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المقاالت واآلراء تعبر عن وجهات نظر أصحابها 
والتعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة

منظومة الخير
ي�سهد العامل اليوم حراًكا وا�سًعا يف العمل اخلريي، نظًرا لدوره يف خدمة املجتمعات 
وتنميتها ونه�ستها، وفاعليته يف حتقيق اللحمة والرتابط بني اأبناء املجتمع الواحد، 
يف الوقت الذي جند فيه تراجًعا لدى الأمة الإ�سالمية يف بناء املفاهيم املوؤ�س�سية 
ملثل هذه امل�ساريع، بالرغم من اأن ديننا احلنيف اأبدى اهتماًما كبرًيا باأهمية عمل 

اخلري والرب والإح�سان.
ومما ل �سك فيه اأن العمل اخلريي يف الكويت يعد نربا�ًسا للرحمة وم�سعاًل للتنمية 
يف اآفاق الإن�سانية، ملا ميثله من دور بارز يف اإيجاد حياة كرمية لل�سعوب، ت�سودها 

قيم العدل والكرامة والإح�سان.
والبحث  التجديد  اإلى  موؤ�س�سية حتتاج  منظومة  اأي  �ساأن  �ساأنه  والعمل اخلريي 
للتطوير، ملواكبة تطورات الع�سر واحتياجات املجتمعات، لذا  عن و�سائل جديدة 
فمن ال�سروري اإيجاد اآليات جديدة بعيدة عن النمطية والتقليدية وحفظ كرامة 

امل�ستحقني. 
باهًرا  جناًحا  جنحت  اأنها  جند  اخلريي  العمل  يف  اأمريكا  جتربة  نرى  فعندما 
من  عليه  امل�ستحق  من  يخ�سم  للجمعيات  املواطن  يدفعه  ما  اأن  الأول  ل�سببني، 
ال�سرائب، والثاين هو اأن ال�سركات والبنوك عليها دفع 5 % من اأرباحها للعمل 
اخلريي، فهذه التجربة اأوجدت موؤ�س�سات خريية قادرة على اإحداث تغيري كبري 
يف املجتمع، خا�سة اأن طريف املعادلة اخلريية ركزوا على التربعات للعمل اخلريي 

ولي�س حلكومات اأو اأي ماآرب اأخرى.
هذه النقطة تو�سح اأهمية اإبعاد موؤ�س�ساتنا اخلريية باأ�سكالها املختلفة عن الت�سيي�س 
وتوجيهها لأغرا�س تخرجها عن م�سمونها وتفرغها من حمتواها، ل�سيما اأن للعمل 
ال�سيا�سي اإطاراته التي ت�سلح له، الأمر الذي يتطلب األ يكون احلقل اخلريي مطية 

ملثل هذه املمار�سات غري امل�سوؤولة.
دائرة  وتو�سع  جمتمعاتنا  يف  اخلريي  العمل  موؤ�س�سات  بع�س  جناحات  ولعل 
ا�ستثماراتها خالل ال�سنوات املا�سية دفعا اأعداء الإ�سالم اإلى حماربة هذا العمل 
منظومة  اإيجاد  يف  جدًيّا  التفكري  يتطلب  الذي  الأمر  الإرهاب،  حماربة  بدعوى 
واأن  �سيا�سات وا�سرتاتيجيات عامة ومعلنة،  تتمحور حول  للعمل اخلريي  جديدة 

تكون متحررة من قيود التقليدية والرجتالية.
وتنطلق حماور هذه املنظومة من احلر�س على بناء �سورة ذهنية وا�سحة، تعمل 
النا�س  مع  احل�ساري  التوا�سل  على  وحتر�س  املمتازة،  الكوادر  ا�ستقطاب  على 
�سرورة  اإلى  بالإ�سافة  املتربع،  اأو  املمول  نظر  وجهة  واحرتام  الإقناع  باأ�سلوب 
الثقة  على  قائمة  اأنها  خا�سة  اخلريية،  الهيئات  يف  املوؤ�س�سي  العمل  ثقافة  بناء 
الكبرية ب�سخ�سيات الأفراد القائمني على هذه املوؤ�س�سات اأكرث من العتماد على 
املوؤ�س�سات ذاتها، نظًرا لأمانتهم واإخال�سهم، وقدرتهم على الإقناع مب�ستوى الكفاءة 
يف حتقيق رغباتهم وطموحاتهم اخلريية، وهنا يتحتم على ال�سخ�سيات القيادية 
تكون  حتى  املوارد،  توجيه  يف  الآخرين  واإ�سراك  اجلماعي،  العمل  على  التاأكيد 
مدفوعة بتيار الثقة والأمانة اللتني يوليهما اإياها الداعمون، اأما التفرد واملزيد من 
ال�سيطرة وتهمي�س الآخرين، ف�ستوؤدي باملوؤ�س�سة اإلى ال�سياع والنهيار بعد تخلف 

هذه ال�سخ�سية عنها. 
العمل اخلريي مقت�سرة  األ تكون وظائف  كذلك ينبغي الأخذ بالعتبار �سرورة 
على الأعمال الإغاثية، كما هو معروف عند بع�س النا�س، بل يت�سع نطاقها لي�سمل 
بع�س املنا�سط احليوية الأخرى مثل اجلانب الدعوي والرتبوي من خالل برامج 

اإعالمية وثقافية واإلكرتونية وغريها.
اإن العاملني يف احلقل اخلريي يف اأم�ِسّ احلاجة اإلى اإبراز مفهوم البناء املوؤ�س�سي، 
اآليات  واقرتاح  العري�س،  القطاع  هذا  يعانيها  التي  والتحديات  الهموم  وتلم�س 

عالجها، ومداخل تطوير الأداء وزيادة ن�ساطه حتى يوؤدي دوره على اأكمل وجه.

رئـيـــ�س الـتـحـريــر
حممد الأن�ساري
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 جديد جلنة التعريف باإلسالم

600 كتاب
في »املكتبة االلكترونية 

ملقارنة األديان«

التعريف  بلجنة  الإلكرتونية  الدعوة  فريق  اأنهى 
اإعداد موقع املكتبة الدعوية  بالإ�سالم العمل يف 
ملقارنة الأديان، وهو اأحد مواقع ال�سبكة الدعوية 
.Da›awa-Focused Network املتخ�س�سة
وقال املدير العام للجنة التعريف بالإ�سالم جمال 
ملقارنة  الدعوية  املكتبة  »تعمل  ال�سطي:  نا�سر 
الأديان مبجموع كتب يتعدى الـ 600 كتاب، والعمل 

جاٍر على رفعها عرب هذا املوقع تدريجيًّا.
واأ�ساف ال�سطي اأن املوقع ياأتي يف اإطار اخلطة 
القائمة  بالإ�سالم  التعريف  للجنة  الإ�سرتاتيجية 
اأهم  اأحد  باعتبارها  اللكرتونية  الدعوة  على 
داعيا  احلديث،  الع�سر  يف  الدعوة  و�سائل 
امل�سلمني يف كل مكان اإلى ن�سر مثل هذه املواقع 
يف املنتديات ومواقع التوا�سل الجتماعي لتو�سيل 

الر�سالة املطلوبة للمهتمني بها.
www.muslim- واأو�سح اأن عنوان املوقع هو
داعًما  ليكون  اأن�سئ  وقد   ،library.com
www. الدعاة  مهارات  تطوير  ملوقع  اأ�سا�سيا 
daawaskills.com مبينا اأنه يجري حاليًّا 
العمل على تطوير 70 موقًعا، اإلى جانب حتديث 

املواقع اخلا�سة باملجالت الدعوية ال�ست. 
يف  ثابتة  بخطى  ت�سري  اللجنة  اأن  ال�سطي  واأكد 
خدمة اأهدافها وغاياتها من خالل م�سروع الدعوة 
اللكرتونية خا�سة بعد اجناز %76 من امل�سروع، 
اإلى85  موقًعا  املواقع  عدد  اإجمايل  وزيادة 
من  النتهاء  يتم  اأن  الدعوي على  العمل  خلدمة 

هذا امل�سروع كامال يف نهاية يونيو القادم.

الشطي للدعاة:
وجهوا طاقات املهتدين

اجلدد واحفظوها       
عليها  الرتكيز  الدعاة  على  ن�سائح  ثماين 
اإلى اهلل، كانت حماور   الدعوة  اأثناء عملهم يف 
للجنة  العام  املدير  األقاها  التي  املحا�سرة 
مبقر  ال�سطي  نا�سر  جمال  بالإ�سالم  التعريف 
اللجنة، خالل اجتماع دعوي مو�سع اأقيم اأخريا 
بح�سور م�سوؤويل الدعوة، ودعاة اللجنة، رجاًل 
تثقيفهم،  اإطار  يف  الجتماع  يقام  اإذ  ون�ساء، 
وحثهم على تقدمي مزيد من اجلهد والعطاء يف 

�سبيل الرتقاء بالعمل الدعوي. 
وركز ال�سطي خالل املحا�سرة على تفعيل هذه 
الن�سائح وتطبيقها ب�سكل عملي، وحث احل�سور 
على تزويد امل�سلم اجلديد بالزاد الإمياين قبل 
الزاد الدعوي، فهو اأحوج اإليه يف حياته اجلديدة، 
ما  التي عادة  املعنوية  ال�سحنة  وذلك ل�ستثمار 
يجب  لذا  الإ�سالم،  اإ�سهاره  عند  لديه  تتولد 
توجيهها لعمل اإيجابي ي�ساعد على بقاء توقدها 
حتى ل تخبت مبرور الأيام، م�سدًدا على �سرورة 
املهتدين اجلدد  تكوين فرق دعوية �سغرية من 
واأ�سدقائهم  وجريانهم  اأقاربهم  بدعوة  يقومون 

وزمالئهم يف العمل.

  300  مهتٍد
في برنامج حول
سيرة الرسول ]

بح�سور 300 �سخ�س من اأبناء اجلالية البنغالية 
(رجاًل ون�ساء)، اأقامت جلنة التعريف بالإ�سالم- 
النبي  �سرية  حول  دعويًّا  برناجًما  خيطان  فرع 
مب�سجد  وذلك  اهلل،  اإلى  الدعوة  واأهمية   [

اأحمد الروي�سد مبنطقة الفروانية.
 بداأ الربنامج بتالوة القراآن الكرمي مع ترجمة 
بن  عبداحلكيم  الداعية  تالها  البنغالية  باللغة 
عبداهلل، بعدها ا�سرتك كل من الداعية حافظ 
اإمداد احلق، والداعية عبداحلكيم حميي الدين 
اإلقاء  يف  بالإ�سالم  التعريف  جلنة  دعاة  من 
حما�سرة حول �سرية النبي ] مع تقدمي �سرح 
مب�سط لقوله تعالى: {واإنك لعلى خلق عظيم}، 
وقوله جل وعال: {لقد كان لكم يف ر�سول اهلل 
اأ�سوة ح�سنة}، واأي�ًسا قوله تعالى {ياأيها النبي 
اإنا اأر�سلناك �ساهًدا ومب�سًرا ونذيًرا وداعًيا اإلى 

اهلل باإذنه و�سراًجا منرًيا}.
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تخريج )600( دارسة في 
)64( دورة بـ ))نسائية الروضة((

التي  الإ�سرتاتيجية  اخلطة  تنفيذ  اإطار  يف 
تتبناها جلنة التعريف بالإ�سالم قامت ال�سوؤون 
فرع   - بالإ�سالم  التعريف  بلجنة  الن�سائية 
الدار�سات  كوكبة جديدة من  بتخريج  الرو�سة، 
يف الف�سول الدرا�سية، والالتي بلغ عددهن اأكرث 
من (600) دار�سة من (64) دورة خمتلفة للعلوم 
ال�سرعية وعلوم القراآن الكرمي والفقه وال�سرية 

والعقيدة وغريها.
يف  الدرا�سية  الف�سول  مديرة  احلفل  ح�سر 
قالت  والتي  ال�سعيد،  نا�سر  لطيفة  اللجنة 
علينا  »يجب  احل�سور:  على  األقتها  كلمة  يف 
كم�سلمني اإحياء فري�سة طلب العلم يف حياتنا، 
فبالعلم نعمر الأر�س، ويجب علينا حتقيق هذا 
والأ�سرية  ال�سخ�سية  وتطبيقه يف حياتنا  العلم 
فال يكون علماً نظرياً فقط، ومن الأمور املهمة 
التي يجب اأن ي�سلكها طالب العلم اأي�ساً اأن يدل 
الدال على  ولأن  كان،  اأينما  والعلم  على اخلري 
اآمنة  الدار�سة  األقت  وقد   ،»... كفاعله  اخلري 
اإ�سكندر من جمهورية البو�سنة كلمة اخلريجات، 
ثم مت توزيع ال�سهادات واجلوائز على املدر�سات 

املتطوعات، وعلى اخلريجات.    

دورات شرعية
لفرع خيطان

ا�ستكماًل للدور الدعوي وحتقيًقا لربامج 
اخلطة ال�سرتاتيجية التي ينطلق منها العمل 
الدعوي بلجنة التعريف بالإ�سالم، ينظم فرع 

خيطان عدًدا من الدورات ال�سرعية التي 
ت�ستمل على تدري�س عدد كبري من املواد 
ال�سرعية والتخ�س�سية كالفقه والعقيدة 

وال�سرية والتف�سري واحلديث وفن الدعوة 
وتعليم القراآن الكرمي وق�س�س الأنبياء ... 
وغريها، وتقام هذه الدورات مبقر الفرع 

مبنطقة خيطان.
اجلدير بالذكر اأن عدد هذه الدورات بلغ 

25 دورة، واأنها متتد عدة اأ�سهر يتخرج منها 
الدار�س وقد تعلم املبادئ العامة ملو�سوعات 

الدورة، وقد ق�سمت هذه الدورات لعدة 
م�ستويات بدًءا، ويُدرِّ�س يف هذه الدورات عدد 

من دعاة اللجنة املخت�سني وممن ي�سهد لهم 
بالكفاءة واخلربة.

74 خريجة
في نسائية املنقف

�سهدت �سالة جمعية �ساحية جابر العلي عديًدا 
الق�سم  اأقامها  التي  والن�ساطات  الفعاليات  من 
الن�سائي بلجنة التعريف بالإ�سالم فرع املنقف، 
املهتديات  من  جمموعة  تخريج  حفل  خالل 
وبلغ  واللغات،  اجلن�سيات  �ستى  من  اجلدد 

عددهن 74 خريجة.
بداأ احلفل بتالوة اآيات من الذكر احلكيم لإحدى 
لبع�س  املهتديات  تقدمي  �سهد  كما  املهتديات، 
باللغة  الإ�سالمية  والأنا�سيد  التمثيلية  امل�ساهد 
م�سابقات  اإلى  بالإ�سافة  والجنليزية،  العربية 

دينية وثقافية.
جلنة  م�سوؤولت  من  عدد  احلفل  ح�سر 
وقدمت  الكفيالت،  وكذلك  بالإ�سالم،  التعريف 
وال�سهادات  التقديرية  الهدايا  الفرع  مديرة 

للخريجات.
وبيت  مكة،  �سوق  من  كل  برعاية  احلفل  اأقيم 
مطعم  وكذلك  وم�ستورة،  وكرز  والوايف  لوذان 

بيت الكيك وحلويات الفي�سل.
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اإلدارة النسائية في
»سوق الساملية«

جلنة  بني  والفعال  املثمر  التعاون  اإطار  يف 
التعريف بالإ�سالم باأفرعها املختلفة وموؤ�س�سات 
فرع  الن�سائية-  الإدارة  ت�سارك  املدين  املجتمع 
ال�ساملية،  ب�سوق  املقام  املعر�س  يف  ال�ساملية، 
اإقامة  خالله  يتم  كامل  �سهر  مدار  على  وذلك 

املعر�س كل يوم خمي�س.
وقد �سهد الأ�سبوع الأول للمعر�س اإقباًل كبرًيا 
ما  وهو  املعر�س،  وزوار  ال�سوق  مرتادي  من 
يت�سح من قيام داعيات اللجنة بتوزيع 60حقيبًة 
بلغات خمتلفة، كما مت توزيع كميات كبرية من 
اإ�سدارات اللجنة، �سواء كانت ن�سرات اأو كتيبات، 

بالإ�سافة اإلى جملة »الب�سرى«.
وقالت داعيات الفرع اإن امل�ساركة يف مثل هذه 
على  اللجنة  حر�س  خالل  من  تاأتي  املعار�س 
اإلى  ودعوتهم  املختلفة  اجلاليات  اأبناء  توعية 
احل�سنة،  واملوعظة  باحلكمة  الإ�سالمي  الدين 
وهذه امل�ساركات تكون فر�سة لهم للتعرف على 
جمموعات جديدة من غري امل�سلمات، وبالتايل 

التوا�سل معهم وتعريفهم بالإ�سالم.
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ِ الإِ�ْسالُم} يَن ِعنَْد اهللهَّ قال تعالى: {اإِنهَّ الدِّ
َغرْيَ  يَبْتَِغ  اأي�ًسا:{َوَمْن  (اآل عمران:19)، وقال 
الإِ�ْسالِم ِديًنا َفلَْن يُْقَبَل ِمنُْه َوُهَو يِف الآِخَرِة ِمَن 

ا�ِسِريَن} (اآل عمران:64). اخْلَ
املتاأمل مل�سجد القريوان مبحافظة اجلهراء يف 
بتلك  تنطق  تكاد  جنباته  اأن  يجد  امل�سهد  ذلك 
تعالى  اهلل  اأعتق  باأن  فرًحا  الكرميات  الآيات 
اأبناء  اأحد  اإ�سهار  اأثناء  وذلك  النار،  من  عبده 
اجلالية التاميلية اإ�سالمه و�سط فرحة احل�سور 
م�سوؤول  وبح�سور  باحلياة من جديد،  وتهنئتهم 

الدعوة بفرع اجلهراء عيادة ال�سمري.
اجلدير بالذكر اأن اإمام امل�سجد وهو ال�سيخ فايز 
�سبيح قد حتدث بعد اإ�سهار الإ�سالم مثنًيا على 
اللجنة وما تقوم به من خدمات عظيمة لأبناء 
اجلاليات املقيمني على اأر�س الكويت، وما تبذله 
الكويتي من خالل دعوة  للمجتمع  من خدمات 
غري امل�سلمني اإلى الإ�سالم ورعايتهم مبا ي�سب 

يف م�سلحة املجتمع الكويتي عامة.

يوم ترفيهي لـ ))مركز الوعي(( 
لضحايا زلزال اليابان

اأ�ساد ال�سفري الياباين لدى الكويت يا�سويو�سي 
اأمرًيا وحكومة  للكويت  الطيبة  بالوقفة  كوميزو 
اأملت  اليابان و�سعبها يف املحنة التي  و�سعًبا مع 

بها عقب الزلزال املدمر. 
وقال كوميزو خالل فعاليات اليوم املفتوح الذي 
الغربية  العربية-  الوعي للعالقات  نظمه مركز 
الوقوف  عن  للتعبري  بامل�سيلة  الوطنية  بيت  يف 
اإلى جانب ال�سعب الياباين وجمع التربعات له: 
ال�سعب  من  م�ساندة  وقفة  يعد  اليوم  هذا  »اإن 
باملعاناة  وتذكرة  الياباين،  لل�سعب  الكويتي 
حيث  املدمر،  الزلزال  هذا  بعد  يعي�سها  التي 
اإن هناك اأكرث من 27 األف �سخ�س فقدوا يف 
ل  وم�ساعدة  تعاطًفا  مل�ست  وقد  الزلزال،  هذا 
مثيل لها من الدول وال�سعوب ال�سديقة لليابان، 
واأوا�سر ال�سداقة عرب العامل اأظهرت اأن هناك 
اأ�سدقاء يولون اهتماًما لهذا الو�سع، ما مينحنا 

ال�سجاعة يف العمل على جتاوز هذه املعاناة«.
للعالقات  الوعي  مركز  مدير  قال  جهته  من 
اإن هذا  الغربية د.اإبراهيم العد�ساين  العربية- 
من  ب�سيط  عمل  الريا�سي  الرتفيهي  الن�ساط 
اأن�سطة مركز الوعي لإبراز اأوا�سر التعاطف مع 
ال�سعب الياباين الذي مر مبحنة الزلزال املدمر، 
مذكًرا باأن اليابان من الدول ال�سديقة للكويت 

و�ساندتها يف فرتة الحتالل العراقي.
لهذا  الراعية  للجهات  �سكره  العد�ساين  وقدم 
ح�سني  عي�سى  �سركة  وهي  الرتفيهي  اليوم 
وفندق  لالت�سالت  الوطنية  و�سركة  اليو�سفي 
موفمبيك و�سركة زين لالت�سالت لرعايتها هذا 
الن�ساط الذي ي�ساعد يف اإبراز الدور احل�ساري 

للكويت.

إشــهــــــار
إسالم باجلهراء
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50 معتمًرا
في قافلة العجيل

انطلقت  بالإ�سالم  التعريف  رعاية جلنة  حتت 
 50 متنها  وعلى  الثالثة  العجيل  عمرة  قافلة 
العربية  غري  اجلاليات  اأبناء  من  معتمًرا 
ت�سريح  يف  ذلك  جاء  بالكويت،  املقيمني  من 
اإدارة  مدير  العجمي  عبداهلل  منيف  للمحامي 

احلج والعمرة باللجنة.
وقال العجمي: لقد مت تزويد القافلة مبجموعة 
متميزة من الدعاة والإداريني الذين مت تدريبهم 
على اأعلى م�ستوى للقيام مبهام الإ�سراف على 

هذه الرحلة.
طريق  على  خطوة  الرحلة  هذه  اإن  واأ�ساف: 
وحلقة  اللجنة  به  تقوم  الذي  الدعوي  العمل 
املهتدين  برنامج متكامل يهدف لحت�سان  من 
ورعايتهم  امل�سلمة،  اجلاليات  اأبناء  من  اجلدد 
اإميانيًّا وثقافيًّا، وكذلك تاأهيلهم ليغدوا اأفراًدا 

نافعني لأنف�سهم وملجتمعاتهم.
ور�س  من  الرحلة عديًدا  تت�سمن  �سوف  وزاد: 
العمل واملحا�سرات الدعوية التي تبني للمهتدين 
اجلدد الدرو�س والعرب التي ترتبط بهذه البقاع 

الطاهرة منذ فجر الدعوة  الإ�سالمية.

دورة تدريبية
للدعاة امليدانيني

بح�سور (24) من الدعاة امليدانيني من اجلالية 
الهندية – اللغة التاميلية، من بينهم (21) من 
نظمت  اجلدد،  املهتدين  من  و(3)  امل�سلمني، 
دورة  الرئي�سي  باملركز  الدعوية  ال�سئون  اإدارة 
رئي�س  فيها  حا�سر  امليدانيني  الدعاة  لتدريب 

الدعاة الداعية عبد امل�سور حممد علي.
تاأتي هذه الدورة حر�ساً من اللجنة على تثقيف 
والثقافية،  العلمية  م�ستوياتهم  ورفع  الدعاة 
حماور  عدة  على  الدورة  هذه  ا�ستملت  وقد 
منها كيفية دعوة غري امل�سلمني اإلى الإ�سالم يف 
الكويت، وكذلك طرق دمج املهتدين مع اإخوانهم 
من اأبناء اجلاليات اأثناء وجودهم يف الكويت اأو 

بعد عودتهم اإلى بالدهم.
وقد دار النقا�س حول امل�سكالت التي يواجهها 
حيث  الدعوية،  احلقل  يف  امليدانيني  الدعاة 
امل�سكالت  هذه  من  بع�ساً  احل�سور  ا�ستعر�س 

مقرتحني عدداً من احللول للتغلب عليها.
وبني  بينهم  التعاون  طرق  النقا�س  �سمل  كما 
اللجنة وطرق ا�ستفادتهم مما تقدمه اللجنة لهم 

من خدمات.
ترجمة  من  ن�سخة  علي  قدم  الدورة  ختام  ويف 
القراآن الكرمي باللغة التاميلية للدعاية املتميزين 
ت�سجيعاً لهم على ال�ستمرار يف العمل الدعوي.

رحلة ترفيهية للمهتدين 
اجلدد من اجلالية الهندية

احلق  الدين  على  لهم  وثبيتاً  لقلوبهم  تاأليفاً 
ا�سطحب الداعية حممد �ساه نواز، اأحد دعاة 
الرئي�سي  املركز   – بالإ�سالم  التعريف  جلنة 
(17) مهتدياً من اجلالية الهندية وذلك يف رحلة 

ترفيهية ريا�سية للمدنية الرتفيهية.
حيث  املدنية  اأرجاء  يف  جولة  الرحلة  �سملت 
مار�س املهتدون خمتلف الألعاب، بينما قام نواز 
بتو�سيح اأهمية الريا�سة يف الإ�سالم م�سرياً اإلى 
اأن الإ�سالم يحث اأهله على ممار�سة الريا�سة ملا 
لها من اآثار طيبة على ال�سحة البدنية والنف�سية 

للم�سلم.
وا�ست�سهد نواز بالنبي �سلى اهلل عليه و�سلم فقد 
اأقام عليه ال�سالة وال�سالم م�سابقة اجلري بني 
ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم اأجمعني، كذلك اأقام 

م�سابقات لركوب اخليل، وغري ذلك.
لق�سد  كانت  اإذا  الريا�سة  اأن  كذلك  واأو�سح 
جميل ونية �ساحلة يوؤجر �ساحبها اأما اإذا كانت 
من  حد  وجتاوز  ال�سالة  وترك  والغفلة  للهو 

حدود اهلل فيعاقب �ساحبها.
ويف نهاية الرحلة اأ�ساد احل�سور بتلك الفعاليات 
والأن�سطة حيث تقربهم اأكرث من دينهم، وتزيد 

الروابط الأخوية فيما بينهم.
م
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»القلوب« في ديوانية 
التعريف باإلسالم 

(املقر  بالإ�سالم  التعريف  ديوانية  �سهدت 
اجلدد  للمهتدين  باوربوينت  عر�س  الرئي�سي) 
13 مهتدًيا،  الهندية ح�سره  اأبناء اجلالية  من 

وذلك ب�سحبة الداعية حممد �ساه نواز.
قبل بدء العر�س تبادل نواز واحل�سور احلديث 
يف  �سخ�سية  كاأف�سل   [ الر�سول  حياة  حول 
الداعية عديًدا من  وقدم  كلها،  الب�سرية  تاريخ 
فقد   [ عظمته  على  الدالة  والرباهني  الأدلة 

جاء اإنقاًذا للب�سرية من االنحطاط والتخلف.
واأ�ساف نواز: لقد كان جميء الر�سول ] منة 
من اهلل تعالى امنت بها على الب�سر، قال تعالى 
{لقد من اهلل على املوؤمنني اإذ بعث فيهم ر�سوًل 
اآياته ويزكيهم ويعلمهم  يتلو عليهم  اأنف�سهم  من 
الكتاب واحلكمة واإن كانوا من قبل لفي �سالل 

مبني} (اآل عمران:16).
»القلوب«،  عنوان  حتت  العر�س  بدء  ذلك  بعد 
حيث تناول بال�سرح والتحليل احلديث ال�سريف 
القائل فيه ]: »األ واإن يف اجل�سد م�سغة اإذا 
ف�سد  ف�سدت  واإذا  كله  اجل�سد  �سلح  �سلحت 
اجل�سد كله، األ وهي القلب« حيث قدم الداعية 
القلوب  اأمرا�س  ذاكًرا  احلديث  لهذا  ترجمة 

وعالجها من الأدعية املاأثورة.

