف ه��ذا 

املج��ال. ولبد للداعي��ة اأن يعل��م اأنه ل 

يوج��د م��ردود م��ادي للدع��وة، فامل�ضاألة 

حتت��اج اإىل جماهدة وجه��اد، ولكن لبد 

من العلم اأوًل، قال تعاىل: )اْدُع اإىِِل �َضِبيِل 

�َضَنِة..(،  ْكَم��ِة َوامْلَْوِعَظ��ِة احْلَ ��َك ِباحْلِ َربِّ
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اأن  ولك��ن ح��دث  اإك��راه واح��دة  حال��ة 

امل�ضلمني باأخالقهم و�ضعيهم لن�ضر العدل 

وبح�ضن الدع��وة اأثروا يف ه��ذه القلوب، 

ث��م التناكح بني امل�ضلم��ني وغري امل�ضلمني 

خا�ضة اأهل الكتاب، وهذه �ضورة عظيمة 

لدخول القبيلة لالإ�ضالم، فال�ضورة كانت 

م�ضرفة، ول ي�ضتطيع اأحد اأن يزعم الآن 

حتى املتع�ضبون من الن�ضارى اأن امل�ضريني 

ق��د اأكره��وا عل��ى الدخ��ول يف الإ�ضالم؛ 

لأنه��م اإذا اأكرهوا على الإ�ضالم فلماذا ل 

يعودون اليوم اإىل دينهم؟. فاإذا اح�ضرت 

م�ضلم��ًا و�ضاألت��ه عن دين��ه ف�ضيقول لك: 

الإ�ضالم، وهذا م��وروث اأخذناه من اآبائنا 

واأمهاتنا.

 كي��ف جنحت الدع��وة يف عهد الر�ضول 

-  ] - رغ��م قل��ة الإمكاني��ات؟ وم��ا هو 

تف�ضريك��م لع��دم بلوغن��ا ه��ذا النج��اح 

كل  تواف��ر  رغ��م  احلدي��ث  الع�ض��ر  يف 

الإمكانيات املادية والو�ضائل الدعوة؟.

لب��د اأن نع��ي اأن دع��وة النب��ي –  ] – 

مرت باأط��وار، واملرحلة الت��ي دخل فيها 

النا���س يف دي��ن الل اأفواج��ًا كان )ط��ور 

الكمال(، ق��ال تعاىل: ).. اْلَي��ْوَم اأَْكَمْلُت 

يُت  ْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَر�ضِ َلُكْم ِديَنُكْم َواأمَْتَ

َلُكُم الإِ�ْضاَلَم ِدينًا ..(، وقد تويف الر�ضول 

–  ] – بع��د ن��زول ه��ذه الآية باأيام 
قيل اإنه��ا )83( يومًا، زيادة اأو اأقل، واأبو 

بك��ر ال�ضدي��ق – ر�ضي الل عن��ه – قال 

يف الي��وم الأول: )م��ن كان يعبد حممدًا 

فاإن حممدًا ق��د مات، ومن كان يعبد الل 

فاإن الل حي ل ميوت( ولبد لهذا الدين 

م��ن قائم يقوم ب��ه، فكان اختي��ار النا�س 

ح��ول  النا���س  والتف��اف  الأول  الفري��ق 

خليفته��م وال�ضع��ي اإىل قت��ال املرتدي��ن 

الذين نكثوا وارتدوا وردهم اإىل حظرية 

الإ�ضالم، وهذا ا�ضتغرق فرتة طويلة، ثم 

بع��د ذلك ب��داأ اأب��و بكر ير�ض��ل اجليو�س 

لقتال اأئمة الكف��ر الذين مينعون و�ضول 

الدع��وة، ول �ض��ك م��ن وج��ود اأئمة كفر 

يحولون بني و�ض��ول الدعوة بني النا�س، 

لن�ض��ر  عظيم��ة  و�ضيل��ة  اجله��اد  ف��كان 

الدع��وة بني النا���س ولي�س ن�ض��رًا للدين 

بال�ضي��ف كم��ا يق��ول البع���س، واإمن��ا هو 

قتال لأئم��ة الكفر الذي��ن يحولون دون 

�ضم��اع هذه النفو�س املتعط�ض��ة اإىل كالم 

الل، والل - ع��ز وج��ل - يق��ول: )َواإِْن 

َن امْلُ�ْضِرِكنَي ا�ْضَتَجاَرَك َفاأَِجْرُه َحتَّى  اأََحٌد مِّ

ِ ُثمَّ اأَْبِلْغُه َماأَْمَنُه ..( فهذه 
هّ

َي�ْضَمَع َكاَلَم الل

دعوة راقية عظيمة.

ويف الع�ض��ر الأول ال��ذي ح��دث فيه هذا 

النت�ض��ار حدث نوع م��ن الرتداد والهزة 

حينما وقعت الفتنة بني ال�ضحابة، وقد 

اأثرت هذه الفتن��ة تاأثريًا عظيمًا؛ حيث 

اقتت��ل امل�ضلم��ون قراب��ة ال�ض��ت �ضنوات 

فتوقف��ت الفت��وح، وطمع ال��روم يف بالد 

الإ�ض��الم، وانبثق��ت عنها اأف��كار اخلوارج 

الأف��كار  وه��ذه  الأخ��رى،  والطوائ��ف 

اأ�ضعفت الكيان امل�ضلم، وا�ضتمرت الفتوح 

بعد ذلك يف خالفة بني اأمية والعبا�ضيني 

ولكنه��ا مل تكن بنف���س امل�ضتوى، فلم يكن 

العدل على نف�س امل�ضتوى ال�ضابق، فكانت 

اخلالف��ة خالفة مل��ك، ومل تكن خالفة 

را�ضدة، ومن هنا كان النح�ضار، والر�ضول 

–  ] – اأ�ضار اإىل هذا املعنى يف اإ�ضارات 
دقيق��ة فق��ال: )خ��ري اأمت��ي ق��رين، ثم 

الذي��ن يلونه��م، ثم الذي��ن يلونهم( وكما 

يق��ول ابن حجر: لو اأن القرن مائة �ضنة 

اأو جيل فالقرون الثالثة انتهت عند �ضنة 

240ه� اأو 250ه�، يف هذه الفرتة اأطلت 
البدع وامتحن اأهل ال�ضنة بالقول: بخلق 

القراآن، وكانت املحنة الكربى التي �ضمد 

لها اإمام اأهل ال�ضنة الإمام اأحمد – رحمه 

الل -، ثم بداأت هذه الأفكار تعلو وتنت�ضر 

حتى ت�ضلط��وا على اخللف��اء العبا�ضيني، 

وهذا النحدار اأدى اإىل انح�ضار الدعوة، 

ث��م كان الحتالل الغربي لدول الإ�ضالم 

اأعقب��ه انح��دار فكري بعيد ع��ن الروؤية 

ال�ضحيح��ة.. كيف ت�ضتطي��ع اأمة تردت 

هذا الرتدي اأن تق��وم بالدعوة؟.. والآن 

الأفراد يقومون باجلهد الدعوي القائم 

عل��ى التعاون، ولك��ن اإذا نظرنا اإىل كم ما 

ينف��ق على الدعوة وبخا�ض��ة دعوة غري 

امل�ضلم��ني عن��د امل�ضلم��ني وما ينف��ق على 

التب�ض��ري بالن�ضراني��ة م��ن ب��الد الغرب، 

وم��ع هذا اأك��ر الأديان انت�ض��ارًا هو دين 

الإ�ضالم حتى قي��ل اإن دولة مثل هولندا 

اأو الرنوي��ج �ضنة 2030 �ضوف تكون ذات 

اأغلبي��ة م�ضلم��ة، فه��م يح��ذرون من هذا 

امل�ضتقب��ل لأن النت�ض��ار لالإ�ض��الم انت�ضار 

وا�ضع مع قلة الإمكانات ومع قلة الدعاة 

وفرقتهم. 

النموذج الدعوي عند ال�ضباب

 الكث��ري م��ن ال�ضب��اب يري��د اأن ي�ضب��ح 

منوذج��ًا للداعي��ة ال��ذي يخ��دم دينه.. 

فبم تن�ضحوهم؟.

)لي���س الإمي��ان بالتمن��ي ولك��ن م��ا وقر 

يف القل��ب، و�ضدق��ه العمل( ق��ال احل�ضن 

الب�ض��ري – رحمه الل -، كذلك الدعوة 

لي�ضت بالأمنيات فهي ل تكفي، فاملطلوب 

ه��و العل��م، والعل��م يعن��ي طل��ب و�ض��رب 

واجللو�س عن��د ركب امل�ضاي��خ، ومدار�ضة 

يك��ون  فل��ن  الأبح��اث،  وعم��ل  للكت��ب، 

ال�ضخ���س داعي��ة حت��ى يتعل��م، والعل��م 

لي�س علم معلومات الكتب فقط، اأو حفظ 

القراآن والأحاديث، ولكن العلم يف كيفية 

وقوع الن�ضو�س على الأحداث والأحوال؛ 

اأي مناط الدلي��ل، مبعنى �ضقوط احلكم 

ال�ضرع��ي اأو الن�س على الواقعة لت�ضيب 

فيها احلق، وهذه حتتاج اإىل خربة وعلم 

بامل�ضالح واملفا�ضد. ونحن ن�ضعد ب�ضبابنا، 

و�ضياأتي وقت ونقول لهم: ل تتعجلوا.. 

كي��ف يكون الداعي��ة �ضخ�ضية حمبوبة 

واأ�ضالي��ب  هن��اك ط��رق  ه��ل  وموؤث��رة؟ 

لإحداث التاأثري املطلوب يف املدعوين؟.

عل��ى �ضا�ض��ة التلف��از يوجد �ض��يء ا�ضمه 

يط��ل  اإن�ض��ان  كل  فلي���س  )الكريزم��ا(؛ 

على ال�ضا�ضة تك��ون لديه هذه اخلا�ضية 

ويقبله النا���س، بالرغم من اإنه قد يكون 

لديه من العل��م الكثري ولكنه ل ي�ضتطيع 

اأن يو�ضل��ه م��ن خ��الل ال�ضا�ض��ة، واإمن��ا 

ي�ضتطي��ع تو�ضيل��ه م��ن خ��الل حلق��ات 

الدر�س.

والداعي��ة لب��د اأن يوؤث��ر فيم��ن حول��ه 

اأن تخ��رج  تاأث��ري  النا���س، فاأعظ��م  م��ن 

الكلم��ة موثق��ة �ضادقة، وموثق��ة اأي ل 

اإف�ضاد فيه��ا ول باطل؛ لئال يعرت�س على 

الداعي��ة معرت���س، واإذا اعرت�س ف�ضوف 

يعرت�س بباطل، وثاني��ًا اأن تكون الكلمة 

نابعة من القلب وتك��ون مقتنعًا بها واأنت 

تدي��ن لل - عز وجل - به��ا، فاأنت تدعو 

النا���س للتوحي��د والوقوف عل��ى معرفة 

الل باأ�ضمائ��ه احل�ضن��ى و�ضفات��ه العلى 

ونوج��ه النا�س يف عبادته��م ومعامالتهم 

ــا  ـــــكـــــن م ـــــــــــــان بـــالـــتـــمـــنـــي ول لــــيــــ�ــــس الإمي

ـــل ـــم ـــع ال ـــــه  ـــــدق ـــــص و� ـــــب،  ـــــل ـــــق ال يف  وقـــــــــر 

ـــا نــنــبــذه ـــن ـــن الـــعـــنـــف، لأن ــو م ــل ــخ ودعـــوتـــنـــا ت

م
ال

ـــ
�ص

لإ
ل ا

بــ
ق

صت
�

م
وة

عــ
د

ال
ء 

ـا
مـ

�ص
يف 

م 
و

جنــ

�لعدد �ل�ساد�س و�لثمانون -�أبريل - 2010



45 45العدد الرابع والثمانون - فرباير - 2010 45العدد الرابع والثمانون - فرباير - 2010 45العدد الرابع والثمانون - فرباير - 2010

للفق��ه ال�ضحي��ح وه��ذا مه��م ج��دًا ول��ه 

تاأث��ري، ويف اعتق��ادي اأن الداعية يعطى 

م��ن الل التاأيي��د والتوفي��ق م��ا لي�س من 

ب�ضاعته اأ�ض��اًل.. قد يقف الداعية على 

املنرب فيخطب خطبة يراها هو يف نف�ضه 

فيها ق�ضور ومل يوؤديها بال�ضكل ال�ضحيح، 

ثم يفاج��اأ اأن لها تاأثريًا عجيبًا يف حتول 

املدع��و م��ن منه��ج اإىل منه��ج وم��ن حالة 

اإىل حال��ة فتتعج��ب م��ن ه��ذا.. فالذي 

ميل��ك مفاتيح القلوب ه��و الل عز وجل، 

فالداعي��ة يحت��اج اإىل �ضخ�ضي��ة مميزة 

وحمبب��ة، واأي�ض��ًا الداعي��ة لي�س جمرد 

جه��از ت�ضجي��ل ي��ردد كلمات، ب��ل �ضلوك 

يك��ون  اأن  فالب��د  ذات��ه،  يف  ومعام��الت 

حمبوب��ًا بني النا�س، ف��ال يكفي للداعية 

اأن يلت��ف حول��ه النا���س ويقبل��ون راأ�ضه 

وي��ده ونحو ذل��ك .. فه��ذا لي���س الأ�ضل 

والأ�ضا�س، ولكن الداعي��ة لبد اأن تكون 

له حمبة يف قل��وب النا�س في�ضتمعون له 

ويلجاأون اإليه.

الدعاة يف الف�ضائيات

يف  الدع��اة  اإىل  توجهونه��ا  ر�ضال��ة   

الف�ضائيات؟. 

الف�ضائي��ات له��ا �ضهوة اأ�ضاب��ت الكثريين 

ول �ضك اأنه��ا �ضتنق�ضي مع الوقت ويبقى 

العل��م، ويعل��م الل اإنني كن��ت يف يوم من 

الأيام كنت اأتنمى اأن اأجل�س يف بيتي ول 

اأظه��ر على الف�ضائيات لأنني كنت اأخاف 

على نف�ضي، فالنا�س اأحيانًا تنبهر بداعية 

الف�ضائي��ات وهذا خط��ري، والداعية قد 

ين�ضاق وراء هذا النبهار فين�ضى دعوته 

واأ�ضل��ه، فالظه��ور يف الف�ضائي��ات يحتاج 

اإىل التح�ض��ري العلم��ي .. لب��د للداعية 

اأن ي�ض��األ نف�ضه ماذا �ضيق��ول لهم؟.. وما 

توثيقي للمعلوم��ة والقدرة على اإلقائها، 

فتقنني الظهور على الف�ضائيات اأف�ضل من 

كرت��ه واإن كان هناك �ضغطًا �ضديدًا من 

اإحل��اح الف�ضائيات عل��ى العلماء.. ونحن 

متخوف��ون من ك��رة الف�ضائي��ات وكرة 

الظه��ور وكرة ال��كالم لأن هذا قد يكون 

)مو�ضة( ثم تنح�ضر ن�ضاأل الل اأن يثبت 

الإخوة القائمني على الف�ضائيات.

