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الإجم�����ايل

�أهم �أ�صÑا� Üإ�صهار �لإ�صام

فرع خیطان "ن�شاء":
ً
 - 1تقول اأمینة (ولیان اآين فیلي بیاتر�ص �شابقا)  :-كنت اأعتنق الن�شرانیة يف ال�شابق واأواXب على احل�شور اإىل الكن�شیة اإل اأن هناك
الكثری من ال�شبهات التي تدور بخاطري ،ومل اأجد لها اإجابة ،وعندما قدمت اإىل الكویت يف �شهر رم�شان اأحببت هذا اجلو الإمياين حیث
�شهر الرحمة واملغفرة ،وا�شتف�شرت عما كان یدور بخاطري ووجدت لكل �شوؤال اإجابة ،وبخا�شة يف القراآن الكرمی فاعتنقت الدین
الإ�شالمي.
 - 2تقول فاطمة (�شر�شواتي دي �شابق ًا)  :-كنت هندو�شیة وراأیت الكثری من الختالفات والتفریق والتمییز بني النا�ص ،وعندما جئت
اإىل الكویت راأیت الفرق الكبری والختالف الوا�شح بني الهندو�ص وامل�شلمني ،فالعبادات التي مُميار�شها امل�شلمون فیها قرب ًا وتقرب ًا اإىل اهلل
– عز وجل – حیث الإنفراد بالعبودیة اخلال�شة له �-شبحانه وتعاىل ،-ومن اأجل هذه العبادات اأنه ل یفرق بني الب�شر  ،وعندما راأیت
اجلمیع ی�شومون يف اآن واحد ویفطرون يف اآن واحد وجدت اأن هذا ما كنت اأریده واأبحث عنه ،فلم اأمُ�شیع الفر�شة واأ�شلمت يف هذا ال�شهر
املبارك لأعی�ص مع امل�شلمني حلظات الإميان بكل تفا�شیلها.
فرع الرو�شة "ن�شاء":
 - 1وجبات اإفطار ال�شائم كانت اأكرث اأ�شباب اإ�شهار الإ�شالم خالل هذا ال�شهر.
 – 2تقول اإحداهن( :اأ�شهرت اإ�شالمي ب�شبب حبي لتعالیم الإ�شالم وتاأثري باجلو الإ�شالمي).
 – 3تقول املهتدیة :ع�شت يف ال�شعودیة وتاأثرت بالعادات الإ�شالمیة وبعد مرور ع�شر �شنوات قررت اأن اأمُ�شلم اأنا وابنتي بعدما عرفت اأن
اهلل واحد ل �شریك له.
املركز الفلبیني:
 قراءة كتیبات اللجنة واملجلة التي ت�شدرها اللجنة باللغة الفلبینیة.فرع ال�شاملیة:
 ب�شبب دعوة الأ�شدقاء والزواج من مُم�شلمني.فرع خیطان:
 یقول اأحد املهتدین :كنت هندو�شی ًا واأهدى يل اأحد املهتدین كتاب (الإ�شالم یتحد çاإلیك) وهو اأحد املطبوعات التي ت�شدرها جلنةالتعریف بالإ�شالم ،ووجدت به ما كان یدور بخاطري ،وعرفت من خالله اأن عبادة الأ�شنام والبقر وال�شجر ل تنفع ول ت�شر،و�شاء اهلل
اأن یهدیني لالإ�شالم فاأ�شهرت اإ�شالمي باللجنة .
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©H ´ÈJدد  5حéا êمن �ملهتدين
÷� áæلت©ريف Hالإ�صام يف Vصيا� áaل�صي ïمال∂ �ل�صÑاì
ا�شتقبل ال�شیخ مالك احلمود املالك ال�شباح وفد ًا من جلنة التعریف
بالإ�شالم مث ًال يف املحامي منیف العجمي مدیر الأفرع ومدیر اإدارة
احل èوالعمرة ،وال�شیخ اأمني عامر من�شق ال�شئون الدعویة وعدد
من الدعاة واملهتدین ،وح�شر اللقاء ال�شیخ عبد اهلل احلمود املالك
ال�شباح ،وف�شیلة ال�شیخ حممد احلمود النجدي والعدید من كبار
ال�شخ�شیات املعروفة بالكویت وتاأتي هذه الزیارة املعتادة �شنوی ًا يف
اإطار تو�شیل ر�شالة اللجنة واجنازاتها وعر�شها على ال�شیخ مالك
احلمود ال�شباح اأمني عام مربة ال�شیخ حمود الفی�شل املالك ال�شباح،
الذي اأكد اأن الدعوة اإىل اهلل تعاىل هي ح�شن اأمان للبالد.واألقى
ال�شیخ النجدي یلقن املهتدین ال�شهادة
ال�شیخ حممد احلمود النجدي خاطرة دینیة حث فیها على ذكر اهلل
تعاىل وقال :اإن الذكر هو حیاة املجال�ص ،م�شری ًا اإىل اأن الباقیات
ال�شاحلات هي (�شبحان اهلل واحلمد هلل واهلل اأكرب ول حول ول قوة اإل باهلل) لها اأجر عظیم عند اهلل تعاىل.ومن جانبه عرب ال�شیخ
مالك ال�شباح عن �شعادته بقوله :اإنني فخور بعمل جلنة التعریف بالإ�شالم ،و�شاأتكفل بح 5 èمن املهتدین اجلدد لهذا العام دعم ًا لعمل
اللجنة.ومن ناحیته ثمن ال�شیخ عبد اهلل احلمود ال�شباح دور جلنة التعریف بالإ�شالم يف الدعوة اإىل اهلل تعاىل ون�شر اخلری والهدایة
بني النا�ص باحلكمة واملوعظة احل�شنة ،وقال :اإن ما راأیناه الیوم من حالتي اإ�شهار اإ�شالم ،لهو عمل عظیم یت�شرف به كل م�شلم ،ونحن مُنبارك
هذه اجلهود الطیبة ،ونقف اإىل جانب اللجنة ،و مُن�شاندها بالدعم املادي واملعنوي ،ون�شاأل اهلل تعاىل اأن یبارك يف جهود القائمني علیها.
مُیذكر اإنه خالل الزیارة اأ�شهر اثنان من اجلالیة الأ�شیویة اإ�شالمهما  ،وقام بتلقینهما ال�شهادتني ال�شیخ حممد حمود النجدي وال�شیخ مالك
ال�شباح ،الأمر الذي بث البهجة وال�شرور يف نفو�ص احل�شور جمیع ًا عقب ال�شهادتني وتعالت اأ�شواتهم بالتهلیل والتكبری.ومن جهته قال
املحامي منیف العجمي :اإن هناك عقبات تواجه اللجنة يف م�شروع ح èاملهتدین اجلدد منها ارتفاع الأ�شعار باحلمالت ،وتقل�ص عدد حجاج
اجلالیات لدى احلمالت ،حیث ت�شل تكلفة احلاج هذا العام لل�شخ�ص الواحد  950د.ك  ،يف حني اأن اللجنة تهدف لإر�شال  150حاج ًا من
املهتدین .مُمنا�شد ًا احل�شور واأهل اخلری الوقوف اإىل جانب اللجنة يف هذا امل�شروع حتى یت�شنى لها اإر�شال هذا العدد .

HرنامJ èاأهيلي للªهتدين �ملر�صÚë
لأد�a Aري†صè◊� á
�شمن حملتها الدعویة (اإ�شالمهم ب��دای��ة...
تعلیمهم اأمانة) التي اأطلقتها جلنة التعریف
ب��الإ���ش��الم ه��ذا ال��ع��ام وحققت زی���ادة ملحوXة
يف عدد املهتدین اجلدد اأعلن مدیر اإدارة احلè
والعمرة باللجنة املحامي منیف عبد اهلل العجمي
عن تنظیم برنام èتاأهیلي للمهتدین اجلدد یتم
من خالله �شرح وتو�شیح اأركان احل èوفرائ�شه،
والتعریف بالأماكن املقد�شة.
ویهدف الربنام èاإىل تثقیف املهتدي وتعریفه
امل������ه������ت������دون يف امل����ی����ق����ات
بالفری�شة واأجرها وثوابها الذي وعد اهلل به
عباده ،وقیمة كل �شعریة من ال�شعائر العظیمة املقد�شة ،وتاریخ البیت احلرام ومكانته وعالقته بالر�شل ما كان له عظیم الأثر يف
نفو�ص املهتدین.
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�لإ�صام � ÚHلأديا¿ و�مل©تقد�� äلأخرi
نظمت اإدارة ال�شئون الدعویة بلجنة التعریف بالإ�شالم فرع املال
�شالح رحلة ترفیهیة اإىل حدیقة احلیوانات لغری امل�شلمني من
اأبناء اجلالیة الهندیة والنیبالیة حتت اإ�شراف الداعیة حممد
�شاه نواز والداعیة اإبراهیم حممد ،وا�شتملت الرحلة على برنامè
احتوى على حما�شرة دعویة وم�شابقات وحلقة نقا�شیة يف نهایة
الربنام.è
ً
حتد çنواز يف املحا�شرة الدعویة التي األقاها قائال( :اإن الإ�شالم
جاء مُمتمم ًا وخا“ ًا لالأدیان الأخرى ،باأحكامه وفرائ�شه فلم ینزل
����ش���ورة ج��م��اع��ی��ة ل���ل���دع���اة وامل��ه��ت��دی��ن
بعده حالل ول حرام ،واأكمله �-شبحانه وتعاىل -فال عبادة اإل
عبادة اهلل الواحد الأحد م�شداق ًا لقوله تعاىل ..} :ا ْل َی ْو َم اأَ ْك َملْتمُ
َل مُك ْم ِدی َن مُك ْم َواأَ ْ َ
“ ْمتمُ َع َل ْی مُك ْم ِن ْع َم ِتي َو َر ِ�شیتمُ َل مُك مُم الإِ ْ�ش َال َم ِدین ًا  .|..ومن “ام نعم اهلل على النا�ص اأن اأخرجهم من Xلمات اجلهل وال�شرك
اإىل نور الإميان والتوحید.
وملا كان الإ�شالم هو الدین اخلامت فقد جاءت �شرائعه واأحكامه كاملة �شاحلة للتطبیق يف كل زمان ومكان وهو ما امتاز به الإ�شالم عن
الأدیان الأخرى.
بعد ذلك اأمُقیمت م�شابقة ثقافیة بني احل�شور ثم مت توزیع اجلوائز على الفائزین ،ثم افتتحت حلقة نقا�شیة مفتوحة بني احل�شور ما
اأ�شاف على الربنام èجو ًا من التعارف والنفتاح على ثقافة الآخرین.

) �ل©لªا Aور� áKلأنÑيا( A
دور JدريÑي áللدعاة �مليد�نيÚ
اأقامت جلنة التعریف بالإ�شالم  -فرع حمافظة الفروانیة –
خیطان – دورة تدریبیة ملدة یوم واحد للدعاة املیدانیني من
اأبناء اجلالیة التاأمیلیة بالفرع حیث �شارك فیها  19داعیة
میداين ،وبع�ص دعاة اللجنة وهم حممد جابر وحممد نظیم
وحممد فی�شل.
ا�شتملت الدورة على عدة حما�شرات وكان اأكرثها تفاع ًال
املحا�شرة التي األقاها الداعیة حممد ح�شني حتت عنوان (العلماء
ورثة الأنبیاء) التي اأو�شح فیها اأن حاجة الداعیة اإىل العلم
حاجة �شروریة واأ�شا�شیة ،ولذلك اأمر اهلل �-شبحانه وتعاىل-
بال�شتزادة من العلم يف قوله تعاىلَ ( :و مُقل َّر ِّب ِز ْد ِين ِعلْم ًا) ،وما
ذاك اإل لف�شل العلم ،فالعلم هو الأ�شا�ص الذي ینطلق الداعیة من
خالله ،و“كنه من هذا العلم یجعله قریب ًا من قلوب النا�ص.
ويف نهایة املحا�شرة اأو�شى ح�شني الدعاة املیدانیني بتعلم العلم
النافع لكي یدعوا النا�ص على ب�شریة ،م�شری ًا اإىل اأن من اخلری
للداعیة هو تعلم العلم فمن یرد اهلل به خری ًا یفقهه يف الدین.

ال����داع����ی����ة حم���م���د ح�����ش��ني

الدعاة املیدانیني خالل الدورة
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وaا Aل©ªل �لت©ريف Hالإ�صام
ù›oصم �◊رم �ملµي هدي áمن �أحد �ملهتدين

املهتدي مع املج�شم

اأعرب رئی�ص ق�شم الدعوة بلجنة التعریف بالإ�شالم مُم�شاعد
العنزي عن �شعادته بروؤیة وم�شاهدة املهتدین اجلدد وهم
یحر�شون على التوا�شل مع اللجنة ودعاتها ،مُم�شری ًا اإىل اأن
املهتدین اجلدد یحملون العدید من امل�شاعر الإميانیة.وترجم
هذا التوا�شل اأحد املهتدین اجلدد من اأبناء اجلالیة ال�شریلنكیة
باأن اأهدى للجنة مُجم�شم ًا مُميثل احلرم املكي ،حیث تبدو فیه
املاآذن مُمرتفعة ويف منت�شفها الكعبة امل�شرفة .مُیذكر اأن اللجنة
تقوم بامل�شاریع املختلفة من اأجل رعایة وتثقیف املهتدین اجلدد
وتثبیتهم على الإ�شالم ،ومن هذه امل�شاریع م�شروع عمرة املهتدین
اجلدد ،الذي حرك بداخله احلب لهذه الأماكن املقد�شة التي كان
يف زیارة لها واأراد التعبری عن هذا احلب ،فكان هذا املج�شم الرائع
لبیت اهلل احلرام.

) �صور �لùصªاح áيف �لإ�صام مت©ددة (
ﬁاVصرة ح†صرها  40من � ÒZملùصلÚª

احل�شور مع مدیر الأفرع

نظم فرع املنقف بلجنة التعریف بالإ�شالم حما�شرة دعویة
لغری امل�شلمني من اأبناء اجلالیة التاأمیلیة بعنوان (الإ�شالم دین
ال�شماحة) ح�شرها (� )40شخ�ش ًا وذلك مبنطقة املهبولة وبح�شور
مدیر الأفرع املحامي منیف عبد اهلل العجمي وموXفي ودعاة فرع
املنقف.
ودعا العجمي يف الكلمة التي األقاها اإىل الت�شامح مع غری امل�شلمني
والتعامل معهم كاإخوان يف الإن�شانیة لأن الإ�شالم اأمرنا بذلك
بو�شفه الدین الذي جاء بالرحمة ،وطالب اأتباعه بن�شره بني
امل�شلمني وغری امل�شلمني حتى يف التعامل مع املخلوقات ال�شعیفة ،كما
اأن الإ�شالم یحث امل�شلمني على التعارف والتعاون مع �شائر النا�ص
بغ�ص النظر عن دیاناتهم امتثا ًل لقوله عز وجل ( :وتعاونوا على
الرب والتقوى ،)..مُمذكر ًا باأن �شور ال�شماحة يف الإ�شالم كثریة ول
ی�شتطیع الإن�شان اأن یح�شیها يف هذه املحا�شرة.
ثم دارت بعد ذلك حلقة نقا�شیة حول موقف الإ�شالم من اأ�شحاب
الدیانات الأخرى ،فكان اجلواب اأن الإ�شالم اأمر بالإح�شان اإىل
اأ�شحاب الدیانات الأخرى والوفاء بالعهود معهم والت�شامح بینهم
واحلر�ص على امل�شالح والتعای�ص ال�شلمي.
ويف النهایة تقدم احل�شور بال�شكر ملنظمي املحا�شرة التي كان
لها اأثر يف اإزالة ال�شبهات التي كانت تدور بعقولهم وبحاجة اإىل
الإجابة عنها.

قام فرع اجلهراء بتنظیم رحلة ترفیهیة للمهتدین اجلدد من اجلالیة التاأمیلیة وذلك مبنطقة
) �لإ�صام عÑادة وم©امل (áال�شبیة ،و�شارك فیها 150من املهتدین وغری امل�شلمني.األقى الداعیة حممد نظیم بهذه املنا�شبة
رحلJ áرaيهي áلل�صÑي áمُحما�شرة بعنوان (الدین املعاملة) بني فیها اأن الإ�شالم لی�ص باإقامة �شعائره فقط بل اأی�ش ًا بطیب
یظ ا ْل َقل ِْب َ
املعاملة مع الآخرین امتثا ًل لقوله تعاىلَ ..( :و َل ْو مُكنتَ َفظً qا َغ ِل َ
لن َف ُّ�شو ْا ِم ْن َح ْو ِل َك  .)..وحث الإ�شالم امل�شلمني على املعاملة
احل�شنة بینهم وبني غری امل�شلمني اأی�ش ًا ..مُمبین ًا اأن املعاملة احل�شنة لها تاأثری على القلوب والنفو�ص ما اأنعك�ص اإیجاب ًا على غری امل�شلمني
عند دعوتهم لالإ�شالم.یذكر اأن الفرع داأب على القیام مبثل تلك الأن�شطة لبیان تعالیم الإ�شالم والتعریف بها لغری امل�شلمني حیث تلقى
هذه الأن�شطة ا�شتجابة وقبول لدیهم .
العدد الثالث والت�سعون
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نùصاFي� áلùصامليá
�أbام âم©رVص kا دعوي kا ùHصو� ¥لùصامليá

مناق�شة خالل الربنامè

) ملا� �Pلإ�صام?( ..
Hرنام èدعوي ل¨� ÒملùصلH Úªاأم¨رة

اأقامت جلنة التعریف بالإ�شالم  -فرع اجلهراء – برناجم ًا دعوی ًا
لغری امل�شلمني ب�شالة اللجنة مبنطقة اأمغرة �شارك فیه  120من
غری امل�شلمني حتت اإ�شراف الداعیة حممد نظیم عبد احلمید،
حیث األقى الداعیة املیداين /جمال الدین حما�شرة بعنوان (ما
هو الإ�شالم؟) حتد çفیها عن الإ�شالم ودعوته وكیف اأن املعرفة
بالإ�شالم هي طریق النجاة يف الدنیا؟ فكل تعالیمه ومبادئه
حت�شنا على اخلری واإتباعه ،ویدعونا اإىل احلر�ص والتزود من
هذا اخلری.
وقد ا�شتمتع امل�شاركون بهذه املحا�شرة واأخذوا ی�شاألون عما
یجول بخاطرهم حول مُمتلف الق�شایا التي تهمهم وتركزت هذه
الأ�شئلة حول الإ�شالم ومبادئه وطرق النجاة  .واأخریا مت توزیع
اجلوائز للم�شاركني املتمیزین ..

) �إHد�´ �ÿال≥ (
ﬁاVصرة Hاملركز �ل©لªي

املهتدون خالل الرحلة
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اأكدت مدیرة فرع ال�شاملیة الن�شائي التابع للجنة التعریف
بالإ�شالم لیلى ال�شقر حر�ص اللجنة الدءوب على دعوة غری
امل�شلمني للتعرف على الدین الإ�شالمي احلنیف مُم�شری ًة اإىل اأن
الدعوة تكون باحلكمة واملوعظة احل�شنة اأما الهدایة فهي بید رب
العاملني ،وانطالق ًا من هذه الروؤیة اأقامت ن�شائیة ال�شاملیة معر�ش ًا
ب�شوق ال�شاملیة حتت عنوان ما هو الإ�شالم؟ .وقامت داعیات الفرع
بتوزیع احلقائب الدعویة التي مُتبني حقیقة الإ�شالم البعید عن
الغلو والتطرف والتي تتحلى باملنه èالو�شطي ،وكذلك مت توزیع
املجالت الدعویة والن�شرات التي مُتبني اأن�شطة اللجنة.و�شهد
املعر�ص تفاع ًال من قبل مرتادي ال�شوق حیث حر�شت ربات
البیوت على تفعیل دور الدعوة كما كان هناك اإقبال من العامالت
واخلادمات وغریهن من غری امل�شلمات من رواد ال�شوق.

جانب من املعر�ص

قامت جلنة التعریف بالإ�شالم فرع خیطان برحلة ترفیهیة
للمهتدین اجلدد من اأبناء اجلالیة ال�شینیة اإىل املركز العلمي
حیث كان برفقتهم الداعیة ال�شیني ال�شیخ �شالح حممد ،و�شعید
ح�شن الذي األقى حما�شرة للح�شور حتد çفیها عن اإبداع اخلالق -
�شبحانه وتعاىل  -يف ملوقاته وتكرميه لالإن�شان على �شائر تلك
املخلوقات مُمذكرهم بقوله � -شلى اهلل علیه و�شلم  ( :-اغتنم خم�ش ًا
قبل خم�ص حیاتك قبل موتك و�شحتك قبل �شقمك وفراغك قبل
�شغلك و�شبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك ) مُمنبه ًا على �شرورة
العمل لالآخرة م�شداق ًا لقول الر�شول � -شلى اهلل علیه و�شلم ( :-
اتقوا النار ولو ب�شق “رة  )..وكانت لهذه املحا�شرة اأبلغ الأثر
يف نفو�ص املهتدین واأبدوا �شكرهم للجنة لهتمامها البالغ بهم
وحر�شها على دعوة غری امل�شلمني لإخراجهم من Xلمات ال�شرك
اإىل نور احلق و“نوا اأن تتكرر مثل هذه الرحالت التي ی�شودها
طابع الألفة واملودة.

العدد الثالث والت�سعون

 -نوفمرب2010

7
11

م�������ل�������ف �ل������©������دد

وﻗﻔﺎت ﻧﻮراﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺑﻮاب رﻣﻀﺎﻧﻴﺔ

`g 1431 ¿É°†eQ ‘ ΩÓ°SE’ÉH ∞jô©à∏d »≤«KƒJ ∞∏e
كتب :حممود بكر

اأخي القار .. Çاأختي القارئة ..يف هذا العدد مُنقدم لك جمموعة من اأقوال املهتدیات الالئي دخلن يف الإ�شالم وارتبطن
مع �شهر رم�شان ب�شیامه وقیامه ،وامتالأت اأفواههم بهذه الكلمات النورانیة التي تو�شح اأثر نعمة الهدایة التي مين
َّا�ص َك َمن َّم َث مُلهمُ ِيف
مي ِ�شي ِب ِه ِيف الن ِ
اهلل بها على عباده ،م�شدق ًا لقوله تعاىل( :اأَ َو َمن َكانَ َم ْیت ًا َفاأَ ْح َی ْی َنا مُه َو َج َع ْل َنا َلهمُ مُنور ًا َ ْ
ُّ
ات َل ْی َ�ص ِب َخا ِر ٍج ِّم ْن َها .)..الأنعام 122 :
الظ مُل َم ِ
فاملهتدي اجلدید كان يف �شالل وحریة وهذا ما نالحظه يف هذه الأقوال والق�ش�ص التي نطقت بها اأفواههم ،فاأراد اهلل
له اأن یحیي قلبه بنور الإميان وهداه اهلل باأن �شخر له من یدعوه اإىل هذا الدین ،و�شخر له اأی�ش ًا من وفر له الو�شائل
التي ی�شرت له ذلك ،فوفقه اهلل لهدایته واإتباعه واإتباع ر�شوله فاأ�شبح یعی�ص يف اأنوار الهدایة ..وهو يف هذا مُمف�شل
عن غریه من یعی�شون يف ال�شاللت املختلفة ول یهتدوا اإىل منقذ اأو مل�ص لهم ما هم علیه . .
اإن هذه الق�ش�ص والأقوال نهدیها اإىل كل من �شاهم ودعم احلملة الدعویة (اإ�شالمهم بدایة ..تعلیمهم اأمانة) لنقول
لهم هذا هو ثمرة اأعمالكم وم�شاهمتكم وتربعاتكم ..ونخ�ص بالذكر هنا الأمانة العامة لالأوقاف التي اأخذت على
�شخ�ص خالل �شهر رم�شان املا�شي.
عاتقها احلملة من بدایتها حتى نهایتها ..فكانت الثمار املتمثلة يف اإ�شالم 879
ٍ
�b -1ض�ش املهتدیات الالتي اأ�شلمن يف �شهر رم�ضان  1431ه�
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)فرع املنقف الن�شائي(
املهتدیة �شولين من �شریلنكا
تقول :اأنا من �شریالنكا ،ا�شمي
�شولين ،دیانتي ال�شابقة البوذیة،
زوجي مُم�شلم وعندي اأولد ،واأولدي
مُم�شلمني ،زوجي دعاين اإىل الإ�شالم
ولكني رف�شت دعوته ،وبعد فرة
من الزمان واجهت عدة م�شاكل يف
حیاتي فقررت املجيء اإيل الكویت
لك�شب املال .ا�شتغلت لدى عائلة
كویتیة ،هذه العائلة كل فرد فیها
مُملتزم مُی�شلي ویقراأ القراآن وی�شوم
واأخالقهم جیدة ،ويف هذا اجلو
الإمياين تاأثرت بكل هذا.

لقد وجدت الإ�شالم ال�شحیح لدى
هذه الأ�شرة ،بعد هذا قررت اأن اأ�شلم،
وقلت لربة املنزل :اإنني اأرید اأن
اأ�شلم فاأخذتني اإيل جلنة التعریف
بالإ�شالم باملنقف ،وهناك قابلت
الداعیة ال�شیالنیة التي اأو�شحت
يل الفرق بني العقیدة البوذیة ودین
الإ�شالم.

طلبت من كفیلي الذهاب لفرع املنقف
حیث اأ�شهرت اإ�شالمي و اأ�شبح ا�شمي
بعد ذلك (جنة).
املهتدیة عائ�شة – هندیة
تقول :كنت اأمُعاين من اأزمة �شحیة
ومل یقف بجواري و مُی�شاندين اإل
اإحدى الأخوات امل�شلمات ،حیث
كانت تزورين دائم ًا يف امل�شت�شفي
علي وت�شاعدين يف اإیجاد
وتطمئن q
حل لأزمتي ال�شحیة ،ما كان له
اأكرب الأثر يف نف�شي فقررت اأن اأ�شهر
اإ�شالمي ،وفع ًال اأ�شهرت اإ�شالمي داخل
ً
بحثا عن احلقیقة ،وبعد قراءتي امل�شت�شفى .و�شعرت بعدها بارتیاح
للكتب اقتنعت بالإ�شالم وذهبت اإيل
�شدید.
فرع املنقف واأ�شهرت اإ�شالمي .واأ“نى
اأن یكون جمیع اأهلي مُم�شلمني.
املهتدیة ب�شري – نیبالیة
تقول :راأیت ما مُی�شبه املالئكة
املهتدیة فاطمة  -الفلبني
مبالب�شهم البی�شاء ففزعت  ،ثم
تقول :ا�شمي فاطمة راأیت اأن عالقة
فكرت وت�شاءلت هل هناك خالق
امل�شلمني بع�شهم مع بع�ص قویة
لهذه املخلوقات العجیبة؟ ،وطلبت
خا�شة اإذا كانت الأ�شرة كبریة فقررت
من كفیلتي الذهاب للجنة التعریف
احل�شور اإيل فرع املنقف لال�شتف�شار
عن �شر هذه العالقة القویة بني بالإ�شالم واأ�شهرت اإ�شالمي.

ويف فرع اللجنة تعلمت الكثری عن
الإ�شالم ،واحلمد هلل لقد اأ�شبحت
عائالت امل�شلمني ،واأجابت الداعیة
الآن مُم�شلمة وا�شمي مرمی .
عما یدور يف ذهني فقررت اإ�شهار
اإ�شالمي.
املهتدیة جمیلة  -الفلبني
لدي فكرة غری
تقول جمیلة :كانت q
املهتدیة مي اأن  -الفلبني
�شحیحة عن امل�شلمني وهي اأنهم غری
جیدین واإرهابیني ،وعندما جئت اإىل تقول:لقد حاول كفیلي اإر�شادي
الكویت وعملت لدى عائلة كویتیة وتعریفي بالإ�شالم عن طریق
وجدت املعاملة الطیبة من قبلهم ،اإح�شار الكتیبات والأ�شرطة فقراأت
لدي من الكتب وا�شتمعت لالأ�شرطة اإل اأنني
فبداأت اأمُقارن بني ما كان q
فكرة �شابقة عن الإ�شالم وما وجدته رف�شت اأن اأمُغری دیني ،يف یوم راأیت
من معاملة طیبة منهم .فطلبت من يف منامي ال�شم�ص والقمر والبحر
بنت كفیلتي اأن ت�شاعدين يف اإح�شار و�شمعت �شوت ًا یقول� :شبحان اهلل
الكتب التي مُتعرفني بالإ�شالم وذلك ثال çمرات فا�شتیقظت خائفة ثم

)فرع خیطان الن�شائي(
املهتدیة اأمینة
كانت الأخت )اأمینة( املدعوة �شابق ًا
)ولیان اآين فیلي بیاتر�ص( تعتنق
الن�شرانیة وتدین بها فلما كانت
تذهب للكنی�شة وتدعو اهلل هناك
مل تكن ت�شعر با�شتجابة اهلل لها..
ويف الكویت عا�شت اجلو الإمياين يف
رم�ضان ك�شهر مغفرة ورحمة فاأحبت
ذلك واعتنقت الدین الإ�شالمي يف
هذا ال�شهر الف�شیل.
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املهتدیة مادیة
كانت الأخت )مادیة( املدعوة �شابق ًا
)ریتا مایا تهن( تعتنق الن�شرانیة
وتدین بها ،وذهبت اإىل ال�شعودیة
للعمل هناك ،وهناك كانت ُت�شاهد
امل�شلمني يف التلفاز وهم ُی�شلون يف
احلرم املكي فاأُعجبت بالإ�شالم ،ثم
جاءت اإىل الكویت يف �شهر رم�ضان
الف�شیل وكانت حت�شر اإفطار ال�شائم
الذي تقیمه اللجنة بفرع خیطان
و�شاألت عن ال�شیام وطریقته
فاقتنعت بتعالیم الإ�شالم ،ويف الفرع
اأ�شهرت مادیة اإ�شالمها ،واعتنقت
دین اهلل �شبحانه وتعاىل .
املهتدیة عائ�شة
كانت الأخت )عائ�شة( املدعوة
�شابق ًا )�شانتاما راجاویتي( تعتنق
الهندو�شیة وتدین بها ،وعندما
جاءت اإىل الكویت راأت الفرق
بنی املجتمع الهندو�شي واملجتمع
امل�شلم ،حیث كان الهندو�ص یعبدون
التماثیل واآلهتهم متعددة لذا مل
ت�شعر یوم ًا بالطماأنینة واخل�شوع،
12
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�شابق ًا )�شر�شواتي د…( هندو�شیة
حیث مل ت�شعر یوم ًا وهي على هذا
الدین بالقرب اإىل اهلل وراأت الكثری
من الختالفات والتفریق والتمییز
بنی النا�ص ،وعند ›یÄها اإىل
الكویت راأت الفرق الكبری والختالف
الوا�شح بنی الهندو�ص وامل�شلمني
وراأت عبادات ُميار�ضها امل�شلمون من
اأجل التقرب اإىل اهلل ،ومن هذه
العبادات التي ال تفرق بنی الب�شر
)ال�شیام يف رم�ضان(،فعندما راأت
النا�ص ی�شومون يف هذا ال�شهر يف اآن
واحد ویفطرون يف اآن واحد اأی�ش ًا،
وجدت ما كانت تریده وتبحث عنه
فلم ت�شیع الفر�شة واأ�شلمت يف هذا
ال�شهر املبارك لتعی�ص مع امل�شلمني
حلظات الإميان بكل تفا�شیلها.

ولكن الإ�شالم دین توحید وتقرب اإىل
اهلل ال �شریك له ،تعلق قلب عائ�شة
بالإ�شالم عندما عای�شته يف ال�شهر
الف�شیل وراأت كیف اأن جمیع امل�شلمني
ی�شومون يف وقت واحد ویفطرون يف
وقت واحد ول فرق بینهم فاأحبت
اأن تغتنم هذه اللحظات الإميانیة
املهتدیة �ضارة
قبل اأن ت�شیع هذه الفر�شة العظیمة كانت الأخت )�ضارة( املدعوة �شابق ًا
فاأ�شهرت اإ�شالمها.
)دامایانثا �شاكونتال( ن�شرانیة
ومل تكن تعرف يف بلدها �شیئ ًا عن
املهتدیة فاطمة
الإ�شالم وذلك لعدم وجود م�شلمني
كانت الأخت )فاطمة( املدعوة يف منطقتها ،وملا ذهبت اإىل لبنان

عملت لدى عائلة ُملتزمة بتعالیم
الإ�شالم ،ووجدت الكثری من
الفروقات ،ومن اأهمها كیفیة ال�شالة
حیث كانت تقول) :يف الن�شرانیة
نقوم بتج�شید الذات الإلهیة اأي اأن
�شالتنا ال تكتمل اإل بوجود �شورة
ل�شیدنا عی�شى على ح�شب اعتقادنا،
واأدركت اأن يف الإ�شالم ال�شالة هلل
�شبحانه وتعاىل -واأنها خم�صمرات ،ول یوجد اأي �Œشید للذات
الإلهیة ،وهذا ما اأحببته يف امل�شلمني
يف �شالتهم و�شیامهم ،فقد وجدت امل�شاكل عن طریق جلوئي اإىل اهلل )عندما جئت اإىل الكویت راأیت اأن
طماأنینة وراحة فقررت عند املجيء بالدعاء ،فقررت بعدها اأن اآتي اإىل الدین الذي یعتنقه الكثری من اأهلها
للكویت اأن اأ�شلم باEذن اهلل(.
اللجنة لأ�شبح ُم�شلمة باEذن اهلل(.
الإ�شالم فاأردت اأن اأعرف الكثری عن
هذا الدین ومبا اأنني اأحب القراءة
املهتدیة �شیماء
املهتدیة فاطمة
كنت اأقراأ ُكتب عن الإ�شالم حتى
كانت الأخت )�شیماء( املدعوة
كانت الأخت )فاطمة( املدعوة اقتنعت بهذا الدین عندما قراأت كتاب
�شابق ًا )�شیام كوماري ثاباماحا(
�شابق ًا )جیني �شنكو( م�شیحیة) ،نحن نوؤمن بعی�شى علیه ال�شالم(،
ن�شرانیة الدیانة ول تعرف �شیئ ًا
وكانت تقول عن هذه الدیانة) :يف وحینها اكت�شفت اأن الإ�شالم ال ُینكر
عن الإ�شالم ،وملا جاءت اإىل الكویت
هذا الدین یكون اإخال�شنا يف عبادتنا النبي عی�شى واإمنا یوؤمن به وهو نبي
وراأت ُح�شن اأخالق امل�شلمني عند
لعی�شى -علیه ال�شالم -فهو ُیعترب يف كجمیع الأنبیاء ولی�ص اإله ،اإمنا اإله
التعامل معهم ،واأی�ش ًا تغری اأ�شالیب
دیننا اإله نعبده ونخل�ص له(.
اخللق هو اهلل �شبحانه وتعاىل وهو
العبادة ،واأن الإ�شالم ی�شمل خم�ص
وكانت ال تعرف �شیئ ًا عن الإ�شالم خالق الأنبیاء وهنا عرفت اأن اهلل
�شلوات مفرو�شة وتفتقر ذلك يف
حتى جاءت اإىل الكویت وتقول :هو امل�شتحق بالعبادة وحینها اأحببت
دینها وبعد مرور � 5شنوات قررت
اأن ُت�ش qلم �شاألناها عن �ضبب اإ�شالمها
فقالت) :يف اإحدى اللیايل كنت
اأ�شعر بالنعا�ص ال�شدید وقبل اأن اأنام
قلت ب�شم اهلل الرحمن الرحیم ومنت
وبعدها راأیت حلم ًا اأن هناك بحر ًا
ميتد منه ج�شر ،وهناك رجل غریب
یدلني على طریق النجاة ،وم�شیت يف
هذا الطریق الذي یوؤدي اإىل اجلنة،
وبعدما ا�شتیقظت من النوم �شعرت
اأن الإ�شالم هو الدین الذي �شیو�شلني
اإىل اجلنة ،وهو الذي �شیحل جمیع
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الإ�شالم وتعلق قلبي به ،واأكرث ما
اأحببته يف الإ�شالم احلجاب حیث
كنت ُمتلهفة لرتدائه وحني اأ�شهرت
اإ�شالمي بلجنة التعریف بالإ�شالم
ارتدیت ما كانت مت�شوقة اإلیه.
 - 2ماذا bالت املهتدیات الالتي
اأ�شلمن يف �شهر رم�شان؟ )فرع ال�شاملیة
الن�شائي(
قامت الداعیات يف جلنة التعریف
بالإ�شالم فرع ال�شاملیة اأثناء حفل
الإفطار اجلماعي یوم  29اأغ�شط�ص
التا�شع ع�شر من رم�شان بر�شد
م�شاعر املهتدیات اجلدد حول �شیام
اأول �شهر رم�شان مير علیهم بعد
اإ�شالمهم ،واإلیكم ما قالوا:
املهتدیة فارودي ) -فریدة( هندیة
اأ�شلمت يف �شهر �شعبان
اأ�شهرت اإ�شالمي يف �شهر �شعبان
وعلمت اأن ل�شیام �شهر رم�ضان ف�ض ًال
كبری ًا ف�شمت واأنا �ضعیدة بذلك.
املهتدیة �ضارة  -اأ�شلمت منذ  10اأیام
اأحببت �شهر رم�شان كثری ًا واأدعو
اهلل دائم ًا عند الإفطار واأحمده اأن
هداين لالإ�شالم.
Nدیéة  -اأ�شلمت منذ  10اأیام
اأنا م�شرورة ب�شیام رم�ضان ،ول اأ�شعر
بالتعب بالرغم من اجلوع والعط�ص،
واأنا اأ�شوم منذ ن�شف رم�ضان واأ“نى
اأن یعینني اهلل على ذلك ویوؤجرين.
اندراين )عائ�شة( � -شیالنیة -
اأ�شلمت منذ  3اأ�شهر:
لقد اأ�شلمت ابنتي قبلي واأحبت
14
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ال�شوم ،وهي �ضعیدة جد ًا با�Eضالمها ،و ُتكمل :عندما ذهبت ل�ضالة
ویظهر ذلك على تعبری وجهها عندما الراویح لأول مره �شعرت بالراحة
bالت :اإن ال�شوم – فع ًال  -عبادة والطماأنینة وقلبي ارŒف عندما
�شمعت امل�شلني ُیرددون اآمني.
تنهى عن كل املنكرات.
مالریما(یا�شمني)-اأ�شلمتمنذ 6اأ�شهر
يف البدایة مل اأكن اأعرف اأي �شيء  - 3ماذا bالت املهتدیات وغری
عن رم�ضان ،ولكن ملعای�شتي للم�شلمني امل�شلمات عن �شیام �شهر رم�شان؟
كنت اأراهم ی�شومون  ،وكنت اأ�شوم )فرع الرو�شة الن�شائي(
قبل اإ�شالمي تاأثر ًا بهم.
زوجة ال�شفری ال�شرییالنكي
تقول) :العام املا�شي �شمت یوم ًا
كانتي )عائ�شة( :
اأحمد اهلل علي نعمة الإ�شالم التي واحد ًا ولقد ا�شتمتعت كثری ًا بالمتناع
عن الطعام ،و�شعرت براحة يف
هداين اإیاه ،واأحب ال�شیام منذ زمن،
ج�شدي وروحي وعقلي ،واأفطرت مع
واأ�شعر بتعب قلیل لكنني م�شرورة من
اأذان املغرب،وهذا العام  -اإن �شاء اهلل
ذلك.
– �شمت یومني لأين اأحببت ال�شیام
فهنیئ ًا لµم ب�شیام  30یوم ًا(...
مالیµه � -شیالنیة  -اأ�شلمت منذ  6اأ�شهر
اأحب ال�شیام كثری ًا واأ�شاأل الداعیة
مهتدیة من اجلالیة الهندیة
عن الأیام التي ی�شتحب فیها ال�شوم ،تقول :لقد هداين اهلل لالإ�شالم منذ
وتقول :اإن اهلل اأعلم بي فاأنا اأبكي  8اأ�شهر واأنا اأعمل يف حمل مالب�ص
كثری ًا عند �شماع �شوت الآذان ،واأدعو لل�شیدات ،واأن حلظة تواجدي هنا
اهلل اأن یهد… زوجي واأمي واأبنائي اأثناء الإفطار مع اأخواتي ال اأ�شتطیع
لالإ�شالم.
اأن اأ�شفها ول اأ�شرحها لأين ُمنبهرة

باحل�شور وال�شتقبال والبت�شامة معها.
التي اأراها على وجوه املوجودین !!
طبیبة اأ�شنان من اجلالیة
الباك�شتانیة
مر�شة من اجلالیة الفلبینیة
تقول :اإنها املرة الثانیة التي
تقول :اأنا اأعمل مر�شة باإحدى اأح�شر فیها اإفطار ال�شائم بالرو�شة
امل�شت�شفیات ،ولقد اأ�شهرت اإ�شالمي الن�شائیة ،واأنني اأنتظر هذه
منذ  6اأ�شهر ،وفرحت كثری ًا عندما اللحظات لنجتمع باأخوات لنا يف
“ت دعوتي لالإفطار يف اللجنة ،واأنا الإ�شالم مع جمیع اجلن�شیات لنفطر
الآن �ضعیدة لوجودي بنی الأخوات .معهن ونتحد çاإلیهن.
ع�شوة �شلك دبلوما�شي من اندونی�شیا
تقول� :شكر ًا للجنة التعریف
بالإ�شالم على هذه اجلهود� ،شرنا ال
نح�ص بالغربة هنا يف الكویت ،ون�شكر
ال�شعب الكویتي على كرمه وح�شن
�شیافته لنا(.
ع�شوة دبلوما�شیة من �شریالیون:
تقول) :اأدخلتم الفرح على قلوبنا
بهذه الدعوة ،فنحن ُنحب اأن
ُن�شارككم يف هذا الإفطار لأننا نحب
اأن نعی�ص هذه الأجواء الرم�شانیة
مع اأخواتنا امل�شلمات(.
مهتدیة فلبینیة
تقول :اأعمل يف �شركة حیث العمل
الكثری املتوا�شل ،ولقد فرحت كثری ًا
بدعوتي اإىل الإفطار يف اللجنة
لنلتقي باأخوات لنا يف الإ�شالم.
وهناك �شعرت باجلو الإمياين
الذي ی�شوده املحبة والأخوة اأثناء
الإفطار(.
هذه الأخت بµت وهي ت�شف لنا
�شعورها بوجودها معنا على الإفطار
باللجنة لأنها كانت من قبل وحیدة
والآن اأ�شبح لدیها عائلة تفطر

Œربة رائعة
 هذه هي املرة الثانیة التي اأح�شرفیها للم�شجد فقد كانت املرة الأوىل
مع كفیلتي ،ويف هذه املرة ا�شتفدت
كثری ًا حیث قامت داعیة الفرع باللغة
الفلبینیة وهي لغتي بالإجابة على
كثری من الت�شاوؤلت التي كانت ت�شغل
خاطري ،اإنها Œربة رائعة.