CD مهتدي ينتج
عن رحلته إلى اإلسالم

فينكاتي�سان..  �سيواني�سان  اأو  �سريف  حممد 
�ساب يف العقد الثالث من العمر، ولد يف الهند 
بولية مدرا�س مبدينة �سغرية ت�سمى كوتانالو، 
%90 من �سكانها من امل�سلمني، تتكون اأُ�سرته 
التحق  اأكربهم،  وهو  واأخت  واأخ  والديه  من 
حممد �سريف باملدر�سة ُمبكًرا وكان ُمتفوًقا يف 
كل املراحل الدرا�سية، بل كان يح�سل على اأعلى 

الدرجات.

عام  ويف  2005م،  عام  يف  الكويت  اإلى  جاء 
2010م جل�س ي�ساهد تلفزيون، وكانت هناك 
ُمناظرة بني اأحد العلماء من الهند ويدعى ال�سيخ 
زين العابدين واأحد الأ�سخا�س من الهندو�س.. 
واأحبه حبًّا  بل  به،  وتعلق  الإ�سالم،  تعرف على 

ا فدخل فيه. جمًّ
دفعه فرط حبه لالإ�سالم اإلى حتمل نفقات اإنتاج 
(CD) يحكي ق�سته وم�ساعره عن الإ�سالم وقد 
تناول فيه الختالف ال�سديد بني الإ�سالم وغريه 
الدين  عن  البحث  يف  ورحلته  الديانات،  من 
والتي  الإ�سالم  يف  واأحالمه  واأمنياته  اجلديد، 
عليها  يبني  اأر�ًسا  ميتلك  اأن  راأ�سها  على  ياأتي 

م�سجًدا.
اأمي  بدعوة  »�ساأقوم  �سريف:  حممد  وقال 
لزيارة الكويت لرتى بنف�سها كيف يحيا الإن�سان 
اأن  اإلى  منا  يحتاج  والإ�سالم  الإ�سالم،  ظل  يف 
نبحث فيه ونتعرف عليه، واإذا متت دعوة النا�س 
% منهم   90 فاإن  الهند  بطريقة �سحيحة يف 

�سيُ�سلمون«.
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»بالسالمة ما نبي
منك غرامة«

مع  التعاون  اإطار  ويف  التوعوي  الدور  منطلق  من 
الهيئات واملوؤ�س�سات احلكومية وموؤ�س�سات املجتمع 
املدين ت�سارك جلنة التعريف بالإ�سالم يف احلملة 
للهجرة  العامة  الإدارة  تقودها  التي  التوعوية 
بوزارة الداخلية، حتت اإ�سراف املدير العام لالإدارة 
العامة للهجرة اللواء كامل العو�سي، ورئي�س ق�سم 
ال�سكرتارية يف الإدارة العامة للهجرة النقيب اأن�س 
النقيب   اللجنة  مع  امل�سروع  عام  ومن�سق  القطان، 

فهد العو�س، واخلا�سة 
اجلاليات  اأبناء  بتوعية 
ـــط مــــغــــادرة  ـــواب ـــ�ـــس ب
املخالفني  الأجــــانــــب 

لقانون الإقامة البالد.
و�سرح مدير عام جلنة 
بالإ�سالم  ــف  ــري ــع ــت ال
ال�سطي  نا�سر  جــمــال 
امل�ساركة  هــــذه  بـــــاأن 
اإطـــار حتقيق  تــاأتــي يف 
الأهداف ال�سرتاتيجية 

تخفيف  �ساأنها  من  والتي  اللجنة  تتبناها  التي 
الأعباء عن اأبناء اجلاليات املقيمة يف الكويت من 

امل�سلمني وغري امل�سلمني.
واأفاد مدير ت�سويق امل�ساريع اخلريية ال�سيد حمود 
عدنان الإبراهيم باأن اللجنة قد ا�ستلمت 11،000  
ن�سرة بع�سرة لغات لتوزيعها على اأبناء امل�ساجد من 
املرتددين على اللجنة واأفرعها املختلفة، كما �سيتم 
الدعاة لإذاعتها خالل خطب  اأي�ًسا على  توزيعها 
واإدارة  اللجنة  بني  التعاون  هــذا  ياأتي  اجلمعة، 
وكذلك  الكويت،  م�سلحة  على  حر�ًسا  الهجرة 
بعديد من  قيامها  اللجنة من  ملا هو معروف عن 
الأن�سطة التي ت�سب يف م�سلحة الوطن من خالل 
اأبناء  مع  التعامل  يف  املتخ�س�سة  اللجنة  كونها 

اجلاليات املختلفة.
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لــــقــــــاء
مع غير املسلمني

نظمت  الرحمة”  دين  “الإ�سالم  عنوان  حتت 
ال�سوؤون الدعوية بلجنة التعريف بالإ�سالم

(الفرع الرئي�سي) لقاء لغري امل�سلمني ح�سره 20 
�سخ�ًسا من غري امل�سلمني، بالإ�سافة اإلى اثنني 
امل�سلمة  اأبناء اجلالية  وبع�س من  املهتدين،  من 
وهدف  امل�سلمني،  غري  برفقة  جاءوا  الذين 
اللقاء اإلى تعريف غري امل�سلمني بحقيقة الدين 

الإ�سالمي.
اللقاء  (تاميلي)  نينا  ح�سن  اأمري  الداعية  بداأ 
ون�ساطاتها  اللجنة  عن  خمت�سرة  نبذة  بتقدمي 
وغري  م�سلمني  للجميع  مفتوحة  اأبوابها   واأن 
م�سلمني، واأن العاملني بها لن يتوانوا يف تقدمي 

خدماتهم للمرتددين على اللجنة يف اأي وقت.
مثمنني  بالربامج  احل�سور  اأ�ساد  اخلتام  ويف 
وقد  خلدمتهم،  اللجنة  به  تقوم  الذي  الدور 
قدموا ال�سكر لرئي�س ق�سمي الدعوة واملهتدين 
اأمري  الداعية  وكذلك  العنزي،  م�ساعد  ال�سيد 

ح�سن على ح�سن �سيافتهم لهم.

زيـــارة مـيـدانـيــة
للمهـتـديـن بالـجهــراء

بالإ�سالم  التعريف  جلنة  متابعة  اإطار  يف 
قام  وجتمعهم،  عملهم  اأماكن  يف  للمهتدين 
عيادة  باجلهراء  اللجنة  بفرع  الدعوة  م�سوؤول 
بزيارة  بالل  حممد  الداعية  برفقة  ال�سمري 
عدد من املهتدين الذين اأ�سلموا باأحد امل�ساجد 

وقدموا لهم الهدايا.
�سرح ال�سمري باأن هذه الزيارات تاأتي تفاعاًل 
من اإدارة اللجنة ودعاتها مع املهتدين واإ�سعارهم 
باأنهم بني اإخوانهم من امل�سلمني، واأنهم جزء من 
بني  ي�ساوي  الإ�سالم  واأن  امل�سلم،  املجتمع  هذا 
اأبنائه يف املعاملة، فال ف�سل لعربي على اأعجمي 
اإل بالتقوى والعمل ال�سالح، واأنهم لي�سوا بعيدين 

عن اإخوانهم. 

م
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زكاتك سرور!
جلنة  اأعـــلـــنـــت 

الفحيحيل  زكــاة 

جلمعية  التابعة 
اخلريية  النجاة 
�ستطلق  اأنــــهــــا 
ـــــا  ـــــه ـــــت حـــــمـــــل
الإعــــــالمــــــيــــــة 
هـــــــــذا الـــــعـــــام 
الزكاة  ملــ�ــســروع 
والــــ�ــــســــدقــــات 

حتت �سعار “زكاتك �سرور” 
وقال مدير عام اللجنة فهد الدبو�س: اإن اختيار 
هذا ال�سعار ياأتي من واقع الأثر الطيب للزكاة 
على نفو�س املحتاجني، ت�سديًقا ملا قاله الر�سول 
] “اأحب الأعمال اإلى اهلل �سرور تدخله على 
جناًحا  احلملة  هــذه  تلقى  اأن  وناأمل  م�سلم”، 
امل�سروع  لدعم  اأهل اخلري  واقباًل من  اإعالميًّا 

باللجنة.

.. واملنابر تواصل:
»خيركم«

جلنة  مديـــر  قال 
املنابـــر القراآنيـــة 
�سبـــاح اليعقـــوب 
اإن اللجنة توا�سل 
طرحهـــا للحملـــة 
الإعالميـــة لدعم 
حتفيـــظ القـــراآن 
الكـــرمي »خريكم« 
ين�س  ملـــا  تطبيًقا 

عليـــه احلديـــث ال�سريـــف »خريكـــم مـــن تعلـــم 
القـــراآن وعلمه«، حيث تطمـــح اللجنة من ورائه 
اإلـــى حتقيـــق اأهدافهـــا التنموية، وذلـــك لإقامة 
احللقـــات واإجازة ال�سنـــدات اخلا�ســـة بالقراآن 

الكرمي وجتويده واأحكامه.
ونا�ســـد اليعقوب اأهل اخلـــري التوا�سل يف دعم 
م�ساريـــع اللجنة التي ت�ســـب يف خدمة الإ�سالم 

وامل�سلمني.

�سباح اليعقوب

فهد الدبو�س
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تخريج 160 دارسة أجنبية للغة العربية   

برعاية كرمية من الأمانة العامة لالأوقاف وبح�سور الأمني العام بالإنابة اإميان احلميدان، وعدد 
من مديرات الإدارة وامل�سوؤولت بالأمانة، ترافقهم مديرة الإدارة الن�سائية و�سحة البلي�س، نظمت 
ال�سوؤون الن�سائية بلجنة التعريف بالإ�سالم حفاًل لتخريج 160 دار�سة من دار�سات اللغة العربية 

من غري الناطقات بها.
اأعقبتها كلمة ملديرة  اآيات من الذكر احلكيم تلتها املهتدية اجلديدة »جنة«،   بداأ احلفل بتالوة 
واإمنا  م�سادفًة  يكون  ول  فراغ  من  ياأتي  ل  النجاح  »اإن  فيها:  قالت  باللجنة  الن�سائية  ال�سوؤون 
يتطلب جهًدا و�سعًيا واإقداًما، واللجنة على امتداد تاريخها املمتد لأكرث من ثالثة وثالثني عاًما 
مل تنح�سر اأهدافها يف تهيئة الفر�س لعتناق الإ�سالم فقط، اإمنا �سعت جاهدة لتثبيت وتر�سيخ 

هذا الدين يف قلوب املهتدين وجعله منهج حياة لهم«. 
تعليم  مل�سروع  وتبنيها  احت�سانها  على  لالأوقاف  العامة  الأمانة  ب�سكر  كلمتها  البلي�س  واختتمت 
اللغة العربية لغري الناطقني بها يف اإطار التعاون املجتمعي املثمر الذي يهدف اإلى النهو�س باللغة 

العربية والرتقاء باأ�ساليب تعليمها بطرق ع�سرية متطورة.
اآمنة  الدار�سة  األقت  ذلك  بعد 
البو�سنة  جمهورية  من  اإ�سكندري 
كلمت اخلريجات قائلة: »التحقت 
اللجنة  يف  العربية  اللغة  بف�سول 
اللغة  اأتعلم  حتى  األفني  عام  منذ 
على  التعرف  بهدف  العربية 
الكرمي،  القراآن  قراءة  كيفية 
لغة  اأولدي  تعليم  اأ�ستطيع  وحتى 
الآن  و�سلت  ولقد  اجلنة،  اأهل 
وهلل  ع�سر  احلادي  للم�ستوى 
احلمد«، وقد اختتم احلفل بتقدمي 
عر�س وثائقي عن جلنة التعريف 
اإجنازات  وخا�سة  بالإ�سالم 
تكرمي  ثم  الن�سائية،  ال�سوؤون 
وتوزيع  لالأوقاف  العامة  الأمانة 

ال�سهادات على اخلريجات. 

د. احلويلة: عمل التعريف 
باإلسالم فريد ومميز

اأ�ساد نائب جمل�س الأمة الكويتي الدكتور حممد 
بالإ�سالم  التعريف  جلنة  بعمل  احلويلة  هادي 
كونها اأ�سبحت منارة من منارات العمل اخلريي 
يف دولة الكويت، وباأ�سلوبها الدعوي الذي يت�سم 
باحلكمة واملوعظة احل�سنة يف دعوة الآخرين 
مثنياً على الدور البارز الذي تبذله يف تثقيف 
من  امل�سلمة،  وغري  امل�سلمة  اجلاليات  وتعليم 
خالل امل�ساريع املتعددة التي تقوم بها خلدمة 

هذه اجلاليات.
الأفرع  اإدارة  مدير  مع  لقائه  خالل  ذلك  جاء 
اهلل  عبد  منيف  املحامي  التعريف  بلجنة 
العجمي على هام�س امللتقى الذي اأقامته ثانوية 

الفحاحيل – بنات – (دعوة للخجل).
بجانب  الوقوف  على  احلويلة  الدكتور  وحث 
من  باعتبارها  بها  املنوط  الدور  الأداء  اللجنة 
اللجان املميزة والفريدة يف عملها حتى �سارت 
ت�ستفيد  وجتربة  عملها،  يف  يحتذى  منوذجاً 
العاملة يف هذا  واللجان  الهيئات  من خرباتها 

املجال.
اللجنة  دور  ببيان  العجمي  قام  ناحية  ومن 
وكلها  موؤخراً  بتنفيذها  قامت  التي  وامل�ساريع 
ت�سب يف �سالح الإ�سالم وامل�سلمني واجلاليات 
وغري  امل�سلمني  الكويت  اأر�س  على  املتواجدة 
امل�سلمني م�سرياً اإلى الآثار املرتتبة على توعية 
الكويتي،  املجتمع  وعادات  بقيم  اجلاليات 

ودورها يف النهو�س به.
واأبدى د. احلويلة ا�ستعداده لدعم اللجنة بكل 
ما ي�ستطيع من مقومات لأداء ر�سالته القائمة 

على تو�سل الرحمة للعاملني. 
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زارت جملة الب�سرى، ممثلة مبدير اأفرع جلنة التعريف بالإ�سالم املحامي 
منيف عبداهلل العجمي، ومدير التحرير حممد طه خاطر، ديوانية ال�سيخ 
مالك احلمود الذي اأ�ساد مبا تت�سمنه املجلة من مواد ومو�سوعات دعوية 
هادفة، موؤكًدا اأنها تقف على ثغرة عظيمة يغفل عنها كثريون يف الدعوة اإلى 
اهلل، من خالل القرتاب من املهتدين اجلدد ورعايتهم وال�سعي اإلى زيادة 

اأعدادهم، وم�سرًيا اإلى اأنها خري ناطق با�سم جلنة التعريف بالإ�سالم.
وقال ال�سيخ مالك احلمود اإنه التقى املهتدين اجلدد يف مو�سم احلج عام 
1430هـ، وذلك اأثناء املبيت مبزدلفة، الأمر الذي اأ�سعده كثرًيا، م�سيًدا مبا 

تقدمه اللجنة من رعاية واهتمام بهوؤلء الذين منهَّ اهلل عليهم بالهداية.
من جهته قدم العجمي �سكر اللجنة العميق لل�سيخ مالك ال�سباح ملا يقدمه 

من دعم �سنوي من خالل تربعه بنفقات حج املهتدين اجلدد �سنويًّا. 

ى 
شر

ديوانية الب »البشرى« في ديوانية الشيخ مالك احلمود 

مدير الأفرع مع ال�سيخ مالك ال�سباح بديوانيته

ال�سيخ مالك ال�سباحال�سيخ نواف ال�سباح

عي�سى  ل�سركة  العام  املدير  اليو�سفي  عادل  الدكتور  ا�ستقبل 
ح�سني اليو�سفي مبكتبه فريق عمل من جلنة التعريف بالإ�سالم 
ميثله كاًل من مدير اإدارة املوارد حممد جميل ال�سمري ورئي�س 
العامة فهد  الفار�س ورئي�س ق�سم العالقات  املوارد جودة  ق�سم 
واللجنة يف  املوؤ�س�سة  بني  التعاون  �سبل  لبحث  وذلك  ال�سمري، 

�سبيل دعم امل�ساريع اخلريية والتوا�سل امل�ستمر بينهما.

»البشرى«
تزور شركة اليوسفي



18

وللتعرف على 
الدعوي  العمل 
الن�سائية  لــالإدارة 
التعريف  بــلــجــنــة 
الإدارة  مــديــرة  مــع  حتدثنا  بــالإ�ــســالم 
�ساحبة خربات  وهي  البلي�س،  و�سحة 
والتطوعي  الــدعــوي  العمل  يف  طويلة 
والرتبوي، فقد كانت تعمل ناظرة بوزارة 
التطوعي  للعمل  انتقلت  ثم  الرتبية، 
فعملت واعظة، ثم ح�سلت على دورات 

و�سلت  حتى  الأوقـــاف  وزارة  من  خمتلفة 
بلجنة  الن�سائية  الإدارة  اإلى من�سب مديرة 

التعريف بالإ�سالم. 

تقول  الن�سائية  بـــــالإدارة  العمل  وعــن 
التعريف  جلنة  �سيا�سة  تعتمد  البلي�س: 
ــســالم عــلــى الــتــطــويــر الــدائــم وعلى  ــالإ� ب
املجتمع،  من  متنوعة  ب�سرائح  ال�ستعانة 
�سعاد  الفا�سلة  الأخــت  بي  ا�ستعانت  وقد 
اآنذاك،  الن�سائية  ال�سوؤون  مديرة  الوليتي 

25000 مهتدية في ميزان القائمين عليها

اإلدارة النسائية للتعريف باإلسالم..

دد
ع

 ال
ف

مل

اإعداد: ح�شن علي ح�شن- عائ�شة بورحمة

لقد اكت�سبـــت الأمة الإ�سالميـــة خرييتها بني 
الأمم مـــن خالل قيام اأبنائها رجاًل ون�ساًء بتبليغ 
ر�سالـــة اهلل، والأمر باملعروف والنهي عن املنكر، 
كما جاء يف القـــراآن الكرمي، واملتتبع حلال الأمة 
الإ�سالميـــة منـــذ طهورها يجـــد اأن الن�ساء عرب 
هـــذا التاريـــخ املجيد قد كنهَّ اإلـــى جانب الرجال 
يف كل مراحل الدعـــوة اإلى اهلل، بل جند تاريًخا 
حافاًل من الت�سحيات التـــي ا�سطلع بها الن�ساء 

دون الرجال تثبيتا ودعًما لدين اهلل.

فقـــد قامت املـــراأة امل�سلمة منـــذ نزول الوحي 
على نبينا حممد ] مبهام جلية، اإذمل تكن يوًما 
مـــا مبعزل عن تلك الأحـــداث اجلليلة، ومل تكن 
م�ستبعـــدة على مدى التاريـــخ الإ�سالمي امل�سرق 
مـــن املبـــادرة اأو امل�ساركة يف م�ســـرية الأمة بكل 

اأحداثها. 

وقـــد انطلقت الدعـــوات الن�سائيـــة يف العامل 
الإ�سالمـــي اليوم متـــالأ جنبات الأر�ـــس، فاأقمن 
دوًرا لتحفيـــظ القراآن الكـــرمي للفتيات والن�ساء، 
و�ساركـــن يف حلقـــات الدر�س بالتعليـــم والتعلم، 
كذلـــك خ�سن غمار العمل الدعوي بكل جوانبه، 

داعيات خمل�سات هلل تعالى يف ال�سر والعلن.

ومـــن النماذج التـــي حتتذى يف هذا املجال يف 
الوقـــت احلا�سر ويف هذا البلـــد الطيب الإدارة 
الن�سائيـــة بلجنـــة التعريف بالإ�ســـالم  (مبنطقة 

الرو�سة).

“ 22 عامًا
من العطاء”
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وبداأت كرئي�سة لق�سم املوارد يف الإدارة.

يف  متطلبات  عــدة  حتقيق  حاولت  وقــد 
املجتمع  على  النفتاح  اأهمها  الفرتة  تلك 
يف  حما�سرات  اإلقاء  طريق  عن  الكويتي 
خمتلف مناطق الكويت، والت�سال املبا�سر 
ــور، وزيـــــادة مـــوارد  ــه ــني الــلــجــنــة واجلــم ب
لها  دائـــم  مقر  وتــوفــري  الن�سائية  اللجنة 
واأي�ًسا  كويتية،  �سخ�سية  تربع  طريق  عن 
باللجنة،  للعمل  ن�سائية  كفاءات  ا�ستقطاب 
مثل  دول اخلليج  اإلى  اللجنة  اأن�سطة  لنقل 
العربية  واململكة  املتحدة  العربية  الإمارات 
اأثر كبري يف  لذلك  وكان  ال�سعودية وقطر، 
زيادة موارد اللجنة اأي�ًسا من خالل التعرف 
على �سخ�سيات بارزة ليتعرفوا على اللجنة 

واأن�سطتها عن قرب.

منهج متكامل للم�شلمة اجلديدة

اأما فيما يخ�س املهتديات اجلديدات وما 
م�سوؤولة  فتحدثنا  خدمات  من  لهن  يُقدم 
ق�سم املهتديات اجلدد جناة الطويل قائلة: 
اأهم اإجناز حتقق يف ال�سنوات الأخرية هو 
وهي  جديدة،  ن�سائية  اأفــرع  اأربعة  افتتاح 
اأهداف  حتقيق  نحو  وا�سعة  بخطى  ت�سري 
اللجنة من الدعوة اإلى اهلل واإي�سالها لأكرب 
عدد من النا�س الغافلني عن الإ�سالم على 

اأر�س وطننا الغايل. 

املهتديات  ق�سم  اأجنـــزه  مــا  اأهـــم  ولــعــل 
للم�سلمة  متكامل  منهج  اإعــداد  هو  اجلدد 
للم�سلم  املفيد  »املخت�سر  بعنوان  اجلديدة 
العربية  باللغتني  الآن  توفر  وقد  اجلديد«، 
اأن  اهلل  �ساء  اإن  قريًبا  وناأمل  والإجنليزية، 
ال�سنهايل  هــي  حية،  لغات  بت�سع  يتوفر 
وال�سيني  والأمهري  والتجالوج  والتاميلي، 

والبنغايل واملاليامل والتلغو والنيبايل.

 �شرعي وثقايف

الدرا�سية  الف�سول  ق�سم  دور  عن  اأمــا 
ق�سم  رئي�سة  فتقول  ون�ساطاته  بــــالإدارة 
ال�سعيد،  نا�سر  لطيفة  الدرا�سية  الف�سول 

اإجنليزي  اأدب  لي�سان�س  وهي حا�سلة على 
ق�سم  ي�سعى  القراآن:  دار  و�سهادة  وتربية، 
ر�سالة  اأهــم  لتحقيق  الدرا�سية  الف�سول 
اجلانب  تعزيز  وهــي  الدرا�سية  للف�سول 
اجلديدات  للمهتديات  والثقايف  ال�سرعي 
على  العمل  خــالل  من  اللغات،  جميع  من 
املواد  بها  تدر�س  التي  اللغات  عدد  زيــادة 
لغة، مما   14 اإلى  لغات   5 ال�سرعية من 
ب�سكل  الــدار�ــســات  عــدد  ـــادة  زي اإلـــى  اأدى 
تعليم  م�سروع  اإجنــاح  على  والعمل  كبري، 
اللغة العربية لغري الناطقني بها بدعم من 
الأمانة العامة لالأوقاف، وذلك بالتعاون مع 
ت�ساعف  اإلى  اأي�ًسا  اأدى  كامز، مما  معهد 
احت�سان  واأي�ًسا  العربية،  اللغة  دار�سات 
املهتديات  من  املتميزات  الدار�سات  بع�س 

واجلاليات واإعدادهن كمدر�سات وداعيات، 
اإذ اإن بع�س دار�ساتنا اأمتمن ما يزيد على 

�سبعني دورة يف املواد ال�سرعية.

نظام  تطوير  اإلــى  الق�سم  ي�سعى  كذلك 
الدرا�سة واإعداد اإجراءات خا�سة للف�سول 
الف�سل  بنظام  بالتقيد  وذلــك  الدرا�سية، 
دورة،  كــل  ب�ساعات  والتقيد  الــدرا�ــســي، 
والن�سباطية يف تطبيق اإجراءات الف�سول، 
اإذ اإن كثرًيا من �سيوف اللجنة من الن�ساء، 
�سواء من اخلليج اأو الدول الأوروبية يطلنب 
لدينا،  الف�سول  ق�سم  باإجراءات  تزويدهن 
طريق  عن  الدرا�سية  املناهج  تطوير  مع 
بالف�سول  خا�سة  منهجية  كتب  اإعــــداد 
حتويل  على  الآن  العمل  وبداأنا  الدرا�سية، 
مناهجنا الورقية اإلى اأقرا�س ليزرية، وذلك 

مواكبة لع�سر تكنولوجيا املعلومات.

املهتدية  اإعــداد خطة متكن  النهاية  ويف 
من اإتقان تالوة القراآن خالل �سنتني فقط 
من خالل النتظام بدورات متدرجة، تبداأ 
ــراآن ثــم دورات  ــق ـــراءة ال ـــدورة مــبــادئ ق ب
مــتــدرجــة يف الـــتـــالوة وحــفــظ جـــزء عم، 

بالإ�سافة اإلى دورات التجويد.

معالم الطريق“ البليس: هذه
الى دعوتنا ”

دد
ع

ف ال
مل



20

واأ�سا�سيات  باللجنة،  للنهو�س  وموظفات 
ومعرفة  اأهدافه  فهم  هي  عمل  اأي  جناح 
كيفية حتقيقها، ثم التعاون ما بني اأع�ساء 
فريق العمل والعمل يًدا واحدة، ثم بعد كل 
�سلبيات  ملعرفة  �سنوي  تقييم  يو�سع  عمل 

واإيجابيات ما مت اإجنازه.

اأن عدد الالئي  اإلى  وت�سري الإح�ساءات 
منذ  الن�سائية  بــالإدارة  اإ�سالمهن  اأ�سهرن 
ن�ساأتها اإلى 25.000 مهتدية من خمتلف 
يف  دخــلــن  الــالئــي  عــدد  واأن  اجلن�سيات، 
الإ�سالم منهن يف عام 2010م و�سل اإلى 
2890 مهتدية، منهن 615 مهتدية يف 

رم�سان فقط.

الديبلوما�سي وال�سفارات... اإلخ.