  هل ترى اأن الف�ضائيات قد تكون فتنة 

للعلماء؟..

فتنة العامل قائمة ون�ضاأل الل عز وجل 

ال�ضالم��ة، ولول تثبي��ت الل لهلكنا، قال 

 الَِّذيَن اآَمُنوْا ِباْلَقْوِل 
ُ هّ
��ُت الل تعاىل: )ُيَثبِّ

ْنَي��ا َويِف الآِخَرِة..(  َياِة الدُّ اِبِت يِف احْلَ الثَّ

ف��كان عب��د الل ب��ن م�ضع��ود – � – 

يك��ره اأن مي�ض��ي تالميذه خلف��ه ويقول: 

اإنها فتنة للمتبوع ذلة للتابع، وهذه اأي�ضًا 

تظه��ر يف الدرو���س حينما جت��د الألوف 

يف امل�ضاج��د، فتج��د الكل يري��د اأن يلقي 

علي��ك ال�ض��الم اأو ي�ضافح��ك، ولي�س هذا 

هو املطلوب، بل املطلوب هو تغيري وتعليم 

ه��ذه الأل��وف م��ن النا���س ليتغ��ري وج��ه 

املجتمع، ولكننا يكفينا منهم احلب، واأنهم 

اأداروا املوؤ�ض��ر عن مواد مف�ضدة، واجتهوا 

اإىل قن��وات فيها دع��وة، ونحن مندح لهم 

هذا ونقول لهم: لبد من التعلم وال�ضرب.

وه��ذه  الف�ضائي��ات  عل��ى  الدع��وة  اأم��ا 

املالي��ني الت��ي ت�ضاه��د ل��ن تك��ون فتن��ة 

مل��ن متر���س وتعل��م لأن��ه ل ي��رى �ضيئ��ًا، 

فالداعي��ة يجل���س يف الأ�ضتوديو ل يرى 

امل�ض��ور الله��م اإل اإذا ج��اء ات�ض��ال وهذا 

ه��و التوا�ض��ل الوحي��د ب��ني الداعية يف 

الأ�ضتوديو وامل�ضاهد.. 

جمعية اأن�ضار ال�ضنة ... والعمل 

الدعوي

 جهود جمعية اأن�ضار ال�ضنة يف احتواء 

ال�ضباب امل�ضلم؟.

نحن – بف�ضل الل – لدينا اآلف امل�ضاجد 

ونح��ن ل ندع��و اإل من خ��الل م�ضاجدنا 

لدين��ا  فنح��ن  وجمعياتن��ا..  وفروعن��ا 

220جمعية وما يزيد عن 7 اآلف م�ضجد 

منار�س فيها الدع��وة، وياأتينا الرواد من 

كل م��كان ي�ضتمعون �ضواء يف �ضعيد م�ضر 

اأو يف الوج��ه البح��ري، ونح��ن نبذل هذا 

اجله��د يف توعي��ة امل�ضلم��ني وتثقيفه��م 

ورده��م اإىل الأم��ر الأول، وكذل��ك نح��ن 

جمعية اإحيائية حتيي يف النا�س الفكرة 

ال�ضحيحة لالإ�ضالم واملنهج ال�ضوي الذي 

كان عليه اأ�ضحاب النبي -  ].

لأنن��ا  العن��ف،  م��ن  تخل��و  ودعوتن��ا 

ننب��ذه، ول ندخ��ل يف �ضراع��ات توقفنا 

وبف�ض��ل الل - عز وج��ل - فاإن اجلمعية 

تط��ورت تطورًا كب��ريًا يف فرتة حمدودة، 

فاجلمعي��ة اأ�ض�ضت �ضنة 1926 ومل ن�ضل 

ل��الآن اإىل مائ��ة �ضن��ة، ولكني اأزع��م اإننا 

يف م�ض��ر اأ�ضبحن��ا ن�ضيط��ر عل��ى الفك��ر، 

ونوجه ال�ضباب ملا في��ه النفع وامل�ضلحة، 

ب��ل اأ�ضبح هناك دعاة كثريون ل ينتمون 

بفك��ر  يعمل��ون  ولكنه��م  اإىل اجلمعي��ة، 

ومنهج ال�ضلف، وهذا بف�ضل الل من جهود 

العلماء ال�ضابقني.

اأعزائي قراء الب�ضرى نكتفي بهذا القدر 

م��ن ذل��ك اللقاء املمت��ع عل��ى اأن ن�ضتكمل 

يف الع��دد الق��ادم م��ا جادت ب��ه قريحة 

الدكتور املراكبي حيث �ضيحدثنا ف�ضيلته 

عن عدد من الق�ضايا الهامة التي يثريها 

غري امل�ضلمني �ضد الإ�ضالم فاإىل اللقاء .

ال�صلوك  ... املــ�ــصــلــم  ــري  غ ــه  ب يــدعــى  ــا  م اأفــ�ــصــل 
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القائـد الدعـوي 
بقلم: اأ. حممود ال�ضيفي

الدعوي  العمل  �ضرورات  من  اأ�ضبح  لقد 

وجود الرجل الراحلة الذي ميتلك عقاًل 

ذكيًا وقلبًا نقيًا وخطوة �ضائبة يقود بها 

يه، ول�ضك  الركب فيهديه وي�ضدده وينمهّ

يحتاج  الدعاة  هوؤلء  مثل  اإيجاد  اأن 

لين�ضج  �ضائب  ومنهج  دوؤوب  جهد  اإىل 

قوالب  يف  التجارب  وينقل  اخلربات 

ي�ضتطيع بها املتلقي اإجادة العمل.

اأوًل : اأهمية القيادة الدعوية

 حتقي��ق الأه��داف املر�ضوم��ة بكف��اءة 

وفاعلية.

 معاجل��ة م�ضكالت العمل ور�ضم اخلطط 

الالزمة لعالجها والتغلب عليها.

 تدعي��م اجلوان��ب الإيجابية وتقلي�س 

اجلوانب ال�ضلبية.

 تنمي��ة طاق��ات الأف��راد وا�ضتثماره��ا 

وتوظيفها يف العمل.

 ا�ضتثمار الطاقات وتوظيف اجلهود.

لتحقي��ق  التجاري��ة  الربام��ج  و�ض��ع   

الأهداف والو�ضول اإىل الغايات.

ثانيًا : �ضفات القائد الدعوي

1. تقوى الل عز وجل ومن مقت�ضياتها:
 اللتزام بالفرائ�س والبعد عن الكبائر 

وعدم الإ�ضرار على ال�ضغائر.

 الإخال���س والتجرد يف العمل لل - عز 

وجل.

 اخللق احل�ضن.

 الأمانة مبفهومها ال�ضامل.

 الورع والزهد.

 ال�����ض��رب ع��ل��ى الب���ت���الء وال�����ض��ك��ر يف 

النعماء.

 ال�ضمولية يف التفكري واملعرفة.

ال��رتب��ي��ة  يف  وال��ت��ك��ام��ل  2.التوازن 
الدعوية:

 الرتبي��ة الإمياني��ة – العلوم ال�ضرعية 

 – والواقعي��ة  الفكري��ة  الثقاف��ة   –
الرتبية اجل�ضدية.

العم��ل  )يف  والن�ضب��اط   اجلدي��ة 

والربامج – يف الوقت ا�ضتثمارًا وتوزيعًا(.

 القناعة وعدم احلر�س على الدنيا.

 ح�ض��ن الظ��ن بامل�ضلم��ني، والبع��د ع��ن 

مواطن التهم وعدم امل�ضارعة يف التهام.

 التميز والإبداع والتطوير.

�ضفا�ض��ف  الهم��ة والبتع��اد ع��ن   عل��و 

الأمور.

 الثقة بالنف�س من غري غرور اأو تكرب اأو 

اإبداء الراأي والق��درة على �ضنع القرار.

 الإن�ضاف والعدل حتى مع ال�ضناآن.

الإح�ض��ان  م��ع  النا���س  م��ع   اخللط��ة 

وال�ضرب.

 فق��ه الأولوي��ات )م�ضكل��ة الت�ضت��ت يف 

اجلهود والطاقات(.

 اجلماعية.

حتقيق القيادة الدعوية

 ا�ضتثم��ار الطاق��ات وتنميته��ا لتحقي��ق 

الأه��داف وف��ق برنام��ج حم��دد يف وقت 

منا�ضب

1 - ا�ضتثمار الطاقات وتنميتها.
اأهداف. 2 - وجود 

3 - وجود برنامج.
4 -الوقت املنا�ضب.

منهجن��ا  يف  مكانته��ا  له��ا  القي��ادة  اإن 

الإ�ضالمي، ودليل ذلك كتاب الل احلكيم 

واأحادي��ث النب��ي ] ، ولع��ل اأهميتها يف 

العمل الإداري تكمن يف حتقيق جمموعة 

من الأمور تعود بالفائدة على كل عمل . 

ومن هذه الأمور:

 حتقي��ق الأه��داف املر�ضوم��ة بكف��اءة 

وفاعلية.

 ال�ضيط��رة على م�ض��كالت العم��ل ور�ضم 

اخلطط الالزمة حللها.

 تدعي��م الق��وى واجلوان��ب الإيجابي��ة 

ال�ضائ��دة يف العم��ل الدع��وي وتقلي���س 

اجلوانب ال�ضلبية بقدر الإمكان.

 تنمية وتدريب ورعاية الأفراد.

 مالحق��ة النم��و والتط��ور احلا�ض��ل يف 

البيئة املحيطة.

جمالت عمل القيادة الإدارية

 اإن اأي ف��رد يف املوؤ�ض�ضة اأو الهيئة يت�ضلم 

موق��ع اإداري مع��ني )بغ���س النظ��ر ع��ن 

م�ضت��وى املوق��ع( ل��ه جمال��ني اأ�ضا�ضي��ني 

لعمله كقائد اإداري وهما:

املجال الأول: الهتمام بالعمل 

 حتديد الأن�ضطة واقرتاح خطط العمل 

- كيف ت�ضنع برناجمًا؟.

 التع��رف عل��ى امل�ض��كالت وو�ض��ع حلول 

لها  - كيفية حل امل�ضكالت؟.

طاق��ات  تنمي��ة  يف  اأث��ر  الدعوي��ة  للقي��ادة 

العم��ل يف  وتوظيفه��ا  وا�شتثماره��ا  الأف��راد 
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 تخفي�س درجة التوتر وعدم ال�ضتقرار 

بني فريق العمل.

 اإذن.....

فالبيئ��ة اأو املج��ال ال��ذي تتح��رك فيه 

القي��ادة ه��ي الأم��ور الت��ي مت ذكره��ا ، 

ولكن هناك جمموعة من العوامل حتدد 

وتوؤث��ر عل��ى م��ا نطل��ق علي��ه يف الإدارة

) بيئة العمل الإداري ( وهي : 

ب��ه: ون��ع��ن��ي  الإداري  - ال��ه��ي��ك��ل  اأ 

1.اأ�ضاليب وطرق العمل.
2.تق�ضيم العمل.

3. اجل�ضم العام ومكوناته
ب- املدير ونعني به:

1.�ضفاته ال�ضخ�ضية.
2.الثقة بفريق العمل.
3. الفل�ضفة الإدارية.

4. حتمل املخاطر املح�ضوبة.
ج - فريق العمل:

1. الرغبة يف حتمل امل�ضئولية.
2. املهارات والقدرات.

3. امل�ضاركة يف اتخاذ القرارات.
د - املوقف ونعني به:

1. طبيعة امل�ضكلة.
2. الوقت املتاح.

3 فاعلية فريق العمل.
4 التكاليف.

 جتميع املعلوم��ات الالزمة لتخاذ قرار 

�ضليم - كيف تتخذ قرارا �ضليمًا؟.

 تزويد امل�ضوقني باملعلومات الالزمة.

 الإف��ادة بال��راأي مب��ا يط��ور جم��الت 

العمل.

 التن�ضيق بني جمالت العمل املختلفة.

الآراء  ب��ني  والتوحي��د   التوفي��ق 

واملقرتحات.

 درا�ضة اإمكاني��ة جتنب امل�ضاكل واإيجاد 

احللول لها.

 تقيي��م م�ض��ارات العم��ل بالقيا���س اإىل 

معايري الأداء ال�ضابق حتديدها.

 درا�ضة معوقات التنفيذ واإيجاد احللول 

لها.

العم��ل   التطوي��ر والتو�ضي��ح ملج��الت 

احلالي��ة  كي��ف تط��ور وتب��دع يف العمل 

الدعوي؟.

 املجال الثاين: الهتمام بالعاملني

للميول  وال���ض��ت��ج��اب��ة  ال��ت�����ض��ج��ي��ع   

العمل  لفريق  الإن�ضانية  والجت��اه��ات 

)و�ضع الرجل املنا�ضب يف املكان املنا�ضب(.

 اإتاح��ة الفر�ض��ة مل�ضاهم��ة العاملني يف 

اتخاذ القرارات  )القيادة ال�ضورية(. 

وحتدي��د  و�ض��ع  يف  الفري��ق  اإ�ض��راك   

الأهداف وتق�ضيم العمل )فريق العمل(.

 اإتاح��ة الفر�ضة مل�ضاهم��ة فريق العمل 

يف و�ضع معايري الأداء.

 ال�ضم��اح لفري��ق العم��ل بالتعب��ري ع��ن 

اآرائهم وم�ضاعرهم.

الإجم��اع  وخل��ق  التجان���س  اإح��داث   

والتوحد يف اآرائهم بقدر الإمكان.

 تقدمي الن�ضح والإر�ضاد.

يج����ب عل��ى القائ������د الدع�����وي اأن يت�ش����ف 

بالإخال�ض والتج����رد يف العم�����ل هلل  عز وجل 

 م��ن �شف��ات القائ��د 

اجلدي��ة  الدع��وي 

يف  والن�شب��اط 

والربام��ج  العم��ل 

الوق��ت  ويف 

اأحد جمالت القيادة 

عن  امل�شكالت  ح��ل 

ط���ري���ق ال��ت��ع��رف 

ع���ل���ى امل�����ش��ك��الت 

لها ح��ل��ول  وو����ش���ع 

التطوير والإب�����داع 

ال���ع���م�������������������ل  يف 

بتط���وير  الدع���وي 

وت��و���ش��ي��ح جم��الت 

ال���ع���م���ل احل��ال��ي��ة
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)الله��م بارك لهما، وب��ارك عليهما، واجم��ع بينهما باخلري(.. 

