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م�سجد املل �س�لح
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�س.ب: 1613 الرمز الريدي : 13017 ال�سف�ة

املوقع االإلكرون 
     www.albushraa.com

الريد االإلكرون 
     Info@albushraa.com

املق�الت واالآراء تعر عن وجه�ت نظر اأ�سح�به�            
والتعر ب�ل�سرورة عن وجهة نظر املجلة
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ه� ه���ي تهل علين���� ن�سم����ت فري�سة احلج 
الرب�ني���ة، ووقف�ته� الرثية، وملح�ته� املثمرة، 
يف الوق���ت الذي تعي�س فيه اأمتن� االإ�سلمية 
مرحل���ة ه�م���ة تت�ج اإل���ى �س���رورة تك�تف 
امل�سلمن مبختلف اأطي�فه���م تت �سع��������ر 
ُقواْ..)  ِ َجِميًع� َوالَ تََفرمَّ ُمواْ ِبَحبِْل اهللهّ (َواْعتَ�سِ

ونبذ الفروق�ت واالختلف�ت. 

ف�حل���ج فر�سة حقيقي���ة لوح���دة ال�سعوب، 
والتق����ء القلوب، وتن��س���ق االآراء، ب�الإ�س�فة 
اإل���ى اأنه مكفر الذن���وب، ومطه���ر النفو�س، 
وب�ست����ن التوبة، م�سداق���� لقول النبي �سلى 
اهلل علي���ه و�سلم (العمرة اإل���ى العمرة كف�رة 
مل���� بينهم� واحلج املرور لي����س له جزاء اإال 

اجلنة).

وتع���د ه���ذه الفري�س���ة دع���وة اإلهي���ة لعب�ده 
االأخي�ر للتخل����س من قيود الدني� وم�ديته�، 
حي���ث ال مت����ع خ�لد، وال زين���ة يتف��سل به� 
الن�����س، واإن���� �سع���ي دءوب نح���و غف���ران 
الذن���وب، خ��س���ة اأنن���� نحت����ج ب���ن الفينة 
واالأخ���رى لوقف����ت جت����ه النف����س لك�س���ر 

جموحه�، وتروي�سه� حتى ي�سهل قي�ده�.

والن�����س يف احل���ج لي�س���وا كله���م يف مرتب���ة 
واحدة، فمنهم من يعي هذا الدر�س العظيم 
فيعي���د تقومي نف�سه بداية من االإعداد للحج 
اإلى اأن يعود اإلى بيته مرة اأخرى، فتكون اأي�م 
حج���ه اأعظم اأي����م ع��سه� يف عم���ره، ويعود 
بقيم ومف�هيم جديدة، ونظرة للنف�س وللكون 

flتلفة، ومنهم من يذهب ثم يعود وال يت�أثر 
وال يتغري.

وي�ست�سع���ر احلج�ج روح�ني�ت هذه املن��سك 
عندم� يدركون اأن ه���ذا العمل ترك اأثرا يف 
قلوبه���م، وم���� من اأي����م ع��سوه���� يف �سع�دة 
و�سكون نف�سي مث���ل تلك االأي�م، اإنه� ب�لفعل 
متثل علم���ة ف�رقة يف حي�تهم تختلف فيه� 

�سخ�سيتهم واأفك�رهم قبل احلج وبعده.

واحلج فر�س���ة عظيمة لتعلي���م الن��س اأمور 
دينه���م، واإق�م���ة احلج���ة عليه���م ، فلم يدع 
ر�سولن� الكرمي �سلى اهلل عليه و�سلم فر�سة 
�س�نحة يف احلج اإال انتهزه�، فبن لهم اأحك�م 
املن��سك، واأرك�ن االإ�سلم وقواعده، ونه�هم 
ع���ن ال�س���رك، وانته�ك احُلرم����ت العظيمة 

التي ج�ءت ال�سرائع ب�ملح�فظة عليه�.

اإن احل���ج عب����دة عظيم���ة تتطل���ب اأهمي���ة 
فه���م مق��سده���� خ��سة بداف���ع القربة اإلى 
اهلل واال�ستج�ب���ة الأم���ره، واالنته����ء بنهي���ه، 
ف����هلل �سبح�نه وتع�لى غ���ري حمت�ج للعب�دة، 
واالإن�س�ن يلقي الكلف���ة البدنية وامل�دية يف 
اأدائه�، اإال اأن �سكر الرزاق يكون �سبب�ً لزي�دة 
اخل���ري والنع���م، واالإخل�س �سبب����ً للثواب، 

وعمل ال�س�حل�ت �سبب�ً للخلود يف اجلنهّ�ت.

ف�لنع���م الهّت���ي اأنعمه���� اهلل عل���ى االإن�س����ن 
ت�ستوج���ب ال�سك���ر، الأن حقهّ املنع���م ال�سكر، 
واالع���راف ب�لنع���م، و�سرورة اإظه����ر هذا 
االعراف ب���كلهّ الو�س�ئ���ل التعبريية املت�حة 
اأو االإق���رار النف�س���ي وال�سع���ور  للإن�س����ن، 
القلب���ي ب�لف�سل واالمتن�ن، لذلك فقد جعل 
اهلل �سبح�ن���ه العب����دة هي املنه���ج والو�سيلة 

االإن�س�نية للتعبري عن ال�سكر.

وم���ن املعروف اأن العب����دة يف االإ�سلم منهج 
متك�م���ل املراح���ل، وطري���ق وا�س���ح املع�مل، 
غر�س���ه االأ�س��سي تقي���ق الكم�ل الب�سري، 
وتنقي���ة ال�سم���ري االإن�س�ن م���ن ال�سوائب، 
متهيداً للفوز بقرب اهلل.. وت�أ�سي�س�ً لتحقيق 

ر�سوانه.

والعب�دات مل ت�أت اإال لتزكية النف�س والبدن، 
وتطه���رياً لل���ذات، وتنمي���ة لل���روح واالإرادة، 
 ,Iõ```jô¨dGh  ó```°ù÷G  •É```°ûæd  kÉ```ë«ë°üJh
فكل عب����دة يف االإ�سلم له���� اأثره� النف�سي 
واجل�س���دي، وله� نت�ئجه� يف جم�الت الروح 

دة. واالأخلق والعلق�ت االإن�س�نية املتعدهّ

اأخ���ريا احل���ج م�ر�س���ة روح�ني���ة وبدني���ة 
ت�سعى اإلى اإخ���راج االإن�س�ن من اآلية احلي�ة، 
ورت�ب���ة �سريه� امل�دهّي، اإلى اأجواء اال�ستقرار 
����س فيه� عبري  وال�سكين���ة واالطمئن����ن، يتنفهّ

الراحة، ويتذوهّق طعم ال�سع�دة احلقيقية.

نظـراتنظـراتنظـرات  
في

العدد )105( �� نوفمر 2011 �� ذواحلجة 61432

الفتتاحيةالفتتاحية

رFي�س التحـــريـــــر  

حممد الأن�صاري

ا◊ــè دعــــــوة اإلهيــــة 

للتîل�س من 

قيود الدنيا وماديتها
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و�س���ع املدير الع�م للجنة التعري���ف ب�الإ�سلم جم�ل ال�سطي حجر 
االأ�س�����س لوقف املرحوم ب�إذن اهلل تع�لى اإبراهيم الكندري للقراآن 
الك���رمي وعلوم���ه، مبنطقة ال�سدي���ق بجنوب ال�س���رة، والذي تبل≠ 
م�س�حته 375م2، وذلك بح�سور ن�ئب املدير الع�م جلمعية النج�ة 
اخلريية ج�بر الونده ومدير اإدارة الوقف ب�جلمعية الدكتور ن��سر 
الكندري ورئي�س جمل�س اإدارة جلنة زك�ة �سلوى ال�سيخ بدر العقيل 
ومدير جلنة زك�ة �سلوى حممد اخل�لدي ومدير جلنة زك�ة ال�س�مية 

وال�سويخ �س�مل احلمر واالإعلمي يو�سف عبدالرحمن.

واأك���د ال�سط���ي يف ت�سري���ح �سح�يف اأدل���ى به عق���ب و�سع حجر 
االأ�س�����س اأن ه���ذا الوقف �سيكون اإ�س�فة جدي���دة للجنة التعريف 
ب�الإ�س���لم، مو�سًح� اأنه عب����رة عن اإن�س�ء عم����رة �سكنية ي�سرف 
م���ن ريعه� على ترجمة مع�ن القراآن الكرمي وتوزيع ن�سخه� داخل 
الكوي���ت وخ�رجه����، وبجميع اللغ����ت، علوة عل���ى اإق�مة حلق�ت 

لتحفيظ القراآن الكرمي للمهتدين اجلدد واجل�لي�ت امل�سلمة.

وت�ب���ع: اإن كثرًيا من املهتدين اجلدد واجل�لي�ت امل�سلمة يحت�جون 
اإل���ى ن�سخ من امل�سحف ال�سريف يف عديد من املراكز االإ�سلمية، 
وه���ذا الوقف �سيعمل على ذل���ك، مثمًن�  الدور اخلريي الذي ق�م 

به املرح���وم ب�إذن اهلل تع�لى اإبراهيم الكندري والذي ك�ن حري�ًس� 
عل���ى بذر عديد من امل�س�ريع اخلريي���ة التي تهتم بخدمة االإ�سلم 
وامل�سلمن يف �ستى اأقط�ر الع�مل االإ�سلمي، »وه� نحن االآن ن�سع 
حج���ر االأ�س�����س لوقف الق���راآن الكرمي وعلوم���ه، �س�ئلن اهلل جل 

وعل اأن يجعله يف ميزان اأعم�له«. 