ـــالإدارة  ب الــدعــوي  العمل  اأن  واأ�ــســافــت 
من  كل  لأن  وقوية،  ثابتة  خطى  يف  ي�سري 
اأف�سل  لتقدمي  جاهًدا  يحاول  فيها  يعمل 
كل  تطوير  على  الإدارة  وتعمل  لديه،  ما 
وداعيات  م�سوؤولت  من  لديها  يعمل  من 
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حتدثنا  بــــالإدارة،  التوعية  ق�سم  وعــن 
الوطني  امل�سروع  وع�سو   الق�سم،  رئي�سة 
وزارة  يف  (بريرة)  املنزلية  العمالة  لتوعية 
اإقبال احلجي فتقول: من خالل  الأوقــاف 
بحاجة  �سعرت  التوعية  ق�سم  يف  عملي 
والتوعية، ولذلك  للتثقيف  املنزلية  العمالة 
املنزلية  للعمالة  املر�سد  كتاب  اإ�سدار  مت 

الآن  ونحن  لــغــات،  بــاأربــع  الأول)  (اجلـــزء 
ب�سدد طباعة اجلزء الثاين ب�سبع لغات اإن 
الأن�سطة  من  عديد  جانب  اإلــى  اهلل،  �ساء 
ملتقى  منها  الق�سم،  ينظمها  التي  الأخرى 
�سنوي للجاليات، وبرامج ثقافية ودعوية يف 
لل�سلك  خا�سة  وبرامج  العامالت،  �سكنات 

“ المختصر المفيد “ الطويل:
للمسلم الجديد”
أبرز إنجازاتنا ”

ضيفات اللجنة من “ السعيد:
الخليج والغرب

ينبهرون بأدائنا ”

2020

حتدثنا  الإدارة، 
الوطني  روع 
وزارة  يف  (بريرة)  املنزلية  العمالة  لتوعية 
إقبال احلجي فتقول: من خالل 
بحاجة  عرت 
والتوعية، ولذلك  للتثقيف  املنزلية  العمالة 
املنزلية  للعمالة  د 

“ المختصر المفيد 
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هذه هي الإدارة الن�شائية يف »التعريف بالإ�شالم«...

املفيد للم�سلم اجلديد« بعدة لغات خمتلفة.
املهتدية  تتخطى  اأن  فبعد  الف�سول،  ق�سم  اأمــا 
اجلديدة مرحلة مبادئ الإ�سالم يف ق�سم املهتديات، 
تنتقل املحبات للعلم ال�سرعي والراغبات يف درا�سته 
التي  الدرا�سية،  الف�سول  ق�سم  ــى  اإل اأكــرث  بتو�سع 
كانت بداياته عام 1992، وتتم الدرا�سة فيه على 
اأ�سا�س نظام درا�سي مق�سم اإلى ثالثة ف�سول خريفي 
على  يزيد  ما  الق�سم  هذا  ويقدم  و�سيفي،  وربيعي 
100 دورة يف الف�سل الدرا�سي الواحد، منها دورات 
لالأوقاف  العامة  الأمــانــة  من  بدعم  العربية  اللغة 
بدولة الكويت، واأي�سا دورات يف العلوم ال�سرعية، 

والتالوة  احلفظ  مثل  الكرمي  القراآن  علوم  من 
والتجويد والتف�سري، ودورات اأخرى متخ�س�سة 

واحلج  وال�سالة  الطهارة  فقه  مثل  بالفقه، 
والزكاة وغريها، وقد بلغ عدد اخلريجات 

من هذه الدورات يف ال�سنة الواحدة اأكرث 
من 2000 دار�سة، ويعمل هذا الق�سم 

خا�سة  منهجية  كتب  اإعـــداد  على 
موجهة  وتكون  اللجنة  بف�سول 

اأما  اجلــــدد،  املــهــتــديــن  لفئة 
امل�سئول  فهو  املـــوارد  ق�سم 

املتربعات  ا�ستقبال  عن 
واأهل اخلري.

التعريف  جلنة  يف  الن�سائية  الإدارة  اأن�سئت 
بالإ�سالم يف عام 1991م، بعدما �سهده هذا العام 
من ن�ساط كبري يف العمل الدعوي اأدى اإلى اإ�سالم ما 
يزيد على 5000 �سخ�س، كان اأغلبهم من الن�ساء، 
بــداأت يف  وقد  وداعياتها،  اللجنة  دعــاة  اأيــدي  على 
ذلك الوقت فرًعا واحًدا، ويف  1997 مت نقلها اإلى 
عدًدا  ت�سم  متكاملة  اإدارة  لتكون  الرو�سة  منطقة 
اأفرع  خم�سة  على  موزعات  الداعيات،  من  كبرًيا 
واملنقف  الرئي�سية)  (الإدارة  الرو�سة  من  كل  يف 
املركز  يف  وكذلك  وال�ساملية،  وخيطان  واجلــهــراء 

الكويتي الفلبيني الثقايف مبنطقة الفروانية.
ق�سم  هي:  عدة  اأق�ساًما  الن�سائية  الإدارة  وت�سم 
به  والتعريف  الإ�سالم  ن�سر  على  ويعمل  التوعية، 
بهذا  الداعيات  فتعمل  املتاحة،  الو�سائل  باأحدث 
الق�سم على ا�ستقبال جميع الن�ساء الالتي لديهن اأي 
ا�ستف�سار اأو ت�ساوؤل عن الإ�سالم ويرغنب يف التعرف 
الالتي ل  الن�ساء  مع  بالتوا�سل  يقمن  واأي�ًسا  عليه، 
اأو  بالهاتف  �سواء  اللجنة،  ملقر  احل�سور  ي�ستطعن 

باملرا�سلة الإلكرتونية.
ومن اأهم ن�ساطات ق�سم التوعية الدعوة امليدانية 
وال�سركات  والــ�ــســالــونــات  لــالأ�ــســواق  الأ�ــســبــوعــيــة 
بجميع  وال�سكنات  املركزي  وال�سجن  وامل�ست�سفيات 
الكرمي  الــقــراآن  ودور  الن�سائية  واللجان  اأنــواعــهــا 
لقاءات  عقد  مع  واخلا�سة،  احلكومية  واملــدار�ــس 
الديبلوما�سي  ال�سلك  واأع�ساء  ال�سفارات  مع  دورية 
للهيئات الديبلوما�سية املوجودة بالكويت، اإلى جانب 
الأن�سطة الرتفيهية والثقافية والدعوية كالرحالت، 

وغريها.
تنتقل  حيث  اجلــدد،  املهتديات  وق�سم 
املهتدية اإليه فتكون يف ا�ستقبالها داعيات 

ومينحنها  باإ�سالمها،  فرحات  جن�سيتها،  من 
هدية الإ�سهار وحقيبة دعوية �ساملة بلغتها، حتوي 

كافة ما حتتاج اإليه امل�سلمة اجلديدة، ويتم ت�سجيع 
املهتدية على اللتحاق بدورة متهيدية مكثفة مدتها 
اأربعة اأ�سهر تتخرج منها وقد اكت�سبت معلومات اأولية 
عن كيفية اأداء عباداتها اليومية، ومن اخت�سا�سات 
والعمرة  للحج  رحــالت  ت�سيري  اأي�ًسا،  الق�سم  هذا 
اإعداد  اجنــازاتــه  اأهــم  ومــن  املتميزات،  للمهتديات 
»املخت�سر  بعنوان  اجلديد  للم�سلم  متكامل  منهج 

الم«...شالم«...شالم«... شائية يف »التعريف بالإ�شائية يف »التعريف بالإ� ائية يف »التعريف بالإ�شائية يف »التعريف بالإ�ش شهذه هي الإدارة الن�شهذه هي الإدارة الن�
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السعودية في  لإلسالم  مهتدًيا   61
الريا�س: اأعلن املكتب التعاوين للدعوة والإر�ساد وتوعية اجلاليات يف حمافظة اأحد امل�سارحة اإ�سالم 

22 وافًدا من اجلن�سيتني ال�سينية والفلبينية دفعة واحدة قبل اأدائهم �سالة اإحدى اجلمع.
كما اأعلن املكتب التعاوين للدعوة والإر�ساد وتوعية اجلاليات بالبطحاء يف العا�سمة الريا�س دخول 

39 مهتدًيا اإلى الإ�سالم يف يوم اجلمعة نف�سه.
وياأتي دخول 61 مهتدًيا اإلى الإ�سالم خالل 24 �ساعة يف مكاتب الدعوة والإر�ساد وتوعية اجلاليات 
يف حي البطحاء بالريا�س وحمافظة اأحد امل�سارحة، ثمرة للجهود الكبرية التي يبذلها القائمون على 

هذه املكاتب للدعوة اإلى الإ�سالم و�سماحته ون�سر تعاليمه.

رجل أعمال فرنسي مستعد لدفع الغرامات عن املنتقبات
دفع  متويل  اأجل  من  العلني  املزاد  يف  مبنى  بيع  عزمه  نكاز  ر�سيد  الفرن�سي  الأعمال  رجل  اأعلن 
الغرامات التي �ستفر�س على الن�ساء الالتي يرتدين احلجاب الإ�سالمي الكامل (النقاب والربقع) 
يف الأماكن العامة، جاء ذلك عقب بداأ فرن�سا تطبيق قانون حظر ارتداء احلجاب يف الأماكن العامة 

واإلزام مرتديته بدفع غرامة، لت�سبح بذلك اأول بلد اأوربي يقدم على مثل هذا احلظر العام.
ول يحق لقوى الأمن، ح�سب القانون الفرن�سي، اأن تنزع احلجاب عن وجوه الن�ساء الالتي يخرقن 
هذا احلظر، لكن هوؤلء الن�سوة يعر�سن اأنف�سهن لعقوبة دفع غرامة ت�سل اإلى 150 يورو، اأو تلقي 

درو�س يف املواطنة.

اعتماد صور احملجبات في بطاقات التعريف التونسية
�سمحت وزارة الداخلية التون�سية ر�سميًّا باعتماد �سور الن�ساء املحجبات عند ا�ستخراج بطاقات التعريف 
الوطنية (بطاقات الهوية) للتون�سيات، وقالت الوزارة يف بيان ن�سرته على �سفحتها اخلا�سة يف »في�س 
بطاقة  يف  املعتمدة  ال�سورة  يف  املطلوبة  باملوا�سفات  املتعلقة  الإجراءات  تب�سيط  “قررت  اإنها  بوك«: 

التعريف الوطنية، حيث �سيُ�سمح م�ستقباًل بت�سليم بطاقة التعريف الوطنية للمواطنات املتحجبات”. 
ببطاقة  امل�سمنة  لل�سورة  والفنية  املادية  “املوا�سفات  ي�سبط  الذي  املر�سوم  تنقيح  قريًبا  �سيتم  كما 
وزارة  مقر  اأمام  املحجبات  التون�سيات  من  اعت�سمت جمموعة  اأن  بعد  ذلك  جاء  الوطنية”،  التعريف 
الداخلية التون�سية، مطالبات بحق املراأة املحجبة يف ا�ستخراج بطاقة هوية ب�سور تظهر فيها بغطاء 
الراأ�س، كذلك �سمحت وزارة الداخلية التون�سية منذ 12 فرباير املا�سي بقبول �سور الرجال امللتحني 

عند ا�ستخراج بطاقة التعريف الوطنية بعد اأن كان هذا الأمر حمظوًرا يف ال�سابق.

 »الهدى« تعظ  »حفظ السالم« في كوسوفو 
 

عنا�سر  من  لعدد  عدة حما�سرات  الأوكرانية  بلتافا  مدينة  يف  الجتماعية  الهدى  جمعية  قدمت 
اجلي�س يف املدينة، وذلك قبل اأن يتوجهوا اإلى كو�سوفو كقوات م�ساركة يف حفظ ال�سالم فيها.

ا بخ�سائ�س ومميزات الدين الإ�سالمي، مع الرتكيز على الآداب  وت�سمنت املحا�سرات تعريًفا عامًّ
والأخالق الإ�سالمية، ومكانة املراأة يف الإ�سالم، وقد لقت املحا�سرات اهتماًما بالًغا من قبل اجلنود 
الذين ح�سروها، وتقديًرا من قبل القيادة التي ت�سرف عليهم وعلى ا�ستعداداتهم لأداء مهامهم يف 

كو�سوفو.
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»اإلسالم في الكومنولث« 7 سبتمبر2011  

�سهد مقر رابطة العامل الإ�سالمي مبكة املكرمة الجتماع التح�سريي الثاين ملوؤمتر »دور الإ�سالم يف دول الكومنولث«،.وذلك برئا�سة 
الدكتور عبداهلل الرتكي، و�سوف تعقده الرابطة بالتعاون مع وزارة الثقافة يف جمهورية كازاخ�ستان يف مدينة اأ�ستانة خالل الفرتة من 

9-7 �سبتمرب املقبل.

�سارك يف الجتماع الأمني العام لرابطة العامل الإ�سالمي ورئي�س جلنة ال�سوؤون الدينية يف وزارة الثقافة بكازاخ�ستان اأرداق دو�س جان، 
و�سفري كازاخ�ستان لدى اململكة العربية ال�سعودية خريات لما �سريف.

اإلسالم ينتشر في بلده رغًما عنه
 هولندي متطرف ينتج فيلًما مسيًئا للرسول ]  

»دق حزب فيلدرز (احلرية) ناقو�س اخلطر على الأحكام ال�سادرة عن الق�ساة الهولنديني«.. جاءت هذه العبارة يف اإطار تعليق �سحيفة 
تراو الهولندية على حماكمة النائب الهولندي املتطرف املعادي لالإ�سالم غريت فيلدرز بتهمة احل�س على احلقد والتمييز العن�سري 

�سد امل�سلمني مبحكمة اأم�سرتدام.
ونقلت ال�سحيفة عن احلزب قوله “يجب فر�س حظر على ا�ستخدام القوانني الإ�سالمية من قبل الق�ساة الهولنديني، حيث يتم التكيف 

مع القواعد املعمول بها يف البلدان الإ�سالمية يف ق�سايا مثل الطالق والعرتاف بالأولد وتوزيع املرياث”.
كما اأ�سارت ال�سحيفة اإلى اإن “فيلدرز” ا�ست�سهد بحالة ح�سلت يف عام 2009 يف حمكمة يف لهاي، حيث رف�س رجل �سومايل 
ولفتت  بالده،  التقليدي يف  الإ�سالمي  القانون  اإلى  ا�ستناًدا  ل�ساحله،  املحكمة  وحكمت  ال�سابقة،  زوجته  من  باأبوة طفل  العرتاف 

ال�سحيفة اإلى اأن فيلدرز يعترب اأن عملية الأ�سلمة قد بداأت بالفعل. 

ياأتي هذا فيما اأعلن فيلدرز اأنه يعد لإنتاج فيلم جديد يهاجم فيه نبي الرحمة حممًدا] بعنوان »احلياة الهمجية«.
وعرب ح�سابه على موقع تويرت، قال فيلدرز اإن الفيلم الوثائقي �سيكون عبارة عن جزء ثان من فيلمه الق�سري “فتنة” الذي مت بثه عام 
2008 على الإنرتنت، وهاجم فيه القراآن الكرمي واعتربه عن�سريًّا، وانتقد ما اعتربه اأ�سلمة لأوربا وهولندا، وتوقع النائب املتطرف 

اأن ينتهي من فيلمه امل�سيء اجلديد بحلول عام 2012.

الرائد اختتم فعاليات املخيم السنوي الثالث للمسلمات
اجلدد في أوكرانيا

يويل احتاد املنظمات الجتماعية “الرائد” اهتماًما كبرًيا باحلفاظ على التوا�سل مع معتنقي ومعتنقات 
وتفعل  عليه،  وثباتهم  دينهم  ح�سانة  تدعم  التي  الفعاليات  تنظيم  على  فيحر�س  اأوكرانيا،  يف  الإ�سالم 

اأدوارهم يف حقل الدعوة والتعريف بالإ�سالم على اأف�سل ال�سور.
معتنقي  اأغلب  لأن  اجلدد،  امل�سلمات  الأخوات  على  الهتمام  الن�سائي  ق�سمه  من خالل  الحتاد  ويركز 
الن�ساء، ولأن حياتهن بعد الإ�سالم تختلف جذريا عما كانت عليه قبله �سلوكا  اأوكرانيا من  الإ�سالم يف 
ولبا�سا، يف جمتمع يعترب امل�سلمون فيه اأقلية نحو (5 %)  ويف هذا الإطار اأقامت »الرائد« يف اإقليم �سبه 
جزيرة القرم جنوب اأوكرانيا خميمه ال�سنوي الثالث للم�سلمات اجلدد حتت رعاية الهيئة العاملية للم�سلمني 

اجلدد، و�ساركت فيه 40 م�سلمة »جديدة« من خمتلف اأقاليم ومدن وقرى اأوكرانيا.
النف�س  وتربية  واحلرام  واحلالل  واحلجاب  امل�سلمني  غري  مع  والتعاي�س  التعامل  واآداب  الإميان  اأركان 
يقني  تعزيز  اإلى  هدفت  املخيم،  ت�سمنها  حما�سرات  عناوين  كانت  الإ�سالم  يف  والو�سطية  وتهذيبها 
امل�ساركات ب�سحة واأهمية خطوة اعتناق الإ�سالم، وتو�سيح بع�س املعلومات لديهن فيما يتعلق بالواجبات 

واملحظورات.
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ا.. اإذا اأراد اهلل عز وجل اأن يهدي  لول اأن �ساحب هذه الق�سة اأخربنا بها ما �سدقناها! وحقًّ
اإن�ساًنا وفر له اأ�سباب الهداية.. هذا الرجل كان حاله كحال كثريين من النا�س الذين جاءوا اإلى بالد 
امل�سلمني من اأجل العمل �سنوات معدودة، ثم العودة اإلى بالدهم.. ع�سرات الألوف ورمبا املاليني 

ياأتون اإلى بالد امل�سلمني، لكن من يعرفهم على الإ�سالم؟ ومن يدلهم عليه؟.. ل اأحد!

النا�س  اأرى  اأ�ستيقظ كل يوم يف وقت �سالة الفجر، وكنت  “كنت  يقول �ساحب الق�سة املثرية: 
ي�سلون.. كان ياأتيني هاتف يف املنام ويقول يل يا فالن قم ف�سِل، واأقول لنف�سي: ملاذا اأ�ستيقظ؟.. 
الأمر وتكررت  التوقيت، تكرر  امل�سلمني ي�سلون يف مثل هذا  اأن  واأعلم  الفجر،  اأ�سمع �سالة  كنت 
الروؤية ثالث لياٍل متتالية، حتى قمت يف اإحدى الليايل، وقلت لنف�سي ما املانع اأن اأ�ستجيب لهذا 
املنام؟ فذهبت اإلى امل�سجد ولكنني مل اأتو�ساأ لأنني مل اأكن اأعلم اأن هناك و�سوء قبل ال�سالة، ومل 
اأكن اأعرف اأي�ًسا كيفية اأدائه.. فذهبت اإلى امل�سجد وراأيت النا�س ي�سلون ف�سليت معهم، كنت اأقلد 
جميع حركاتهم يف ال�سالة، يقومون فاأقوم مثلهم، ويركعون فاأركع مثلهم، ويقعدون فاأقعد مثلهم 

وي�سجدون فاأ�سجد مثلهم.

التعريف  جلنة  طريق  على  فدلوين  الفجر،  �سالة  وعن  ال�سالة  عن  النا�س  بع�س  �ساألت  ثم 
بالإ�سالم، وبالفعل ذهبت اإلى اللجنة وفيها تعرفت على ال�سالة وحقيقتها واأهميتها يف الإ�سالم، 
الدين ومن  اأقام  اأقامها فقد  الدين، من  واأنها عماد هذا  الإ�سالم،  اأ�سا�سي يف  اأنها ركن  وعرفت 

هدمها فقد هدم الدين”.

نطق الرجل ال�سهادتني يف اللجنة، واأعلن اإ�سالمه فيها، فهل تعرفون ماذا حدث له بعد اأن اأعلن 
اإ�سالمه، وبعد اأن علم جميع اأفراد اأ�سرته واأقربائه باأمره؟.. لقد قاطعه اجلميع وخا�سموه وحاربوه، 
يقول: “كانت عندي اأموال ومزرعة وبيت، وكنت قد جمعت ثروة ل باأ�س بها يف بلدي، وقال يل اأهلي 
اإذا مل ترجع عن الإ�سالم ف�سوف نحرمك من كل ما متلكه، فلم اأتراجع، وقلت لنف�سي: اإ�سالمي خري 
من الدنيا وما فيها.. لقد �سحى الرجل بكل ما ميلك من اأجل دينه { َوِمَن النهَّا�ِس َمن يَ�ْسِري نَْف�َسُه 

ابِْتَغاء َمْر�َساِت اهلّلِ َواهلّلُ َرءُوٌف ِبالِْعَبادِ}.

ظل الرجل �سنوات مرتبًطا بلجنة التعريف بالإ�سالم، يح�سر الدرو�س ويتابع الأن�سطة والربامج 
واملحا�سرات وكان يقول: »ل اأريد �سيًئا من الدنيا، ومع اأنه فقد كل ثروته وخ�سر كل ما ميلك فاإنه 
كان مبت�سًما را�سًيا ي�سحك، وتبدو عليه عالمات ال�سعادة والر�سا والطماأنينة، ول يبايل بالدنيا 
ُ مَيُنُّ َعلَيُْكْم اأَْن  برمتها، لأنه تيقن اأن اأعظم نعمة اأنعم اهلل بها على الب�سرية هي الإ�سالم {بَِل اهللهَّ

َهَداُكْم ِلاْلإِمَياِن اإِن ُكنتُْم �َساِدِقنَي} .

 بع�سنا يظن اأن كثرًيا من النا�س ي�سهرون اإ�سالمهم يف جلنة التعريف بالإ�سالم طلًبا للمال، واأقول 
اإ�سالمهم يتعر�سون لالأذى، وعلى الرغم من ذلك كله فاإنهم ي�سربون  لهم: ل واهلل! كثريون بعد 
ويثبتون على دين اهلل، واإ�سالمهم يكون عن اقتناع تام طمًعا يف ر�سا اهلل ومغفرته، ولي�س طمًعا 

يف املال.

اأن نزيد اهتمامنا باأولئك النا�س واأن نرعاهم ونثبتهم على دين اهلل جل وعال..  وختاًما علينا 
التعريف  املهتدين اجلدد يف ظل جلنة  لرعاية  والتقوى  الرب  نتعاون جميًعا على  واأيديكم  باأيدينا 
بالإ�سالم.. اأ�ساأل اهلل جل وعال اأن يبارك جهود القائمني عليها واأن يوفقهم لكل خري، واأن يوفقهم 

لإعالء كلمة اهلل ون�سر دينه القومي. 

ن
عالمي

حمة لل
ر

ال�سيخ نبيل العو�سي

أســـــبــــــــاب
الــهـــدايــــة
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يروي تفاصيل لقائه
األخير بعمه الشيخ

الشيخ النوري 
يحكي قصته 
مع“ التعريف 

باإلسالم”
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حوار : حممود بكر

جلمعية  العام  الأمني  النوري  نادر  الداعية 
ال�سيخ عبداهلل النوري اخلريية من دعاة الكويت 
البارزين، ومن خطبائها املفوهني.. عاد بذاكرته 
لـ"الب�سرى"  لريوي  الوراء  اإلى  عاًما  ثالثني 
تفا�سيل لقائه الأخري بعمه ال�سيخ عبداهلل النوري 
يف مر�س وفاته، وق�سة احلقيبة التي �سلمها له 
يف هذا اللقاء، كما ك�سف عن جذور هذه العائلة 
التعريف  جلنة  اإن�ساء  تفا�سيل  وروى  املباركة، 
بالإ�سالم.. وغري ذلك من املفاجاآت التي فجرها 

يف هذا احلوار الذي نن�سره على حلقتني.      
اخلريي  العمل  رموز  من  "النوري"  ا�سم 
العائلة  هذه  من  نقرتب  اأن  نريد  الكويت..  يف 

املباركة.  

املعروفة  العربية  القبيلة  اإلى  ينت�سب  النوري 
"طيئ" واملتفرعة منها �سمر، جدنا ال�سيخ حممد 
اأوائل  ومن  والف�سل،  العلم  اأهل  من  كان  النوري 
رواد التعليم يف الكويت يف مطلع القرن الع�سرين، 
يف  العربية  واللغة  ال�سرعية،  العلوم  يعلم  وكان 
م�ساجد الكويت، ويف اأول مدر�سة نظامية مدر�سة 
(املباركية)، ودفن- رحمة اهلل عليه- بعد اأن �سيعه 
اآلف امل�سلمني من اأهل الكويت، يف مكان حديقة 
عام  يف  وذلك  الآن،  ال�سامل  فهد  ب�سارع  البلدية 
1925م، بعد اأن خَطّ بيده 18 جملًدا يف العلوم 
ال�سرعية، وكان يكتب يف اآخر كل كتاب "كتبه بيده 
الفانية لنف�سه العانية �سياء الدين حممد نوري- 

ُعِفَي عنه-".

 وت�سلم الراية من بعده ال�سيخ عبداهلل النوري 
الإ�سالمية  املفاهيم  ويب�سط  العطاء،  ليوا�سل 
عرب  الطيبة  كلماته  انت�سرت  وقد  النا�س،  لعامة 
الأثري، اإذ كان هو اأول موؤ�س�س لالإذاعة الكويتية، 
وكانت الإذاعة يف عهده متثل قفزة نوعية لإعالم 
عام  ال�سريفة  روحه  فا�ست  وقد  ا،  جًدّ متقدم 
1980، اأي بعد 55 �سنة من وفاة والده، وكان 
يطوف حول العامل خالل �سهري �سعبان ورم�سان 
بذرة  وي�سع  هنا،  خرًيا  يغر�س  عام،  كل  من 
والقارة  اإندوني�سيا وماليزيا،  لالإ�سالم هناك، يف 
الهندية كباك�ستان والهند و�سيالن، اإلى اأن و�سل 

اإلى اأ�سرتاليا واأ�س�س اأول مدر�سة.

حوار: حممود بكر
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• ماذا عن ذكرياتكم مع ال�شيخ عبداهلل 
النوري- رحمه اهلل؟

كان، رحمه اهلل، ي�ساهد التلفزيون ذات مرة، 
وكنت  اخلطبة،  مو�سوع  ف�سده  اأخطب،  فراآين 
يل:  فقال  عاًما،  وع�سرين  خم�سة  ابن  وقتها 
اأ�سعدتني اخلطبة، واأريد اأن اأرى بع�س كتاباتك، 
تكتمل  حتى  الدعوة  يف  باحلركة  مهموم  لكني 

املهمة.