هك��ذا كانت تهنئ��ة كل احل�ضور اإىل العرو�ض��ني، فالكل يتمنى 

لهم��ا الربك��ة واخلري، انته��ت مرا�ضم حفل الزف��اف الذي كان 

متمي��زًا يف كل �ض��يء - متميزًا يف ب�ضاطته وبع��ده عن التكلف 

والإ�ض���راف ويف خلوه من منكرات الأف��راح، و ذهب العرو�ضان 

اإىل ع���س الزوجي��ة ليب��داأ حياتهم��ا اجلدي��دة، ولك��ن كي��ف 

�ضيبداأن ه��ذه احلياة؟ كانت البداية جميلة جدًا؛ حيث طلب 

العري���س م��ن عرو�ض��ه اأن تتو�ضاأ مثل��ه، ثم �ضلى به��ا ركعتني، 

ث��م مد يده وو�ضعها على راأ�س عرو�ض��ه، ودعا بالدعاء املاأثور 

)الله��م اإين اأ�ضاألك م��ن خريها، وخري ما جبلته��ا عليه، واأعوذ 

بك من �ضرها و�ضر ما جبلتها عليه( رواه اأبو داود وابن ماجه، 

وبعدها رفعا اأيديهما بالدعاء اإىل الل تعاىل باأن يوفقهما يف 

حياتهما اجلديدة، واأن يحفظ بيتهما ال�ضغري من كل �ضر، واأن 

يجمع بينهما يف خري.

بعده��ا جل�ض��ا يح��ددان الأ�ض���س والقواع��د التي �ض��وف يقوم 

عليه��ا بناء حياتهم��ا الزوجية واملعامل التي �ض��وف ي�ضت�ضيء 

به��ا زورقهما ال�ضغري، وهو ي�ضل��ك طريقه عرب الأمواج اإىل بر 

الأمان؛ فكان التفاق على التايل: 

اأوًل:- �ضالمة النية:

فالني��ة ه��ي اأ�ضا���س الأم��ر وقلب��ه، فب�ضالحها يتح��ول العمل 

م��ن ع��ادة اإىل عبادة، فاتفقا على اأن يعق��دا قلبيهما على نية 

�ضاحل��ة يف زواجهما، باأن ينطلقا يف م�ضوار حياتهما الزوجية 

من النيات التالية:  

)1( ال�ضتجاب��ة لأم��ر النب��ي - ] - ل�ضباب اأمت��ه باملبادرة 

اإىل ال��زواج يف قول��ه  - ]: )يا مع�ضر ال�ضب��اب: من ا�ضتطاع 

منك��م الباءة فليت��زوج، فاإنه اأغ�س للب�ض��ر واأح�ضن للفرج..( 

متف��ق علي��ه، بالإ�ضاف��ة اإىل غ���س الب�ض��ر وعف��اف النف���س، 

واحت�ض��اب اأجر اإقامة البيت امل�ضلم وفق منهج الل، واحت�ضاب 

اإجناب الذري�ة ال�ضاحلة التي توحد الل، واحت�ضاب تربيتهم 

الرتبي��ة الإ�ضالمي��ة؛ ف��اإذا عق��د الزوجان قلبيهم��ا على هذه 

النية �ضارت كل حلظ�ة من حياتهما الزوجية عبادة يوؤجران 

عليه��ا، في��ا له��ا م��ن اأج��ور عظيم��ة �ضيح�ض��الن عليه��ا ط��ول 

حياتهما الزوجية. 

)2( التع��اون على الطاعة: ب��اأن ي�ضجع كل منهما الآخر على 

عم��ل اخل��ري، ق��ال - ] - :)رحم الل رج��اًل قام م��ن الليل، 

ف�ضل��ى، واأيقظ امراأت��ه ف�ضلت، فاإن اأبت ن�ض��ح يف وجهها املاء، 

ورح��م الل ام��راأة قامت م��ن الليل، ت�ضل��ي، فاأيقظ��ت زوجها، 

ف�ضل��ى، ف��اإن اأب��ى ن�ضحت يف وجهه امل��اء( اأب��و داود والن�ضائي 

وابن ماجه. 

ثانيًا:- بيت م�ضلم:

اإقام��ة البي��ت امل�ضل��م والأ�ض��رة امل�ضلمة وفق �ض��رع الل و�ضنة 

نبي��ه - ] - ف��ال يقدم��ان على خطوة اإل بع��د اأن يعلما حكم 

الل ور�ضوله فيه��ا، فاإن علماه مل يقدما علي�ه �ضيئًا اأبدًا عرفًا 

اأو عادة اأو هوى، وي�ضتعليان بعقيدتهما، ويقفان ب�ضالبة اأمام 

التيار امل�ضاد.

 ثالثًا:- املحبة والرحمة:

كما اتفقا اأن يبنيان حياتهما الزوجية على املحبة والرحمة 

واملودة والع�ضرة احل�ضنة، امتثاًل لأمر الل ور�ضوله - ]. 

الميثاق الغليظ )3-2(
بقل�����م: ن�ض����رين العقيل������ي
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رابعًا:- املحافظة على حمارم الل:

ل متن��ع املحبة والع�ضرة باملعروف بني الزوج��ني من اأن يكونا حازمني مع بع�ضهما 

يف الرتبي��ة والتوجيه - وخا�ض��ة من ناحية الزوج - فمحارم الل - عز وجل - ل 

ته��اون فيه��ا، والتق�ضري يف الأمور ال�ضرعية ل ميك��ن ال�ضكوت عليها فعلى الزوجة 

اأن تذكر زوجها باأن يراعي الل يف عمله واأن ل يدخل اأي فل�س حرام عليها وعلى 

اأولده��ا، وعل��ى ال��زوج اأن يذكر زوجته ب��اأن ترعى زوجه��ا واأولده��ا وبيتها مبا 

ير�ضي الل فلكم راع وكلكم م�ضئول عن رعيته. 

خام�ضًا:- قوة التحمل بينهما:

وذل��ك ب��اأن يكون��ا لبع�ضهما كما كان اأبو ال��درداء واأم ال��درداء - ر�ضي الل عنهما 

- كان��ت اإذا غ�ض��ب �ضكتت وا�ضرت�ضت��ه، واإذا غ�ضبت �ضك��ت وا�ضرت�ضاها، وكان هذا 

منهج��ًا انتهج��اه من ي��وم زواجهما ويا له من منهج حكيم، فك��م من البيوت هدمت، 

وكم من الأ�ضر انهارت ب�ضبب غ�ضب الزوجني معًا وعدم حتمل اأحدهما لالآخر. 

�ضاد�ضًا:- مراعاة الطبيعة الب�ضرية:

الزوج��ان ب�ضر، ومن طبيعة الب�ضر اخلطاأ والنق�س، فاإن وقع اخلطاأ والتق�ضري من 

اأحد الزوجني يف حق الطرف الآخر – يف اأمر من الأمور الدنيوية - فعلى الطرف 

الآخر ال�ضفح والعفو، فال ين�ضى ح�ضنات دهر اأمام زلة يوم، وعليهما اأن يغ�ضا الطرف 

عن الهفوات ال�ضغرية مع التنبيه باأ�ضلوب لطيف لي�س فيه جرح للكرامة اأو اإهانة. 

�ضابعًا:- �ضرية احلياة الزوجية:

امل�ضكالت والعيوب والنقائ�س تبقى بني الزوجني، فال يطلع عليها الأهل والأقارب، 

لأن ه��ذه احلي��اة حياة �ضري��ة، ول بد اأن تبقى بني الزوج��ني، فالغالب على ه�ذه 

امل�ضاكل اأنها اإذا خرجت عن نطاق الزوجني فاإنها تتطور وتتعقد.

ثامنًا:- اأخريًا:

اتف��ق الزوج��ان اأن يو�ض��ح كل منهم��ا لالآخر م��ن اأول يوم اأهداف��ه يف احلياة على 

امل��دى البعي��د والقري��ب والو�ضائل التي ي�ضتخدمه��ا للو�ضول اإىل ه��ذه الأهداف، 

فيك��ون لهما اأهداف م�ضرتك��ة يتعاونان عليها، كما يكون لكل منهما اأهداف خا�ضة 

ب��ه، ول باأ�س م��ن اأن يطلع زوجه عليها لكي ي�ضاعده عليه��ا، ول يقف حائاًل بينه 

وبني حتقيقها. 

قواعد واأ�ض�س ..... ثمانية، اأعتربها من وجهة نظري برواز حماية لكيان احلياة 

الزوجية، قد يعتقد كثري ممن �ضيقراأ هذا املو�ضوع باأنها قواعد �ضعبة اأو خيالية 

اأو .... اأو ....، ولكن اإذا قراأتها جيدًا �ضتجد نف�ضك تطبق معظمها اأو كلها، ولكنك 

مل تعقد النية بها اأو مل ترتبها بنف�س الطريقة اأو مل تفك�ر باأنها هكذا، فمن منا 

ل يح��ب اأن يك��ون بيت��ه �ضعي��د ؟ من منا ل يح��ب اأن يك��ون اأبناوؤه اأف�ض��ل الأبناء 

وتك��ون تربيته��م عل��ى �ضنة احلبيب امل�ضطف��ي - �ضلى الل علي��ه و�ضلم - كل هذه 

الأم��ور جميعن��ا نطبقها، ولكن باأ�ض��كال وط�رق خمتلفة،  فال مان��ع من ذلك، ولكن 

املهم اأن ن�ضل جميعنا اإىل طريق واحد ونقطة واحدة وهي بناء بيت م�ضلم �ضعيد. 

مع متنياتي لكل عرو�ضني بحياة جديدة و�ضعيدة ...
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املجرية زينب الكربى )2-1(

بن��������ت م����حم������������د  ] 

زوج اأبي العا�س بن الربيع  ر�ضي الل عنهما 

بقلم ال�ضيخ عبد احلفيظ عبد ال�ضالم حممد

م�ضرف ال�ضفحة الدينية بجريدة الوطن الكويتية
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اأب��ا  اب��ن خالت��ك  اإن  زين��ب..  )بنيت��ي 

العا�س بن الربيع ذكر ا�ضمك(..

به��ذه الكلم��ات احلاني��ة الرقيقة اأخرب 

امل�ضطفى – ] – كربى بناته )زينب( 

نب��اأ خطبتها من اب��ن خالتها اأبي العا�س 

بن الربيع بن عبد العزي بن عبد �ضم�س 

ب��ن عبد من��اف ب��ن ق�ض��ي، فه��و قر�ضي 

�ضميم يلتقي ن�ضبه مع ر�ضول الل – ]  

– عند اجلد الثالث عبد مناف، ويلتقي 
ن�ضبه من جهة الأم مع زينب بنت حممد 

عن��د جدها الأدن��ى خويلد ب��ن اأ�ضد بن 

عب��د العزي ب��ن ق�ضي، واأم��ه هالُة بنُت 

خويل��د اأخ��ت خديج��ة الطاه��رة زوج 

حمم��د واأم زين��ب، ويكفي هن��ا اأن نذكر 

م��ن �ض��رية اأب��ي العا���س ب��ني اأه��ل مكة، 

وفتيانها م��ا جعله يلق��ُب بالأمني – كما 

ج��اء يف ن�ض��ب قري���س – مثلم��ا لقب��وا 

حممدًا – ] .

واأتاح��ت ل��ه اأمانت��ه م��ن ثق��ة النا���س 

ب��ه واطمئنانه��م اإلي��ه ما جعل��ه يتقدم 

اإىل ال�ض��ف الأول م��ن �ضف��وف التج��ار 

الأثرياء يف مك��ة، كما جاء يف الإ�ضابة 

لبن حجر.

منزلة البن

وق��د هياأت له كلُّ ه��ذه الأ�ضباب فر�ضة 

مل تت��ح ل�ضواه؛ اإذ كان��ت خالته ال�ضيدة 

خديج��ة تنزله منزلة البن، فيجد من 

الرتحاب البالغ والود ال�ضادق ما يطمعه 

يف اأن يكون الزوج املختار لزينب، فخفق 

له��ا قلب��ه من��ذ حداثته��ا، فرين��و اإليه��ا 

ويرمقه��ا وه��ي ترق��ى يف م��دارج ال�ضبا 

ن�ض��رة وبه��اء، وكان��ت مكانته��ا يف بي��ت 

اأبيه��ا باعتباره��ا ك��ربى بن��ات اأربع قد 

اأ�ضرع به��ا اإىل الن�ضج املت�ضارع؛ فتحملت 

م��ع اأمها ع��بء اأخواتها، فاأ�ضف��ت عليها 

هذه امل�ضاركة طابع الأنوثة الباكرة.

وكان اأب��و العا���س يراه��ا كلم��ا زار بيت 

خالت��ه فيوؤخ��ذ ببه��اء مراآه��ا وعذوبة 

حنانه��ا ولط��ف طباعها.. وم��ا اإن بلغت 

زين��ب العا�ض��رة م��ن عمره��ا حت��ى رنت 

اإليه��ا عي��ون الها�ضمي��ني م��ن اأه��ل مك��ة 

يتناف�ض��ون عل��ى الظف��ر به��ا عرو�ضًا ملن 

اأبوه��ا م��ن ك��رام الفتي��ة  يخت��اره له��ا 

القري�ضيني.

نعم القرين

 ولقد اأبت عليه ثقته يف نف�ضه اأن يدخل 

م��ع مناف�ضي��ه يف معرك��ة مك�ضوف��ة، بل 

اكتفى اأن ي��ودع �ضره الغايل لدى خالته 

الغالية ال��رءوم، وان�ض��رف يبني نف�ضه 

ليكون لزينب نعم القرين.

وق��د اعت��اد اأب��و العا���س اأن يجعل بيت 

)حممد( قبلته بعد الكعبة كلما اآب من 

�ضفر.

اأنعم به من �ضهر

تلط��ف  يف  اجلليل��ة  ال�ضي��دة  وفاحت��ت 

زوجها وما حتدث به اإليها ابن اأختها اأبو 

العا���س من رغبته يف ال��زواج من زينب، 

ف��رق قلب الأب الرحي��م اإىل العرو�ضني 

العزيزين، وبدا منه الر�ضا، وبدت عليه 

مالم��ح ال�ضرور، فكان��ت فر�ضة اأن تخرب 

ابن اأخته��ا اأبا العا���س اأن ياأتي خاطبًا، 

وق��د اأح�ضن )حممد( لق��اء اأبي العا�س 

كم��ا اعتاد دائم��ًا اأن يفعل، واأ�ضغى اإليه 

مب��لء �ضمعه وهو يخط��ب زينب ثم كان 

جواب��ه اأنه نع��م ال�ضهُر واأن��ه الكفء.. 