من ن�حيته ق�ل ال�سقيق االأ�سغر للمترع العم عبدالر�سول الكندري 
اإن جلن���ة التعريف ب�الإ�سلم تقوم بدور دعوي وتوعوي ميز جت�ه 
اجل�لي����ت امل�سلم���ة، وهذا الوقف �سي�س�عده���� يف زي�دة جهوده� 
ون�سر وتوزيع وخدمة كت�ب اهلل يف عديد من البلدان االإ�سلمية.

«التعريف باإلسالم» تدشن وقف إبراهيم الكندري 
للقرآن الكريم وعلومه

العدد )105( �� نوفمر 2011 �� ذواحلجة 81432

التعريف بالإ�صالم

اأقيم حف���ل افتت�ح مب�راة كرة ال�سلة للج�لية 
الفلبيني���ة مبنطق���ة الرقع���ي والت���ي نظمه� 
الن�دي الفلبيني لكرة ال�سلة يف الكويت، بن 
فرق���ة »جي �سي نت« وعدده���� 32 �سخ�ًس� 
معظمهم غ���ري م�سلم���ن، وفري���ق املهتدين 
»BALIK-ISLAM« وه���و اأول فريق ري��سي 
للمهتدي���ن اجل���دد يف الكوي���ت، وق���د بل���≠ 
ع���دد احل�س���ور نحو األ���ف �سخ�س من غري 

امل�سلمن.

وق�ل رئي�س ق�س���م ال�سئون الدعوية م�س�عد 
العن���زي بهذه املن��سبة: اإن اللجنة تهدف من 
اإق�مة مثل هذه االأن�سطة اإلى تب�دل التع�رف 

م���� بن امل�سلمن وغ���ري امل�سلمن، والتعرف 
على ع�دات وتق�ليد االآخر، وتفعيل االأ�سلوب 
احل���واري ال���ذي يتم م���ن خلل���ه التعريف 
ب�الإ�سلم ومب�دئه لغري امل�سلمن، م�سرياً اإلى 
اأن اأح���د االأ�سخ��س من غ���ري امل�سلمن ت�أثر 
ب�لفع�لي�ت التي اأقيمت وبخ��سة املح��سرة 
القيم���ة الت���ي األق�ه���� الداعي���ة غوم�ندور، 

مبدي�ً رغبته يف التعرف على االإ�سلم.

واأ�س����ر العنزي اإل���ى اأن االحتك�ك والتف�عل 
ب���ن املهتدين اجلدد وغ���ري امل�سلمن يرك 

انطب�ع�ً ح�سن�ً لدى غري امل�سلمن.

واختت���م حديث���ه بتوجي���ه ال�سك���ر للح�سور 
 •É°ûædG Gòg ™e kÓYÉØJ ióHCG …òdG ∞«ãµdG
الري��سي، ويف نه�ية احلفل ” ت�سليم الفريق 
الف�ئ���ز ك�أ�س الف���وز مع التمني����ت ب�لتوفيق 

للجميع.

العنزي: األنشطة الرياضية إحدى الوسائل الدعوية الفعالة
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و�س���ع رئي�س جمل����س اإدارة جلنة زك�ة �سلوى 
الت�بعة جلمعية النج����ة اخلريية ال�سيخ بدر 
العقي���ل حجر االأ�س��س لوق���ف املرحوم ب�إذن 
اهلل تع�لى اإبراهيم الكن���دري لكف�لة االأيت�م 
مبنطقة جنوب ال�س���رة على م�س�حة قدره� 
375 م���ًرا مربًع����، وذل���ك بح�س���ور لفيف 

من رج�الت العمل اخل���ريي الكويتي، وعلى 
راأ�سهم املدير الع�م للجنة التعريف ب�الإ�سلم 
جم����ل ال�سط���ي والدكت���ور ن��س���ر الكندري 
مدير اإدارة الوقف بجمعية النج�ة اخلريية، 
ون�ئب املدير الع����م جلمعية النج�ة اخلريية 
ج�ب���ر الون���ده، ومدي���ر جلن���ة زك�ة �سل���وى 
حممد اخل�لدي، ومدير جلنة زك�ة ال�س�مية 
وال�سوي���خ �س����مل احلم���ر وم�ست�س����ر اإدارة 
الوق���ف بجمعية النج�ة اخلريية اأنور الزامل 

واالإعلمي يو�سف عبدالرحمن.

واأو�س���ح العقيل يف ت�سريح �سح�يف له اأدلى 
به عقب و�سع حجر االأ�س��س اأن هذا الوقف 
�س���وف يحقق نقلة نوعية وميزة للجنة زك�ة 

�سل���وى جت�ه كف�لة االأيت����م، و�سيكون حمفًزا 
كب���رًيا لزي�دة اأع���داد االأيت�م الذي���ن تكفلهم 
اللجنة، حي���ث �ستق�م عم����رة �سكنية ينتهي 
العمل به� خلل مدة اأق�س�ه� ع�م، وي�سرف 

من ريعه� على كف�لة االأيت�م.

واأ�س����ف: تكفل جلن���ة زك�ة �سلوى م� يق�رب 
واليم���ن  ولبن����ن  م���ن م�س���ر  يتي���م   3000

واألب�ني�، وتر�س اللجنة على رع�ية االأيت�م، 
وت�أهيله���م ليكون���وا اأفراًدا ن�فع���ن الأنف�سهم 

وملجتمع�تهم. 

وت�ب���ع: لق���د حققن���� اإجن�زات مي���زة جت�ه 
م�س���روع كف�ل���ة االأيت����م، حي���ث اإن اللجن���ة 
تر����س عل���ى مت�بع���ة اليتي���م م���ن خ���لل 
الزي����رات امليداني���ة، فنح���ن ال نه���دف اإلى 
اإطع����م الطع�م فقط، بل نرك���ز على اأن نعد 
هذا اليتيم ليكون رجًل ميًزا يف جمتمعه.

وق�ل العقيل اإن وقف كف�لة االأيت�م ك�ن حلًم� 
ي���راود جلنة زك�ة �سل���وى منذ مدة، وقد اأراد 

اهلل ج���ل وعل لهذا احلل���م اأن ي�سبح واقًع� 
ملمو�ًس���� بف�سل���ه �سبح�ن���ه ثم بدع���م ورثة 

املرحوم اإبراهيم الكندري .

وثم���ن الدور اخلريي الب�رز الذي �سعى اإليه 
الع���م اإبراهي���م الكندري-رحمه اهلل- طوال 
حي�ت���ه، و�س����ر عل���ى درب���ه اأبن�وؤه م���ن بعده 
لي�سقوا م� غر�س���ه والدهم بيده من ب�س�تن 

اخلري هن� وهن�ك.

ومن ن�حيته ق�ل خليل اإبراهيم الكندري جنل 
املرح���وم اإبراهيم الكن���دري اإن والده رحمه 
اهلل ك�ن حري�ًس���� على ت�سيي���د وقف لكف�لة 
االأيت����م، واآخر للقراآن الك���رمي وعلومه، لكن 
وافت���ه املنية قبل اأن يحقق حلمه، »وه� نحن 
االآن نحقق حلمه -رحمه اهلل تع�لى- يف بذر 
اخلري، �س�ئلن احلق �سبح�نه اأن يجعل ذلك 

يف ميزان ح�سن�ته.
واختتم الكندري حديث���ه م�سيًدا بدور جلنة 
زك�ة �سل���وى املمي���ز واعتره� نبتة عطرة يف 

حديقة العمل اخلريي الكويتي الغن�ء.

 íم اأ�صـــــــبK الع≥يـــــــل: حلـــــــم راودنا

ح≥ي≥ة

..و «زكاة سلوى» تشارك 
في وقف الكندري لأليتام
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نظمت جلنة التعريف ب�الإ�سلم فرع حم�فظة 
الفروانية (خيط�ن) حم��سرة دعوية حملت 
عن���وان »حقيق���ة الدي���ن االإ�سلم���ي« مبقر 
الف���رع مبنطقة خيط�ن، �س�رك يف فع�لي�ته� 
30 �سخ�ًس� من غري امل�سلمن ب�الإ�س�فة اإلى 

ح�سور متميز للمهتدين اجلدد، الذين اأثروا 
املح��س���رة بق�س�س اإ�سلمهم وكيف تولوا 
م���ن عب����دة االإلهة املتع���ددة اإلى عب����دة اإله 

واحد، واألق���ى املح��سرة الداعية �سيخ عبد 
ال�سلم �سيخ �س�حب.

م���ن ج�نب���ه اأو�سح م�سرف ع����م الدعوة يف 
جلن���ة التعري���ف ب�الإ�س���لم بف���رع حم�فظة 
الفروانية (خيط�ن) �سعود العتيبي اأن اللجنة 
تقوم بدعوة غري امل�سلمن اإلى االإ�سلم وفق 
منه���ج قوامه احلكم���ة واملوعظ���ة احل�سنة، 

وبف�سل اهلل اأثمرت اجلهود واآتت اأكلَه� حيث 
اأ�سل���م ب�للجنة منذ ن�س�أته� م� يزيد على 54 
األف مهتٍد ومهتدية من flتلف اجلن�سي�ت.

وح���ث العتيبي امل�سلم���ن موؤ�س�س�ت واأفراًدا 
عل���ى تفعيل دور الدع���وة، ف�لدعوة اإلى اهلل 
جل وعل مهمة امل�سلمن جميع�ً وال تقت�سر 
على اأحد ف�مل�سلم داعية اأينم� حل وارتل.

”حقيقة الدين اإلسالمي» برنامè دعوي لغÒ امل�صلمÚ بفر´ التعريف بالإ�صالم يف الفروانية
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نظمت جلنة التعريف ب�الإ�سلم فرع حم�فظة 
ترفيهية  دعوية  رحلة  (خيط�ن)  الفروانية 
التلغوية،  اجل�لية  اأبن�ء  من  امل�سلمن  لغري 
الداعية  اإلى  ب�الإ�س�فة  �سخ�ًس�   13 �سمت 
�سيخ عبد ال�سلم �سيخ �س�حب الذي األقى 
حم��سرة حول قوله تع�لى: {اإن الدين عند 
اهلل االإ�سلم}. وا�ستمل برن�مج الرحلة اأي�س�ً 
حيث  والرفيهية،  الثق�فية  امل�س�بق�ت  على 

” توزيع اجلوائز والهداي� على الف�ئزين.