العتكاف طماأنینة
مرة اأ اأعتكف فیها بامل�شجد
 - 4ماذا bالت املهتدیات املعتكفات يف  -هذه اأول ً
وقد �شعرت بالراحة والطماأنینة.
�شهر رم�شان؟.
قامت داعیات فرع ال�شاملیة
عرفت ف�شل اجلماعة
با�شطحاب املهتدیات وعددهن  - 22قراأت يف كتاب عن ف�شل اجلماعة
مُمهتدیة مل�شجد ال�شیخة بدریة فلم اأفوت هذه الفر�شة ،ولقد
لالعتكاف من ال�شاعة الرابعة ع�شر ًا خرجت من امل�شجد واأ�شعر اأين ل�شت
اإىل �شالة الراویح ،وكان برنام èوحیدة بل يل اأخوات يف اهلل جمعتنا
العتكاف یت�شمن توزیع مطبوعات حمبة اهلل.
عن ف�شل الدعاء وف�شل �شالة
الإ�شالم هو احلق
اجلماعة وف�شل العتكاف والأعمال  -اأدركت بعد العتكاف اأن كل ما
التي تدخل اجلنة ،وكذلك ف�شل یاأمرنا به الإ�شالم هو احلق وكل �شيء
الع�شر الأواخر .وفیما یلي اأقوال ی�شری وفق نظام یوافق طبیعة الب�شر،
واأن وجودي يف �شالة اجلماعة مُیقوي
املهتدیات يف هذا الن�شا•.
من اإمياين.
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بقلم :عبد الدائم الكحیل

اأو�شحنا يف العدد ال�شابق اأن احل èرحلة اإىل اهلل -عز وجل -تبداأ من املیقات
وتنتهي بالتحلل من الإحرام ورمي اجلمرات ،ويف خالل هذه الرحلة یتعر�ص
للم�شاق وال�شعاب اإل اإنه يف النهایة تكون هناك جائزة كربى تتمثل يف الراحة
النف�شیة الكبریة التي یجدها احلاج بعد رحلته.
اإن علماء الغرب الیوم یعرفون باملنافع الكثریة للح ،èويف هذا العدد ن�شتكمل تلك
املنافع..
فوائد نف�شیة للحè
رمي اإبلی�ص باحل�شى هو اأحد منا�شك
احل èالأ�شا�شیة وهو عمل رمز… یهدف
لتثبیت عقیدة احلق ،والإ�شرار على
حماربة اإبلی�ص وو�شاو�شه ،ویقول علماء
النف�ص :اإن عملیة رمي اإبلی�ص باحل�شى
و�شیلة جیدة للتخل�ص من و�شاو�ص
ال�شیطان ،ولذلك فاEن احلاج یعود مطمئن
النف�ص اأقوى من قبل.
bد ی�شخر منا بع�ش امللحدین لأننا
نطوف حول الكعبة ،ونرمي اإبلی�ص
باحل�شى ،ونقف بعرفات ،ویقولون :اإن
امل�شلمني یتبعون عادات ال فائدة منها
ویطبقون طقو�ش ًا ناŒة عن اخلرافات
والأ�شاطری القدمية .ولكنني عندما
ُ
وجدت يف كل منها
تاأملتُ هذه العبادات
فائدة عظیمة یعرف بها علماء الغرب
اأنف�شهم .فلو در�شنا كتب الربجمة
اللغویة الع�شبیة وراأینا الأ�شالیب
العملیة التي ین�شح بها املعاجلون لراأینا
تف�شری ًا علمی ًا لبع�ش اأ�شرار هذه العبادات
الرائعة.
فلو رجعنا اإىل الكتب الأكرث مبیع ًا يف
العامل جند كتاب )مÄة طریقة لتحفیز
نف�شك( ،للموؤلف �شتیف ت�شاندلر ،لوجدنا
اأن املوؤلف یوؤكد على اأهمیة اأن تتخیل يف
ذهنك الهدف الذي ترید حتقیقه دائم ًا
لأن ذلك ی�شاعدك على حتقیقه ،واإذا ما
فعلت ذلك باإتقان فاإنك �شت�شعر وكاأنك
ولدت من جدید.
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وما نقوم به يف احل èمن رمي لإبلی�ص هو
تطبیق عملي لقول ت�شاندلر ،فعندما
نرمي املنطقة التي تعرب عن اإبلی�ص،
وبالطبع اإبلی�ص لی�ص موجود ًا يف هذه
املنطقة فقط اإمنا هي رمز لذلك ،فاإننا
عند ذلك نتخیل اأن اإبلی�ص موجود
ونقوم برمیه باحل�شى ،ونت�شور مع كل
ح�شاة نرمیه بها ،اأننا يف حالة حرب
معه واأنه عدو لنا واأننا یéب اأن ُنحذر
منه ومن و�شاو�شه .وبالفعل بعد مار�شة
هذه العبادة یح�ص الإن�شان وكاأنه ُولد
من جدید ،بل اإن النبي الكرمی -علیه
ال�شالة وال�شالم -یقول) :من ح èفلم
یرفث ومل یف�شق رجع كیوم ولدته
اأمه( متفق علیه .اإنها بالفعل ولدة من
جدید یح�ص بها كل من اأدى عبادة احلè
باNEال�ش.
احل èطریق اإىل ال�شعادة
لقد قام علماء النف�ص بالعدید من
التجارب بهدف اختبار ال�شعادة عند
اأ�شخا�ص متلفني ،فوجدوا اأن ال�شعادة
الكربى ال تتحقق باملال اأو الن�شاء اأو
اجلمال اأو غری ذلك من زینة الدنیا،
اإمنا وجدوا اأن ال�شعادة تكون اأكرب ما
ميكن عندما ی�شعى الإن�شان نحو هدف
ویحاول حتقیقه ثم یتحقق هذا الهدف
اأخری ًا .واملوؤمن يف تلهف دائم لزیارة بیت
اهلل وم�شجد ر�شوله ،وŒد يف داخل كل
موؤمن حنین ًا لهذا البیت العتیق ،ورحلة
احل èهي حتقیق لهذا احللم اأو الطموح،

ولذلك فاإنه یعطي املوؤمن �ضعادة كربى ال
ميكن اأن ی�شعر بها غریه.
المتناع عن اجلدال
هنالك عادات نادر ًا ما نلتفت اإلیها ،مثل
اجلدال ،فهذه العادة ال�شیئة كثری ًا ما
تور çاخل�شام مع الآخرین و ُت�شبب
Vضیا´ الوقت واجلهد ،اإل املجادلة بالتي
هي اأح�شن ،وهذه قلیلة يف ع�شرنا هذا.
ومن اأ�ش�ص احل èال�شحیح Œنب اجلدال
واملناق�شات العقیمة ،فاحل“ èرین على
ریاVضة المتناع عن اجلدال ومار�شة
التاأمل وال�شمت ،یقول تعاىلn r :
}احل ُّè
اأ�r nش ُه lر nم rع ُلو nم l
Vش pفیهpنn r s
ات nف nم rن nف nر n
احل ès
ال pيف n r
وق nو nال pجدn n
nف nال nر nف n ånو nال ُف ُ�ش n
احل |èu
البقرة .197 :ولو تاأملنا ن�شائح علماء
الربجمة اللغویة الع�شبیة لوجدناهم
یوؤكدون على �شرورة “رین النف�ص على
قلة اجلدال ،فهذا هو الدكتور ریت�شارد
كارل�شون یقول) :ال ُŒادل فاEن اجلدال
ُی�شبب اخل�شام مع الآخرین( ) .(1وهذا
یدل على اأن النتائ èالتي یح�شل علیها
وجهنا
علماء الغرب الیوم هي ذاتها التي q
الإ�شالم اإلیها.
توافق مع نظام الكون
كل �شيء يف هذا الكون یدور ویطوف
حول مركز ُحمدد ،فالإلكرونات يف
الذرة تدور حول النواة ،والكواكب تدور
حول ال�شم�ص ،والنجوم يف املجرة تدور
حول مركز املجرة ،واملجرة تدور حول
مركز لتجمع املجرات وهكذا ...ولو

تاأملنا هذه الدورات لحظنا اأنها )غالب ًا(
تتم من الی�شار اإىل الیمني ،و�شبحان اهلل
لو تاأملنا حركة احلجاج حول الكعبة
لحظنا اأنها تتم بنف�ص الŒاه اأي من
الی�شار اإىل الیمني ،وكاأننا عندما نطوف
حول بیت اهلل اإمنا نتناغم مع حركة
الكون كله ،فكل �شيء ی�شبح بحمد اهلل
وميتثل اأمره ونحن يف طوافنا ن�شبح
بحمد اهلل ومنتثل لأوامره ،وهذا یعلمنا
ال�شرب واخل�شوع هلل تعاىل ویعلمنا
التوا�شع اأی�ش ًا.
كل �شيء يف هذا الكون یدور ،واŒاه
دورانه من الی�شار اإىل الیمني ،وكاأن كل
�شيء يف الكون ميتثل لإرادة اهلل تعاىل:
}واإن من �شيء اإل ی�شبح بحمده ولكن ال
تفقهون ت�شبیحهم| .الإ�شراء .44 :
ولو تاأملنا منظر ا�شطفاف املوؤمنني حول
الكعبة ودورانهم من الی�شار باŒاه
الیمني نالحظ التوافق العجیب بنی
دوران الكون وامتثاله لأمر اهلل ،وبني
دوران املوؤمن وامتثاله لأمر اهلل تعاىل.
وتعتمد عبادة احل èاأ�شا�ش ًا على الرقم
�ضبعة ،فاملوؤمن یطوف حول الكعبة
�ضبعة اأ�شوا• ،وی�شعى بنی ال�شفا واملروة
�ضبعة اأ�شوا• ،ویرمي اإبلی�ص ب�شبعة
اأحجار على �ضبع مراحل اأي  49حجر ًا
وهذا العدد هو  ، 7×7والغریب الذي
لحظ ُته يف القراآن اأنه حتد çعن القبلة
وهي الكعبة ،وعندما بحثتُ عن كلمة
)القبلة( يف القراآن وجدتها تتكرر �ضبع
مرات ) (2اأی�ش ًا ،ف�شبحان اهلل!.
الرقم �شبعة
الرقم �ضبعة له دالالت يف منا�شك احل،è
فنحن نطوف حول البیت �ضبع ًا ،ون�شعى
بنی ال�شفا واملروة �ضبع ًا ،ونرمي اإبلی�ص
ب�شبع ح�شیات ...ونتوجه يف �شالتنا
اإىل القبلة ،والعجیب اأن )القبلة( ُذكرت
يف القراآن �ضبع مرات اأی�ش ًا ،وهذه هي
الآیات ال�شبع:
}�ض َیق مُ
َّا�ص َما َو َّلهمُ ْم
اء مِنَ الن ِ
n -1
ال�ش َف َه مُ
مُول ُّ
َع ْن ِق ْب َل ِته مُِم| البقرة.142 :

n } -2و nما nج nع rل nنا ا rل pق rب nل nة ا sل pتي ُكنrتn nع nل rی nها اإs pال
pل nن rع nل nم nم rن nی sت pب ُع ال sر ُ�ض n
ول| البقرة.143 :
َ } -3ف َل مُن َو ِّل َین ََّك ِق ْب َل ًة َت ْر َ
�شاهَ ا| البقرة:

.144

اب pب ُu µل
n } -4و nل r Äpن اأn nت rیت nا sل òpین nاأُو ُتوا ا rل n µpت n
اآn nی mة nما nت pب ُعوا r bpب nل nت nك| البقرة.145 :
n } -5و nما اأnنrتp nب nتا pب mع r bpب nل nت ُه rم| البقرة.145 :
�ش|البقرة:
n } -6و nما nب rع ُ�ض ُه rم pب nتا pب mع r bpب nل nة nب rع m

.145

یموا
اج nع ُلوا ُب ُیو nت ُr µم r bpب nل ًة nواأُ bp n
n } -7و r
ال�ش nال nة| یون�ص .87 :ف�شبحان اهلل!
s
اإ�شارة اإىل كرویة الأر�ص
يف اآیة عظیمة هناك اإ�شارة اإىل كرویة
الأر�ص واأنها لی�شت م�شتویة ،فقد اأمر
اهلل �شیدنا اإبراهیم اأن ینادي النا�ص
لیلبوا النداء ویاأتوا للح ،èفقالn } :و nاأ uذنr
احل n èuیاأُ rت n
sا�ش pب n r
وك pر nج ًاال nو nع nلى ُك uل
pيف الن p
Vnضا pم mر nی rاأ pت n
pیق| احل.27 :è
نی pم rن ُك uل nف n èxعم m
والإعجاز یتجلى يف قوله تعاىلn } :یاأp rت n
نی
pیق| فلم یقل )من كل فè
pم rن ُك uل nف n èxعم m
pیق( تدل على وجود
)عم m
بعید( ،فكلمة n
اأعماق ُمتلفة على الأر�ص ،وهذا یعني
اأن الأر�ص كرویة ...ف�شبحان اهلل!
العالج بامل�شي
يف عبادة احلُ èیعترب امل�شي اأمر ًا اأ�شا�شی ًا يف
هذه العبادة .وتوؤكد الأبحا çاجلدیدة
اأن ریاVضة امل�شي ُت�شاعد على �شفاء الكثری
من الأمرا�ص املزمنة وامل�شتع�شیة  ،كما
ُتعترب ریاVضة امل�شي اأ�شا�ش ًا لل�شیخوخة
واإطالة العمر ،ویقول الأطباء اإن امل�شي
الطویل ی�ضØي من �شرطان القولون
ح�شن الذاكرة
و ُیعال èاآلم الظهر و ُی q
ویزید من قوة الركیز .األی�شت هذه من
املنافع التي حدثنا اهلل عنهاp }:ل nی �rض nهدُ وا
nم nنا pف nع nل ُه rم| احل28 :è؟ ،وهذه الآیة نزلت
يف زمن كان النا�ص یعتقدون يف اأوربا اأن
احل èما هو اإل عذاب للنف�ص وعقوبة
وعمل ال منفعة منه.
يف درا�شة حدیثة ÷امعة هارفارد
الأمریكیة اأثبت الباحثون اأن امل�شي
ب�شرعة معتدلة )بحدود  4-5كیلو مرت

يف ال�شاعة( یوؤدي اإىل تخفی�ص الإ�شابة
باأمرا�ص القلب بن�شبة  %40عند الن�شاء
والرجال على حد �شواء .واأكدت
الدرا�شة اأن امل�شي ُیح�شن التنف�ص عند
الإن�شان ،و ُیعزز نظام املناعة ،ویق�شي
على الكاآبة ،و ُی�شاعد على الوقایة من
نخر العظام ،وی�شاعد على التخفیف من
مر�ص ال�شكر ،كما ُی�شاعد على ال�شیطرة
على الوزن الزائد ).(3
حتى اإن العلماء باأمریكا بداأوا ین�شحون
النا�ص بامل�شي بد ًال من ا�شتخدام
ال�شیارات لأن ن�شبة النا�ص ذوي الوزن
الزائد Œاوزت  ،(4) % 40ویوؤكدون اأن
الوزن الزائد یرتبط ارتباط ًا وثیق ًا
باأمرا�ص القلب ومر�ص ال�شكر ،ویوؤكد
التقریر ال�شادر عن مركز ال�شیطرة
على الأمرا�ص باأن اأف�شل اأ�شلوب حلیاة
الأمریكیني هو امل�شي ).(5
ويف درا�شة حدیثة ُتبنی اأن امل�شي ُی�شاعد
على اإنتاج مادة �شبیهة باملورفني ت�شمى
 endorphinsيف اجل�شم والتي توؤدي
اإىل ال�شعور ال�شریع بالتح�شن .ویوؤكد
علماء النف�ص اأن امل�شي یك�شبك احرام ًا
لذاتك و�شعور ًا بالرتیاح ) .(6وتن�شح
الدرا�شة باأن یكون اللبا�ص واحلذاء
مریحني لتحقیق اأف�شل النتائ ،èوهذا ما
اأمرنا به الإ�شالم من خالل لب�ص لبا�ش
احل èوالنعلني ،ف�شبحان اهلل الذي اأمرنا
بهذه الن�شائح رحمة بنا!
��������������

 - 1ریت�شارد كارل�شون ،ال تهتم ب�شغائر الأمور ،مكتبة جریر.
 - 2حممد فوؤاد عبد الباقي ،املعجم املفهر�ص لألفا® القراآن الكرمی.
www.walkinginfo.org - 3
Report of the American Medical - 4
Association، 1998.
Issue of the JAMA، October 27، 1999 issue - 5
of the JAMA.
Walking for Fitness، University of - 6
Michigan، April، 2004.
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ﬂاWر �لهز� áÁلùØæصيá
)�ملùصلم � ÚHلياأ�ص و�لأمل(
موbف �لإ�صام من �لهز� áÁلùØæصيá
Hقلم� :أ.د .كارم æZيم

نهى الإ�ش��الم  ،باأ�ش��لیه القراآن وال�ش��نqة ،عن الیاأ�ص والقنو•  ،ودعا اإىل اخلروج من حالة الإحبا•
على امل�ش��توى الفردي واجلماعي  ،على ال�ش��واء ،بل وو�ش��ف القراآن الكرمی الذین ییاأ�شون من رحمة
اهلل باأنهم كافرون وباأنهم �شالون
فقال اهلل �شبحانه يف حمكم التنزیلَ } :یا َب ِن َّي ا ْذهَ مُبو ْا َف َت َح َّ�ش مُ�شو ْا
اهلل اإِنَّهمُ َ
یه َو َ
ل َی ْیاأَ مُ�ص ِمن َّر ْو ِح
ل َت ْی َاأ مُ�شو ْا ِمن َّر ْو ِح ِ q
و�ش َف َو َاأ ِخ ِ
ِمن مُی مُ
ل ا ْل َق ْو مُم ا ْل َكا ِف مُرونَ | ،وقالَ َ} :و َمن َی ْق َن مُط ِمن َّر ْح َم ِة َر ِّب ِه اإِ َّ
اهلل اإِ َّ
ل
ِq
َّ
ال�شاآلُّونَ | ،والذین یقنطون من رحمة اهلل هم ال�شالون ،لأنهم
�شلوا عن طریق اهلل ،ومل ی�شعروا برحمته ،ومل ی�شت�شعروا
وبره واإح�شانه ،اأما الذین یعمر الإميان قلوبهم فاإنهم
برعایته q
حني یقعون يف ال�شدائد اأو مُحتیط بهم امل�شائب ،فاإنهم على ثقة
یتوجهون بتفوی�ص الأمر ،مع
برعایة اهلل لهم ،وهم اإىل اهلل
q
المتثال ملا اأمر اهلل به اأی�ش ًا من اتخاذ الأ�شباب لإزالة اأ�شباب
ومظاهر امل�شیبة اأو ال�شد qة...
هذا ،وكم كان ر�شول اهلل � -شلى اهلل علیه و�شلم  -ی�شتعیذ باهلل
من الك�شل والعجز قائ ًال ( :اللهم اإين اأعوذ بك من العجز والك�شل
واجل Íوالهرم ،واأعوذ بك من فتنة املحیا واملمات ،واأعوذ بك من
عذاب القرب) اأخرجه البخاري يف �شحیحه .والك�شل هو ترك
ال�ش Åمع القدرة على الأخذ يف عمله ،والعجز هو عدم القدرة.
وحث ر�شول اهلل � -شلى اهلل علیه و�شلم  -املوؤمنني على الأخذ
باأ�شباب القوة ،بكل معانیها – مادیة ومعنویة – فقال يف حدیثه
أحب اإىل اهلل من املوؤمن ال�شعیف،
ال�شریف ( :املوؤمن القوي خری وا q
ويف كل qخری ،احر�ص على ما ینفعك وا�شتعن باهلل ول تعجز)...
اأخرجه م�شلم يف �شحیحه ،وابن ماجه يف �شننه ،واأحمد يف
م�شنده.
q
لتو�شح اأمناط ًا من
وعلى م�شتوى الأمة ،جاءت الآیات القراآنیة
ال�شر مع قوى اخلری ،وكیف انت�شرت قوى اخلری؟ ،وذلك
�شراع قوى q
حني ت�شتیقظ من غفوتها ،وتتخذ الو�شائل الكفیلة بالن�شر ،ولعلq
الآیة القراآنیة التي یعرفها كثری من النا�ص ،اآیة اإعداد القوة،
ا�ش َت َط ْعتمُم ِّمن مُق َّو ٍة
�شاهد لذلك ،فاهلل تعاىل یقولَ } :واأَ ِعدُّ و ْا َل مُهم َّما ْ
ا• ْ َ
اهلل َو َعدمُ َّو مُك ْم َوا َآخ ِرینَ ِمن مُدو ِنه ِْم
َو ِمن ِّر َب ِ
اخل ْیلِ مُت ْر ِه مُبونَ ِب ِه َع ْد َّو ِ q
مُ
q
q
َ
َ
َ
َ
مُ
اهلل مُی َوفَّ
ل َت ْع َل مُمون مُه مُم اهلل َی ْعل مُم مُه ْم َو َما تن ِفقمُو ْا ِمن �ش ْيءٍ ِيف َ�ش ِبیلِ ِ
ِاإ َل ْی مُك ْم َو َاأنت ْمُم َ
ل تمُظْ َل مُمونَ | ،وجاءت لفظة (القوة) يف الآیة الكرمية
نكرة ،لت�شمل جمیع اأمنا• القوة املادیة واملعنویة .ويف معركة
بدر مل یكن العدد والكرثة �شبب ًا لن�شر املوؤمنني ،بل كانت الأ�شباب
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عدیدة ،اأبرزها بذل كل ما يف الو�شع لدفع الظلم ،والعتماد على
اهلل بقلوب مُمل�شة اإخال�ش ًا حم�ش ًا ،ولذلك ام q
 Ïاهلل على املوؤمنني
بن�شرهم وهم قلqة ،فقال يف مُحمكم التنزیل َ ..( :كم ِّمن ِف َئ ٍة َق ِلی َل ٍة
اهلل َو  qمُ
ال�شا ِب ِرینَ ) ،ولحظ �شبب من
ری ًة ِباإِ ْذنِ ِ q
َغ َل َبتْ ِف َئ ًة َك ِث َ
اهلل َم َع َّ
اأ�شباب الن�شر يف هذه الآیة  ،وهو ال�شرب والحت�شاب...
و“ر
اإن الأمة الإ�شالمیة الیوم تعی�ص يف حالة �شعف وهوان،
q
بحقبة من التخلف واخلور والك�شل ،بالرغم من اأنها مل تعدم
املفكرین والدعاة والعلماء ،الذین یبحثون عن اأ�شباب الهزمية
النف�شیة واملادیة التي تعاين منها الأمة ،ویطرحون اإ�شراتیجیات
للنهو�ص من هذه الكبوة احل�شاریة ،ولكن املو�شوع كبری ،وتتداخل
وتت�شابك فیه اأمور كثریة وله جوانب عدیدة ..اإ qل اأننا على یقني
باأن الن�شر للموؤمنني يف النهایة ،وعد من اهلل بالن�شر على قوى
ال�شر والطغیان مهما طال الأمد ،ولذلك فاإن هذه الأمة ال�شاهدة
�شت�شتعید جمدها و�شهودها على الب�شریة ،مهما امتد لیل الهزمية
 ،ومهما عظمت املوؤامرة ،ومهما تكاثر الأعداء وتكالبوا ...هذه
الأمة التي ما اإن مُیخطط اأبناوؤها الآن للنهو�ص ،باإخال�ص حم�ص
وتفكری جاد ووعي بكافة الظروفX ،روف املرحلة ،واإفرا Æما
يف الو�شع ،فاإنهم �شینه�شون ویقودون العامل مرة اأخرى ..یقول
اهلل تعاىلَ } :و َعدَ َّ مُ
ال�ش ِ َ
ات
احل ِ
اهلل ا َّل ِذینَ اآ َمنمُوا ِمن مُك ْم َو َع ِم مُلوا َّ
َل َی ْ�شتَخْ ِل َف َّن مُهم ِيف ْ أَ
ا�شتَخْ َل َف ا َّل ِذینَ ِمن َق ْب ِله ِْم َو َل مُی َمك َ َّ
َِّ ل مُه ْم
ال ْر ِ
�ص َك َما ْ
ِدی َن مُه مُم ا َّل ِذي ا ْر َت َ�شى َل مُه ْم َو َل مُی َبدِّ َل َّن مُهم ِّمن َب ْع ِد َخ ْو ِفه ِْم اأَ ْمن ًا َی ْع مُبدمُ و َن ِني
ا�شقمُونَ |.
َل مُی ْ�ش ِر مُكونَ ِبي َ�ش ْیئ ًا َو َمن َك َف َر َب ْعدَ َذ ِل َك َف مُاأ ْو َل ِئ َك همُ مُم ا ْل َف ِ
ووعد اهلل يف اآیات كرمية بن�شر املوؤمنني ،الذین یاأخذون باأ�شباب
ن�ش َرنَّ َّ مُ
ن�ش مُر مُه اإِنَّ
اهلل َمن َی مُ
الن�شر ،مادی ًا ومعنوی ًا ،فقال َ ..( :و َل َی مُ
َّ َ
اهلل َل َق ِو wي َع ِز ٌ
ن�ش مُر مُر مُ�ش َل َنا َوا َّل ِذینَ اآ َمنمُوا ِيف
یز) ،وقال تعاىل} :اإِنَّا َل َن مُ
َْ
الَ�شْ َها مُد| .وقال ر�شول اهلل � -شلى اهلل
احل َیا ِة الدُّ ْن َیا َو َی ْو َم َیقمُو مُم ْ أ
علیه و�شلم ( :-ل تزال طائفة من اأمتي Xاهرین حتى یاأتیهم
اأمر اهلل وهم Xاهرین) رواه ال�شیخان يف �شحیحیهما ،وقال � -شلى
ی�شرهم
اهلل علیه و�شلم ( :-ل تزال طائفة من اأمتي من�شورین ل q
خذلن من خذلهم حتى تقوم ال�شاعة) اأخرجه ابن حبان يف
اجلامع ال�شحیح.

�لأعªا∫ Hاÿو�Jيم
بقلم الدكتور /ال�شید الب�شبی�شي

اإن من ی�ش��تغل يف حیاته بالذكر والقیام وال�ش��الة وال�ش��یام یختم له بال�شاحلات ،وینال ر�ش��ا رب الأر�ص وال�شماوات ،یقول النبي
– �شلى اهلل علیه و�شلم ( :-اإذا اأحب اهلل عبدً ا ا�شتعمله ،قالوا :وما ا�شتعمله یا ر�شول اهلل؟ قال :یی�شر له عم ًال �شا ً
حلا یقب�شه
علیه).
فالواجب على امل�شلم اأن یجتهد لیقب�شه اهلل – عز وجل  -وهو على خری حال ،یرجو لقاء اهلل والیوم الآخر ،فال ت�شغله الدنیا الفانیة عن الآخرة
الباقیة.
ل����ی���������ص ل����ل����دن����ی����ا ث���ب�������وت
اإمن������������ا ال������دن������ی������ا ف���ن�����������اء
اإمن������������ا ال�����دن�����ی�����������ا ب���ح�����������ر
ی����ح����ت����وي �����ش����م���� ًك����ا وح������وت
اأی��������ه��������ا ال������ط������ال������ب ق���������وت
ول�������ق�������د ی����ك����ف����ی����ك م���ن���ه�������ا
ق�����ب�����ل م�������ا ف����ی����ه����ا ی����ف���������وت
ف����اغ����ت����ن����م وق������ت������ك ف���ی���ه�������ا
اإمن�����������������ا ال�����دن�����ی�����������������ا ب���ی���ت
ن�����������ش�����ج�����ه ال����ع����ن����ك����ب���������وت
اإن يف تقلبات الدنیا
درو�شا وعرب ًا – واآیات ملن تاأمل ونظر ،اأفراح واأتراح ،م�شرات وم�شرات ،تعاز وتهاين ،فاآه من هذا الزمان غرنا واألهانا ،واأغرقنا
ً
واأن�شانا ،واأحزنا واأبكانا .فبینما النف�ص تهیم يف الأماين اإذ هجم علیها املوت فهدم كل �شيء كاأن مل تكون – اأفال تذكرون؟.
فµم هي النفو�ص التي ت�شتكي ق�شوة القلوب ،وكم هي القلوب التي تاأن من اأثر الذنوب ،وكم هي الذنوب التي اأ�شلت العبد  ،لهونا لعمر اهلل حتى تتابعت
ذنوب على اآثارهن ذنوب ،فیا لیت اأن اهلل یغفر ما م�شى ویعجل يف توباتنا فنتوب.
یقول عبد الرحمن بن اأبي اإ�شحاق) :كان اأبوه اإذا ق�شر يف العجل اأخرج رbعة فنظر فیها ورجع اإىل جده ون�شاطه .یقول :فلما مات اأبي نظرت اإىل
الرقعة مكتوبة بخطه فاإذا فیها :اأح�شن عملك ،فقد دنا اأجلك( .قال تعاىلُ } :ی nث uبتُ ُ q
اهلل ا sل òpین nاآ nمنُو rا pبا rل nق rول pال sثا pب pت pيف n r
احل nیا pة الدُّ rن nیا nو pيف ال pآخ nر pة
نی nو nی n Ørع ُل ُ q
nو ُی �pضلُّ ُ q
اهلل s
الظاملn p p
ا|Aاإبراهیم . 27
اهلل nما nی �nض ُ
فینبغي على كل م�شلم اأن یعمل لیوم ینام فیه على فرا�ص املوت ُتنازعه ال�شكرات وتغ�شاه الكربات ینادي على اأهله واأولده :یا اأهلي ،یا اأولدي ،یا
اأحبابي اأنا اأبوكم ،اأنا اأخوكم ،اأنا حبیبكم ،من منكم یزید يف عمري �شاعة لأتوب؟ .فیاأتي اجلواب من قبل رب الأرباب :فنیت ال�شاعات فال �شاعة،
}حتsى اإn pذا nجا Aاأn nحد nهُ ُم املr n rو ُت n bn
احل ًا pفی nما nت nركrتُ nك sال اإs pن nها nك pل nم lة هُ nو bnا pئ ُل nها nو pمن nو nرا pئهpم nب rر nز  ñlاإn pىل
ال nر uب ا rر pج ُعونn pل nع uلي اأr nع nم ُل �nض p
فنیت اللحظات فال حلظةn :
nی rو pم ُی rب nع ُثون| nاملوؤمنون .100-99
فبینما الإن�شان يف هذه الدنیا یتمتع ب�شحته ،وینعم بعافیته ،وی�شول ویجول ،ویاأكل وی�شرب ویلهو ویلعب ،اإذ مبر�ص املوت یهéم علیه هجو ًما عنی ًفا،
فی�شعف ج�شمه ،وترتخي مفا�شله ،وت�شمحل قواه ،وتغور عیناه ،وتزرق �شفتاه ،وترتخي یداه ورجاله ،ینادي ول ›یب ،وی�شتغیث ول مغی ،åوحوله
الأهل والأ�شحاب ،واجلریان والأحباب ی�شمعون ح�شرجة الروح يف �شدره ،ینظرون اإلیه والكرب وال�شیق یتغ�شاه ،یتلفتون لعل رbیة تفید اأو جرعة
تخفف عنه من الالآلم وال�شكرات ،ولكن هیهات هیهات فقد بطلت كل حیلة وعجزت كل و�شیلة ،اإنها �شكرات املوت الألیمة ،وغمراته الرهیبة
احل rلقُو nم nو nاأنت ُrم pحی nن n òm Äpت ُ
} nف nل rو nال pاإ nذا nب nل nغ pت ُ r
نظ ُرونn nو nن rحنُ nاأ n brر ُب pاإ nل rی pه pمن ُك rم nو nل µpن sال ُت rب �pض ُرون.| n
ف��ت��ن��ب��ه��وا ی���ا رق�����ود اإىل م��ت��ى ه����ذا اجل��م��ود
وال���ع���م���ر ی��ن��ق�����ص دو ًم������ا وال�����ش��ی��ئ��ات ت��زی��د
ف����اأك����رثوا ال������زاد ف��ی��ه��ا اإن ال���ط���ری���ق بعید
ی���ا م���ن ی��ری��د خ���ل���و ًدا ه��ی��ه��ات م��ن��ك اخل��ل��ود

ف���ه���ذه ال�������دار ج���م��� ًع���ا ت��ف��ن��ى وم������ال یبید
وك���ل���م���ا راح ی������وم م���ن���ه���ا ف���ل���ی�������ص ی���ع���ود
ول ت���ط���ی���ع���وا ن���ف���و�� ً��ش���ا ���ش��ی��ط��ان��ه��ا م��ری��د
ی���ا م��ن��ك��ر احل�����ش��ر ه����ذا م���ا ك��ن��ت م��ن��ه حتید
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�أ�صو�� ¥لروì
يف �لÑي� âل©تي≥ )(2
بقلم� :شامي اخلطیب

حرك
عندما نتاأمل طبیعة خلق الإن�شان وحیاته ،وما یوؤ ِّثر به و مُی ِّ
م�شاعره ،عندما ننظر اإىل ما یبني �شخ�شیته وی�شاهم يف توجیه
�شلوكه واأفعاله ،عندما َّ
نتن�شق روعة عبق النبوة يف رحاب القراآن،
حال واحدة الزمان واملكان ،عندما مُیكرمك اهلل
حیث یجتمع لنا يف ٍ
باأن تعی�ص يف كنف الر�شول وXالل الكعبة واحلرم واملنا�شك ،یطوى
لك الزمان ویخت�شر يف حا�شرك التاریخ وتعی�ص حقیقة حلم
النموذج الكامل ،وترتقي منك الروح وت�شمو اإىل �شفاء املالئكة يف
ال�شماء .یحد çهذا ویعی�شه من زار مكَّة َّ
واطوف بالبیت العتیق يف
ا ِّأي وقت من اأوقات العام ،اأما عندما یكون كلُّ ذلك يف �شهر الرحمة
واملغفرة والعتق من النار رم�شان فالأثر ال�شاحر یتجاوز حدود
املعروف اإىل اآفاق ربانیة تت�شامى رقة ونقاء ،وطهر ًا و�شفاء ،فال
�شيء مُیعادل لذة املناجاة اأكرث من مُمتعة القرب ،ول �شيء یوازي
روعة ال�شالة اأمام الكعبة اإل حالوة ا�شت�شعار ماطبة الإله
بح�شرة الر�شول الكرمی � -شلى اهلل علیه و�شلم  -يف حلظة x
Œل
تنعتق فیها الروح عن �شوائب اجل�شد ،وی�شمو بها املرء عن رغائب
الأر�ص مُیالم�ص الطهر مًُمتج�شد ًا يف �شیافة الرحمن.
لزلت منده�ش ًا من طواف املعتمرین يف اأول �شهر رم�شان يف ذلك
الن�شق الكامل ،الذي جعل جموع املالیني تتحرك و�شط بقعة
�شیقة من الأر�ص يف هدوء وتناغم وتنا�شق ،ل �شيء یعكِّر �شفو
كل بلغته مُیناجي حبیبهw ،
عبادتهم ولذة مناجاتهمw ،
وكل على
َّ
طریقته مُميار�ص عبادته .هذا �شیخ بللت دموع اخل�شیة حلیته،
وذاك رجل اإفریقي یحمل ابنه على كتفیه یطوف به ،وهنا �شاب
حر ال�شم�ص عن وجه اأ ِّمه،
یحمل مروحة مُیخفف بها من جذوة ِّ
والركن
الركن الیماين ُّ
وكلُّ واحد من املتع ِّلقني باأ�شتار الكعبة بني ُّ
یظن اأنَّه وحده يف مقابلة الإله ،فما اأعظم العبادة واأ�شعد
ال�شامي ُّ
املتعبدین!.
هنا يف احلرم الكثری من امل�شاهد التي مُتعمر املكان لتغمر القلب
بالأمان ،فما بني جنة ال�شالة وفردو�ص الطواف اأحدا çواأحدا،ç
كلُّها تتَّ�شم بطاعة اهلل وعبادته ،وطلب اأجره ومغفرته ،وهكذا
تتح َّول تفا�شیل احلیاة الیومیة اإىل مُق مُ�ربات ینال بها املرء ر�شى
موله ،حتى َحتلُّق هوؤلء ال�شبیة اخلم�شة حول (كومة) من الأر ِّز
ورقي حتته كی�ص من (النایلون) مع اأمهم واأبیهم،
و�شعت يف كی�ص
x
وكانوا على ما یبدو فقرهم یبدون �شعداء ،و�شط ت�شاوؤيل ما الذي
جاء بهم من القارة الإفریقیة اإىل هذا الوادي البعید؟.
تختلف الطبائع والعادات ،وتتن َّوع امل�شارب والقیم ،لكن الإ�شالم
َّ
هذب طباع اجلمیع ،فال رفث ول ف�شوق ول جدال يف احل ،èبل تفانٍ
و�شدق واإخاءٍ وتكاملٍ  .التقیته عند �شنادیق الأمانات
وتعاونٍ ،
ٍ
مُیحاول اأن ی�شع يف ال�شندوق اأمانته ،لكنه اكت�شف اأنه ل ميلك
اإل الدراهم الإماراتیة التي مل یقبلها املوXف امل�شوؤول ،ومل یطل
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النقا�ص بینهما فقد وجد الرجل من یدفع عنه دون �شابق معرفة
اأو انتظار ل�شرجاع املبلغ ،لقد انعك�شت روح التفاين لت�شبح �شمة
عامة ،فاإ�شارات املرور يف ِّ
كل بالد العامل لها وXیفة واحدة اإل
هنا يف اململكة يف رم�شان ،حیث یتحول اللون الأحمر عند اإ�شارات
املرور اإىل وقت منا�شب لتوزیع وجبات الطعام ال�شریعة والتمر
والل Íواملاء �شاعة الإفطار على ال�شائمني.
هكذا یتحول البیت وما حوله اإىل حرم اآمن ،ل یخاف فیه امروؤ
ول یجوع ،بل ل ی�شقى فیه مُم�شلم ول ی�شنى فال �شيء هنا اإل
لني احلیاة واأمنها ،وال�شعور بالغنى والإح�شا�ص بكمال ال�شعادة
والرفاه وال�شنى ،وهكذا ی�شنع اإ�شالمي قومي :طهر ونقاء و�شفاء
تعامل وكمال تفانٍ وتوا�شع وعطاء.
اأنهیت طوايف ،كان الزحام �شدید ًا فلم اأ�شتطع اأن اأمُ�شلqي الركعتني
خلف مقام �شیدنا اإبراهیم علیه ال�شالم ،وق�شدت ال�شفا ،لكنَّ
�شیل الزحام جرفني اإىل املروة� ،شلیت ركعتي ال�شنة و�شط طواف
املعتمرین ،لأعود اأدراجي مع ال�شاعني ،وا�شتم َّر �شعیي حتى انتهى
مع �ضالة الراویح ،وخرجت اإىل الباب اخلارجي اأح�شر اأغرا�شي
من �شندوق الأمانات ،واأردت اأن األقي نظرة وداع للبیت ،لكنَّ
الأبواب اأو�شدت يف وجوه الداخلني ،ومل یكن ی�شمح اإل بخروج
امل�شلني.
انتظرت قرابة ال�شاعة واحل�شود یتواىل خروجها من الأبواب
امل�ش َّرعة ،واأخری ًا �شمحوا لنا بالدخول ،فدخلت ،وراأیت الكعبة
املقد�شة ب�شموخها ،واللوحة الكونیة الفریدة تتجلى باأبهى
حللها .مل ًت ْن ِق�ص املالیني التي خرجت من الأبواب عدد الطائفني،
والنا�ص حول البیت مثل الكواكب يف فلك ال�شم�ص ،رابط الكواكب
مغناطی�شي جاذب ،ورابط الطائفني بالبیت
بال�شم�ص رابط
w
اإمياين اآ�ش�ر ،والدموع تت�شاقط مدرارة لتج�شید النموذج الكامل،
فهنا تتحقqق الوحدة وامل�شاواة ،وهنا یتجلى وجه من عظمة اهلل
ویتج�شد التوحید والتجرد وعبادة الإله ،وهنا مدر�شة القوة
واللني ،والعزة والتوا�شع ،والإخاء والتعاون..
اأردت اأن یكون اآخر عهدي بالبیت ال�شالة ،ف�شلیت ركعتني ،مل
اأنظر فیهما اإىل مو�شع ال�شجود كما يف ال�شنة ،فقد ا�شتحوذت
اللوحة الكونیة بحركتها الهادئة على نظري وفكري واأنا اأمُ�شلqي
اأجمل ركعتني يف حیاتي ،مل اأعرف فیهما ما اأقراأ ،لكني وجدت
نف�شي اأقراأ ب�( قل یا اأیها الكافرون) ،و(قل هو اهلل اأحد) ،رمزا
للولء والرباء يف القراآن.