• كيف كان حر�ص ال�شيخ على اإيقافكم 
طلب  يف  ال�شحيح  الطريق  بداية  على 

العلم؟

عندما اخرتت طريق اللتزام، وبداأت بواكري 
القرن  من  ال�سبعينيات  مطلع  يف  تنبت  حليتي 
اإلى مكتبته  ال�سيخ عبداهلل  ا�ستدعاين  املا�سي 
العامرة بالكتب، اإذ كانت تقدر بالآلف، واأهداها 
الوطنية،  احلكومة  مكتبة  اإلى  ذلك  بعد  اأولده 
واأراد اأن ي�ست�سف الطريق الذي ر�سمته لنف�سي 
العلم  على  املبني  الو�سطي  الطريق  اأنه  فراأى 
العلماء  ومزاحمة  بتوؤدة  الأمور  وفهم  والعمل، 
اأتلقى عنهم  الكبار، ف�ساألني عن العلماء الذين 
حتى يطمئن قلبه، خوًفا من النزلق يف متاهات 

املت�سدقني واملتنطعني.

فقد  عنهم  اأخذت  الذين  العلماء  عن  اأما 
هم  وعلماوؤها  الفقهية  املو�سوعة  خرباء  كان 
ال�سيخ  ومنهم  طوياًل،  لزمتهم  وقد  م�سايخي، 
ال�سكرتري  مثل  وكنت  عبدالبا�سط،  متويل  بدر 
والعامل  الفقهية،  للمو�سوعة  رئي�ًسا  وكان  له، 
حممد  وال�سيخ  اأبوغدة،  عبدال�ستار  الدكتور 
قلعجي، والأ�ستاذ الدكتور حممد ب�سري الأدلبي، 
تعالى-  العاين- رحمه اهلل  وال�سيخ عبدالقادر 
عمر  واأخوه  الأ�سقر،  حممد  ال�سيخ  والعالمة 

الأ�سقر، وغريهم كثريون.

ومازلت يف حياتي العلمية متاأثًرا باآخرين مثل 
الدكتور خالد املذكور، والدكتور عجيل الن�سمي، 
بن  حممد  ال�سيخ  العالمة  به  اأعتز  من  واأكرث 
جراح احلنبلي، وهو من علماء الكويت الكبار، 
وكان- رحمه اهلل- زاهًدا مبعنى الكلمة، يتو�ساأ 
باملد ويغت�سل بال�ساع، ت�سدق بكل ماله يف حياته 
للمحتاجني، وكان ل يحب اأن يركب �سيارة، بل 
مطري  واجلو  وقفت  واإذا  قدميه،  على  مي�سي 
تويف  يفعل..  ل  ال�سيارة  يركب معك  اأن  ترجوه 

ودعوتهم  هوؤلء   ل�ستقبال  مكاًنا  البيت  هذا 
لالإ�سالم، وكانوا ينتقلون اإلى املع�سكرات املقامة 

لهم خ�سو�ًسا يف اجلهراء واملناطق الأخرى.

با�سات  ت�سيري  اإلى  الأمر  حتول  ذلك  بعد 
الإ�سالمية  ال�سوؤون  اآنذاك مدير  وكنت  لنقلهم، 
امل�ساعدة، ف�ساعدناهم  بالأوقاف، فطلبوا مني 
يف توفري البا�سات والدعم املادي، وكان لل�سيخ 
م�سعل مبارك عبداهلل الأحمد ال�سباح دور كبري 

يف هذا الأمر.

اأن  اإلى  منظم،  غري  الأمر  ظل  وهكذا 
من  الكويت  رجالت  من  كرمية  ثلة  التقينا 
�سالح  عبدالوهاب  منهم  املوؤ�س�سني  اإخواننا 
�سعد اجلا�سر،  اأحمد  الأ�ستاذ  وال�سيخ  ال�سايع، 
وعبدالرحيم جمال من الهند، وعرفات الع�سي 
كندا،  يف  الرابطة  مكتب  ورئي�س  فل�سطني  من 
الرا�سد مديًرا  الأخ �سالح  الختيار على  ووقع 
للجنة، ومل يكن حا�سًرا يف الجتماع الذي كان 
نواة للتاأ�سي�س الر�سمي املوؤ�س�سي، وكان ذلك يف 
عام 1978 حتت اإدارة الأخ عبدالوهاب ال�سايع، 
اإدارة  وت�سلمت  اإدارتها،  معه يف  وتعاونا جميًعا 
اللجنة فرتة، ثم رئا�سة جمل�س الإدارة اإلى وقت 

قريب.

دد
ع

حوار ال

رحمه اهلل وعمره خم�سة وت�سعون عاًما، وهو يف 
غاية الن�ساط واحليوية، يدر�س يف اليوم خم�س 
درو�س، وكان عميق العلم وا�سع ال�سدر، �سبوًرا 

حليًما.

جمعية  تاأ�شي�ص  فكرة  كانت  كيف   •
ال�شيخ عبداهلل النوري؟

تعالى،  اهلل  رحمه  بال�سيخ،  املر�س  ا�ستد  ملا 
وكان  رحالته،  كل  تقارير  بها  حقيبة  �سلمني 
من قبل قد طلب العم يو�سف احلجي للتو�سية 
با�ستكمال املهمة التي بداأها، واجتمعنا يف بيت 
ال�سيخ  جمعية  لتاأ�سي�س  احلجي  يو�سف  العم 

عبداهلل النوري، وكان هذا منذ ثالثني عاًما.

التعريف  جلنة  بدايات  عن  ماذا   •
بالإ�شالم؟ وكيف �شاهمتم يف تاأ�شي�شها؟ 

رجال  من  طيبة  مبادرات  ثمرة  اللجنة  هذه 
اخلري يف الكويت، كويتيني وغري كويتيني، مثل 
الذي  املر�سفي  �سعد  الدكتور  اجلليل  العامل 
عندما �ساهد ال�سينيني والكوريني يعملون يف بناء 
البنية التحتية لدولة الكويت، دعا اإخوانه اإلى اأن 
تكون لهم مبادرات لهداية هوؤلء، فات�سلوا بلجنة 
زكاة العلبان، وفتحوا بيًتا مبنطقة خيطان، وظل 
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لقد خلق اهلل الإن�سان ملهمة كبرية، ور�سالة عظيمة يف هذه الأر�س،  لبابها وجوهرها العبودية هلل، 
واملتمثلة يف عمارة الأر�س وفق منهج اهلل، ودعوة النائمني والغافلني والك�سالى اإلى امل�ساركة يف عمارة 
هذه الأر�س، ولكن باحلكمة واملوعظة احل�سنة، ثم الوقوف يف وجه املخربني، والظاملني حتى ل تتحول 
نهَّ َواْلإِن�َس اإِلهَّ ِلَيْعبُُدوِن}، وحتى يتمكن  الأر�س اإلى بوؤرة من ال�سر والف�ساد، قال تعالى: { َوَما َخلَْقُت اجْلِ
الإن�سان من اأداء ر�سالته على الوجه الأكمل خالل الفرتة الزمنية املمنوحة له على ظهر هذه الأر�س، 
خلق اهلل له هذا الكون الف�سيح، اأر�سه و�سماءه وما بينهما، وجعله م�سخًرا منقاًدا له، وحتى يبقى هذا 
اأن يح�سن �سلته بخالق هذا الكون وم�سخره،  الكون على حاله من الت�سخري والنقياد فعلى الإن�سان 
فال ي�سل ول ينحرف عن طريق اهلل، ول يدعو غريه كذلك اإلى ال�ساللة والنحراف عن طريق اهلل، 
بل يظل موؤمًنا موقًنا بوحدانية اهلل وكمالته، مراقًبا له، يفعل ما ير�سيه من الأقوال والأفعال الظاهرة 
والباطنة، ويرتك ما ل ير�سيه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ويدعو غريه وير�سده، بل ياأخذ 
بيده اإلى مثل ما هو عليه وفيه من �سلة ح�سنة قوية باهلل عز وجل، ويحر�س على التوبة هو وغريه، 
و�سرعة الرجوع اإلى اهلل عز وجل اإن هو �سل الطريق اأو انحرف، و�سيقبله اهلل اإن كان �سادًقا خمل�ًسا 

يف هذه التوبة. 

ويف القراآن �سري اأولئك القدوة.. االأنبياء واملر�سلون كنوح وهود، و�سالح، و�سعيب، واإبراهيم، ولوط، 
النا�س كذلك وحتملوا،  ا�ستقاموا مع اهلل ودعوا  ومو�سى، وهارون، وعي�سى، وحممد، وغريهم، حيث 
فكان الكون معهم بت�سخري اهلل على اأعدائهم وخ�سومهم من الظاملني الفا�سقني املجرمني. ولئن مترد 
الإن�سان ف�سل الطريق، واأ�سل غريه، وم�سى يف ذلك ل يقيم هلل وزنا، ول يعرتف له بنعمه، بل يحاده 

بهذه النعم، ويحاربه بها، فلينتظر عقابني، الأول عاجل يف الدنيا والآخر اأجل يوم اللقاء.

اأما عاجل الدنيا، فعلل واأمرا�س مل ي�سمع النا�س بها من قبل، ثم نزع بركة الأرزاق والأقوات، وانت�سار 
املجاعات، وكذلك نزع بركة العمر، واحلروب الأهلية، والفرقة والقطيعة حتى بني اأبناء البيت الواحد، 
ونزع الثقة بني النا�س، و�سيوع اخليانة و�سائر اجلرائم اخللقية، والكوارث البحرية  واجلوية والربية، 
والتلوث البيئي، وتهديد الأعداء، بل �سيطرتهم على خريات الأمة، ومقدراتها وظلم احلكام وجورهم، 
واأكل الأقوياء لل�سعيف... وهكذا، اأما عذاب الآخرة فيكفي اأنه ل موت للراحة، ول حياة منعمة {ثُمهَّ َل 

مَيُوُت ِفيَها َوَل يَْحيَى..} (الأعلى:13).

ر�سوله،  و�سنة  كتاب اهلل  النابع من  املع�سوم  منهجها  بتغيري  الأمة  ثقافة  لتغيري  ال�ساعون  اأيها  فيا 
مبناهج م�ستوردة من هنا وهناك، وتتعار�س �سكاًل ومو�سوًعا مع ثقافة الأمة وهويتها، �سواء القائمون 
على التعليم، والقائمون على الإعالم، والقائمون على التدريب، والقائمون على الق�ساء، والقائمون على 

املراقبة واملتابعة، والتطوير. 

يا هوؤلء: اإن ثمرة �سعيكم هذا اأ�سبحت ظاهرة للعيان يف �سيوع البطالة، وانت�سار اجلرمية، وكرثة 
تعاطي املخدرات، وال�ستهتار والالمبالة، وتدين التفكري، و�سرعة التقليد للتافه ال�سار، والإعرا�س عن 

املفيد، و�سرب عر�س احلائط بالقيم والأخالق، و�ستكونون اأول من ي�سطلي بنارها.
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أنتم أول من يصطلي بنارها!

د. �سيد نوح
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اهلل  لغري  كانت  اأنها  علمت  وقد  النف�س  تبكي 
�ساجدة، ولو ظلت على حالها لكان ماأواها جهنم 
وبئ�س امل�سري.. تبكي بعدما علمت اأنها لو مكثت 
ليتخطفها  ال�سماء  من  خرت  لكاأمنا  ال�سرك  يف 

الطري اأو تهوي بها الريح يف مكان �سحيق.

من  واأ�سبحت  تعالى  اهلل  اأنقذها  قد  والآن 
تعالى  اهلل  اأن  علمت  اأن  بعد  ول�سيما  الفائزين، 
وخطايا  ذنوب  من  لها  �سبق  ما  كل  عن  جتاوز 
»الإ�سالم  ر�سولنا]  قال  فكما  �ساللية،  واأعمال 

يجب ما قبله«.

من  لأن  ال�سهادتني  تنطق  حني  النف�س  تبكي 
حولها �ساروا منها مبثابة اجل�سد الواحد، فاأخذت 
ت�سعر ب�سعور غريب وتغري كامل، مل تاألفه من قبل، 
وتراحم  وتالحم  وتعاطف  اإميان  من  عمها  مبا 

ومودة..!!

ولأنني عاي�ست كثرًيا من هذه اللحظات، اأقول 
اإن هذه الت�ساوؤلت ترد عليها جوارح املهتدي حني 
بقلبه  امل�ساعر  ومتتزج  بال�سهادتني،  ل�سانه  ينطق 
لتعلن عن ميالد جديد لنف�س طاملا ذاقت ويالت 
اهلل  �سلطان  لغري  ال�سجود  جراء  من  ال�سالل 
َمن  لنف�س جديدة {اأََو  اإنها حياة جديدة  تعالى.. 
يِف  ِبِه  مَيْ�ِسي  نُوراً  لَُه  َوَجَعلْنَا  َفاأَْحَييْنَاهُ  َميْتاً  َكاَن 
نَْها}،  لَُماِت لَيْ�َس ِبَخاِرٍج مِّ ثَلُُه يِف الظُّ النهَّا�ِس َكَمن مهَّ
بهذا  ت�سعر  حني  النف�س  هذه  تبكي  اأن  غرو  فال 

النور وامليالد اجلديد.. 

يبكي املهتدون لأنهم يف مكان ي�سعرهم بالعدل 
والآخرة،  الدنيا  العزة يف  لهم  وي�سمن  وامل�ساواة، 
لأنهم  يبكون  نعم  بالإ�سالم،  اهلل  اأعزهم  فقد 
لو  باإ�سالمهم،كما  فرحا  اأ�سد  حولهم  من  وجدوا 

كانوا هم الذين اأ�سلموا من جديد.

هذه م�ساهد ل تظنها نادرة، بل هي تتكرر يوميًّا 
يف جلنة التعريف بالإ�سالم، فهالهَّ اأتيت اإليها لرتى 

اأعجب من ذلك؟ وتدرك ملاذا يبكي املهتدون؟

 وقد يكون البكاء حزًنا على التفريط يف جنب 
اهلل قبل الإ�سالم، والبكاء فرًحا على ما اأ�سبح به 
اإل بالإ�سالم  النعم  من نعمة، فلم يذق طعم هذه 
ِنْعَمِتي  َعلَيُْكْم  َواأَمْتَْمُت  ِدينَُكْم  لَُكْم  اأَْكَملُْت  {الَْيْوَم 

يُت لَُكُم الإِ�ْساَلَم ِديناً}. َوَر�سِ

فهنيًئا لكم بفرحكم وتاأ�سفكم وبكائكم {اأُْولَِئَك 
.!{..ُ الهَِّذيَن َهَداُهُم اهللهَّ

مشاعرالمهتدين
لماذا البكاء؟؟

م�شلم جديد ينطق ال�شهادتني “اأ�شهد 

اأن ل اإله اإل اهلل، واأ�شهد اأن حممًدا 

ر�شول اهلل”!

فما الذي يبكيه؟ وهل يبكي فرًحا؟.. اأم 

يبكي حزًنا؟ ويبكي فرًحا ملاذا؟ ويبكي 

حزًنا ملاذا؟ ل ن�شتطيع اأن نرد على هذه 

الأ�شئلة اإل اإذا ح�شرنا حلظات الهداية، 

تلك اللحظات التي ت�شهدها املالئكة، 

حيث تتنزل بالرحمات لتعم وحتف 

احلا�شرين!

حممد طه خاطر
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العم عبدالمحسن الخرافي – رحمه اهلل –
عمر الإن�سان يف الدنيا ق�سري.. ولكن هذا العمر قد 
يطول مبا يقدمه �ساحبه من اأعمال خريية، وكثريون من 
اأبناء هذا البلد الطيب (الكويت) اأفنوا حياتهم يف العمل 
اأنحاء املعمورة، ومل يخل بلد  اخلريي، فعم هذا اخلري 
منه، ومل يكن قطر اإل وكان للعمل اخلريي الكويتي اأثر 
هوؤلء  بلدهم..  داخل  الكويتيون  بذره  عما  ف�ساًل  فيه، 
الرجال هم حم�سنو الكويت، ولذا فاإننا يف كل عدد �سوف 
نقدم �سخ�سية من تلك ال�سخ�سيات التي بذرت اخلري 
فت�سبهوا  العاطرة..  �سريهم  عبري  لنتن�سم  مكان  كل  يف 

بهم اإن مل تكونوا مثلهم اإن الت�سبه بالرجال فالح.

بن  نا�سر  بن  عبداملح�سن  هو  ال�سرية  هذه  �ساحب 
عبداهلل  بن  حممد  بن  علي  بن  ح�سن  بن  عبداملح�سن 
اأو »جبلة«  الكويت  القبلة مبدينة  اخلرايف، ولد يف حي 
املوافق  1312هـ  الكويت، وذلك يف  اأهل  ي�سميها  كما 

1894م.
اأبرز م�سايخ  تلقى تعليمه يف الُكتهَّاب وتتلمذ على يد 
تالوة  فتعلم  �سغره،  منذ  بالعلم  مولًعا  وكان  الكويت، 

القراآن وقراءة الأحاديث النبوية ال�سريفة.

عليهما  عبداملح�سن-  ابنه  على  يعتمد  نا�سر  كان 
رحمة اهلل- يف جتارته، وكان قد تعلم من والده اأ�سول 
هذا  يد  على  وبركته-  اهلل  بف�سل  التي منت-  التجارة 
البن البار، فامتلك عدة �سفن جتارية تو�سع من خاللها 

يف جتارته.

الإح�شان يف حياته 

ودعم جمل�س  البالد،  التعليم يف  تطوير  اأ�سهم يف   -
املعارف الذي اأ�س�س عام 1936م، حيث مل يكن لهذا 
الت�سكل  يف  ع�سًوا  اختري  وقد  كافية،  ميزانية  املجل�س 

الثاين للمجل�س من عام 1947م اإلى 1951م.

يطمح  فكان  الكويت،  يف  بالتعليم  بالنهو�س  اهتم   -
اإلى تاأ�سي�س تعليم منوذجي، فاهتم بفكرة الزي املدر�سي 
ماديًّا  الفقري  يت�سرر  ل  حتى  امل�ساواة  بهدف  املوحد 
ونف�سيًّا، وتذوب الفوارق الجتماعية يف املجتمع، وي�سود 

التكافل الجتماعي بني اأفراده.

فاإن  ولذلك  الكويت،  ثانوية يف  مدر�سة  اأول  اأن�ساأ   -
مدار�س الكويت ت�سهد له باأنه من املربني الأوائل الذين 
بذروا بذرة التعليم ال�ساحلة، واأ�سهم بعد ذلك يف اإن�ساء 
عديد من املدار�س حر�ًسا منه على دعم العلم، ملكانته يف 

بناء اأجيال الوطن.

- دعم البعثات التعليمية، حيث قام يف عام 1943م 
بتجهيز بعثة مكونة من 19 طالًبا على نفقته اخلا�سة.

- اإمداد اأهل الكويت باملاء عندما كانت تعاين البالد 
من قلة املاء فخ�س�س �سفينة �سراعية حلمل املياه العذبة 

من �سط العرب اإلى الكويت، وجعلها �سبياًل مفتوًحا.

الكويت  من  القبلي  احلي  يف  اخلرايف  ديوان  كان   -
العا�سمة ي�ستقبل يوميًّا رواده يف فرتات خمتلفة لق�ساء 

حوائج النا�س، وتبادل املنافع والأخبار.

الذرية ال�شاحلة

كان ال�ستثمار الأكرب للعم عبداملح�سن نا�سر اخلرايف هو 
ولده الوحيد حممد الذي اأ�سبح علًما من اأعالم القت�ساد 
وال�ستثمار يف العامل، واأحد اأكرب املتربعني لأعمال اخلري 
يف الدول العربية والإ�سالمية، وموؤ�س�س للكثري من امل�ساريع 
تويف، رحمه اهلل، عام  الكويت وخارجها..  داخل  اخلريية 

1375هـ يف اآخر فرباير من عام 1955م.

من اليمني حممد عبد املح�سن اخلرايف . عبد املح�سن نا�سر اخلرايف. عبد العزيز ال�سايع

ال�سفينة ممتاز من اأ�سخم ال�سفن التي �سنعت يف الكويت

العم عبداملح�سن اخلرافـي

ت
وي

ك
 ال

نو
س

ح
م





32

اأ�ساد مفتي البو�سنة والهر�سك م�سطفى �سرييت�س بعمق العالقات القوية التي تربط 
الكويت ببالده، موؤكًدا اأنها عالقة �سعبني �سقيقني، وم�سرًيا اإلى اأن الدور الكويتي اإبان 
ظروف احلرب القا�سية التي مرت بها بالده خري دليل على متيز هذه العالقات التي 

تعد مثاًل يحتذى بني الدول.

%51 من  اإن  �سرييت�س  قال  البو�سنة  �سكان  بني  الإ�سالم  انت�سار  وعن مدى 
�سلم  يرتقون  لأنهم  الغرب،  اأندل�س  بحق  وهم ميثلون  م�سلمون،  البو�سنة  �سكان 
جيد  و�سع  يف  يعي�سون  البو�سنة  يف  امل�سلمني  اأن  موؤكًدا  الإن�سانية،  احل�سارة 
"اأما  وتقدم،  مناء  مرحلة  يف  لأنهم  لهم،  يتمنونه  ول  الأعداء،  عليه  يغبطهم 
الأقل  على  اأو  و�سعنا،  عن  ير�سون  ل  فرمبا  املقربون  والإخوان  الأ�سدقاء 
جهًدا  ندخر  ل  ونحن  اأكرب،  �سحوة  اإلى  يتطلعون  لأنهم  كاٍف،  غري  يرونه 

للو�سول اإلى ذلك".

 كما ثمن �سرييت�س دور الكويت يف ن�سر ر�سالة الإ�سالم وتكري�سها كل 
اجلهود الداعمة للعمل اخلريي، وذلك من خالل وزارات الدولة واملوؤ�س�سات 
الدعوية الأخرى للعمل على تو�سيع دائرة التوا�سل وعوملة الدعوة واحلر�س 
على مواكبتها التقنيات احلديثة.. كل ذلك وغريه تفا�سيله يف هذا احلوار 

الذي خ�س به "الب�سرى".

حوار: حممد طه

هكذا نطرق باإلسالم...
أبواب أوروبا 

51% من سكانها
مسلمون ال يجدون الغذاء!

مفتي البوسنة لـ “البشرى”:
 العمل الخيري الكويتي في بالدنا
“ أكبر من اإلحصاء”
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عليها، لأن التاريخ اخلريي للكويت يف البو�سنة 
كانت  فقد  الإح�ساء،  على  ي�ستع�سي  طويل، 
البو�سنة  دعمت  التي  الدول  طليعة  يف  الكويت 
واأر�سلت الإغاثات يف اأحلك الأزمات، كما احتلت 
املبارك،  العمل  هذا  يف  ال�سبق  جمال  الكويت 
وحق لها اأن تعتز وتفتخر مبا قامت به من دعم 

للم�سلمني يف البو�سنة.

وعن  والهر�سك  البو�سنة  م�سلمي  عن  ونيابة 
بال�سكر  بال�سكر  اأتقدم  الإ�سالمية  امل�سيخة 
و�سعًبا  وحكومة  اأمرًيا  الكويت  لدولة  اجلزيل 
ونخ�س  البو�سني،  لل�سعب  املتوا�سل  لدعمهم 
وال�سوؤون  الأوقاف  وزير  العدل  وزير  بال�سكر 
الإ�سالمية امل�ست�سار را�سد احلماد على حر�سه 
البو�سنة  يف  اإخوانه  مع  التوا�سل  على  الدائم 
والهر�سك، وكذلك ن�سكر موؤ�س�سة البابطني على 
حر�سها على دعم البو�سنة والهر�سك، ول اأن�سى 
على  حر�سن  الالئي  الكويت  ن�ساء  من  اأخواتنا 
البو�سنة،  يف  امل�سلمات  اأخواتهن  مع  التوا�سل 
فلدينا جمعية خا�سة بالن�ساء حظيت بدعم كبري 

من اللجان الن�سائية يف الكويت.

امل�شلمني  غري  اإقبال  حجم  عن  • ماذا 
على  خا�شة  والبو�شنة  عامة  اأوروبا  يف 

التعرف على �شريعة الإ�شالم؟

اأ�سوة ح�سنة لغري  نحن نركز على اأن نكون 
نتعامل  املعامالت، وعندما  �ستى  امل�سلمني يف 
معهم وفق مبادئ الإ�سالم فال �سك يف اأن ذلك 
يكون عماًل دعوًيّا بطريقة غري مبا�سرة، فهو 
طرق لالأبواب قبل الولوج اإلى الداخل، واحلمد 

هلل امل�سلمون يف البو�سنة %51 من ال�سكان.

 وكذلك ن�سعى اإلى تو�سيح الإ�سالم للغرب 
ع�سر  مع  يتواكب  مبا  حديثة،  علمية  ب�سورة 
على  ونعمل  الآن،  نعي�سه  الذي  التكنولوجيا 
تطوير الو�سائل العلمية التي تعرف بالإ�سالم، 
يف  لالإ�سالم  امل�سلمني  غري  لتقبل  وبالن�سبة 
الدول الغربية، فاحلمد هلل هناك زيادة مطردة 
وذلك  الإ�سالم،  اإيل  النا�س  دخول  ن�سبة  يف 
يبعث القلق واخلوف يف قلوب اأعداء الإ�سالم، 
الإ�سالمية  الهوية  ت�سيطر  اأن  يخ�سون  لأنهم 

عليهم.

• اأو�شاع امل�شلمني يف البو�شنة والهر�شك 
طويلة،  فرتة  الإ�شالمي  العامل  �شغلت 

الإعالم  و�شائل  عناوين  وت�شدرت 

الفرتة  يف  اأخبارها  ندرة  ومع  املختلفة، 

الأخرية، فاإنها مازالت يف وجدان امل�شلمني، 

فماذا عن هذه الأو�شاع الآن؟ 

 احلمد هلل اأو�ساعنا طيبة، فنحن يف و�سع 
عليه،  ويغبطوننا  اإليه،  ن�سل  اأن  اأعداوؤنا  يكره 
اإذ  لنا،  امل�سلمون  الأ�سقاء  يتمناه  اأقل مما  لكنه 
يتطلعون اإلى اأكرث من ذلك، وبعون اهلل ن�ساعف 
من  املبتغاة  الدرجة  هذه  اإلى  لن�سل  دعوتنا 
من  جمموعة  ذلك  دون  حتول  لكن  ال�سحوة، 
فاإننا ميكنا  ذلك  ومع  التمويل،  اأهمها  احلوائل 
بحق  ميثلون  البو�سنة  يف  امل�سلمني  اإن  القول 
احل�سارة  �سلم  يرتقون  لأنهم  الغرب،  اأندل�س 

الإن�سانية دون تعرث.