 يذكر اأن اللجنة تقوم بهذه االأن�سطة الدعوية 
من خلل  ب�الإ�سلم  امل�سلمن  غري  لتعريف 
يف  عليهم  الدعوية  واملجلت  الكتب  توزيع 
نه�ية الرن�مج، كم� يتم ا�سطح�ب املهتدين 
اجلدد مل�س�عدة الداعية يف االإعداد للرحلة 
من ن�حية الرتيب والتن�سيق كنوع من تدريب 
املهتدين على اإق�مة وتنظيم الرامج وكيفية 
اإليه  ت�سبو  م�  وهو  امل�سلمن،  غري  دعوة 
يف  اجلدد  املهتدين  دمج  خلل  من  اللجنة 
الرامج واالأن�سطة كي يتعلموا كيفية الدعوة 

اإلى اهلل.

اأك���دت مديرة »ن�س�ئي���ة التعري���ف ب�الإ�سلم« فرع اجله���راء �سع�ع 
ال�سم���ري حر�س جلن���ة التعريف ب�الإ�سلم على تبلي���≠ ر�س�لة هذا 
الدي���ن احلني���ف والتعريف به وفق اأ�سل���وب و�سطي قوامه احلكمة 

واملوعظة احل�سنة.

وق�لت ال�سمري يف ت�سريح �سحفي اإن الفرع اأق�م حم��سرة دعوية 
ت���ت عن���وان »االإ�س���لم منهج حي����ة« �س�ركت فيه���� جمموعة من 
املهتدي�ت اجلديدات وامل�سلم�ت م���ن اجل�لية الفلبينية، ب�الإ�س�فة 
اإل���ى م�س�ركة غري امل�سلم�ت اللتي اأبدين اهتم�مهن ب�لتعرف على 

االإ�سلم.

 األق���ت املح��س���رة الداعية روح�مي���د عب��س حي���ث حثت خلله� 
احل�سور على �س���رورة التحلي ب�آداب االإ�سلم يف كل اأمور احلي�ة، 
موؤكدة اأنن� اإذا �سرن� وفق هذا املنهج ف�سوف نكون نوذج�ً يحتذى 
من ج�نب غري امل�سلمن وقد يكون ذلك مدخًل للكثريين منهم اإلى 
الدي���ن احلنيف ف�الإ�سلم منه���ج حي�ة بكل م� تت�سع له هذه الكلمة 

من مدلول.

وثمن���ت امل�س����رك�ت يف املح��س���رة دور اللجنة الدع���وي والتوعوي 
والتوجيه���ي امله���م ال���ذي ينمي وازعه���ن الديني وي�سح���ذ هممهن 

للتم�سك ب�لر�س�لة املحمدية.

اأعلن مدير اإدارة االأفرع ومدير اإدارة احلج 
والعمرة بلجنة التعريف ب�الإ�سلم املح�مي 
ت�سيري  ب�سدد  اللجنة  اأن  العجمي  منيف 
الث�منة ع�سرة  املهتدين اجلدد  ق�فلة حج 
لهذا الع�م، وت�سم 50 مهتدًي� ومهتدية من 
flتلف اجلن�سي�ت، م�سرياً اإلى اأن اللجنة 
تطمح من وراء م�سروع حج املهتدين اجلدد 
اإلى تثبيتهم على االإ�سلم وتنمية ثق�فتهم 

ال�سرعية. 

وق�ل العجمي يف ت�سريح �سح�يف اإن دور 
اللجنة ال يقت�سر على اإ�سه�ر اإ�سلم املهتدي 
فقط، بل نقوم برع�ية هذا املهتدي علمًي� 

وثق�في�ً واجتم�عي�ً. 

 í°VhCG èë∏d …óà¡ŸG QÉ«àNG •hô°T ∫ƒMh
 ,∂dòd •hô°ûdG øe ójó©dG ™°†J áæé∏dG ¿CG
ومنه� اأن يكون قد م�سى على اإ�سلم املهتدي 
املتميزين  من  يكون  واأن  ع�م،  من  اأكرث 
الدورات  يف  واالنتظ�م  القراآن  حفظ  يف 
ال�سرعية، واأن يكون قد اأدى �سعرية العمرة، 
واأن يحر�س ويواظب على ح�سور الدرو�س 

واملح��سرات التي تقيمه� اللجنة. 

واختتم العجمي ت�سريحه بحثهّ اأهل اخلري 
على دعم وم�س�عدة اللجنة يف تنفيذ هذا 
اجلدد  املهتدين  روؤية  اأن  موؤكداً  امل�سروع 
لبيت اهلل احلرام وزي�رتهم للكعبة امل�سرفة 
ووقوفهم بعرفة يوؤثر ت�أثرياً اإيج�بي�ً يف رفع 

درجة االإمي�ن لديهم.

العجمي: ندعـو أهـل الكويـت لدعــم المشـروع 
»التعريف بالإ�صالم« J�صqÒ قافلة حè املهتدين ا÷دد الãامنة ع�صرة

{إن الدين عند اهللا 
اإلسالم}

رحلة دعوية لغÒ امل�صلمÚ بفر´ 

حماف¶ة الفروانية

”اإلسالم منهج حياة“ في ”نسائية الجهراء“ للمهتديات وغÒ امل�صلمات من ا÷الية الفلبينية

التعريف بالإ�صالم
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و�س���ط ح�سور ن�س�ئ���ي ح��سد من flتلف اجلن�سي����ت املقيمة على 
اأر����س الكويت، نظم���ت االإدارة الن�س�ئية للجن���ة التعريف ب�الإ�سلم 
مبنطق���ة الرو�سة، حفل تكرمي كوكبة جدي���دة من خريج�ت ف�سول 
اللغ���ة العربية والعلوم ال�سرعية، عدده���ن 130 دار�سة من flتلف 
اجل�لي����ت الواف���دة، وذل���ك بح�سور ع���دد كبري من رب����ت البيوت 

والكفيلت.

وعل���ى ه�م�س احلفل اأكدت رئي�سة ق�سم الف�سول لطيفة ال�سعيد اأن 
»التعريف ب�الإ�سلم« تر�س على تعليم الوافدت غري العربي�ت اللغة 
العربية، م�سرية اإلى اأن اللجنة ت�ستثمر ذلك امل�سروع يف دعوتهن اإلى 

التعرف على االإ�سلم. 

وق�ل���ت ال�سعيد: اإن مل�سروع تعلي���م اللغة العربية فوائد عديدة حيث 
ي�س�ع���د يف ك�س���ر احلواج���ز وبن�ء ج�س���ور التوا�سل ب���ن الوافدين 
واملواطنن، كم� ي�س�عد على التعرف على الع�دات والتق�ليد العربية 

ب�الإ�س�فة اإلى اأنه يح�فظ على الهوية االإ�سلمية.

واختتم���ت ال�سعي���د كلمته� بحثهّ جمي���ع الدار�س�ت عل���ى ا�ستكم�ل 
امل�س���رية العط���رة التي بداأنه� مثمنة حر�سه���ن على دعوة زميلتهن 
و�سديق�تهن للح�سور اإلى اللجنة واال�ستف�دة من الفع�لي�ت املتنوعة 

التي تقيمه�. 
م���ن ج�نبه���� األقت حرم ال�سف���ري النيجريي د. �سع����د اإبراهيم كلمة 
اخلريج����ت واأو�سحت خلله���� اأنه� قِدمت اإلى تعل���م اللغة العربية 
حت���ى تتمك���ن من قراءة الق���راآن الكرمي، وكونه� و�سيل���ة اأ�س��سية يف 
بن����ء مزيد من ج�س���ور التوا�سل مع ال�سع���وب العربية ب�سفة ع�مة، 

وال�سعب الكويتي ب�سكل خ��س.

»ن�س����أت يف اأ�سرة فقرية ومنذ طفولتي واأن� 
اأطمح لتحقيق حلم���ي نحو الرثاء وال�سهرة 
وق���د وجدتهم���� يف اأغ����ن ال���راب«، بهذه 
الكلم����ت ا�ستهل املهت���دي الريط�ن بلل 
ق�ست���ه مبين�ً كيف اأنه رغم كل م� جمع من 
االأموال وال�سهرة اإال اأنه وجد فراغ�ً نف�سي�ً 

مل يعرف كيف ي�سده حتى دخل االإ�سلم.

ج����ء ذلك خ���لل اللق�ء ال���ذي اأق�مه مركز 
التوا�س���ل احل�س����ري (ت�ي���ز) و�س����رك يف 
فع�لي�ته العديد من اأبن�ء اجل�لي�ت الغربية 

يف الكويت . 

وق����ل ب���لل: حقق���ت حلم���ي نح���و الرثاء 
وال�سه���رة وعم���ري مل يتج����وز 18 ع�م����ً 
واأ�سبح���ت مغني راب �سه���ري يف بريط�ني�، 
ث���م التقيت م���ع اإ�سم�عيل ال���ذي ك�ن مغنًي� 
�سه���رًيا ولكنه ترك الغن����ء ودخل االإ�سلم، 
وعندم���� �س�ألت���ه: مل����ذا تركت حي����ة الغن�ء 

وال���رثاء وال�سه���رة؟ ق����ل يل اإن���ه ا�ستبدل 
ه���ذه احلي�ة الدني� الق�س���رية بحي�ة طويلة 
ومت�عه� حلل، فهن�ك يف يوم القي�مة ف�ئز 
وخ��س���ر ال ث�لث لهم���� واأردت اأن اأكون من 

الف�ئزين يف االآخرة.