ث��م دن��ا – ] – م��ن غرف��ة زين��ب – 

ر�ضي الل عنه��ا – وقال لها ب�ضوت ملوؤه 

اإن  زين��ب..  احل��ب واحلن��ان: )بنيت��ي 

اب��ن خالت��ك اأبا العا�س ب��ن الربيع ذكر 

ا�ضمك(.. كناية عن اخلطبة.

وتلب��ث الأُب بره��ًة ُي�ضغ��ي اإىل جواب، 
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فل��م ي�ضمع �ضوى خفق��ات القلب الطاهر 

ودع��وات الأم ال��رءوم، فع��اد اإىل اأب��ي 

العا�س مهنئًا مباركًا..

زواج ميمون

وتطايرت اأنباء اخلرب ال�ضعيد يف اأنحاء 

مكة واأخذ البيت��ان ال�ضعيدان يتجهزان 

موع��ُد  وح��ان  امليم��ون،  ال��زواج  له��ذا 

الزف��اف، و�ضحب��ت الأ�ض��رة املحمدي��ة 

عرو�ضه��ا اإىل بيته��ا اجلديد، ثم تركتها 

يف رعاية زوجها الكرمي.

وعا�ض��ا حي��اة زوجية �ضعي��دة توؤججها 

موؤقت��ٌة  وح�ض��ٌة  والآخ��ر  احل��ني  ب��ني 

�ضف��ر  اإىل  العا���س  اأب��و  يفارقه��ا  ح��ني 

البي��ت  بزي��ارة  فتت�ضل��ى  جت��ارة،  يف 

ال�ضعي��د ال��ذي �ضه��دت في��ه اأي��ام اأن�ضها 

وجم��ال �ضباه��ا، ب��ل و�ضغل��ت اإىل ح��د 

كب��ري بتدب��ري �ضئون��ه عو�ض��ًا ع��ن اأمه��ا 

الغالي��ة الت��ي �ضغل��ت باأم��ر اأبيه��ا الذي 

ك��ر انقطاع��ه اإىل التعب��د والتاأم��ل يف 

خلوت��ه بغار حراء لتهي��ئ له من اأ�ضباب 

ذل��ك. و�ضعه��ا  م��ا  واله��دوء  الراح��ة 

واأنت��ج ه��ذا ال��زواج املب��ارك فم��نَّ الل 

عليهما بوليدهما )علي بن اأبي العا�س( 

وم��ن بعده جاءت اأخته )اأمامه( ففا�س 

عاملهما بالغبطة والفرح.. 

وذات ي��وم �ضع��ت زين��ب اإىل بي��ت اأبيه��ا 

- وزوجه��ا اأب��و العا�س عل��ى �ضفر - وقد 

تزام��ن دخوله��ا اإىل بيت اأبيها م��ع اأمها 

العزي��زة العائ��دة م��ن عن��د اب��ن عمه��ا 

)ورق��ة ب��ن نوف��ل( و�ضمع��ت كالم اأمه��ا 

لأبيه��ا تب�ضره مب��ا هو مقب��ل عليه ومبا 

قال��ه لها ورق��ة – كم��ا ورد يف الإ�ضابة 

اأب��ا  يرعان��ا  )الل  الط��ربي:  وتاري��خ 

ل  والل  الع��م  ب��ن  ي��ا  اأب�ض��ر  القا�ض��م، 

يخزي��ك الل اأب��دًا، اإنك لت�ض��ُل الرحم 

الأمان��ة،  وت��وؤدي  احلدي��ث،  وت�ض��دق 

، وتق��ري ال�ضي��ف، وتعني  وحتمُل ال��كلهّ

على نوائب احلق(.

ما كنت لأكذب اأبي

ع��اد اب��ن الربيع م��ن رحلته وق��د امتالأ 

�ضمعه مبا تناقله الركبان من �ضائعات عن 

ظه��ور حممد بن عبد الل بدين جديد.

حتدث��ت اإلي��ه زوج��ه )زين��ب( بالنب��اأ 

ال�ضعي��د فم��ا راعه��ا اإل اأن اأم�ضك �ضامتًا 

، ف�ضاألت��ه يف تلط��ف: م��ا بك  ومل يعق��بِّ

يا ب��ن اخلال��ة؟، فاأجابه��ا يف حنو: اإين 

خائ��ف.. فل��و تبعته قال الق��وم: تبعه 

وف��ارق دي��ن الآب��اء والأج��داد اإر�ض��اء 

لزوجته.. فقاطعته زين��ب قائلة: واأنا 

بع��د قد اأ�ضلمت يا بن اخلالة.. وما كنت 

لأكذب اأب��ي واإنه لكما عرفت.. ال�ضادق 

اإىل  ت�ضب��ق  اأن  لأرج��و  واإين  الأم��ني، 

الإ�ضالم كما �ضبق اإليه من قومك عثمان 

اب��ن عفان ب��ن اأبي العا���س، وابن خالك 

الزبري بن العوام بن خويلد، وقد اأ�ضلمت 

اأمي واأخواتي، وعلٌى ابن العم واأبو بكر..

اأين الأحبة

بال�ض��رب  الوفي��ة  الزوج��ة  تذرع��ت 

ودموعها احل��ريى ُتن��دي وجنتيها، فهي 

ب��ني �ضراع��ني واأملها اأن تنجل��ي الغمة، 

ويدخ��ل  الر�ض��د  اإىل  ال��زوج  ويث��وب 

تنج��ل  مل  الغم��ة  اأن  اإل  الإ�ض��الم،  يف 

وط��ال عليه��ا الأم��ُد، وا�ضتفح��ل الأمر، 

لر�ض��ول  معاداته��ا  يف  قري���س  واأمعن��ت 

الل واأ�ضحاب��ه، ب��ل امت��د الأذى، فطال 

بن��ي ها�ضم وبن��ي عبد املطل��ب يف �ضعب 

اأب��ي طالب مل��دة ث��الث �ضن��وات وبعدها 

م��ات الع��م اأب��و طال��ب وبع��ده بثالث��ة 

اأيام ماتت خديج��ة اأم املوؤمنني الأوىل، 

رب��ة البي��ت ووزي��ر ال�ض��دق واأم العيال 

ومبوته��ا ع��ادت معرك��ة ال�ضطهاد اإىل 

اأ�ض��د ما كانت علي��ه فهاجر اأتباع حممد 

ف��رارًا بدينه��م ث��م تبعه��م امل�ضطفى – 

] – و�ضاحب��ه وعل��ٌي ث��م بع��د فرتة 
وقد اطماأنت زينب اإىل و�ضول اأبيها اإىل 

ماأمن��ه يف دار الهج��رة اأر�ضل من ي�ضحب 

اأختيها )فاطم��ة واأم كلثوم( اإىل هناك 

وكان��ت )رقي��ة( ق��د هاج��رت م��ن قبل 

ومل يب��ق لزين��ب م��ن الأه��ل والأحباب 

مبكة اإل زوجها وولداها وهي بني احلني 

والآخ��ر ت�ضائ��ل نف�ضها: اأي��ن الأحبة؟ 

اأي��ن حمم��د وخديجة؟ واأي��ن رقية واأم 

كلث��وم وفاطم��ة؟ واأي��ن القا�ض��م وعب��د 

الل؟ لق��د رحلوا جميع��ًا، فاأما خديجة 

ووالداها فاإىل غري م��اآب، واأما حممد – 

] – وبناته فاإىل هجرة واغرتاب.

اأ�ضٌر كرمٌي

ومت�ض��ي الأيام ومي��ر الزمان وهو يحمل 

يف طيات��ه اأنب��اء عا�ضفة عاتي��ة، فلقد 

اأ�ضحاب��ه  – عن��د   [ – النب��ي  وج��د 

يف ي��رب الأن�ض��ار وال��دار واملق��ام وهم 

يتمي��زون غيظًا مما فعله بهم اأهل مكة، 

فاأخذوا يرتب�ضون به��م ليقطعوا عليهم 

طريقه��م ب��ني مك��ة وال�ض��ام، وكان م��ن 

ح�ضاد هذا الرتب�س غزوة بدر املباركة 

 –  [  – النب��ي  فيه��ا  انت�ض��ر  الت��ي 

واأ�ضحابه على كوكبة ال�ضرك وطغاته، 

فغنموا واأ�ضروا.

وبعد اأيام اإىل جاءت زينب – ر�ضي الل 

عنه��ا – عمة اأبيه��ا )عاتك��ة بنت عبد 

املطل��ب( لتب�ضرها بن�ضر حممد، فطارت 

زين��ب فرحًا و�ضرورًا بهذا النباأ ال�ضعيد، 

ومل تك��د تب��دي فرحتها حت��ى تذكرت 

زوجها فهو م��ع اجلي�س املعادي فبادرتها 

عمته��ا قائل��ة: مل يقتل اأب��و العا�س بل 

وقع يف اأ�ضر �ضهره الكرمي – ] . 
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)كلهّ اإن�ض��ان لدي��ه �ضركت��ه اخلا�ض��ة، وه��ي م�ض��روع حيات��ه، 

ِدر  وموظفوه��ا ثالثة: العقل والقل��ب واجلوارح، ف��الأول ُي�ضْ

��ه، والثالث ُينفذه، فيك��ون نتاج امل�ضروع  الق��رار، والثاين يحبهّ

ه��و: العمل( »كلمة قالته��ا الأ�ضتاذة ُن�ضيب��ة املطوع – موؤلفة 

ال�ضل�ضل��ة الرتبوي��ة »روؤي��ة تربوي��ة« - يف مقابل��ة على اأحد 

املواقع الإلكرتونية«. 

اإذًا، عقل��ك ُي�ضدر الق��رار... وب�ضاعته الأف��كار... ي�ضتقبلها 

ى  وي�ضت�ضيفه��ا يف الليل والنهار... لكنهّ ال�ضوؤال املهم: مب يتغذهّ

عقلك؟ 

ماذا ياأكل وي�ضرب؟! يف اأيِّ �ضاٍح يرتع ويلعب؟! 

ه اخل��ام الت��ي �ضي�ضنعها معم��ل الأقوال  م��ن اأي��ن يح�ضد موادهّ

والأفعال؟! 

يوؤ�ضفن��ي اأن اأقول لكم - يا �ضب��اب الإ�ضالم - : اإننا، اأ�ضوة بكل 

منتجاتن��ا ال�ضتهالكي��ة اليومي��ة، بتنا - اإل م��ن رحم الل - 

ن�ضتورد حتى معلهّبات الأفكار من بالد الغرب البعيدة... 

الأفكار  �ضوق  وانخرطنا يف  اأزلنا احلدود 

امل�����ض��رتك��ة ن�����ض��رتي ون��ب��ي��ع من 

ه���ن���اك ح���ي���ث ي��دي��ن��ون 

وُي�ضا�ضون  بالعلمانية! 

ب��ال��دمي��ق��راط��ي��ة! 

وي���ت���ع���ا����ض���رون 

بالإباحية! 

حيث  هناك  من 

طات  خمطهّ ن�ضاأت 

ال�������ض���ي���وع���ي���ة 

وت������رع������رع������ت 

ال�ضليبية  مكايد 

وا�ضتحكمت بروتوكولت ال�ضهيونية العاملية!! 

ق�ض��ف فك��ري على كلهّ حم��ور: �ضيا�ض��ي اقت�ض��ادي اجتماعي 

ثقايف تربوي... واجتياح ا�ضتخرابي وا�ضح امل�ضدر... 

اأم��ا عن اأهداف ه��ذا الزحف الوبائي الت��ي ل تخفى على ذي 

لبهّ ونظر، فهي: 

 الق�ضاء على حكم الل ومنهجه.

 الت�ضكيك بالقراآن وحماولة حموه.

 تدمري العقول املفكرة امل�ضتنرية.

 قطع حبل العت�ضام بالل واإ�ضاعة الُفرقة والختالف.

 اإف�ضاد املراأة واإطالقها يف مهبهّ الهوى.

ولتعلم��وا - ي��ا �ضبابن��ا - اأنهّ غاية هذه الأه��داف اأن تخرجوا 

م��ن دينك��م، وتنقلب��وا عل��ى �ضريعتك��م، وتنفلتوا م��ن قيمكم 

واأخالقكم... 

يري��دون منك��م اأن ت�ضتبدل��وا الذي هو اأدن��ى واأبخ�س واأحقر 

بالذي هو خري!!

ل ...  �ُضُبه��ات ُتلق��ى ... انتقادات ُتْتل��ى ... اعرتا�ض��ات ت�ضجَّ

َبك ... اأماين ُتَفرْبك ... ل ... دعاوى حُتْ مقا�ضد توؤوَّ

كل ذلك باأ�ضاليب لئيمة �ضاقطة �ضقيمة. 

نة  لق��د اأغَرْوك��م باحلري��ة، ليقطعوا اإم��دادات الق��راآن وال�ضُّ

رو�س، ت��دور رحاها يف  النبوي��ة ال�ضريف��ة ... اإنه��ا ح��رب �ضَ

روؤو�ضك��م، وت�ضتلم اجلوارح راية َم��ن فاز فيها ... فاإما اأن تعوا 

اأخطاره��ا واآثاره��ا ... واإم��ا اأن يجن��َي العامل باأ�ض��ره خرابها 

ودمارها... 

حتدٍّ عظيم تزدحم يف �ضاحة الفكر راياته... واأول خطوة يف 

م�ض��رية الن�ضر والتمكني: معرف��ة اخل�ضم اللَّدود من ال�ضديق 

احلميم.

وِلتتهياأوا ملواجهة هذا اخلطر اخلبيث ... انتظرونا يف العدد 

الق��ادم لنقطع دابر الغزو الفكري وجنت��ثهّ جذوره على هًدى 

من الل و�ضداد... اإن �ضاء الل.

مشروع حياتك:من 
ُيِديُره؟

بقلم: اأ. هنادي ال�ضي����خ جني�������ب

Hanadin74@hotmail.com
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مــن كنـوز الخيــر
بقلم 

م���ري�����م ال��������و�ضمي

الدني��ا دار ب��الء و�ض��دة ل تدوم بهجته��ا ول ي�ضف��و هناوؤها، 

فالعاق��ل م��ن وعظه غدِره��ا، واللبي��ب من اأيقظ��ه جحودها، 

وع��رف كي��ف يتعامل معه��ا؟! ويجعله��ا مع��ربًا اإىل دار اخللد 

بالت��زود من ال�ضاحل��ات، وامل�ضلم معر�س لالبت��الء يف الدنيا، 

وذل��ك لُيخت��رب على قوة اإميان��ه بالل - عز وج��ل -، فالبالء 

ج��زء ل يتج��زاأ من احلي��اة، يكاد ل يخلو من��ه غني ول فقري 

ول مل��ك ول مملوك ول نبي مر�ضل ول عظيم مبجل، فالنا�س 

م�ضرتك��ون يف وقع��ه وخمتلف��ون يف درجات��ه، و�ض��ر وج��وده 

التمحي���س ليعل��م املوؤم��ن املجاه��د فيوؤج��ر، فم��ن وع��ى ذلك 

اتب��ع ال�ضبل ال�ضحيح��ة يف معاجلة البت��الءات وفق هداية 

ال�ضريع��ة، ف�ضلَّم زمامه اإىل ربه موقنًا اأن كل ما يجريه عليه 

ربه خريًا، وال�ضرب خري معني على الت�ضليم والر�ضا.