تخلفه  اأن  ميكن  ما  عليكم  يخفى  ول   
البو�سنة  عا�ستها  التي  والدمار  احلرب  فرتة 
والهر�سك، اإذ اأدت اإلى تدمري كثري من امل�ساجد، 
الهوية  لطم�س  �سديدة  حماولت  هناك  وكانت 
ولكن  امل�سلمني،  وتغريب  وت�سريد  الإ�سالمية 
البقاء،  لنا  واأراد  حفظنا  وعال  جل  احلق 
هلل  فاحلمد  باخلري،  تب�سر  احلالية  واأو�ساعنا 
لدينا �سحوة اإ�سالمية مميزة، وبف�سل اهلل جل 
وعال، ثم مبعاونة اأهل اخلري من ذوي الأيادي 
البي�ساء من املح�سنني مت بناء كثري من امل�ساجد 
وارتفعت املاآذن مرة اأخرى بعد هدمها لي�سدح 
الأذان عالًيا خفاًقا، ولي�س معنى  فوقها �سوت 
ذلك اأننا ل نعي�س يف حتٍد ملا يروج له البع�س من 
الإ�سالموفوبيا والأفكار التي تدعو اإلى كراهية 
و�سفك  احلرب  دين  باأنه  وو�سفه  الإ�سالم 

الدماء.. هذا بالن�سبة للو�سع الديني.

فـ  للفرد  املعي�سي  امل�ستوى  يخ�س  فيما  اأما   
الوجبات  ثمن  يجدون  ل  ال�سكان  من   25%
الرئي�سية اليومية، وفيما يتعلق بالدعوة، فلدينا 
ما ي�سمى بالنهج الإبراهيمي، وهو اأن نتخذ من 
يدعو  كان  عندما  وقدوة  اأ�سوة  اإبراهيم  �سيدنا 

اأباه لالإ�سالم وي�سرب عليه يف دعوته.

اأثر  الكويتي  اخلريي  للعمل  كان  • هل 
املرتدية  املادية  الأو�شاع  هذه  تغيري  يف 

للم�شلمني يف البو�شنة؟

هذا الأثر يحتاج اإلى �سفحات طويلة ليب�سط 

در�س م�سطفى �سرييت�س يف املدر�سة الثانوية يف �سرايفو، ثم �سافر اإلى القاهرة 
للدرا�سة يف جامعة الأزهر ال�سريف، يف الفرتة من 1974 وحتى عام 1978، وح�سل 

على درجة اللي�سان�س يف اللغة العربية )�سعبة عامة(، وبعد العودة اإلى بالده عمل 
اإماًما وخطيًبا ثالث �سنوات �سافر بعدها اإلى �سيكاغو ل�ستكمال الدرا�سات العليا.

ح�سل �سرييت�س على الدكتوراه يف الفل�سفة الإ�سالمية من اإحدى جامعات 
�سيكاغو، ثم عاد مرة اأخرى اإلى البو�سنة عام 1986 ومكث فيها اأربع �سنوات، ثم 

�سافر اإلى كوالملبور، وعمل هناك مدر�ًسا باجلامعة الإ�سالمية ملدة عامني، ويف عام 
1993 اختري ملن�سب املفتي العام للبو�سنة والهر�سك، وكان وقتها خارج البالد، وهذا 

امل�سمى يف البو�سنة والهر�سك يطلق عليه لقب "رئي�س العلماء".

�سرييت�س يف �سطور..
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د. م�سعود �سربي
جدد اهلل تبارك وتعالى له عند ذلك مثل اأجرها 

يوم اأ�سيب«. 

فقد  عند  الأكباد  »برد  كتاب  يف  جاء  وقد 
بن  عبدامللك  اأن  الدم�سقي  نا�سر  لبن  الأولد«، 
يل  و�سديق  اأنا  خرجت  قال:  الأ�سمعي  قريب 
بخيمة  نحن  فاإذا  الطريق،  ف�سللنا  البادية،  اإلى 
عن ميني الطريق، فق�سدنا نحوها ف�سلمنا، فاإذا 
قلنا:  اأنتم؟،  من  قالت:  ال�سالم،  علينا  ترد  امراأة 
قوم �سللنا الطريق، راأيناكم فاأن�سنا بكم، فقالت: 
من  اأق�سي  حتى  عني،  وجوهكم  ولوا  هوؤلء،  يا 
حقكم ما اأنتم له اأهل، ففعلنا، فاألقت اإلينا م�سًحا، 
فقالت: اجل�سوا عليه، اإلى اأن ياأتي ابني، ثم جعلت 
مرة،  رفعته  اأن  اإلى  وتردها  ترفع طرف اخليمة، 
اأما البعري فبعري  اأ�ساأل اهلل بركة املقبل،  فقالت: 
الراكب  فوقف  قال:  بولدي،  لي�س  وراكبه  ولدي، 
اأجرك يف  اهلل  اأعظم  عقيل،  اأم  يا  وقال:  عليها، 
قال:  ولدي،  مات  ويحك!  فقالت:  ولدك،  عقيل 
نعم، قالت: وما �سبب موته؟ قال: ازدحمت عليه 
الإبل، فرمت به يف البئر، فقالت: انزل واق�س اأمام 
ب  القوم، ودفعت اإليه كب�ًسا، فذبحه واأ�سلحه، وقرهَّ
ونتعجب من �سربها،  ناأكل  الطعام، فجعلنا  اإلينا 
هل  قوم،  يا  وقالت:  اإلينا،  خرجت  فرغنا  فلما 
�سيًئا،  كتاب اهلل عز وجل  اأحد يح�سن من  فيكم 
قال الأ�سمعي: قلت: نعم؟ قالت: فاقراأ عليهَّ اآيات 
تعالى: { اهلل  يقول  قلت:  ولدي،  بها عن  اأتعّزى 

يَبٌة َقالُواْ  �سِ اِبِريَن الهَِّذيَن اإَِذا اأَ�َسابَتُْهم مُّ ِر ال�سهَّ َوبَ�سِّ
�َسلََواٌت  َعلَيِْهْم  اأُولَـِئَك  َراِجعوَن  اإِلَيِْه  َواإِنهَّـا   ِ هلِلّ اإِنهَّا 
قالت:  امْلُْهتَُدوَن}،  ُهُم  َواأُولَـِئَك  َوَرْحَمٌة  بِِّهْم  رهَّ ن  مِّ
اآهلل هكذا  قلت:  كتاب اهلل هكذا؟  لفي  اإنها  اآهلل 
�سفت  ثم  عليكم،  ال�سالم  فقالت:  اهلل،  كتاب  يف 
اأقدامها و�سلّت ركعات، ثم قالت: اإّنا هلل واإّنا اإليه 

راجعون، وعند اهلل اأحت�سب عقياًل. 

به،  اأمرتني  ما  فعلت  اإين  اللهم  قالت:  ثم 
فاأجنز يل ما وعدتني، ولو بقي اأحد لأحد... قال 
لبقي  تقول:  �سوف  نف�سي  يف  فقلت  الأ�سمعي: 
لأحٍد  اأحد  بقي  ولو  فقالت:  اإليه،  ابني حلاجتي 
اأمته  و�سلم حلاجة  عليه  اهلل  �سلى  لبقي حممد 
اإليه، فخرجت واأنا اأقول: ما راأيت اأكمل منها، ول 

اأجزل. 

ت�ساوؤل..  منذ �سهر تقريًبا لحظت 
اأن زميلي يف العمل- وهو اأوكراين اجلن�سية- مهتم 
بالإ�سالم، فاأعطيته ترجمة للقراآن باللغة الرو�سية، 
ا من الإ�سالم من  وقال يل بعد ذلك اإنه قريب جدًّ
جانب املعامالت، ولكنه ل يوؤمن بوجود اهلل، وهو 
الآن ي�ساألني اأ�سئلة مل اأفكر فيها م�سبًقا، مثل: اإذا 
الإن�سان  يخترب  فلماذا  �سيء  كل  يعرف  اهلل  كان 
مثاًل باأن ميوت ولده؟ حاولت اأن اأجيبه، ولكن مل 

اأ�ستطع اإقناعه، فماذا اأقول له؟ 

الرد..  قد يكون البتالء تكفرًيا للذنوب، 
اأو رفًعا للدرجات، وفيما يخ�س ابتالء فقد الأبناء، 
فقد وردت اآثار تدل على بع�س احلكم والأ�سرار، 
اإلى  الآباء طريق  و�سرب  الأبناء  فقد  اأن  ذلك  من 
اهلل  بق�ساء  واإميانهم  ل�سربهم  تعالى،  اهلل  جنة 
بن  اأن�س  فعن  اأ�سابهم،  ملا  وعدم جزعهم  وقدره، 
 :[ اهلل  ر�سول  قال  قال:  عنه  اهلل  ر�سي  مالك 
»اإذا كان يوم القيامة نودي يف اأطفال امل�سلمني اأن 
ثم  قبورهم،  من  فيخرجون  قبوركم،  من  اخرجوا 
ينادى فيهم: اأن ام�سوا اإلى اجلنة زمًرا، فيقولون: 
معكم،  ووالديكم  فيقول:  معنا؟  ووالدينا  ربنا  يا 
باأيديهم،  فياأخذون  اأبويه،  اإلى  طفل  كل  فيثب 
واأمهاتهم  باآبائهم  اأعرف  فهم  اجلنة،  فيدخلونهم 
يومئذ من اأولدكم يف بيوتكم« (اأخرجه اأبونعيم من 

طريق الطرباين). 

مو�سى  اأبي  عن  ح�سن  ب�سند  الرتمذّي  واأخرج 
الأ�سعري ر�سي اهلل عنه اأن ر�سول اهلل ] قال: 
قال اهلل عز وجل ملالئكته:  العبد  ولد  مات  »اإذا 
فيقول  نعم،  فيقولون:  عبدي؟  ولد  قب�ستم 
نعم،  فيقولون:  فوؤاده؟  ثمرة  قب�ستم  �سبحانه: 
عبدي؟  قال  ماذا  اأعلم-:  �سبحانه-وهو  فيقول 
تعالى:  اهلل  فيقول  وا�سرتجع،  حمدك  فيقولون: 
بيت احلمد«،  و�سموه  بيًتا يف اجلنة  لعبدي  ابنوا 
فقيده  تذكر  كلما  يتجدد  الأجر  الإن�سان  اإن  بل 
وا�سرتجع اأي قال: »اإنا هلل واإنا اإليه راجعون«، فقد 
اأخرج ابن ماجة واأحمد، عن فاطمة بنت احل�سني 
عن اأبيها ر�سي اهلل عنهما قالت: قال ر�سول اهلل 
 - فيذكرها  مب�سيبة  ي�ساب  م�سلم  من  »ما   :[
اإل  ا�سرتجاًعا  لذلك  فيحدث  عهدها-  قدم  واإن 

فقد األبناء.. درجات لآلباء
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ال�سيخ: اأحمد القطان

الدعوة اإلى اهلل تعالى مرياث الأنبياء واملر�سلني، وهي �سرف للداعي والداعية، لأنه حني 
يقوم بها يكون يف �سبيل اهلل، فالنا�س حني يعملون يف خدمة امللوك يفخرون مبا يقومون به من 

عمل، فكيف مبن عمل مللك امللوك- �سبحانه وتعالى؟ 

والدعوة �سمام الأمان للنا�س، قال تعالى: {َفلَْولَ َكاَن ِمَن الُْقُروِن ِمن َقبِْلُكْم اأُْولُواْ بَِقيهٍَّة يَنَْهْوَن 
َوَكانُواْ  ِفيِه  اأُتِْرُفواْ  َما  َظلَُمواْ  الهَِّذيَن  َواتهََّبَع  ِمنُْهْم  اأَجَنيْنَا  ْن  هَّ َقِلياًل ممِّ اإِلهَّ  الأَْر�ِس  يِف  الَْف�َساِد  َعِن 

ِرِمنَي َوَما َكاَن َربَُّك ِليُْهِلَك الُْقَرى ِبُظلٍْم َواأَْهلَُها ُم�ْسِلُحوَن}. جُمْ

من هذا املنطلق لرنفع جميًعا �سعار الإ�سالح، فهو تاأمني �سامل للح�سارات، فالناظر يف �ساأن 
احل�سارات التي �سادت ثم بادت، يجد اأنها �سادت بالإ�سالح، وبادت بالإف�ساد.

ُرواْ  ا نَ�ُسواْ َما ُذكِّ قال تعالى: {َوَل تُْف�ِسُدوا يِف اْلأَْر�ِس بَْعَد اإِ�ْساَلِحَها...}، وقال تعالى: {َفلَمهَّ
وِء َواأََخْذنَا الهَِّذيَن َظلَُمواْ ِبَعَذاٍب بَِئي�ٍس مِبَا َكانُواْ يَْف�ُسُقوَن}. ِبِه اأَجَنيْنَا الهَِّذيَن يَنَْهْوَن َعِن ال�سُّ

امل�سلح  ذاته  ال�سالح يف  فهو  امل�سلح  اأما  ذاته،  فال�سالح �سالح يف  امل�سلح،  وال�سالح غري 
لغريه، وقد عاب اهلل تعالى اليهود على ل�سان اأنبيائهم داود وعي�سى ابن مرمي لعدم اإ�سالحهم 
اأنف�سهم فقال تعالى: {لُِعَن الهَِّذيَن َكَفُروا ِمْن بَِني اإِ�ْسَراِئيَل َعلَى ِل�َساِن َداُوَد َوِعي�َسى ابِْن َمْرمَيَ 

َذِلَك مِبَا َع�َسْوا َوَكانُوا يَْعتَُدوَن َكانُوا ل يَتَنَاَهْوَن َعْن ُمنَْكٍر َفَعلُوهُ لَِبئْ�َس َما َكانُوا يَْفَعلُوَن}. 

فهيا بنا مًعا نرفع �سعار الإ�سالح، فهو تاأمني �سامل جلميع جوانب احلياة.

الدعوة إلى الله..
ميراث األنبياء





37

د. م�سعود �سربي

الوليد بن املغرية هو ال�سخ�سية الأولى بني وجهاء مكة، رزق من الأبناء ع�سرة اأ�سهرهم خالد بن 
ر حتى عا�س 95 �سنة، وكانت له مكانة يف قري�س ل�سماحته وكرمه، فقد كان يك�سو الكعبة  الوليد وعمِّ
عاًما ويرتك قري�ًسا كلها تتعاون لك�سوتها عاًما، ثم يك�سوها العام التايل، كان له مال وفري يف الطائف، 

ب�ساتني ذات غالل كثرية وجتارة رائجة، اإذا رجعت اإلى مكة تدخلها من عدة جهات لكرثة قوافلها. 
هذه املكانة الرفيعة كانت �سبًبا لفتنته، اأعجب بالقراآن الكرمي حينما �سمعه، وهفت نف�سه نحوه، فقال: 
»اإن له حلالوة واإن عليه لطالوة، واإن اأعاله ملثمر واإن اأ�سفله ملغدق، واإنه يعلو ول يعلى عليه«، عندما بلغت 
هذه الكلمات م�سامع اأبي جهل (عمرو بن ه�سام) انتف�س يف جل�سته وقام يرتعد من الغيظ، اأخذ يذهب 
ويجيء يف داره ويت�ساءل عما �سيحدث اإذا دخل �سيد قري�س الأول اإلى الدين اجلديد، لقد كان يقول 
للنا�س »ملاذا ينزل اهلل ر�سالته اإلى رجل عادي؟ مل ل ينزلها على �سيد مكة الوليد بن املغرية، اأو �سيد 
قبيلة ثقيف يف الطائف عروة بن م�سعود؟«، فاإذا قبل الوليد بهذا الدين فماذا �سيبقى لأبي جهل ليقوله 
َن الَْقْريَتنَْيِ  َل َهَذا الُْقْراآُن َعلَى َرُجٍل مِّ للنا�س؟ وكان القراآن الكرمي قد �سجل عباراته هذه {َوَقالُوا لَْوَل نُزِّ
َعِظيٍم} لهذا �سارع اأبوجهل نحو الوليد وهو يحمل فكرة جهنمية، دخل عليه يف جمل�سه اخلا�س وهو 
ي�سطنع لهجة ممثل حمرتف، قال له: »لقد جئتك من دار الندوة، النا�س يتحدثون هناك اأنه قد اأ�سابتك 
جائحة يف مالك، و�سيجمعون لك املال الذي تطلبه حتى ل حتتاج اإلى حممد بعد اأن �سمعوا اأنك متدحه 
لأجل اأن يعينك« هنا اندفع الدم يف عروق �سيد قري�س الأول: »اأنا اأحتاج الى مال حممد! من قال هذا 

الإفك؟« اأجابه اأبوجهل: »مدحك له هو ال�سبب«. 
فقال الوليد: »بل هو الذي يحتاج اإلى مايل ول�ست بالذي يتبعه اأبًدا« ف�سارع اأبوجهل اإلى القول: »كيف 

يعلم النا�س وقد ف�ست فيهم مقالتك الأولى؟ قل غريها«. 
جل�س الوليد على اأريكته واأخذ يفكر، ثم قال: »اإنه �ساحر، نعم، �ساحر، فمن �سمعه فارق اأهله وتبعه، 
وما هذا الكالم الذي يقوله اإل قول ب�سر«.. خرج اأبوجهل مهروًل اإلى دار الندوة يكاد يطري من الفرح، 
دخل الى النا�س وهم مهمومون مبا تتناقله جمال�س مكة من حديث الوليد بن املغرية، فلما راأوه ف�سحوا 
القوم وهم  اأب�سار  اليوم؟«  ت�سمرت  الوليد بن املغرية  له املجل�س، فجل�س وقال: »هل �سمعتم ما قاله 
ينتظرون مقولة جديدة تعزز الأولى يف الثناء على الدين اجلديد، ففاجاأهم اأبوجهل »لقد قال عن حممد 
اإنه �ساحر، يفرق بني املرء واأهله، وما كالمه هذا اإل من قول الب�سر« فرح القوم ووثب بع�سهم يف و�سط 
املجل�س �سروًرا مبا �سمعوا، وترددت �سحكات اأبي جهل يف اآذان الرجال الذين انت�سروا بني جمال�س مكة، 

لنقل مقالة الوليد بن املغرية »اإن هذا اإل قول الب�سر«. 
اإنعامه عليه، ثم توعده باأنه �سيفرد له عذاًبا  فبلغ غ�سب الرب عز وجل على الوليد مبلًغا، فذكر 
ُدوداً َوبَِننَي �ُسُهوداً َوَمههَّدتُّ لَُه  ْ ل يقارن بغريه، قال تعالى {َذْريِن َوَمْن َخلَْقُت َوِحيداً َوَجَعلُْت لَُه َمالً ممهَّ
َر ثُمهَّ  َر َفُقِتَل َكيَْف َقدهَّ َر َوَقدهَّ اإِنهَُّه َفكهَّ مَتِْهيداً ثُمهَّ يَْطَمُع اأَْن اأَِزيَد َكالهَّ اإِنهَُّه َكاَن ِلآيَاِتنَا َعِنيداً �َساأُْرِهُقُه �َسُعوداً 
َر ثُمهَّ نََظَر ثُمهَّ َعَب�َس َوبَ�َسَر ثُمهَّ اأَْدبََر َوا�ْستَْكرَبَ َفَقاَل اإِْن َهَذا اإِلهَّ �ِسْحٌر يُوؤْثَُر اإِْن َهَذا اإِلهَّ َقْوُل  ُقِتَل َكيَْف َقدهَّ
الَْب�َسِر} نعم لقد فكر الوليد وقدر، وقال »واهلل ما هو من الكهان، فقد علمنا زمزمتهم، ول هو مبجنون، 
فلي�س فيه خنق اجلنون ول و�سو�سته، ولي�س هو من ال�سعراء، فلي�س فيه رجزهم وقري�سهم ومقبو�سهم 

ومب�سوطهم، وما هو ب�ساحر فلي�س فيه عقدهم ول نفثهم«. 
اإذن لقد كفر بعد علم ودراية كاملة، لهذا ان�سب غ�سب رب ال�سماء والأر�س على الوليد دفعة واحدة 
»�ساأ�سليه �سقر«.. »�ساأرهقه �سعوًدا« حتى اأنت يا حممد ل تت�سور حجم عذاب الوليد  »و ما اأدراك ما 

�سقر.. ل تبقي ول تذر«. 
اجلالل  الكربى  ولر�سالتك  العلي،  القدر  العظيم  للقراآن  اإن  اللهم  لطفك..  اللهم  حنانيك..  اللهم 
والكمال، فاغفر لنا، ول توؤاخذنا مبا فعل املغرورون.. رغم علمهم الوثيق بلغة العرب، لغة القراآن، هوؤلء 

اجلاهلون بامل�سري املخيف ملن يقول: {اإِْن َهَذا اإِلهَّ َقْوُل الَْب�َسِر}، ويل لهم ثم ويل لهم.
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في�سل الزامل 
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أعزائي القراء..

نظًرا لأهمية تاأثري ال�سور يف الدعوة اليوم، اأفردت (( الب�سرى )) هذا الباب للتوا�سل معكم يف التعليق على 
هذه ال�سور، مع ن�سر اأف�سل تعليق ي�سل اإلى املجلة عن طريق الربيد الإلكرتوين:

info@albushraa.com
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كاري

بري�سة: عماد �سقر

خيرية اإلسالمخيرية اإلسالم
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يوسف أستس: 
سورة الصمد

أضاءت طريقي

عدد  اعتناق  ظاهرة  املا�سي  القرن  �سهد 
كبري من الغربيني لالإ�سالم، وخا�سة ال�سفوة 
وقادة الراأي العام والعلماء والفال�سفة، �سحيح 
اأنه ل توجد اإح�ساءات علمية دقيقة عن ذلك، 
لكن هناك اأرقام تقريبية تعتمد على الباحثني 
واملوؤ�س�سات املعنية، ففي فرن�سا مثاًل يرتاوح 
عدد املعتنقني لالإ�سالم بني 50 األف و200 
األف معتنق، ح�سب م�سدر اإ�سالمي يف باري�س، 
ويف اأمريكا اجلنوبية يرتاوحون بني 40 و50 
اإ�سالمية  موؤ�س�سة  لتيني، ح�سب  مهتد  األف 
نف�سه  يطرح  الذي  ال�سوؤال  الإكوادور..  يف 
الغرب  مفكري  من  كثريون  يعتنق  ملاذا  هنا: 
ومثقفيهم الإ�سالم على اختالف توجهاتهم؟ 
هذا ما �سنعرفه من خالل �سل�سلة "م�ساهري 
اهتدوا" التي  ترويها لكم "الب�سرى" باأل�سنة 

اأنا�س  وال�سعادة..  الهداية  اإلى  �سعوا  اأنا�س 
يرون اأن  الإ�سالم دين العقل واملنطق واحلرية 

والرحمة والإح�سان لالإن�سانية جمعاء.

�شراج �شورة "ال�شمد"  

الأمريكي  الداعية  اأ�ست�س  يو�سف  ال�سيخ 
الدعاة  اأف�سل  من  يعد  �سابًقا)  (الق�سي�س 
عام  واأ�سرته  هو  اإ�سالمه  كان  اأمريكا..  يف 
1991م، وقد اأ�سلم على يديه كثريون، ول 
مهتٍد  يديه  على  وي�سلم  اإل  يوم  مير  يكاد 
النا�س  وحمبة  اخللق  بح�سن  يتميز  جديد.. 

له ولطف تعامله وتذكريه الدائم باهلل.
مع  "ق�ستي  اإ�سالمه:  عن  اأ�ست�س  يقول 
لي�ست ق�سة اأحد اأُهدي اإليه م�سحف مرتجم 
ا لالإ�سالم فيما  اأو كتاب اإ�سالمي، بل كنت عدًوّ
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واأخذت اأ�ساأل نف�سي: كيف �سبقني هذا اإلى 
الإ�سالم؟ واأخذت اأفكر.

ثم وقفت بني الق�سي�س ال�سابق وحممد، 
واأعلنت ال�سهادة، وبعد حلظات قليلة اأعلنت 
زوجتي اإ�سالمها.. وانتظر والدي �سهوًرا ثم 

اأ�سلم.
فقلت اإن اإ�سالمنا جميًعا كان بف�سل اهلل، 
الذي  امل�سلم  ذلك  يف  احل�سنة  بالقدوة  ثم 

كان ح�سن الدعوة.

وبداأت رحلة الدعوة اإلى الإ�سالم وتقدمي 
الدين  عن  عرفتها  التي  النقية  ال�سورة 
الإ�سالمي، الذي هو دين ال�سماحة واخللق، 

ودين العطف والرحمة.
وتعالى  �سبحانه  اهلل  اأن  وجدت  ولقد 
اأن  الكرمي،  بالقراآن  امل�سلمني  غري  حتدى 
مثل  اآيات  بثالث  ياأتوا  اأن  اأو  مبثله  ياأتوا 

�سورة الكوثر فعجزوا عن ذلك.

الن�سرانية،  ن�سر  اأتوانى يف  اأكن  م�سى، ومل 
دعاين  الذي  ال�سخ�س  ذلك  قابلت  وعندما 
يف  اإدخاله  على  حري�ًسا  كنت  لالإ�سالم 

الن�سرانية ولي�س العك�س.
ففي عام 1991 بداأت مع والدي عماًل 
ورف�ست  م�سري،  م�سلم  رجل  مع  جتارًيّا 
م�سلم،  باأنه  لعلمي  الأمر  بداية  يف  مقابلته 
لدعوته  وذلك  تردد  بعد  وافقت  اأين  غري 

للن�سرانية.
الرجل  وبني  بيني  مطول  حديث  دار 
امل�سلم، تطرقنا فيه اإلى احلديث عن الإ�سالم 
وامل�سلمني، وقد �سننت هجوًما على الإ�سالم 
بالهدوء  متيز  امل�سلم  اأن  غري  وامل�سلمني 

وامت�س حما�سي واندفاعي.
يف  العي�س  اإلى  حممد  انتقل  فرتة  بعد 
ق�سي�س  بدعوة  فقمت  الوقت  بع�س  منزيل 
حممد  على  التاأثري  يف  مل�ساعدتي  اآخر 

للدخول يف الن�سرانية.
تن�سري  اجلميع  وحاول  اللقاءات  تعددت 
حممد عبدالرحمن وكان من �سمن الأ�سئلة 
التي وجهتها له: كم ن�سخة من القراآن ظهرت 
طوال ال�سنوات الـ 1400 املا�سية؟ فكانت 
واحد،  اإل م�سحف  لي�س هناك  اأنه  الإجابة 
عند  من  حمفوظ  فهو  اأبًدا  يتغري  مل  واأنه 
لْنَا  نََزّ نَْحُن  {اإِنَّا  تعالى:  قال  العاملني،  رب 
اِفُظوَن}، وتطرق احلديث  حَلَ لَُه  َواإِنَّا  ْكَر  الِذّ
لعدد من امل�سائل من اأهمها م�ساألة التثليث، 

والعتقاد يف الرب يف الإ�سالم.
ذات  عبدالرحمن  حممد  اإجابات  فكانت 
تاأثري بالغ يف احل�سور، وكانت اأكرثها تاأثرًيا 
اهلل  اأحد.  اهلل  هو  {قل  علينا:  رد  حني 
ال�سمد...} وكانت هذه هي النقطة الفارقة 
اأن  غري  بالإ�سالم،  اقتنعت  وقد  حياتي،  يف 
هناك مفاجاآت عدة كانت يف انتظاري، ففي 
من  الق�سي�س  �سديقي  طلب  الأيام  من  يوم 
اإلى امل�سجد، للتعرف  اأن يذهب معه  حممد 
فراأى  و�سالتهم،  امل�سلمني  عبادة  على  اأكرث 
ثم  ي�سلون  امل�سجد  اإلى  ياأتون  امل�سلني 
يغادرون دون اأي خطب اأو عناء، م�ست اأيام 
فاأ�سبح م�سلًما فكان لذلك وقع �سديد علي، 



42

اآيـــات كثرية جاءت يف القراآن تتحدث عن 
ظواهـــر غريبـــة مثـــل كالم النمـــل، و�سجود 
ال�سجر، وغري ذلـــك مما اأثبته العلم حديًثا، 
ولطاملـــا اتخذ امللحدون هـــذه الآيات و�سيلة 
للت�سكيـــك يف �سدق هذا القـــراآن وم�سدره 
دوا حجًجـــا ل اأ�سل لها  الإلهـــي، وطاملـــا ردهَّ
تزعم اأن النبـــي ] هو من األهَّف القراآن، بل 
اأخذه مـــن كتب الأقدمني، ومزجه بخرافات 
ع�ســـره، وطاملا قراأنـــا مقالت عن “م�سادر 
عون فيهـــا اأن القراآن هو  القـــراآن” التـــي يدهَّ
نتـــاج اأ�ساطري وق�س�س موجـــودة يف التوراة 

والإجنيل. 