واأ�س�ف: بعده� ذهبت اإلى املكتبة وا�سريت 
كتًب� تعرف ب�الإ�سلم له�رون يحيى وفهمت 
من خلله���� اأن احلي�ة ق�سرية، واأن االآخرة 
هي الت���ي فيه� ال�سع����دة الدائمة وح�سلت 
على ن�سرات تلخ�س االإ�سلم، وتو�سح معنى 
كلم���ة م�سلم واأن والديمَّ لهم���� عليمَّ حقوق، 
ويج���ب عل���يمَّ اأن اأرع�هم���� يف الك���ر واأن 
احت�سنهم����، واأن اأع�م���ل الن��س ب�حل�سنى، 
واأن اأ�س���دق يف ق���ويل وفعل���ي، ومن���ذ تلك 
اللحظة ترك���ت الغن�ء، واأ�سه���رت اإ�سلمي 
ومن حينه���� واأن� اأدعو اإلى االإ�سلم واأ�سعى 
لتو�سي���ح �سورة االإ�س���لم ال�سحيحة. وقد 

�س�فرت اإلى الق�هرة للتزود ب�لعلم ال�سرعي 
ودر�ست ال�سريعة االإ�سلمية ملدة 6 اأ�سهر.

واختتم بلل حديث���ه بحثهّ جميع امل�سلمن 
عل���ى تبلي≠ تل���ك الر�س�ل���ة العظيمة كل يف 
جم����ل عمله وموطن عط�ئ���ه والهداية بيد 

اهلل جل وعل.

حـرم السفير النيجيري: اللغة العربية وسيلة بناء جسـور التواصـل

"مغني راب" شهير ببريطانيا يتحول إلى داعية إسالمي
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على 

على مدى حي�تهن الدرا�سية ي�سركن يف كرى م�س�بق�ت القراآن الكرمي املق�مة ب�لكويت، 

ويفزن غ�لًب� ب�ملراكز االأولى، تعلمن القراآن وحفظنه على يد ال�سيخ  عبدال�سلم 

حبو�س، رحمة اهلل عليه، وب�سوؤالهن عن العمل يف حقل الدعوة بلجنة التعريف 

ب�الإ�سلم، خ��سة مع ندرة الداعي�ت ال�سيني�ت، قلن اإنهن ملتزم�ت االآن 

بدرا�ستهن ب�جل�معة وطموحهن الو�سول ب�لدعوة اإلى الع�ملية ح�ل 
تخرجهن.

لكن اجلميل وامل�ستف�د من هذه الزي�رة جلو�س مهتدية جديدة 

مل تذق طعم االإمي�ن اإال من اأي�م قلئل، بن هوؤالء احل�فظ�ت 

امل�سلم�ت، فقد الحظت ”الب�سرى“ مدى ال�سع�دة التي ك�نت 

تغمره�، وانطب�عه� اجلميل عن هذه الزي�رة، وا�سفة اإي�هن 

ب� "الن��س الطيبن"، حيث ا�ستمتعت ب�حلوار معهن وب�لتعرف 

عليهن، وم� وجدته من طيب اأخلقهن، واأبدين ا�ستعدادهن 

مل�س�عدته� ومت�بعته� حتى تتعلم مب�دÇ االإ�سلم، خ��سة اأنه� 

تتمنى اأن ت�سبح يوًم� من االأي�م داعية اإلى اهلل تع�لى.

يف ظ���ل اهتم�مه� ب�ملهتدي���ن اجلدد لتثبيتهم عل���ى االإ�سلم، ق�مت 

»الب�س���رى« بزي�رة خ��سة اإلى ديوانية ال�سي���خ �سعيد ح�سن الداعية 

ال�سيني بلجنة التعريف ب�الإ�سلم، وا�سطحبت معه� املهتدية ال�سينية 

"حبيب���ة"، وذل���ك ت�أليًف� لقلبه� وربطه ب�ال�س���لم من خلل التع�رف 

 ∫ÓN ziô°ûÑdG{ äó```Lh óbh ,É¡à¨∏H çó```ëàj øe ™e •Ó```àN’Gh

زي�رته���� عجًب����، يف هذا البيت الذي اأطلقت علي���ه جملة »الب�سرى« 

»بي���ت ح�فظ�ت القراآن« 6 بن�ت يحفظ���ن القراآن ك�مًل بف�سل اهلل 

تع�ل���ى، ولغتهن االأ�سلي���ة ال�سينية، لكنهن لبق����ت ويك�سو وجوههن 

� اإنهن قدوة لبن�ت  جم����ل التلوة وحب القراآن وروعة احلج�ب، حقًّ

امل�سلمن ع�مة، مًع�  نتعرف عليهن من خلل هذه الزي�رة:

ا�صطحبت معها املهتدية حبيبة 

اآيـــة �صعيد ح�صن - 15 �صنة - ختمت ال≥راآن و–ف¶ه  cاماًل.

طيبة �صعيد ح�صن - 18 �صنة - ختمت ال≥راآن و–ف¶ه cاماًل.

رقية �صعيد ح�صن - 15 �صنة - ختمت ال≥راآن و–ف¶ه cاماًل.

ابت�صام �صعيد ح�صن - 20 �صنة - ختمت ال≥راآن و–ف¶ه cاماًل. 

Rينب �صعيد ح�صن - 23 �صنة - ختمت ال≥راآن و–ف¶ه cاماًل. 

اأم cلãوم �صعيد ح�صن - 21 �صنة - ختمت ال≥راآن و–ف¶ه cاماًل.

"البشرى"  زارت حافظات القرآن الصينيات
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على 

على مدى حي�تهن الدرا�سية ي�سركن يف كرى م�س�بق�ت القراآن الكرمي املق�مة ب�لكويت، 

ويفزن غ�لًب� ب�ملراكز االأولى، تعلمن القراآن وحفظنه على يد ال�سيخ  عبدال�سلم 

حبو�س، رحمة اهلل عليه، وب�سوؤالهن عن العمل يف حقل الدعوة بلجنة التعريف 

ب�الإ�سلم، خ��سة مع ندرة الداعي�ت ال�سيني�ت، قلن اإنهن ملتزم�ت االآن 

بدرا�ستهن ب�جل�معة وطموحهن الو�سول ب�لدعوة اإلى الع�ملية ح�ل 
تخرجهن.

لكن اجلميل وامل�ستف�د من هذه الزي�رة جلو�س مهتدية جديدة 

مل تذق طعم االإمي�ن اإال من اأي�م قلئل، بن هوؤالء احل�فظ�ت 

امل�سلم�ت، فقد الحظت ”الب�سرى“ مدى ال�سع�دة التي ك�نت 

تغمره�، وانطب�عه� اجلميل عن هذه الزي�رة، وا�سفة اإي�هن 

ب� "الن��س الطيبن"، حيث ا�ستمتعت ب�حلوار معهن وب�لتعرف 

عليهن، وم� وجدته من طيب اأخلقهن، واأبدين ا�ستعدادهن 

مل�س�عدته� ومت�بعته� حتى تتعلم مب�دÇ االإ�سلم، خ��سة اأنه� 

تتمنى اأن ت�سبح يوًم� من االأي�م داعية اإلى اهلل تع�لى.

على مدى حي�تهن الدرا�سية ي�سركن يف كرى م�س�بق�ت القراآن الكرمي املق�مة ب�لكويت، 

ويفزن غ�لًب� ب�ملراكز االأولى، تعلمن القراآن وحفظنه على يد ال�سيخ  عبدال�سلم 

حبو�س، رحمة اهلل عليه، وب�سوؤالهن عن العمل يف حقل الدعوة بلجنة التعريف 

ب�الإ�سلم، خ��سة مع ندرة الداعي�ت ال�سيني�ت، قلن اإنهن ملتزم�ت االآن 

بدرا�ستهن ب�جل�معة وطموحهن الو�سول ب�لدعوة اإلى الع�ملية ح�ل 

لكن اجلميل وامل�ستف�د من هذه الزي�رة جلو�س مهتدية جديدة 

مل تذق طعم االإمي�ن اإال من اأي�م قلئل، بن هوؤالء احل�فظ�ت 

يف ظ���ل اهتم�مه� ب�ملهتدي���ن اجلدد لتثبيتهم عل���ى االإ�سلم، ق�مت 

»الب�س���رى« بزي�رة خ��سة اإلى ديوانية ال�سي���خ �سعيد ح�سن الداعية 

ال�سيني بلجنة التعريف ب�الإ�سلم، وا�سطحبت معه� املهتدية ال�سينية 

"حبيب���ة"، وذل���ك ت�أليًف� لقلبه� وربطه ب�ال�س���لم من خلل التع�رف 

 ∫ÓN ziô°ûÑdG{ äó```Lh óbh ,É¡à¨∏H çó```ëàj øe ™e •Ó```àN’Gh

زي�رته���� عجًب����، يف هذا البيت الذي اأطلقت علي���ه جملة »الب�سرى« 

»بي���ت ح�فظ�ت القراآن« 6 بن�ت يحفظ���ن القراآن ك�مًل بف�سل اهلل 

تع�ل���ى، ولغتهن االأ�سلي���ة ال�سينية، لكنهن لبق����ت ويك�سو وجوههن 

� اإنهن قدوة لبن�ت  جم����ل التلوة وحب القراآن وروعة احلج�ب، حقًّ

امل�سلمن ع�مة، مًع�  نتعرف عليهن من خلل هذه الزي�رة:

ا�صطحبت معها املهتدية حبيبة 

يف ظ���ل اهتم�مه� ب�ملهتدي���ن اجلدد لتثبيتهم عل���ى االإ�سلم، ق�مت 

»الب�س���رى« بزي�رة خ��سة اإلى ديوانية ال�سي���خ �سعيد ح�سن الداعية 
»بي���ت ح�فظ�ت القراآن« 6 بن�ت يحفظ���ن القراآن ك�مًل بف�سل اهلل 

تع�ل���ى، ولغتهن االأ�سلي���ة ال�سينية، لكنهن لبق����ت ويك�سو وجوههن 

ا�صطحبت معها املهتدية حبيبة 

اآيـــة �صعيد ح�صن - 15 �صنة - ختمت ال≥راآن و–ف¶ه  cاماًل.