�لأ�صا�ص �لأخوي يف
æHا� Aملéت� ™ªلإ�صامي ) ( 2 - 2

م�شروع مقرح
بقلم  :د  .عدنان بو حارç

متخ�ش�ص تربوي يف �شوؤون الأ�شرة
جامعة اأم القرى

اأو�شحنا يف العدد ال�شابق اأن الأ�شا�ص الأخوي هو �شرورة لبناء
الأمة و“ا�شكها ،وهذا لن یتحقق اإل اإذا حتققت املوؤاخاة بني
املوؤمنني روحی ًا واقت�شادی ًا واجتماعی ًا.
اإن مُجمتمع الیوم مُیعاين من احلرمان الأخوي ما جعله ینعك�ص
علیه نف�شی ًا وروحی ًا ،ومن هذا املنطلق كان لبد من اإحیاء الأ�شا�ص
الأخوي مرة اأخرى بني امل�شلمني ..ولذلك كان هذا امل�شروع..

الهدف

اإحیاء الأ�شا�ص الأخوي الذي اأ�ش�ص علیه الر�شول �-شلى اهلل
علیه و�شلم -الدولة الإ�شالمیة الأوىل ،باعتباره قاعدة البناء
الجتماعي ،وذلك �شمن طبیعة Xروف احلیاة املعا�شرة،
مبتغریاتها املتنوعة ،مُ
و�شعبها الكثریة.

الأهمیة

الأخوة بني املوؤمنني �شرورة اإ�شالمیة ،وحاجة واقعیة ،وقیمة
اجتماعیة ،لها مو�شعها اخلا�ص يف الطبیعة الإن�شانیة ،ل یت�شور
اإهمالها ،اأو العدول عنها ; اإذ ل یقوم مقامها �شيء من اأنواع العالقات
الجتماعیة الأخرى ،فهي عالقة اإن�شانیة قائمة بذاتها ،لها
طبیعتها الجتماعیة اخلا�شة ،ولها �شروطها ال�شرعیة ،اإ�شافة
اإىل كونها اأولویة دینیة ،بداأ بها �شید املر�شلني ،وقدوة ال�شالكني
علیه ال�شالة وال�شالم.
كما اأن انعقاد رابطة الأخوة بني اثنني يف اهلل تعاىل حري باأن
تكون �شبب ًا يف اإ�شالحهما مع ًا; فكالهما ل یاألو جهد ًا يف ن�شح
�شاحبه ،واإعانته على اخلری ،فیقوى كل منهما ب�شاحبه ،اإ�شافة
اإىل اعتبار هذه الرابطة الأخویة ال�شریفة مدخل املجتمع اإىل
هذین الأخوین ،للتاأثری الإیجابي فیهما ،فكل منهما و�شیلة اإىل
الآخر ،یتو�شل بها املجتمع مل�شاعدة اأحدهما ،واإعانته ون�شحه
عرب �شاحبه ،فقد ی�شعف امل�شلم ،اأو ی�شر على خطاأ ،اأو یحتاج
اإىل عون ،ویعجز املجتمع ،اأو مُیحرج عن مبا�شرة ن�شحه واإعانته:
فتكون رابطة الأخوة بني الثنني مدخل املجتمع اإلیهما ،بالن�شح
والعون والدعم.

التو�شیف

عقد اأدبي اأخالقي ،یتم بني اثنني مبوافقتهما واختیارهما ،مُیخول
كل منهما النفتاح ال�شادق على �شاحبه ،واملكا�شفة الكاملة بینهما،
فال ی�شر اأحدهما عن اأخیه اأمر ًا من �شوؤونه اخلا�شة اأو العامة،

�شلبیة كانت اأو اإیجابیة ،مُمفرحة كانت اأو مُحمزنة ،بحیث مُیبادر كل
منهما �شاحبه باأحواله ،ما یزعجه اأو ی�شره ،مبا ی�شمل اجلوانب:
الجتماعیة ،والنف�شیة ،والقت�شادیة ،فال ی�شر عنه �شیئ ًا ،اإل ما
نهت ال�شریعة عن اإف�شائه من الأخبار ال�شخ�شیة اخلا�شة ،فاإذا “ت
لهما املكا�شفة ال�شادقة :وجب علیهما – قبل كل �شيء – حفظ
اأ�شرار بع�شهما بع�ش ًا ،فال یف�شي اأحدهما خرب �شاحبه لكائن من
كان ،وحتت اأي Xرف ،ثم یكون التنا�شح ال�شادق وامل�شفق بینهما،
املبني على التقوى و�شدق املحبة يف اهلل تعاىل ،فی�شبح كل منهما
مراآة �شادقة لأخیه ،تعك�ص له واقعه باأمانة ،وتدلُّه على حقائق
نف�شه ب�شدق ،فی�شع كل منهما ید �شاحبه على مكامن القوة فیه
وال�شعف ،ویبني له موا�شع اخلطاأ وال�شواب ،ویك�شف له احلقائق
التي غابت عنه ،ویر�شده يف كل ذلك اإىل اأف�شل ال�شبل ،وین�شحه
باإ�شفاق مبا یرفعه يف الدنیا والآخرة ،ویقدم له العون بكل اأنواعه
 ح�شب قدرته واإمكاناته  -لبلو Æاآماله ،وحتقیق طموحاته ،وحلم�شكالته ،وتخفیف معاناته ،على اأن تبقى الأخوة العامة بني
عموم املوؤمنني قائمة ; فالأخوة اخلا�شة ل تلغي الأخوة العامة.
(راجع :جمموع الفتاوى ( 98 -35/92

التطبیق

یتم عمل امل�شروع من خالل اخلطوات الآتیة:
 .1بث فكرة امل�شروع يف املجتمع ،والت�شویق لها ،وح�شد الأدلة
ال�شرعیة على جوازها ،و�شحة العمل بها.
 .2اختیار جلنة من امل�شاركني يف امل�شروع لإدارة الربنام،è
ومتابعته ،وتقوميه.
 .3توجیه الراغبني يف ال�شتفادة من امل�شروع اإىل اختیار اإخوة
لهم يف اهلل ب�شورة مبا�شرة دون وا�شطة ،يف �شوء املوا�شفات
ال�شابقة ،بحیث یختار كل واحد اأخ ًا له ،من یثق به،
ویطمئن اإلیه ،ویاأن�ص له ،وی�شعر اأنه مُیقابله بنف�ص امل�شاعر،
على اأن یتم ذلك بكل حریة دون فر�ص اأو توجیه ملزم.
 .4اإبرام عقد الأخوة الأدبي بني كل اثنني ،واإعالن ذلك جلمیع
امل�شاركني يف امل�شروع.
 .5تزوید امل�شاركني – ب�شورة دوریة  -باملواد الثقافیة التي
مُترثي عقد الأخوة ،وحتیي مبادئها.
 .6و�شع اآلیة اإداریة تعني اللجنة على متابعة الأع�شاء ،وحل
ما قد یقع بینهم من اإ�شكالت.
 .7تقومی اأداء امل�شروع ب�شورة دوریة وتطویره ،واإدخال
التعدیالت الالزمة علیه ،يف �شوء التجربة الواقعیة.
العدد الثالث والت�سعون
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ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻭﺁﺩﺍﺑﻪ ﻭﺿﻮﺍﺑﻄﻪ
تاألیف  :م  .نایف منری فار�ص
مراجعة :عثمان بن حممد اخلمی�ص
اإعداد  :یا�شر مدوح ح�شونه

اأعزائي قراء الب�شرى اأعزكم اهلل وثبت اأقدامكم على احلق ،واأبعدنا واإیاكم عن الختالف املذموم الذي یعمل على
تدمری الأمة الإ�شالمیة  ،وا�شتنفاذ طاقاتها ومقدراتها وبعد :
اإن وقوع اخلالف اأمر مُم�ش qلم به يف دنیا الب�شر وهو �شنة اهلل – عز وجل – يف خلقه ،فهم مُمتلفون يف األوانهم واأجنا�شهم
واأل�شنتهم وطباعهم ومداركهم ومعارفهم وعقولهم واأ�شكالهم ،قال تعاىل  ” :ولو �شاء ربك جلعل النا�ص اأمة واحدة ول
یزالون متلفني ” �شورة هود  118فاخلالف يف الفقه والفهم لبع�ص الآیات والأحادیث اأمر ل مفر منه ،وهذا اخلالف
قد یكون خالف ًا حممود ًا اأو �شائغ ًا  ،وقد حد çذلك يف عهد ال�شحابة – ر�شوان اهلل علیهم اأجمعني – ولكن مل یكن
ذلك اخلالف یدعوهم اإىل التباغ�ص ،وقد یكون خالف ًا مذموم ًا نا�ش Åعن الهوى اأو التع�شب اأو �شعف املح�شلة العلمیة
اأو عدم فهم مقا�شد ال�شریعة اأو غری ذلك ،لذا وجدت من الأهمیة مبكان اأن اأعر�ص لقرائنا الأعزاء هذا الكتاب الذي
یو�شح فیه الكاتب هذه الق�شیة ال�شائكة و�شوابطها لیكون عون ًا لالبتعاد عن الختالف والفرقة .
معنى الختالف
لغة  :اخل��الف والخ��ت��الف مبعنى واحد
ی�شری اإىل عدم التفاق يف م�شاألة ما.
ا�شطالح ًا  :هو اأن یذهب كل ع��امل اإىل
خالف ما ذهب اإلیه الآخر يف حاله.
وقال اآخرون  :اأن ینه èكل �شخ�ص طریق ًا
مُمغایر ًا لالآخر يف حاله اأو يف قوله .
هل هناك فرق بني الختالف واخلالف ؟
بع�ص العلماء یرون اأنه لی�ص هناك فرق
بني اخلالف والختالف بل هما مرادفان،
وبع�شهم من مُیفرق بینهما من خالل الوجوه
التالیة :
 -1اإن الخ��ت��الف ی�شتند اإىل دلیل اأما
اخلالف فال ی�شتند اإىل دلیل  :مبعنى اأن
الختالف نا�ش Åعن الجتهاد اأما اخلالف
فنا�ش Åعن الهوى .
 -2اإن الختالف غالب ًا ما یكون ناً Œا عن
تغایر بالألفا® اأو تفاوت بوجهات النظر،
اأما اخلالف فهو تباین حقیقي ،ویوؤدي اإىل
النزاع وال�شقاق والتباین يف ال��راأي دون
دلیل.
اأنواع الختالف
مي��ك��ن تق�شیم اأن�����واع الخ���ت���الف اإىل :
( خالف مذموم  -خالف مدوح )
 -1اخل���الف امل��ذم��وم  :ول��ه ���ش��ور كثریة
بع�شها اأ�شد ذم ًا من بع�ص منها  :اختالف
الب�شر اإىل موؤمن وكافر ،وخالف اخلوارج
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واأ�شباههم .
 -2اخل��الف امل��م��دوح  :وه��و خ��الف اأم��اله
احل��ق ودف��ع اإلیه العلم واقت�شاه العقل
وفر�شه الإمي��ان ،فمخالفة اأه��ل الإميان
لأه��ل ال�شرك والنفاق خ��الف واج��ب ل
ميكن ملوؤمن اأن یتخلى عنه اأو یدعو لإزالته
لأن��ه خالف �شداه الإمي��ان وحلمته احلق
ومنه خالف القومیة وغریها .
اأ�شباب وقوع الختالف
 -1اخ��ت��الف ال��ع��ل��م��اء يف حجیة بع�ص
امل�شادر الفقهیة اأو اختالفهم يف رتبة
الحتجاج بها
 -2اختالفهم يف فهم الن�شو�ص .
 -3الختالف يف فهم علة احلكم وتفاوت
الفهم فیها .
 -4اجلهل بالدلیل لعدم بلوغه .
 -5عدم الوثوق ب�شحة الدلیل املوجود
لدى الآخرین .
 -6اخلالف يف تنزیل الأحكام على الوقائع
لتجددها وكرثتها.
 -7اخلالف يف تقدیر امل�شالح واملفا�شد يف
اأمر من الأمور.
 -8الخ����ت����الف يف دللت الأل���ف���ا®
والن�شو�ص لكون اللفظ مُم�شرك ًا اأو مُجمم ًال
وهذا ینق�شم اإىل ثالثة اأق�شام :
اأ – ا�شراك يف مو�شوع اللفظة املفردة .
ب -ا�شراك يف اأحوالها التي تعر�ص لها من

اإعراب وغریه .
ج -ا�شراك مُیوجبه تركیب الألفا® وبناء
بع�شها على بع�ص .
اآداب الختالف
 -1التثبت من قول املخالف .
 -2العلم  :فیعلم ما هو مو�شوع اخلالف؟
وه��ل هو ما یجوز الجتهاد فیه؟ وما
یعني على ذلك :
 الطالع على خالفات العلماء واأدلة كلمنهم .
 حتدید املفاهیم وامل�شطلحات التي یدورحولها النقا�ص .
 التفریق بني القطع والظن يف الأدلة . التفریق بني موا�شع الإجماع وموا�شعاخل��الف والتفریق ب��ني اخل��الف ال�شائغ
واخلالف الذي ل ی�شو. Æ
 اعتبار النظر يف املقا�شد. -3اإح�شان الظن بالعلماء واأل یعتقد اأنهم
تعمدوا ترك احلق الذي Xهر له (،وقد
یكون مط ،) Åوعلیه فال یعتقد هلكتهم
يف خالفهم له بل یلتم�ص لهم العذر يف ذلك
-4األ یوؤدي اخلالف اإىل جفوة وفتنة بني
املختلفني .
 -5األ مُینكر على املجتهد اجتهاده وعمله،
ول مينع ذلك من اإقامة احلجة علیه اأو
املحاورة معه للخروج من اخلالف والو�شول
اإىل احلق .

 -6رد الختالف لكتاب اهلل و�شنة ر�شوله
 �شلى اهلل علیه و�شلم  -والعمل على رفعاخلالف بالو�شائل ال�شرعیة .
 -7العدل  :فال یكون الظلم لأحد الطرفني
املختلفني تع�شی ًا �شده وŒاوز ًا اأو اإغ�شاء
عن الطرف الآخر وجماملته .
 -8یجب قول احلق من املخالف ومعرفة
اأنه حق وف�شیلة .
 -9عدم املجاملة يف الباطل اإذا علم احلق
 .فال یكون الهدف اجل��دال واإمن��ا معرفة
احلق وتو�شیله .
 -10األ مُیعقد على ال��ن��زاع يف امل�شائل
الجتهادیة ولء ول براء ما مُینايف هدي
ال�شلف -رحمهم اهلل  -يف اأدب اخلالف .
 -11التما�ص العذر للمخالف .
 -12اأحیان ًا قد یكون ترك بع�ص امل�شتحبات
املختلف فیها مطلوب لتاألیف القلوب .
 -13عدم تتبع �شقطات وع��رثات الآثمة
والدعاة الهداة ،وبخا�شة الذین تنغمر
�شیئاتهم يف ح�شناتهم ،ول �شیما اأثناء
احلوار لأن هذا من �شاأنه اأن مُیوغر ال�شدر
و مُیخرج احلوار عن اأهدافه ومقا�شده .
الفرق بني م�شائل الختالف والجتهاد :
قد یعتقد بع�ص النا�ص اأن م�شائل اخلالف

هي م�شائل اجتهاد ،وه��ذا لی�ص ب�شواب
وال�شواب ال��ذي علیه الأئمة اأن م�شائل
الجتهاد:تكون فیما مل یكن فیها دلیل
یجب العمل به وجوب ًا Xاهر ًا فی�شو Æفیها
الجتهاد لتعار�ص الأدلة اأو خلفاء الأدلة
فیها .
وم�شائل اخلالف  :هي كل م�شاألة اختلف
فیها العلماء �شواء ك��ان فیها دلیل یجب
العمل به وجوب ًا Xاهر ًا اأو ل .
فكل م�شاألة اجتهادیة ه��ي م��ن م�شائل
اخلالف ولی�ص العك�ص  ،وهذا التفریق هو
حم�شلة قولهم  ( :ل اجتهاد مع الن�ص (،
واإمن��ا یعنون بالن�ص الظاهر ال��ذي یجب
العمل ب��ه وب��ن��اء علیه ف��اخل��الف ال��ذي
مُیراعى هو ما كان يف امل�شائل الجتهادیة
اأما امل�شائل التي ثبت فیها الن�ص الظاهر
ال��ذي ل مُمعار�ص له فاملعترب فیها ما دل
علیه الن�ص ول عربة بخالفه .
فوائد الختالف
 -1یتیح اإذا �شدقت النوایا التعرف على
جمیع الحتمالت التي ميكن اأن یكون
الدلیل رمى اإلیها بوجه من وجوه الأدلة .
 -2يف الختالف  -بالو�شف الذي ذكرناه
 -ریا�شة ل�الأذه��ان وتالفح ل��الآراء وفتح

جم����الت ال��ت��ف��ك��ری ل��ل��و���ش��ول اإىل �شائر
الف���را����ش���ات ال��ت��ي ت�شتطیع العقول
املختلفة الو�شول اإلیها .
 -3تعدد احللول اأم��ام �شاحب كل واقعة
لیهتدي اإىل احلل املنا�شب للو�شع الذي هو
فیه مبا یتنا�شب وی�شر هذا الدین الذي
یتعامل مع النا�ص من واقع حیاتهم .
 -4بالجتهاد الذي قد یقع فیه الختالف
تزداد درجات العلماء فكم من الأجور التي
یح�شل علیها العامل الذي ی�شری على النهè
ال�شحیح یكون رجوع ًا اإىل اأ�شول الإ�شالم
عند درا�شته وتاأم ًال للن�شو�ص القراآنیة.
 -4تدریب مُخلقي على حتمل الآخ��ر من
تختلف معهم ،فهو یوؤدي اإىل اإذكاء العقل
بالتاأمل واإذك��اء النف�ص باخللق الفا�شل
الذي زرعه اخلالف .
واأخ��ری ًا یختتم املوؤلف كتابه بذكر بع�ص
�شور اختالف ال�شلف والتي مُتربز اأدبهم-
رحمهم اهلل و -لتعم الفائدة ویتحقق
الهدف من هذا الكتاب .
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يف هذا الباب �شوف مُنقدم جملة من الفتاوى ال�شادرة عن كبار مُعلماء الأمة الإ�شالمیة التي تهم امل�شلمني اجلدد ب�شفة
Nا�ضة ،والتي زخرت بها املو�شوعات مُ
وكتب الفقه ،والدرا�شات املتخ�ش�شة يف هذا املجال ،والتي تتعلق كذلك باأمور
دینهم وحیاتهم ومعامالتهم.

طاف يف احل èمن داخل احلجر
حججت لأول م��رة ،وعند الطواف بالكعبة اقت�شرت يف اأكرث
الأ�شوا• على الطواف بالكعبة ،وتركت اجلدار الفا�شل واملجاور
للكعبة من اجلهة ال�شمالیة ،فما هو حكم حجي؟
اجلواب:
اإذا كان الطواف الذي �شاألت عنه هو طواف الإفا�شة  -وهو الذي
یكون بعد الوقوف بعرفات -فطوافك غری �شحیح ،ول یجزئك هذا
احل èاإل اإذا اأعدت هذا الطواف; لأن طواف الإفا�شة ركن من اأركان
احل ،èفال بد من رجوعك اإىل امل�شجد احل��رام لتطوف بالµعبة
�ضبعة اأ�شوا• تبداأ ال�شو• من احلجر الأ�شود وینتهي ال�شابع
عند احلجر الأ�شود ،ویكون طوافك كله Nار êحجر اإ�شماعیل
من وراء اجلدار ،بهذا یجزئك حجك ،اأما اإن كان الطواف طواف
الوداع فعلیك دم ُیذبح مبكة للفقراء; امتثا ًل حلجك ،ولی�ص علیك
الرجوع اإىل البیت ،ولو رجعت مل یجزئك عن الدم ،اأما اإذا كان
الطواف نافلة فلی�ص علیك �شيء.

كیف مُتق�شر املراأة من �شعرها يف احل èوالعمرة ؟
بعد اأن اأدت والدتي العمرة �bضت خ�شلة واحدة من �شعرها جهالً
منها ،فما احلكم يف ذلك؟.
اجلواب:
احللق اأو التق�شری من واجبات العمرة ،ولی�ص على الن�شاء حلق،
واإمنا امل�شروع لهن التق�شری.
ویلزم التق�شری جمیع ال�شعر ،على الأرج��ح ،وهو مذهب املالكیة
واحلنابلة ،فاEن كان لها �شفائر اأخذت من اأطرافها جمیع ًا ،واإل
جمعت �شعرها واأخذت من جمیعه ،وامل�شتحب اأن تاأخذ bدر اأمنلة،
ولها اأن ُتق�شر اأقل من ذلك; لأنه مل یرد حتدید له يف ال�شرع.
قال الباجي رحمه اهلل يف )املنتقى ) :(3/29واأما املراأة فاإنها اإذا
اأرادت الإحرام اأخذت من قرونها لتق�شر فاإذا حلت ق�شرت(.
وكم ُمقدار ما ُتق�شر؟ روي عن ابن عمر اأنه قال :مقدار اأمنلة.
وقد روى ابن حبیب عن مالك bدر الأمنلة اأو فوق ذلك بقلیل اأو
دونه بقلیل .قال مالك :لی�ص لذلك عندنا حد معلوم وما اأخذت
منه اأجزاأها ول بد من اأن تعم بالتق�شری ال�شعر كله .
وقال ابن قدامة رحمه اهلل يف  -املغني ) :-یلزم التق�شری اأو احللق
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جمیع �شعره ،وكذلك املراأة .ن�ص علیه .وبه قال مالك(.
وق��ال) :واأي bدر ُ�q bضر منه اأج��زاأه .وق��ال اأحمدُ :یق�شر bدر
الأمنلة .وهو قول ابن عمر ،وال�شافعي ،واإ�شحاق ،واأبي ثور .وهذا
حممول على ال�شتحباب; لقول ابن عمر(.
وبناء على ذلك ،فمن ق�شرت من خ�شلة واحدة فاإنها مل تق�شر
التق�شری املعترب ،ویلزمها الآن اأن تق�شر من �شعرها على نحو ما
ذكرنا ،ول �شيء علیها فیما ارتكبته من حمظورات الإحرام فیما
�شبق.

ن�شائح للحاج قبل �شفره اإىل احلè
ماذا یفعل احلاج قبل �شفره؟
اجلواب-:
{اإذا عزم امل�شلم على ال�شفر اإىل احل èاأو العمرة ا�شتحب له اأن
یو�شي اأهله واأ�شحابه بتقوى اهلل  -عز وجل  :-فعل اأوام��ره ،
واجتناب نواهیه.
وینبغي اأن یكتب ما له وما علیه من الدین ،وی�شهد على ذلك ،ویجب
علیه املبادرة للتوبة الن�شوح من جمیع الذنوب; لقوله تعاىل:
اهلل nج pمی ًعا اأُّ nیه nا املُ rوؤp rمنُونn nل nعلr µُ sم ُت p Ørل ُحون| nالنور.31/
} nو ُتو ُبوا اإn pىل p s
وحقیقة التوبة :الإقالع عن الذنوب وتركها ،والندم على ما م�شى
منها ،والعزم على عدم العود اإلیه  ،واإن كان عنده للنا�ص مظامل
من نف�ص اأو مال اأو عر�ص ردها اإلیهم ،اأو حتلل منها قبل �شفره; ملا
�شح عنه �شلى اهلل علیه و�شلم اأنه قال) :من كانت عنده مظلمة
لأخیه من مال اأو عر�ص فلیتحلل الیوم قبل اأن ال یكون دینار ول
درهم ،اإن كان له عمل �شالح اأخذ منه بقدر مظلمته ،واإن مل تكن
له ح�شنات اأخذ من �ضیÄات �شاحبه فحمل علیه(.
وینبغي اأن ینتخب حلجه وعمرته نفقة طیبة من مال حالل; ملا
�شح عنه �-شلى اهلل علیه و�شلم -اأنه قال) :اإن اهلل تعاىل طیب
ال یقبل اإل طیبا( ،وروى الطرباين عن اأبي هریرة -رVضي اهلل
عنه -ق��ال :قال ر�شول اهلل �شلى اهلل علیه و�شلم) :اإذا خرج
الرجل حاجا بنفقة طیبة وو�شع رجله يف الغرز فنادى :لبیك
اللهم لبیك ،ناداه ُمناد من ال�شماء :لبیك و�شعدیك  ،زادك حالل،
وراحلتك ح��الل ،وحجك م��ربور غری م��اأزور .واإذا خرج الرجل
بالنفقة اخلبیثة فو�شع رجله يف الغرز فنادى :لبیك اللهم لبیك،

ناداه مناد من ال�شماء :ال لبیك ول �شعدیك ،زادك حرام ،ونفقتك
حرام  ،وحجك غری مربور(.
وینبغي للحاج ال�شتغناء عما يف اأیدي النا�ص والتعفف عن �شوؤالهم
; لقوله �شلى اهلل علیه و�شلم) :ومن ی�شتعفف یعØه اهلل ،ومن
ی�شتغن یغنه اهلل( ،وقوله �شلى اهلل علیه و�شلم) :ال یزال الرجل
ی�شاأل النا�ص حتى یاأتي یوم القیامة ولی�ص يف وجهه ُمزعة حلم(.
ویجب على احلاج اأن یق�شد بحجته وعمرته وجه اهلل والدار
الآخرة ،والتقرب اإىل اهلل مبا یر�شیه من الأقوال والأعمال يف
تلك املوا�شع ال�شریفة ،ویحذر كل احلذر من اأن یق�شد بحجه الدنیا
وحطامها  ،اأو الریاء وال�شمعة واملفاخرة بذلك  ،فاEن ذلك من اأقبح
املقا�شد و�شبب حلبو• العمل وعدم قبوله  ،كما قال تعاىل n } :م rن
nكانُ nی pریدُ n r
احل nیا nة الدُّ rن nیا nو pزی nن nت nها ُن nو uف اإn pل rیه prم اأr nع nما nل ُه rم pفی nها nوهُ rم pفی nها
nال ُی rب nخ ُ�شون nاأُو nل n Äpك ا sل òpینn nل rی �nص nل ُه rم pيف rال pآخ nر pة اإs pال النsا ُر nو nح pب nط nما
اط lل nما nكا ُنوا nی rع nم ُلون | nهود . 16-15/وقال تعاىل } :
�nض nن ُعوا pفی nها nو nب p
ا Aملr n pن ُن pریدُ ُث sم nج nع rل nنا nلهُ
nم rن nكانُ nی pریدُ ا rل nع p
اج nل nة nع r ésل nنا nلهُ pفی nها nما nن �nض ُ
n
nج nهن snم nی �rض nاله nا nمُ ròمو ًما nم rد ُحو ًرا nو nم rن اأ nرا nد rال pآخ nر nة nو �nض nعى nل nها �nض rع nی nها
nوهُ nو ُموؤrمpنn lف ُاأو nل n Äpك nكان�n nض rع ُی ُه rم nم �rض ُµو ًرا| الإ�شراء. 20-18/
و�شح عنه �-شلى اهلل علیه و�شلم -اأنه قال :قال اهلل تعاىل} :اأنا
اأغنى ال�شركاء عن ال�شرك ،من عمل عمال اأ�شرك معي فیه غریي
تركته و�شركه|.
وینبغي له اأی�شا اأن ی�شحب يف �شفره الأخیار من اأهل الطاعة
وال��ت��ق��وى وال��ف��ق��ه يف ال��دی��ن ،وی��ح��ذر م��ن م�شاحبة ال�شفهاء
والف�شاق.

وینبغي له اأن یتعلم ما ی�شرع له يف حجه وعمرته ،ویتفقه يف
ذلك وی�شاأل عما اأُ�شكل علیه; لیكون على ب�شریة  ،ف�اإذا ركب
دابته اأو �شیارته اأو طائرته اأو غری ذلك ا�شتحب له اأن ُی�شمي
}�ض rب nحانn
اهلل �-شبحانه ویحمده  ،-ثم ُیكرب ثالث ًا  ،ویقول ُ :
ا sل �n …òpضخn sر nل nنا هòn nا nو nما ُكنsا nلهُ ُمق rpر pن n
نی nواإpنsا اإn pىل nر uب nنا nملُ rن nق pل ُبون| n
الزخرف .14-13/اللهم اإين اأ�شاألك يف �شفري هذا الرب والتقوى،
ومن العمل ما تر�شى ،اللهم هون علینا �شفرنا هذا ،واطو عنا
بعده ،اللهم اأنت ال�شاحب يف ال�شفر ،واخللیفة يف الأهل ،اللهم
اإين اأعوذ بك من وعثاء ال�شفر ،وكاآبة املنظر ،و�شوء املنقلب
يف املال والأهل; ل�شحة ذلك عن النبي �شلى اهلل علیه و�شلم،
اأخرجه م�شلم من حدیث ابن عمر رVضي اهلل عنهما.
و ُی Ìµيف �شفره من الذكر وال�شتغفار ،ودع��اء اهلل �شبحانه
 ،والت�شرع اإلیه ،وتالوة القراآن وتدبر معانیه ،و ُیحافظ على
ال�شلوات يف جماعة ،ویحفظ ل�شانه من كرثة القیل والقال،
واخلو�ص فیما ال ُیعنیه  ،والإف��را• يف املزاح ،وی�شون ل�شانه
اأی�ش ًا من الكذب والغیبة والنمیمة وال�شخریة باأ�شحابه
وغریهم من اإخوانه امل�شلمني.
وینبغي له ب��ذل ال��رب لأ�شحابه ،وك��ف اأذاه عنهم ،واأمرهم
باملعروف ونهیهم عن املنكر باحلكمة واملوعظة احل�شنة على
ح�شب الطاقة zف�شیلة ال�شیخ عبد العزیز بن باز رحمه اهلل .
{جمموع فتاوى ابن باز. (37 -16/32) z
����������������������������
امل�شدر :موقع الإ�شالم �شوؤال وجواب
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�ش��كر خا���ص لالأخ��وة يف (جلن��ة التعری��ف
بالإ�ش��الم) فرع خیطان وخا�شة الأخ الكرمی
�ش��عود العتیبي ،ودع��اة وموXف��ي الفرع على
جهودهم املباركة والت��ي كان من ثمرتها هذه
الق�شة من ق�ش�ص امل�شلمني اجلدد الذین �شرح
اهلل �شدورهم لالإ�شالم.
ق�ش��تنا يف ه��ذا الع��دد مع اأح��د املهتدین الذین اإذا تقابلت معهم وجدت ال�ش��دق بنربة �ش��وته ،وحدیثه عن الإ�ش��الم،
فه��و یتح��د çعن حیات��ه التي تبدلت اإىل حی��اة اأخرى ،حیاة جدیدة يف Xل دین جدید ا�ش��تظل حتت �ش��مائه بالنور
والرحمات ومعرفة ما هو الهدف من احلیاة؟ ،لقد عرف احلقیقة اخلالدة وهي( :ل معبود بحق اإل اهلل ،ول دین اأحق
َّا�ص َك َمن َّم َث مُلهمُ ِيف ُّ
ات
الظ مُل َم ِ
مي ِ�شي ِب ِه ِيف الن ِ
اأن یتبع اإل الإ�شالم) ،قال تعاىل( :اأَ َو َمن َكانَ َم ْیت ًا َف َاأ ْح َی ْی َنا مُه َو َج َع ْل َنا َلهمُ مُنور ًا َ ْ
َل ْی َ�ص ِب َخا ِر ٍج ِّم ْن َها (..ولذلك فقد ختم هذا املهتدي حدیثه بال�شكر هلل -عز وجل -الذي هداه اإىل الإ�شالم.
البدایة
یقول حممد �شریف :ا�شمي القدمی
�شیوانی�شان فینكاتی�شان ،ولدت يف الهند
بولیة مدرا�ص مبدینة �شغریة تبعد عن
الولیة 300كم ت�شمى كوتانالو ،وهذه
ثراء
املدینة  %90منها م�شلمون اأثریاء
ً
كبری ًا وبیوتهم ذات م�شاحات وا�شعة.
اأمُ�شرتي تتكون من والدي وا ٍأخ واأخت اأنا
اأكربهم ثم الأخ ثم الأخت ..هذه الأ�شرة
ال�شغریة �شعي والدي اإىل اأن نكون مناذج
�شاحلة يف احلیاة فبذل كل ما يف و�شعهما
لتعلیمنا العلم النافع ،فاألتحقت باملدر�شة
واأم�شیت بها  15عام ًا لتح�شیل املواد
العلمیة املختلفة وكذلك اأخي الذي
التحق بكلیة الطب ویعمل حالی ًا طبیب ًا
اأما اأختي ال�شغرى ،فتخرجت من كلیة
(حمامیة).
القانون وتعمل حالی ًا مُ
التحقت باملدر�شة مُمبكر ًا وقد كنت مُمتفوق ًا
يف كل املراحل الدرا�شیة فلم اأر�شب يف اأي
ف�شل من ف�شولها بل وحا�ش ًال على اأعلى
الدرجات .