ولكـــن اهلل تعالـــى ل يـــرتك كتابه عر�سة 
للت�سكيك من دون اأن يهيئ الو�سائل املنا�سبة 

لكت�ســـاف معجـــزات جديـــدة تربهـــن على 
�سدق هذا الكتاب، و�سدق ر�سالة الإ�سالم، 
وبالفعـــل فاإننـــا يف كل يـــوم نكت�سف حقيقة 
علميـــة جديدة تتفـــق مائة باملائة مع ما جاء 
يف القراآن قبل اأربعة ع�سر قرًنا، واليوم نربز 
حقيقـــة علمية توؤكد اأن النباتات لها م�ساعر 
واأحا�سي�ـــس ولها دمـــاغ ت�ستطيع التفكري به، 
ون�سيف اإليها اأن النباتات لديها القدرة على 

ت�سبيح خالقها وال�سجود له!  

وجد العلمـــاء يف تركيبة جذر نبات الذرة 
مـــا ميكن و�سفه بـ (( الدماغ )) بعد اأن �سادت 
طويـــاًل فكرة اأن النبـــات كائن (( غبي ))، وقد 
بـــداأ العلمـــاء اأخـــرًيا يف اكت�ســـاف نـــوع من 
مراكز التحكم داخل اجلذور، يعمل بطريقة 

م�سابهـــة للجهاز الع�سبي احليـــواين وينقل 
البيانات عرب اإ�سارات كهربائية تتحرك بني 

اجلذور وال�سيقان والأوراق. 

وحتى وقت قريب، كان العلماء ي�ستبعدون 
متاًمـــا احتماليـــة امتـــالك النباتـــات جلهاز 
ع�سبـــي اأو نوع من (( الدمـــاغ ))، اإل اأن نتائج 
الأبحـــاث اجلديدة غريت تلـــك الفكرة التي 
�ســـادت طويـــاًل، فمنـــذ الع�ســـر الإغريقـــي 
�ســـادت الفكـــرة القائلـــة اإن (( النباتات غبية، 
فهـــي كائنات اأولية، وتعد مرحلة بني اجلماد 

واحليوان )). 

ومازالت تلك الفكرة توؤثر على راأي كثريين 
يف ع�سرنـــا احلايل، وتوؤثر حتـــى على بع�س 

هل النباتات
 تفّكر

وتعقل؟
م. عبد الدائم الكحيل
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عصبي .. جزء من “ دماغ وجهاز 

مكونات النبات ”

ي
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دماغ وجهاز  “

القرارات تتخذ يف اجلذور وتنقل اإىل 

الأوراق 

مركز التحكم يف (( اجلذور )) يعطي الأوامر 
للنبـــات ليعـــرف يف اأي اجتاه عليـــه اأن ينمو، 
ومعاجلـــة البيانـــات التـــي يتـــم نقلهـــا داخل 
جذور النبات توؤثر ب�سكل مبا�سر على �سلوك 

اأطراف اجلذور، فاجلذور ت�سجل مثاًل وجود 
مادة �سامة يف املحيط القريب، وهو ما يعني 
اأن على النبات اأن يتفاداها، ويتم تخزين تلك 
املعلومات يف اأطراف اجلذور، وتنقل ب�سرعة 
ملناطـــق النمـــو، ليعرف النبـــات بذلك يف اأي 

اجتاه عليه اأن ينمو. 

وهـــذه الطريقـــة التـــي تنقل بهـــا النباتات 
املعلومـــات والتي تبنـــي علـــى اأ�سا�سها ردود 
اأفعالها تت�سابه متاًما مع طريقة عمل الدماغ 
يف عامل احليوان، ح�سبما يوؤكد عامل النباتات 
ديرت فولكمـــان من جامعة بـــون، م�سرًيا اإلى 
اأن بحـــث بالو�سكا وزميلـــه مانكو�سو ي�ساعد 
على اكت�ساف العالقـــة بني الرتكيب اخللوي 
للنبـــات- الذي ي�سبه تركيبة اجلهاز الع�سبي 
احليـــواين- والإ�ســـارات الكهربائية، وهو ما 
ميكن اعتبـــاره جهـــاًزا ع�سبيًّا نباتيًّـــا، يقوم 
بنف�ـــس الدور الذي يقـــوم به اجلهاز الع�سبي 

لدى احليوان، لكنه خمتلف البناء.
يـــدرك العلمـــاء متاًما اأن النباتـــات تعتمد 
على الإ�سارات الكهربائية للتفاعل مع العامل 
اخلارجـــي، وهو مـــا ي�سمح للنباتـــات باتخاذ 
ردود فعـــل جتاه (( الأعداء )) ، مثل احل�سرات 
ميكنهـــا  ل  والنباتـــات  املختلفـــة،  ال�ســـارة 
الهـــروب، فهي ل متتلك ع�سالت ول اأرجاًل، 
لكنهـــا ُوجهت ب�ســـكل يجعلها تفعـــل �سيًئا ما 
�ســـد املعتدين عليهـــا، وهي تعتمـــد يف ذلك 
علـــى قدرتها على اأن تنتج مواد ل ي�ست�سيغها 

الكائن املعتدي، اأو �سموًما تق�سي عليه.

العلمـــاء، واإن كانت تغـــريت جزئيًّا منذ مائتي 
عام، عندما اكت�سف علماء الأحياء اأن للنباتات 
حيـــاة جن�سية، وفوجئ العلماء جمدًدا عندما 
اكت�سفوا منذ ع�ســـرات ال�سنوات اأن للنباتات 
نهـــا من  اأي�ًســـا جهـــاز مناعـــة، يحميهـــا وميكِّ
مقاومة الأمرا�س، ليتاأكدوا بذلك اأن النباتات 
يف الواقـــع كائنـــات حيـــة متتلـــك كثـــرًيا من 
القدرات، وبالرغم من ذلك، فمازالت تعبريات 
مثل (( اجلهـــاز الع�سبي للنباتات )) تثري جدًل 
وا�سًع���ا يف اأو�س���اط العلم���اء والباحثني حتى 

يومنا هذا.

الدماغ النباتي

وقـــد متكـــن جمموعـــة مـــن الباحثـــني من 
جامعتي بون وفلورن�سا، من اكت�ساف ما ميكن 
و�سفـــه بالدماغ النباتي يف تركيبة جذر نبات 
الذرة، حيث يوؤكد الباحث فرانتي�سك بالو�سكا 
من جامعة بون من اكت�ساف اأن�سطة كهربائية 
يف جـــذور النبات، كمـــا وجـــدوا اأن الرتكيبة 
البيولوجيـــة للخاليا �سبيهـــة برتكيبة الدماغ 
احليـــواين، لكنـــه اأ�سار اإلـــى اأن تلك الأبحاث 
مازالـــت يف بدايتهـــا، مـــا يجعلـــه مـــن املبكر 
احلديـــث عـــن (( دماغ نباتـــي ))، واأ�ساف اأنهم 
يطلقون الآن على مـــا اكت�سفوه لدى النباتات 

ا�سم “مركز التحكم”. 

الباحـــث  هـــذا  حـــدد  لقـــد 
جـــذر  يف  امل�سوؤولـــة  املنطقـــة 
النبات عن معاجلـــة املعلومات 
ونقلها، وهـــي �سبيهة بامل�سابك 
الكيميائي���ة، اأي نقاط االت�سال 
املتخ�س�ســـة بنقـــل الإ�ســـارات 
الرفيعة  الع�سبي���ة، واخلي���وط 
التـــي تكـــوِّن الهيـــكل اخللـــوي 
بنقـــل  وت�سمـــح  للنبـــات، 
ب�سرعة  ال�سغرية  احلوي�سالت 
فائقة، الأمر الذي ي�سبه متاًما 
طريقة نقل الإ�سارات الع�سبية 
لـــدى احليـــوان، اإن اأي نبات ل 
ميكنـــه العي�س مـــن دون جذور، 
فاجلذور بالن�سبـــة للنبات مثل 

الراأ�س بالن�سبة لالإن�سان.
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حول  بينهم  فيما  الن�سارى  اختالف 
ا�ستخدام كل من كلمة (Begotten) وتعني 
البن املولود هلل، وكلمة (Unique) وتعني 
الذي  الوحيد  البن  (اأو  هلل  املتفرد  البن 
اأن  الإجنيل، حتى  اأنتجه اهلل) يف  اأو  اأجنبه 
اأبناء  ببع�س  لقائه  اأثناء  �سواجرت)  (الق�س 
الوحيد  املتفرد  كلمة  ا�ستخدم  قد  كني�سته 

هلل، بدلً من كلمة املولود هلل.
الإ�سحاح  يوحنا  اإجنيل  يف  جاء  فقال: 
(16/3) كلمة من اأعز الكلمات بل هي اأعزها 
بقوله:  امل�سيحية  عامل  الرب  خاطب  حيث 
»لأنه هكذا اأحب العامل حتى اأنه منحه اأبنه 

املتفرد الوحيد«.
اأيها  حرفت  لقد  قائاًل:  ال�سيخ  عليه  رد 
الق�س �سواجرت يف الإجنيل (كتابك املقد�س) 
املتفرد  اأو   (Unique) كلمة   با�ستخدام 
 (Begotten) الوحيد هلل، بدلً من كلمة
اأن  املولود هلل، ودليل حتريفك  وتعني البن 
هذه الكلمة لي�ست موجودة يف ن�سخة اإجنيل 

جيم�س املعتمدة.
رد الق�س �سواجرت قائاًل: اإن كلمة

(Unique) تعني اأن اهلل اأنتج ابنه اأي�ساً.
فقال ال�سيخ:

هذه  ا�ستخدم  قد  �سواجرت  الق�س  اإن 
الكلمة لعلمه اأنها غري مقبولة عند امل�سلمني، 
يقول اهلل تعالى: {مَلْ يَِلْد َومَلْ يُولَْد َومَلْ يَُكن 
لهَُّه ُكُفواً اأََحٌد} الإخال�س:3- 4، وتعني هذه 
اأن اهلل تعالى مل يلد اأحداً من الب�سر  الآية 
ومل ي�سدر هو �سبحانه عن اأحد واأنه واحد 
امل�سلمني  فاإن  لذلك  له.  مثيل  ل  متفرد 

يرف�سون ا�ستخدام هذه الكلمة.
كذلك فاإن اأمر الولدة فعل حيواين يتعلق 
العملية  وهي  الب�سرية  الوظائف  باأحط 
فال  تعالى،  باهلل  يليق  ل  ما  وهو  اجلن�سية 
يت�ساوى اهلل مع املخلوقات الأخرى والكائنات 

املختلفة.
اأحد  ملا قاله الق�س �سواجرت يف  وتطبيقاً 
جنوب  من  ا�سرتيتها  التي  الثالثني  كتبه 
اإفريقيا اأنه اإذا اأردت التعرف على �سي فعليك 
فاإنني  وبالتايل  والعلماء،  باملتخ�س�سني 

الن�سرانية  عن  �سيء  معرفة  اأريد  عندما 
الأحذية  �سانع  اأو  احلالق  اذهب  مل  فاإنني 
الن�سرانية.  علماء  من  املتخ�س�سني  اإلى  بل 
والثابت يف هذا ال�ساأن اأنه قد مت حذف كلمة  
(Unique) وتعني البن املتفرد هلل من هذا 
قام  عندما  وذلك  جيم�س)  (ن�سخة  الإجنيل 
 (50) ي�ساندهم  الن�سارى  علماء  من   (32)
الإجنيل  هذا  بتنقيح  طوائفهم  من  طائفة 
افرتاء  الكلمة حم�س  اأن هذه  حيث وجدوا 
والتخل�س  لذا مت حذفها  وتزييف وحتريف 

منها يف �سمت تام.
والأمر هنا ل يتعلق بكلمة واحد بل بعدد 
هائل من الكلمات.. فهل هذا الإجنيل كتاب 

اهلل..؟!.

ت دعوية
ظرا

منا

مناظرة بين
الشيخ ديدات 
والقس سواجرت

هل
اإلنجيل
كتاب
اهلل .؟!
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الفكرة :  ن�سرة دعوية مرتجمة مبختلف 
الإ�سالم  �سماحة  بيان  على  حتتوي  اللغات، 
الإقناع  على  مبني  وهادف،  مب�سط  ب�سكل 
ال�سليم باأن الإ�سالم هو الدين احلق، مبا جاء 
به رب العزة يف القراآن الكرمي، ومبا و�سحه 

النبي ] يف �سنته ال�سريفة.

  التكلفة : 50 فل�ًسا فقط، وتوزع على 
غري امل�سلمني اأو املهتدين اجلدد اأو اجلاليات 
من غري امل�سلمني، وقد تقوم اللجنة بتوزيعها 
جلنة  لدى  متوافرة  وهي  املتربع،  عن  نيابًة 
التعريف بالإٍ�سالم بجميع اأفرعها يف خمتلف 

مناطق الكويت.

النتيجة :  قد تكون هذه الن�سرة �سبًبا 
يف هداية اإن�سان من الكفر اإلى الإميان، مثلما 
حدث مع املهتدي الفلبيني حممد عبداملوؤمن، 
ن�سرة  وجد  حينما  للكني�سة  ذاهًبا  كان  حيث 
فاأخذها  اللجنة،  اأمام  (ا�ستاند)  حامل  على 
اجته  اإذ  طريقه،  تغيري  بداية  فكانت  وقراأها 
بالإٍ�سالم لي�ساأل عن هذا  التعريف  اإلى جلنة 

الدين، ومن ثم عرفه فاأ�سلم.

الو�سائل  اإحدى  الن�سرة    : التعليق 
التعريف  جلنة  ت�سدرها  التي  الدعوية 

بالإ�سالم بلغات خمتلفة 

بــ 50 فلسا

تهدي إنسانا

ية
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َر اأُْولُوا  بهَُّروا اآيَاِتِه َوِلَيتََذكهَّ اأمر اهلل عز وجل بتدبر القراآن الكرمي فقال تعالى: {ِكتَاٌب اأَنَزلْنَاهُ اإِلَيَْك ُمَباَرٌك لَِّيدهَّ
اْلأَلْبَاِب} (�س: 29)، وذّم من ق�سر يف تدبر كتابه احلكيم فقال تعالى: {اأََفاَل يَتََدبهَُّروَن الُْقْراآَن َولَْو َكاَن ِمْن 

ِعنِد َغرْيِ اهلّلِ لََوَجُدواْ ِفيِه اْخِتاَلًفا َكِثرًيا} (الن�ساء:82).
األفاظه الكرمية وما ا�ستملت عليه من معان عظيمة ومقا�سد كلية واأحكام  ومن تدبر القراآن النظر يف 
�سرعية، ترد اأحياًنا على �سبيل البيان والتف�سيل، وترد يف اأحياًنا اأخرى على �سبيل الإجمال يف مو�سع، وياأتي 

تف�سيلها يف موا�سع اأخرى.

ومن تلك الألفاظ التي وردت جمملة يف مو�سع لفظ (( اخل�سر ))، كما جاء يف قوله عز وجل: {َوالَْع�ْسِر اإِنهَّ 
}، وقد جاء يف اآيات  رْبِ قِّ َوتََوا�َسْوا ِبال�سهَّ اِت َوتََوا�َسْوا ِباحْلَ احِلَ لهَّ الهَِّذيَن اآَمنُوا َوَعِملُوا ال�سهَّ اْلإِنْ�َساَن لَِفي ُخ�ْسٍر اإِ
كثرية تف�سيل لهذا الإجمال، حيث ذكر اهلل عز وجل اأ�سباب اخل�سران واآثاره و�سبيل النجاة منه، و�سيطوف 
بك هذا املقال يف جولة موجزة لتتبع بع�س موارد لفظ (( اخل�سران )) يف القراآن لتت�سح معامل هذه احلقيقة 

القراآنية اخلطرية.
وتكمن اأهمية هذا البحث الوجيز فيما ا�ستملت عليه هذه ال�سورة الكرمية من وعيد �سديد وب�سارة عظيمة، 
الإميان  الأربعة: وهي  بهذه  اأتى  اإل من  النا�س  باخل�سران على جميع  اأنه عز وجل  حكم  فهو  الوعيد  اأما 
والعمل ال�سالح والتوا�سي باحلق والتوا�سي بال�سرب، فدل ذلك على اأن النجاة معلقة مبجموع هذه الأمور، 
اأما الب�سارة فهي لأهل الإميان والعمل ال�سالح، حيث يكون النا�س يف خ�سر وهو النق�سان، ويكونون يف زيادة  

من اأوجه اخلري الدائم.
فاإذا كان الأمر بهذه اخلطورة، فحري باملكلف اأن يعرف ما هو اخل�سران، وما هي اأ�سبابه، وما هي اآثاره، 

وكيف تكون النجاة منه.
ياأتي اخل�سران يف اللغة مبعنى النق�س،كما قال ابن فار�س: (( خ�سر: اخلاء وال�سني والراء اأ�سل واحد يدل 

على النق�س، يقال خ�سرت امليزان واأخ�سرته اإذا نق�سته )).
ومن معاين اخل�سران ال�سالل والهالك كما جاء يف ل�سان العرب: (( واخل�سار واخل�سارة: ال�سالل والهالك، 

ويف التنزيل العزيز {َوالَْع�ْسِر اإِنهَّ اْلإِنْ�َساَن لَِفي ُخ�ْسٍر} )).
اإلى  املال، وين�سب ذلك  راأ�س  انتقا�س  (( اخل�سر واخل�سران  القراآن:  الراغب يف املفردات يف غريب  قال 
ةٌ َخا�ِسَرةٌ ))، وي�ستعمل  ذاً َكرهَّ الإن�سان فيقال: خ�سر فالن، واإلى الفعل فيقال: خ�سرت جتارته قال تعالى (( ِتلَْك اإِ
ذلك يف املقتنيات اخلارجة كاملال واجلاه يف الدنيا وهو الأكرث، ويف املقتنيات النف�سية كال�سحة وال�سالمة 
والعقل والإميان والثواب، وهو الذي جعله اهلل تعالى اخل�سران املبني فقال: {لهَِّذيَن َخ�ِسُروا اأَنُف�َسُهْم َواأَْهِليِهْم 
�ْسَراُن امْلُِبنُي} (الزمر: 15)، وكل خ�سران ذكره اهلل تعالى يف القراآن فهو على هذا  يَْوَم الِْقيَاَمِة اأََل َذِلَك ُهَو اخْلُ

املعنى الأخري دون اخل�سران املتعلق باملقتنيات الدنيوية والتجارات الب�سرية.
اأما اأ�سباب اخل�سران فقد جاء يف اآيات كثرية ما يبني اأن اأ�سباب اخل�سران نوعان، اأ�سباب توجب اخل�سران 
املطلق الذي ي�ستوجب اخللود يف النار، واأ�سباب توجب مطلق اخل�سران الذي ي�ستحق فيه العبد العقوبة ب�سبب 
ذنوبه ويكون حتت م�سيئة اهلل عز وجل، اإن �ساء عذبه واإن �ساء عفا عنه بف�سله ورحمته، كما قال ال�سيخ ابن 
�سعدي: “لأن كل عمل �سالح �سرطه الإميان، فمن ل اإميان له ل عمل له، وهذا اخل�سار هو خ�سار الكفر، 
واأما اخل�سار الذي قد يكون كفًرا وقد يكون مع�سية وقد يكون تفريًطا يف ترك م�ستحب فهو املذكور يف قوله 
تعالى: {اإِنهَّ اْلإِنْ�َساَن لَِفي ُخ�ْسٍر}، فهذا عام لكل خملوق اإل من ات�سف بالإميان والعمل ال�سالح والتوا�سي 

باحلق والتوا�سي بال�سرب، وحقيقته فوات اخلري الذي كان العبد ب�سدد حت�سيله وهو حتت اإمكانه.

جناة املرء في هذه األربعة
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تعي�س جمتمعاتنا اليوم حالة من الغرابة يف ممار�ساتها احلياتية وو�سائلها املعي�سية، فظاهر ال�سبغة 
املجتمعية اإ�سالمي حتى النخاع، وواقع احلال �سبات حتى املوت.. فاأين اأثر الدعاة الدائم على اأفراد 

املجتمع امل�سلم؟ وهل امل�سكلة يف الدعاة اأم يف العوام؟

اأن العمل الدعوي واخلريي يف ازدياد م�سطرد، والإقبال  املتاأمل يف حال احلراك الإ�سالمي يجد 
على امل�ساجد وامللتقيات واملوؤمترات يزداد، ومع ذلك نرى تاأخر الن�سر الرباين يف التمكني ل�سريعته يف 

الأر�س.

قراآن مي�سي على  روؤية  اإلى  بقدر حاجتهم  الكالم  اإلى كرثة  يعودوا بحاجة  النا�س مل  اأن  واحلقيقة 
الأر�س، وحاجتهم اإلى جمتمعات تعي�س يف رخاء واأمن اجتماعي بعيًدا عن النفاق واملكا�سب الدنيوية 

وامل�سالح ال�سخ�سية.

وميكن القول اإن التجارة الرائجة يف الوقت احلايل هي القدوة ال�سلوكية ال�ساحلة التي حتكي حقيقة 
الدين بعفوية واإخال�س، بعيًدا عن مظاهر الت�سميع والرياء، فالتوجيه املبا�سر اإلى فعٍل ما اأ�سحى غري 
جمٍد يف ع�سر املعلوماتية والواقعية، وهذا ما نراه يف اآثار اخلطب والدرو�س الدينية التي تـُلقى على 

م�سامعنا ويذهب تاأثرنا بها بعد دقائق معدودة وتن�سى بني مفاتن احلياة.

فلتكن اأنت ما تدعو اإليه، واجعل من يراك يتمنى اأن يكون مثلك، ول حتدثه عن الإميان، بل اجعله 
ي�ست�سعره من النور الذي ي�سيء وجهك، ول حتثه على العبادة، بل دعه يراها اأمام عينيه، ول تَْدُعُه ملكارم 

الأخالق، لكن اجعله يحبها منك.

ويتعجب املرء عندما ي�سمع قول ال�سغار: ملاذا ن�سلي وكثريون ل ي�سلون يف امل�ساجد؟ وهذا يدل على 
خلل تربوي كبري يف حياتنا ال�سلوكية والروحانية، فهل تكون دعوتنا اإلى اهلل �سامتة اأم نتكلم ونتكلم ول 

ي�سمعنا اأحد؟

ولعل املنهج الرباين يف القدوة ال�سلوكية القائم على الآية الكرمية ... {َول يُ�ْسِعَرنهَّ ِبُكْم اأََحًدا}
(الكهف:19) يوؤكد طريق الإ�سالح والتغيري، ويعترب جتاوًزا من الدعاة اأن يتخطوا هذه الآية اإذا انطبقت 

عليهم الظروف نف�سها.

ويُ�ستدل اأي�سا على ذلك مبا فعله الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم يف املرحلة املكية التي ا�ستاأ�سدت قوى 
الكفر فيها على جماعة الإميان فاأذاقوهم األواًنا من العذاب، حتى ملا هاجروا اإلى احلب�سة وكان املنهج 
الة}، وقد قتلت �سمية بحربة يف ُقبُلها، وكذا زوجها ُقتل �سهيدا، ول  اآنئٍذ: {ُكفُّوا اأَيِْديَُكْم َواأَِقيُموا ال�سهَّ

نهَِّة«. رَيُكْم اإلى اجْلَ ا اآَل يَا�ِسٍر َفاإِنهَّ َم�سِ ميلك الر�سول ] اإل قوله: »�َسرْبً

وما حتكيه جتربة تركيا الآن يثبت حقيقة الآثار الإيجابية املرتتبة على هذا املنهج النبوي الفريد، 
اآثار هذه الدعوة  اأبرز دليل على جناح  فاملوؤ�س�سات التعليمية والدينية والإعالمية والدعوية ال�سخمة 
ال�سامتة القائمة على ال�سلوك احل�سن، فال �سعارات رنانة، ول اأ�سوات عالية على املنابر، ول مظاهرات 
بالإحلاد  غ�س  جمتمع  يف  اإ�سالمية  قيًما  يرتجم  تنموي  عمل  واإمنا  مقيتة،  �سراعات  ول  تاأجيجية، 

والعلمانية.

اإن الإ�سالم انت�سر يف كثري من بلدان الدنيا بالقدوة الطيبة من ِقبل امل�سلمني، اإذ كانت تبهر اأنظار غري 
امل�سلمني وحتملهم على اعتناق الإ�سالم، فالقدوة احل�سنة التي يحققها الداعي ب�سريته الطيبة هي يف 
احلقيقة دعوة عملية لالإ�سالم ي�ستدل بها �سليم الفطرة راجح العقل من غري امل�سلمني على الدين احلق، 
فالقدوة املتحلية بالف�سائل العالية تعطي الآخرين قناعة باأن بلوغ هذه الف�سائل من الأمور املمكنة التي 

هي يف متناول القدرات الإِن�سانية.. و�ساهد احلال اأقوى من �ساهد املقال.

عبادة نوح

الـــدعــــــوة
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موظفة صينية تسلم على يد
الطفل يوسف المال 

أصغر داعية
في العالم..

عمره 12 سنة

الصينية:“ حبيبة
يوسف عرفني
بأن للكون إلها

يديره.. وأمنيتي
رؤية الكعبة وحج

بيت اهلل الحرام  ”
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التحرير

تربيته..  براءته..   .. ذكاوؤه  ابت�سامته.. 
معني  خري  ال�سفات  هذه  كانت  تعليمه، 
والقيام  اهلل،  اإلى  الدعوة  طريق  يف  ليو�سف 
باخلالق  التعريف  يف  والدعاة  الأنبياء  بدور 

�سبحانه وتعالى.
ذو  الداعية،  الطفل  هذا  املال،  يو�سف 
لي�س  الأمثال  اأروع  �سرب  الع�سر،  ال�سنوات 
لرجالهم  بل  فح�سب،  امل�سلمني  لأطفال 
قلتها  رغم  عمره  �سنوات  وكانت  ودعاتهم، 
واحلكمة،  باخلربة  مرتعة  الب�سر  بح�ساب 
كان لزاًما علينا اأن نقرتب من هذه الأ�سطورة 
لنقدم لقرائنا الأعزاء هذه النوابغ الدعوية. 