طيبة �صعيد ح�صن - 18 �صنة - ختمت ال≥راآن و–ف¶ه cاماًل.

رقية �صعيد ح�صن - 15 �صنة - ختمت ال≥راآن و–ف¶ه cاماًل.

ابت�صام �صعيد ح�صن - 20 �صنة - ختمت ال≥راآن و–ف¶ه cاماًل. 

Rينب �صعيد ح�صن - 23 �صنة - ختمت ال≥راآن و–ف¶ه cاماًل. 

اأم cلãوم �صعيد ح�صن - 21 �صنة - ختمت ال≥راآن و–ف¶ه cاماًل.

"البشرى"  زارت حافظات القرآن الصينيات

iديوانية الب�صر
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ملاذا اأ�صلم هوDلA يف رم�صان 1432هـ؟ �صوDا∫ يتبادر اإ¤ ذهن cل 

من قراأ خرب اإ�صـــــــالم 1062 مهتدm ومهتدية يف رم�صان املاVصي، 

ا، �صـــــــواA بالن�صـــــــبة للجنة اأو على  qفهـــــــذا الرقم لي�س رقًما عادًي

امل�صتوi اخلليجي والعربي.

ل≥ـــــــد cان هذا الرقم Kمـــــــرة جهد وîJطيـــــــ§ ” الإعداد لهما 

وJنفيذهما على مدار �صهر من ا÷هد املتوا�صل على cل اأ�صعدة 

اأفر´ اللجنة، “ãال يف الربامè امل�صـــــــموعة واملرFية والأن�صـــــــطة 

الدعويـــــــة املîتلفـــــــة التي انطل≥ت يف الأفر´ قبل واأKناA �صـــــــهر 

رم�صـــــــان، واملواد الدعوية التي ” JوRيعهــــــــــــــــا بع�صرات الآل±، 

وامل≥ابالت والتوا�صل مع غÒ امل�صلمÚ، وcذل∂ Jفعيل الدعوة 

امليدانية، �صـــــــواA من قبـــــــل املواطنÚ اأو ا÷اليات الإ�صـــــــالمية، 

وRيادة حـــــــدة التناف�س بÚ الأفر´ cلهـــــــا لتح≥ي≤ طموì اأعلى 

مـــــــن الهـــــــد± امل≥رر لـــــــكل فر´، و“ãل هـــــــذا التناف�ـــــــس يف Jنو´ 

الأن�صطة، والتجديد والبتكار يف اأداFها، Ãا يح≥≤ 

اأعلى عاFد مرجو، واإقامة اإ�صهار الإ�صالم يف 

امل�صاجد املهمة والكبÒة.. 

cل هذه العوامل وغÒها اأ�صهمت يف رفع معد∫ اإ�صهار الإ�صالم 

لهذا العام.

ومن اأمãلـــــــة الأفر´ التي ح≥≥ت معدًل اأعلى من الهد± امل≥رر 

لها، فر´ ال�صاملية الذي قفõ يف –≥ي≤ الهد± بõيـــــادة 150 % 

عن الن�صـــــــبة امل≥ررة، فالهد± املوVصـــــــو´ cان 100 مهتدية، و” 

–≥ي≤ 250 مهتدية.

ولذل∂ cان لبد من –ليل الأ�صباب التي اأدت اإ¤ –≥ي≤ Rيادة 

اأو انîفاVس يف الأهدا± املوVصـــــــوعة لبع�س الأفر´، وcذل∂ ل 

بد من درا�صـــــــة ما وراJ Aل∂ الأ�صباب، فاملعد∫ العتيادي ملعد∫ 

ا،  qس �صهرًي�îاإ�صهار الإ�صالم يف الأ�صهر العتيادية يبل≠ 300 �ص

فلماذا اأ�صـــــــلم هذا العدد الكبÒ يف �صهر رم�صـــــــان؟ فاإذا عرفنا 

 íدمها بال�صكل ال�صحيîيادة ا�صتطعنا اأن ن�صتõهذه ال íيJمفا

ونعممها ونعرفها للنا�س حتى ي�صتفيدوا من هذه املفاJيí التي 

Jفتí قلوب النا�س يف رم�صـــــــان لتعريفهم بالإ�صالم، ون�صتفيد 

 êالإ�صالمية خار õcمنها يف ال�صـــــــنوات ال≥ادمة، ونعممها للمرا

الكويت.

هؤالء في رمضان؟
لماذا أسلم

�صـــــــالم 37 مفتاحـــــــًا للدخو∫ يف الإ
cتب: جما∫ ال�صطي
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جدير بالذcر اأن هذا هو الأ�صلوب الذي 

Jتبعه ا÷هات التن�صÒية، فهم ي≥يمون 

يف الدو∫ الإ�صالمية ل�صنوات عدة لدرا�صة 

التحر∑  ي�صتطيعوا  لكي  العام   ñاملنا

ن≥دم  �صو±  امللف  هذا  ويف  خالله.  من 

اإ�صالم هوDلA يف رم�صان املاVصي،  اأ�صباب 

وذل∂ من خال∫ �صرد ق�ص�صهم املîتلفة 

واملتنوعة.  

اأخبار اللجنة

اأح���د املهتدين �س���د انتب�هه اإع���لن اللجنة 
اليومي يف ال�سحف عن عدد املهتدين الذين 
ي�سلمون كل يوم، ف�س�أل نف�سه مل�ذا ي�سلم كل 
ه���وؤالء يومي�ً؟ وبعده� ظ���ل يت�بع هذا االأمر 
م���ع �سديقه امل�سلم ال���ذي اأر�سده اإلى طريق 
جلن���ة التعري���ف ب�الإ�سلم، وذه���ب معه اإلى 
مقره���� حيث جل�س م���ع الداعية وبعد عدة 

من�ق�س�ت �سرح اهلل �سدره للإ�سلم.

دعاA امل�صلم

اأحد املهتدين ا�سمه "م�نيل" اأ�سلمت والدته 
قب���ل ع�سر �سنوات، ومن���ذ ذلك الوقت وهي 
تدع���وه اإل���ى االإ�س���لم م���ن خ���لل الكت���ب 
واملج���لت واحلق�ئ���ب الدعوي���ة ولكن���ه مل 
ي�ستج���ب له����، ويف �سهر رم�س����ن وجد اأمه 
ت�سل���ي ب�للي���ل وه���ي تدع���و اهلل اأن ي�سرح 
�س���دره للإ�س���لم، فت�س����ءل يف نف�سه "مل�ذا 
تفعل اأمي ه���ذا؟، مل�ذا تدعوا وتبكي وتبتهل 
هلل اأن ي�ستجي���ب لدع�ئه����؟"، ث���م ج����ء اإلى 
اللجن���ة وق�بل الداعية الذي تن�ق�س معه يف 
اأ�سب�ب اإعرا�سه ع���ن االإ�سلم، وطرح عليه 
م� يح���ريه من اأ�سئل���ة فلم� اأج�ب���ه الداعية 

اقتنع واأ�سهر اإ�سلمه يف رم�س�ن.

Jفاعل امل�صلمÚ مع اللجنة يف الدعوة

اإح���دى املهتدي�ت ظلت تدعوه� كفيلته� ملدة 
ع�م ك�مل فلم ت�سه���ر اإ�سلمه�، وظلت على 
عن�ده���� اإلى اأن ج�ء �سه���ر رم�س�ن فدعته� 
م���رة اأخرى، وق�لت له���� يف اآخر كلمه�: اإن 
�سهر رم�س����ن �سهر االأجر واحل�سن�ت، ف�إذا 
اأ�سلم���ت ف�الأجر كبري لك ويل، وبف�سل اهلل 

اقتنعت واأ�سهرت اإ�سلمه�.

ميت�ز �سه���ر رم�س�ن عن غ���ريه من ال�سهور 
ب�الإج�ب���ة والقب���ول والرق���ة يف دع���وة غري 
امل�سلم���ن، كذلك ف����إن التهيئة امل�سبقة لهذا 
ال�سه���ر الف�سيل وم� ميت�ز به من خ�س�ئ�س 
ال توج���د يف ال�سهور االأخ���رى، ف�ل�سي�طن 
يكون���ون م�سفدي���ن وال يبق���ى اإال �سلط����ن 

النف�س.

اإ�صهار الإ�صالم يف امل�صاجد

يعد اإ�سه�ر االإ�سلم يف امل�س�جد اأحد العوامل 
التي له� دور كبري يف ارتف�ع عدد من دخلوا 
ه���ذا الدين احلني���ف هذا الع����م وذلك الأن 
اأه���ل احلي الذي يوجد ب���ه امل�سجد اإذا راأوا 
م�سلًم� جدي���ًدا ف�أن هذا العمل ينعك�س اأثره 
عل���ى رواد امل�سج���د فيب���داأون ب�لتف�عل مع 
دعوة غري امل�سلمن ت�أثراً ب�مل�سهد الذي راأوه 

م� يزيد معدل اإ�سه�ر االإ�سلم.