ن�شاأة هندو�شیة
تعلمت يف ال�شغر اأن الإن�شان اإذا راأي �شیئ ًا
فهو اإله مُیعبد ،فال�شجرة اإله ولذلك فهي
مُتعبد ،واحلجر اإله فهو یعبد ،فالإن�شان
مُیقد�ص غری الأحیاء ب�شفة خا�شة،
وهذه الن�شاأة لزمتني فكنت حری�ش ًا
على عبادتي يف دیانتي الهندو�شیة فلم
اأترك باب ًا يف الهندو�شیة به من العبادات
اإل وتعبدتها  ،مُی�شاف اإىل ذلك فقد كان
اأبواي یذهبان بي اإىل املعبد.
مل یكن اأبواي یخرباين ما هو اأ�شل
العبادة الهندو�شیة ،فقط كانا مُیعلماين
كیفیة العبادة اأما ملاذا؟ ..فهو ما مل
یحد çبل یقول يل :اأنت تعبد كما نعبد
نحن .وبالرغم من ذلك فقد كنت اأفكر يف
اأ�شل العبادات التي اأقوم بها واأت�شاءل يف
نف�شي :ملاذا نعبد هذا وذاك..؟ ،ملاذا كل
تلك الآلهة املتعددة؟ ،ملاذا ندو�ص النار
ومن�شكها باأیدینا؟ ،ملاذا یقوم الأ�شخا�ص
بو�شع �شیخ احلدید يف اأج�شادهم؟ ،لقد
قراأت كل كتب الهندو�شیة ولكنني مل
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اأجد اأ�ش ًال لهذه العبادات.
الذهاب اإىل الكویت
انتهیت من درا�شتي وعملت بوزارة الدفاع
بالهند ،وبعد فرة واجهت الأ�شرة م�شاكل
اقت�شادیة ،فقررت املجيء اإىل الكویت
عن طریق (خايل) ،وجئت اإىل الكویت
وعملت �شائق هاف لوري ،وكان ذلك عام
2005م.
مناXرة يف (تامیل (TV
بعد خم�ص �شنوات وذات لیلة كنت عائد ًا
من العمل مرهق ًا فجل�شت اأ�شاهد تلفزیون
(تاأمیل  ،)TVوكانت هناك مُمناXرة بني
اأحد العلماء من الهند ویدعي ال�شیخ زین
العابدین واأحد الأ�شخا�ص من الهندو�ص،
وكان النقا�ص مفتوح ًا مُ
وطرحت فیه
الأ�شئلة عن الإ�شالم والهندو�شیة ،ومل
یرك هذا العامل امل�شلم �شوؤا ًل اإل وكانت
له اإجابة ،وكانت هناك اأ�شئلة اأمُخرى
�شاألها اأ�شخا�ص هندو�ص غری املناXر
للعامل امل�شلم.
وكان ما قاله ال�شیخ زین العابدین يف
حدیثه الآیة القراآنیةَ ( :و َّ
ال�ش ْم مُ�ص

املهتدي مع �شكرتری التحریر

َ ْ
ِ Œري ملِ مُ ْ�ش َت َق xر َّل َها ،)..وحتد çعن
العتقاد باأن ال�شم�ص كانت تدور حول
الأر�ص بو�شفها ثابتة ،ولكن العلم
احلدیث والدرا�شات احلدیثة اأثبت اأن
ال�شم�ص ت�شری وتتحرك باŒاه مركز
املجرة ولی�شت ثابتة فال�شم�ص Œري
باŒاه نقطة مُحمددة هي م�شتقرها.
ويف ذلك �شبق علمي للقراآن حیث حتدç
عن جریان ال�شم�ص ،وحتد çكذلك عن
م�شتقرها.
وملا كنت دار�ش ًا للعلوم ،وكان هذا العامل
یتناول الإ�شالم من زاویة علمیة ،فقد
بهرتني طریقته يف عر�ص الإ�شالم
والتعریف به .وتعجبت كثری ًا من قوة
احلجة واملنطق يف كالمه ،وكیف اأن
لدیه اإجابة عن كل �شوؤال ،و ومن هذا
الطریق بداأت يف التقرب من الإ�شالم.
وقررت �شراء الكتب وال�شیدیهات التي
تتحد çعن الإ�شالم وبخا�شة ما كتبه
هذا العامل.
بعد هذه املناXرة كنت قد اأ�شبحت مائ ًال
لالإ�شالم بن�شبة  ،%100فلكل �شيء اأ�شل
يف الإ�شالم ،فالعلماء بعدما یكونوا قد
اأ�شناهم البحث یكت�شفون اأن القراآن
الكرمی جاء مبا یبحثون عنه.
رحلة بحث
وبداأت رحلة البحث عن الإ�شالم،
وكان يل اأحد الأ�شدقاء الكویتیني،

فقلت له :اأنني اقتنعت بالإ�شالم واأرید
اأن اأعلن اإ�شالمي ،فجاء بي اإىل فرع
خیطان ،واأخذ �شدیقي حقیبة الهدایة
ثم اأعطاين اإیاها ،وذهبت اإىل م�شكني
وبداأت القراءة يف الكتیبات املوجودة
باحلقیبة ،وبخا�شة كتاب (الإ�شالم
يف الكتب الهندو�شیة) وكتاب (ال�شریة
النبویة) ،ومن خالل هذین الكتابني
فهمت الكثری عن تعالیم الإ�شالم ،وعرفت
اأن ا�شم الر�شول � -شلى اهلل علیه و�شلم -
ونبي اهلل نوح – علیه ال�شالم  -موجودان
يف الكتب الهندو�شیة.
مقارنة بني الهندو�شیة والإ�شالم
بداأت اأمُقارن بني الهندو�شیة والإ�شالم،
فعندما كنت بالهند عبدت التماثیل
مُمعتقد ًا اأنها تنفع وت�شر بو�شفها اآلهة،
وبعد الدرا�شة والبحث اأیقنت اأن الإله
ینبغي اأن یكون اإله ًا واحد ًا وبالتايل فهو
النافع وال�شار ،وهو الرازق يف الأر�ص،
ولذلك تركت كل املعبودات ال�شابقة ومل
اأكن قد اأ�شلمت بعد.
حینما كنت ببلدي كنت ل اأعرف اإل
الهندو�شیة ولذلك كانت بالن�شبة يل هي
العقیدة الوحیدة املوجودة وال�شحیحة

اإل اأنني بعد املقارنة خرجت مبح�شلة
وهي اأن الهندو�شیة والن�شرانیة توجد
بها �شكوك و�شبهات ل اإجابات عنها ،
وعندما بحثت وقارنت وجدت الإجابة
عن كل تلك الأ�شئلة يف القراآن الكرمی.
فاأي �شخ�ص یقراأ القراآن یجد الإجابات
التي یبحث عنها ،ول یجد هذا ال�شخ�ص
اأمامه اإل اأن مُی�شلم حتى لو كان ن�شرانی ًا،
فاهلل تعاىل یقول يف القراآن الكرمی
لعی�شى علیه ال�شالم( :اأاأنت قلت للنا�ص
اتخذوين واأمي األهني من دون النا�ص)
فیقول عی�شى علیه ال�شالم :ل ..فالقراآن
اأكرب �شبب لهدایة النا�ص.
وعرفت من خالل البحث يف الإ�شالم
اأن الإن�شان مُم�شتخلف يف املال ،وبالتايل
فقبل فعل اأي �شيء باملال ینبغي علیه اأن
ی�شاأل نف�شه ،هل هذا الفعل �شار اأم نافع؟،
اأما يف الهندو�شیة فال یوجد هذا ال�شابط
فالنا�ص عندما ميتلكون املال ی�شنعون اأي
�شيء.
كذلك جند يف الهندو�شیة اأن الأ�شخا�ص
یاأخذون الأحكام من علمائهم ولكنهم
– اأي العلماء  -مُیخالفون ما یقولون،
كالربا الذي ی�شیع بینهم فهم ینهون عنه
ویاأتونه اأما يف الإ�شالم فاإن الأحكام
م�شدرها اهلل -عز وجل -وبالتايل فالنهي
عام للم�شلمني جمیع ًا.
يف الهندو�شیة عندما یاأتي اأحد
الأ�شخا�ص ذو من�شب رفیع اأو ثراء كبری
یرید اأن یتعبد فاإن ال�شرطة تاأتي اأو ًل
لتخرج كل من يف املعبد ول یبقى غری
هذا ال�شخ�ص لیكون يف ال�شف الأول
ولكن يف الإ�شالم ،فالأمر مُمتلف “ام ًا
حیث امل�شاواة بني الأ�شخا�ص اأمام اهلل
يف ال�شالة هي الأ�شا�ص فمن جاء مُمبكر ًا
یكون يف ال�شف الأول ثم تتواىل بعد
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ذلك ال�شفوف ل “ییز ول تفریق.
قرار الهدایة يف فرع خیطان
يف النهایة تو�شلت اإىل قرار باعتناق
الإ�شالم  ،وذهبت اإىل جلنة التعریف
بالإ�شالم – فرع حمافظة الفروانیة
 لإ�شهار اإ�شالمي ،وتقابلت مع مدیرهاالأ�شتاذ �شعود العتیبي وقلت له :اإنني
اأمُرید اأن اأ�شهر اإ�شالمي ،فقال يل :لبد اأن
Œل�ص مع الدعاة لتتعرف على الإ�شالم،
فقلت له :اإنني قراأت كل الكتب التي
كانت يف حقیبة الهدایة التي اأخذتها
من الفرع ،وتاأثرت ب�شخ�شیة الر�شول
حممد � -شلى اهلل علیه و�شلم ،-
وكیف كانت مُمعاملته طیبة وح�شنه مع
الآخرین ،وبخا�شة ق�شته مع الیهودي
الذي كان یوؤذیه باإلقاء القاذورات اأمام
بیته وعندما غاب يف اأحد الأیام ومل
یفعل كعادته �شاأل عنه الر�شول � -شلى
اهلل علیه و�شلم  -فعلم اأنه مری�ص فقام
بزیارته ،فاأ�شلم الرجل.
وعندما قلت هذا ملدیر فرع خیطان،
واأعلمته مبا تبقى من ق�شتي تواعدت
معه على اأن یكون اإ�شهار اإ�شالمي يف
امل�شجد بعد ال�شالة مبا�شرة عن طریق
الأخ الكویتي الذي اأح�شر يل احلقیبة
عرفان ًا باجلمیل.
اإنني مل اأ�شلم لكي اأ�شعد اأو اأك�شب ر�شاء
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كفیلي اأو من اأجل الزواج بامراأة مُم�شلمة،
ول من اأجل املال ولكني اأ�شلمت لأنني
اأحببت اهلل عز وجل واأبتغي ر�شاه.
لقد تعلمت الكثری من تعالیم ومبادÇ
واأحكام الإ�شالم بعد اإ�شالمي عن طریق
اللجنة  ،ومل اأن�ص اأی ًا من هذا الذي
تعلمته واأقوم بتطبیقه يف حیاتي ،مثال
ذلك :عندما اأذهب اإىل عملي �شباح ًا
اأقول :ب�شم اهلل توكلت على اهلل� ،شبحان
الذي �شخر لنا هذا وما كنا له مُمقرنني واإنا
اإىل ربنا ملنقلبون� ،شبحان اهلل واحلمد
هلل واهلل اأكرب ،هذه الأذكار والأدعیة
اأرددها كل یوم اأثناء قیادتي لل�شیارة.
مهتد
اأماين ٍ
بعدما جئت اإىل الكویت قمت بادخار
مبلغ من املال واأر�شلته لأ�شرتي لكي یحلوا
م�شكلتهم املالیة التي كانوا ميرون بها،
ومل اأدع اهلل بعد اإ�شالمي باأن اأ�شري
مكان ًا لكي اأبني بیت ًا ولو مرة واحدة،
ولكن اأمنیتي احلقیقیة اأن اأ�شري مكان ًا
لكي اأبني م�شجد ًا.
الذهاب اإىل العمرة
بعد اإ�شهار اإ�شالمي بثالثة اأ�شهر قررت
الذهاب لق�شاء العمرة اأی ًا كانت التكلفة،
علي اأن اأذهب عن طریق
ولقد عر�شوا َّ

اللجنة مع املهتدین يف رحلة العمرة،
ولكنني مل ا�شتطع النتظار فقررت
الذهاب ،وذهبت اإىل منطقة املرقاب
وحجزت مكان ًا يف اإحدى احلمالت،
واحلمد هلل فقد اأدیت منا�شك العمرة.
ملاذا ل یبلغون الإ�شالم؟
قبل � 5شنوات عندما كنت بالهند كان
الن�شارى ین�شرون دعوتهم يف ولیة
التاأمیل نادو ،ولكن امل�شلمني ل یدعون
النا�ص اإىل الإ�شالم ،ول یعرفون اأحد
باأي �شيء عن الإ�شالم ،واأت�شاءل ملاذا
ل یبلغون الإ�شالم؟! ..وهناك اأمران
بهذا اخل�شو�ص ،الأول :كل امل�شیحیني
مُیعلقون على �شدورهم مُ�شلبان ًا لیوحون
اإىل النا�ص باأن عی�شى -علیه ال�شالم -قد
�شلب ،والثاين :اأقول لهم اإذا كان عی�شى
علیه ال�شالم اإله ًا ملاذا مل یبق يف الأعلى
؟ لذا مل اأعتنق الن�شرانیة ومل اأتاأثر
بدعوتها.
من اأقوال حممد �شریف:
 عندما یاأتي اأخي اإىل الكویت ف�شوفاأقوم بدعوته اإىل الإ�شالم ،و�شاأقوم
بدعوة اأمي لزیارة الكویت لرى بنف�شها
كیف یحیا الإن�شان يف Xل الإ�شالم؟.
 اأمر الهدایة بید اهلل �شبحانه وتعاىلوهذا یحتاج منا اإىل اأن نبحث يف الإ�شالم
ونتعرف علیه.
 جلنة التعریف بالإ�شالم تقوم باأعمالكثریة لغری امل�شلمني واملهتدین ،وعن
طریقها ینت�شر الإ�شالم واأنا اأدعو اهلل اأن
ی�شتمر عملها.
 اأ�شكر اهلل -عز وجل-لأنه هو الذيهداين لالإ�شالم واأ�شكر جلنة التعریف
بالإ�شالم لأنها التي �شاعدتني على تعلم
الإ�شالم.
 اإذا “ت دعوة النا�ص بطریقة �شحیحةيف الهند فاإن  % 90منهم مُی�شلمون.
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بقلم :اإ�شالم حممود دربالة
مدیر مركز اأبحا çودرا�شات امل�شتقبل لالإ�شالم

دیننا هو الدین الكامل ،كامل يف كل �شيء ،كامل يف عقائده ،كامل يف �شرائعه ،كامل يف عباداته ،كامل يف معامالته،
كامل يف اأخالقه ،كامل يف اآدابه ،كامل يف جمیع نواحیه وجوانبه .فال نق�ص فیه ول عیب ،ول خلل فیه ،وكیف یكون
فیه خلل وهو الدین املنزل من عند اهلل عز وجل؟ الذي ارت�شاه للعاملني .قال اهلل عز وجل } الیوم اأكملت لكم دینكم
واأ“مت علیكم نعمتي ور�شیت لكم الإ�شالم دین ًا  | ....املائدة 3

الإ�شالم نظام اإلهي كامل
قال ابن كثری) :هذه اأكرب نعم اهلل -
عز وجل  -على هذه الأمة ،حیث اأكمل
تعاىل لهم دینهم ،فال یحتاجون اإىل دین
غریه ،ول اإىل نبي غری نبیهم �شلوات اهلل
و�شالمه علیه ،ولهذا جعله اهلل خامت
الأنبیاء،وبعثه اإىل الأن�ص واجلن .فال
حالل اإل ما اأحله ،ول حرام اإل ما حرمه،
ول دین اإل ما �شرعه ،وكل �شيء اأخرب به
فهو حق و�شدق ال كذب فیه ول خلف( ).(1
وقال تعاىلn } :و s n
“تn rك pل nمتُ nر uب nك �pض rدً bا
ً
ً
nو nع rد ًال|) ،اأي �ضدbا يف الأخبار ،وعدل يف
الأوامر والنواهي( ) .(2قال ابن عبا�ص:
قوله} :ا rل nی rو nم اأr nك nملrتُ nل ُr µم pدی nن ُr µم| وهو
الإ�شالم.
اأخرب اهلل نبیه �-شلى اهلل علیه و�شلم
واملوؤمنني اأنه bد اأكمل لهم الإميان ،فالیحتاجون اإىل زیادة اأبداً ،وقد اأ“ه اهلل
فال ینق�شه اأبداً ،وقد رVضیه اهلل فال
ی�شخطه اأبداً( ).(3
اإن الإ�شالم هو النظام الإلهي الكامل الذي
ال ميكن لالإن�شانیة يف �ضعیها املت�شل لبلوÆ
الكمال الإن�شاين اأن Œد اأرقى منه ،اأو ما
ُیدانیه يف جمیع ›االت الرقي عقلی ًا كان
اأم نف�شی ًا ،خلقی ًا كان اأم عاطفی ًا ،روحی ًا كان
اأم مادی ًا ،فردی ًا كان اأم جماعی ًا.
وحینئذ ال یكون هناك جمال لر�شالة اإلهیة
اأخرى ،اأو لر�شول جدید ،فاإنه لن ی�شتطیع
اأن ی�شیف اإىل كمال الإ�شالم كمالت اأخرى
مل یاأت بها الإ�شالم ،بل كل كمال اإن�شاين
مكن فقد جاء به الإ�شالم( ).(4
قال عز وجلn :
ین nما nو �sضى
}�ش nر n ´nل ُµم uمن nالدp u
pب pه ُنوح ًا nوا sل  …òpاأr nو nح rی nنا pاإ nل rی nك nو nما nو �sض rی nنا pب pه
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یموا الد uینn
pاإ rب nر p
اه n
یم nو ُم n
و�شى nو pع n
ی�شى nاأنn rاأ ُ bp
یه  |..ال�شورى.13:
nو nال nت nت s Ønر ُbوا pف p
وال�شریعة وال�شرعة :ما �ضن اهلل من
الدین واأمر به ،كال�شوم وال�شالة واحلè
و�شائر اأعمال الرب ....ومنه قوله تعاىل:
اك nع nلى �nش pری nع mة uمن r nأn
) ُث sم nج nع rل nن n
ال rم pر(..
|ثم جعلناك على �شریعة من الأمر}
وقوله تعاىلp ..) :ل ُx µل nج nع rل nنا pمن ُك rم �pش rر nع ًة
nو pم rن nهاج ًا. (5)(..
قال ابن كثری) :والدین الذي جاءت به
الر�شل كلهم هو :عبادة اهلل وحده ال
�شریك له( ).(6
)و مُیراد بال�شریعة :كل ما �شرعه اهلل
للم�شلمني من دین� ،شواء اأكان بالقراآن
نف�شه ،اأم ب�شنة الر�شول ،فهي ت�شمل
اأ�شول الدین اأي ما یتعلق باهلل و�شفاته
والدار الأخرى وغری ذلك من بحو çعلم
التوحید....
كما ت�شمل ما یرجع اإىل تهذیب املرء نف�شه
واأهله ،وما یحب اأن تكون علیه العالقات
الجتماعیة ،وما هو املثل الأعلى الذي
یéب اأن یعمل لبلوغه اأو مقاربته؟
وما هي الطرق التي بها ی�شل اإىل هذا املثل
اأو الغایة من احلیاة؟ وذلك كله هو ما
ُیعرف با�ضم علم الأخالق.
ومع هذا وذاك ،ت�شمل ال�شریعة اأحكام اهلل
لكل اأعمالنا; من حل ،وحرمة ،وكراهة،
وندب واإباحة ،وذلك ما نعرفه الیوم با�ضم
)الفقه(.(6) (....
و ُیعرف حممد علي التهانوي ال�شریعة
فیقول) :ال�شریعة ما �شرع اهلل لعباده
من الأحكام التي جاء بها نبي من الأنبیاء
�-شلوات اهلل علیهم -وعلى نبینا و�شلم،

�شواء كانت ُمتعلقة بµیØیة عمل ،و ُت�شمى
فرعیة وعملیة ،ودون لها علم الفقه،
اأو بµیØیة العتقاد ،و ُت�شمى اأ�شلیة
واعتقادیه و ُدون لها علم الكالم( ).(7
ویقول الإمام ال�شاطبي) :اإن معنى
ال�شریعة اأنها حتد للمكلفني حدود ًا يف
اأفعالهم واأقوالهم واعتقاداتهم( ).(8
ومعنى هذا اأن ال�شریعة مرادفة للدین،
ولی�ص ُیراد بها الفقه وحده ،والدین
ی�شتمل على العقائد والعبادات واملعامالت
والأخالق والآداب.
ً
وقال عز وجل ُماطبا نبینا �شلى اهلل
علیه و�شلمُ } :ث sم nج nع rل nن n
اك nع nلى �nش pری nع mة
uمن r nأn
ال rم pر nفا sت pب rع nها nو nال nت sت pب rع اأr nه nواء ا sل òpینn nال
nی rع nل ُمون | nاجلاثیة ،18:قال ابن كثری) :اأي
اتبع ما اأُوحي اإلیك من ربك ال اإله اإل هو،
واأعر�ص عن امل�شركني( ).(9
اأما كمال الإ�شالم يف العتقاد :ال �شك اأن
�ضالمة العقیدة وو�شوحها و ُبعدها عن
اإغراق الوهم ،وجموح اخلیال ،وحتكم
الأهواء ،هو الهدف الأكرب الذي ی�شعى
اإلیه العقل يف تفكریه الدائب للو�شول اإىل
احلقیقة.
والعقیدة التي جاء بها الإ�شالم يف
قوتها وب�شاطتها و�شالمتها من ال�شطط
والنحراف ،وارتكازها على اأ�ش�ص ثابتة من
الفطرة الإن�شانیة العامة ،واملنطق العقلي
امل�شتقیم ،والن�شو�ص الدینیة ال�شریحة،
بحیث ال ميكن لعقول كل املفكرین
والفال�شفة اأن ینق�شوا اأ�ش ًال واحد ًا من
اأ�شولها.
ً
فهي عقیدة تقوم اأ�شا�شا على الإميان
باهلل ر ًبا واحدً ا له الربوبیة املطلقة على

ً
ورعایة
ریا
الأ�شیاء كلها ،خل ًقا ومل ًكا وتدب ً
ً
أحد معه اأ�ش ًال ،ال يف
وحفظا ،ال �شراكة ل m
خلق �شيء ،ول يف تدبری اأمر ،واأن خلقه
لالأ�شیاء مت بقدرته وحدها على وفق علمه
نی اأو و�شیط ،واأن تدبریه
وم�شیئته دون مع m
ثابتة و�ش l
l

لها كذلك یجري وفق قوانني
l
طردة اقت�شتها حكمته ،فال ی�شتطیع
ُم
ً
ً
اأحد lلها حتویال ول تبدیال ،واأنه خلق
الإن�شان بیده ونفخ فیه من روحه وجعله
�ضید هذه الكائنات; مبا منحه من �شلطات
العقل وقوة الفكرة و�شعة احلیلة ،والقدرة
على اكت�شاف املجهول ،وجعل الأ�شیاء كلها
l
�شخرة له وطوع اإرادته; لی�شتخدمها
ُم
فیما یعود على اأفراده باخلری ،ویی�شر لهم
ُ�ضبل العی�ص ،و ُیعرج بهم يف مدارج الرقي
والكمال.
وتقوم على الإميان به كذلك اإل ًها واحدً ا،
ال تنبغي الإلهیة اإل له ،فهو الإله املاألوه
ً
حمبة
الذي تاألهه القلوب ،اأي :تعبده
ً
افة وذ ًل ،وا ً
وم ً
ُ
ُ
�شوعا
إنابة
وا�شتكانة ،وخ ً
ً
وخ�شیة ،وتوك ًال
ورجاء
وتعظی ًما،
ً
ً
ً
ً
و�شكرا
وذكرا
ورهبة،
ورغبة
وا�شتعانة،
ً
ً
ودعاء وقنو ًتا
ربا ،و�شوؤا ًل
و pر ًVضا و�ش ً
ً
ً
وطاعة اإىل غری ذلك من اأنواع العبادة التي
یحبها اهلل ویر�شاها ،والتي اأمر عباده اأن
یتقربوا اإلیه بها.
وتقوم هذه العقیدة على الإميان باأن له
وحده الأ�شماء احل�شنى ،وال�شفات العلیا،
واأنه ُم l
ت�شف بجمیع الكمالت التي و�شف
بها نف�شه يف كتابه ،وو�شفه بها ر�شوله
�شلى اهلل علیه و�شلم ات�شا ًفا حقیق ًیا على
الوجه الذي یلیق به ،من غری اأن یقت�شي
أحد من خلقه فاإنه ) nل rی �nص
ذلك “ثی ًال له با m
ری( ،مع
ال�شم ُ
pیع ال nب �pض ُ
nك pم rث pل pه �nش rي n Alوهُ nو s
وجوب تنزیهه �شبحانه عن كل ما ال یلیق
به من �ضØات النق�ص التي ت�شاد كماله،
ووجوب تنزیهه عن ال�شریك وال�شاحبة
والولد والند وال�شبیه والنظری.
وتقوم عقیدة الإ�شالم على الإميان
مبالئكة اهلل على الوجه الذي ورد
يف الكتاب وال�شنة ،من اأنهم }p ..ع nبادl
ُّمrn µر ُمونn nال nی �rش pبقُو nنهُ pبا rل nق rولn pوهُ م pباأr nم pر pه
nی rع nم ُلونn nی rع nل ُم nما nب n r
نی اأr nی pدیه prم nو nما r Nnل ُ Ønه rم nو nال
 - 1تف�شری ابن كثری (.(1100/3
 - 2تف�شری ابن كثری (.(1100/3
 - 3تف�شری الطربي (.(79/6
 - 4دعوة التوحید للدكتور حممد خلیل هرا�ص.
 - 5ل�شان العرب (.(2238/4

nی �rض ُ Ønعون nاإs pال ملp n pن ا rر nت �nضى nوهُ م uم rن �r Nnض nی pت pه
ُم �rض Øpقُون| nالأنبیاء ،26-28:واأنهم ال
یع�شون اهلل ما اأمرهم ویفعلون ما یوؤمرون
ول ی�شتكربون عن عبادته ول ی�شتح�شرون،
واأن منهم ال�شفراء بینه وبني ر�شله من
الب�شر یحملون اإلیهم وحي اهلل ور�شالته
لیقوموا بتبلیغها اإىل من اأُر�شلوا اإلیهم من
النا�ص ،ومنهم من ُو uكل بالأرزاق والأمطار،
ومنهم من ُوكل بالنطف التي ت�شب يف
الأرحام ،ومنهم من ُوكل بقب�ص الأرواح
من الأج�شاد ،ومنهم من ُو uكل بكتابة اأعمال
العباد من احل�شنات وال�شیئات ،اإىل اآخر
ما جاءت به الن�شو�ص يف �شاأن هذا العامل
الغیبي ،الذي ال یحیل العقل وجوده،
وهكذا كل ما اأخرب به الدین من عوامل
الغیب ،كاجلن وال�شیاطني واجلنة والنار
و�شوؤال القرب ،ونعیم القرب اأو عذابه ،مادام
bد جاء اخلرب ال�شادق بوجودها بعد اأن
قام الدلیل على �ضد ¥املخرب بها ،فلی�ص
للعقل بعد ذلك جمال لإنكار اأو تكذیب.
وتقوم عقیدة الإ�شالم على الإميان بالیوم
الآخر ،وما ی�شتمل علیه من خراب هذه
الدنیا وف�شاد نظامها ،وخروج النا�ص من
قبورهم اأحیاء وح�شرهم اإىل ربهم ،وف�شل
وحما�شبتهم على كل ما
الق�شاء بینهمُ ،
قدموا لأنف�شهم ،وما ك�شبته اأیدیهم من
ری ومن �شر.
خ m
ول �شك اأن الإميان بالبع åواجلزاء ما
یقت�شیه العقل حتقی ًقا لقاعدة العدل ،اإذ
لی�ص يف العقول ول يف احلكمة اأن تكون
هذه احلیاة الق�شریة هي الغایة من خلق
هذا العامل الكبری ،واأن تكون نهایة املوؤمن
والكافر �شواء ،ونهایة الظامل واملظلوم
�شواء ،ونهایة البار والفاجر �شواء.
والإميان بالبع åمن اأ�ش�ص عقیدة الإ�شالم،
فاإذا علم كل اإن�شان mاأنه بعد احلیاة �ضیبعå
ثم ُیحا�شب انعك�ص ذلك على نظام العی�ص
يف هذه احلیاة ،وا�شتقامة الأمور ،فاإذا علم
l
م�شئول عما قدم ،واأن �ضعیه �شوف ُیرى
اأنه
ثم یجزاه اجلزاء الأوفى� ،شلك يف حیاته
�شبیل اجلادة وحا�شب نف�شه بنف�شه ،فال
ذنب ارتكبه ،ول
یظلم ،ول ی�شر على m
یق�شر يف اأداء ما وجب علیه ،فاEن وقع يف

�شيء mمن ذلك تذكر یوم البعث واحل�شاب
فتاب واأناب.
وتقوم عقیدة الإ�شالم ا ً
أی�شا على الإميان
بق�شاء اهلل وقدره اإميا ًنا یحمل اإىل
النفو�ص الطماأنینة والر�شا ،وینفي عنها
الهلع واجلزع ،ویحملها على الت�شلیم هلل
فیما قدره ،والعراف له بقهر الربوبیة،
لµن من غری اأن یتخذ هذا الإميان بالقدر
ً
مطیة للعجز والك�شل ،اأو تكاأ ًة للتق�شری
والع�شیان ،اأو ُح ً
éة یتعلل بها اأهل الكذب
والبهتان ،فاEن القدر اإمنا یتعزى به عن
امل�شائب والآلم ،ولكنه لی�ص ُح l
éة لأهل
الف�شوق والإجرام ،بل هوؤلء علیهم اأن
یتوبوا وی�شتغفروا اهلل لذنوبهم بد ًال من
التعلق بالأماين والأحالم.
ومن الأ�ش�ص التي تقوم علیها عقیدة
الإ�شالم اأن الدین كله هلل ،فهو الذي
یتعبد عباده مبا ی�ضا ،Aوی�شرع لهم من
الأحكام واحلدود والفرائ�ص والآداب ما
اقت�شته حكمته ما یعلم اأن فیه �شالحهم
أحد اأن یزید يف دین
و�شعادتهم ،فال یجوز ل m
اهلل ما لی�ص منه ،اأو ینق�ص منه ما هو منه،
اأو ُیبدل كلماته عن موا�شعها ،اأو ُیحرفها
زائغ اأو ُی�شرع ما مل یاأذن به اهلل.
بتاأویلm m
وتقوم عقیدة هذا الدین اخلالد على اأن
دین اهلل واحد ،وهو الإ�شالم الذي بع åبه
ر�شله ،واأنزل به كتبه ،واأن الأنبیاء كلهم
اأخوة ،اأ�شول دینهم واحدة ،و�شرائعهم
�شتى ،واأن الواجب هو الإميان بهم ومبا اأُنزل
اإلیهم جمی ًعا قال تعاىل} :اآ nمن nال sر ُ�ض ُ
مبا
ول n p
اهللq
نز nل pاإ nل rی pه pمن sر uب pه nواملُ rوؤp rمنُونُ nك wل اآ nمنp nب p
اأُ p
nو nمالآ pئ p µnت pه nو ُك ُت pب pه nو ُر ُ�ض pل pه n
ال ُن u Ønرn ُ¥ب n r
نی اأn nح mد
uمن ُّر ُ�ض pل pه nو bnا ُلو rا �nض pم rع nنا nواأn nط rع nنا ُغrn Øرا nن nك
ری| البقرة.285:
nر sب nنا nو pاإ nل rی nك امل�p n rض ُ
هذه هي اأهم اأ�ش�ص عقیدة الإ�شالم ،فهل
ترى فیها ما مُیجايف الفطرة اأو مُیناق�ص
العقل ،اأو ی�شعب على الفهم ،اأو یتنافى مع
مقررات العلم؟.
اإنها ال�شراحة والب�شاطة والقوة التي
تفر�ص نف�شها لتزیح ف�شاد العقائد وجور
الوثنیة وXلمات الإحلاد) ).(10

 - 6تف�شری ابن كثری (.(3119/7
 - 7الإ�شالم وحاجة الإن�شانیة اإلیه ..د .حممد یو�شف مو�شى �ص123
 - 8م�شطلحات العلوم للتهانوي.
 - 9املوافقات لل�شاطبي.
 - 10تف�شری ابن كثری (.(3178/7
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ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻠﺪﺍﻋﻴﺔ
بقلم :اأ .و�شفي عا�شور اأبو زید
باحث �شرعي باملركز العاملي للو�شطیة  -الكویت

قلن��ا اأن تق��دمی احلدیث عن التكوین الفقهي للداعیة على التكوین الدعوي هو الأقرب اإىل املنطق ال�ش��لیم ،فاحلدیث
مع عدم العلم بال�ش��يء مُیوقع �ش��احبه يف املتناق�شات ،وتوقفنا عند اخلطوات التي ینبغي على الداعیة اأن ی�شلكها لكي
مُت�ش��حح له م�ش��اره ویكون منطقه منطق املتفقه .ونحن يف هذا العدد �شوف نتناول تلك اخلطوات التي تت�شل بالداعیة
ومنهجیة التعلم.
املطلب الثاين :خطوات هامة تت�شل
بالداعیة ومنهجیة التعلُّم:
لكي یكون منطلق الداعي املتفقِّه منطل ًقا
ً
�شحیحا ،ینبغي علیه
را�شخا� ،شلی ًما
ثاب ًتا
ً
اأن ی�شلك �شبیل جمموعة من اخلطوات
�شحح له م�شاره ،وŒعله مُموف ًَقا
التي مُت ِّ
مُم�شد ًدا ،وهذه اخلطوات منها ما یت�شل
بالداعیة املتعلم ب�شكل عام� ،شواء كان
تك ِّونه فقه vیا اأم غری ذلك ،ومنها ما یت�شل
بطریقة التعلُّم ومنهجیته.
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الفرع الأول :ما یت�شل بالداعیة:
ولعل من اأهم ما یتعلق بالداعیة نف�شه ما
یلي:
اأو ًل :اإخال�ص الن sیة :فاإن الن َّیة هي روح
العمل ،وبغریها مُی�شبح العمل مُج ً
ثة هامد ًة
ميا قال ابن
ل روح فیه ول اأثر لها ،وقد ً
عطاء اهلل( :الأعمال �شور قائمة،
واأرواحها وجود �شر الإخال�ص فیها).
ومكانة الن َّیة والإخال�ص يف الأعمال اأمر
مفرو Æمنه ،ل ی�شتدعي مزید ًا من البیان

وال�شت�شهاد من القراآن اأو ال�شنة ،وح�شبنا
اأنها منا• القبول عند اهلل تعاىل ،واإمنا
لكل امر Çما نوى ،وكما قال البحري:
فعرب عن
(نف�ص مُت�شيء وهمة تتوقد)َّ ،
النیة ال�شاحلة بال�شیاء ،وعن الهمة
ُّ
بالتوقد.
العالیة
ثان ًیا :ا�شت�شعار اأهمیة الر�شالة :وهي
ر�شالة الأنبیاء واملر�شلني ،ومریا çالأنبیاء،
فاإنهم مل یورثوا دینا ًرا ول دره ًما واإمنا
ورثوا العلم ،فمن اأخذه اأخذ بحظ وافر،

وهو مقام جلیل یعرب عنه ابن عطاء اهلل
حني قال( :اإذا اأردت اأن تعرف عند اهلل
مقامك ،فانظر فیما اأقامك).
ریا من
ثال ًثا :اإرادة التعلم :حیث اإن كث ً
یریدون اأن یتعلموا یبداأون يف �شلك �شبیل
التعلم ثم بعد فرة ی�شریة من الزمن
یراجعون ویت�شاقطون ،ومن هنا تبدو
اأهمیة قوة الإرادة و�شالبة العزمية وعلو
الهمة ،وقد قال اأبو الطیب يف هذا املعنى:
الراأي قبل �شجاعة ال�شجع�ان
هو اأول وهي املح�ل الثاين
فاإذا هما اجتمعا لنف�ص ح��رة
بلغت من العلیاء كل مكان
راب ًعا :ا�شتفرا Æالو�شع وبذل اجلهد :فاEن
من رام �شی ًئا جاهد من اأجله وبذل فیه
الغايل والنفی�ص ،ومن اأح�شن عم ًال فلن
مُی�شیع اهلل اأجره ،ومن طلب �شی ًئا وبذل
اأ�شبابه وفقه اهلل وزاده توفی ًقا.
خام�شا :و�شوح الروؤیة وا�شت�شحاب
ً
الهدف :وهذه من الأمور املهمة التي یجب
اأن یدركها املتك ِّون ،فتكون حا�شرة عنده
ل تغیب ،حتى ل ی�شل الطریق ،اأو ميیل
به ال�شبیل ،فیطول علیه املق�شود ،ویبعد
عنه هدفه املروم ،وهذا یوجب علیه اأن
تكون روؤیته وا�شحة ،م�شطحب ًا هدفه يف
كل وقت.
�ضاد�ضاb :یا�ش مدى ما حققه من اإنتاج:
فاملتعلم لو مل تكن له خطة مبنیة على
و�شوح الروؤیة وحتدید الهدف ،لن یكون
منتجا على امل�شتوى املطلوب ،ومن هنا
�شریه ً
كان من الأوقع له حتقی ًقا للهدف وحت�شی ًنا
يف التعلم ،وŒویدً ا يف ال�شری منه  :اأن ی�شع
لنف�شه خطة اإجناز ثم مُیتابع نف�شه فیها من
خالل قیا�ص ما حققه على ما كان مطلو ًبا
منه .
�ضاب ًعا :املداومة وال�شتمرار :وهي مُمرتبة

على ما قبلها ونتیجة طبیعیة لها  -فحني
ی�شدق العزم وتعلو الهمة ل �شك یكون
ال�شتمرار والدوام ،مهما كانت العقبات،
ووقفت اأمامه املعطالت ،فخری الأعمال
عند اهلل اأدومها واإن قل.
الفرع الثاين :طریق التعلم ومنهجیته:
اأما فیما یت�شل بطریق التعلم ومنهجیته
يف حماولة لإجابة بع�ص الأ�شئلة املهمة
ال�شابقة ،فلعل من اأهمها ما یلي:
اأو ًل :اأن یتعرف على �شیخ اأو اأكرث يف كل علم
لیكون مرجعه الذي یرجع اإلیه وی�شتف�شر
منه ویتعلم على یدیه وی�شت�شریه فیما یعن
له من م�شائل العلم ،وبتعرفه على ال�شیخ
�شیوفر علیه الكثری من اجلهد والوقت
واملعاناة.
ثان ًیا :اأن یبداأ يف الفقه بالكتب املی�شرة
ال�شهلة قریبة املاأخذ ،التي ل تتقید
مبذهب :مثل كتاب فقه ال�شنة لل�شیخ �شید
�شابق ،والفقه الوا�شح للدكتور حممد بكر
اإ�شماعیل ،وی�شتوعبها ا�شتیعا ًبا جیدً ا ،ثم
بعد ذلك ی�شعه اأن یتدرج مع الكتب يف
م�شتویاتها املختلفة.
ثال ًثا :ی�شعه بعد ذلك اأن یقراأ كتا ًبا مو�ش ًعا
مثل( :ال�شرح املمتع) للعالمة ابن عثیمني،
و(نیل الأوطار) لل�شوكاين ،اأو (بدایة
املجتهد ونهایة املقت�شد) لبن ر�شد ،ثم
بعد ذلك مُیطالع مو�شوعة مثل (املغني)
لبن قدامة ،اأو (املجموع) للنووي ،ویرجع
يف ذلك كله اإىل �شیخه ویتابع معه ما
یعر�ص له من �شعوبات واإ�شكالت.
راب ًعا :اإذا اأراد اأن یتمذهب ویتبحر يف اأحد
املذاهب الفقهیة فال باأ�ص :بل رمبا یكون
مطلو ًبا لطلب العلم ال�شرعي وبخا�شة يف
الفقه ،مع مراعاة اأن هذه املذاهب غری
متعبد بها اإمنا هو یتمذهب فقط كطریقة
اإجرائیة للتعلم بال تع�شب اأو اإنكار على

لكيیكونمنطلقالداعياملتفقِّهمنطل ًقاثاب ًتا ً
را�شخا...،ینبغي
ت�شحح له م�شاره
علیه اأن ی�شلك جمموعة من اخلطوات التي ِّ

املخالف فیما یجوز فیه اخلالف ،ثم اإذا
مذهب غری مذهبه
نزل يف بیئة تتعبد على
ٍ
وجب علیه اأن یتعرف على هذه البیئة
ویتفقه يف هذا املذهب لئال مُی�شطدم بالنا�ص
فی�شيء من حیث اأراد الإح�شان و مُت�شاب
الدعوة على یدیه بهزائم �شدیدة.
خام�شا :من احلكمة األ مُیدخل نف�شه يف
ً
عوی�ص امل�شائل وكبری الق�شایا التي Œتمع
لها املجامع و مُیح�شد لها كبار العلماء:
فلیحر�ص طالب العلم على البدء ب�شغار
العلم قبل كباره ،ول مُیحاول اأن یاأخذ العلم
مُجملة ،فاإن من رامه جملة ذهب منه جملة،
وقد قال الإمام البخاري رحمه اهلل:
(الرباين هو الذي مُیربي النا�ص ب�شغار
العلم قبل كباره) (�شحیح البخاري :كتاب
العلم -باب :العلم قبل القول والعمل(.
�شاد�شا :الإملام بعلم اأ�شول الفقه :وهو علم
ً
على درجة كبریة من الأهمیة ،اإذ ل ی�شح
العلم احلقیقي بالفقه اإل به; لأنه اإذا كان
علم م�شطلح احلدیث مُی�ش ِّلم لنا الدلیل ،فاإن
علم اأ�شول الفقه مُی�شلم لنا الدللة.
ویلیق للمبتد Çاأن یت�شفح كتا ًبا مُم ً
ب�شطا
 :مثل كتاب (الأ�شول من علم الأ�شول) ،
لل�شیخ حممد ال�شالح بن عثیمني ،اأو كتاب:
(تی�شری علم اأ�شول الفقه) لعبد اهلل
اجلدیع ،اأو كتاب( :علم اأ�شول الفقه)
لل�شیخ عبد الوهاب خالف ،ثم یقراأ بعد
ذلك  -اإن �شاء  -الكتب املعا�شرة التي مت
تاألیفها يف القرن الع�شرین على ید كبار
الفقهاء واملجتهدین يف هذا الزمان ،ومنها:
(اأ�شول الت�شریع الإ�شالمي) لل�شیخ علي
ح�شب اهلل ،و(اأ�شول الفقه) لل�شیخ حممد
اأبو زهرة ،و(اأ�شول الفقه) لل�شیخ حممد
اخل�شري ،و(الوجیز يف اأ�شول الفقه)
للدكتور عبد الكرمی زیدان ،واإن اأراد
التو�شع فلیقراأ كتاب( :اإر�شاد الفحول اإىل
حتقیق احلق من علم الأ�شول) ،للعالمة
ال�شوكاين.
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بقل��م� :ش��ی��������������د حج���������ازي
كاتب اإ�شالمي

انتهینا يف العدد ال�شابق بالدلیل والربهان على حتریف التوراة باعتبارها الكتاب املقد�ص وامل�شدر الأول من م�شادر
الدیانة الیهودیة ،وبالتايل ل یجوز اإ�شناد ما جاء فیها اإىل اهلل عز وجل.
ويف هذا العدد ن�شتكمل احلدیث عن امل�شدر الثاين من م�شادر الدیانة الیهودیة ،وهو التلمود حیث نتعرف على حقیقة
هذا الكتاب ،ومن هم كتابه ،واإلم یدعو هذا الكتاب ؟ وهل ی�شح اأن یكون كتاب مبثل هذه املباد Çوالتعالیم اأن یكون
م�شدر ًا �شحیح ًا لإحدى الدیانات؟..