يو�سف، حيث  والد  �سركة  اإلى مقر  ذهبنا 
وينا  تدعى  �سينية  وموظفة  ووالده  يو�سف 
ال�سينية  وينا  عن  و�ساألناهما  عاما)،   27)
لل�سني،  �سياحية  رحلة  يف  كنا  »لقد  فقال: 
اأننا عرب  وينا، وعرفت  تعرفنا على  وهناك 
التي  احل�سنة  للمعاملة  وارتاحت  وم�سلمون، 
وهناك  املعاملة،  فالدين  معها،  بها  تعاملنا 
عر�سنا عليها العمل بالكويت، اإذ جتيد اللغة 
الإجنليزية، فوافقت وجاءت اإلى الكويت، ويف 
فرتة وجيزة تاأثرت باأخالق وعادات امل�سلمني، 
بال�سالة،  ملتزمون  حولها  من  فاملوظفون 

هنا  ومن  الحرتام،  ي�سودها  بينهم  والعالقة 
اأخذت طابًعا جيًدا عن الإ�سالم.

 وقال الأب: يف احلقيقة ما اأثار انتباه وينا 
فاجاأها  عندما  يو�سف،  ابني  هو  لالإ�سالم 
ت�سلني؟«  ما  ولي�س  ديانتك..  »اإي�س  ب�سوؤاله 
اأعرف  ومل  م�سلمة،  ل�ست  اأنا  ردها:  فكان 
يو�سف  بداأ  هنا  ومن  الإ�سالم،  عن  �سيًئا 
دعوتها واهتم باأن يح�سر لها كتًبا من جلنة 
وتغلب  ال�سينية،  باللغة  بالإ�سالم  التعريف 
على عامل اللغة باأنه يتقن اللغة الجنليزية، 
وقد كان حري�ًسا على دعوتها خطوة خطوة، 
وكاأنه مكلف بهذا الأمر، وهذا الذي �سجعها 
التعرف على الإ�سالم،  على امل�سي قدًما يف 
يو�سف  كان  الهداية  حلظة  جاءت  وعندما 
نطقت  اأن  وبعد  الن�سائية،  اللجنة  يف  معها 
وهو  بي  يت�سل  بيو�سف  فوجئت  ال�سهادتني 
اأ�سلمت..  »يبه  قائاًل:  ال�سعادة  غاية  �سعيد 
اأ�سلمت«.. اإنه ل�سرف عظيم اأن يكون يو�سف 

�سبًبا يف هذه الهداية.
اأما يو�سف فقال: يف البداية اأردت معرفة 
دينها، ف�ساألتها: األ ت�سلني؟، فقالت يل اإنها 
عن  تعرف  ول  ال�سالة،  تعرف  ول  دين،  بال 
الإ�سالم �سيًئا، فبداأت اأعرفها بالإ�سالم، باأن 
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كربت  ثم  الفرحة،  غمرتني  ال�سهادتني 
التهاين،  يل  وقدمن  وهللن  احلا�سرات  
وبقيمة  العاملني،  رب  اهلل  بر�سا  و�سعرت 
اأكون  اأن  واأمتنى  بالإ�سالم،  اللتزام  وحالوة 
داعية لهذا الدين، لقلة الداعيات ال�سينيات، 
للكون  باأن  اأوؤمن  بالإ�سالم جتعلني  ومعرفتي 
يدبر  الذي  وهو  له،  �سريك  ل  واحًدا  اإلًها 
امل�سلمني  غري  اإلى  ر�سالة  وهذه  كله،  الأمر 
حتى يوؤمنوا بهذا الرب العظيم، واأنا م�ستاقة 

وعن  عنها  �سمعته  ملا  الكعبة،  لروؤية  ا  جدًّ
ال�سالة يف بيت اهلل، واأمتنى اأن يتحقق ذلك 

قريباً باإذن اهلل تعالى.
وقالت حبيبة عن جلنة التعريف بالإ�سالم 
اإنها جلنة مباركة وعملها م�سهود ووا�سح، ولها 
دور كبري يف خدمة اجلاليات املختلفة، واأتقدم 
بال�سكر اجلزيل للجنة الن�سائية بالرو�سة على 
ما قدمته يل، واأمتنى اأن ت�ساعدين لكي اأكون 
بالإ�سالم  التعريف  جلنة  اأنا�سد  كما  داعية، 
اإن�ساء قناة ف�سائية للتعريف بالإ�سالم ون�سر 
قد  اأنا�س  فهناك  اللغات،  بجميع  الدعوة 
احلجاج  ماليني  م�سهد  راأوا  لأنهم  اأ�سلموا 

يطوفون حول الكعبة يف التلفاز.
للتكفل  ا�ستعداده  يو�سف  والد  اأكد  بدوره 
مبا حتتاج اإليه حبيبة يف م�سوارها الدعوي، 
ف�سائية  قناة  اإن�ساء  م�سروع  لدعم  وكذلك 

للتعريف بالإ�سالم.

وحده،  نعبده  واأننا  له،  �سريك  ل  واحد  اهلل 
ومن هنا كانت البداية لطريق الإ�سالم، حيث 
املزيد  على  للتعرف  وراغبة  حمبة  وجدتها 
تعالى  اأن اهلل  اأيقنت  الإ�سالم، هنا  مني عن 
التعريف  للجنة  اأخذتها  ثم  ومن  �سيهديها، 
بالإ�سالم اأكرث من مرة فاأ�سلمت واحلمد هلل، 
م�ستان�س  وايد  »واأنا  »حبيبة«،  واأ�سميناها 
وفرحان، ثم اإين طرت يف حلظتها اأبلغ اأبوي 
وتقدم  هلل«،  واحلمد  اأ�سلمت  باأنها  واأمي 
بح�سن  امل�سلمني  لأطفال  بالن�سيحة  يو�سف 
التعامل مع املوظفني واخلدم، واأن يحدثوهم 
بعيًدا  �سوي«،  »�سوي..  بالتدرج  الإ�سالم  عن 

عن الإحلاح.
ا عندما فرحت اأمي بعملي  وقد �سعدت جدًّ
فرحة �سديدة، وقالت يل: اهلل يعطيك العافية 

يا ولدي، واأخذت تدعو يل وكذلك والدي.
نطقت  فقالت: عندما  املهتدية حبيبة  اأما 

“ والد الداعية:
مستعد لدعم اللجنة 

في إنشاء قناة فضائية 
للتعريف باإلسالم 

بمختلف اللغات ”

بالتدرج في“ أنصح المسلمين 

الدعوة إلى اهلل ”
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�سوؤايل عن املربي الروحي.. فكم اأح�س�ست باأهمية الرتبية الإميانية من رجٍل خربها، فرغم 
ن�سجي الفكري واحلركي، ل اأ�ستطيع العتماد على نف�سي، ول اأعرف كيفية الو�سول اإلى ال�سيخ 

املربي، مع العلم اأين قراأت كثرًيا عن ال�ساحلني املربني، اأمثال ال�سيخ عبدالقادر اجليالين، وكيف 
كان يربي النا�س اإميانيًّا ويعاهدهم، بل ويبايعهم بيعة اإميانية.

يا�سر- م�سر

اإجابة ال�ست�سارة 

الأخ احلبيب، ل اأملك اإل اأن اأقول: قلبي معك، فقد وقعت على جرح غائر وملمح مهم من مالمح 
الرتبية والتزكية، واأح�سب اأن ما تقوله اأمر ل ميارى فيه، وهو من الأهمية مبكان يف حياة الإن�سان 

ال�سالح، قبل اأن يكون يف حياة الإن�سان امل�سلح.

اإن ال�سيخ املربي عزيز يف زماننا، مع وجوده، ولكني اأرى اأن ننظر للمو�سوع ب�سكل عملي.

 فاإن كان ال�سيخ املربي مبا يحمل من �سفات كثرية قد عزهَّ وندر، فاأح�سب اأن الأمة مازالت بخري، 
واأن الر�سيد الإمياين هو اأحد مقوماتها مهما راأينا فيها من مظاهر البعد، فهناك قرب �سديد من 
اهلل تعالى، فلماذا ل تفكر فيما حتتاج اإليه من الرتبية الروحية، واأن تاأخذ من كل من تتو�سم فيه 

�سفًة حتتاج اإليها هذه ال�سفة، فت�ساحبه حتى تاأخذ منه اأجود ما عنده، ثم تنظر اإلى غريه، وهكذا. 
. ولكن قبل هذا يجب اأن تعرف ما ينق�سك من الزاد الروحي، وحدده ب�سكل عملي، ثم انظر من 

حولك من ال�ساحلني وتعلم منهم. 

أين املرباأين املرّبأين املرّبي؟أين املربي؟أين املربي؟

قراءنا الأعزاء.. ي�سرُّ »الب�سرى« اأن تزف اإليكم هذه الب�سرى.. »ا�ست�سارات يف الدعوة«.. باب 
جديد، ي�سعدنا اأن نتلقى فيه اأ�سئلتكم وا�ستف�ساراتكم يف جمال الدعوة اإلى اهلل عز وجل، لنت�ساور 

مًعا يف حل ما قد يواجهكم من ت�ساوؤلت، اإذ يجيب عنها عدد من امل�ست�سارين املخت�سني واملتميزين، 
كما ميكنكم اأن تر�سلوا جتاربكم يف الدعوة اإلى اهلل، لنعر�سها على �سفحات املجلة ليعم نفعها 

اجلميع.

info@albushraa.com .وميكنكم التوا�سل معنا عرب الربيد اللكرتوين

اعداد: د. م�سعود �سربي

ت
ارا

ش
ست

إ
وة

دع
 ال

ي
ف



55

بل يف اعتقادي اأن كل اإن�سان ميكن اأن ينظر فيمن حوله- حتى عوام النا�س- فاإنه 
�سيجد عندهم ما ميكن ال�ستفادة منه. 

ومثال ذلك اأن كثرًيا ممن ل ينتمون اإلى حركات اإ�سالمية قد يكون اأكرث مواظبة على 
العبادات، واأكرث اإمياًنا ممن ينتمون اإلى احلركات الدعوية.

اإن م�ساحة الرتبية الروحية لي�ست ق�سًرا على الدعاة، بل اأح�سبها مبثوثة يف كل 
الب�سر، جتد عند كل النا�س ما يو�سل اإلى اهلل تعالى.. فكن فطًنا، والتقط احلكمة اأنى 

وجدتها فاأنت اأحق بها.

 واإمياين بهذه الفكرة قائم على اأ�سا�س اأن اهلل تعالى هو رب النا�س جميًعا، واأن 
النا�س يتقربون اإليه باأ�سكال متباينة يف م�ساحة التطبيق، مما يولد نوًعا من الرثاء يف 

الرتبية الروحية، ويا حبذا لو جمعت هذه التجارب الإميانية، لتكون زاًدا للم�سلمني 
عامة، وللدعاة خا�سة.. تقبل اهلل منك، ورزقك- واإيانا- ت�سبو اإليه

قد نحتاج اإلى تقوية الإميان لكرثة ان�سغالنا بالدنيا، فما الربامج الإميانية التي 
تعيننا يف م�سريتنا الدعوية؟

عبدال�سالم- اليمن

اإجابة ال�ست�سارة 

اأخي الكرمي، اإن ما طرحته يف �سوؤالك يعانيه كل مهتم باأمر الدعوة الإ�سالمية، واأظن 
اأن املجال ال ي�سمح لكثري من التفا�سيل، غري اأنني �ساأ�سري اإلى بع�س اخلطوط العامة 

التي اأ�ساأل اهلل اأن تقدم لك نفًعا وفائدة باإذن اهلل، فمقامات ال�سري اإلى اهلل اأولها 
ترك املحظورات، واأول خطوة لها هي جل�سة م�سارحة مع النف�س، يقوم فيها الدعاة 

بر�سد املحظورات اجلماعية التي يقعون فيها مثل الن�سغال بنقد الآخرين، وا�ستعرا�س 
م�ساوئهم، اأو ما قد ينتاب ممار�ستهم الدعوية من خمالفات قد حتول جمال�س الذكر 
والدعوة واخلري يف بع�س الأحيان اإلى جمال�س ثرثرة وغيبة، وثانيها فعل الواجبات  

واأن يزيد يف اأداء اأحب الفرائ�س اإلى قلبه، حتى يكون ذلك دفعة له للتزام باقيها، فاإن 
خري العمل ما وافق ال�سرع والهوى، وثالثها البعد عن املكروهات وال�سبهات، ورابعها 

املحافظة على النوافل. 
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إسالم الزوج دون الزوجة

السؤال:

هل يلزم امل�سلم اجلديد فراق زوجته اإذا 
مل ت�سلم؟ وهل يحكم باإ�سالم اأولده منها؟ 

رأي الهيئة: 

زوجته  فراق  اجلديد  امل�سلم  يلزم  ل 
ذمته،  على  وتبقى  ت�سلم،  مل  اإذا  الكتابية 
انق�ساء  اإلى  فتمهل  الكتابية  لغري  خالًفا 
عدتها فان اأ�سلمت ا�ستمر النكاح �سحيًحا، 
ويتبع  عدتها  بانق�ساء  الفرقة  وقعت  واإل 

الأولد غري البالغني اأباهم يف الإ�سالم.

تغيير االسم

السؤال:

هل يلزم تغيري ا�سم امل�سلم اجلديد؟ 

رأي الهيئة:

الأ�سماء  اإلى  ا�سمه  تغيري  منه  يطلب 
مع  متناق�ًسا  كان  اإن  ل�سيما  احل�سنة، 

العقيدة الإ�سالمية كعبدال�سليب.

نطق الشهادتين دون عمل

السؤال:
الإ�سالم  دخل  بال�سهادتني  نطق  من  هل 

دون عمل يذكر؟ وما كيفية التعامل معه؟ 

رأي الهيئة:
يحكم عليه بالإ�سالم ظاهًرا مبجرد نطق 
ملعناهما وجتري  فهمه  مع  علًنا  ال�سهادتني 
عليه اأحكام الإ�سالم الظاهرة دون اأن ي�سدر 
اأو  اأو فعل  منه ما ينق�س الإ�سالم من قول 
عمل، كاأن ينكر معلوًما من الدين بال�سرورة 
كاإنكار وجوب ال�سالة اأو اأن ي�سجد ل�سنم؟ 

األديان السماوية

السؤال:

هل الهندو�سية والبوذية وال�سيخ وغريها 
تعترب من الأديان؟ 

رأي الهيئة:

  ل تعترب من الأديان ال�سماوية.

التوارث بين المسلم وغيره

السؤال:

)غري  اأبوه  تويف  وقد  اأ�سلم،  كتابي  رجل 
امل�سلم( وله تركة، هل يرث منها اأم ل؟ ويف 
فهل  بالو�سية،  الرتكة  تنتقل  البلدان  بع�س 

يرث امل�سلم اجلديد من الكافر بالو�سية؟ 

رأي الهيئة:

اأهل ملتني وما  اأنه ل توارث بني  الأ�سل 
اأو�سي به مل�سلم اأو جاء عن طريق تخ�سي�س 
باأ�س  فال  للم�سلم  امل�سلمة  غري  الدولة  من 

باأخذه.

استثمار أموال الزكاة

السؤال:

يف بع�س املوا�سم مثل �سهر رم�سان وغريه 
تكرث الزكاة يف جلنة التعريف بالإ�سالم ول 
يف  الأموال  كل  �سرف  يف  اللجنة  ترغب 
م�ستقبلي،  لأي ظرف  نف�سه حت�سًبا  الوقت 
الزكاة  اأموال  با�ستثمار  اللجنة  وترغب 
للجنة،  منتظم  وعائد  ثابت  م�سدر  لتوفري 

فما احلكم ال�سرعي؟

رأي الهيئة:

بال�سوابط  الزكاة  اأموال  ا�ستثمار  يجوز 
التالية:  

اشهار االسالم للزواج

السؤال: 
الإمتام  االإ�سالم  اإ�سهار  �سهادة  ا�سرتاط 

عقد الزواج
بف�سل اهلل تعالى يوجد باللجنة كثري من 
الأحيان  بع�س  ويف  واملهتديات،  املهتدين 
اإلى  الذهاب  وعند  الزواج  بع�سهم  يريد 
املحكمة لإمتام عقد الزواج تطلب املحكمة 
التعريف  جلنة  من  �سهادة  اإح�سار  �سرورة 
دورات  اإقامة  اإلى  ي�سطرنا  مما  بالإ�سالم 
اأكرث،  اأو  �سهًرا  تاأخذ  قد  بالزواج  خا�سة 
ونخ�سى خالل هذه الفرتة اأن حتدث عالقة 
ا�سرتاط  �سرعية بني هوؤالء فما حكم  غري 

هذه ال�سهادة لإمتام عقد الزواج؟ 
رأي الهيئة: 

احل�سول  اعتبار  جواز  عدم  الهيئة  ترى 
عقد  �سحة  يف  �سرًطا  ال�سهادة  هذه  على 
الزواج، كما ترى اأن ما قد يكون من م�سلحة 
يف هذا ال�سرط لتوثيق عقد الزواج معار�ًسا 
مبا قد ين�ساأ من مف�سدة تاأجيل العقد اإلى 
ال�سهادة، مما قد  حني احل�سول على هذه 
املحرمة،  العالقة  �سبهة  يف  املهتدين  يوقع 
عقد  باإمتام  يبادر  اأن  اللجنة  ترى  ولذا 
الزواج مع تاأجيل التوثيق اإلى حني ا�ستكمال 

احل�سول عليها.

يف ه��ذا الب��اب �ش��وف ُنقدم 

جمل��ة م��ن الفت��اوى ال�شادرة 

ع��ن الهيئة ال�شرعي��ة للجنة 

والت��ي  بالإ�ش��الم  التعري��ف 

ته��م امل�شلم��ني اجل��دد ب�شفة 

خا�ش��ة، وم��ن يعم��ل يف حقل 

الدعوة ب�شفة عامة، وكذلك 

م��ا يتعلق وي�شتجد من اأحكام 

تتعّلق بهذا الأمر.

اإعداد: عبدالتواب م�شطفى
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تقت�سي  عاجلة  �سرف  وجوه  تتوافر  األ 
التوزيع الفوري لأموال الزكاة.

كغريها  الزكاة  اأموال  ا�ستثمار  يتم  اأن 
بالطرق امل�سروعة.

اأن تتخذ الإجراءات الكفيلة ببقاء الأ�سول 
وكذلك  الزكاة،  حكم  اأ�سل  على  امل�ستثمرة 

ريع تلك الأ�سول.

الأ�سول  (ت�سييل)  تن�سي�س  اإلى  املبادرة 
م�ستحقي  حاجة  اقت�ست  اإذا  امل�ستثمرة 

الزكاة ل�سرفها عليهم.

تطهير األموال

السؤال:

ما معنى تطهري الأموال؟ وما م�سارفها؟ 

رأي الهيئة:

من  املكت�سبة  امل�سبوهة  الأموال  هو عزل 
احلالل  الأموال  عن  �سرعي  غري  طريق 
غري  العامة  اخلري  اأوجه  يف  وت�سرف 
امل�ساجد وطباعة امل�ساحف ول تكون �سدقة 
ول زكاة ول ينتفع بها ل لنف�سه ول لأ�سوله 

ول لفروعه. 
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برنامج للذاكرين

هذا الربنامج يذكرك باهلل عند بداية 
ب�سم   )) بقوله:  الكمبيوتر  جهاز  ت�سغيل 
)) وعند غلق اجلهاز يختتم بقوله:  اهلل 
(( احلمد هلل ))، الربنامج  ب�سوت ال�سيخ 

م�ساري العفا�سي، ورابطه هو:
http ://www .files in .
com /25DDB10830 /

download.html

اجليلربيك

هو برنامج يقوم بالتعديل على نظام 
 iphone ت�سغيل جهاز الـ اآي فون

قبل  من  املوجود  احلظر  ليزيل   
وي�سمح  النظام،  لهذا  املطورة  ال�سركة 
برتكيب برامج خارجية غري معتمدة من 

ال�سركة امل�سنعة.
املائة  يف  مائة  قانوين  واجليلربيك 
يف  وي�ستخدم  ال�سخ�سي،  لال�ستعمال 
 ، WinterBoard تثبيت برامج مثل
عمل  من  املطورين  اجليلربيك  وميكن 
وتقوم  اجلهاز  مكونات  ت�ستغل  برامج 

بزيادة فوائده.

ويعترب هذا الربنامج �سالًحا ذا حدين، 
اإذا  ال�سركة  �سمان  فقدان  ي�سبب  فهو 
علمت اأنك قمت بعمل جيلربيك، اأي�ًسا 
تفتح  فاإنك  جيلربيك  بعمل  تقوم  حني 
لي�سعوا  بهم  وتثق  للمطورين  جهازك 
يكون  وقد  رقابة،  بدون  عليه  برامج 
فيوؤدي  الكافية  املهارة  ميلك  ل  املطور 
هذا  جهازك،  كفاءة  اإنقا�س  اإلى  ذلك 
جهازك  لتعر�س  الكبري  الحتمال  غري 
لالخرتاق، لأنه يكون يف حالة مفتوحة 
www.كامل ب�سكل  موؤمنة  وغري 

.iphoneislam.com

 "مو�شوعة احلياة العربية" يف 

مكتبة الإ�شكندرية

�سمن م�سروع عاملي عنوانه (( مو�سوعة 
وتوثيق  جمع  اإلى  يهدف  احلياة)) 
اأنواع الكائنات احلية  معلومات عن كل 
الإ�سكندرية  مكتبة  تنفذ  الأر�س  على 
حالًيا اجلزء اخلا�س باحلياة الطبيعية 

يف العامل العربي.

تنفذ  اإنها  لها  بيان  املكتبة يف  وقالت 
مع  بالتعاون  العربية  احلياة  مو�سوعة 
موؤ�س�سة  وهي  �سميث�سونيان،  موؤ�س�سة 
عام  اأ�س�ست  اأمريكية  وبحثية  تعليمية 

.1846

وي�سارك يف تنفيذ امل�سروع خرباء يف 
احليوية  واجلغرافيا  املعلومات  تقنية 

وعلوم الأحياء.

�سي�ساعد  امل�سروع  اإن  البيان  وقال 
العربية  احلقوق  على  املحافظة  على 
اإلى  اإ�سافة  البيولوجية،  القر�سنة  �سد 
تطوير ال�سناعات الدوائية وا�ستخال�س 

مواد فعالة لعالج كثري من الأمرا�س.

اأداة فريدة الت�شميم ملدمني 

�شبكات التوا�شل الجتماعي

التوا�سل  ل�سبكات  مدمن  اأنت  هل 
الجتماعي وحمب لالأجهزة عالية التقنية؟ 
((هوانغ  �سممها  التي  الأداة  هذه  اإذن 

نغوين)) �ستحظى باإعجابك بكل تاأكيد. 

�سريينديبيتي،  ا�سم  حتمل  الأداة  هذه 
ال�سكل  اأنيقة  اآلة �سغرية  وهي عبارة عن 
اليد، ميكنك  �ساعة  عن  يزيد حجمها  ل 
ا�ستخدامها لتحديث ح�سابك على مواقع 
اأي�ًسا،  �سبي�س  وماي  وتويرت  الفي�سبوك 

بوا�سطة اأداة اأقل وزًنا واأميز ت�سميًما من 
املحمولة  احلوا�سب  اأو  الذكية  الهواتف 
�سريينديبيتي  اأن  اإلى  اإ�سافة  املعتادة، 
الأ�سخا�س  متابعة  على  املقدرة  متتلك 
املوجودين حولك حتى م�سافة 50 مرًتا، 
اأ�سخا�س  بني  الو�سل  م�سممها  يود  اإذ 
ذوي اهتمامات م�سرتكة دون احلاجة اإلى 

امتالكهم اأ�سدقاء م�سرتكني. 

امل�شكلة 

 اأحياًنا نن�سخ بع�س املعلومات با�ستخدام  
هذه  اآخر،  مكان  يف  لنقلها   (ctrl+c)
يف  ت�سجيلها  يتم  املن�سوخة  املعلومات 
 (clipboard) احلافظة اأو ما يعرف بالـ
وقد تكون �سهلة الو�سول عن طريق ال�سبكة 
 (Javascripts )  بوا�سطة الربط بني الـ

.(ASP) و الـ

جتنب الحتفاظ املعلومات اخلا�سة مثل 
رقم بطاقة الفيزا، وا�سم دخول وكلمة ال�سر 
امليالد...  وتاريخ  ال�سرية،  والأرقام  للبنك، 
الخ يف الـ (clipboard) عند التجول بني 
كتابتها  حاول  ولكن  الإنرتنت،  �سفحات 
والتعرف  الو�سول  ال�سهل  من  لأنه  دائًما، 
عند  جلهازك  املخرتقني  بع�س  لدى  عليها 

(clipboard) الحتفاظ بها يف الـ

 احلل

لتجنب هذه امل�سكلة اتبع اخلطوات الآتية 
: اذهب اإلى  internet options ثم 
 custom   ى ط عل مة  security ا�سغ قائ
 Allow paste عن   ابحث   -  level
مة   operations via script   حتت قائ

Disable واخرت Scripting
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علمني الإ�سالم هو اأحد امل�ساريع التي تقدمها جلنة التعريف بالإ�سالم 
لرعاية املهتدين اجلدد بعد اإ�سالمهم، فبعد اأن اأثمرت اجلهود الدعوية 
يف اإخراجهم من الظلمات اإلى النور، وارت�سوا لأنف�سهم اأن يكون الإ�سالم 
دينهم وحممد ] ر�سولهم و�سهدوا بذلك، كان لبد من املرحلة التالية، 
اأحكام  مبعرفة  اإل  ذلك  يكون  ول  الإميان،  على  التثبيت  مرحلة  وهي 

الدين وتعلمها.

فال ينتهي دور اللجنة بدخول غري امل�سلم يف الإ�سالم، بل الدور الأهم 
اأ�سول واأحكام الدين الإ�سالمي، ولذلك قامت اللجنة  يكون يف تعليمه 

باإعداد م�سروع خا�س بذلك واأ�سمته عملني الإ�سالم.