فوائ���د  امل�سج���د  يف  االإ�س���لم  والإ�سه����ر   
اأخ���رى، ذلك اأن الن��س اإذا م� علموا اأن هذا 
ال�سخ����س م�سل���م جدي���د ف�سوف تك���ون له 
مع�ملة flتلفة واهتم�م خ��س، كم� ي�س�عد 
ذل���ك على اندم�ج املهتدي م���ع اأبن�ء ج�ليته 
فيبداأون يف تعليم���ه جوانب ال�سرع االأخرى 
ك�ل�س���لة والو�سوء وال�سوم والقراآن الكرمي 
بج�ن���ب عمل اللجن���ة. كذلك ف����إن املهتدي 
اجلدي���د بح�جة اإل���ى التثبي���ت، وتفيد هذه 
الطريق���ة يف اإ�سه����ر اإ�سلم���ه يف اأن اأه���ل 
امل�سجد �سي�سبحون اإخواًن� جدًدا له مهتمن 
ب�سئون���ه، وتتحق���ق هذه املزاي���� يف امل�س�جد 
املوج���ودة ب�ملن�ط���ق ذات الكث�ف���ة الع�لي���ة 

ك�مل�س�جد املتواجدة يف االأ�سواق.

اإفطار ال�صاFم

اإح���دى املهتدي�ت اأ�سلمت من خلل م�سروع 
اإفط�ر ال�س�ئم املق�م ب�الإدارة الن�س�ئية بفرع 
اجله���راء، وق���د تعرف���ت عل���ى االإ�سلم عن 
طري���ق امل�س�بق���ة الرم�س�ني���ة، ب���ل اإن عدد 
الن�س�ء اللت���ي دخلن يف االإ�سلم من خلل 

هذا امل�سروع بل≠ 42 �سيدة.

لذل���ك ينبغ���ي اال�ستف�دة من ه���ذا امل�سروع 
يف عم���ل برامج جديدة ومتنوعة حتى ميكن 
لن���� تقيق اأعلى معدل الإ�سه�ر االإ�سلم من 

خلله.

الأجــــــواA الرم�صانية

م���ن العوامل املهمة يف زي�دة اإ�سه�ر االإ�سلم 
يف رم�س����ن االأج���واء الت���ي يتمي���ز به� هذا 
ال�سه���ر الف�سيل؛ حيث تغلق املط�عم اأبوابه� 
واجلميع يف ح�لة التزام بعدم االإفط�ر، وهذا 
امل�سه���د يكون على م�ستوى الكويت ب�لك�مل، 
م���� يدفع غري امل�سلمن اإل���ى الت�س�وؤل عن 
ه���ذا النظ�م والرتي���ب واأ�سب�ب���ه، وب�لت�يل 
التعرف عل���ى االإ�سلم ثم الدخول فيه ب�إذن 

اهلل.

م�صاهدة ال�صالة با◊رم املكي 

على �صا�صات التلفõيون

م�سهد امل�سلن املتجمعن لل�سلة يف احلرم 
املك���ي ال�سري���ف م���ع اخت���لف جن�سي�تهم، 
وبلدانه���م، يك���ون ل���ه اأث���ر ب�ل���≠ عل���ى غري 
امل�سلم���ن. فقد و�س���ع اأحد الكف���لء جه�ز 
تلفزي���ون يف املطبخ حيث يعم���ل لديه ثلثة 
م���ن اخل���دم، واأ�سل���م ه���وؤالء الثلث���ة ت�أثراً 

مب�سهد ال�سلة يف احلرم املكي.
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انت¶ام ارJياد امل�صلمÚ للم�صاجد

اأح���د املهتدين اجل���دد ك�نت لدي���ه م�سكلة، 
وك�ن ي�س�هد امل�سلمن يذهبون اإلى امل�سجد 
يف اأوق����ت حمددة، ف����أراد اأن يقلهّدهم فك�ن 
يذه���ب اإل���ى امل�سجد ملدة 15 يوم����ً ويجل�س 
اأم�م���ه. الح���ظ اأح���د االإخ���وة الكويتين اأن 
ه���ذا ال�سخ�س يجل����س وال ي�سل���ي، ف�س�أله 
ع���ن جلو�س���ه، وعنده� ق�س علي���ه حك�يته، 
فم���� ك�ن من االأخ الكويت���ي اإال اأن اأح�سر له 
كتيب����ت اللجنة، فقراأه����، واقتنع مب� فيه�، 

واأ�سهر اإ�سلمه.

ا÷ـــو الأ�صري يف رم�صان

للج���و املختلف الذي ي�س���ود االأ�سر يف �سهر 
رم�س����ن ت�أثري كبري على غري امل�سلمن. فه� 
ه���ي اإحدى املهتدي�ت تق���ول: اجلو االأ�سري 
يف رم�س����ن جعلني اأدخل االإ�سلم؛ حيث اإن 
االأطف�ل ي�سوم���ون ب�لرغم من �سغر �سنهم، 
م���� جعلن���ي اأتوق���ف ع���ن االأكل وال�سراب 
مثله���م، فكن���ت اأ�سوم مثلهم، اإل���ى اأن طلبت 
التع���رف على االإ�س���لم وجئت اإل���ى اللجنة 

واأ�سهرت اإ�سلمي.

اأغلب غري امل�سلمن ي�سومون مع االأ�سرة يف 
�سه���ر رم�س�ن من ب�ب التجربة، ويكون ذلك 

مدخل للإ�سلم.

الدعــــاA يف رم�صان

اإح���دى املهتدي�ت اأ�سلم���ت يف �سهر رم�س�ن 
الأن الكفيلة اأو�سحت له� اأن الدع�ء اإلى اهلل 
م�ستج�ب يف الثلث االأخري من الليل، خ��سة 

اأنه� ك�نت متر بظ���روف �سيئة، فك�نت تلج�أ 
اإل���ى اهلل ب�لدع����ء لك���ي تخرج م���ن اأزمته�، 
ج كربه�، وك�ن  وفع���ًل ا�ستج�ب اهلل له�، وفرهّ

ذلك �سبب� يف اإ�سلمه�.

�صمـــا´ ال≥راآن يف رم�صان

يك���رث تردي���د الق���راآن الك���رمي يف املن����زل 
ب�سه���ر رم�س����ن، م���� ي�س�عد عل���ى �سم�ع 
غ���ري امل�سلم���ن ل���ه، فيت�أثرون ب���ه. ف�إحدى 
املهتدي����ت ج�ءت اإلى الكويت وهي ال تعرف 
عن االإ�سلم الكثري ومل تهتم ب�أن تعرف عنه 
�سيئ�ً، ولكنه� راأت الكفيلة وهي تقراأ القراآن 
كث���ريا ب�سوت وا�سح وع����ٍل وك�أنه� تريد اأن 
تُ�سِمعه����، فك�ن���ت كلم� �سمع���ت القراآن من 
الكفيل���ة اأو م���ن التلفزي���ون والراديو اق�سعر 
ج�سده� وانه�لت الدموع من عينيه� دون اأن 
تعرف ال�سبب، واأخ���ذت تواظب على �سم�ع 
الق���راآن كل ي���وم الأنه���� ك�نت ت�سع���ر حينه� 
ب�الطمئن����ن، وك�نت تق���ول يف نف�سه�: حق� 
هذا لي�س من كلم املخلوق!! واإن� كلم اهلل 
ال���ذي خلق ال�سم����وات واالأر����س، ومن هن� 
اقتنع���ت ب�الإ�سلم دين���� ومبحمد �سلى اهلل 
عليه و �سلم نبي� ور�سوال وج�ءت اإلى اللجنة 

ونطقت ال�سه�دتن بف�سل اهلل.

ا◊ملة الإعالمية يف رم�صان

تق���وم اللجنة �سنوي����ً بعمل حمل���ة اإعلمية 
م���ن خلل و�س�ئ���ل االإع���لم املختلفة ومنه� 
ال�سح���ف واالإذاعة واملج���لت الدعوية، كل 
ذلك يكون له ت�أثريه يف دخول غري امل�سلمن 

اإلى االإ�سلم.

املجالت الدعوية

م���ن املفيد للغ�ية التنويع يف و�س�ئل الدعوة، 
فق���د ك�ن اإ�سلم اأحد املهتدين ب�سبب �سوؤال 
قراأه يف امل�س�بقة الرم�س�نية. تتلخ�س الق�سة 
يف اأن ه���ذا ال�سخ����س وقع نظره على �سوؤال 
"ه���ل امل�سلمون يعبدون حممًدا اأم ال؟" وك�ن 
قبل ذلك يعتقد يف هذه الفرية. عنده� ق�ل 

ل���ه اأ�سدق�وؤه امل�سلمون: اإنن� ال نعبد حممًدا 
]، واأه���دوه حقيب���ة دعوي���ة فق���راأ م� به� 
وتع���رف على االإ�سلم وعل���ى ح�مل ر�س�لته 
حممد ]، وبع���د اأن دخل النور قلبه اأ�سهر 

اإ�سلمه.
الõيارات الدعوية

التوا�س���ل م���ع غ���ري امل�سلم���ن ع���ن طريق 
زي�رتهم يف حمل �سكنهم، وبي�ن التك�فل عند 
امل�سلم���ن من خ���لل اإهدائه���م الوجب�ت له 
اأثره يف دعوة اأبن����ء اجل�لي�ت غري امل�سلمة. 
كم� اأن املح��سرات الدعوية ب�سفة منتظمة 
يف تل���ك ال�سكن�ت له� دوراً يف هذا حيث اإن 
اأغلب الذي���ن نقوم بزي�رته���م يت�س�ءلون عن 
�سب���ب االهتم����م به���م ب�لرغم م���ن اأن اأبن�ء 

ج�ليتهم ال يهتمون بهم.

كم� تقوم اللجنة ب�لتف�عل مع غري امل�سلمن 
ع���ن طريق ح���ل م�س�كلهم وخ��س���ة م�س�كل 

االإق�مة.