ما هو التلمود؟.
اإن التلمود يف حقیقته عبارة عن جمموعة
من املجادلت والتعالیم والأخبار والنكات
وامل��ل��ح بع�ضها نافع مØید والآخ���ر هراء
و�شف�شطة اإل اأن جمموع هذه وتلك یكون
�شفر ًا قیم ًا لالآداب وتاریخه .اإن التلمود
كنز غني ج��د ًا یéد فیه كل فرد �شاآلته
املن�شودة وخا�شة فیما یت�شل بال�شریعة
واأحكامها ،هذا اإىل جانب املعارف الأخرى
املت�شلة بالطب اأو التاریخ اأو اللغة اأو
ال���زراع���ة وف��ی��م��ا یت�شل ب���الأخ���الق يف
التلمود ،فقد Xهرت كتب عدیدة تفننت يف
احلدیث عنها ويف هذا احلدیث جند املادح
والقادح.
والآن نت�شاءل ما هو التلمود وما مكانته
بنی الكتب املقد�شة؟
لفظ التلمود ُیعني )تعلیم( من مادة )ملد(
اأي ) ُیعلم(  ،والتلمود عبارة عن جمموعة
من ال�شرائع املدنیة والجتماعیة الیهودیة
املتوارثة ،وهو یتكون من امل�شنا اأي التثنیة
والإع���ادة ویفید هذا اللفظ يف العربیة
املتاأخرة )احلفظ اأو التعلیم( ،ومن غری
امل�شنا یتكون التلمود اأی�ش ًا من اجلمارا وهي
كلمة اأرامیة تفید الإ“ام.
امل�شنا واجلمارا
وت�شتمل امل�شنا على ال�شریعة املعروفة
با�ضم )هالخاه( اأي ذهبت وخلت .وامل�شنا
وجمعت امل�شنا عام
ی�شكل الن�ص وامل��ُ ،Ï
 200م اأم��ا اجل��م��ارا ف�شروح على امل�شنا
والث��ن��ت��ان تكونان جمموعة كاملة من
ال�شریعة الیهودیة.
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و ُیفرق العلماء بنی تلمود اأور�شلیمي واآخر
بابلي ،وميتاز الأول :باأن كل مو�شوع من
مو�شوعاته التي ُیعا÷ها م�شبوق بن�ص
امل�شنا الذي ُیف�شره وی�شرحه ومت و�شعه
حوايل 408م ومل ی�شلنا كام ًال حیث ُفقدت
منه اأجزاء كثریة.
اأم��ا التلمود البابلي :فقد ُجمع تقریباً
يف الفرة املمتدة ما بنی 400م اإىل 500
م ،وميتاز با�شتماله على الن�ص الكامل
للم�شنا.
اأق�شام التلمود
وینق�شم التلمود عادة اإىل ما یعرف با�ضم
)�شیدرمی( اأي )كتب اأو اأق�شام( ُ ،یعالè
كل �ضدر منها مو�شوع ًا Nا�ض ًا من موا�شیع
ال�شریعة وعدد ال�شیدرمی �شتة هي:
–1زعرمی:وهو ُیعنيبالزراعةواحلا�شالت
ال��زراع��ی��ة ح�شب الأع���وام املختلفة ثم
ن�شیب احل��اخ��ام من الثمار اأو املح�شول
وت�شنیع الثمار وحتویلها لكعك.
 – 2موعد  :الأعیاد .اأحكام ال�شبت وعید
الف�شح وخرافاته وعید الغفران واملظال
وی��وم ط��وب وعید راأ����ص ال�شنة وال�شوم
وتالوة جملة اأ�شتری وغریها.
 – 3نا�شیم  :الن�شاء .ویتحد çعن قریبات
الزوج اأو الزوج‘ .واخلطبة والنذر والنذیر
والنا�شك ال��ذي یوهب للمعبد .ثم یذكر
الطالق )جطني( واأحكامه ،ثم ینتقل اإىل
اخلیانة الزوجة )�شوطاه( وعقد الزواج.
 – 4ن���زی���ق���ني):وق���د ُی�����ش��م��ى ت���ف���اوؤلً
ی�شوعوت( اأي التلف والإ�شرار .ویخت�ص
وحماكمته
باحلدیث ع��ن ع�شر امل�شیح ُ

و�شلبه وحواریه وقد بالغ يف احلط من
�شاأن ابن النا�شرة .ثم یتحد çعن ت�شكیل
املحكمة الیهودیة ال�شرعیة وال�شرب
والق�شم وال�شهود ومعاملة غری الیهود ثم
یتحد çعن الأحكام.
 – 5ق��د���ش��ی��م  :امل��ق��د���ش��ات )ال��ق��راب��ني
وال����ن����ذور( .وی��ع��ن��ى ب��ال��ذب��ائ��ح وط��ع��ام
الولئم املقد�شة والإبكار والزكاة والنذور
وال�شتبدال والإب���ادة والغدر واخلیانة
وال��ق��راب��ني وت �اأث��ی��ث امل��ع��ب��د واأع�شا�ص
الطیور.
– 6طهاروت:الطهارة ویتحد çعن الأواين
واخل���ی���ام وال���رب����ص والبقرةال�شفراء
والطهارة واملغاط�ص واحلمام .(1) ...
مكانة التلمود لدى الیهود
ُیقد�ص و ُیع¶م فرقة الفری�شیني – اأكرث
الفرق الیهودیة يف املا�شي والیوم – التلمود
ویعدون درا�شته من الف�شائل التي ت�شتحق
املكافاأة علیها ،اأما باbي الفرق ُتنكره.
ولهذا الكتاب اأث��ر على نف�شیة وعقیدة
الیهود وبخا�شة تعاملهم مع الآخرین فهو
كتاب مباد Çوتعالیم ،ولذلك كانت كل
ت�شوراتهم الفا�شدة منبعها هذا الكتاب
).(2
من الذي قام بتاألیف التلمود؟.
ع�شبة من رجال الدین املقیمون يف املعابد
واملدار�ص الفل�شطینیة والبابلیة تلقاها
التالمیذ جیل بعد جیل واأ�شافوا اإلیها
زیادات وتنقیمات ).(3

نقد التلمود كم�شدر ثان للعقیدة
الیهودیة
اإن ه��ذا ال��ك��ت��اب ه��و اأخ��ط��ر الكتب لدى
الیهود ،فهذا الكتاب یتمیز بالعن�شریة
والنغالق وكراهیة الأ· والكید والتدبری
لالأ· الأخرى ،واإذا اأردنا اأن نعرف �شمات
ال�شخ�شیة الیهودیة ف��ال ی��وج��د كتاب
ُیر�شدنا مبثل التلمود ،ومن خالل النقا•
التالیة ���ش��وف نو�شح م��دى اف���راء هذا
الكتاب على الذات الإلهیة ،وبني اإخوانهم
من الب�شر ،ولكي ُیثبتوا اأنهم �شعب اهلل
املختار �شمنوا ه��ذا الكتاب الأباطیل..
فماذا قال التلمود؟.
 - 1افرائهم على اهلل:
 اإن تعالیم احلاخامات ال ميكن نق�شها اأوتغیریها ولو باأمر اهلل ،وقد وقع الختالف
بنی اهلل وبني اأحد احلاخامات الذي حكم
بخطاأ الإل��ه ما ا�شطره اإىل الع��راف
بخطاأه ).(4
 زعموا باأن اهلل -عز وجل� -شغله تعلمالتلمود مع املالئكة واللعب مع احلوت واأنه
تعاىل – عما ی�شفون – یبµي من اأجل ما
اأحل بالیهود من التعا�شة ).(5
 – 2ماذا قالوا عن اأنف�شهم؟ ).(6
 اأرواحهم جزء من اهلل. اإنهم عند اهلل اأرف��ع من املالئكة ،واأنم��ن ی�شرب یهودی ًا فكاأمنا �شرب العزة
الإلهیة.
 اإنهم ُم�شلطون على باbي اأم��وال الأ·ونفو�شهم ،لأنها يف الواقع اأم��وال الیهود،
فاإذا ا�شرد الإن�شان ماله فال لوم علیه.
 اإن النا�ص اإمنا ُNلقوا لأجلهم وخلدمتهم. للیهودي اإذا عجز عن مقاومة ال�شهواتاأن ُی�شلم نف�شه اإلیها.
 اأن اجلنة ال یدخلها اإل الیهود. – 3موقف الیهود من الأ· الأخرى ):(7
 اأرواح غ��ری ال��ی��ه��ود اأرواح�شیطانیة ،و�شبیهة باأرواح
احلیوانات ،واأنهم مثل
الكالب واحلمری ،واإمنا
خ��ل��ق��وا ع��ل��ى هیئة
الإن�شان حتى یكونوا
لئ�����ق�����ني ب���خ���دم���ة

الیهود.
 ال یجوز للیهودي اأن ی�شفقع��ل��ى غ��ری ال��ی��ه��ودي ول اأن
ی��رح��م��ه ول یعینه ب��ل اإذا
وجده واقع ًا يف حفرة �شدها
علیه.
 یحرم على الیهودي اأن یردلغری الیهود ما فقد منهم.
 ی��ح��رم على ال��ی��ه��ودي اأن یقر�ص غریالیهودي اإل بالربا وزعموا اأن اهلل اأمرهم
بذلك.
ً
 الزنا بغری الیهود ذكور ًا اأو اإناثا جائز ولعقاب علیه.
 على الیهودي اأن ی�شعى اإىل قتل ال�شاحلنيمن غری الیهود.
 اإن اجلحیم ماأوى جمیع النا�ص من غریالیهود ،واأنه اأو�شع من اجلنة ب�شتني مرة.
 افرائهم على امل�شیح علیه ال�شالم واأمهمرمی وقولهم علیها بهتان ًا عظیم ًا.
ه��ذه ه��ي بع�ش تعالیم وم��ب��اد Çالتلمود
الذي یعد امل�شدر الثاين من م�ضادر الدیانة
الیهودیة ،فاأي افراء على اهلل– �شبحانه
وت��ع��اىل ع��م��ا ی�����ش��ف��ون – ج���اء ب��ه هذا
الكتاب؟ واأي تعالیم ومباد Çیدعو اإلیها
هذا الكتاب؟ فهذه التعالیم ال تخلق اإل
�شعب ًا ال یعرف للخری طریق ًا ول للت�شامح
والف�شیلة �ضبی ًال ،ولذلك ینبغي علینا اأن
نفهم الیهود من خالل م�شادرهم ،وهذا هو
الطریق ال�شحیح ملعرفتهم.

الهوام�ص :
 – 1الیهودیة والیهودیة امل�شیحیة ،اأ.د فوؤاد ح�شنني
خلیل� ،ش .142/146 ،135
 – 2درا�شات يف الأدیان الیهودیة والن�شرانیة ،د� .شعود
بن عبد العزیز اخللف� ،ش.100
 – 3اأطماع الیهود واأ�شفارهم ،فوؤاد ح�شني مزنر� ،ش.42
 – 4التلمود �ش.47
 – 5الكنز املر�شود يف قواعد التلمود� ،ش.57 ،55
 - 6الكنز املر�شود يف قواعد التلمود� ،ش،80 ،78 ،73 ،66
 68 ،96عن درا�شات يف الأدیان الیهودیة والن�شرانیة.
 - 7الكنز املر�شود يف قواعد التلمود� ،ش،75 ،74 ،66
.57 ،69 ،90 ،96 ،83 ،91 ،76
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حقائق حول التاریخ
واحل�شارة الإ�شالمیة

حوار مع  :ﺃ.ﺩ:ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ

اجلزء الثاين

حاوره � :شكرتری التحریر

توقفنا يف العدد ال�شابق عند احلملة ال�شر�شة التي یتعر�ص لها �شبابنا للق�شاء على جذوره الإ�شالمیة فقال �شیفنا :اإن
املق�شود منها تفكیك الأ�شرة ،ونحن يف هذا العدد ن�شتكمل احلوار مع �شیفنا ف�شیلة الدكتور حممد عبد العلیم العدوي
لیحدثنا عن الأمة الإ�شالمیة و�شبل رفعتها ،وكذلك الإعالم الإ�شالمي ودوره يف التنمیة الجتماعیة والقت�شادیة.
كما یحدثنا ف�شیلته عن قناة الرحمة الف�شائیة ،وتكرمی الإ�شالم للمراأة ،والتحدیات التي تواجهها الأ�شرة امل�شلمة..
فاإىل ما جاء باللقاء..

النهو�ص بالأمة
 كیف ت�شتعید الأمة عافیتها؟..ت�شتعید الأمة عافیتها بالرجوع اإىل
الأ�شباب التي نه�شت بتلك الأمة،
والعودة اإىل الدین ال�شحیح وهذا اأمر
مطلوب والعودة اإىل العت�شام بحبل
اهلل وعدم التنازع والتفرق ،هذا یوؤدي
اإىل نهو�ص الأمة وا�شتعادة اأجمادها،
والأخذ بالأ�شباب ،ملاذا ال نكون خری اأمة
اأُخرجت للنا�ص يف العلم والعمل وال�شناعة
وال�شتفادة من مقدراتنا الإ�شالمیة
واحلمد هلل نعم اهلل ال ُحت�شى ول ُتعد
ثم علینا اأن ُنطبق منه èاهلل �-شبحانه
وتعاىل -يف كل الأمور احلیاتیة.
الإعالم الإ�شالمي یبني ول یهدم
 كیف ترون الإعالم الإ�شالمي؟..اإن من اأهم مهام الر�شل  -علیهم ال�شالة
وال�شالم  -التبلیغ والتب�شری قال تعاىل :
)یا اأیها النبي اإنا اأر�شلنا �شاهد ًا و ُمب�شراً(،
فنحن ُنب�شر ،واأرى اأن هناك �شحوة
اإعالمیة ،واأی�ش ًا اأحمد اهلل على اإن�شاء
قنوات ف�شائیة حتر�ص على اإXهار مبادÇ
الإ�شالم ،ولعل اجلمیع یعرف القنوات
املوجودة الآن ومنها قناة الرحمة وقد
�شجلت لهم ال�شریة النبویة كلها يف 50
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حلقة ول زلت اأُ�شارك معهم ،ونن�شر املنهè
ال�شحیح )منه èال�شلف ال�شالح( لیكون
ُbدوة ،فالإعالم الإ�شالمي اأ�شاأل اهلل
�شبحانه وتعاىل -اأن ُميµن له كي ُیéابهالإعالم الذي ُیرید الهدم ،فهناك خری اإن
�شاء اهلل.
دور تنموي لالإعالم
 ما دور الإعالم الإ�شالمي يف التنمیةالجتماعیة والقت�شادیة للم�شلم؟.
هذا اأمر عظیم جداً ..ملاذا..؟ ،لأن الإن�شان
هو عن�شر هام للتنمیة ،واأذكر اإنه منذ
�شهور عقدت رابطة اجلامعات الإ�شالمیة
بالتعاون مع بنك التنمیة الإ�شالمي بéدة
والبنوك الأخرى لبحث كلمة )التنمیة
امل�شتدامة( ،واأ�شرت علیهم باأن البحث
الذي اأُbدمه و ُیناق�ص هو )الإن�شان يف
الإ�شالم والتنمیة( ،لأن الإن�شان امل�شلم هو
عماد التنمیة ..ملاذا؟ ،لأن القراآن الكرمی
قال) :هو اأن�شاأكم من الأر�ص وا�شتعمركم
فیها( ،فطلب من الإن�شان عمرانها) ،قال
اإين جاعل يف الأر�ص خلیفة قالوا :اأŒعل
فیها من ُیف�شد فیها وی�شفك الدماء ونحن
ُن�شبح بحمدك و ُنقد�ص لك قال اإين اأعلم ما
ال تعلمون( ،وقال تعاىل) :ولقد كرمنا بني
اآدم وحملناهم يف الرب والبحر ورزقناهم

من الطیبات( ،فهل عقلوا الرب والبحر؟..
اإذ ًا البد من التنمیة القت�شادیة ،لأنها
عماد الأمة.
وهذه التنمیة عمادها – اأی�ش ًا – اأن یكون
هناك عمل جید وباخت�شار )اإن اهلل
یحب اإذا عمل اأحدكم عم ًال اأن ُیتقنه(
وهذا العمل یéب اأن یكون يف الرب والبحر
واجلو‘ واأن نوXف ُbدرات الفرد وقدرات
الأمة لهذا وبذلك تنه�ص الأمة ،فالأمة
تنه�ص بعقولها وعلمها وتقواها ،وبالأخذ
يف الأ�شباب ،اأما الأمة املتواكلة فال ميكن
اأن تنه�ص ،وعلى حد قول ال�شاعر:
كالعی�ص يف البیداء یقتلها الظماأ
واملاء فوق Xهورها حممول
نحن اأمة عندنا اخلری كله موقع ًا واإنتاجاً
وخریات باطن الأر�ص وXهرها نحتاج
مل عامل.
لإن�شان عا m
قناة الرحمة
 ح�شرمت الفتتاح الر�شمي لقناة الرحمةالف�شائیة؟ ،هل لµم اأن حتدثونا عن م�شكلة
قناة الرحمة وماذا حد çالآن؟..
املو�شوع عبارة عن �شكوى تقدمت بها
اإ�شرائیل للنایل �ضات عن جمموعات
یهودیة وقالوا اأن قناة الرحمة ُتعاد…
ال�شامیة ،وهذه ال�شكوى مت اإبالغها

çGóMCÓd Ëƒ≤Jh Ò°ùØJ »eÓ°SE’G ïjQÉàdG
ô``°``VÉ``◊G ¤EG »``°``VÉ``ŸG ø```e IÈ`````Yh á```¶```Yh
للقائمني على البث يف م�شر وطلبوا اأن
تتوقف القناة نهائی ًا ولكن من ف�شل اهلل-
�شبحانه وتعاىل -اأن bی�ش من اأهل اخلری
ب�شرعة ويف نف�ص اللیلة ات�شلوا وقالوا:
تغلق من هنا وننقل الردد على مµان اآخر
فµان نقل الردد ولأمر ما – �شبحان اهلل -
اأن هذا التوقیت جاء يف الوقت الذي كنت
اأُ�شارك فیه وكانت ال�شاعة  12لی ًال وجاء
الأمر اأن القناة �شتغلق ال�شاعة  12وقلت
لهم :باEذن اهلل �شنوا�شل الربنام èومل
تغلق القناة وجاء ات�شال باأن اأمام جمل�ص
القناة اأربعة اأیام حتى ُیدبروا اأمورهم،
فالآن تردد جدید للقناة وغریت ا�شم
القناة لن�شائم الرحمة ،وهي الآن تبث
وعلى نف�ص املنه èلأننا واحلمد هلل من اأول
الفتتاح اآثرنا اأن جنعل منه èالقناة على
منه èال�شلف ال�شالح ،وكفانا خزعبالت
وخرافات ،وقد �شجلت لهم  50حلقة من
ال�شریة النبویة وقلت لهم اأن منهجنا يف
ال�شریة �شوف یكون يف �شوء الكتاب وال�شنة
فما وافق الكتاب وال�شنة اأخذنا به وما
عار�ص الكتاب وال�شنة طرحناه اأی ًا كانت
الروایة يف اأي كتاب.
القنوات الإ�شالمیة ..لن “وت
هل القنوات الإ�شالمیة كانت بدایة
ل�شحوة جدیدة اأُرید لها اأن “وت يف
مهدها؟..
اأبداً ..فلله احلمد لن “وت  ..ملاذا؟ ،لأنها
bامت على �ضد ¥من یعمل فیها ،واإخال�شهم
هلل ،وما دام ال�شدق والإخال�ص يف عمل ما
فثق اإنه – اإن �شاء اهلل – �شی�شتمر.
القنوات الإ�شالمیة وق�شایا الأمة
هل عاجلت القنوات الإ�شالمیة �bضایا
الأمة مبو�شوعیة؟ ..اأم اأنها ان�شاقت وراء
ُحما�شرات توعیة والفتاوى وغفلت عن
اجلانب الأهم وهو )اأمر امل�شلمني( كق�شیة
القد�ص ،وحقوق الفرد امل�شلم ،وعالقته
بالآخر ،وتقدمی ال�شورة احل�شاریة
لالإ�شالم؟..
نعم  ..فقد تفاعلت تلك القنوات مع �bضایا
الأمة ..فاحللقات التي ُنقدمها )ال�شریة

النبویة( اآثرت األ یكون احلدیث �شرد ًا
تاریخی ًا واإمنا وقفنا عند كل نقطة واأخذنا
منها العرب والعظات والدرو�ص ،ومل جنعلها
جمرد �شرد كحد çكذا وكذا لأن التاریخ
الإ�شالمي هو تف�شری وتقومی وحتلیل
لالأحدا çوعظة وعربة من املا�شي اإىل
احلا�شر ،واأو�شینا اإخواننا برك الأمور
التي لی�ص لها جلیل فائدة واأن ُنحاول
عالج م�ضµالت الأمة ،ولذلك فقد قلت
باأنني ُم�شرف على مركز احل�شارة برابطة
اجلامعات الإ�شالمیة ولنا اأن�شطة ُمتعددة
بالذات يف �bضایا املراأة واأخر بحث قدمته
منذ اأ�شبوعني )اأخطر التحدیات املعا�شرة
لالأ�شرة امل�شلمة( ومن قبل يف الأردن
bدمت بحث ًا بéامعة الریموك عن الأ�شرة
امل�شلمة يف مواجهة التحدیات املعا�شرة
وبحث اآخر بéامعة الأزهر )املراأة امل�شلمة
يف مواجهة التحدیات املعا�شرة( ،وبحث
ثالث )التاریخ الإ�شالمي تف�شری وتقومی(،
�شاركت به يف موؤ“ر يف ادنربه ،وبحث اآخر
�شاركت به عن )اأثر احل�شارة الإ�شالمیة
يف الأندل�ص واأوروبا( يف غرناطة،
املراأة امل�شلمة
املراأة امل�شلمة تواجه حرب ًا �شر�شة
باعتبارها ح�شن الأمان لالأ�شرة امل�شلمة؟
كیف ترون ذلك؟..
اأرى اأن الهتمام بالأم واملراأة على وجه
اخل�شو�ص هو اأمر من اهلل �-شبحانه
وتعاىل -لأنه ال ُميµن للید اأن ُت�شفق
وحدها وم�شاألة الزواج من �ش اهلل يف
الكون ..هل یوجد �شیئ ًا يف الكون لی�ص
فیه زوجیة؟ ..ولذلك یقول ربنا) :ومن
كل �شيء خلقنا زوجني لعلكم تذكرون(
ویقول �شبحانه�) :شبحان الذي خلق
الأزواج كلها ما ُتنبت الأر�ص ومن اأنف�شكم
وما ال یعلمون( حتى الكهرباء بها �ضالب
وموجب فاإذا مل یوجد الطرفان ال�شالب
واملوجب مل تكن هناك كهرباء ،وقد

حاججنا بها غری امل�شلمني وقلنا اأن هذا
هو الظالم ولی�ص النور ،..والآیة الكرمية
تقول) :یا اأیها النا�ص اتقوا ربµم الذي
خلقكم من نف�ص واحدة وخلق منها زوجها
ون�شاء( ولكن اأرجو
وبث منهما رجا ًل كثری ًا
n
واأرید من املراأة امل�شلمة اأن تفقه دینها واأن
تعود اإىل كتاب ربها و�شنة ر�شولها – �شلى
اهلل علیه و�شلم – واأن تعرف مهمتها ،اأمل
یقل الر�شول – �شلى اهلل علیه و�شلم :-
)الن�شاء �شقائق الرجال( ؟ فهل طبقنا
هذا؟  ،اأمل یقل الر�شول – �شلى اهلل علیه
و�شلم ) :-وعا�شروهن باملعروف( ؟ اأمل
ُیحدد الإ�شالم الواجبات واحلقوق ،فاإذا
اأراد اأحد اأن ُیطالب بحق فالبد له اأن
یوؤدي الواجب ،فال حق بغری واجب ،اأمل
یقل ربنا) :والوالدات یر�شعن اأولدهن
حولني كاملني ملن اأراد اأن یتم الر�شاعة
وعلى املولود له رزbهن وك�شوتهن باملعروف
ال تكلف نف�ص اإل و�شعها( )ول ت�شار والدة
بولدها ول مولود له بوالد وعلى الوارç
مثل ذلك(؟ ثم كثری من النا�ص یجهل من
هي املراأة؟ ویح�شرها يف الزوجة ،فهي
الأم التي تن�شاأ وتربي الأبطال واحلكام
والعلماء والرجال ،هي الأخت والبنة،
هذه هي املراأة يف الإ�شالم ،فال�شیدة اأم
حرام اأین ا�شت�شهدت؟ ،يف قرب�ص اأثناء
الغزو وب�شرها الر�شول – �شلى اهلل علیه
و�شلم – حینما راأى الروؤیة بقوله) :راأیت
نفر ًا من اأمتي یركبون ثب èهذا البحر
غزاة يف �شبیل اهلل ،فقالت :یا ر�شول
اهلل اأدعو اهلل اأن اأكون منهم ،فقال :اأنت
منهم( اأي �شيء هذا ..ثم نذكر من الرجال
اأی�ش ًا اأبا اأیوب الأن�شاري ..فاأین ُدفن اأبو
اأیوب؟ ..يف �شور الق�شطنطینیة ،فنحن
ُنرید للرجل امل�شلم اأن یفقه مهمته وكذلك
املراأة امل�شلمة واإذا اأرادت الأ�شرة اأن تعی�ص
هانئة ُمطمئنة �ضعیدة يف رغد من العی�ص
فعلیها مبنه èاهلل.
الإ�شالم كرم املراأة حق التكرمی
 كیف كرم الإ�شالم املراأة امل�شلمة؟..یقولون دائم ًا )وب�شدها تتمیز الأ�شیاء(
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اإذا اأرادت امراأة اأن ت�شاأل كیف كرمها
الإ�شالم؟ ..فلتنظر اإىل واقع املراأة يف
الغرب اأو الأ· الأخرى؟ ،ال ُنرید اأن نعود
اإىل املا�شي مثل املراأة عند هوؤلء اأو هوؤلء
 ..ال  ..ولنبقى الآن يف اأوروبا التي ی�شریون
اإلیها باأنها بلغت اأوجه التقدم املادي ،هل
املراأة هناك لها اأن تت�شرف يف ملكها اخلا�ص
ومالها بعد زواجها؟ ،اجلواب :ال  ..فهي
ال ت�شتطیع اأن ت�شرف �شیك ًا اإل اإذا وقعه
زوجها اأو اأخوها اأما املراأة امل�شلمة فی�ضان
لها مالها ،فمالها اخلا�ص لی�ص للزوج حق
فیه اإل باإذنها ،اإذ ًا الإ�شالم اأعطى للمراأة
حق التملك واأعطاها اأی�ش ًا حق امل�شورة يف
زواجها فال ُŒرب على الزواج ما ال ُتریده
وهذا اأی�ش ًا تكرمی للمراأة ثم قبل زواج
املراأة یتقدم خلطبتها األی�ص ذلك تكرمی
لها؟ ثم ال�شداق يف الإ�شالم األی�ص تكرمی
لها ؟ يف حني اأن املراأة يف الغرب هي التي
تدفع للرجل ،والإنفاق واجب على الزوج
لأن له القوامة وكلمة القوامة ال تعني
ال�شیطرة ول الت�شلط ول الظلم واإمنا
هي درجة اأعلى يف امل�شئولیة ولذلك عللها
بالتكوین البیولوجي لكل واحدة منهما،
فامل�شاواة املطلقة منوعة حتى من ناحیة
التكوین اجل�شدي والعقلي والعاطفي،
فالبد اأن تكون هناك فوارق ولكن ُتنا�شب
كل طبیعة ومع هذا فاملراأة ُمت�شاویة مع
الرجل يف العمل ال�شالح ،اأمل یقل ربنا :
)من عمل �شاحل ًا من ذكر اأو اأنثى وهو موؤمن
فلنحیینه حیاة طیبة وجنزیهم اأجرهم
باأح�شن ما كانوا یعملون( اإذ ًا اأعطى حلها
حق يف التملك والت�شرف وحق يف الزواج:
)انظر اإلیها فاإنه اأحرى اأن یوؤدم بینكم(،
وكرمها اأی�ش ًا ببذل ال�شداق لها وبالإنفاق
علیها فاأي ت�شریع و�شعي یلزم الرجل باأنه
ُملزم بال�شكنى والنفقة والك�شوة واملعا�شرة
باملعروف ،فاإذا راأیت يف اأوربا زوجني
یتناولن م�شروب ًا فكل واحد منهما یدفع
ثمن م�شروبه ،واإذا ح�شرت البنت فهي
التي تدفع ثمن طعامها اأو �شرابها.
فالإ�شالم كرم املراأة حق التكرمی ،ویكفي
اأن اهلل جعل اجلنة حتت اأقدام الأمهات،
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ویكفي اأن الر�شول �شلى اهلل علیه و�شلم
قال) :خریكم خریكم لأهله واأنا خریكم
لأهلي( اأبعد هذا التكرمی تكرمی؟
حتدیات
 قلتم اإن اأكرب التحدیات التي تواجهالأ�شرة امل�شلمة هي املناه èالغربیة
الوافدة ،ما املق�شود بهذه العبارة؟.
املنه èالغربي ُیف�شر دائم ًا م�شریة احلیاة
باأنها الناحیة املادیة ومن ثم ینكر اخلالق
عز وجل -ومن هنا یعترب املراأة هي اأ�شلاخلطیئة و�شبب ال�شقاء والبالء وما اإىل
ذلك ،..فهذا املنه èاأراد اأن یجعل من املراأة
�شلعة ُتبا´ و ُت�شرى ویجعلها من �شقط
املتاع ،ویجعلها من الزینة.
وهذا هو املنه èالغربي الوافد الذي یحاول
اإخراج النا�ص من املنه èالرباين والت�شریع
الذي �شرعه اهلل -عز وجل -على الفطرة
اإىل الت�شریعات الو�شعیة ،واملنه èالغربي
ال یفرق بنی ذكر واأنثى فال توجد هناك
ُحمرمات وعورات ولذلك Œد كثری ًا جد ًا
اأنهم یثورون ویهبون ملظاهرات املنحرفني،
فهل هذا یكون والقوانني الو�شعیة اأباحت
مثل هذه الأمور ،واأ�شبحت الأ�شرة هناك
لی�شت بال�شرورة اأن تكون رجل وامراأة بل
من اجلائز اأن تكون رجل وحیوان اآخر
كالكلب – اأعزكم اهلل – ولذلك عندما
ميوت اأحدهم یو�شي للكلب اأو للقطة ،وهذا
دمار للفرد والأ�شرة واملجتمع.
 كلمة اأخریة؟اأرید اأن اأقول على وجه العموم لالأمة
امل�شلمة باأن تعود وب�شرعة واأقول
)ب�شرعة( واإل �شقطت يف الهاویة ،واأهیب
بكل م�شلم اأی ًا كان موقعه اأن ی�شارع بالعودة
اإىل اهلل �-شبحانه وتعاىل -وتطبیق
منهجه امل�شتمد من الكتاب وال�شنة يف
كل اأمور احلیاة واأركز دنیا واآخرة ،قلب
وعقل ،علم واإميان وعمل ،ول نف�شل الدنیا
عن الآخرة ،ول نف�شل الإميان عن العلم

ول نف�شل املجتمع عن الإ�شالم ،فالإ�شالم
یختلف ،هناك بع�ش الدیانات غریها
اأ�شحابها وحرفوها ومن هنا جاء ف�شل
الدین عن الدولة وهو يف احلقیقة ما
ُی�شمى )العلمانیة( ولی�شت كلمة علمانیة
اأنها دعوة عاملیة ویخطئون من یقولون
pعلمانیة بك�شر العني اأي اأنها من العلم بل
هي لی�شت من العلم بل دعوة عاملیة الهدف
منها تدمری مفاهیم ومباد Çالإ�شالم واإبعاد
الإ�شالم عن احلیاة ،ولكن هذه النظریات
والتیارات ن�شاأت يف بیÄة لی�شت بیئتنا
نحن ،ملاذا ن�شتورد الطعام الفا�شد؟ ..ملاذا
ناأخذ تلك التیارات وتلك املباد Çالتي
ُتدمر  ،فامل�شلمون الأوائل عزوا اأم ل؟!..
�شادوا اأم ل؟ ،ملكوا اأم ل؟ ،واأكرث من املائة
الثانیة ،فامل�شلمون عا�شوا يف الأندل�ص 800
�شنة ،فالأمة امل�شلمة ا�شتقرت يف عهد بني
العبا�ص ،فهاورن الر�شید كان یرى ال�شحاب
ویقول لها) :امطري حیث �شا pأت ف�شوف
یاأتیني خراجك(،ثم ی�شوه تاریخه ،فمن
قال هذا :هذا تزویر يف التاریخ.
فالبد اأن یعود امل�شلمون اإىل دینهم احلق
ولن ت�شلح هذه الأمة اإل مبا �شلح به
اأولها ولبد من العت�شام بحبل اهلل
واأنا اأتعجب ملاذا ی�شتمر النزاع واخلالف
بنی الدول الإ�شالمیة؟� ،شوؤال اأُرید اأحد
العقالء اأن ُیéیب علیه ،فهل لهم اأن یعودوا
اإىل قول اهلل تعاىل) :یا اأیها الذین اآمنوا
اتقوا اهلل حق تقاته ول “وتن اإل واأنتم
م�شلمون واعت�شموا بحبل اهلل جمیع ًا
ول تفرقوا( واأی�شا حذر يف قوله) :ول
تكونوا كالذین تفرقوا واختلفوا من بعد
ما جاء العلم بغی ًا بینهم واأولئك لهم عذاب
عظیم( وهناك اأیة اأخرى) :ول تنازعوا
فتف�شلوا وتذهب ریحكم وا�شربوا اإن اهلل
مع ال�شابرین(.
اإذ ًا الطریق ُمهد واملنه èموجود ،فعلینا
اأن ن�شلك الطریق امل�شتقیم ،واأن نن�شر دین
اهلل فاإذا ن�شرنا دین اهلل ن�شرنا اهلل ومكن
لنا و�شدق اهلل العظیم )اإن تن�شروا اهلل
ین�شركم و ُیثبت اأقدامكم ( .
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�ملùصل�ªو¿ يف ك��ل م��µا¿

�لدكتور عÑد �لوهاH Üن �ل�صي�R ïهد �◊≥
�ملØتي �ل©ام ورFيùص و�إمام مركز ومùصéد �أHي µHر �ل�صدي≥ µHوريا �÷æوHي..á

يف لقا Aحو∫ �لإ�صام و�ملùصل Úªيف كوريا �÷æوHيá
اأجرى اللقاء :حممود بكر

من منا ل ی�شمع با�شم (كوریا) ،هذه الدولة التي اأثارت الهتمام العاملي �شواء كان من قبل ال�شق ال�شمايل بتقدمه
النووي الذي ومازال مثار اهتمام دويل ،اأو من قبل ال�شق اجلنوبي الذي مثل Xاهرة غری م�شبوقة يف التقدم القت�شادي
والتكنولوجي ،حیث �شهدت طفرة يف القدرات التقنیة والعلمیة احتلت بها املرتبة ال�شاد�شة يف جمال التناف�شیة
التقنیة واملرتبة ال�شابعة يف جمال التناف�شیة العلمیة على م�شتوى  55دولة عام 2007م ویعتقد باأن التجار العرب
هم من كانوا �شبب ًا لت�شمیة (كوریا) بهذا ال�شم .ولكن هناك ت�شاوؤ ًل مُیثار لدى كل مُم�شلم ،ما هو موقع الإ�شالم على
اخلریطة الكوریة والتي بها خم�ص معتقدات غریه؟ ،كیف دخل الإ�شالم اإىل هذه الدولة التي تقع اأق�شى �شرق القارة
الآ�شیویة؟ ،وكیف انت�شر بها؟ ،وما هو عدد امل�شلمني هناك؟ ،هذه الأ�شئلة وغریها عن واقع الإ�شالم وامل�شلمني يف كوریا
�شوف نتناوله مع املفتى العام ورئی�ص واإمام مركز وم�شجد اأبي بكر ال�شدیق بكوریا اجلنوبیة الدكتور عبد الوهاب بن
ال�شیخ زاهد احلق ..فاإىل ما جاء باللقاء..
 اأه� ً��ال و���ش��ه� ًال بµم Vضیً Øا على جملة
الب�شرى
اأه � ًال و�شه ًال بالب�شرى وجلنة التعریف
بالإ�شالم..
البدایة
 بدایة نود من ف�شیلتكم اأن مُتعرفوا قراءالب�شرى على �شخ�شكم الكرمی؟.
دكتور عبد الوهاب بن ال�شیخ زاهد ح�ق
احللبي الندوي ،داعیة اإ�شالمي  ،و مُمفتي
للم�شلمني يف كوریا ،واإمام وخطیب ملركز
وم�شجد اأبي بكر ال�شدیق ،ولدت مبدینة
حلب ب�شوریا ،ثم تلقیت علومي الأوىل
يف مدار�شها على ید �شیوخها وعلمائها
الأف��ا���ش��ل ،منهم ع��الم��ة ح��ل��ب ال�شیخ
املحد çعبد اهلل �شراج الدین  -رحمه
اهلل  -والعالمة الفقیه مُمفتي حلب ال�شیح
حممد احلكیم  -رحمه اهلل  ،-والعالمة
امل��رب��ي ال�����ش��ی��خ حم��م��د اأدی����ب ح�شون،
والعالمة النحوي ال�شیخ حممد قال�ص
رفع اهلل درجاتهم يف الدار الآخرة.
ثم رحلت اإىل م�شر ،والهند ،وباك�شتان،
متاأ�شی ًا بال�شلف ال�شالح يف طلب العلم،
فقد اأكملت علومي العلیا بجامعة الأزهر
ال�شریف ،ونلت �شهادة البكالوریو�ص يف
علوم التف�شری واحلدیث ،ودر�شت بجامعة
ندوة العلماء على ید العالمة الداعیة
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اأبي احل�شن الندوي -رحمه اهلل -واأخذت
منه اأ�شلوب الدعوة والتفاين يف �شبیلها
باحلكمة وامل��وع��ظ��ة احل�شنة وتلقیت
علوم الفقه على ید مُمفتي ندوة العلماء
العالمة الفقیه حممد Xهور الندوي.
الإ�شالم يف كوریا اجلنوبیة
 ه��ل لµم اأن حت��دث��وا ق���راء الب�شرىع��ن ت��اری��خ دخ���ول الإ���ش��الم اإىل كوریا
اجلنوبیة؟.
اإنها م�ضیÄة اهلل التي �شاءت اأن ینت�شر
الإ�شالم يف �شائر بقاع الأر�ص ،واأن یكون
مُحم��م��د ًا حق ًا و�شدق ًا ر�شول ًللب�شریة
قاطبة بقوله تعاىلَ :و َما اأَ ْر َ�ش ْل َن َ
اك اإِ َّل
َر ْح َم ًة ِّل ْل َع َاملِنيَ) ،من مُمنطلق هذه امل�شیئة
و�شل الإ�شالم اإىل بقعة من بقاع الأر�ص
�شرق ًا ،واإن كان و�شل مُمتاأخر ًا فقد �شع نور
الإميان يف هذه البقعة من اأق�شى الأر�ص
�شرق ًا وذلك اأبان احلرب الكوریة.
وبعد ا�شتقاللها من الیابان عام 1984م،
وقعت حرب بني الكوریني فیما بینهم ومت
انق�شامهم اإىل ق�شمني �شمايل وجنوبي،
وقد و�شلت جیو�ص الأ· املتحدة التي كان
من بینها اجلی�ص الركي امل�شلم .وتركیا

بلد اإ�شالمي ،وح�شب نظامها الع�شكري
اأن یكون مع اجلند علماء مُم�شلمني عملهم
اأئمة مُمر�شدین للجند يف امل�شاجد ،ويف كل
مُمع�شكر مُتقام خیمة اأو اأكرث مثل امل�شجد
لأداء ال�شالة وتعلیم واإر���ش��اد اأف���راد
اجلی�ص ،وكان و�شول اجلی�ص الركي يف
1950/10/17م ،ومت ت�شید تلك اخلیم
من القما�ص وجعلها م�شاجد توؤدي واجبها
الدعوي وینطلق منها نور الإمي��ان ،التي
اأ�شبحت الآن اأك��رث من �ضبعنی م�شجد ًا
ومركز ًا اإ�شالمی ًا يف كوریا الآن.
و�شاءت اإرادة اهلل اأن یزور بع�ص الكوریني
م�شجد ًا ب�شیط ًا وهو اأحد هذه اخلیم التي
اتخذها اجلی�ص الركي م�شجد ًَا للتعریف
بالإ�شالم.
ويف یوم من الأی��ام بینما كان اإم��ام هذا
امل�شجد ال�شیخ زبری كو�ص  -رحمه اهلل -
ومعه اإمام اأخر هو ال�شیخ عبد الرحمن
یوؤمان امل�شلني من اجلند الأت���راك ،زار
اأحد الأتراك وهو الأخ ال�شید كیم ،وقد
قبل الإ�شالم واأعلن اإ�شالمه و“ت ت�شمیته
عمر كیم. ،وهو یعترب اأول م�شلم كوري
دخل الإ�شالم وكان ذلك عام 1953م ،ويف

رح�����ل������ âإىل م�������ص���ر و�ل�����ه����������æد و���Hاك������ùص���ت���ا¿
م���ت���اأ����ص���ي��� kا ��Hال����ùص��ل��ف �ل�������ص���ال��� íيف ���Wل���� Öل��©��ل��م

الدكتور عبد الوهاب اVشً ôا

�أ�����bام �÷��ي�����ص �ل���Îك���ي  1950م����ùص����éد  k�nللت©ريف
����Hالإ�����ص����ام ل���ل������µوري��� Úوه������ذ√ ك���ان���� âل������Ñد�ي���á
نف�ص ال�شنة اأ�شلم معه الأخ حممد یون دو
یونغ ،والأخ �شربي �شو رحمهم اهلل وذلك
عام  1953م .
اأ�شبح الأخ (حممد یون دو یونغ ) اأول
اإمام كوري مُی�شلي مبن اأ�شلم من الكوریني،
وج��م��ع اهلل علیه امل�شلمني الكوریني،
ولقیته عام 1984م حتى وفاته  -رحمه
اهلل .-
واأما احلاج �شربي �شو فقد اختارته وزارة
الأوقاف وال�شوؤون الإ�شالمیة بالكویت،
وكلفته بالعمل الدعوي بنی الكوریني.
وق��د قامت ال��دول الإ�شالمیة وخا�شة
وزارة الأوقاف بالكویت برجمة الكتب
الإ�شالمیة من الجنلیزیة اإىل الكوریة،
و�شاهم ال�شیخ احلافظ لكتاب اهلل مولنا
جمیل من كرات�شي باك�شتان وكثری من
العاملني يف م�شاعدة الكوریني بوا�شطة
الأ· امل��ت��ح��دة ك��م��و��Xف��ني واأط���ب���اء
باك�شتانیني.
وه��ذا رئی�ص وزراء مالیزیا (تنكو عبد
الرحمن) من اأوائل من �شاهموا يف دعم
امل�شلمني يف كوریا مادی ًا من اأجل تاأ�شی�ص
م�شجد �شغری لل�شالة واأدى فیه ال�شالة،

فقد ت��ربع مببلغ م��ايل ق���دره 25األ��ف
دولر ًا وك��ان ذلك عام 1965م ،وبذلك
غر�ص فیهم الأمل يف تاأ�شی�ص اأول جمعیة
كوریة اإ�شالمیة.
انت�شار الإ�شالم
 كیف انت�شر بعد ذلك الإ�شالم يف ربوعكوریا؟.
انت�شرت الدعوة اإىل الإ���ش��الم يف ربوع
كوریا اجلنوبیة مب�شاهمة كثری من زار
كوریا من الدول الإ�شالمیة مثل باك�شتان
وم��ال��ی��زی��ا ط��واع��ی��ة م��ن ن��اب��ع اإميانهم
ب�شالحیة الإ���ش��الم وقناعة بالأخوة