باأ�سلوب  دينه  اأمور  يتعلم  اأن  اإلى  بحاجة  اجلديد  املهتدي  كان  فلما 
الغالب يكون ممن ل يتحدثون  اأنه يف  بال�سهولة والي�سر، خا�سة  يت�سم 
العربية، اأقمنا هذا امل�سروع على حماور عدة وهي تعليم اللغة العربية 
بتعليم  اأ�سا�سي  ب�سكل  وتهتم  ال�سرعية،  والدورات  بها،  الناطقني  لغري 
املهتدي اجلديد اأركان الإ�سالم ومبادئه، بالإ�سافة اإلى تعليمه كيفية اأداء 
الفرائ�س ب�سكل �سحيح وباأ�سلوب مي�سر، ثم تالوة وحفظ القراآن الكرمي 
من خالل نخبة من امل�سايخ املحفظني ذوي اخلربة يف هذا املجال، حيث 
يتم تعليمهم الفاحتة وق�سار ال�سور، وبعد ذلك يتدرج املهتدي من تلقاء 
نف�سه يف حفظ باقي �سور القراآن الكرمي، وكذلك طباعة وتوزيع الكتب 

والن�سرات بعدة لغات.

تنفذ امل�ساريع يف اأفرع اللجنة الـ16 على م�ستوى حمافظات الكويت، 
وجميع �سهادات الدورات معرتف بها و�سادرة من معهد كامز للتدريب.

ع دعوية
شاري

م

عّلمني
اإلسالم

الداعية ريحانة يف ف�سلها

حفل التخرج

حفل التخرج

لقطة من الأن�سطه الدعوية

قيمة الدورة: )450( د.ك لل�سخ�س الواحد.

عدد امل�شاركني يف الف�شل الواحد: (12) �سخ�س.

الإجنازات عام 2010:

• اإقامة (548) دورة �سرعية للمهتدين اجلدد جلميع
   امل�ستويات، ا�ستفاد منها (6011) مهتٍد.

• واأقيمت اإلى الآن 750 دورة مبختلف الأفرع خالل عام 2009م،
  كما تخرج اأكرث من 7 اآلف طالب وطالبة خالل تلك الفرتة.
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عام  الأولى  طبعته  �سدرت  ال�سرجاين،  د.راغب  للموؤلف   (( امل�سلمني  غري  مع  النبوي  التعامل  (( فن  كتاب 
غري  مع   [ النبي  تعامل  الكتاب  ويتناول  والرتجمة،  والتوزيع  للن�سر   (( اأقالم   )) دار  عن  2011م،  1432هـ- 
امل�سلمني من امل�ساملني املعاهدين، وهو بذلك ل يتناول احلديث عن اأعداء النبي اأو الأ�سرى، ذلك لأنهم لي�سوا 

اأفراًدا يف املجتمع امل�سلم.
ويا ليت امل�سلمني يدركون قيمة ما يف اأيديهم من كنوز فيدر�سونها ويُطبِّقونها، ثم ينقلونها اإلى م�سارق الأر�س 

ومغاربها، لي�سعدوا وت�سعد بهم الب�سرية، وليكونوا �سبًبا يف هداية النا�س لرب العاملني.
والكتاب ي�سم مقدمة و�ستة ف�سول وخامتة، يتناول الف�سل الأول نظرة الإ�سالم اإلى النف�س الإن�سانية، وذلك 

ليدرك العامل باأ�سره كيف تناول املنهج الإ�سالمي ق�سية غري امل�سلمني وكيفية التعامل معهم. 
َمة، وهذا الأمر على اإطالقه، ولي�س فيه ا�ستثناء ب�سبب لون اأو جن�س اأو دين،  َمٌة وُمَعظهَّ فالنف�س الإن�سانية ُمَكرهَّ
لْنَاُهْم َعلَى  يَِّباِت َوَف�سهَّ ْمنَا بَِني اآَدَم َوَحَملْنَاُهْم يِف الرَْبِّ َوالَْبْحِر َوَرَزْقنَاُهْم ِمَن الطهَّ قال تعالى يف كتابه: {َولََقْد َكرهَّ

ياًل} (الإ�سراء: 70). ْن َخلَْقنَا تَْف�سِ َكِثرٍي مِمهَّ
وهذا التكرمي عام و�سامل، وهو يلقي بظالله على امل�سلمني وغري امل�سلمني؛ فاجلميع يُحمل يف الرب والبحر، 

ٌل على كثرٍي ِمن خلْق اهلل. واجلميع يُرزق من الطيبات، واجلميع ُمف�سهَّ
عي بع�س املتحاملني اأن  واأما الف�سل الثاين فيدور يف جممله على م�ساألة العرتاف بغري امل�سلمني، حيث يدهَّ
امل�سلمني ل يعرتفون باملخالفني لهم يف العقيدة، ول يقرُّون بوجود اليهود والن�سارى وغريهم كطوائف لها كينونة 
تكفل لها البقاء اإلى جوار امل�سلمني، وقد قام الدكتور راغب ال�سرجاين يف هذا الف�سل بدرا�سة �سريعة لأحداث 
الأول: اعرتاف  املبحث  وذلك من خالل مبحثني،  الأ�سئلة،  الإجابة على هذه  منها  لي�ست�سفهَّ  النبوية  ال�سرية 

الر�سول بغري امل�سلمني، واملبحث الثاين: هل يعرتف غري امل�سلمني بامل�سلمني؟!
 والعرتاف بالآخرين من �سلب العقيدة الإ�سالمية، اإذ اإننا ل نقبل بحال من الأحوال اأن نُكِره اأحًدا على تغيري 
دينه، وكل ما نرجوه من العامل اأن يقراأ عن الإ�سالم من م�سادره ال�سحيحة قبل اأن يُ�سدر الأحكام على �سرع 
اهلل، وفوق كل ما �سبق، فهل وقف تعامل ر�سول اهلل مع الآخرين املخالفني له عند حد العرتاف فقط؟ لقد 
جتاوز ر�سول اهلل ] هذه املرحلة اإلى ما بعدها وما بعدها، وهو ما ا�ستعر�سه الدكتور راغب ال�سرجاين يف 
الف�سل الثالث من الكتاب، حيث تناول طرًفا لي�س فقط من اعرتافه بغري امل�سلمني، ولكن اأي�ًسا من احرتامه لهم 
وتقديره ملكانتهم، وذلك من خالل اأربعة مباحث، املبحث الأول: جمال احلوار، واملبحث الثاين: منهج التب�سري يف 

حياته، واملبحث الثالث: مدح املخالفني، واملبحث الرابع: احرتام الر�سل والزعماء (الربوتوكول النبوي).
ويف درا�سة حول �سرية النبي واملبادئ التي قامت على اأ�سا�سها ال�سريعة قام بها الدكتور نظمي لوقا، جاءت 
هذه الكلمات: (( ما اأرى �سريعة اأدعى لالإن�ساف ول �سريعة اأنفى لالإجحاف والع�سبية من �سريعة تقول: {َولَ 
يَْجِرَمنهَُّكْم �َسنَاآُن َقْوٍم َعلَى اأَلهَّ تَْعِدلُوا} (املائدة: 8)، فاأي اإن�سان بعد هذا يُْكِرُم نف�سه وهو يدينها مببداأ دون هذا 

املبداأ، اأو ياأخذها بديدن اأقل منه ت�سامًيا وا�ستقامة؟!… )).
فهذه �سهادة باحث ن�سراين، وما اأكرث ال�سهادات التي على �ساكلتها! وهذا اأمر ل يُغفل يف �سريعتنا، ول يف 
ع ومف�سل يف  �سرية نبينا، وهو اأمر العدل مع غري امل�سلمني، وقد تناوله الدكتور راغب ال�سرجاين ب�سكل مو�سهَّ
�َسى املواقف التي ظهر فيها عدله مع غري امل�سلمني يف  اأن حُتْ الف�سل الرابع من الكتاب، ولأنه من ال�سعب 
بحث واحد فقد مت تناول الف�سل من خالل �سبعة مباحث: املبحث الأول: العدل يف ال�سريعة الإ�سالمية، املبحث 
الثاين: العدل يف املعامالت املالية، املبحث الثالث: العدل يف الق�ساء، املبحث الرابع: العدل مع املخطئني يف 
حقه، املبحث اخلام�س: احلكم بالبيِّنة، املبحث ال�ساد�س: األ تزر وازرة وزر اأخرى، املبحث ال�سابع: العدل مع 

�سدة الكراهية، وكل ذلك مدعوًما باملواقف العملية من حياة ر�سول اهلل ].
لكن اأن ي�سبح الإح�سان اإلى املخالفني، والرب باملعار�سني، قانوًنا اأ�سياًل يُتهََّبُع يف غالب مظاهر احلياة، فهذا ما 

ل يخطر على بال اأحد! هذا هو الإ�سالم الذي ل يعرفه كثري من العاملني، بل قد ل يعرفه كثري من امل�سلمني!
حول املعاين ال�سابقة كان تناول الدكتور راغب ال�سرجاين يف الف�سل اخلام�س من الكتاب، وذلك من خالل 
ه بغري امل�سلمني، املبحث الثالث:  مباحث ثالثة: املبحث الأول: الربُّ بغري امل�سلمني منهج اإلهي، املبحث الثاين: برُّ

الرِبُّ مبن اآذاه من غري امل�سلمني.
هُ مع زعماء الأعداء الذين قاوموه  ويف الف�سل ال�ساد�س والأخري من الكتاب تناول الدكتور راغب ال�سرجاين ِبرهَّ
زوا الآخرين على فعل  هُ مع اأولئك الذين مل يكتفوا بال�سخرية منه والكيد له، بل حفهَّ وحاربوه �سنواٍت عديدة، ِبرهَّ
ذلك، وكانوا يف فرتة من فرتات حياتهم اأكابر املجرمني، وقادة ال�سالني، وذلك من خالل مبحثني: املبحث الأول: 

ه مع زعماء القبائل الأخرى. هُ مع زعماء مكة، واملبحث الثاين: برُّ ِبرُّ

فن التعامل النبوي
مع غير املسلمني

عام  الأولى  طبعته  درت 
مع غري   
أو الأ�سرى، ذلك لأنهم لي�سوا 

سارق الأر�سارق الأر�س

إلى النف�س الإن�سانية، وذلك 

أو دين، 
ى لى لَى 

حمل يف الرب والبحر، 

أن اأن أن 
ارى وغريهم كطوائف لها كينونة 
ل بدرا�سة �سريعة لأحداث 

مع غير املسلمني
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ا من جملة “الب�شرى” على التوا�شل مع قرائها تفتح هذا الباب »منكم واليكم«، بهدف التوا�شل التفاعلي معكم ب�شكل اأكرث ايجابية، لذا  حر�شً

ي�شعدنا تلقي م�شاركاتكم ومالحظاتكم ومقرتحاتكم فيما يتعلق مبجال الدعوة اإىل اهلل، وهداية اخللق اإىل احلق، وميكنكم التوا�شل معنا عرب 

info@albushraa.com :الربيد الإلكرتوين

اإعداد: ق�شم التحرير

مـنـكـــم وإلـيـكـــم

اأبوهريرة، قال ر�سول اهلل ]: َمن جادل يف خ�سومة بغـري علم مل 
يزل فـي �سخـط اهلل حـتى يــنـزع«.

واإذا كان لالإن�سان حق فالبد له من اخل�سومة يف طلبه اأو يف حفظه 
مهـما ظـلمه ظامل، ومن يخا�سم بالباطـل مــذموم، وقـد يظهر اللدد 
لقهـر  عـناد  ويتملكه  الإيذاء،  اأو  الت�سلط  ق�سد  على  اخل�سومة  يف 
لـدد  غري  من  ال�سرع  بطريق  حجته  ين�سر  الذي  واملظلوم  اخل�سم، 
واإ�ساءة الكـالم، فـفـعله ليـ�س بحـرام، عـلى حيـن يكون �سبط الل�سان 

يف اخل�سومة على حد العتدال معــتـذًرا،
مبـ�سـاءة  واحـد  كل  يفرح  األ  اخللـق  وطيـب  احلديث  اآداب  ومـن 
يف  والـمذمة  بالـخـ�سومة  يـبداأ  ومـن  بـم�سرته،  يحزن  واأل  �ساحبه، 
جـدله، يـتـعــر�س لهـذه املحـذورات، فـ�سـاًل عن ت�سـو�س خاطره وتـ�ستت 

اأفـكاره، حـتى اإنه يف �سالتـه يــ�ستـغل بـمحاجــاة خ�سمه. 
ح�شن حممد ح�شن

وتوجيهات  اإر�سادات  وراحت  حده،  وجاوز  اأمره،  يف  الطالب  متادى 
الأ�ستاذ �ُسدى، جعل الطالب ي�سري، ويتحدث اإلى زميلته من خلفه.

»�ُسبطا  ورقتيهما:  على  فكتب  الأ�ستاذ،  اإليهما  ذهب  اأخرى  مرة   -
يغـُ�سان«.. �ساح الطالب: مل هذا، مل اأفعل �سيًئا؟.

الهيئة  اجتمعت  الأوراق،  ُجمعت  ال�سحف،  طـُويت  الوقت..  انتهي 
ليتم  الورقتني،  عن  الأ�ستاذ  بحث  الطالب،  اأوراق  لرتاجع  التدري�سية 

التداول ب�ساأنهما، عرث عليهما عند اأحد روؤ�سائه.
وهما  الورقتني  هاتني  على  مرتفعة  عالمات  اأعطيت  لقد  هذا؟  ما 
اأ�ستاذي؟  كيف  ذلك،  اأحلظ  مل  يغ�سان«،  »�ُسبطا  بكلمة  مو�سومتان 
ل�سنا يف عجلة من اأمرنا، فالكلمتان مكتوبتان بخط كبري، هاهما خارج 
�ُسبطا  لقد  نفعل؟  اأن  تريد  ماذا  رئي�سه،  اإلى  الأمر  رفع  الكرا�ستان! 
يغ�سان، ومن غ�سنا فلي�س منا، انظر: لنت�سفح الورقتني، اإجاباتهما تكاد 
تكون متطابقة، وعلى الرغم مما فعال، عالماتهما مرتفعة تكاد تقرتب 
عالمة  منهما  �سنخ�سم  طيب:  راأ�سه،  على  يده  و�سع  النهايات!  من 
حائزي  من  مازال  واحدة جتعلهما  غ�سا، عالمة  اإنهما  كيف؟  واحدة، 

العالمات العليا، هل ي�ستويان مع غريهما ممن مل يفعل فعلتهما؟ 
كن  اأبناوؤك،  »كاأنهما  العالمات:  بو�سع  قام  الذي  الأ�ستاذ  رد   -

مت�ساحًما، طيب القلب، عفا اهلل عما �سلف«.
خرج من الغرفة مغ�سًبا ي�ستح�سر قوله تعالى {َقالوا َمْعِذَرًة اإِلَى َربُِّكْم 
َولََعلهَُّهْم يَتهَُّقوَن} (الأعراف:164)، بينما الباقون ينظرون، يبت�سمون، كاأن 

الأمر ل يعنيهم.
د. نا�شر �شنة 

كثرًيا ما يحتدم جـدل بــني متـخا�سـمني، يرى اأحدهــمـا راأًيـا مبـالًغا 
يف تفـاوؤلــه والآخـر يـ�سـرف يف تـ�ســاوؤمـه! ونـجـد َمن يـتـوقـع مـوؤكـًدا 
حـيـن  عـلى  احلراري،  النـحـبـا�س  لـظـاهـرة  كـارثـية  تـوابـع  حـدوث 

يــزعـم الآخر اأن ذلـك لــن يـحـدث ول اأ�سـرار عـلى الإطــالق.
وقد  عـامة،  م�سائـل  اأو  »حـقـائـق«  يـتـناول  قد  اجلـدل  هـذا  ومـثل 
يـ�سدر بـمو�سـوعـية عـلـمـية، ويزعـم كل خ�سم ذلـك، بدوافع الأنانـية 
مـكـا�سب  عـلى  واحل�سول  الـطاقات  ا�سـتـنـزاف  يف  وال�سـتمرار 

اقـت�ســادية!
يـرثثر  وقـد  بـعـلم،  يـتحـدث  فــريـق  عـالـمـي،  عـام  جـدل  هـذا   -

اآخـرون بـغـري علــم!
علوم  »اإحياء  كتابه  يف  الـغــزالــي  الإمـام  الإ�ســالم  حـجـة  يـقـول 
وقال  علم،  بغري  الكـالم  لـجاج  اإلى  الـخ�ســومة  تدفع  »قـد  الدين«: 

كالعادة.. ا�سطف الطالب يف �سفوف مرتا�سة لتاأدية اختبار ن�سف 
العام، ملح الأ�ستاذ طالًبا غري معتدل يف جل�سته.. راقبه دون اأن يلفت 
نظره، اأو اأن ي�سبب له حرًجا بني زمالئه، م�سي بع�س الوقت.. مازال 
يُعر�س على الطالب �سرائح �سوئية، ليكتبوا ما ي�ساهدونه، في�سفونه 

يف اإجابات دقيقة خمت�سرة، وفق ما در�سوا خالل ن�سف العام الأول.
ويتحاورن  اأطراف احلديث،  يتجاذبون  الأ�ساتذة جانًبا  بع�س  انتحى 
يتابعون  ل�ساأنهم،  الطالب  تاركني  �سحكاتهم   تعلو  بينهم،  فيما 

اإجاباتهم.
القاعة ممتلئة عن اآخرها، ثمة اإ�ساءة خافتة كي تتيح للطالب روؤيًة 
اأف�سل ملا يُعر�س عليهم من مواد الختبار، اأح�س بع�س الطالب بغياب 

اأعني الأ�ساتذة الرقباء، فراحوا يتهام�سون فيما بينهم.
اأن  دون  الطالب،  بني  التهام�س  اأن مينع هذا  يحاول جاهًدا  وحده، 
ي�سبب حرًجا لزمالئه وروؤ�سائه كي يتابعوا ما ح�سروا من اأجله، فذلك 
واجب الوقت، فما ح�سروا اإل ملراقبة الطالب فيما يوؤدون من اختبار، 

ومن ثم �سبط قاعة المتحان، وح�سن انتظام العمل بها.
انتهز ذلك الطالب غري املعتدل يف جل�سته الفر�سة، فاأتاح لزميلته التي 

جتل�س خلفه النظر اإلى كرا�سته لتغ�س، وتنقل ما تريد من اإجابات.
لأول الأمر.. ذهب الأ�ستاذ، اإليهما، حمذًرا: اعتدل يا بُني، انظري، يا 

بُنيتي، يف كرا�سة اإجاباتك. 
الأ�ساتذة  مازال  النتهاء،  على  الختبار  واأو�سك  مي�سي،  الوقت 

جال�سني يت�ساحكون. 

للمجادلني: احذروا سخط الله

ولعلهم يتقون
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الفا�سلة يف  اللحظات  ن�سجل هذه  وذهبنا  الكامريا  اأخذنا  اإ�سالم،  اإ�سهار  بها  يوجد  الديوانية  قالوا 
حياة املهتدي اجلديد، لقد اأ�سبح له حياة اأخرى يف ظل ديانة جديدة، حياة يف النور بعد اأن عا�س �سنني 
ثَلُُه  عدًدا يف الظلمات، قال تعالى: {اأََو َمن َكاَن َميًْتا َفاأَْحَييْنَاهُ َوَجَعلْنَا لَُه نُوًرا مَيْ�ِسي ِبِه يِف النهَّا�ِس َكَمن مهَّ
نَْها} (الأنعام : 122).. فمن الداعية الذي وقف وراء هذا املهتدي؟ اإنه اأخونا  لَُماِت لَيْ�َس ِبَخاِرٍج مِّ يِف الظُّ

الأ�ستاذ عبدالرحمن م�سطفى حمد املجرن، �ساحب العمل الذي يعمل لديه املهتدي.

دخلنا الديوانية ف�ساهدت دمعة تنحدر من عيني اأخينا عبدالرحمن، فهو مل يكن يتخيل يوًما ما اأن 
ياأخذ بيد �سخ�س ويكون �سبًبا يف دخوله الإ�سالم، وبالتايل �سبًبا يف جناته من النار ودخوله اجلنة.

يقول عبدالرحمن: »عندما راأيت الأخ »ريال« وجدت فيه �سفات طيبة كال�سدق والأمانة، ولذلك اأحببت اأن اأعرفه بالإ�سالم.. ف�ساألته هل تريد اأن تتعرف على 
الإ�سالم؟.. فاأبدى رغبته يف املوافقة، وذهبنا اإلى جلنة التعريف بالإ�سالم مب�سجد املال �سالح واأح�سرت له حقيبة هداية بها كتيبات واأ�سرطة تعرف بالإ�سالم 
وتدعو اإليه، واأمهلته �سهرين حتى يقراأها ويفهم كل ما فيها، وبعد ذلك طلب مني اأن يتقابل مع اأحد من الدعاة الذين يتحدثون نف�س لغته وهي النيبالية، فاأخذته 
من مقر عمله وجئنا مرة اأخرى اإلى م�سجد املال �سالح، وجل�س مع الداعية اإبراهيم - نيبايل اللغة - جل�سة تعرف خاللها على الإ�سالم و�ساأل عن كل ما يدور 

يف ذهنه عن الإ�سالم.. وتكررت هذه الزيارة مرة اأخرى، واليوم جاء لي�سهر اإ�سالمه بالرغم من رف�س والده وزوجته.. اإل اإنه قد اأ�سر«.

وي�سيف عبدالرحمن: »مل تكن هذه هي التجربة الأول يل، فكلما ت�سنح يل فر�سة اأدعو الآخرين لالإ�سالم، فالر�سول ] يقول: »بلغوا عني ولو اآية، اأما  
»ريال« فكنت اأعامله معاملة ح�سنة ير�ساها اهلل ور�سوله، فاأعطيه راتبه قبل اأن ينتهي ال�سهر، اأي مقدًما، واأظهر له الأخوة واملحبة، ول اأفرق بينه وبني العاملني 
امل�سلمني الآخرين الذين يعمالن معه، بل اإنني اأقوم بنف�سي بتو�سيل الطعام واحلاجات ال�سرورية اإلى مقر عملهم حيث يعملون بالرب، وعندما راآنا (اأنا والعاملني 

الآخرين) اأول مرة نوؤذن ل�سالة الفجر، ونوؤدي ال�سالة �سلى معنا وهو ل يعرف ال�سالة. 

وختم عبدالرحمن كالمه بدعوة اأ�سحاب الأعمال اإلى اأن يح�سنوا معاملة من يعملون لديهم، واأن يتقوا اهلل فيهم ويف طلباتهم، حتى ل يخلطوا بني الإ�سالم 
وامل�سلمني يف الأحكام.

“ريـال” 
أسلم على 
يد كفيله 
الكويتي

ن داعية
ك
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ثماني نصائح للمهتدي اجلديد
من املالحظ اأن املهتدين اجلدد عندما تب�سر قلوبهم اأنوار الإ�سالم، جتدهم اأ�سحاب همم ونفو�س 
الذي ي�ستدعي  الأمر  الأرواح والأبدان،  اإميانية هائلة، تولد طاقة متوقدة يف  تواقة، ولديهم �سحنات 
بقاء  على  احلر�س  جانب  اإلى  وامل�سلمني،  الإ�سالم  يخدم  دعوي  لعمل  وتوجيهها  ا�ستثمارها  �سرورة 

توقدها حتى ل تخبت مبرور الأيام، لذا ارتاأيت اأن اأقدم ثماين ن�سائح للمهتدي فور اإعالن اإ�سالمه. 

اأوًل: ادع اإلى الإ�سالم: يجب اأن تنقل الإيجابيات واملزايا التي جعلتك تقتنع بالإ�سالم وتر�سى به ديًنا 

للغري، بالإ�سافة اإلى تنمية هذه الإيجابيات بالتعلم، فتكتمل مهاراتك الدعوية.

وزمالئك يف  واأ�سدقائك  باأهلك وجريانك  وابداأ  مبا�سر،  مبا�سر وغري  وباأ�سلوب  بتدرج  ادع  كذلك 
العمل. 

ثانًيا: اقراأ: تعلم العلم ال�سرعي من خالل القراءة، مع مراعاة التدرج وترتيب الأولويات، حيث تقراأ 

اأوًل القراآن الكرمي (ميكن ال�ستعانة بامل�سحف املرتجم)، وتعلم اأركان الإميان وفقه الطهارة وال�سالة 
والعبادات وال�سرية النبوية وق�س�س الأنبياء، ولبد من تعلم اللغة العربية، لأنها تعطيك من القدرة على 

فهم ما تقراأ ما ل تعطيه اللغات الأخرى.

ثالًثا: امل�سجد: حافظ على �سالة اجلماعة يف امل�سجد، فهي تك�سبك حالوة الإميان، و�سكينة يف 

القلب، وطماأنينة النف�س، وتقوي رابطة الأخوة يف الدين.

رابًعا: ال�سحبة ال�ساحلة: ملاذا ال�سديق؟ لأن الوحدة والنعزال يجعالن الإن�سان نهًبا لو�ساو�س النف�س 

وال�سيطان، ولبد اأن يت�سف �سديقك بالو�سطية، واأن يكون قوي الإميان، واأن يكون حليًما رفيًقا مب�سًرا 
غري منفر.

خام�ًشا: ال�سرب على البالء: البتالء من �سنن اهلل يف خلقه، وذلك م�سداًقا لقوله تعالى: {َولَنَبْلَُونهَُّكْم 

اِبِريَن َونَبْلَُو اأَْخَباَرُكْم} ولل�سرب قيمة تتمثل يف جتديد الإميان، وتقوية  َحتهَّى نَْعلََم امْلَُجاِهِديَن ِمنُكْم َوال�سهَّ
العزم، ودفع الياأ�س وحماية القلب. 

�سمات  اأهم  من  القول  اللني يف  مع  باحل�سنى  ودعوته  املخالف،  مع  ال�سدر  �سعة  الرفق:  �شاد�ًشا: 

امل�سلم، لأن الي�سر طبيعة الت�سريع الإ�سالمي ومنهجه يف حتويل الب�سر اإلى احلق واخلري، ومن لوازم 
الرفق الأخذ بالأي�سر من التكليف، ما مل يكن اإثًما اأو خمالفة، لأن حمل النف�س على ما ل تطيق يورثها 

امللل والفتور، وقد يدفعها اإلى الرتك والقعود.

�شابًعا: ذكر اهلل:  الذكر كنز احل�سنات الذي ل يحتاج عناء اأو م�سقة، واآثاره ل حت�سى على القلب 

واجلوارح، فهو عبادة القلب والل�سان، وبه تعرف حالوة الإميان، واأهل الذكر هم الذين ي�سبقون غريهم 
اإلى كمال الإميان والدرجات العال يوم القيامة، ويباهي اهلل تعالى بالذاكرين مالئكته. 

ثامًنا: اخرت مربًيا و معلًما: ذلك لكي يقودك ملعرفة الإ�سالم خطوة خطوة، ويجعلك داعية اإيجابيًّا يف 

جمتمعك، ويكون عوًنا لك على جتاوز ما قد يقابلك من م�سكالت، ويو�سح لك الهدف وي�سحح امل�سار 
اإن حارت الأفكار (اإذا ن�سيت ذكرك واإذا ذكرت اأعانك).

جمال ال�شطي 

مدير عام جلنة التعريف بالإ�سالم
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