وهذا ال�سبب اإذا قمن���� بتحليله ف�إنه يرتبط 
بق�سية اخلدمة االجتم�عية، وهذه اخلدمة 
ال تقت�س���ر عل���ى امل�سلم���ن فق���ط ب���ل غري 
امل�سلم���ن اأي�س����ً، وخ��س���ة عن���د دعوته���م 
للإ�س���لم، فم�س�عدة غ���ري امل�سلمن مدخل 
مه���م يف دعوته���م، فن�ستطي���ع اأن نخ�س����س 
مكتب���� خلدم���ة غ���ري امل�سلم���ن مل�س�عدتهم 
والك�س���ف  االإق�م���ة  اإج���راءات  ت�سهي���ل  يف 
الطبي، واخلدم�ت الق�نونية، واال�ست�س�رات 
النف�سي���ة واالجتم�عي���ة ... الخ، كم� ميكنن� 
اال�ستف����دة من املج���لت الدعوية يف تفعيل 

اخلدمة االجتم�عية.
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ملف العدد

املناñ العام مهياأ ل�صت≥با∫ 

املõيــــد من حـالت اإ�صهـــار 

الإ�صــــالم

105-Nov. 2011.indd   16 10/22/11   1:22:25 PM



املحاVصرات قبل الإفطار ا÷ماعي

اإح���دى املهتدي����ت م���ن اجل�لي���ة الفلبيني���ة 
ا�سمه���� "يف" ك�نت تردد على اللجنة خلل 
�سه���ر رم�س�ن، وقد ق�مت ب�ل�سي�م ملدة 15 
يوم���� وك�نت ت�س���ر وت�س����رك يف االإفط�ر 
اجلم�ع���ي املق�م ب�للجن���ة، وح�سرت اإحدى 
املح��سرات عن "اأحك�م ال�سي�م و�سروطه"، 
وت�أث���رت مب� �سمعته من اأحك�م عن ال�سي�م، 
وكذل���ك ب�لفط���ور اجلم�ع���ي، ث���م اأ�سهرت 

اإ�سلمه�.

امل�صلمÚ ا÷دد الذين اأ�صلموا يف 

رم�صان

هن����ك م�سلمون جدد اأ�سلموا يف اأوائل �سهر 
رم�س�ن، ومل مي�س على اإ�سلمهم �سوى اأي�م 
فق�م���وا بدعوة اأقرانهم م���ن غري امل�سلمن، 
ف�أ�سلم���وا، وك�ن ذلك يف الن�سف الث�ن من 

رم�س�ن.

التوعية العامة يف رم�صان 

ق�م دع����ة فرع املنقف ب�لتع����ون مع جمعية 
م�س���روع  بتفعي���ل  االجتم�ع���ي  االإ�س���لح 
بري���دة للخ�دم����ت وال�س�ئق���ن، كم���� اأنه���م 
قدموا االإر�س����دات والتوعية لغري امل�سلمن 
م���ن اجل�لي���ة ال�سريلنكي���ة، وق���د اأعجبوا 
ب�لرن�م���ج وطلبوا اللق�ء مرة اأخرى للتعرف 

على االإ�سلم.

التوحــــــد يف العبــــــادة

اأحد املهتدين اأ�سلم يف رم�س�ن ب�سبب ات�د 
امل�سلم���ن يف العب����دة وط�عة اهلل عز وجل، 
فحينم� ج�ء رم�س�ن ك�ن هذا املهتدي يعمل 
ح�ر����س اأمن يف بنك الكوي���ت الوطني، وقد 
ك�ن اأ�سدق����وؤه امل�سلم���ون يعطونه الكتيب�ت 
التعريفي���ة ب�الإ�س���لم، ومن هن� ب���داأ يعرف 
الفرق بن االإ�سلم وامل�سيحية، وم� هو مفهوم 
االإل���ه يف االإ�س���لم؟، وحينم� ج����ء رم�س�ن 
وراأى اأن امل�سلم���ن متح���دون ومتوحدون يف 
اأداء عب����دة ال�س���وم �سواء م���ن ن�حية بداية 
ال�سوم ونه�ي���ة يوم ال�سوم واالإفط�ر مع�ً يف 

وقت واح���د، ت�أثر بط�ع���ة امل�سلمن هلل عز 
وجل، ف�أ�سلم.

 Úامل�صلم Òرين ال�صيام لغ“

يف رم�صان

يف بع����س ال���دول (مثل تركي���� واملغرب) يتم 
تنظيم اأن�سط���ة لغري امل�سلمن ملدة �سهر من 
خ���لل برن�مج "كن م�سلم����ً"، يطبق خلله� 
غري امل�سلم كل �سع�ئر االإ�سلم، فيذهب اإلى 
امل�س�جد وي�سلي وي�سوم ويزور امل�سلمن يف 
بيوتهم حتى يرى ه���ل هذا الدين هو الدين 
امللئ���م ل���ه اأو ال، وهل ه���ذا الدين يتفق مع 

طبيعته اأو ال.

كث���ري م���ن غ���ري امل�سلم���ن عندم���� يقومون 
بتجرب���ة ال�سي�م تتغري نظرته���م واأحك�مهم 
عل���ى االإ�سلم، ف���ريون في���ه �سيًئ���� اإمي�نًي� 

واأخوًي�.

اأح���د املهتدين اجلدد قب���ل اإ�سلمه ك�ن كل 
زملئه يف مك�ن العمل من امل�سلمن، ف�س�م 
معهم ط���وال �سهر رم�س�ن، وبع���د اأن ع��س 
هذه التجربة االإمي�ني���ة فعلًي� والم�س احلق 

قلبه اقتنع ب�الإ�سلم، واأ�سهر اإ�سلمه.

املواقف ال�صتف�صارية

اأحد املهتدين اجل���دد اأ�سلم يف �سهر فراير 
هذا الع�م، ويف رم�س�ن امل��سي اأح�سر معه 
اأح���د االأ�سخ�����س م���ن غ���ري امل�سلمن لكي 
يفطر معه بفرع املل �س�لح الرئي�سي، وك�ن 
ه���ذا ال�سخ�س غ��سب�ً من امل�سلمن، ف�س�أله 
الداعي���ة: مل�ذا اأنت غ��س���ب من امل�سلمن؟، 
فق�ل ل���ه: اإن ال�سخ�س ال���ذي ح�سرت معه 
ك�ن يف االأ�س���ل بوذي����ً واأ�سل���م وهو حري�س 
عل���ى ال�سي����م، ويوجد �سخ����س اآخر م�سلم 
منذ مولده وه���و غري حري�س على ال�سي�م! 
عنده���� ق����م الداعية ب�إعلم���ه ب�لفرق بن 
االإ�س���لم وامل�سلم���ن، وكيف يج���ب التفريق 
ب���ن االإ�س���لم كمنه���ج وامل�سلم���ن الذي���ن 
يقوم���ون بتطبي���ق هذا املنه���ج، وبف�سل اهلل 

اقتنع واأ�سلم.

Úامل�صلم Òبدعـــوة غ Aاهتمام الكفـــــال

اأحد الكفلء بجنوب ال�سرة ج�ء اإلى اللجنة 
الأخذ احلق�ئب الدعوية لدعوة غري امل�سلمن، 
فطلبن���� من���ه اأن يعطين���� اأرق����م االأ�سخ��س 
الذي���ن ي�أخ���ذون احلق�ئ���ب حت���ى نت�بعهم، 
وب�لفعل اأعط�ن� رقم ع�مل يعمل لديه منذ 6 
اأ�سهر ومل ي�سلم، فقمن� ب�الت�س�ل به وطلبن� 
من���ه احل�س���ور اإل���ى اللجن���ة، وب�لفعل ج�ء، 
وبع���د من�ق�س����ت وحوارات ح���ول االإ�سلم، 

اقتنع ودخل االإ�سلم يف رم�س�ن.

Úيات امل�صلمcاآداب و�صلو

اإح���دى املهتدي����ت اأ�سلم���ت ب�سبب م���� تراه 
من اآداب و�سلوكي����ت يتبعه� امل�سلمون، فهم 
يعبدون اهلل حق�ً، ويطيعون ر�سوله، كم� اأنهم 
ملتزمون بع���دم االإفط�ر يف �سه���ر رم�س�ن، 
وي�سلون ب�لليل والنه����ر، كم� اأنهم متحدون 

ك�جل�سد الواحد.

الكفـــــــــــــالA... من اأهـــــــم 

اأ�صبـــاب اإ�صهــــار الإ�صــــالم
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»cن م�صلًما«.. 

برنامè اإÁاÊ ي�صتح≤ 

التجربة

حار�س الأمن اأ�صلم 

ب�صبب وحدة امل�صلمÚ يف 

العبادة
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Rيارة امل�صت�صفيات يف رم�صان

لزي����رة امل�ست�سفي����ت يف رم�س����ن وتوزي���ع 
الكت���ب واملج���لت عل���ى املر�سى اأث���ر على 
غ���ري امل�سلم���ن، ب���ل اإن���ه عن���د زي�رتهم يف 
امل�ست�سفي����ت يطلبون م���ن امل�سلمن الدع�ء 
لهم ب�ل�سف�ء، فهم ي�سعرون اأن �سهر رم�س�ن 

له مك�نة عند امل�سلمن، واأنه �سهر "بركة".

اإحدى املهتدي�ت ك�نت مري�سة وكلم� زارته� 
الداعية "اإمي�ن"، ك�نت تقراأ عليه� الف�تة، 
فك�ن���ت ت�سر بذلك، اإل���ى اأن �سف�ه� اهلل عز 

وجل، و�سرح �سدره� للإ�سلم.

اأجـــــــواA عيـــد الفطـــر

يت�أث���ر غ���ري امل�سلم���ن ب�أجواء عي���د الفطر 
املب����رك، الأن هذا العي���د ي�أتي بعد �سهر من 
ال�سي����م والط�ع�ت والعب�دات املتنوعة، كم� 
اأنه يتميز ب�مل���رح والبهجة، ولذلك يتم دعوة 
غ���ري امل�سلمن مل�س�رك���ة امل�سلمن واملهتدين 

اجلدد، حتى يتعرفوا على االإ�سلم.