فال�ض��رب عطي��ة ربانية من حظي بها فقد ف��از بحظ وافر من 

اخل��ري، فه��و زاد ل ينفذ، وحبل مت��ني ل ينقطع،  مت�ضل بالل 

- عز وج��ل -، قال احل�ضن الب�ضري – رحمه الل -: )ال�ضرب 

كن��ز من كن��وز اخل��ري ل يعطي��ه الل اإل لعبد ك��رمي عنده(، 

فال�ضاب��ر متزود ب�ض��الح ل تطيقه امل�ضائ��ب؛ يواجهها بثبات 

واحت�ض��اب الأجر عند الل تعاىل، وي�ضع الأمور يف موا�ضعها، 

فال يجزع ول ي�ضخط، ول ي�ضتكي ملخلوق، لأن املخلوق �ضعيف 

ل ميلك لنف�ضه نفعًا ول �ضرًا، فما اأحوجنا اإىل التحلي بلبا�س 

ال�ضرب؛ حتى تنجلي الظلمة، وتزول الغمة، وتعود الب�ضمة.

اإن طري��ق ال�ض��رب طريق تنفر من��ه النفو���س اإل اإذا اعتادت 

امل�ض��ري في��ه، ومن الأمور الت��ي تعني اأهل 

الب��الء عل��ى �ضل��وك ه��ذا الطري��ق اأن 

يوقنوا بالأجر والثواب اجلزيل الذي 

اأع��ده الل تع��اىل لعب��اده ال�ضابري��ن 

ي��وم احل�ض��اب، يق��ول تع��اىل: )اإمن��ا 

بغ��ري  اأجره��م  ال�ضاب��رون  يوف��ى 

ح�ضاب(، فكل عم��ل يعرف اأجره 

ينتظ��روا  واأن  ال�ض��رب.  اإل 

ق��وة  م��ع  الف��رج  روح 

وكذلك  الرج��اء، 

الل  بنع��م  التفك��ر 

- ع��ز وج��ل - الكثرية عل��ى العبد، فاإن عجزوا ع��ن اإح�ضائها 

ه��ان عليهم ما هم في��ه من البالء، يجنون الثم��ار اليانعة من 

�ضربه��م، كال�ضعور مبعية الل تع��اىل ورحمته، يقول تعاىل: 

).. اإن الل م��ع ال�ضابري��ن(، وتقدير و�ضك��ر الل تعاىل على 

نعم��ه الت��ي ل تعد ول حت�ضى، واإدراك م��ا يف ال�ضرب من خري، 

ورفع للدرجات، واإذا اأ�ضيفت النية ال�ضادقة، والهمة العالية 

ح�ضل��وا على ال�ضرب، وهانت عليه��م امل�ضقة، وانقلبت مرارتهم 

لذة.

اأخت��ي الكرمية... ل حت��زين مهما بلغ بك الب��الء، وتذكري 

اأن اللي��ل واإن طال فالب��د من بزوغ الفجر، واإي��اك اأن تياأ�ضي 

فهو يعكر املزاج، واعلمي اأن البالء متحي�س وامل�ضيبة اختبار 

والنازلة امتح��ان، فاجعلي �ضعارك عند وقوع البالء )اإنا لل 

واإنا اإليه راجعون، اللهم اأجرين يف م�ضيبتي، واخلف يل خريًا 

منه��ا(؛ اهتفي بهذه الكلمات عن��د اأول �ضدمة تواجهك، واإذا 

ا�ضت��دت عليك هم��وم الأر�س، فاجعلي هم��ك يف ال�ضماء، ففي 

احلدي��ث: )من جعل الهموم همًا واحدًا ه��م املعاد، كفاه الل 

�ضائر همومه، ومن ت�ضبعت به الهموم من اأحوال الدنيا ل يبايل 

الل يف اأي اأوديتها هلك( ابن ماجه، واب�ضري... فاإذا �ضاءت 

يف  الأم��ور 
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بينم��ا كانت اإميان تتن��زه يف حديقة رائع��ة وارفة الظالل 

ممت��دة الأط��راف ملحت وردة حم��راء رائعة املنظ��ر زاكية 

الرائح��ة قال��ت لنف�ضه��ا ما اأجمل ه��ذه ال��وردة. ومتنت اأن 

تكون مثلها، اإل اأن  �ضديقتها خيالية خالفتها الراأي، وردت 

عليه��ا: اإن كان��ت هذه الوردة يف غاية اجلم��ال اإل اأن ثمنها 

رخي���س وقيمتها متوا�ضع��ة، جتدينها يف اأي متج��ر باأ�ضعار 

بخ�ضة، والأهم م��ن ذلك اأنها معرو�ضة للجميع؛ الكل ينظر 

اإليها! ثم دعت خيالية �ضديقتها اإميان اإىل البحر، وغا�ضت 

يف اأعماق��ه، وحمل��ت معه��ا حم��ارة، واأخرج��ت منه��ا لوؤلوؤة 

تخطف الأب�ض��ار بروعتها، حممية بال�ضدف ال�ضلب القوي 

ال��ذي ل يتاأثر بعوادي الزم��ان، ول ترهبه اأيدي العابثني، 

بجماله��ا  حمتفظ��ة  لأنه��ا  واأ�ضله��ا  بجوهره��ا  حمتفظ��ة 

لنف�ضه��ا، ومتنت خيالية ل�ضديقتها اإميان اأن تكون مثل هذه 

اللوؤلوؤة املكنونة.

هذه بع�س اأحداث ق�ض��ة اأجمل من الوردة �ضمن املجموعة 

الق�ض�ضية الأوىل للكاتبة اإميان القحطاين فق�ضة )اأجمل 

م��ن الوردة( عربت فيه ع��ن روعة ما اأوجبه الل على بنات 

حواء )احلجاب(.

ومب��ا اأنن��ا نعي�س اأجواء غ��ري �ضحية ل اأق�ضد به��ا اإنفلونزا 

اخلنازي��ر، بل الهجم��ة ال�ضر�ضة غري امل��ربرة على احلجاب 

وم��ا زلن��ا ن��دور يف حلق��ة مفرغة ح��ول فر�ضي��ة احلجاب، 

اأيعق��ل اأن تك��ون ق�ضية احلج��اب ق�ضية قابل��ة للنقا�س اأو 

م�ضاألة فيها جدال اأو حمل لالأخذ والرد وال�ضد واجلذب ؟!

م��اذا نق��ول للفتيات ال�ضغ��ريات، ونحن نحدثهن ع��ن اأمهات 

املوؤمن��ني وال�ضحابيات اجلليالت - فه��ن خري قدوة لنا - ثم 

ت�ضم��ع فتياتنا اأ�ضوات قادم��ة من هنا وهناك تنادي باأن ل 

حجاب.

م��ا ه��ذا التناق���س ال�ض��ارخ؟ واأي اجتاه تتجه تل��ك الفتاة 

امل�ضكينة؟ الت��ي تدعوها فطرتها للحياء. وهناك من يريد 

اأن يقتل��ه فيه��ا، ول�ضت مبالغة يف ذلك اأبدا لقد وجدت ذلك 

و�ضاهدته بعيني - منظر موؤ�ضف جدا - اأم جترب ابنتها على 

لب�س البنطلون ال�ضيق وتتلعثم الفتاة قائلة لأمها:  يا اأمي 

ا�ضتح��ي اأن اأرتدي��ه. ت��رد عليه��ا الأم: ب��ل تلب�ضينه عادي 

ما فيه��ا �ضيء. البنت تربي اأمه��ا وتذكرها باحلياء وال�ضرت 

والأم اأبت األ ترتبى...

اأخ��ريا هنيئا لكل فتاة حمجبة، ونب��ارك لها تلبيتها للنداء 

الرب��اين، وانتهزه��ا فر�ض��ة لأبع��ث حتية ت�ض��ع بالحرتام 

للكاتب��ة الأ�ضتاذة خولة العتيقي على مقالها الذي عنونته 

ت في��ه ع��ن الأن��ني  ب)العب��اءة( يف جري��دة الوط��ن ع��ربهّ

واحلن��ني؛ اأن��ني العب��اءة وحزنه��ا ملا اأحل��ق فيها م��ن اأهوال 

وك��وارث باأي��د عابثة ل ترج��و اخلري لبنات ح��واء، و�ضوق 

للعب��اءة الف�ضفا�ض��ة التي حتقق الغر�س منه��ا، وهو ال�ضرت 

... �ض��دد الل ه��ذه الأق��الم املبارك��ة مل��ا فيه اخل��ري للعباد 

والبالد اللهم اآمني.

أجمل من الوردة ..
كتبت����ه :اإمي����ان الطوي������ل
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ال��زواج يف الإ�ضالم �ضكن للنف�س وراحة للقلب وا�ضتقرار 

امل��ودة  عل��ى  وامل��راأة  الرج��ل  ب��ني  وتعاي���س  لل�ضم��ري 

ْن  والرحم��ة، قال تع��اىل: )َوِم��ْن اآَياِت��ِه اأَْن َخَل��َق َلُكم مِّ

ًة  ��َودَّ َت�ْضُكُن��وا اإَِلْيَه��ا َوَجَع��َل َبْيَنُك��م مَّ اأَنُف�ِضُك��ْم اأَْزَواج��ًا لِّ

َوَرْحَمًة ..( الروم:21.

واملراأة ال�ضاحلة يف الإ�ضالم متعة احلياة الأوىل ونعمة 

الل الك��ربى على الرجل اإذ ي�ضكن اإليها من اأنواء العي�س 

ولغوب الكدح والن�ض��ب، فيجد عندها الراحة وال�ضلوى 

واملت��اع ال��ذي ل يدانيه يف حي��اة الإن�ضان مت��اع، و�ضدق 

ر�ضول الل – ] – اإذ يقول: )الدنيا متاع وخري متاعها 

امل��راأة ال�ضاحل��ة(، وقال - ] -: )تنك��ح املراأة لأربع: 

ملاله��ا وحل�ضبه��ا وجلماله��ا ولدينها فاظفر ب��ذات الدين 

تربت يداك( متفق عليه.

عل��ى اأن و�ضية الر�ضول الكرمي اأن يبحث ال�ضباب امل�ضلم 

ع��ن ذات الدي��ن ل تعني اإهدار رغبت��ه يف جمال ال�ضكل، 

فالر�ض��ول – ] - ن��دب اإىل النظ��ر للم��راأة قبل العقد 

عليه��ا، لكي ل يت��ورط م�ضلم يف زواج فت��اة مل يرتاح لها 

قلبه ول ت�ضر لروؤيتها عينه.

التوفيق بني اإر�ضاء الزوجة وبر الأم

ال��زوج امل�ضل��م ال�ضال��ح الواع��ي يع��رف كيف ي��وازن بني 

اإر�ض��اء والدت��ه وزوجت��ه، في�ضتخ��دم ذكاءه ولباقت��ه 

وحلمه وقوة �ضخ�ضيته يف تعامله معهما، بحيث ل يجور 

اأح��د الطرفني؛ وبذل��ك ل يكون عاقًا لوالدت��ه اأو ظاملًا 

لزوجت��ه، بل يع��رف لوالدت��ه حقوقًا يق��وم بربها على 

اأح�ضن وج��ه، ويعرف لزوجته اأي�ض��ًا حقوقًا، فال يه�ضم 

منه��ا �ضيئ��ًا يف �ضبيل ب��ر الوال��دة ورعايته��ا. واإن امل�ضلم 

ال�ض��ادق لق��ادر عل��ى هذا م��ا دام مت��زودًا ب��زاد التقوى 

مت�ضلح��ًا بالأخالق الر�ضية ال�ضمحة م��ن هدي الإ�ضالم 

وتعاليمه الغراء، فقد اأن�ضفت كال من الوالدة والزوجة، 

وو�ضعت لكل منهما مكانه ال�ضحيح.

وكم��ا اأن الإ�ضالم اأو�ض��ى باملراأة واأعلى م��ن مكانتها فقد 

اأمره��ا كذلك اأن تع��رف دورها يف احلياة، واأن تقف عند 

احل��دود التي ر�ضمتها له��ا ال�ضريعة لت�ضتطي��ع اأن توؤدي 

ر�ضالته��ا، وتق��وم بدوره��ا على النح��و الأف�ض��ل �ضريكة 

باملتع��ة  للرج��ل يف تربي��ة الأجي��ال، فتت�ض��م احلي��اة 

وال�ضعادة واجلمال.

قال ر�ضول الل – ] -: )َلْو ُكْنُت اآِمًرا اأََحًدا اأَْن َي�ْضُجَد 

ْن َت�ْضُج��َد ِلَزْوِجَها( الرتمذي، واأبو  ُة اأَ لأََح��ٍد لأََمْرُت امْلَْراأَ

داود واب��ن ماجه، بل اإن��ه – ] – جعل ر�ضا الزوج عن 

ا  َ الزوج��ة �ضببًا يف دخولها اجلنة، يق��ول – ] -: )اأَميُّ

َة( الرتمذي  نَّ اْم��َراأٍَة َماَتْت َوَزْوُجَها َعْنَها َرا�ٍس َدَخَلِت اجْلَ

وابن ماجه.

ــرة اإلســـالم ــظ ن
ــزواج والــمــرأة ــل ل

بقلم: اأم����ل العم������ر
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بقلم: د. عدنان ح�ضن باحارث

ارتب��ط الفن املعا�ض��ر- باأنواعه املختلف��ة وفروعه املتنوعة- 

بالباط��ل يف م�ضمون��ه واإع��داده، وغايته، واإخراج��ه، يعي�س 

حال��ة من الف�ض��ام النكد مع كل ما هو ح��ق، حتى حتول عامل 

الي��وم اإىل م�ضتنقع اآ�ضن م��ن الأكاذيب والأراجي��ف والغواية 

والفتن��ة، وت��كاد ه��ذه ال�ض��ورة املظلم��ة تع��مُّ الف��ن املعا�ض��ر 

برمت��ه، ل��ول جتارب فني��ة ي�ضرية- هن��ا وهن��اك- �ضمن تيار 

فا�ضد جارف، ل ُيبقي على �ضيء يف طريقه.

اإن الفنان امل�ضلم ل ينطلق يف هذا الكون منفلتًا من كل قيد، بل 

هو يف كل اأحواله عابد لل تعاىل، يلتزم اأمره، ويتجنب نهيه، 

فالعبودي��ة التي فر�ضه��ا الل تعاىل على عبي��ده، ل تعدو اأن 

تكون التزامًا بالتكاليف، التي تعني التقيد باحلالل واحلرام. 