الإن�شانیة التي تربطهم بالكوریني ن�شب ًا
ب �اآدم وح��واء علیهما ال�شالم ،وم��ن هذه
الوفود من دول��ة باك�شتان bدمت وفود
طبیة ر�شمیة بوا�شطة الأ· املتحدة
و���ش��اه��م��ت يف ت��ع��زی��ز وت��ق��وی��ة عن�شر
الإميان عند الكوریني ،وهذا ال�شیخ جمیل
الباك�شتاين  -رحمه اهلل  -رئی�ص جمعیة
حتفیظ القران الكرمی يف كرات�شي كان
یزور كوریا كثری ًا ،ویحث الكوریني على
قبول الإ���ش��الم و مُیعلمهم ویحثهم على
التجمع لأداء ال�شالة يف جماعة ،وكان
یجمع املال لهم من هنا وهناك من اأجل
بناء م�شجد ،واأ�ش�شوا جمعیة كوریة
م�شلمة ع��ام 1965م ،ومل تنجح هذه
اجلمعیة ولكن ال�شیخ جمیل  -رحمه
اهلل  -ا�شتمر يف ت�شجیعهم للمحافظة
على وحدتهم ،ثم �شافروا اإىل ال�شعودیة
والكویت ودول اخللی èوجمعوا اأم��وا ًل
كثریة لبناء امل�شجد الكبری يف �شیئول
على اأر�ص تربعت بها احلكومة الكوریة
جمان ًا ومت افتتاحه عام 1976م .وهكذا
ول��د الإ���ش��الم يف اأق�شى الأر����ص �شرق ًا
وثبتت قواعده هلل احلمد ثم تتابع بناء
امل�شاجد يف كربى مدن كوریا .ومن الدول
التي �شاهمت ومازالت مُت�شاهم يف الدعوة
واملحافظة على هویة امل�شلم يف كوریا
اململكة العربیة ال�شعودیة مُمثلة رابطة
العامل الإ�شالمي مبكة املكرمة ،ووزارة
الأوقاف بالریا�ص وكذلك دولة الكویت
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مُمثلة بوزارة الأوقاف والهیئة اخلرییة
الإ�سالمية العاملیة ،وجمعیة ال�شیخ عبد
اهلل النوري ،وجلنة م�سلمي �آ�سيا.
�40ألف م�سلم بكوريا
 كم عدد الكوريني الذين دخلوا الإ�سالم�إىل الآن؟.
الأ�شخا�ص الذين دخلوا يف الإ�سالم من
�أ�صل كوري یزید عددهم عن � 40ألف بنی
رجل وام��ر�أة ،كلهم نطقوا بال�شهادتنی،
وه��م ب��ازدی��اد ُم�ستمر� ،شهری ًا ین�ضم
بع�ضهم �إىل زُمرة الإميان ،و�إليك منوذج ًا
يف ن�سبة من �أ�سلم من الكورینی يف �سنة
واح��دة ويف م�سجد واح��د :على �سبیل
املثال ال احل�صر :يف عام  2008م �أ�سلم
 89رج��ل وام���ر�أة من الكوريني مب�سجد
واحد.
ويف مركز �أبي بكر ال�صدیق �أ�سلم يف هذا
ال�شهر رم�ضان  1431هـ خم�سة �أ�شخا�ص
ك��وری�ین هلل احل��م��د ،وبعد االنتهاء من
درا���س��ة عقیدة الإ���س�لام وحت��رمی حلم
اخلنزیر �أ�سلمت عائلة زوج وزوجته،
و�سمي الزوج زبریا ً وزوجته �أ�سماء.
وقد �أ�سلم خالل �سبعة �أ�شهر م�ضت من
هذا العام  13كوری ًا منهم خم�سة يف �شهر
رم�ضان 1431هـ.
الدعوة يف كوریا
 حدثونا عن الدعوة يف كوریا؟.بعد ع���ام 1988م �أي بعد الأوملبيات
الریا�ضیة يف �سیئول ،انفتحت كوریا على
العامل وكرثت املكاتب التجاریة من الدول
الإ�سالمية واملقیمنی يف كوریا ،وتزوج
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الأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن دخ��ل��وا يف الإ����س�ل�ام م��ن �أ�صل
ك�����وري ی���زی���د ع���دده���م ع���ن � 40أل�����ف �شخ�ص

الدكتور عبد الوهاب م�شارك ًا يف �إحدى االن�شطة

بع�ضهم من الكوریات و�أ�س�سوا �أُ�سر ُم�سلمة.
وبعد عام 1999م فتحت كوریا �أبوابها
للید العاملة ،حیث ا�ستقدمت العمال
من البالد املجاورة وكلها دول �إ�سالمية
مثل بنغالدی�ش ،وباك�ستان ،واندونی�سیا،
والهند ،و�أوزباك�ستان وغریها من الدول
الإ�سالمية .وق��دم من ال��دول العربیة
م�صر واجل��زائ��ر وتون�س وامل��غ��رب ،ومن
دول �أفریقیة نیجرییا وال�صومال وغریها
ف�شكلوا جالیة �إ�سالمية كبریة یزید
م�سلم،
عددها عن مئة وع�شرین �أل��ف
ٍ
ومن هذه اجلالیة ت�أ�س�ست عائالت كوریة
ُم�سلمة ل��زوج من �أ�صل م�سلم والزوجة
من �أ�صل كوري م�سلمة جدیدة ،و�أجنبوا
�أوالد ًا ُم�سلمنی.
�شعب طیب
 -كیف یعی�ش امل�سلمون يف ك��وری��ا وما

�أو�ضاعهم؟..
امل�سلمون الذین قدموا �أ���ص� ً
لا من بالد
�إ�سالمية غرباء كما یعی�ش �أي غریب �أو
ُمغرتب يف بلد االغ�تراب ،وعددهم كثری
و�أكرث امل�ساجد واملراكز تقوم على نفقتهم
وهم یعمروها بال�صالة والقر�آن ،ومنهم
تت�أ�س�س الأ�سرة امل�سلمة غالب ًا.
وال�شعب الكوري ُیحب م�صلحته �أينما
وجدت وهو �شعب طیب �أ�سیوي الفطرة،
ب��ع��ی��د ع���ن ال��ت��ع�����ص��ب ال��دی��ن��ي ل��وج��ود
الأغلبية ال�ساحقة من الكورینی بوذینی
وم���ن ال دی���ن ل��ه��م ،وح���ری���ة املعتقد،
دمیقراطیة احلكم يف كوریا ،والإن�سان
حنی یكون خلوق ًا یحرتم نف�سه يحرتمه
غریه ،وبدون ُم�ضایقات.
�أما امل�سلمون الكوريون فهم �أبناء البلد
والأر�ض ،وهم ُجدد يف �إ�سالمهم ال نكلفهم

عنت وال ُنثقل علیهم بطلب بل ُنق�ضي
حوائجهم ونكون لهم عون ًا وندعو اهلل
لهم بالثبات والتوفیق ،و ُنحاول امل�شي يف
حاجتهم.
بدايات مركز �أبي بكر ال�صدیق
 متى ت�أ�س�س مركز �أب��ي بكر ال�صدیقبكوریا اجلنوبیة؟.
يف بدایة عام 1985م تقابلت مع �أحد
رجال الأعمال من م�صر ال�شقیقة وعر�ض
علي ملیون دوالر �أمريكي ُمقابل �إدارتي
َّ
ل�شركة كمبیوتر تابعة ل��ه يف كوریا،
ف�شكرته ورف�ضت املبلغ وقلت له� :إن �سبب
قدومي �إىل كوریا لی�س املال بل الدعوة
�إىل اهلل وطلبت منه بناء م�سجد ،ف�أر�سل
يل جمیع تكالیف بناء امل�سجد وقیمة
الأر�ض ،وطلب مني �أن ال �أُخرب الكورینی
عن ا�سمه ،وبف�ضل اهلل تعاىل مت بناء
امل�سجد كام ًال و�سمیته مركز وم�سجد �أبي
بكر ال�صدیق الإ�سالمي ،ومت افتتاحه
يف  28نوفمرب 1986م ،وه��و من �أن�شط
املراكز الدعوية.
�أهداف املركز
 ما هي الأه���داف التي ق��ام من �أجلهامركز �أبي بكر ال�صدیق؟.
املركز ق��ام من �أج��ل ع��دة �أه���داف منها
ن�شر الأم���ن وال�����س�لام ب�ین ذری���ة �آدم -
علیه ال�سالم  ،-و�إدراك من فاته الركب
الإمياين �إىل نعیم اهلل يف الدنیا والآخرة،
لأن امل�ساجد رو���ض��ة م��ن ری��ا���ض اجلنة
ومدر�سة تعلیمیة تن�شر معرفة قدر اهلل
العظیم ال��ذي خلق الب�شریة  ،ومنحها
احلیاة وما فیها من نعیم .وهي جمال�س
الأن�س واحلب ،تن�شر بنی النا�س حقیقة
وح�سن ال�تراب��ط االجتماعي،
الإخ���وة ُ
وهي موطن الإميان باهلل اخلالق واملنعم
الأحد ،فی�شكرونه ویحمدونه ویعظمونه
تقدي�س ًا ،وقد ُحرم ال�شعب الكوري كما
ُحرمت �شعوب �شرق �آ�سيا من هذا احلظ
والن�صیب الذي ال یت�أتى �إال يف امل�ساجد.
فالهدف الأ�سا�سي ال��ذي ق��ام من �أجله

ال������ه������دف الأ������س�����ا������س�����ي م������ن امل������رك������ز ن�����ش��ر
ع���ق���ي���دة ال���ت���وح���ي���د وال�����دع�����وة �إىل الإ�����س��ل�ام
م��رك��ز �أب���و بكر ال�صدیق ن�شر عقیدة
التوحید هلل والدعوة �إىل الإ�سالم.
جهود دعوية
 ما هو الدور الدعوي الذي تقومون بهمن خالل هذا املركز؟ وما هو موقع دعوة
غری امل�سلمنی؟.
قبل عام  1990م كنا ال جند �إال الكوريون
فكنت ال �أتكلم لفظ ًا عربی ًا يف الأ�سبوع
�أو ال�شهر عدا قراءة كتاب للمطالعة �أو
خطبة ل�صالة اجلمعة ،وذلك لعدم وجود
عرب غریي حینذاك يف املجتمع الكوري
ما عدا رجال ال�سلك الدبلوما�سي �أو قلة
من التجار العرب ،يف ذلك الوقت ،كان
عملنا مع الكورینی نزورهم ویزورونا� .أما
بعد ذلك فقد وفد من البالد املجاورة لهم
ُعمال �أغلبهم من امل�سلمنی �شكلوا جالیة
�إ�سالمية كبریة و�أ�س�سوا مراكز وم�ساجد
م��ن م��ال��ه��م وك��ن��ا ن�سعى �إل��ي��ه��م بالعلم
والتوجیه والوعي ،وخا�صة �أيام العطل
والأعياد الكوریة وهلل احلمد ،بلغ عدد
اجلالیة الإ�سالمية عامة �أكرث من 150

�ألف م�سلم.
و ُن��ق��ی��م للكورینی دورات تعلیم اللغة
العربیة ،وع��ن طریقها نن�شر الثقافة
الإ�سالمية ،و ُنقیم دورات ثقافیة لهم.
ولقد وجدت نف�سي اكتب ما علمني ربي
للكوري ،ف�شغلت لیلي يف ت�أليف وكتابة
الكتب مبا یتنا�سب وتعاليم الإ�سالم مع
عقلیة الكوري ،وتزید تلك الكتب عن
25كتاب ًا  -وهلل احلمد – ت��دور حول
العقيدة و�أ���ص��ول��ه��ا وال���ق���ر�آن الكرمي،
والفرق بنی القر�آن واحلدیث ال�شریف،
واحلدیث القد�سي ،وركزت على �أن اهلل
حفظ القران بنف�سه دون غریه من الكتب
وال�صحف ال�سابقة.
ون���ق���وم – ك��ذل��ك – ب��ع��ق��د ال��ل��ق��اءات
وامل��ح��ا���ض��رات وال���درو����س ،وال���زی���ارات
ال��دع��وی��ة ،وزی���ارة امل��راك��ز الإ�سالمية
وامل�ساجد� ،أُق��وم بخطبة �صالة اجلمعة
يف ثالثة مراكز.

عنوان املركز

P.O.BOX 127 JEON JU - 560600- - JEONBOK . KOREA
) TEL & FAX 063-272-8951 PH.3841016801 ( ZAHID41@COM
e-mail.haqabdu@yahoo.com
WWW.QURAN.OR.KR
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م����ه����ار� äو ����Hت������µار�ä

ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ
ﻭﺗﺮﻗﻴﻖ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ
كتبه  :عمرو حممود ح�شن

اإن العمل يف جمال الدعوة اأمر ماأمور به كل م�شلم ،وقد حثنا دیننا
احلنی��ف على العمل خلدمته ،وتطویع قل��وب النا�ص حلب الدین
ون�شر تعالیمه ال�شمحة ،ومن اأهم ما یجب اأن ميلكه الداعیة قدرته
على الت�شلل لقلوب النا�ص ب�شهولة وی�شر حتى یت�شنى له اأن مُیح�شن
من �ش��لوكهم و مُیعدل من منط حیاتهم مبا یوافق �ش��رع اهلل و�ش��نة
نبیه � -ش��لى اهلل علیه و�ش��لم  -وفى هذه املقالة �شوف ن�شتعر�ص
�ش��وی ًا مفاتیح ع��دة لكي یل èالداعی��ة اإىل قلوب النا�ص �ش��ریع ًا.
قال عمر بن اخلطاب – ر�شي اهلل عنه  ( :-ثال çتثبت
لك الود يف �شدر اأخیك :اأن تبداأه بال�شالم ،وتو�شع له يف
املجل�ص ،وتدعوه باأحب الأ�شماء اإلیه).
الب�شمة الرقراقة على املحیا
قال � -شلى اهلل علیة و�شلم  -يف احلدیث الذي �شححه
الأل��ب��اين( :وتب�شمك يف وج��ه اأخیك �شدقة) ،وقال
احك ًا ِّمن َق ْو ِل َها � )..شورة النمل 19 :
تعاىلَ ( :ف َت َب َّ�ش َم َ�ش ِ
 ،فهذا دلیل على وجوب الب�شمة فاإذا كان املرء ماأمور ًا
بهذا يف اأموره العادیة ،فكیف بالداعیة الذي یجب اأن
یت�شف بها يف كل وقت وحني ؟ حتى یجذب النا�ص من
حوله اإىل حب الدین  ،وكانت العرب يف املا�شي حتب
ال�شحوك وت�شفه بو�شف جمیل حیث كانوا یقولون:
�شحوك ال�شن یطرب للعطایا
ویفرح اإذا تعر�ص بال�شوؤال
تلك البت�شامة التي جعلت جریر بن عبد اهلل البجلى
ینتبه لها ویتذكرها ،ویكتفي بها هدیة من الر�شول
العظیم فیقول ( -:ما راآين ر�شول اهلل � -شلى اهلل علیه
و�شلم – قط اإل تب�شم يف وجهي).
وفى اإحدى الإح�شائیات التي تقوم بها منظمات التنمیة
الب�شریة اأثبتت اأن  % 90من مُیقابلون النا�ص بابت�شامة
یوؤثرون فیهم ایجابی ًا ،بل وتتكون عنهم نظرة ایجابی ًا.
فیا اأیها الداعیة اجعل الب�شمة ترت�شم على �شفاك اأمام
النا�ص حتى تدخل اإىل قلوبهم وتوؤثر فیهم.
یقول ابن القیم يف اأهمیة الب�شا�شة( :اإن النا�ص ینفرون
من الكثیف ولو بلغ يف الدین ما بلغ ،وهلل ما یجلب اللطف
والظرف من القلوب فلی�ص الثقالء بخوا�ص الأولیاء ،وما
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ثقل اأحد على قلوب ال�شادقني املخل�شني
اإل من اآفة هناك ،واإل فهذه الطریق تك�شو
العبد حالو ًة ولطف ًا وXرف ًا ،فرى ال�شادق
فیها من اأحب النا�ص واألطفهم وقد زالت
عنه ثقالة النف�ص وكدورة الطبع).
وح�شناحلوار
امل�شافحةوالرفقولنياجلانب مُ
ثبت عن الر�شول�-شلى اهلل علیه و�شلم-
اأنه كان ل ینزع یده من ید اأحد حتى ینزع
هو ،وهذا اأكرب دلیل على اأهمیة التوا�شل
اجل�شدي الذي یجب اأن یقوم به الداعیة
مع من حوله ،واأم��ا لني اجلانب فاأنه من
اأو�شع الأبواب التي یل èمنها الداعیة اإىل
قلوب النا�ص ،ولعلنا نرى ذلك وا�شح ًا يف
احلدیث النبوي ال�شریف ال��ذي یقول:
(ما كان الرفق يف �شيء اإل زانه وما مُنزع
م��ن �شيء اإل �شانه) ،فمن واج��ب��ك اأیها
الداعیة اأن ترفق بالنا�ص من حولك ،واأن
تتفهم اأخطائهم بل وتلتم�ص لهم الأعذار،
و مُتقرب لهم باب التوبة والإن��اب��ة ،ولعل
ر�شول اهلل ملا عامل �شیدنا حاطب بن بلتعه
و�شاحمه على ما فعل من حماولة اإخبار
اأهل مكة بنیة الر�شول اأن یفتحها وذلك
لأن الر�شول تفهم مُعذر �شیدنا حاطب .
وكما یقول ال�شاعر:
اإن الرب اأمر هني
وجه طلق وكالم لني
اأم��ا مُح�شن احل��وار فهو من اأدب الداعیة
وح�شافته اأن مُیح�شن ح��وار النا�ص من
حوله حتى واإن كانوا من یخالفوه ،فكیف

بك اأیها الداعیة واأنت تعامل امل�شلمني من
حولك ،فان حوارك معهم یجب اأن ميلوؤه
احل��ب لهم والإح�����ش��ان اإلیهم ب��ل وتفهم
حاجاتهم ،ولعل موقف الر�شول من الرجل
الذي قال له ( :یا حممد اأعطنا من مال
اهلل الذي عندك فالتفت اإلیه فتب�شم –
�شلى اهلل علیه و�شلم  -وق��ال  :م��روا له
) فالداعیة احلق كال�شجرة املثمرة كلما
مُرجمت باحلجارة اأ�شقطت ثمر ًا طیبب ًا.
ومن مُح�شن احل��وار األ ترد على اإ�شاءات
ال�شفهاء ال��ذی��ن ی��ری��دون اأن یحرجوك
بكالمهم وهذا ما خل�شه ال�شافعي يف �شعره
اخلالد:
یخاطبني ال�شفیه بكل قب�ح
فاأك�ره اأن اأك��ون له جمیب� ًا
یزیدين غ�شب ًا فاأزیده حلم ًا
كعود م�شك زاده الإحراق طیب� ًا
ان�شت لهم ٌمُیحبونك
الإن�شات اإىل الآخ��ری��ن من اأه��م و�شائل
ك�شب قلوب النا�ص وذلك لأن الإن�شات له
فوائد مُكربى نذكر منها:
 اإ�شعار الآخرین باأهمیتهم. اإعطاء الثقة لهم للحدیث. فتح باب املناق�شة معهم خا�شة عندما لتقاطعهم.
 خلق جو من الرتیاح لدى املتحد.ç یك�شب الداعیة روؤیة عامة عن املتحدçومن ثم یختار اأف�شل الطرق للتعامل معه.
ولعلنا اإذا ا�شتعر�شنا الفوائد لوجدناها

عدیدة ،ولكن الإن�شات من اأهم الأبواب
التي تفتح للداعیة قلوب النا�ص.
وما ق�شة مُعتبة بن ربیعة مع ر�شول اهلل
ببعیدة عنا يف هذا ال�شیاق ،فاإن مُعتبة قد
اأت��ى یحد çر�شول اهلل مُحم���او ًل اإقناعه
برك الدین اجلدید وقد اأن�شت له الر�شول
طیلة كالمه وهو مُم�شتمع ًا له بحر�ص فلما
انتهى من كلماته قال له ر�شول اهلل يف اأدب
جم وذوق رفیع( :اأفرغت یا اأبا الولید)،
وانظر اأخ��ي الداعیة اإىل ذك��اء الر�شول
عندما نعته بلقبه وهو اأبو الولید فیا لیتنا
نقتدي به يف كل �شيء ل�شیما اإن�شاته
للنا�ص حتى واإن كانوا على ال�شالل.
ب�شر باخلری والتمكني واملغفرة من رب العاملني
لعل النا�ص ت�شتاق ملن یفتح لها باب التوبة
و مُیی�شر علیهم ال��دی��ن و مُی�شجعهم على
الطاعة وترك املع�شیة ،كل ذلك ی�شتطیع
الداعیة فعله من خالل اأن مُیب�شر النا�ص
باخلری واملغفرة من اهلل ،فقد قال � -شلى
اهلل علیه و�شلم ( :-ب�شروا ول تنفروا)،
وثبت عنه اأنه كان مُیعجبه الفاأل احل�شن
وق��ال اهلل تعاىل يف احل��دی��ث القد�شي:
(اأنا عند ح�شن Xن عبدي بي فلیظن بي
ما ی�شاء) ،والآی��ة الكرمية التي تقول:
( َفاإِنَّ َم َع ا ْل مُع ْ�ش ِر مُی ْ�شر ًا اإِنَّ َم َع ا ْل مُع ْ�ش ِر مُی ْ�شراً)،
فما اأجمل اأن ی�شتخدم الداعیة اأ�شلوب
ترغیب النا�ص يف الدین عن طریق ذكر كل
ما یرغب النا�ص يف دین اهلل واأن مُیب�شرهم
برحمة اهلل الوا�شعة و مُیب�شرهم بتفریè
كروبهم ل�شیما اأن اأف�شل العبادة انتظار
الفرج ،وهكذا ی�شتطیع اأن یل èالداعیة
اإىل قلوبهم مُمبا�شرة دون قید اأو عائق وما
اأجمل ا�شتخدام اأبیات �شعر رقیقة ترقق
قلوب النا�ص كما قال ال�شاعر:
ع�شى فرج یكون ع�شى
مُنعلل اأنف�شنا بع�شى
فال تی�اأ�ص واأن لقیت
هم ًا یكبت النف�شا
فاأقرب ما یكون الفرج
من امر Çاإذا یاأ�شا
العدد الثالث والت�سعون
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د0عالیة عبد اهلل بالطو

جامعة اأم القرى – مكة املكرمة
ب�شم اهلل واحلمد هلل ،وال�شالة وال�شالم
على ر�شول اهلل وعلى اآله و�شحبه ومن
واله ،اأما بعد ،فقد تعددت اأ�شماء مكة
املكرمة فهي :مكة ،بكة ،اأم القرى ،البلد،
معاد ،القریة ،البلدة ،امل�شجد احلرام،
البلد الأمني ،یقول ال�شاعر:
وما كرثت الأ�شماء اإل لف�شلها
حباها الرحمن من اأجل الكعبة
اأول من ن�شب حدود احلرم اخللیل علیه
ال�شالم ،وحرمة مكة هو ما اأحا• بها
من جوانبها .جعل اهلل حكمه حكمها يف
احلرمة ت�شریف ًا لها ،وقد جاء تعظیمها يف
الكتاب وال�شنة.
ف�شل مكة
ورد يف ف�شل مكة املكرمة اآیات كثریة يف
القراآن الكرمی منها (اإِ َّ َ
منا اأمُ ِم ْر مُت اأَنْ اأَ ْع مُبدَ
َر َّب هَ ِذ ِه ا ْل َبلْدَ ِة ا َّل ِذي َح َّر َم َها َو َلهمُ مُكلُّ َ�ش ْيءٍ )
ني َوال َّز ْی مُتونِ َو مُطو ِر
النملَ ( ، 91 :وال ِّت ِ
ني َوهَ َذا ا ْل َب َل ِد ْ أَ
ِ�شی ِن َ
ني) التني ،(1-3
ال ِم ِ
( َواإِ ْذ َق َ
اج َعلْ هَ َ�ذا ا ْل َب َلدَ
ال اإِ ْب َر ِ
اه مُ
یم َر ِّب ْ
اج مُن ْب ِني َو َب ِن َّي اأَن َّن ْع مُبدَ الأَ ْ�ش َنا َم)
اآ ِمن ًا َو ْ
اإبراهیم.35 :
حرمة مكة
یه
ويف حرمة مكة قال تعاىلَ ..( :و َمن مُی ِر ْد ِف ِ
ِب ِاإ ْ َ
یم) احل،25:è
حل ٍاد ِب مُظل ٍْم مُن ِذ ْقهمُ ِم ْن َع َذ ٍ
اب اأَ ِل ٍ
فالإحلاد یعم كل مع�شیة هلل عز وجل
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وحلرمتها منع امل�شركون من دخولها قال
تعاىلَ ( :یا اأَ ُّی َها ا َّلذِینَ اآ َمنمُو ْا اإِ َّ َ
منا املْ مُ ْ�ش ِر مُكونَ
جن ٌ�ص َف َال َیق َْر مُبو ْا املْ َ ْ�ش ِجدَ ْ َ
َ َ
احل َرا َم َب ْعدَ َعا ِمه ِْم
هَ َ�ذا  )..التوبة.28 :
و�شبه الر�شول �شلى اهلل علیه و�شلم حرمة
الدماء و الأموال والأعرا�ص بحرمة مكة
كما جاء يف ال�شحیحني عن النبي �شلى
اهلل علیه و�شلم عندما خطبهم يف مكة
يف �شهر ذي احلجة يف یوم عرفة فقال:
(اإن دماءكم و اأمولكم و اأعرا�شكم حرام
علیكم كحرمة یومكم هذا يف بلدكم هذا يف
�شهركم هذا).
وحلرمتها خطب النبي �شلى اهلل علیه
و�شلم عام الفتح كما ثبت يف ال�شحیحني
من حدیث اأبي هریرة عن النبي �شلى اهلل
علیه و�شلم (اإن اهلل حب�ص عن مكة الفیل
و�شلط علیها ر�شوله واملوؤمنني ،واإنها لن حتل
لأحد كان قبلي ،واإمنا اأحلت يل �شاعة من
نهار ،واإنها لن حتل لأحد من بعدي).
مظاهر حرمة مكة
ومن مظاهر حرمتها كما ثبت يف الأحادیث
ال�شحیحة  :ل ینفر �شیدها (اأي ینحیه من
الظل وینزل مكانه) ،و(ل یختلى �شوكها)
اأي ل یقطع; (ول یختلى خالها) اأي ل
یقطع الرطب من النبات ما ینبته اهلل
اإل الأذخر ملنافعه( ،ول تلتقط لقطتها اإل
مل qع ِرف) وهذا بخالف اللقطة يف كل البالد

فاإن معرفها ميتلكها بعد �شنة.
وحلرمتها حذر امل�شطفى � -شلى اهلل علیه
و�شلم  -الع�شاة من املقام فیها كما جاء يف
حیث جابر ر�شي اهلل عنه باإ�شناد ح�شن
(ل ی�شكن مبكة �شافك لدم ،ول اآكل الربا
 ،ول َم �qشاء بنمیم) و مُح ِّرم حمل ال�شالح
فیها كما ثبت عند م�شلم من حدیث جابر
ر�شي اهلل عنه عن النبي �شلى اهلل علیه
و�شلم (ل یحل لأحدكم اأن یحمل مبكة
ال�شالح).
حمایة اهلل – عز وجل  -ملكة
وحماها عز وجل من الدجال كما ثبت
يف ال�شحیحني من حدیث اأن�ص ر�شي اهلل
عنه عن النبي � -شلى اهلل علیه و�شلم
( :لی�ص من بلد اإل �شیطوؤه الدجال ،اإلمكة واملدینة ،لی�ص له من نقابها نقب اإل
علیه املالئكة �شافني یحر�شونها) وهي
اأحب البالد اإىل اهلل عز وجل ونبیه �شلى
اهلل علیه و�شلم كما �شح عند الرمذي
من حدیث ابن عبا�ص ر�شي اهلل عنهما
عن النبي � -شلى اهلل علیه و�شلم ( :-ما
اأطیبك من بلد ،واأحبك اإ َّ
يل ،ولول اأن
قومي اأخرجوين منك ما �شكنت غریك)
وكان � -شلى اهلل علیه و�شلم  -یله èل�شانه
بالدعاء بحب املدینة كحب مكة ،وقد
ثبت يف ال�شحیحني من حدیث عائ�شة
 -ر�شي اهلل عنها ( :-اللهم حبب اإلینا

و�ش xح َحها،
املدینة ،كما حببت مكة اأو اأ�شدَ ،
وبارك لنا يف �شاعها ومدها  ،وحول مُح َّماها
اإىل مُ
اجل مُحفة).
ولف�شلها ت�شد اإلیها الرحال كما ثبت يف
ال�شحیحني من حدیث اأبي �شعید اخلدري
عن النبي � -شلى اهلل علیه و�شلم ( :-ل
ت�شد الرحال اإل اإىل ثالثة م�شاجد،
امل�شجد احلرام ،وم�شجدي هذا ،وامل�شجد
الأق�شى) ،وال�شالة يف امل�شجد احلرام
م�شاعفة مبائة األف �شالة فیما �شواه ،كما
ثبت يف ال�شحیحني من حدیث اأبي هریرة
عن النبي � -شلى اهلل علیه و�شلم :-
(�شالة يف م�شجدي هذا خری من األف �شالة
فیما �شواه اإل امل�شجد احلرام) .و�شح عن
اأحمد يف م�شنده من حدیث عبد اهلل بن
الزبری  -ر�شي اهلل عنهما  -زیادة (و�شالة
يف امل�شجد احلرام اأف�شل من مائة �شالة يف
وح ِّرم على
هذا)  -اأي يف امل�شجد النبوي  ،-مُ
امل�شركني والكفار ال�شالة فیه فقد ثبت يف
ال�شحیحني من حدیث اأبي هریرة  -ر�شي
اهلل عنه ( :-ل یح èبعد العام م�شرك،
ول یطوف بالبیت عریان).
مكة معقل الإميان
وهي ماأرز الإميان يف اآخر الزمان كما ثبت
عند م�شلم يف حدیث ابن عمر  -ر�شي اهلل
عنهما  -عن النبي �شلى اهلل علیه و�شلم
(اإن الإ�شالم بداأ غریب ًا ،و�شیعود غریب ًا

كما كان ،وهو یاأرز بني امل�شجدین كما تاأرز
احلیة يف جحرها).
ال�شكن يف مكة
ولتعظیم اهلل عز وجل ملكة وف�شلها فقد
كان بع�ص ال�شحابة  -ر�شي اهلل عنهم
 یتحرجون من ال�شكن فیها فعمر بناخلطاب  -ر�شي اهلل عنه  -یقول( :لأن
اأخطاأ �شبعني خطیئة یعني بغری مكة اأحب
اإ َّ
هم اأن
يل من اأن اأخط Åمبكة) ولئن من َّ
یعمل �شیئة يف مكة اأذاقه اهلل العذاب
الألیم واإن مل یفعلها ،بخالف غریها من
البقاع فال یعاقب علیها ،ومع هذا فالب�شرى
العظیمة لأهل مكة مب�شاعفة ال�شالة،
فاإنه ی�شمل احلرم كله وهو قول جمهور
العلماء  ،وذهب الإمام اأحمد و النووي و
ابن تیمیة اإىل م�شاعفة احل�شنات عموم ًا
يف البلد احلرام  .ومن طرائف الأخبار
عندما اأراد العابد عبد الرحیم الرمادي
ترك �شكنى مكة والتحول اإىل الیمن فبلغ
ذلك احل�شن الب�شري فاأغمه واأزعجه
وكرهه فكتب له ر�شالة عنوانها ( :ف�شائل
مكة وال�شكن فیها).
وكان ما ذكره احل�شن يف هذه الر�شالة اأن
ال�شالة ،وال�شیام ،والت�شبیح وختم القراآن
كل ذلك ی�شاعف اإىل مائة األف �شعف
فیما �شواها ،وذكر خم�شة ع�شر مو�شع ًا
فیها لإجابة الدعاء هي :جوف الكعبة،

واحلجر الأ�شود ،والركن الیماين وخلف
املقام ،وعند احلجر الأ�شود ،ويف امللتزم،
وعند عني زمزم وبني الركن واملقام،
وبني ال�شفا واملروة ،وعلى ال�شفا واملروة
ويف عرفات ومنى ،ومزدلفة ،ويف امل�شعر
احلرام.
وذكر یاقوت احلموي اأن اأول ما خلق اهلل
يف الأر�ص مكان الكعبة ثم دحا الأر�ص
من حتتها فهي �ش َّرة الأر�ص ،وو�شط الدنیا،
ویعود تعظیم مكة اإىل ما قبل الإ�شالم،
فقد كان النا�ص يف اجلاهلیة یعظمون
البیت احلرام ویطوفون فیه ،ولقد بلغ
من تعظیمهم ملكة ،اأنهم كانوا عندما
یحجون البیت یاأخذ اأحدهم حجر ًا من
مكة فیجعله �شنم ًا یتربك به ،وقد �شاء
احلال اإىل عبادته ومن هنا جاءت عبادة
الأ�شنام يف اجلاهلیة.
ولقد اعتاد العرب ك�شوة الكعبة باأفخر
اأنواع القما�ص تعظیم ًا وتكرمي ًا لها ویقال
اأن اأول من ك�شاها هو مُت َّبع احلمریي ملك
الیمن ،ول یزال امل�شلمون یجددون ك�شوتها
كل عام قبل منا�شك احل ،èحیث یقوم
خادم احلرمني ال�شریفني اأو من ینوب عنه
بالإ�شراف على غ�شل الكعبة وتطییبها
وك�شوتها ك�شوة جدیدة.
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ﺛﻮﺭﺓ...ﻣﻦ ﻳﻬﺪﺋﻬﺎ؟
بقلم:هنادي ال�شیخ جنیب
مدیرة حتریر جملة غدي ال�شبابیة
Hanadin74@hotmail.com

خرجت كلماته على ا�شتحیاءٍ وخجل ...لكنها اأنباأت عن اأمل �شدید ا َّ
أق�ص م�شجعه واأ�شقى لیله ونهاره ...فقد
�شيء
حر قلبه عن النوم ،واأ�شغله غلیان نف�شه ،واأ�شغل اأمثاله ،عن الدرا�شة والعمل والواجباتٌ ...
�شرفه ُّ
ند�ص يف ح�شن الرذیلة
مُیحاول اإخماده لكنqه ل ی�شتطیع ...ی�شتعل يف دمه واأع�شابه ول یدري ماذا یفعل به اأ َی ُّ
َ
لت�شط ِرم روحه اأ�شف ًا وندم ًا ؟! اأم یعتكف يف �شومعة الدرا�شة والعمل ،ویقتل اأحا�شی�شه
فیخمد نار اجل�شد
ویدفن م�شاعره لیموت ه qم ًا وحزن ًا وا ًأ�شى؟!.
لیت ثورة نف�شه تهداأ فریحه من ا�شطرابها! لیتها مُتریحه من غلیانها ،بل یا لیتها تنفجر لتخ ِّل�شه من عذاباته
و�شقاوته التي تتجد qد يف كل حلظة ،وتتاأج èعلى مُمفرق كل طریق...
َ
و�شف ِف ْعل املجتمع الفا�شد به ،وكیف اأنه حا�شره وفر�ص علیه
كان ذلك اعراف ًا اأدىل به اأحد ال�شبان مُحماو ًل
�شر ،و�ش َّعب علیه طریق اخلری وال�شتقامة ،و�شد qبوجهه �شبیل العفة ،وفتح له بوابة ال�شالل
خیارات كلها q
لیدخل منها ف َی ْه ِل َك و مُیه ِلك...
ونحن الیوم  -يف مواجهة احلرب الأخالقیة واحلد qمن النقالب على الطبیعة الب�شریة � -شِّ Ôكز حدیثنا على
و�شنة اهلل يف بني اآدم وطریقهم اإىل ال�شالح والإ�شالح :األ وهو الزواج...
احلل الأول والدواء الأجنع ،مُ
فیا اأیها ال�شباب ،منَ ا�شتطاع منكم الباءة فلیتز َّوج ،فاإنَّ�ه ا َأغ ُّ
أح�شن لل َف ْرج ...هذه و�شیة نبویة
�ص للب�شر وا َ
اأر�شد اإلیها احلبیب ال�شباب يف حال ال�شحة الأخالقیة وال�شالمة املجتمعیة ...وهي اأحقُّ ما مُیتqبع الیوم ونحن
نعی�ص يف زمن اإثارة ال�شهوات وال�شرب على وتر الغرائز.
�شحیح اأن qالعامل كلَّه ی�شری باŒاه تهمی�ص دور الزواج كونه مدخ ًال حلیاة مُم�شتقرة ج�شدی ًا وعقلی ًا وروحی ًا،
بل اجلهود كلها مُمن�ش qبة لتعقید خطوة الزواج والتخویف منه والت�شكیك يف وXائفه وت�شویه مالمح العی�ص يف
Xلqه ...لكن رغم ذلك اأثبتت هذه املوؤ�ش�شة (النظیفة ال�شریفة) قدرتها على الثبات يف وجه حمالت التغریب
العاتیة التي تقتلع ثوابت الفطرة وتتخطى حتى �ش الكون.
فاحلل الأول والأ�شلم هو الزواج ،ویرتqب على هذا اخلیار اأن مُت�شاهم كل املوؤ�ش�شات الأهلیة والدینیة واحلكومیة
يف تی�شریه والرغیب به والت�شجیع علیه والتخفیف من تعقیداته ،و مُم�شاعدة املمُق ِْدمني علیه ورعایتهم وال�شعي
اإىل كفایتهم وتاأمني متطلباتهم.
مبثال اأورده ال�شیخ علي الطنطاوي -رحمه اهلل -يف كتیبه النافع (یا مُبني); حیث �ش qبه واقع
واأختم حدیثي
ٍ
وقد علیه
ال�شباب امل�شتعل بفتیل الفتنة والإغراء كاإبریق ال�شاي الذي یغلي على النار ،فاإن اأمُح ِك َم اإغالقه واأمُ ِ
فجره البخار املحبو�ص ،واإن مُخ ِر َق �شال ماوؤه واحرق الإبریق ،واإن مُو ِ�شلت به ذراع كذراع القاطرة اأدار م�شانع ًا
q
و�شری قطارات وفعل الأعاجیب...
َّ
ولنا مع هذا املثال وقفات ل�شتخال�ص عدد من العالجات واخلطوات يف حرب الأخالق الدائرة رحاها يف
جمتمعاتنا وعلى كل م�شتوى.فتابعونا يف العدد القادم اإن �شاء املوىل عز qوجل. q
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رحلة النهایة 3-1
مرمی الو�شمي

جزاء مبا كانوا یعملون ،فمن
توقفت يف العدد ال�شابق عند الطریق املوؤدي اإىل اجلنة ،تلك اجلنة التي یهدیها اهلل تعاىل لعباده املوؤمنني
ً
اأراد الهدیة علیه مبجاهدة النف�ص وال�شیطان والهوى والدنیا ،فتعال معي عزیزي القار ...Çلنتعرف على اجلنة؟!.
بني اهلل تعاىل لنا بع�ش�� ًا م��ن نعیمها ،واأخفى عنا بع�ش�� ًا ،وذلك زی��ادة يف الرغیب
اجلن��ة دار خل��د وبق��اء ،ل فیه��ا باأ�ص ول �ش��قاء ،فقد q
والت�شویق ،فنعیم اجلنة ل تدركه العقول ،ول ت�شفه الأل�شن ،ول یخطر على قلب ب�شر ،فعن اأبي هریرة – ر�شي اهلل عنه – قال  :قلت
· خلق اخللق؟ ،قال :من املاء ،قلت :ما بناء اجلنة؟ ،قال :لبنة من ف�ش��ة ،ولبنة من ذهب مالطها (املال• :الطني ،وهو
یا ر�ش��ول اهلل َ
املادة التي تو�شع بني اللبنتني ،امل�شك الأذفر ،ح�شباوؤها اللوؤلوؤ والیاقوت ،وتربتها ،الزعفران ،من دخلها ینعم ل ییاأ�ص ،ویخلد ل ميوت،
ل تبلى ثیابهم ،ول یغنى �ش��بابهم) الرمذي واأحمد و�ش��ححه الألباين ،فیا لها من لذة تذهل العقل ،ویا له من نعیم ی�ش��حر الفكر ،كیف
ل؟! وقد اأعد اهلل تعاىل لعباده املتقني جنات Œري من حتتها الأنهار خالدین فیها ،واأزواج مُمطهرة ،واأعظم من ذلك كله ر�شوانه تعاىل
علیهم فال ی�شخط علیهم اأبداً.
اجلنة نور یتالألأ ،فیها اأبواب ثمانیة ،باب ال�ش��الة ،وباب ال�ش��دقة ،وباب ال�ش��لة ،وباب اجلهاد ،وباب الزكاة ،وباب احل èو العمرة ،وباب
التوب��ة ،وب��اب الریان الذي یدخله اإل ال�ش��ائمون ،وهذه الأبواب وا�ش��عة و�ش��امة ،تدل عل��ى علو منزلتها ،وقدرها ،قال ر�ش��ول اهلل -
�ش��لى اهلل علیه و�ش��لم ( :-اإن ما بني م�ش��راعني يف اجلنة م�ش��ریة اأربعني �ش��نة ،یزاحم علیها ازدحام الإبل وردت خلم�ص Xماأ) �ش��ححه
الألباين.
فهیا نفتح اأبواب اجلنة مبفتاح الو�ش��وء; لقول ر�ش��ول اهلل � -ش��لى اهلل علیه و�ش��لم ( :-وما منكم اأحد یتو�ش��اأ فیبلغ اأو فی�ش��بغ الو�شوء،
ثم یقول :اأ�ش��هد اأن ل اإله اإل اهلل واأ�ش��هد اأن حممد ًا عبده و ر�ش��وله ،اإل فتحت له اأبواب اجلنة الثمانیة یدخل من اأیها �شاء) رواه م�شلم،
ويف اجلن��ة اأبنی��ة فخمة ،وق�ش��ور م�ش��یدة ،وغرف عالیة ،وخیام مُمتالألئة ،تف��وق جما ًل ما هو يف الدنیا ،و مبا اأن النف�ص الب�ش��ریة تاألف
املیاه والب�ش��اتني وت�ش��كن اإلیها ،فقد زین اهلل -جل و عال -اجلنة الأ�ش��جار العالیة ،والثمار الیانعة بحیث ی�ش��ری الراكب يف Xل �ش��جرة
واحدة مائة عام ل یقطعها ،وكذلك األب�شها الأنهار والعیون العذبة ،فاأنهارها اأربعة :نهر من ع�شل مُم�شفي ،ونهر من ل ،Íونهر من خمر لذة
لل�ش��اربني ،ونهر الكوثر الذي اأعطاه اهلل تعاىل لنبیه حممد � -ش��لى اهلل علیه و�شلم  ،-واأما عیونها فعني الكافور ،وعني ال�شل�شبیل ،وعني
الت�ش��نیم ،والأجمل من ذلك اأن اأهل اجلنة جرد مرد مكحلون ل یفنى �ش��بابهم ،ول مُتبلى ثیابهم ،واأول زمرة یدخلون على �ش��ورة القمر
لیلة البدر ،ل مُیبولون ،ول یتغوطون ،ول ميتخطون ،ول یتفلون ،اأم�ش��اطهم الذهب ،وریحهم امل�ش��ك ،ومباخرهم نف�ش��ها من البخور ،واإذا
اأطلعت امراأة من اجلنة اإىل الأر�ص لأ�ش��اءت ما بینهما ،ومالأت ما بینهما ریح ًا ویرى مخ �ش��اقها من وراء اللحم من احل�ش��ن ،ون�شیفها على
راأ�شها خری من الدنیا وما فیها ،كما جمل qاهلل تعاىل �شور اأهل اجلنة فقد جمل اأخالقهم ،فال بغ�ص ول ح�شد ،ول �شجار ول حروب ،واإمنا
حیاة كلها مودة واإخاء ،و�شدق ووفاء ،ول نن�شى خدمهم فهم ولدان ملدون ،اإذا راأیتهم كاأنهم لوؤلوؤ منثور ،ینت�شرون يف ق�شاء حوائ èاأهل
اجلنة ،فما اأعذب تلك احلیاة ،وما األذ عی�شها !.
اأخ��ریاً ...اإن يف اجلن��ة مائ��ة درجة ما بني كل درجتني كما بني ال�ش��ماء والأر���ص ،والفردو�ص اأعالها ،ومن فوقه��ا عر�ص الرحمن ،وهذه
الدرجات حافز للعباد على ال�شتزادة من الطاعات وفعل اخلریات ،وكل ذلك كان ف�ش ًال من ربك وعد ًل ،ل مُی�شمر و مُیثابر من ا�شتاقت نف�شه
اإىل اجلنة ،وعلت همته لأعلى درجاتها ،ويف تلك الدرجة العالیة من اجلنة ی�ش��مح لأهل اجلنة من روؤیة الرب عز وجل ،-وهذه النعمة
العظیمة ل مثیل لها ،ویعجز العقل عن و�شفها ،اإذ ًا فلنحر�ص على ما یقربنا من اهلل –�شبحانه -حتى ل تنزلق قدمنا اإىل الطریق الآخر
وهو طریق النار ،طریق العذاب ال�شدید ،واخل�شران املبني ،اأعدها اهلل تعاىل لأعدائه و اأهل مع�شیته.
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زوج اأبي بكر واأم عائ�شة ر�شي اهلل عنهم اأجمعني
بقلم :اأ .عبد احلفیظ عبد ال�شالم
معد وحمرر الوطن الإ�شالمي جریدة الوطن

}اللهم اإنه ل یخفى علیك ما لقیت اأم رومان فیك ويف ر�شولك |..
لقد كان ر�شول اهلل �-شلى اهلل علیه
و�شلم -اأف�شل من ینزل النا�ص منازلهم
و مُیعطیهم اأقدارهم رجا ًل كانوا اأم ن�شاء
 ..قال يف حدیث رواه اأبو هریرة –
ر�شي اهلل عنه – عن ر�شول اهلل �شلى

اهلل علیه و�شلمŒ( :دون النا�ص
معادن ،خیارهم يف اجلاهلیة خیارهم
يف الإ�شالم اإذا فقهوا  .)...بهذا الدعاء
الكرمی اأراد �-شلى اهلل علیه و�شلم
-اخلرب لمراأة من اأهل اخلری.