ومفه��وم العب��ادة مبعناها العام ي�ضم��ل كل اأن�ضطة امل�ضلم التي 

ل تخال��ف ال�ضرع، فالفن- بكل فروع��ه- يدخل �ضمن اأن�ضطة 

العبودي��ة، التي ت�ضبغه ب�ضبغتها الرباني��ة، في�ضبح الفن فنًا 

اإ�ضالميًا، ويكون الفنان عابدًا، ميار�س عبوديته لل تعاىل من 

خالل اأدائه الفني ال�ضالح.

اأخالق يف الفن” وما �ضابههما:  “ول  ومقول��ة: “الفن للفن”، 

مق��ولت مرفو�ض��ة يف مفه��وم الفن الإ�ضالم��ي؛ لأن الل - جلَّ 

جالل��ه - له حكم يف الكلمة الت��ي يقولها الفنان، وله حكم يف 

الآل��ة الت��ي ي�ضتخدمه��ا، وله حك��م يف الغاية الت��ي يق�ضدها، 

ول��ه حك��م يف هيئ��ة الإنتاج الفن��ي الذي يخرج��ه، وله حكم 

اأي�ض��ًا يف �ضب��ط العالقة بني اجلن�ضني يف جم��ال الأداء الفني 

وال�ضتمتاع به، فكل ممار�ضة فنية عبثية، اأو منفلتة يرف�ضها 

الإ�ضالم.

اإن احلدي��ث عن حيادية العلوم الكونية كالفيزياء والكيمياء 

واجليولوجي��ا ونحوها ل ينج��رُّ على العل��وم الإن�ضانية، التي 

حتم��ل خ�ضو�ضي��ات ال�ضع��وب، ابت��داء م��ن العقي��دة وم��رورًا 

والطبيع��ة  الرتبوي��ة،  والأه��داف  الت�ضريعي��ة،  بالقوان��ني 

الجتماعي��ة، والأنظمة ال�ضيا�ضي��ة، والفل�ضفة القت�ضادية، 

وانتهاء بالعادات الجتماعية، والتقاليد ال�ضلوكية.

والف��ن بفروع��ه املختلف��ة وم�ضامين��ه الفكري��ة ومفاهيم��ه 

العل��وم  �ضم��ن  اأ�ضيل��ة  م��ادة  يك��ون  اأن  يع��دو  ل  الفل�ضفي��ة 

الإن�ضاني��ة، يج��ري علي��ه م��ا يجري م��ن مفه��وم اخل�ضو�ضية 

ال�ضعوبي��ة وال�ضي��ادة القومي��ة، فكم حم��ل الف��ن والأدب من 

ثقاف��ات ال�ضع��وب وفل�ضفاتها عرب التاري��خ الإن�ضاين الطويل؟ 

حت��ى ل ي��كاد ُيوج��د منتج فن��ي، اأو عمل اأدب��ي اإل ويحمل يف 

م�ضمونة- تلميحًا اأو ت�ضريحًا- ثقافة املجتمع الذي ُولد فيه، 

�ضواء كان ذلك برغبة �ضادقة من الفنان والأديب، اأو برهبة 

منهم��ا، فك��م حم��ل الف��ن والأدب الإ�ضالمي من ثقاف��ة الأمة 

وت�ضوراته��ا، حت��ى اأ�ضب��ح - من الوهل��ة الأوىل - دلي��اًل بارزًا 

عليها، وعلى ثقافتها املتميزة. 

لق��د كان الف��ن والأدب - ول ي��زالن - متنف���سَّ الأم��ة م��ن 

همومه��ا واآلمه��ا واأحزانه��ا، ح��ني تعج��ز اخلط��ب املنربي��ة، 

واملق��الت ال�ضحفي��ة ع��ن التعب��ري ال�ضري��ح ع��ن احلقيقة يف 

اآلمه��ا واأحزانه��ا، واأ�ضواقها واآمالها، حي��ث ا�ضتطاعت الكلمة 

املنظوم��ة يف ق�ضي��دة ال�ضاع��ر املله��م اأن حتم��ل واج��ب الأمر 

باملع��روف والنهي عن املنك��ر، وا�ضتطاعت اللوح��ة الت�ضكيلية 

بري�ض��ة الفنان املبدع اأن تقذف العيون الغائرة برجوم احلق، 

ت الآذن عن �ضماعه��ا، وها هو الر�ضم الكاريكاتريي-  مَّ الت��ي �ضُ

عل��ى �ضهولته و�ضذاجته- كم اأو�ضل اإىل الأذهان من احلقائق، 

التي عج��زت الأقالم املكمم��ة وامل�ضتاأجرة ع��ن التعبري عنها، 

فق��د ن�ض��رت �ضحيف��ة ال�ض��رق الأو�ض��ط قب��ل �ضن��وات ر�ضم��ًا 

كاريكاتريي��ًا، يت�ضم��ن �ض��كل خط��وة ح��ذاء ق��د ترك��ت اأثرًا 

عميق��ًا بع�س ال�ضيء على اأر�س طينية ثم ُملئ مو�ضع اخلطوة 

باأنا�س من العرب، وُكتب على الر�ضم عبارة: )ال�ضرق الأو�ضط 

الكب��ري(، فاأي تعبري اأ�ضد م��ن هذا يف و�ضف حال الأمة، يهزها 

هزًا من الأعماق؟.

الفــن الصـالــح
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ثم��ود قبيل��ة عربي��ة م�ضه��ورة، كان��ت 

ت�ضك��ن منطقة ت�ضمى احِلْجر، وتقع بني 

احلجاز وتبوك.

وه��م من العرب العاربة، وينت�ضبون اإىل 

ثم��ود ب��ن عاثر بن اإرم بن �ض��ام بن نوح، 

وكان زمنهم بعد قوم عاد.

وق��د اأنع��م الل عل��ى ق��وم ثم��ود بنع��م 

له��م يف الأر���س، فبن��وا  ��ن  كث��رية، وَمكَّ

الق�ض��ور الفخم��ة يف اجلب��ال وال�ضهول، 

وعا�ضوا يف رخاء واأمن.

باجلح��ود  النع��م  ه��ذه  قابل��وا  لكنه��م 

والنك��ران، فكف��روا، وعب��دوا الأ�ضن��ام 

والأوثان، وطغوا، وجت��ربوا، وانحرفوا 

عن دين الل.

�ضالح يدعو اإىل الل

مل��ا كفرت قبيلة ثم��ود اأر�ضل الل تعاىل 

اإليه��م رجاًل منه��م، وهو نبي 

الل �ضال��ح - علي��ه ال�ض��الم 

-، فدعاه��م اإىل عب��ادة 

�ضري��ك  الل وح��ده ل 

ل��ه، واأمرهم اأن يرتكوا عب��ادة الأ�ضنام 

والأوثان، ول ي�ضركوا بالل �ضيئًا.

 
َ
وقال له��م �ضالح: )َيا َق��ْوِم اْعُبُدوا الل

ن�َضاأَُك��ْم ِمْن  ُه ُه��َو اأَ َل��ٍه َغ��رْيُ َم��ا َلُك��ْم ِم��ْن اإِ

الأَْر�ِس َوا�ْضَتْعَمَرُكْم ِفيَها َفا�ْضَتْغِفُروُه ُثمَّ 

يٌب(. ى َقِريٌب جُمِ ُتوُبوا اإَِلْيِه اإِنَّ َربِّ

ُره��م بِنَع��م  واأخ��ذ نب��ي الل �ضال��ح ُيَذكِّ

الل عليهم، وكي��ف اأعطاهم القوة التي 

ينحت��ون بها البي��وت يف �ضخور اجلبال، 

ويبنون الق�ضور والبيوت العالية، وطلب 

منهم �ضالح اأن يقابلوا نعمة الل بال�ضكر 

والعم��ل ال�ضال��ح والعبادة ل��ه وحده ل 

ينِّ  ُقون اإِ �ضريك ل��ه، وقال له��م: )اأََل َتتَّ

 َواأَِطيُعوِن 
َ َّ
ُقوا الل َلُكْم َر�ُضوٌل اأَِم��نٌي . َفاتَّ

َوَم��ا اأَ�ْضاأَُلُكْم َعَلْيِه ِم��ْن اأَْجٍر اإِْن اأَْجِرَى اإِلَّ 

ُكوَن يِف َم��ا َهاُهَنا  َعَل��ى َربِّ اْلَعامَلِ��نَي اأَُترْتَ

��اٍت َوُعُي��وٍن َوُزُروٍع َوَنْخٍل  اآِمِن��نَي ِف��ى َجنَّ

َب��اِل  اجْلِ ِم��َن  َوَتْنِحُت��وَن  ي��ٌم  َه�ضِ َطْلُعَه��ا 

 َواأَِطيُعوِن َوَل 
َ َّ
ُقوا الل ُبُيوتًا َفاِرِه��نَي َفاتَّ

ُتِطيُعوا اأَْمَر امْلُ�ْضِرِفنَي الَِّذيَن ُيْف�ِضُدوَن يِف 

ِلُحوَن(. الأَْر�ِس َوَل ُي�ضْ

وراآهم �ضالح ل يعتربون مبن �ضبقهم من 

الأمم، وخا�ض��ة قوم ع��اد الذين كفروا 

بالل؛ فاأ�ضابهم الع��ذاب ال�ضديد، فقال 

له��م �ضال��ح: اإمن��ا جعلك��م الل تع��اىل 

خلف��اء م��ن بعد ع��اد لتعتربوا مب��ا كان 

من اأمرهم، واإياك��م وخمالفته والعدول 

ع��ن طاعته، ف��اإن عاقبة ذل��ك وخيمة، 

ْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاَء  وق��ال لهم: )َواْذُك��ُروا اإِ

قــوم صالــح
اإعداد: د. عبد العزيز �ضيد ها�ضم
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ورًا  ِخُذوَن ِمْن �ُضُهوِلَها ُق�ضُ ُكْم يِف الأَْر���سِ َتتَّ اأَ ِم��ْن َبْعِد َعاٍد َوَبوَّ

ِ َوَل َتْعَث��ْوا يِف 
َّ

َب��اَل ُبُيوت��ًا َفاْذُك��ُروا اآَلَء الل َوَتْنِحُت��وَن اجْلِ

الأَْر�ِس ُمْف�ِضِديَن(.

بوه، وتعر�ضوا له وملن اآمن معه  لكنهم مل ي�ضتجيبوا له، وكذَّ

بالإي��ذاء، وقالوا: يا �ضالح ق��د كانت لك مكانة عندنا قبل 

كالمك هذا، اأتدعونا اإىل اأن نرتك ما يعبد اآباوؤنا واأجدادنا، 

واإنا يف �ضك مما جئت به.

فعامله��م �ضال��ح بلطف ولني، وق��ال لهم: فما ظنك��م اإن كان 

الأم��ر كما اأق��ول لكم واأدعوك��م اإليه؟ م��ا عذركم عند الل 

؟ وم��اذا يخل�ضك��م بني يديه واأنت��م تطلبون من��ي اأن اأترك 

دعاءك��م اإىل طاع��ة الل؟ واأنا ل ميكنني ه��ذا لأنه واجب 

، ولو تركته ملا قدر اأحد منكم ول من غريكم اأن ينقذين  علىَّ

م��ن عذاب الل ول ين�ضرين. فاأن��ا ل اأزال اأدعوكم اإىل الل 

وحده ل �ضريك له، حتى يحكم الل بيني وبينكم، )َيا َقْوِم 

ى َواآَتايِن ِمْن��ُه َرْحَمًة َفَمْن  َن��ٍة ِمْن َربِّ ْيُت��ْم اإِْن ُكن��ُت َعَلى َبيِّ اأََراأَ

ْيُتُه َفَما َتِزيُدوَنِني َغرْيَ َتْخ�ِضرٍي( ِ اإِْن َع�ضَ
َّ

ُريِن ِمَن الل َين�ضُ

ثمود يطلبون معجزة

وكان��ت قبيلة ثم��ود جتتم��ع يف ناديهم، فج��اء اإليهم ر�ضول 

الل �ضال��ح - علي��ه ال�ض��الم -، فدعاه��م اإىل الل �ضبحان��ه، 

ره��م ووعظهم، فاتهموه بال�ضحر، وقالوا له: يا �ضالح،  وحذَّ

ِريَن َم��ا اأَْنَت اإِلَّ  ا اأَْنَت ِم��َن امْلُ�َضحَّ َ اأن��ت ل ت��درى ما تق��ول )اإِمنَّ

َب�َض��ٌر ِمْثُلَنا(، واإن كنت �ضادًقا فيما تقول فاأِت باآية ومعجزة 

ت�ضهد على �ضدق كالمك اإن كنت من ال�ضادقني.

واأ�ض��اروا اإىل �ضخرة بجوارهم، وقالوا له: اإن اأنت اأخرجت 

لنا من هذه ال�ضخرة ناقة ع�ضراء طويلة، ف�ضوف نوؤمن بك.

والناق��ة الع�ض��راء ه��ي الناق��ة احلام��ل الت��ي اأو�ضكت على 

الو�ضع والولدة .

فق��ال لهم النبي �ضالح عليه ال�ضالم: اأراأيتم اإن اأجبتكم اإىل 

م��ا �ضاألتم على الوجه الذي طلبت��م اأتوؤمنون مبا جئتكم به 

وت�ضدقوين فيما اأر�ضلت به؟.

قالوا: نعم.

فاأخذ منهم العهد على ذلك.
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العطاء  الن�ضر  ب�ضتانها  من  وينبع  والهتمام،  واحلنان  والعطف  احلب  مراتب  اأعلى  تر�ضم  حياتنا  يف  اأ�ضخا�س  هناك 

وال�ضخاء والراأفة والرحمة ، ت�ضكل م�ضاحة كبرية من النتماء لرحلتنا على هذه الأر�س، كما اأن ح�ضن التعامل معهم 

ينال من بعده املرء الأجر الكبري، اإنهما )الوالدان( اللذان اأمرنا الل �ضبحانه بح�ضن التعامل معهما. كما بني الر�ضول 

-] – اأنهما من اأف�ضل الأ�ضحاب. 

لو  التي  املوا�ضيع  ، فهي من  اأكلُّ اأملُّ ول  املو�ضوع، ويف احلقيقة ل  اأكتب عن هذا  ما  القارئة ... كثريًا  عزيزتي 

اأفردت لها الكتب ب�ضدق لن اأويف حقها، ولهذا �ضاأ�ضرد لك موقفًا جمياًل ع�ضته بدقائق معدودة يف �ضهر اأكتوبر 

املا�ضي، مع بطلة  جعلت عيناي تدمعان وقلبي يرجتف، هذه الفتاة راأيتها يف اإحدى املجمعات التجارية، 

الفتاة  اأوقفت  واإملام،  باهتمام  اإليها  نظرت  وقد  والدتها،  عليه  جل�ضت  الذي  املتحرك  بالكر�ضي  تدفع 

الكر�ضي عند طاولة مطعم، وقدمت لوالدتها قائمة الطعام وهي بني ابت�ضامة، وعني حانية، ومل�ضة 

يد ناعمة تنظر اإليها، وحديث يدار ل اأعلم فحواه، وقد اأخذت جل اهتمامي، اأتعلمني عزيزتي.. 

ملاذا؟!.

الفتاة بعمر الع�ضرين �ضنة، ولأن الكثريات من مثيالتها لهن اهتمام باأمور اأخرى، كذلك فالفتاة 

مل ت�ضتعني باأحد بدفع كر�ضي والدتها، كما كانت ت�ضمع من والدتها اأحاديث مهمة قد تكون 

حكم اأو ن�ضائح اأو خربات تعينها يف حياتها، كذلك تكفلت الفتاة بدفع قيمة الع�ضاء. 

واتت  الأر�س  على  والدتها  حقيبة  وقعت  عندما  الرائع  امل�ضهد  هذا  يف  راأيته  ما  اأروع  اإن 

الأجر، كما مل ت�ضتخدم  لت�ضبقها يف  ب�ضرعة  الفتاة يدها  املطعم لأخذها فمدت  م�ضيفة 

الفتاة الهاتف النقال اأثناء اجلل�ضة، واأنهت جل�ضتها العاطفية بقبلة على يد والدتها، كنت 

اأمتني اأن اأعرف ما �ضبق هذا امل�ضهد العاطفي اململوء بالأحا�ضي�س وامل�ضاعر.   

من مثلها.. عزيزتي.. ومن مثل تفكريها.. الفتاة يف هذا ال�ضن عادة ما يكون اهتمامها باخلروج 

مع �ضديقاتها وزياراتها ودرا�ضتها. 

�ضوؤال وحيد فقط  اأمتنى اأن  اأخرج به يف ا�ضتبانة لدرا�ضة ميدانية ل�ضريحة الفتيات وهو: كم مرة خرجت 

مع والدتك يف جل�ضة �ضاعرية؟.

املقالة، وكنت  لها هذه  اأفردت  ولهذا  عيني،  تبارح  و�ضورتها مل  الفتاة  اأعجبتني هذه  كم 

اأمتنى اأن اأملك ال�ضجاعة واجلراأة يف حينها واأذهب اإليها واأقول: )غاليتي 

..  لقد فزت ورب الكعبة(.

هل فكرتي بمثلها ؟!
بقلم

العام���ر خال��د  اأ -�ضه���ام 
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عزي��زي القارئ.. يحت��اج الداعية اإىل 

ال��زاد خ��الل رحلت��ه الدعوي��ة، وه��ذا 

ال��زاد له العديد من امل�ضادر، واأحد اأهم 

هذه امل�ضادر هو ال�ضتفادة من اخلربات 

يف  �ضبق��وه  مب��ن  مت��ر  الت��ي  والتج��ارب 

املج��ال الدع��وي.. ونحن يف ه��ذا الباب 

�ضوف نقدم للداعية بع�ضًا من هذا الزاد 

حتى تكون دعوته على هدى وب�ضرية.. 

اِد  ُدوْا َفاإِنَّ َخرْيَ الزَّ قال تعاىل: )..َوَتَزوَّ

ُق��وِن ي��ا اأويل الألب��اب..(،  ْق��َوى َواتَّ التَّ

ْدُعو  وق��ال تع��اىل: )ُقْل َه���ِذِه �َضِبيِل��ي اأَ

رَيٍة ..(. ِ َعَلى َب�ضِ
هّ

اإِىَل الل

الداعية حبيب الل

- كي��ف يوفق الداعية بني دعوته وبني 

ك�ضب العي�س والعمل والوظيفة؟

الداعية اأوًل يجب اأن يتذكر اأنه اإن�ضان 

مكلف، يق��ول الل - �ضبحانه وتعاىل -: 

)وما خلقت اجلن والإن�س اإل ليعبدون( 

اإذا فمهم��ة الإن�ض��ان - كل اإن�ض��ان عل��ى 

ه��ذه الأر���س - مهمة وا�ضح��ة حمددة 

م��ن قبل الل - عز وجل – اخلالق، وهي 

العبادة.

والعب��ادة مبفهومها ال�ضامل لي�ضت �ضالة 

ول �ضيام��ًا ول زكاًة فق��ط ب��ل ه��ي كم��ا 

عرفه��ا الإم��ام اب��ن تيمي��ة ح��ني قال: 

)ه��ي فعل كل م��ا يحب��ه الل - �ضبحانه 

وتعاىل(، فكل م��ا يفعله الإن�ضان عبادة 

حت��ى تب�ضم��ك يف وجه اأخي��ك �ضدقة، 

وكذلك ما جاء يف البخاري )ما ي�ضعه يف 

في��ه زوجته �ضدقة( واإماطة الأذى عن 

الطري��ق �ضدقة، وم�ضاعدة ال�ضعيف..، 

كل ذلك عبادة.

عندم��ا  امل�ضل��م  الإن�ض��ان  ف��اإن  لذل��ك 

ي�ضتح�ض��ر هذا التكلي��ف الرباين، وهذا 

اله��دف العظي��م الذي يعي�س م��ن اأجله، 

وميوت من اأجله، فهو على الدوام داعية 

اإىل الل - �ضبحان��ه وتع��اىل - وهو على 

ال��دوام عب��د لل كم��ا ه��و على ال��دوام 

يحق��ق ما يري��د الل من��ه، وه��و تعبيد 

النا���س اإىل الل تع��اىل )وم��ن اأح�ض��ن 

ق��وًل مم��ن دع��ا اإىل الل..(، وكما جاء 

يف التف�ضري هو حبيب لل، واأحب النا�س 

اإىل الل تع��اىل م��ن يقوم به��ذه املهمة، 

ف��كل النا�س يف عني الل ه��م عبيد لغري 

الل م��ا عدًا ال��ذي كر�س نف�ض��ه لعبادة 

الل - �ضبحان��ه وتع��اىل – وقام باأعظم 

هواي��ة واأعظ��م عم��ل يقوم ب��ه املرء يف 

ه��ذه احلي��اة ه��و اأن يق��وم مب��ا ق��ام به 

الأنبي��اء والر�ض��ل م��ن قب��ل حت��ى اإن��ه 

ج��اء يف احلدي��ث اأن الر�ض��ل مل يورثوا 

دين��ارًا ول درهم��ًا واإمن��ا ورث��وا العل��م، 

هذه الدع��وة واملهم��ة العظيمة عجزت 

عن حملها اجلب��ال وال�ضماوات والأر�س 

واأ�ضفقن منها وحملها الإن�ضان.

اإن الأمان��ة العظم��ى عن��د الإن�ض��ان اأن 

يبلغ ما اأم��ره الل به - �ضبحانه وتعاىل 

- واأن يبلغه واأن يعبد النا�س، ويذكرهم 

مب��ا خلقوا من اأجله وهو العبادة، واأن ل 

يكونوا عبيدًا للمال والدرهم والدينار.

نعم .. نح��ن نعمل لك�ض��ب رزقنا فالرزق 

و�ضيل��ة م��ن و�ضائ��ل ال��دوام عل��ى ه��ذه 

احلي��اة وال�ضتقام��ة وال�ضتقرار؛ حتى 

ن�ضتطيع اأن نعبد الل - �ضبحانه وتعاىل 

-؛ لأن��ه ل يت�ض��ور األ تعم��ل ول تك�ضب 

رزق��ك واأن تعب��د الل؛ لأنه كما جاء يف 

رواية عمر بن اخلطاب - � - عندما 

ويعب��د،  امل�ضج��د،  يف  ميك��ث  رج��اًل  راأى 

وي�ضل��ي، ويقي��م الليل، وي�ضج��د، ويقراأ 

الق��راآن. فق��ال ل��ه: َم��ْن ينف��ق عليك؟ 

فقال: اأخي. قال: اأخوك اأف�ضل منك.

الإ�ضالم��ي،  الت�ض��ور  ه��و جم��ال  وه��ذا 

فال�ض��وؤال: كي��ف يوف��ق الداعي��ة ب��ني 

دعوت��ه وب��ني ك�ض��ب العي���س لأن حياة 

الداعي��ة يف كل اأحوال��ه ه��و داعية، يف 

ك�ضب عي�ض��ه، ويف دوامه، وم��ع اأطفاله، 

ومع زوجته، ومع اأ�ضدقائه، ويف امل�ضجد، 

مـع الداعيــة
بقلم

د. عب���د احلمي����د البالل�����ي
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ويف الوظيف��ة؛ يف كل م��كان ه��و داعية، 

فه��و عب��د الل تع��اىل يحقق م��ا يريده 

الل منه، وهو تعبيد النا�س لل تعاىل.

اأبناء الداعية

- اأبناء الداعية بني الإهمال والن�ضغال 

بهم؟

لق��د ر�ض��دت اأن ح��الت لي�ض��ت كث��رية 

لكنها مهمة، وهي اأن بع�س اأبناء الدعاة 

منحرف��ون ومهمل��ون، كذل��ك فاإننا نرى 

ب�ض��كل وا�ضح اأن اأبن��اء جمع من العلماء 

والكبار الذين ي�ضار اإليهم بالبنان اأبناء 

عادي��ني ج��دًا. ل نق��ول عنه��م ع�ض��اه 

ولكنه��م اأنا�س عادي��ون لي�ض��وا كاآبائهم 

اأو اأمهاته��م اأو البيئة الت��ي ن�ضئوا فيها، 

ويع��زى ال�ضبب يف هذا الأم��ر لعدة اأمور 

هي:

الأول:- ان�ضغ��ال الداعي��ة ع��ن اأبنائه 

يف الدع��وة وع��دم التفات��ه وا�ضت�ضعاره 

اأهمي��ة الأبن��اء وتربيته��م، وان�ضغال��ه 

خارج اإطار البيت والرتحال من بلد اإىل 

بل��د، وهذا الن�ضغ��ال بالرغم من اأنه يف 

الدع��وة وهذا �ضيء طي��ب ماأجور عليه، 

املق��دم والأولوي��ة ه��م الأبن��اء  ولك��ن 

والزوجة. 

فم��ا فائ��دة تبلي��غ النا�س الدع��وة وقد 

ن�ضي��ت اأقرب النا�س اإليك، واأحق النا�س 

بالدع��وة منك وه��م اأبن��اوؤك وزوجتك 

ولذلك جاء يف احلديث ال�ضريف )كلكم 

راع وم�ضئ��ول ع��ن رعيته( متف��ق عليه، 

ويب��ني احلدي��ث اأن لزوجت��ك واأبناءك 

علي��ك حقًا، ق��ال تعاىل: )واأم��ر اأهلك 

بال�ضالة وا�ضطرب عليها..(.

امل��رة  واأمره��م  وا�ضع��ا  �ض��درك  فليك��ن 

الأوىل والثانية والثالثة بال�ضالة وبكل 

�ضيء من اأمور الدين. وتكرر عليهم هذه 

الأوام��ر عدة مرات، فالأمر هنا بال�ضرب 

ول تكن �ضاح��ب قرار �ضريع بالقول اإذا 

كن��ت ل تريدين احلجاب فاأنت طالق!!، 

واإذا مل تلتزم��ي فاأن��ت طال��ق!!، ف��الل 

- ع��ز وجل – يق��ول: )ا�ضط��رب عليها( 

بال�ضطب��ار  فالأم��ر  )اأ�ض��رب(  ولي���س 

اأعظ��م، فال�ضطب��ار ه��و اأن يك��ون مدى 

ال�ض��رب وا�ضع��ًا، ويح��اول ال�ضخ���س مرة 

واثنني وثالثة ...الخ.

ب��ني  الدع��اة  اأبن��اء  اإن  نق��ول:  ونح��ن 

الإهم��ال والن�ضغ��ال بهم وه��ي موازنة، 

وه��ذا ه��و ال�ضن��ف الأول م��ن الدع��اة 

وزوجاته��م  اأبناءه��م  يهمل��ون  الذي��ن 

وين�ضغل��ون بالدع��وة، فتك��ون النتيجة 

اأنا�ض��ًا  اأن يكون��وا  اأو  انح��راف الأبن��اء 

عاديني.

وهناك دعاة اآخ��رون ان�ضغلوا باأبنائهم 

ان�ضغ��اًل عظيم��ًا، فن�ض��وا ما خلق��وا من 

اأجله، ون�ضوا الدعوة، وتخلوا عن اخلري 

بحجة الن�ضغال باأبنائهم، ولكن النا�س 

كلهم عندهم اأبناء وزوجات، وهنا ل بد 

من التوازن، ويت�ضح ذلك من قول �ضلمان 

ح��ق،  علي��ك  لنف�ض��ك  -:)اإن   �  -

وبدنك عليك حقًا(، ويف ذلك اإ�ضارة اإىل 

اأهمي��ة الت��وازن، اأي اأن ي��وازن الداعية 

ب�ض��كل خا���س وامل�ضل��م ب�ض��كل ع��ام بني 

التعب��د ال�ضعائ��ري كال�ض��الة وال�ضي��ام 

والهتم��ام بالزوجة وال��رزق بل وحتى 

بزوجاتن��ا  نهت��م  ل  فنح��ن  بالنف���س، 

واأولدنا ونن�ضى اأنف�ض��ا، فلنف�ضك عليك 

ح��ق، فاإذا مر�ضت فاذه��ب اإىل الطبيب، 

ولنف�ض��ك علي��ك ح��ق ب��اأن تعطيه��ا م��ا 

تريد باحلالل ول تهمل نف�ضك الإهمال 

الكام��ل ب��اأن ترتاك��م علي��ك الأمرا�س، 

ف��اإذا توقف��ت نف�ض��ك توق��ف الهتمام 

بالأبناء، وبالزوجة.

فق�ضية الهتمام بالأبناء ق�ضية مهمة 

حتت��اج اإىل ت��وازن، ف��ال تك��ون كاأح��د 

ال�ضنف��ني كال��ذي يهم��ل اأبنائ��ه بحجة 

باأبنائ��ه  ين�ضغ��ل  ال��ذي  ول  الدع��وة، 

العم��ل  ح�ض��اب  عل��ى  كام��اًل  ان�ضغ��اًل 

اخل��ريي ال��ذي خلقن��ا م��ن اأجل��ه وه��و 

الدع��وة، فما فائ��دة اأن جتع��ل اأبناءك 

اأغنياء واأ�ضحاب �ضه��ادات عالية، واأنت 

مل تعلمهم القيم، واأنت اأي�ضًا - مل تعمل 

لآخرت��ك، فاإذا جاءك امل��وت واأنت على 

فرا�ضه، فماذا قدمت لآخرتك؟، ل �ضيء 

و�ض��وف ت�ضال: ملاذا يا عبدي؟ هل تقول 

�لعدد �ل�ساد�س و�لثمانون -�أبريل - 2010

وقته��ا: ان�ضغلت بزوجت��ي واأبنائي، ومل 

اأقدم �ضيء. وقتها �ضريد الل عليك: لقد 

كلفتك باأمرين ل يتناق�س هذا مع ذاك.