كرمية احل�شب والن�شب

اإنها اأم رومان بنت عامر بن عومير بن
عبد �شم�ص  ..ینتهي ن�شبها عند مالك
بن كنانة ،فهي كرمية الن�شب واحل�شب
من اأ�شل كرمی یدل على مواقفها مع
زوجها ال�شدیق ومع ر�شول اهلل �شلى
اهلل علیه و�شلم نبی ًا ور�شو ًل ،فتكون من
امل�شدقات الأولیات بر�شالته وحماة
رقیقة امل�شاعر مُمن�شبطة النف�ص عفة
الل�شان حتى يف اأدق اللحظات بني ر�شول
اهلل وابنتها عائ�شة -ر�شي اهلل عنها-
اأیام حاد çالإفك ،ومل تتملكها عاطفتها
لتخرجها عن حدودها كاأي اأم مُتدافع
عن ابنتها اأمام اتهام �شنیع كهذا.
بل كانت مثا ًل رائع ًا يف �شبط النف�ص
وح�شن القول وجمیل الت�شرب مع ابنتها
مُ
فتقول لها :اأي مُبنیه  ..هوين علیك
الأمر  ..فو اهلل لقلما كانت امراأة
ح�شناء عند زوجها مُیحبها ولها �شرائر
اإل كرثن علیها وكرث النا�ص ..
ن�شاأت اأم رومان – ر�شي اهلل عنها
يف (ال�شراة) وهي منطقة يف
قلب جزیرة العرب وكانت
ذات جمال وفطنة
وذكاء وف�شاحة
فكانت َم ْه َوى
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اأفئدة الفتیان يف ع�شرها فخطبها رجل
مرموق من بني جن�شها مُیدعى احلارç
بن �شخریة الأزدي فولدت له الطفیل.

يف بیت اأبي بكر

وكان زوجها احلار çیهوى الإقامة يف
مكة ف�شافر بها وبابنها اإىل اأم القرى،
وعلى عادة العرب ،كان لبد للحار çاأن
یدخل يف حلف اأحد الأ�شخا�ص البارزین
يف مكة یكفله ویحتمي به فحالف عبد
اهلل بن اأبي قحافة – اأبا بكر ال�شدیق
– ر�شي اهلل عنه ،وكان ذلك قبل
الإ�شالم  ..وبعد فرة من الزمان تويف
احلار çبن �شخریة ،فما كان من ال�شدیق
اإل اأن تقدم لأم رومان كعادتهم اإكرام ًا
ل�شاحبه بعد ماته ،وقبلت اأم رومان
به زوج ًا كرمي ًا مُیحافظ علیها ویرعاها
بعد وفاة زوجها ،ویرحمها و�شغریها من
مرارة الفراق والیتم.
وكان اأبو بكر -ر�شي اهلل عنه  -مُمتزوج ًا
قبل ذلك وله من الولد عبد اهلل
واأ�شماء ،ثم كان ثمرة زواجه من
اأم رومان اأن ولدت له عبد الرحمن
وعائ�شة زوج الر�شول �شلى اهلل علیه
و�شلم واأم املوؤمنني.

ا�شمها زینب

ولقد جاء يف اأ�شد الغابة والإ�شابة يف
“ییز ال�شحابة اأن اأ�شمها زینب وقیل
دعد ،وجاء يف الرو�ص الأنف عن اأم
رومان اأن ا�شمها زینب بنت عامر بن
عومير.

وما اإن مُبعث امل�شطفى �-شلى اهلل علیه
و�شلم -حتى كان اأبو بكر – ر�شي اهلل
عنه – اأول من اآمن به و�شدقه من
الرجال وما اإن حد ç qزوجته اأم رومان
عن دعوة حممد �-شلى اهلل علیه و�شلم
اإل ولبت را�شیة النف�ص فاأمنت معهواأ�شلمت وا�شتكتما الأمر اإىل اأن یق�شي
اهلل اأمر ًا كان مفعو ًل فكانت مو�شع اأمان
و�شر زوجها.

من معدن كرمی

عرفت اأم رومان – ر�شي اهلل عنها –
ال�شدق والوفاء وال�شالح كما عرف
زوجها ال�شدیق كذلك بال�شدق يف
اجلاهلیة والإ�شالم  ..وقد “ثلت �شور
ال�شدق باأكملها يف هذین الزوجني يف
خطبة النبي � -شلى اهلل علیه و�شلم -
لعائ�شة ،فلقد برزت اأم رومان مبعدنها
الكرمی وبداأ مُح�شن رعایتها لزوجها
وابنتها ،كما Xهر �شدق اإميانها واأثبتت
اأنها امراأة ذات منط فرید يف ح�شن
الت�شرف والتاأدب مع ر�شول اهلل ومع
زوجها ..
ولقد ثبت اأن ر�شول اهلل �-شلى اهلل
علیه و�شلم -خطب عائ�شة حني ذكرتها
له خولة بنت حكیم التي قالت لأم
رومان :یا اأم رومان  ..ماذا اأدخل اهلل
علیكم من اخلری والربكة؟ فقالت اأم
رومان :وما ذاك یا خولة؟ قالت خولة
والب�شر ميالأ وجهها  :ر�شول اهلل یذكر
عائ�شة .ومع �شدة �شرورها و�شعادتها
بهذا اخلرب اإل اأنها حتلت ب�شبط النف�ص
وح�شن الرعایة لزوجها فقالت لها:
انتظري فاإن اأبا بكر اآت.
وجاء اأبو بكر فذكر له ذلك فقال :اإن
املطعم بن عدي كان قد ذكر عائ�شة
لبنه  ..ثم طلب اإىل خولة اأن تنتظر
ملی ًا  ..وتركها يف بیته واأتى مطعم ًا يف
بیته ومع امراأته فقال له كما جاء يف
تاریخ الإ�شالم للذهبي :یا مُمطعم ..
كنتم قد ذكرمت اأبنتنا لبنكم فماذا

تقولون يف اأمرها؟ فاأقبل الرجل على
امراأته ی�شاألها :ماذا تقولني؟
فاأقبلت املراأة على اأبي بكر تقول له:
لعلنا اإن اأنكحنا ابننا اأبنتكم ت�شبئه
و مُتدخله يف دینك الذي اأنت علیه!! فلم
یجبها اأبو بكر و�شاأل املطعم بن عدي:
وماذا تقول اأنت؟ قال له :القول ما
قالت  ..فقال له اأبو بكر� :شدقت ،وما
كنت لأخلف وعدي  ..وعاد اإىل بیته
وفقه خولة فاأخربها اخلرب واأبلغها
موافقته على خطبة امل�شطفى �شلى
اهلل علیه و�شلم من ابنته عائ�شة.

عنها – بالإفك خرت اأم رومان مغ�شی ًا
علیها من هول النباأ الذي تلقته واأخفت
على ابنتها ما َیق َوله النا�ص عنها ..
وجعلت اأمرها اإىل اهلل  -عز وجل –
فهو خری من یتوىل ال�شاحلني  ..ولبد
للقراآن اأن ینزل بالقول الف�شل  ..وجاء
الفرج من رب العاملني فاأنزل تربئة
ال�شدیقة بنت ال�شدیق يف اآیات بینات
مُتتلى اإىل قیام ال�شاعة ،و�شان اهلل –
عز وجل – البیت النبوي وبیت خلیله
ال�شدیق من �شهام املنافقني واملرجفني.

عنوان الف�شائل

حیاة كرمية

قال ابن �شعد يف الطبقات :كانت اأم
رومان – ر�شي اهلل عنها – امراأة �شاحلة
وال�شالح عنوان الف�شائل كلها ،وكان
لها ف�شل ال�شبق يف الهجرة اإىل املدینة
املنورة ،قالت اأم املوؤمنني عائ�شة -ر�شي
اهلل عنها ،-ملا هاجر اأبو بكر مع ر�شول
اهلل �-شلى اهلل علیه و�شلم -خلفنا
وخلف الر�شول بناته ،فلما ا�شتقر يف
املدینة بعث زید بن حارثة وبعث معه
اأبو رافع موله  ..وبعث اأبو بكر معهما
عبد اهلل بن اأریقط وكتب اإىل عبد اهلل
بن اأبي بكر اأن یحمل اأم رومان واأخته
اأ�شماء فخرجوا جمیع ًا  ،ف�شادفوا
طلحة بن عبید اهلل مُیرید الهجرة
فخرجوا جمیع ًا اإىل اأن قدمنا املدینة
والنبي �-شلى اهلل علیه و�شلم -یبني
م�شجده وبیوت ًا حوله كما روى �شاحبا
ال�شتیعاب واأ�شد الغابة.
وملا كانت ال�شنة الثانیة من الهجرة
تزوج النبي �-شلى اهلل علیه و�شلم-
بعائ�شة وتعاXمت فرحة اأم رومان مبا
كانت تراه من حدب ر�شول اهلل �-شلى
اهلل علیه و�شلم -على عائ�شة ،وحمبته
لها ،ومبا اأمُتیح لها من الردد على بیت
النبي وال�شتزادة منه.
وملا مُرمیت اأم املوؤمنني عائ�شة  -ر�شي اهلل

وكانت اأم رومان  -ر�شي اهلل عنها
اأثناء املحنة مثا ًل للمراأة ال�شاحلةواحلماة الكرمية التي تعرف ما لها وما
علیها  ..وعا�شت فرة قا�شیة تعترب من
اأق�شى فرات حیاتها واأثر فیها ذلك
تاأثری ًا بلیغ ًا مر�شت على اإثره فالزمتها
ابنتها عائ�شة تخدمها و“ر�شها وتقوم
على اأمرها ،حتى توفاها اهلل �-شبحانه
وتعاىل -يف عهد النبي �-شلى اهلل علیه
و�شلم �-شنة �شت من الهجرة.
ولقد لقیت اأم رومان من النبي� -شلى
اهلل علیه و�شلم -كل التقدیر والحرام
والرب يف حیاتها وبعد ماتها  ..فلقد
اأوردت امل�شادر اأن ر�شول اهلل � -شلى اهلل
علیه و�شلم -ا�شتغفر لها ودعا لها ونزل
يف قربها ونام فیه لیعفیها من �شمة
القرب  ،و قال ( :من �شره اأن ینظر اإىل
امراأة من احلور العني فلینظر اإىل اأم
رومان) ..
ولقد روت الأحادیث عن ر�شول اهلل
�شلى اهلل علیه و�شلم -واأورد لهاالبخاري حدیث ًا �شحیح ًا  ..فرحم اهلل
اأم رومان وهنیئ ًا لها رو�شات اجلنان.
العدد الثالث والت�سعون
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بقلم :اأ .اإميان الطویل
اأكرمتنا وزارة الربیة باإ�شافة منه èمهارات
احلیاة الذي یحوي اأمُ�ش�ص التعامل مع
الآخرین والتحذیر من اإ�شاءة الت�شرفات
مع الغری ،واملحافظة على املرافق العامة،
واإبراز القیم الفا�شلة ،والتكیف مع كافة
�شرائح املجتمع.
اأ�شكر وزارة الربیة وال�شكر مو�شول
للموجهني واملوجهات الذین قاموا بتاألیف
هذا املنه ،èومن خالل تدری�شي لهذه املادة
وجدت تفاع ًال ملمو�ش ًا من التلمیذات كون
املوا�شیع تالم�ص واقعهن ،واملنه èقائم على
الأن�شطة دون اختبارات ،فتقوم التلمیذات
مب�شاهد “ثیلیة وم�شابقات وعر�ص ق�ش�ص
واقعیة و�شرب اأمثلة و مُم�شورات نعر�شها
من خالل جهاز احلا�شوب الخ...
ولحظت اأن هذه اخلطوة لبد اأن ت�شبقها
خطوة األ وهي اأن نفهمهم معنى احلیاة؟،
نفهمهم ملاذا نحن يف هذه احلیاة؟ ،نفهمهم
كیف مُنحب احلیاة واأي حیاة ل بد اأن
نحبها؟ ،كیف اأمُحافظ على حیاتي وملاذا
لدي مُمطلق
اأحافظ على حیاتي؟ ،وهل
q
احلریة اأن اأت�شرف بحیاتي كیفما اأ�شاء؟،
نفهمهم كیف ل اأمُعر�ص نف�شي للخطر
واأن الروح غالیة عند اهلل؟ ،نفهمهم اأنه
من الواجب األ اأتعر�ص حلیاة اأحد باأي
�شوء؟ ،نفهمهم حرمة النف�ص و�شناعة
زهق الأرواح؟ ،وعلینا اأن نعینهم اأن
یكونوا دوم ًا اأ�شوار حمایة حلیاتهم وحیاة
غریهم ،فلماذا ی�شر بع�ص ال�شباب على
اإحلاق الأذى بنف�شه كالتدخني واملخدرات
وال�شتعرا�شات املجنونة بال�شیارات على
الرغم من تكرار املاآ�شي؟! ،حتم ًا لأنهم ل
یقدرون ثمن حیاتهم ،وعلینا اأن ننبههم
األ یكونوا اأداة Œرح الآخرین ل بالكلمة
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ول بالید ولیكونوا من مُی�شمد اجلراحات
ل مُیدمیها .اإن فهم احلیاة اأمر مهم ی�شبق
درا�شة مهارات احلیاة ،فعندما نفقه احلیاة
ب�شورة �شائبة �شنح�شن التعامل معها بعون
اهلل فالأرواح غالیة ل مُتعو�ص بثمن ،وكم
اآملنا قتل الطالب ذا الأربعة ع�شر عام ًا
على ید زمیله يف املدر�شة ،هل تعتقدون
اأیها القراء الأفا�شل اأن من قدم على مثل
هذه اجلرمية مُمدرك حقیقة احلیاة؟.
احلیاة اأ�شا�شها الراحم بیننا ،والت�شامح
لی�ص من �شیم ال�شعفاء كما ی�شوق من
یدعون القوة بل بالعك�ص “ام ًا الت�شامح مع
املقدرة على الإ�شاءة ورد ال�شاع �شاعني هنا
تكمن القوة ،اأما اإXهار العنریات وخذوهم
بال�شیحة تغلبوهم هذا ال�شعف بعینه،
وحجة العاجز الذي �شیع�ص اأ�شابع الندم
بعد اأن یفیق ،فهذا نبینا مُینبهنا لأ�شا�ص
احلیاة والتعای�ص بني كافة الأحیاء
بالراحم ،ففي حدیث اأبو هریرة -ر�شي
اهلل عنه -قال :قال ر�شول اهلل � -شلى اهلل
علیه و�شلم ( :-اإن هلل مائة رحمة واحدة
بني اجلن والإن�ص والبهائم فیها یتعاطفون
وبها یراحمون وبها یتعاطف الوحو�ص
على اأولدها واأخر ت�شعة وت�شعون رحمة
یرحم اهلل بها عباده یوم القیامة) متفق
علیه.

نعم ی�شتحیل اأن نتعای�ص فیما بیننا بال
تراحم ،فالإن�شان اإن انتزعت الرحمة
من قلبه یتحول اإىل وح�ص كا�شر ،يف
اجلاهلیة ..كان الرجل یحمل ابنته فلذة
كبده فیدفنها بالراب وهي حیة اأما نبینا
الكرمی نبي الرحمة املهداة للعاملني كان
مُیالعب اأحفاده احل�شن واحل�شني  -ر�شي
اهلل عنهما  -و مُیقبلهما فریاه الأقرع بن
حاب�ص ویت�شاءل مُم�شتغرب ًا مُمتعجب ًا اأتقبلون
�شبیانكم؟ ،فقال له الر�شول � -شلى اهلل
علیه و�شلم  :-نعم ،فقال( :اإن يل ع�شرة
من الولد ما قبلت اأحد ًا منهم ،فقال له
الر�شول � -شلى اهلل علیه و�شلم  :-من ل
یرحم ل یرحم).
فهذه اأمُ�ش�ص تربویة فریدة من نبینا الكرمی
ما على املربي �شوى اأن ینهل من املعني الذي
ل ین�شب ،قبلوا اأبناءكم وكونوا قریبني
منهم ل بعیدین عنهم ابتعدوا عن الق�شوة
فالق�شوة تولد الق�شوة ،غذوهم مبا ینفع
عقولهم فال تكن ثقافتهم اأفالم الرعب
والألعاب الإلكرونیة التي حتوي العنف،
فلنح�شن الربیة فهي �شبیل ل�شالح الأبناء
بعد توفیق اهلل فهموهم معنى احلیاة كما
بینها لنا خالق احلیاة يف القراآن الكرمی
د�شتور احلیاة بعد ذلك علموهم مهارات
احلیاة .

�أ��������Ø��������Wال����������������æا

ﺍﻟﻜﺬﺏ ﺁﻓﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ
بقلم :مرمی الو�شمي

علي :هیا یا �شدیقي �شعد لنذهب اإىل �شدیقنا �شامل حتى نذاكر الدرو�ص مبنزله.
علي :ال�شالم علیكم ..اأنا علي و هذا �شدیقي �شعد ..هل �شامل موجود؟!.
اأبو �شامل :نعم ..موجود ولكنه مری�ص ویعتذر عن ا�شتقبالكما!!.
علي و �شعد :ل باأ�ص علیه یا عماه خری اإن �شاء اهلل.
اأبو �شامل :ملاذا قمت من فرا�شك یا بني؟!.
ی�ش��حك �ش��امل ث��م یقول :ل�ش��ت مری�ش�� ًا ی��ا اأب��ي ..واإمنا قل��ت لك ذل��ك حتى تخرب
اأ�شدقائي باأنني مری�ص لیذهبوا..
غ�ش��ب اأب��و �ش��امل فق��ال :ی��ا اإله��ي ..م��اذا فعل��ت ی��ا بن��ي؟! ..لقد اأ�ش��اأت
الت�شرف!!.
�ش��امل منده�ش�� ًا :ال ..ال یا اأبي و اإمنا اأردت اللعب باحلا�شوب
فقط.
اأبو �ش��امل :الكذب �ش��لوك خاط Åیا بن��ي ،اأمل تقراأ
اج َت ِن مُبوا َق ْو َل الزُّ و ِر| احل:è
قوله تع��اىلَ ..} :و ْ
.03
�شامل :اأخطاأت الت�شرف ..اأ�شتغفر اهلل
العظی��م ،واأع��دك ی��ا اأب��ي باأنن��ي لن
اأعود للكذب اأبد ًا.

واأن���ت���م ی���ا اأع����زائ����ي ..اج��ت��ن��ب��وا ال���ك���ذب ،فالكذب
اآف�����ة ال��ل�����ش��ان و���ش��ف��ة ���ش��ی��ئ��ة ل ت��ل��ی��ق بامل�شلم
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بقلم :اأ .اأحالم احلنفي

ارتفع �شوت �شربات الباب على نح ٍو غری معتاد وقت ح�شور �شامل من مدر�شته،حیث مُفتح الباب واندفع مُم�شرع ًا
باŒاه غرفته; ما اأده�ص اأخته الكربى �شلمى ،اإذ مل یكن ت�شرفه مُمعتاد ًا ،فلی�ص �شامل من یقرع الباب بهذا ال�شكل،
وميازحهم..
اأو یدخل دون اأن مُی َح ِّیي اأهله مُ
َ
اَ Œهتْ نحو غرفته لراه یجه�ص بالبكاء ..فخفق قلبها علیه Xن ًا منها اأن مكروه ًا قد حلق به ،اقربت منه لتم�شح
دموعه وت�شاأله عن �شببها :ما َ
بك یا �شامل ،هل تعر�ص اأحد لك ب�شوء؟ هل ت�شعر باأمل اأو �شیق؟
رد �شامل بعد تردد :ل ..نعم ..لقد ..لقد هزمنا..
�شلمى :من الذي همُ زم ..ه َّ
ال اأو�شحت يل!
�شامل :همُ زمنا يف مباراة الیوم بعد اأن كنا فائزین ،وحققنا اأهداف ًا رائعة..
�شلمى :ماذا؟ األهذا تبكي؟ وهل ت�شتحق مباراة اأن تنتحب لأجلها وتغ�شب؟
�شامل :نعم ت�شتحق ..لقد كانت مف�شلیة يف الت�شفیات املدر�شیة..
�شلمى :لكنها لی�شت �شوى لعبة واللعب فوز وخ�شارة ،ومن تلعب معهم هم زمالوؤك يف الدرا�شة; الذین تراهم كل یوم
و“�شي یومك برفقتهم ..األی�ص كذلك؟.
�شامل  :بلى ،ولكني ل اأحب الهزمية..
�شلمى :كلنا ل نحبها ،ولكن هل فكِّرت يف اأ�شبابها؟
أنت
نظر �شامل لأخته مُمتاأم ًال يف �شوؤالها الذي مل یفكر اأن یطرحه على نف�شه من قبل ،ثم اأطرق راأ�شه قائال :ا ِ
حمقة ..رمبا غرنا الفوز وقوتنا وحما�شة اجلماهری..
�شلمى :عزیزي ..من حقك اأن تفكر بالفوز ومن حق اإخوانك يف الفریق الآخر اأن مُیفكروا به اأی�ش ًا ،واأی ًا كان الفائز
ینبغي األ یتعكر �شفو الود بینكما ،فمن ال�شروري اأن یهتم امل�شلم بقوته اجل�شدیة ،لكن القوة لی�شت يف البدن
فح�شب ،واإمنا يف �شعة ال�شدر وتقبل الآخر ..وتذ َّكر اأن التوكل على اهلل تعاىل مُمدعاة لتی�شری اأمورك.
�شدقت ،كان اأ�شتاذنا دائم ًا یقول :العبوا بروح ریا�شیة ..الآن اأدركت ق�شده..
�شامل:
ِ

ﻣﻦ ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ
نحب ر�شول اهلل ..نتاأدب باأخالقه:
ً
ني احلبیب :ر�شول اهلل �-شلى اهلل علیه و�شلم -مُیحبك :اأن تكون ب�شو�شا يف وجه
مُب َّ
اإخوانك ،وذلك مينحك الثواب من اهلل عز وجل ،ویدخل ال�شعادة اإىل قلوبهم.
(تب�شمك يف وجه اأخیك �شدقة.)..
قال نبینا �شلى اهلل علیه و�شلم:
ُّ
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ﺍﻟﻨﺤﻠﺔ
َ
حوايل  20000نوع ًا ،لها زوجان من
النحل من احل�شرات املمُ َجنَّحة ،یعرف منها
الأجنحة ،وقرنان ا�شت�شعار وخم�ص اأعني .اأما الإبرة ،فتتواجد عند الإناç
فقط و مُت�شتخدم كو�شیلة دفاعیة ..یتغذى النحل على الرحیق وحبوب الطلع
التي Œمعها عامالت النحل من الأزهار بوا�شطة ل�شانها املعقد الطویل ،بینما
حتمل حبوب الطلع على �شالل خا�شة يف اأرجلها اخللفیة .یقطع النحل م�شافات
یه ِ�ش َفاء ،)..مُذكر النحل يف
طویلة لإنتاج كمیة قلیلة من الع�شل الذي (ِ ..ف ِ
القراآن الكرمی يف �شورة مُ�شمیت با�شمه .وهو من املخلوقات التي میزها اهلل تعاىل
بنظام عجیب يف كیانها الأ�شري والعملیة الدفاعیة والغذائیة وال�شناعیة
للخلیة والع�شل ،فاقروؤوا عنه املزید ،و�شبحوا بحمد اهلل.
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ﻭﻣﻀﺎﺕ ﺇﻳﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﺰﻭﺍﺕ ﺧﻴﺮ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ) ( ٣
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
بقلم :د/عبد الباري حممد الطاهر
اأ�شتاذ التاریخ واحل�شارة الإ�شالمیة

احلمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لول اأن هدانا اهلل رب العاملني ،وال�شالة وال�شالم اأنبیاء اهلل ور�شله اأجمعني،
وعلى خا“هم حممد املبعو çرحمة للعاملني ،وعلى اآل حممد واأ�شحابه وذریته ومن تبعهم باإح�شان اإىل یوم الدین،
وبعد:
غزو )ودان( اأو )الأبواء(
لقد خرج يف �شهر �شفر من العام الثاين للهجرة لغزو )ودان( اأو
)الأبواء( وهما متقاربان بینهما عدة اأمیال بنی مµة واملدینة،
لیهاجم عری ًا لقری�ص وبني �شمرة بقریة ودان ف�شامله �ضید بني
�شمرة ›د… بن عمرو وعقد معه حلف ًا جا  Aفیه  :ب�شم اهلل
الرحمن الرحیم ،هذا كتاب من حممد ر�شول اهلل لبني �شمرة
باأنهم اآمنون على اأموالهم واأنف�شهم واأن لهم الن�شر على من رامهم
اإل اأن یحاربوا يف دین اهلل ،ما مل یحرمونه واأن النبي – �شلى اهلل
علیه و�شلم  -اإذا دعاهم لن�شره اأجابوه علیهم بذلك ذمة اهلل
وذمة ر�شوله ،وعاد اإىل املدینة.
غزو )بوا•( ثم الع�شریة
وغزا )بوا•( بجبل ینبع يف �شهر ربیع الآخر ُیرید عری ًا لقری�ص
فیها اأمیة بن خلف ومائة من قری�ص واألفان وخم�شمائة بعری،
وXل هناك بقیة ال�شهر وبع�ش ًا من جمادى الأوىل ومل یلق حربا
ورجع اإىل املدینة.
وخرج �شریع ًا يف جمادى الأوىل اإىل غزوة الع�شریة ببطن ینبع
یعرتVش عری قری�ص التي فیها اأبو �ضØیان يف طریقها اإىل ال�شام
وهي اأغنى قوافل مµة ،حیث مولها اأهل مµة بخم�شني األف دینار
وبها األف بعری ونحو الثالثني رج ًال ،ولكنها فاتت امل�شلمني ،وXل
هناك ر�شول اهلل �-شلى اهلل علیه و�شلم -بقیة جمادى الأوىل
ولیايل من جمادى الآخرة ،و�شامله بنو مدجلو حلفاوؤهم بنو �شمرة
ورجع اإىل املدینة.
غزوة بدر
غزوة بدر الأوىل اأو ال�شغرى اأو �شفوان ،بعد عودة النبي – �شلى
اهلل علیه و�شلم  -من الع�شریة باأیام اأغار كرز بن جابر الفهري
على �شرح املدینة فخرج اإلیه النبي بامل�شلمني ومل یدركه يف هربه
بعد اأن بلغ وادي �شفوان جهة بدر فرجع اإىل املدینة ،وقد جنا
كرز بال�شرح.
م åµباملدینة بقیة جمادى الآخرة ورجب و�شعبان حتى كان
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رم�ضان واأثناء ذلك وبني غزواته كان یر�شل ال�شرایا .والغزوة
یخرج فیها الر�شول بنف�شه مع اجلی�ص ،وال�شریة ُیر�شل فیها النبي
– �شلى اهلل علیه و�شلم  -اجلنود ویختار لهم قائد ًا یكون اأمریهم،
وقلما اأطلقت الغزو على ال�شریة كغزوة موؤتة يف ال�شام مل یخرج
فیها الر�شول نف�شه.
وكان جی�شه يف غزواته و�شرایاه حتى ذلك احلني من املهاجرین
!! لیكون لالأن�شار قدو ًة يف الت�شحیة بالنف�ص والأهل والع�شریة،
وقوة الإميان ،وال�شجاعة ،وحتقیق الأمن للوطن يف كل جهة ،دون
اأن یكون عالة على الأن�شار.
درو�ص
وقبل اأن ن�شر�شل يف الكالم اأود الوقوف مع اأخي القار Çالكرمی عند
موقف املجتمع الإ�شالمي من بدایة ال�شراع يف درو�ص حمددة:
 .1مل یندفع امل�شلمون مع اأول ا�شتفزاز من امل�شركني لهم ،واإمنا
تریثوا حتى یاأتیهم الأمر .وهنا ُندرك احرام ال�شحابة
الكرام – رVضي اهلل عنهم  -لقائدهم حممد – �شلى اهلل علیه
و�شلم  ،-والن�شبا• النف�شي.
 .2التزم امل�شلمون باأمر اهلل ال�شریح لهم ،فهم ُملتزمون بحدود
اهلل ،ال ینطلقون اإل باأوامر ربانیة تعرف متى ینطلقون،
وهذا در�ش يف احرام امل�شلم ملنه èربه الذي خلقه.
 .3مل ینطلق ملواجهة امل�شركني يف املرحلة الأوىل ملدة عامني
اإل املهاجرون ،فلم ن�شهد قبل غزوة بدر اأحد ًا من الأن�شار
يف مواجهة امل�شركني ُمطلق ًا ،فامل�شلم یعرف الواجب علیه،
وینطلق منه دون اأن یلزم غریه من اإخوانه مبا األزم به نف�شه،
فاملواجهة بنی امل�شركني واملهاجرین واجبة ،لكنها يف حق
الأن�شار غری ُملزمة.
� .4شبق غزوة بدر الكربى ثماين ُحماولت حربیة ما بنی غزوة
و�شریة ُمبینة يف اجلدول التايل:
جدول یبنی الغزوات وال�شرایا قبل غزوة بدر الكربى

 .3الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،فامل�شلمون یدركون اأنهم

ا�شم الغزوة/ال�شریة

عدد املهاجرین

حمزة بن عبد املطلب

30

عبید بن احلارç

60

�شعد بن اأبي وقا�ص

8

غزوة ودان

200

 .4ومع كل هذا فامل�شلم مُی�شلم اأمره ل�شاحب الأمر املطلق وهو

غزوة بوا•

200

اهلل تعاىل ،فیجب علیه اأن یكون عامل بناء ل عامل هدم يف

غزوة الع�شریة

200

هذه احلیاة الدنیا.

غزوة بدر الأوىل

200

عبد اهلل بن جح�ص

8

ولعلك – اأخي القار – Çتلحظ اأن الذین خرجوا يف حماولت
حربیة قبل غزوة بدر كانوا من املهاجرین ،وكان اأكرب عدد
خرج ( 200مهاجراً) ،وكانت مهمتهم ب�شكل وا�شح :ا�شتطالعیة
حربیة ،واأن العدد الأكرب كان يف �شحبة النبي حممد – �شلى اهلل
علیه و�شلم .-
اأما اإجابة ال�شوؤال الثاين وهو :هل كان هذا هو جل اهتمام
امل�شلمني؟.
فال �شك اأن امل�شلمني منذ اأن مكن اهلل لهم فهموا املطلوب منهم ،ومل
یكن املطلوب خافی ًا علیهم ،وقد حدده رب العزة يف قوله تعاىل:
(ا َّل ِذینَ اإِنْ َم َّك َّناهمُ ْم ِيف ْ أَ
ال�شال َة َواآ َت مُوا ال َّز َكا َة َواأَ َم مُروا
ال ْر ِ
�ص اأَ َقا مُموا َّ
المُ مُمو ِر) احل.41:è
اق َب مُة ْ أ
هلل َع ِ
وف َو َن َه ْوا َع ِن املْ مُ ْن َك ِر َو ِ َّ ِ
ِباملْ َ ْع مُر ِ
عوامل التمكني
فامل�شلمون مُیدركون اأن التمكني لهم یعني القیام مبا یلي:
 .1اإقامة ال�شالة; لت�شتمر �شلتهم بربهم �شبحانه ،ول ین�شوا
حقیقة التوحید ،وحقیقة العبادة ،واأنهم مُخلقوا لیعبدوا
اهلل تعاىل ( وما خلقت اجلن والإن�ص اإل لیعبدون).
 .2اإیتاء الزكاة ،فهم یعلمون اأن املجتمع لن ی�شری متما�شك ًا اإل
اإذا كان اأفراده مُمتكافلني مُمت�شاندین ،ی�شعى بذمتهم اأدناهم،
وهم ید واحدة على من �شواهم ،ولی�ص بینهم حمتاج ،ول
معدوم.

م�شتخلفون يف هذا الكون ; لإعمار الأر�ص (هو ا�شتخلفكم يف
الأر�ص وا�شتعمركم فیها) ،فهم اأهل تعمری وبناء ،واأول مظهر
لتعمری الأر�ص هو ن�شر العدل فیها ،ورفع الظلم عن املظلومني
واإحقاق احلق واإبطال الباطل.