اإذا كل م��ن هذي��ن ال�ضنفني م��ن الدعاة 

يرتتب عليهما ب�ضبب التزامهما اخلاطئ 

نتائج �ضلبية.

ثاني��ًا:- انح��راف الزوج��ة، فالزوج��ة 

تك��ون  اأن  وتري��دك  علي��ك  ح��ق  له��ا 

بقربه��ا وله��ا حق��وق �ضرعي��ة - اأي�ضا - 

كق�ضاء �ضهوتها وحاجاتها، فلمن تلتفت 

لتق�ض��ي حاجاته��ا اإذا مل يكن الزوج هو 

ال��ذي يق�ض��ي حاجاته��ا اإذا كان ال��زوج 

بالجتماع��ات  ين�ضغ��ل  )الداعي��ة( 

واملوؤمت��رات والكتاب��ة والت�ضنيف، فكل 

هذا �ضيء طيب ولكنه جزء من التكليف 

الرب��اين الذي كلفك به الل - عز وجل 

-، واإل فلم��اذا تزوج��ت،؟ ف��اإذا مل تكن 

مب�ضتوى ه��ذا اللتزام ف��ال تتزوج؛ لأن 

للزوج��ة والأبن��اء ح��ق ولذل��ك جن��د 

هن��اك م�ض��اكل وتوت��ر يف العالق��ة بني 

الزوج��ة والأبناء، وكذلك بني الزوجة 

ل  وحده��ا  الزوج��ة  لأن  وال��زوج، 

ت�ضتطيع اأن ترعى الأبناء خا�ضة يف �ضن 

املراهقة. اإنه��م يحتاجون اإىل التكاتف 

والتعا�ض��د لتن�ضئته��م تن�ضئ��ة �ضاحلة، 

فاإذا تخل��ى الزوج واألق��ى كل �ضيء على 

الزوج��ة فاإنها ل ت�ضتطي��ع اأن تفعل كل 

�ض��يء لذلك حت��دث امل�ض��ادات وامل�ضاكل 

ب��ني الأم والأبن��اء والأم وال��زوج ورمبا 

تذهب باخلالف اإىل اأهايل الزوجة.

ثالث��ًا:- حرم��ان الأبناء م��ن الكثري من 

اأمور اخلري كاحلرم��ان من تالوة القراآن 

و�ضل��ة  العلمي��ة  والدرو���س  وحفظ��ه 

الأرح��ام، حت��ى فر�س الدني��ا يحرمون 

منه��ا اإذا ان�ضغل الداعي��ة ان�ضغاًل كاماَلً 

بق�ضية الأبناء ولقد مرت علينا ق�ض�س 

كث��رية حي��ث جند الآب��اء م��ن اأف�ضل ما 

يك��ون التزام��ًا وخلق��ًا وعلم��ًا و�ضهادات 

علمي��ة ولك��ن اأبناءه��م غ��ري متدني��ني، 

وال�ضب��ب هو ان�ضغال الآب��اء عن الأبناء 

�ض��واء كان بالتج��ارة اأو الدع��وة ..... 

فالق�ضية خطرية جدًا.
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اء  ا�ضتكم��اًل حلديثن��ا – اأعزائ��ي الُق��رَّ

– ال��ذي كان يف الع��دد ال�ضابق، والذي 
حتدثنا فيه عن بع�س املواقف الدعوية 

اأيديك��م  ب��ني  اأط��رح  فاإنن��ي  الرائع��ة، 

مواق��ف مده�ضة جميلة لرج��ال ون�ضاء 

اأبطاُله��ا   َ تف��نَّ الل،  اإىل  الدع��وة  يف 

واأب��َدَع جنوُمه��ا فا�ضتحق��وا بج��دارة اأن 

َر ق�ض�ضهم لتكون حمفزًا للعاملني،  ُت�َضطَّ

وزادًا لل�ضالكني .

رج����ال مبدع��������ون

اأخالق جتعلهم ُي�ضلمون

اإىل  الدع��وة  يف  ق��راأت  م��ا  اأروع  م��ن 

الل ق�ض��ة رج��ل ا�ضم��ه: )حمم��د حيا 

( .. ع��امل متوا�ض��ع مات �ضنة  الربيل��ويهّ

َعِجْب��ُت  املن��ورة،  باملدين��ة  ه���   1168
كث��ريًا واأن��ا اأتاأمل يف اإخال�ض��ه وتوا�ضع 

وحر�ضه عل��ى هداية النا���س، فقد كان 

يقدم من اأج��ل ذلك كل ما بو�ضعه، حتى 

اأن��ه كان يوج��د جم��ذوٌم يف »ن�ضري اآباد« 

ل��ه رائح��ة كريه��ة ينف��ر عن��ه النا���س 

رون��ه فقام هذا الع��امل مبداواته  ويتقذهّ

ومعاجلة �ضوؤونه وخدمته وعر�س عليه 

الإ�ضالم ف�ضفي واأ�ضلم .

وكان رمبا حمل بع�س املر�ضى املهجورين 

اأكتاف��ه  عل��ى  الكف��ار  م��ن  املزدري��ن 

وعاجل��ه ودعاه اإىل الإ�ض��الم ف�ضفاه 

الل من املر�ض��ني. انظروا ماذا يعمل 

الإخال�س؟! 

 اأين نحن من الذين يتقذرون اجللو�س 

بج��وار الفق��راء، وعم��ال النظاف��ة، 

اأجان��ب  باأنه��م  اإليه��م  وينظ��رون  ب��ل 

وي�ضتنق�ض��ون  حقوقه��م،  فيغمطونه��م 

مكانته��م، ولعل �ضاق اأحده��م اأكرم عند 

الل من هذا وق�ضوره وممتلكاته .

كف����رات ي����وك���وه����������ا

يق��ول اأحد الدعاة: �ضك��ن داعية م�ضلم 

�ضه��ري مدين��ة موين��خ الأملاني��ة، وعن��د 

مدخ��ل املدين��ة توج��د لئح��ة ُك��ربى 

مكتوب عليه��ا بالأملانية: »اأنت ل تعرف 

كف��رات يوكوهاما« فن�ضب هذا الداعية 

لوحة ُك��ربى بجانب ه��ذه اللوحة كتب 

عليها: » اأنت ل تعرف الإ�ضالم ، اإن اأردت 

معرفت��ه فات�ض��ل بن��ا عل��ى هات��ف كذا 

وك��ذا«. وانهال��ت علي��ه الت�ض��الت من 

الأمل��ان من كل حدب و�ض��وب حتى اأ�ضلم 

على ي��ده يف �ضن��ة واحدة قراب��ة مائة 

األ��ف اأملاين م��ا بني رج��ل وام��راأة واأقام 

م�ضجدًا ومركزًا اإ�ضالميًا، ودارًا للتعليم .

به��ذه الو�ضيل��ة الذكي��ة ا�ضتط��اع ه��ذا 

الداعية اأن يفعل الأفاعيل، ولو فكر كل 

واح��د من��ا يف و�ضائل يبتكره��ا، وفر�س 

يقتن�ضه��ا، �ضيج��د اأن اأمامه اآفاق وا�ضعة 

جدًا للدعوة اإىل الل .

ن�ض������اء مب������دع�����ات

اأ�ضلم ب�ضببها 200 األف رجل

اإذا َحَمَل��ت املراأة هم��ًا، وكان لديها هدٌف 

تريد حتقيقه فاإنها قد تعمل املعجزات، 

فم��ا بالك��م اإذا كان هدفها ه��و دين الل 

والدع��وة اإلي��ه، ه��ذه ام��راأة يف مدين��ة 

الريا�س، لها يف كل باب من اأبواب اخلري 

�ضه��م، فه��ي ت�ضاعد الراغب��ني يف الزواج 

، وتعط��ي اأُ�ض��رة ال�ضج��ني، وتق��وم عل��ى 

الأرام��ل وامل�ضاك��ني، وم��ن اأعماله��ا اأنه��ا 

ت�ضبب��ت يف بناء �ضبع م�ضاجد يف اململكة، 

وَكَفَلْت )500 ( اأ�ضرة من الأ�ضر املحتاجة 

، وق��د َكِفَل��ْت )30( يتيمًا اأي�ض��ًا ، واأَ�َضلم 

ب�ضببه��ا يف دول��ة ت�ض��اد باأفريقيا قريبًا 

ها . من مائت��ي األف رجل وامراأة ، لل َدرُّ

ْهَن َتوجيهًا حكيمًا،  كثري من بناتنا اإن ُوجِّ

ف��اإنَّ الل ينف��ع به��ن نفعًا عظيم��ًا، ولعل 

فت��اًة كان��ت غافلًة �ضام��دًة مهمل��ًة �َضَرَح 

الل �ضدرها ففعلت ما مل يفعله الرجال .

مواقف رائعة في الدعوة إلى اهلل
احللقـــــة الثانيـــــــة

 اإعداد: من�ضور جرب 

Mg_2000@hotmail.om
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داعي�����ة يف امل�ضت����ضف���ى

واأي  م��كان  ت�ضتغ��ل كل  اأن  العاقل��ة  الفت��اة  عل��ى 

زم��ان لرتغي��ب النا���س يف طاعة ربه��م ، ودعوتهم 

اإلي��ه باحلكم��ة واحُل�ضن��ى ، وتعم��ل مث��ل �ضاح��ب 

الت�ضويق الذي يعر�س ب�ضاعته على كل النا�س ول 

يتوان��ى عن احلديث مع �ضائ��ق الليموزين ، اأو بائع 

الطماط��م  اأو �ضباب الريا�ض��ة ، لأنه حري�س على 

ت�ضوي��ق ب�ضاعته ، وهل هنال��ك ب�ضاعة اأعظم من 

ترغيب النا�س يف ال�ضتم�ضاك بدينهم ؟

   �ضاأحك��ي لك��م ق�ضة اأم عبد الرحم��ن وهي امراأة 

مري�ض��ة لكنه��ا ذكية ، تاأت��ي مع زوجها م��ن اأق�ضى 

يرتكه��ا   ، �ضرق��ه  اأق�ض��ى  اإىل  الريا���س  جن��وب 

زوجه��ا يف امل�ضت�ضف��ى للع��الج ويذهب ه��و لدوامه ، 

ومت��ر عليها فرتات حتت��اج اإىل امل�ضت�ضف��ى كل يوم 

تقريب��ًا ، فا�ضتغلَّ��ت ه��ذه املراأة الداعي��ة املري�ضة 

جلو�ضها الطوي��ل يف امل�ضت�ضف��ى وانتظارها لدورها 

يف الع��الج ، ا�ضتغلَّ��ت الوقت بالدع��وة اإىل الل عز 

وج��ل ، والتذك��ري ب��ه �ضبحان��ه وتع��اىل ، وزي��ارة 

املري�ض��ات ، وتق��وم بتعليمه��ن ال�ضف��ة ال�ضحيحة 

للطه��ارة وال�ض��الة واأح��كام طه��ارة املري���س ، ول 

ترتك فر�ضًة لدعوة ممر�ضة اأو طبيبة اإل وتقوم 

بالدعوة ، وهكذا تتنقل بني الأق�ضام وقد نفع الل 

ع��ز وجل بها نفعًا عظيم��ًا . فاللهم ا�ضفها وعافها ، 

فم��ا اأعظم الأجر ، حتم��ل يف ج�ضدها املر�س ، ويف 

قلبها الن��ور والإميان والدعوة اإىل الل عز وجل ، 

وتقوم بتنفي���س الُكربات عن املحزونني واملر�ضى ، 

والل عز وجل املوعد.

 انتظرونا يف احللقة القادمة اإن �ضاء الل مع مواقف 

اأخرى رائعة يف الدعوة اإىل الل وبذل الن�ضيحة .

واإنني لآمل من كل اأٍخ اأو اأخٍت لديه مواقف واقعيٍة 

جميل��ة وموؤث��رة يف الدع��وة اإىل الل والتف��ن يف 

�ضح وترغي��ب الآخرين يف ال�ضتم�ضاك بالدين  النُّ

مما قراأها اأو عاي�ضها بنف�ضه، اأو يعرف اأ�ضحابها ؛ اأن 

نها  ُير�ضلها يل على عنواين مع ذكر م�ضادرها لأ�ضمهّ

يف احللق��ات القادم��ة اإن �ض��اء الل ، وال��دال عل��ى 

اخل��ري كفاعله، ولنك��ون معًا على طري��ق الدعوة.
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اخلطاأ خطاأ ...

مهما اخرتعوا له منا�ضبات فيظل خطاأ ...

قل ما �ضئت ... فوائد ... اأرباح ... جتارة ... ما دام اأنه ربًا فلن تغريه الأ�ضماء ولن تنقله من احلرام اإىل احلالل.

ي�ضمون��ه ف��ن واإبداع، غذاء الروح ... تظل هي املو�ضيقى التي حرمها الل، �ض��واء كان يف يناير اأو فرباير اأو اأبريل يبقى الكذب 

هو الكذب ل يغري حكمه �ضهر اأبريل ...!

امل�ضكلة يف الكذب لي�س اأنه خطر لذاته فقط، واإمنا هو طريق وبداية م�ضوار، يو�ضل �ضاحبه اإىل حمطة ي�ضرتيح عندها قلياًل 

ثم يكمل اإىل املقر النهائي ...!!

يهدي اإىل الفجور، واإن الفجور يهدي اإىل النار” الكذب  “اإن 
واأخطر ما يف املو�ضوع اأنه يعرف عند الل ويكتب ا�ضمه الكذاب فالن الفالين ...!!

كان علماوؤنا اإذا اتهموا اإن�ضانًا بالكذب كاأنهم ق�ضوا على حياته، ل يوؤخذ منه خرب ول يروى عنه حديث ويظل منبوذًا ممجوجًا 

... يكف��ي اأن��ه ع��رف يف ع�ضره اأنه كذاب، بل من قبح جرمية الك��ذب وعظيم عقوبتها اأن نعرف اأنا واأن��ت بعد مئات ال�ضنني اأنه 

كذاب !! فال نزال نقراأ يف الكتب اأن فالنًا ثقة وفالنًا كذاب !! 

اأراأيت �ضمعة �ضيئة اأ�ضواأ واأطول من هذه؟!

أطول سمعة سيئة ...!!
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بقلم: طالل فاخر �ضالح
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