 .5وهذا الفهم الواعي جعل امل�شلمني یحر�شون على ا�شتمرار
احلیاة الطبیعیة ،ویفهمون اأن اجلهاد �شد اأعدائهم وحمایة
دولتهم اإمنا هو جزء من منظومة مُكربى هي اإعمار الأر�ص
باخلری ،والأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،واإقامة حدود
اهلل تعاىل ،وحتقیق ال�شتخالف مبعناه ال�شامل.
وقبل اأن ننتقل اإىل غزوة بدر ن�شاأل �شوؤا ًل مُمهم ًا مفاده :ملاذا تاأخر
یوم الفرقان حتى العام الهجري الثاين؟ ،وما دللة عدد امل�شلمني
من املهاجرین والأن�شار يف هذه الغزوة ،وما عالقة هذا العدد مبا
مُمياثله يف التاریخ القدمی؟ هذا وغریه هو جمال احلدیث يف املقال
القادم اإن �شاء اهلل تعاىل.
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أحب مُ
اهلل عبدً ا
یقول الإمام ابن القیم رحمه اهلل( :اإذا ا َّ
ا�شطنعه لنف�شه ،واجتباه ملحبته ،وا�شتخل�شه لعبادته،
ف�شغل همه به ،ول�شانه بذكره ،وجوارحه بخدمته).
و�شما ًل �شیجد اأن اهلل قد َ�شخَّ َر اأمُنا�ش ًا
واملتاأمل ميین ًا ِ
خلدمة دینه ،ويف املمُقابل جند اأمُنا�ش ًا ا�شتعملهم اإبلی�ص
خلدمته ،قد تفننوا يف الإف�شاد ون�شر الرذیلة واإ�شاعة
الفاح�شة ،لكن عجلة الدعوة ت�شری ،وقوافل العائدین ل

تتوقف ،وب�شائر النور یتنف�شون �شباحها.
إحیاء لالأفكار،
�شتجدون يف هذه اجلولت مواقف ًا رائعة يف الدعوة اإىل اهلل ،لعل فیها َبعث ًا للهمم ،واإیقاً Xا للعزائم ،وا ً
التفاتة �شاردة.
عمل جلیل ا�شتوحاه �شاحبه من ق�شة قراأها ،اأو فكرة َ�ش ِم َع بها ،اأو لفظة عابرة ،اأو
فر َّب ٍ
ٍ
مُ

 -1رجال مبدعون

رجل فلبیني داعیة مُمتنقل
هذه ق�شة رجل فلبیني َ�ش َر َح مُ
اهلل �شدره لالإ�شالم ،فاأخذ على نف�شه
الدعوة اإىل هذا الدین ،فذهب یتجول همُ نا وهناك یدعو اإىل اهلل.
كتب على زجاج �شیارته عبارة( :اقراأ القراآن واكت�شف الإ�شالم
واإذا اأردت مُكتب اإ�شالمیة اأوقفني)  ،وو�شع رقم جواله وموقع
اإنرنت لدعوة غری امل�شلمني .لقد اأ�شلم على یدیه الع�شرات �شواء
من اجلالیة الفلبینیة اأو الأوروبیة ،یتجول يف ِو َر�ص ال�شیارات
ویحاور الناطقني بلغته یحدثهم عن الإ�شالم ویتلطف بهم ،ویوزع
علیهم املطویات ،وی�شرح لهم ف�شل هذا الدین ،وهم یتاأثرون من
غریته و�شدقه وحر�شه ،ویعلن بع�شهم اإ�شالمه ،لقد �شغلته
الدعوة اإىل اهلل عن كل �شيء ف�شارت همه الأكرب ،فه َّ
ال اأی َق َ�شت
وهمم ال�شائرین؟!.
ق�شته عزائم العاملنيِ ،
مهاجر من ترینداد
احتفظت بق�شا�شة من جملة امل�شتقبل الإ�شالمي منذ ع�شر �شنوات
فیها ق�شة موؤثرة لرجل ا�شمه داوود ،اأنقلها لكم كما قراأتها وهي
بقلم الأ�شتاذ حممد بن علي القعطبي یقول{ :داوود zمهاجر من
ترینداد (وهي جزیرة �شغریة يف البحر الكاریبي) اإىل نیویورك
بالولیات املتحدة يف فرة مُمبكرة يف عام  1940م ،حیث مل یكن يف
حي (بروكلني) اأي م�شجد ،ويف نیویورك كلها ل یوجد �شوى م�شاجد
تعد على اأ�شابع الید الواحدة ،وهاله اأن امل�شلمني يف تلك املنطقة ل
فر Æداود غرفة من منزله وعزم اأن یجعلها م�شجد ًا مُی�شلqي
ی�شلونq ،
فیه م�شلمو (بروكلني) ،وجعل یزور Œمعات امل�شلمني الذین كان
اأغلبهم قد تنكqر لالإ�شالم وجعله وراءه Xهورهم فاأخذ ،یدعوهم
لیجتمعوا عنده يف بیته لل�شالة ..وكانت اأغلب نداءاته تذهب
اأدراج الریاح يف جمتمع �شیطرت علیه املادیة ب�شتى �شورها..
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وانبهر املهاجرون من امل�شلمني فیه باحل�شارة الغربیة ،مل ییاأ�ص
داود ومل َی ِكل و�شلك طریق ًا اآخر ،وكان یذهب اإىل ال�شاط Åوهو
قریب من بیته فینتظر املراكب القادمة ی�شاأل عن امل�شلمني فیها،
فاإذا وجد مُم�شلم ًا اأخذه اإىل بیته وجهز له ال�شاي و�شلى معه ،واإذا
مل یجد �شاأل عن عمال املركب اإن كان فیهم م�شلمون فیاأخذهم اإىل
بیته ویتجاذب معهم اأطراف احلدیث ویح�شهم على العمل للدین.
وبعد جهد متوا�شل بداأ عدد من امل�شلمني مُیقبل على بیته لل�شالة
فیه ،والتف حوله عدد منهم فكونوا نواة طیبة �شاهمت فیما بعد
يف الدعوة اإىل اهلل .وقد مُكتب لداود احل èوالتقى بامللك فی�شل
علیه رحمة اهلل تعاىل.
قررا اأن یجعال من هذا البیت الذي
وملا تقد qمت به وبزوجته ال�شن q
اأ�شبحت قیمته تزید على ملیوين دولر لأهمیة موقعه نفع ًا لهما
بعد موتهما ،فك qونا جمعیة اإ�شالمیة وقفیة وباعا منزلهما بدولر
واحد لهذه اجلمعیة الوقفیة لیظل هذا العمل لهما بعد موتهما
مُذخراً ،وما لبث اأن تويف داود �شنة 1945م وحلقت به زوجته.
والیوم وقد امتالأ حي بروكلني يف نیویورك مبا ل یزید على اأربعني
م�شجداً ،واأ�شبحت مدینة نیویورك وهي ت�شم ما یزید على ((225
م�شجداً ،فاإن اأحد ًا ل ین�شى (م�شجد داوود) ذلك امل�شلم الذي قدم
من ترینداد فدعا اإىل اهلل وحده وجاهد بدعوته و�شرب وختم
حیاته بوقف منزله م�شجد ًا ومعهد ًا لتعلیم القراآن الكرمی  ،رحمه
اهلل وزوجته رحمة وا�شعة واأ�شكنهما ف�شیح جناته .
الدعاء لالأبناء بال�شالح من اأهم الو�شائل الدعویة
جاء رجل اإىل عبد اهلل بن املبارك -رحمه اهلل -ی�شكو له عقوق
ولده ،فقال له :اأَ َد َع ْو َت علیه؟ قال :بلى! فقال :اأنت اأف�شدته.
اأردت من وراء ذكر هذه الق�شة اأن اأنبه اإىل اأن من اأهم الو�شائل
الدعویة اإىل اهلل الدعاء ،فالدعاء بال�شقاء والهالك یقع ،وكذلك

الدعاء بال�صالح والهداية والتوفيق يقع .فما �أحوج العاملني يف احلقل الإ�سالمي �إىل �أن يُ كرثوا من الدعاء والت�ضرع بني يدي اهلل وذلك
ب�أن يجعل يف قولهم بركة و�سداداً ،و�أن يُ كتب على �أيديهم هداية النا�س ،و�أن يُ �صلح �أبناءهم وذراريهم.
أنت �أيتها الداعية قبل ممار�سة �أي ًا مما ذكرت ُ
اخل بربك و ُمدَّ كفيك �إليه وادعه بابتهال وت�ضرع
�أخي اخلطيب ،و�أنت �أيها املُحا�ضر ،و� ِ
ب�إحلاح �أن يرزقك ال�صدق والإخال�ص ،و�أن يُ �سددك يف قولك ويفتح لك قلوب النا�س.
 -2ن�ساء ُمبدعات
�أجاب على �س�ؤالها ف�أ�صبحت داعية
هذا �أحد ال�شباب وفقه اهلل ،كان ٌيقيم حما�ضرات ًا ودرو�س ًا ن�سائية يف منزله لن�ساء احلي من وراء حجاب ،وكان ي�سمع عن �شابة ُُمهملة
ُمت�ساهلة ُمت�أثرة بامل�سل�سالت والأفالم واملو�ضة ،تتهاون ب�ش�أن املحا�ضرات الدينية الن�سائية ،وابنة �أخيها كانت ممن حت�ضرن درو�س هذا
الأخ ،قال :ويف يوم من الأيام �أو�صلت يل ابنة �أخي من هذه ال�شابة ورقة فيها �س�ؤال فقهي ،وكان هذا ال�شاب الداعية ذكي ًا يف دعوته،
حري�ص ًا على ترغيب النا�س يف الدين ،ف�أجاب على �س�ؤالها ب�أ�سلوب لطيف ،و�أثنى عليها بكالم خفيف على �س�ؤالها و�أن فيها اخلري ،قال:
فكان رده على جوابها ُمفتاح ًا الن�شراح �صدر هذه الفتاة فالتزمت بدينها ،وبد�أت حت�ضر املحا�ضرات ،و�أ�صبحت فيما بعد ُمعلمة للتحفيظ
وداعية �إىل اهلل ُتلقي املحا�ضرات� .إنها و�سيلة ب�سيطة ا�سمها الثناء.
�أيها العاملون يف احلقل الإ�سالمي ،بني �أيديكم قلوب النا�س ت�ستطيعون �أن حتركوها وتنفذوا �إليها �إن �أنتم �أح�سنتم خُماطبتها و�إثارتها
بدغدغة العاطفة فيها� ،إن الأ�سلوب القا�سي ،ومواجهة النا�س باقرتافهم الكبائر واملعا�صي ،واحلِدَّ ة بال لني ،وال�شدة بال رحمة ،والتج ُّهم
بال ِرفق من �أهم الأ�سباب التي ُتنفِّر النا�س و ُتبعدهم.
�أرفقوا بالنا�س ،وتلطفوا بهم ،وليكن همكم �إنقاذهم من النار وقبل ذلك �إنقاذ �أنف�سكمَ ..( ،يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آ َمنُوا ُقوا �أَنف َُ�س ُك ْم َو َ�أ ْه ِلي ُك ْم َنار ًا
َو ُقودُهَ ا النَّا�سُ َوالحْ َِجا َر ُة .)..
�أرجو من كل من قر�أ مو�ضوعي هذا �أن يُ �شاركنا ب�إر�سال ق�ص�ص م�ؤثرة واقعية مما عا�شها وعرف �أ�صحابها مع ذكر امل�صدر ،لنكون �سواء يف
الأجر �إن �شاء اهلل ،فالعمل لهذا الدين م�س�ؤولية اجلميع.

الهجر يا جاري
عال َم
ُ
������ي ������صُ �����غ�����تُ �أ������ش�����ع�����اري
ِب�������دَ ْم������� ِع� ْ
�����ن
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�������������ر���������������
و�أَ ْم�
َ
َ
َل����������� َع� َّ
�����������������وت ي������أت�����ي�����ن�����ي
����������ل امل�
َف���������� َت���������� ْن����������دَ ُم ِح������� ْي������� َن������� َه�������ا ملَّ������ا
�إذا م�������ا ُ
���������ي
احل�����������������زْ نُ �أ َّر َق���������� ِن� ْ
أرج�������������������و �أن ُت���������������س�������ا ِن�������دَ ين
� ُ
و�أن� ُ
����م
��������ر �� َ�������ص�������� ْو َب م�����ن� ِ
����ز ِل����� ُك� ْ
��������ظ� ُ
�����������اري
ع�������ل�������ا َم ع�������ل�������ا َم ي���������ا ج�
ْ
آالم������������������������������ي و�أح���������������������������زا ْ
ين
و�
ْ
ت������ق������ا ِب������ ُل������ن������ي ف����� َت�����ج����� َه����� ُل�����ن�����ي
����������������م
ك���������������أين م���������ا �أُج�����������������ا ِو ُر ُك�
ْ
����������������ب �أنيِّ ع������ل������ى خ������ط������ ٍ�أ
وهَ �
ْ
��������������������������رين
�������وج��������ه��������ن��������ي و َذ ِّك
ف� ِّ
ْ
وي������������ا �أه���������ن���������ى َم��������� َ������س������� َّرات�������ي
�����ي �� َ���ض���� ْي���� َف���� ًا
�إذا م������ا ِج������ ْئ������ َت������ ِن� ْ
�����������ي ِف�������� ْي� َ
�������ك �أَلحْ َ ����������������اين
�أُ َغ������������ ِّن�
ْ
����ي
ف��������أن�������تَ ال������� َّ����س����� ْع�����دُ يف َب����� ْي����� ِت� ْ

������ر ي�������ا َج���������اري
َع������ل������ا َم ال������� َه� ْ
������ج� ُ
����ج����� َم����� ُع�����ن�����ا ِر�� َ�������ض��������ا ال������� َب�������اري
َي� ْ
َو َع� َّ
���������م �� َ��������ش����������أنَ ِم�������ق�������داري
���������ظ� َ
َ
�������������ذاري
وال َت�����������������د ِري ِب���������������أَ ْع�
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�لإ��bت�����ص��اد �لإ���ص��ام��ي

ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻨﻬﺞ ﺣﻴﺎﺓ
بقلم :د .اأ�شرف دوابه

ی�شهد املا�شي واحلا�شر اإخفاق ًا للنظریات القت�شادیة الو�شعیة يف حتقیق الأمن النف�شي والروحي جنب ًا اإىل جنب
مع الأمن املادي لالإن�شان ،حیث نظرت تلك النظریات لالإن�شان على اأنه كائن ع�شوي جل همه اإ�شباع غرائزه و�شهواته
وحاجته املادیة ،دون اأیة اعتبارات اأخالقیة اأو روحیة .وكان من نتیجة ذلك اأن تفاقمت امل�شكالت �شواء على امل�شتوى
القت�شادي اأو الجتماعي اأو الثقايف من بطالة وت�شخم وانحالل اأ�شري وتفلت اأخالقي وذوبان للهویة.
ویرجع ذلك يف املقام الأول اإىل طبیعة تلك النظریات القت�شادیة
الو�شعیة ،حیث اعتمدت على العقل كم�شدر وحید للمعرفة ،رغم
اأن العقل ل یدرك كل �شيء ،وهذا ما فطن اإلیه املنه èالقت�شادي
الإ�شالمي من قبل ،فهو ل یلغي العقل بل ی�شمو ب�شاأنه يف اإطار
دائرة حتكمه من الكتاب وال�شنة ،وبذلك ميار�ص العقل دوره كاأداة
لكت�شاب املعرفة ولی�ص م�شدر ًا وحید ًا للمعرفة ،ول ا�شطدام بني
العقل والوحي ،فاهلل الذي خلق العقل هو الذي اأنزل له الوحي
لإر�شاده.

الإ�شالم میزان ثابت

یحابي اأحداً; لأنه من رب العاملني الذي یزن باحلق الإلهي للجمیع
ول یحیف على اأحد .فبهذا املیزان تاأمن الب�شریة من ا�شطراب
الأهواء ،واختالف الأمزجة ،وت�شادم امل�شالح واملنافع .یقول اهلل
اب َواملْ َ
ِیزانَ
تعاىلَ } :ل َق ْد اأَ ْر َ�ش ْل َنا مُر مُ�ش َل َنا ِبا ْل َب ِّی َن ِ
ات َو َاأن َْز ْل َنا َم َع مُه مُم ا ْل ِك َت َ
َّا�ص ِبا ْل ِق ْ�ش ِط| (�شورة احلدید ،(25 ،وبغری هذا املیزان
ِل َیقمُو َم الن مُ
الإلهي الثابت يف منه èاهلل و�شریعته ل یهتدي النا�ص اإىل العدل،
واإن اهتدوا اإلیه مل یثبت يف اأیدیهم میزانه ،وت�شطرب حیاتهم يف
مهب اجلهالت والأهواء.

الأزمة القت�شادیة العاملیة �شرة نافعة

لقد جاءت كل الر�شالت لتقر يف الأر�ص ،ويف حیاة اخللق میزانا وقد ك�شفت الأزمة املالیة العاملیة التي انفجرت بالولیات املتحدة
ثابت ًا ،ترجع اإلیه الب�شریة يف كل �شكناتها وحركاتها ،میزان ًا ل الأمریكیة عام 2008م عن اأزمة النظام الراأ�شمايل وعجزه عن
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حتقیق ال�شتقرار للنا�ص اأو اإ�شعادهم ،فتبخرت اأم��وال النا�ص
واآمالهم ،وتراكمت اآلمهم ،وازدادت حیاتهم تخبط ًا وا�شطراب ًا.
كما �شقط النظام ال�شراكي �شریع ًا من قبل يف نهایة الثمانینات
من القرن املا�شي معلن ًا عن وفاة دولة عظمى كانت ت�شمى الحتاد
ال�شوفیتي ،تارك ًا �شعبه یعی�ص يف بحر جلي من الفقر واحلرمان.
ورغ��م ما نت èعن الأزم��ة املالیة العاملیة من تبعات �شلبیة على
القت�شاد العاملي ،اإل اأنه ولد من رحمها مُفر�ش ًا للم�شلمني لعل من
اأهمها اهتمام ال��دول واملوؤ�ش�شات الغربیة بالنظام القت�شادي
الإ�شالمي فكر ًا وتطبیق ًا ،بعد اأن اأیقنوا اأنه ل مكان يف هذا النظام
للربا اأو املقامرة اأو بیع الدین اأو اجل�شع اأو الطغیان ،وهى الأ�شباب
الرئی�شة التي فجرت الأزمة املالیة العاملیة.
وقد اأعیا ال��دول واملوؤ�ش�شات الغربیة البحث واأ�شناهم اجلهد
لفتقادهم لوجود منوذج لنظام اقت�شادي اإ�شالمي تطبیقي ب�شورة
متكاملة ومثالیة على اأر�ص الواقع ،خا�شة وهم یرون انف�شام ًا
بني الفكر والتطبیق ،حتى اأ�شبح حال امل�شلمني فتنة لغریهم،
فهم ما زالوا یعی�شون يف غیابات الدول املتخلفة حقیقة النامیة
تاأدب ًا ،وبني اأیدیهم منه èاقت�شادي رباين قادر على اإخراجهم من
الظلمات اإىل النور ،ومن التخلف املادي اإىل التقدم املادي والروحي
 ،ولكنهم مل یتبنوا هذا املنه èب�شورة جادة ومتكاملة ،بل ل�شان
حالهم ال�شری وراء ال�شراكیة تارة ،واتخاذ الراأ�شمالیة �شبی ًال
تارة اأخرى ،وترقیع ال�شراكیة بالراأ�شمالیة تارة ثالثة ،فتحقق
فیهم ويف غریهم �ش اهلل الكونیة ( َّل ْی َ�ص ِباأَ َما ِن ِّی مُك ْم َول اأَ َم ِ ِّ
اين اأَ ْهلِ
وءا مُی ْج َز ِب ِه َو َ
اهلل َو ِل vیا َو َ
ل
ل َی ِج ْد َلهمُ ِمن دمُونِ ِ q
ا ْل ِك َت ِ
اب َمن َی ْع َملْ مُ�ش ً
ریا) (�شورة الن�شاءَ } ،(123 ،فاإِ َّما َیاأْ ِت َی َّن مُكم ِّمنِّي همُ دً ى َف َم ِن ا َّت َب َع
َن ِ�ش ً
�ص َعن ِذك ِْري َفاإِنَّ َلهمُ َم ِع َ
همُ دَ ايَ َف َال َی ِ�شلُّ َو َل َی ْ�ش َقى َو َم ْن اأَ ْع َر َ
ی�ش ًة
ال َر ِّب ِ َ
َ�شن ًكا َو َن ْح مُ�ش مُر مُه َی ْو َم ا ْل ِق َیا َم ِة َاأ ْع َمى َق َ
مل َح َ�ش ْر َت ِني اأَ ْع َمى َو َق ْد
ریا َق َ
ن�شى|
مُكنتمُ َب ِ�ش ً
ال َك َذ ِل َك اأَ َتت َْك اآ َیا مُت َنا َف َن ِ�شی َت َها َو َك َذ ِل َك ا ْل َی ْو َم مُت َ
(�شورة طه.(126-123 ،

القت�شاد الإ�شالمي نظام رباÊ

اإن النظام القت�شادي الإ�شالمي یتمیز باأن نظام رباين �شامل
كامل ،حیث ی�شتمد اأ�ش�شه ومنهجه من �شمول وكمال و“ام الإ�شالم
ذاته }ا ْل َی ْو َم اأَ ْك َملْتمُ َل مُك ْم ِدی َن مُك ْم َو َاأ ْ َ
“ ْمتمُ َع َل ْی مُك ْم ِن ْع َم ِتي َو َر ِ�شیتمُ َل مُك مُم
الإِ ْ�ش َال َم ِدی ًنا| (�شورة املائدة ،(3 ،وما و�شعه من �شوابط واأحكام
}لی� َ�ال ِف مُق َر ْی ٍ�ص
حتقق للب�شریة جمعاء الأمن الروحي واملادي ِ ِإ
اإِ َ
یال ِفه ِْم ِر ْح َل َة ِّ
ال�ش ْی ِف َف ْل َی ْع مُبدمُ وا َر َّب هَ َذا ا ْل َب ْی ِت ا َّل ِذي
ال�ش َتاء َو َّ
اأَطْ َع َم مُهم ِّمن مُجو ٍع َواآ َم َن مُهم ِّم ْن َخ ْو ٍف| ( �شورة قری�ص ،(4-1 ،فهو نظام
عقائدي یرتبط ارتباط ًا ع�شوی ًا ووثیق ًا بعقیدة التوحید عبادة
واإميان ًا واأخ��الق� ًا ،ویراعي الفطرة الإن�شانیة ،ویر�شخ مفاهیم
الأخالق الفا�شلة ،ویوؤكد على �شد حاجات املجتمع.

اإن غایة النظام القت�شادي الإ�شالمي هو “كني الإن�شان من القیام
باملهمة التي وكله اهلل تعاىل بها على الأر�ص وهي البناء والتعمری
أر�ص
والإ�شالح ولی�ص التخریب والهدم والتدمری (هو اأن َْ�شاأَ مُك ْم من ال ِ
وا�ش َت ْع َم ِر مُك ْم فیها) (�شورة قری�ص ،(4-1 ،لتحقیق العبودیة اخلال�شة
ْ
الن���� َ�ص اإِ َّل ِل َی ْع مُبدمُ ون|(�شورة
اجل��نَّ َو ْ إِ
هلل رب العاملني } َو َم��ا َخ َلقْتمُ ْ ِ
الذاریات ،(56 ،فاملنه èالقت�شادي يف الإ�شالم منه èمتكامل بدء ًا
من ق�شیة ال�شتخالف باعتبار امل��ال م��ال اهلل تعاىل والب�شر
م�شتخلفون فیه وفق ًا لإرادة اهلل تعاىل  -املالك احلقیقي للمال ،-
ومرور ًا بالقواعد التي حتكم الإنتاج وال�شتهالك والأرباح وتوزیع
وتداول الدخل والرثوة.
والإ����ش���الم دی��ن ی �اأم��ر ب��الأخ��ذ مب��واط��ن ال��ق��وة  -ومنها القوة
القت�شادیة  -كو�شیلة لتحقیق غایة الإن�شان يف الأر�ص ول ینظر
اإلیها كغایة يف حد ذاتها  -كما يف املنظومة الغربیة  -توؤدي يف
�اك َّ مُ
نهایة املطاف اإىل الإف�شاد يف الأر���ص } َوا ْب� َت� ِغ فِی َما اآ َت� َ
اهلل الدَّ ا َر
ن�ص َن ِ�شی َب َك مِنَ الدُّ ْن َیا َواأَ ْح ِ�شن َك َما اأَ ْح َ�شنَ َّ مُ
اهلل اإِ َل ْی َك
ْال ِآخ َر َة َو َل َت َ
�ص اإِنَّ َّ َ
ْ�ش ِدینَ | (�شورة الق�ش�ص،
َو َل َت ْب ِغ ا ْل َف َ�شا َد ِيف ْ أ
اهلل َل مُی ِح ُّب املْ مُف ِ
الَ ْر ِ
َّ
اهلل َو َ
 ،(77مُ
�ص مُمف ِْ�ش ِدینَ |
}ك مُلو ْا َوا�شْ َر مُبو ْا ِمن ِّرز ِْق ِ
ل َت ْع َث ْو ْا ِيف الأَ ْر ِ
(�شورة البقرة.(60 ،

اإن قوة علم القت�شاد الإ�شالمي تبدو يف كونه علم ًا توجیهی ًا ل
یقت�شر على ال�شلوك القت�شادي من اإنتاج وتوزیع وا�شتهالك
وتدبری فح�شب بل یتعدى ذلك اإىل التوجیه نحو ال�شلوك الإن�شاين
الر�شید الذي یحقق التوازن بني اجلانب النف�شي واجلانب املادي
مبیزان قوامه العدل والإح�شان والرحمة ،ل الفح�شاء واملنكر
اب ِت ْب َیا ًنا ِّل مُك ِّل َ�ش ْيءٍ َوهمُ ��دً ى َو َر ْح َم ًة
والبغيَ } ،و َن َّز ْل َنا َع َل ْی َك ا ْل ِك َت َ
ني اإِنَّ َ q
َو مُب ْ�ش َرى ِلل مُْم ْ�ش ِل ِم َ
اهلل َیاأْ مُم مُر ِبا ْل َع ْدلِ َوالإِ ْح َ�شانِ َو ِاإی َتاء ِذي ا ْلق ْمُر َبى
َو َی ْن َهى َع ِن ا ْل َف ْح َ�شاء َواملْ مُن َك ِر َوا ْل َبغ ِْي َی ِع مُظ مُك ْم َل َعلَّ مُك ْم َت َذ َّك مُرونَ | (�شورة
النحل.(.90-89 ،

القت�شاد الإ�شالمي منه èحیاة

اإن القت�شاد الإ�شالمي يف حقیقته منه èحیاة باعتباره منهج ًا
ربانی ًا متكام ًال مبناه واأ�شا�شه على احلكم وم�شالح النا�ص جمیع ًا يف
املعا�ص واملعاد ،وهو عدل كله ،ورحمة كله ،وم�شالح كله ،وحكمة
كله .وهو یحمل من الثوابت واملتغریات ما یربط فقه الن�ص بواقع
الع�شر ،فی�شل الع�شر بالن�ص ،ویر�شد بالن�ص وقائع الع�شر ،وی�شمو
بالع�شر اإىل اأفق الن�ص.
فما اأحوجنا اإىل الهتمام بهذا القت�شاد الرباين داخلی ًا بح�شن
تطبیقه ،وخارجی ًا بح�شن ت�شویقه رحمة بالعاملني } َو َما اأَ ْر َ�ش ْل َن َ
اك
اإِ َqل َر ْح َم ًة ِqل ْل َع َاملِنيَ| (�شورة الأنبیاء  (107خا�شة واأن العامل مت�شوق
اإلیه للخال�ص من اأزمته املالیة التي اأ�شابت القت�شاد العاملي يف
�شمیمه.
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ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ
بقلم :د .ولید خالد الربیع

نذ nر pب pه nو pذك rnرى pلل ُrموؤp rم pن n
نز nل pاإ nل rی ُµم uمن sر uب ُr µم
نز nل pاإ nل rی nك nف nال nی ُµن pيف �nض rد pر nك nح nر u êlمنrهُ pل ُت p
نی ا sت pب ُعو rا nما اأُ p
اب اأُ p
قال عز وجل) :امل�ص pك nت l
nو n
ال nت sت pب ُعو rا pمن ُدو pن pه اأr nو pل nیاp bn Aلی ًال sما nت s ònك ُرون ( nالأعراف ،1�3:اأمر �شبحانه باتباع كتابه لأنه �شبیل الهدایة وطریق النجاة كما
قال عز وجل) :اإpن sهò�n nا ا rلق ُrراآنp nی rه pد… pللp sتي pه nي اأn br nو ُم (..الإ�شراء.9 :
یقول ال�شاطبي) :اإن الكتاب b -د تقرر  -اأنه كلیة ال�شریعة ،وعمدة امللة ،وینبوع احلكمة ،واآیة الر�شالة ،ونور الأب�شار
والب�شائر ،واأنه ال طریق اإىل اهلل �شواه ،ول جناة بغریه ،ول “�شك ب�ضيُ Aیخالفه(.
واإتباع الكتاب الكرمی وامتثال اأحكامه وتكالیفه متوقف على
الفهم ال�شحیح لالأدلة ال�شرعیة قبل ال�شروع يف العمل مبوجبها،
لأن ُح�شن الفهم ُمقدمة ل�شحة العمل ،اإذ اإن اجلهل بدالالت
الن�شو�ص والفهم اخلاط Åله �ضبب األ وهو �شوء التطبیق ومالفة
مراد ال�شارع من و�شع الأحكام ،ويف هذا یقول ابن القیم�) :شحة
وح�شن الق�شد من اأعظم نعم اهلل التي اأنعم بها على عبده،
الفهم ُ
بل ما اأعطي عبد عطاء بعد الإ�شالم اأف�شل ول اأجل منهما ،بل هما
�ضاbا الإ�شالم ،وقیامه علیهما ،وبهما یاأمن العبد طریق املغ�شوب
علیهم ال��ذی��ن ف�شد ق�شدهم ،وط��ری��ق ال�شالني ال��ذی��ن ف�شدت
فهومهم ،وی�شری من املنعم علیهم الذین ح�شنت اأفهامهم وق�شودهم،
وهم اأهل ال�شرا• امل�شتقیم الذین اأُمرنا اأن ن�شاأل اهلل اأن یهدینا
�شراطهم يف كل �ضالة(.
ویقول �شیخ الإ�شالم ابن تیمیة) :حاجة الأمة ما�ضة اإىل فهم
ال��ق��راآن ال��ذي ه��و حبل اهلل املتني وال��ذك��ر احلكیم وال�شرا•
امل�شتقیم(.
ومن اأهم املطالب لØهم القراآن الكرمی ) معرفة مقا�شده الكرمية
وغایاته اجللیلة ( ،ومقا�شد القراآن الكرمی ،هي الأ�شول الكلیة
والقواعد العامة وامل�شالح العظیمة التي اأودعها اهلل القراآن
الكرمی.
وهنا یرد �شوؤال وهو :كیف ُميµن معرفة مقا�شد القراآن الكرمی؟.
اإن التدبر ال�شحیح والفهم ال�شدید من اأهم اأ�ش�ص اإدراك مقا�شد
القراآن ،وقد بذل العلماء قدمي ًا وحدیث ًا جهود ًا كبریة ،واأم�شوا
اأوقات ًا كثریة يف التاأمل والتدبر وال�شتقراء للوقوف على مقا�شد
القراآن الكرمی الكلیة واجلزئیة ،وقد تنوعت املقا�شد التي وقفوا
علیها ،وتعددت الغایات التي اهتدوا اإلیها ،وهذا ما توؤكده اأبحاثهم
النفی�شة التي اأودعوها يف م�شنفاتهم ومقالتهم ،وهذه جولة
ُموجزة بنی تلك النفائ�ص املنثورة لنقف على ما انتهى اإلیه اجتهاد
العلماء من Xن مبقا�شد القراآن الكرمی ،فیعرف امل�شلم حني یتلو
هذا القراآن العظیم ما فیه من املقا�شد اجللیلة والغایات الكرمية
فیعترب وميتثل وینتفع.
قال ال�شاطبي يف املوافقات ُمبین ًا مق�شود القراآن الأول) :وهو الذي
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نبه علیه العلماء ،وعرفوه ماأخوذ ًا من ن�شو�ص الكتاب; منطوقها
ومفهومها ،على ح�شب ما اأداه الل�شان العربي فیه ،وذلك اأنه ُمكون
من العلوم على ثالثة اأجنا�ص هي املق�شود الأول :اأحدها :معرفة
املتوجه اإلیه ،وهو اهلل املعبود �شبحانه ،والثاين :معرفة كیفیة
التوجه اإلیه ،والثالث :معرفة ماآل العبد ،لیخاف اهلل ویرجوه،
وهذه الأجنا�ص الثالثة داخلة حتت جن�ص واحد وهو املعبود،
عرب عنه قوله تعاىل) :وما خلقت اجلن والإن�ص اإل لیعبدون(،
فالعبادة هي املطلوب الأول.
ف��الأول :یدخل حتته علم ال��ذات وال�شفات والأف��ع��ال ،ویتعلق
بالنظر يف ال�شفات اأو الأفعال ،والنظر يف النبوات ،لأنها الو�شائط
بنی املعبود والعباد.
والثاين :ی�شتمل على التعریف باأنواع التعبدات من العبادات
والعادات واملعامالت ،وما یتبع كل واحد منها من املكمالت ،وهي
اأنواع فرو�ص الكفایة.
والثالث :یدخل �شمنه النظر يف ثال çمواطن :املوت وما یلیه ،ویوم
القیامة وما یحویه ،واملنزل وامل�شتقر الذي ی�شتقر فیه ،و ُمكمل هذا
اجلن�ص الرغیب والرهیب ،ومنه الإخبار عن الناجني والهالكني
واأحوالهم ،وما اأداهم اإلیه حا�شل اأعمالهم( اأه� باخت�شار.
وقال الزرك�شي يف الربهان  -ومثله القا�شي ابن العربي يف قانون
التاأویل ) :-واأم��ا علوم القراآن ثالثة اأق�شام :توحید وتذكری
واأحكام:
فالتوحید :تدخل فیه معرفة املخلوقات ومعرفة اخلالق باأ�شمائه
و�شفاته واأفعاله .والتذكری :ومنه الوعد والوعید واجلنة والنار
وت�شفیة الظاهر والباطن.
والأحكام :ومنها التكالیف كلها وتبیني املنافع وامل�شار والأمر
والنهى والندب.
n
هl
احد (.. lالبقرة ،163:فیه التوحید كله
فالأولn ) :واإn pل ُه ُr µم اإpل nو p
فى الذات وال�شفات والأفعال ،والثاينَ ( :و َذ ِّك ْر َفاإِنَّ ِّ
الذك َْرى َتن َف مُع
اح مُكم َب ْی َن مُهم  )..املائدة،49:
املْ مُوؤْ ِم ِننيَ) الذاریات ،55:والثالث ( َواأَنِ ْ
(قلْ همُ َو َّ مُ
ولذلك قیل يف معنى قوله � -شلى اهلل علیه و�شلم  :-مُ
اهلل
اأَ َحدٌ ) الإخال�ص 1:تعدل ثلث القراآن یعنى يف الأجر ،وذلك ف�شل

التدبر ال�شحیح والفهم ال�شدید من اأهم اأ�ش�ص اإدراك مقا�شد القراآن
اهلل یوؤتیه من ی�ضا ،Aوقیل :ثلثه يف املعنى ،لأن القراآن ثالثة
اأق�شام كما ذكرنا ،وهذه ال�شورة ا�شتملت على التوحید ،وبهذا
املعنى �ضارت فاحتة الكتاب اأم الكتاب لأن فیها الأق�شام الثالثة:
ین(  ،واأما الأحكام
فاأما التوحید فمن اأولها اإىل قولهn ) :ی rو pم الدp u
)اهد nنا(
ف� )اإیاك نعبد واإیاك ن�شتعني( ،واأما التذكری فمن قوله:
p
اإىل اآخرها ،ف�ضارت بهذا )اأ qما( لأنه یتفرع عنها كل نبت ،وقیل
�ضارت )اأ qما( لأنها ُمقدمة على القراآن بالقبلیة والأم قبل البنت(
اأه�.
وقال الزرقاين يف مناهل العرفان  :اإن هلل تعاىل يف اإنزال كتابه
العزیز ثالثة مقا�شد رئی�شیة :اأن یكون هدایة للثقلني ،واأن یكون
اآیة لتاأیید النبي – �شلى اهلل علیه و�شلم  ،-واأن یتعبد اهلل خلقه
بتالوة هذا الطراز الأعلى من كالمه املقد�ص.
وهدایة القراآن “تاز باأنها عامة وتامة ووا�شحة :اأما عمومها
فالأنها تنتظم الإن�ص واجل��ن يف كل ع�شر وم�شر ويف كل زمان
وح َي ِاإ َ َّ
نذ َر مُكم ِب ِه
يل هَ َذا ا ْلق ْمُراآنمُ لأمُ ِ
ومكان قال اهلل �شبحانهَ ..( :واأمُ ِ
اب اأn n
نز rل nنا ُه
َو َمن َب َل َغ  )..الأنعام ،91 :وقال جلت حكمته ) nوهò�n nا pك nت l
ُم nبا nر lك ُّم �nضد ُ¥ uا sل n …òpب n r
ُنذ nر اأُ sم ا rلق ُnرى nو nم rن nح rو nل nها (..
نی nیدr nی pه nو pلت p
اهللq
الأنعام ،92:وقال عز ا�شمهُ :
َّا�ص ِاإ ِّين َر مُ�ش مُ
ول ِ
)bلْ َیا اأَ ُّی َها الن مُ
ِاإ َل ْی مُك ْم َجمِیع ًا  )..الأعراف.158:
اأم��ا “��ام ه��ذه الهدایة فالأنها احتوت اأرق��ى واأوف���ى ما عرفت
الب�شریة وعرف التاریخ من هدایات اهلل والنا�ص ،وانتظمت كل ما
یحتاج اإلیه اخللق يف العقائد والأخالق والعبادات واملعامالت على
اختالف اأنواعها ،وجمعت بنی م�شالح الب�شر يف العاجلة والآجلة،
ونظمت عالقة الإن�شان بربه وبالكون الذین یعی�ش فیه ،ووفقت

بطریقة حكیمة بنی مطالب الروح واجل�شد ،اقراأ اإن �شئت قوله
rرب اأnن ُت nولُّو rا ُو ُجوهr µُ nم n bpب nل امل�r n rض pر n ¥pواملn rغ rpر pب nو nل�pµنs
�شبحانهs ) :ل rی �nص ال s p
اب nوال sن pب uی n
نی nواآ nتى
rرب nم rن اآ nمنp nب p q
اهلل nوا rل nی rو pم ال pآخ pر nواملn rالآ pئ p µnة nوا rل n µpت p
ال s p
املn n r
ال nع nلى ُح uب pه nذ pو… ا rلق ُrر nبى  (..البقرة ،177 :اإىل غری ذلك من
الآیات الكثریة.
واأما و�شوح هذه الهدایة فلعر�شها عر�ش ًا رائع ًا موؤثراً ،توافرت فیه
كل و�شائل الإی�شاح وعوامل الإقناع ،اأ�شلوب فُ òمعéز يف بالغته
وبیانه ،وا�شتدلل ب�شیط عمیق ی�شتمد ب�شاطته وعمقه من كتاب
الكون الناطق ،واأمثال Nالبة تخرج اأدق املعقولت يف �شورة اأجلى
امللمو�شات ،وحكم بالغة ُتبهر الألباب مبحا�شن الإ�شالم وجالل
الت�شریع ،وق�ش�ص حكیم متار یقوي الإمي��ان والیقني و ُیهòب
النفو�ص والغرائز وی�شقل الأفكار والعواطف ،ویدفع الإن�شان
دفع ًا اإىل الت�شحیة والنه�شة ،و ُی�شور له م�شتقبل الأبرار والفجار
ت�شویر ًا یجعله كاأنه حا�شر تراه الأب�شار يف و�شح النهار ،والأمثلة
على ذلك كثریة يف القراآن یخرجنا ا�شتعرا�شها عما نحن ب�شبیله
الآن ،واملهم اأن نعلم يف هذا املقام اأن الهدایات القراآنیة الكرمية
منها ما ا�شتفید من معا Êالقراآن الأ�شلیة ومنها ما ا�شتفید من
معانیه التابعة.z..اأه�
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اإنه ل�شرف عظیم اأن یخدم الإن�شان اأخاه الإن�شان ،واإنها واهلل ملنزلة مُعظمى اأن یكون من تخدمه �شیف ًا من �شیوف الرحمن
اأردت بهذه اخلدمة اأن مُتعینه على اإكمال ما تبقى من اأركان دینه .یا لها من مكانة عند اهلل ویا له من اأجر! فهنیئا لكل خادم
 اأي اإداري باملعنى ال�شطالحي .-من املهم قبل اأن مُیقدم اأي اإن�شان على القبول بخدمة �شیوف الرحمن اأن ی�شاأل نف�شه �شوؤا ًل مهم ًا ماذا اأراد بهذه اخلدمة؟ ،هل
هي مثل القاعدة الوا�شحة عند كل احلمالت (حجة جمان ًا مُمقابل خدمة) اأم ماذا؟� ،شوؤال الإجابة عنه عندك فقط .وبعد
اأن مُŒیب عندي لك ت�شاوؤلت �شغلت بايل اأمُریدك اأن مُت�شاعدين فیها ،هل تعتقد اأن هناك بدین ًا یتقدم اإىل الكلیة الع�شكریة؟،
وهل تظن اأن طالب ًا متوا�شع ًا یتخیل مُجمرد تخیل اأن یلب�ص املعطف الأبی�ص مُینادى بالطبیب الفالين؟! ،وهل مُت�شدق اأن ك�شو ًل
مُمت�شیب ًا مُیطالب برقیة من املدیر؟! ،هذا حال من یطلب الدنیا ،فكیف مبن یرید تقدمی العون وامل�شاعدة اإىل حجاج بیت اهلل
احلرام؟ ،األ یجدر بك اأن مُت�شائل نف�شك اإن كنت ت�شلح اأم ل؟!� ،شحیح اأنه اأجر عظیم ولكن لی�ص املطلوب اأن یتكفل من لی�ص
عنده مثقال ذرة من �شرب اأو كرمی تعامل بهذه املهمة ال�شریفة ،هذا من جهتك اأنت.
ويف املقابل على حمالت احل èوالعمرة اأن یفح�شوا الداري فح�ش ًا �شام ًال ،و مُیدققوا يف الختیار مثلما مُیدققون يف املیزانیة
املالیة بعد احل èب�شاعات! – اهلل یزیدهم و مُیبارك لهم  .-اإن مثل هذا الإجراء مهم جد ًا فهي اأو ًل واآخر ًا دعوة يف دعوة وعلى
من یتوىل هذا ال�شرف اأن یكون اأه ًال له واإل فال داعي لت�شویه ال�شورة بابتعا çاإداریني  -واهلل امل�شتعان  -علیهم األف عالمة
ا�شتفهام؟!.
بل اإنني اأمُنا�شد وزارة الأوقاف وال�شئون الإ�شالمیة باأهمیة التعاون والت�شامن مع احلمالت يف تدریب كوادرها الب�شریة ملا
لها من فوائد على احلاج واحلملة والإخوة املنظمني يف ال�شعودیة ،مثلما یفعل الدفاع املدين – على حد علمي  -من دورة
تدریبیة مُیهی Åفیها الإداریني لنوازل الطوار .Çلأن لی�ص كل ما يف الأمر اأن یح èامل�شلم وتنتهي املهمة بل اأن نتعلم جمیع ًا كم
هو احل èجمیل ورائع اإذا ما كان فیه مُم�شلمون حقا مُیج�شدون معاين ال�شالم!
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