Êر الرم�صاKا�صتمرار الأ

 عق���ب انته�ء اإج�زة عي���د الفطر يظل االأثر 
الرم�س�ن فهن�ك البع�س من مل ي�ستطيعوا 
احل�سور اإلى اللجن���ة خلل رم�س�ن في�أتون 
بعد انته�ء ال�سه���ر الف�سيل مب��سرة الإ�سه�ر 

اإ�سلمهم.

ا�صتغال∫ التجمعات يف دعوة 

Úامل�صلم Òغ

اإح���دى الداعي����ت امليداني����ت ك�نت تذهب 
يف رم�س����ن امل��سي اإل���ى ال�سف�رة الفلبينية، 
وجتل�س بن غري امل�سلم�ت يف ق�عة االنتظ�ر 
اخل��س���ة ب�ملع�ملت، وتق���وم بدعوتهن اإلى 

االإ�سلم خ��سة اأنهن ينتظرن وقت�ً طويًل.

اللتõام بالإفطار عند الأذان

اأح���د املهتدي���ن ك�ن يح�س���ر اإل���ى م�س���روع 
اإفط����ر ال�س�ئم م���ع املهتدي���ن اجلدد وغري 

امل�سلم���ن من اأبن�ء اجل�لي���ة الفلبينية، وك�ن 
ه���ذا ال�سخ����س عندم���� ي�أت���ي وق���ت اأذان 
املغ���رب يقوم ب����الأذان، فيفط���ر ال�س�ئمون، 
ومل ينتب���ه اأحد اإل���ى اأنه غ���ري م�سلم، فك�ن 
يح�س���ر املح��س���رات والدرو�س �س���واء قبل 
االإفط����ر اأو بعده، ويف اأح���د االأي�م طلب اأن 
يدخ���ل االإ�سلم، ت�أثرا بدقة ونظ�م امل�سلمن 
يف وقت االإفط�ر حيث اإنهم لهم وقت معلوم 
يفطرون فيه ال يت�أخرون عنه وال يتقدمون.

امل�صاواة يف الإ�صالم

اإحداه���ن اأ�سلمت يف رم�س�ن ب�سبب م� راأته 
م���ن م�س����واة بن امل�سلم���ن اأثن����ء االإفط�ر، 
ف�ل���كل يجل����س يف مك�ن واح���د، ال فرق بن 

�سخ�س واآخر.

J�صفيد ال�صياطÚ يف رم�صان

اأح���د املهتدين اجل���دد ك�ن ا�سم���ه "بيت�����ر" 
(م�سيح���ي الدي�ن���ة) ج����ء اإل���ى اللجنة قبل 
رم�س�ن و” تعريفه ب�الإ�سلم ولكنه مل ي�سلم، 
ومل���� ج�ء �سه���ر رم�س�ن اأح�س���ره كفيله مرة 
اأخ���رى اإلى اللجن���ة وجل�سن� معه يف اأول يوم 
برم�س�ن، وبعد اأن قمن���� ب�ملن�ق�سة واحلوار 
معه���� ق�ل: اأري���د اأن اأدخل يف االإ�سلم، االآن 

اأ�سعر ب�سكينة واأم�ن.

قيام الليل

اأحد االأ�سخ��س �سريلنكي يعمل �س�ئًق� لدى 
ع�ئل���ة كويتي���ة، فك�ن يقوم بتو�سي���ل الع�ئلة 
الأداء �سلة قي�م الليل، وك�ن ينتظرهم خ�رج 
امل�سج���د، فريى امل�سلن ل���دى خروجهم من 
ال�س���لة وعلم�ت ال�س���رور والر�س� ترت�سم 
على وجوههم. عنده� �س�أل عن احلكمة من 
ال�س���لة، فج�ءته االإج�بة ب����أن �سلة القي�م 
تقرب العبد من اهلل عز وجل وجتعله ي�سعر 

ب�ل�سكينة والطم�أنينة، فت�أثر واأ�سلم.

التõام امل�صلمÚ بالحت�صام يف امللب�س

اأحد االأ�سخ��س يدعى "فران�سي�س" ج�ء اإلى 
اللجن���ة قبل 6 اأ�سهر ولكنه مل ي�سلم، ثم ج�ء 
م���رة اأخرى يف �سهر رم�س����ن امل��سي، وبعد 
من�ق�س����ت معه اأ�سلم، ومل���� �س�أل عن ال�سيء 
ال���ذي ت�أثر ب���ه عن���د اإ�سلمه، ق����ل: ملب�س 
امل�سلم���ن، فه���و ميت����ز ب�لوق����ر واحل�سمة 
خ��س���ة عند التعبد هلل، وه���و ال�سيء الذي 

يفتقده غري امل�سلمن.

ال�صتفادة من املهتدين املتميõين

اال�ستف����دة من جه���ود املهتدين املتميزين يف 
دع���وة غري امل�سلم���ن ” تفعليه� هذا الع�م، 
ف�رتف���ع ع���دد امل�سلم���ن اجل���دد يف ف���رع 
خيط����ن رج����ل من 12 مهتدًي���� يف رم�س�ن 

الع�م امل��سي اإلى 17 مهتدًي� هذا الع�م.

الن�صرات يف امل�صت�صفى

اإحدى املهتدي�ت اأ�سهرت اإ�سلمه� يف م�ست�سفى 
�سف����ء اجلزيرة ب�سب���ب اأحد الكتيب����ت التي 
اأخذته���� من على اال�ست�ن���د املخ�س�س للجنة 
التعريف ب�الإ�سلم ب�مل�ست�سفى. وعن حك�يته� 
م���ع االإ�س���لم تق���ول: اأعجبن���ي يف االإ�س���لم 
�سي�م �سه���ر ك�مل، والزك�ة وال�سلة، كل هذه 
العب����دات تطهر االإن�س�ن وجتعله نقي�ً. كذلك 
ف�إن االإ�سلم لي�س ديًن� اأو ق�نوًن� اإن�س�نًي� بل هو 

الدين احلق من اخل�لق الواحد االأحد.
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اخلو± من الآخرة

ك�ن ي���ري الن�����س ي�سوم���ون رم�س�ن كل ع����م حتى ال�سغ����ر منهم، 
وك�ن يع���رف اأن االإ�سلم دين احلق ولكن بع�س االأمور الع�ئلية ك�نت 
متنع���ه اإال انه ك�ن يلوم نف�سه دائم�ً وينكر عليه� عدم اتب�عه� للحق، 
وك�ن يق���ول لنف�سه: م�ذا تفعل اإذا مت على الب�طل ومب�ذا �ستجيب؟ 
وب�لفع���ل �س�عده ذكره للموت واحلي����ة االآخرة يف ح�سم ال�سراع مع 
ال�سيط����ن والنف����س االأم�رة ب�ل�س���وء ف�خت�ر طريق احل���ق والهداية 

ودخل االإ�سلم.

Úان امل�صلمÒ÷ر باأخالق اKالتاأ

اأحد املهتدين له اأ�سدق�ء م�سلمون وهم ي�سركونه معهم يف كل �سيء 
حت���ى الطع�م وال�سفر وعي�دة املري�س وحف���لت الزواج كم� ي�سلون 
ال�سل���وات اخلم�س يف اأوق�ته����، ولذا حفظ بع�س االأدعية مثل دع�ء 
رك���وب ال�سي�رة ودع�ء اخل���لء، وكذا ال�سه�دت���ن ومعن�هم� وبع�س 
االأذك�ر ولكن���ه مل ي�سل���م يف بلده الأنه مل يعرف �سيئ����ً عن التوحيد، 
وبعدم� ج�ء اإل���ى الكويت اأهداه اأحد اأ�سدق�ئه بع�س الكتيب�ت التي 
تعرف ب�الإ�سلم، وقراأ فيه� عن توحيد الربوبية واالإلوهية وبعد ذلك 

ات�سل ب�للجنة وتوا�سل مع الداعية ملدة ثلثة اأي�م ثم اأ�سلم.

�صمـــا´ الأذان

اإح���دى املهتدي����ت ك�نت تعم���ل يف بي���ت قريب من امل�سج���د فكلم� 
�سمع���ت االأذان يف امل�سجد ت�سعر ب�الطمئن�ن والراحة النف�سية ومن 
�سدة فرحه� ب�سم�عه ك�نت ترك العمل وقت االأذان لت�سمعه، هكذا 
ك�ن ح�له� كل يوم وذات يوم �س�ألت كفيلته� عن هذا ال�سوت فق�لت 
له����: هذا نداء امل�سلمن لل�سلة اإذا ج�ء وقته�، ف�أبلغت الكفيلة اإنه� 
تريد اأن تتعرف على االإ�سلم، ف��سطحبته� اإلى اللجنة حيث وجدت 

�س�لته� واأ�سهرت اإ�سلمه�.

اإح���دى االأخ���وات من اجل�لية النيب�لية ك�نت تعتق���د البوذية اإال انه� 
مل تقتن���ع به� ولكن اإر�س�ء لوالديه� ا�ستمرت عليه�، ثم تعرفت على 
�سديق���ة م�سيحي���ة ح�ول���ت اأن تن�سره���� ولكنه� مل تقتن���ع ب�لدي�نة 
الن�سراني���ة، وقد �س�ف���رت اإلى الهند وعملت يف م���ك�ن ب�لقرب من 
امل�سج���د وك�نت تلحظ اأن كثريا من الن�����س عندم� ي�سمعون �سوت�ً 
ع�لي����ً اأ�سبه م� يكون ب�لنداء ب�لن�سبة له���� يذهبون اإلى مك�ن معن، 
وك�ن ي�سغ���ل كل تفكريه���� وعينه���� علي���ه وهي ت�س����أل يف نف�سه� م� 
ه���ذا امل���ك�ن؟ ومل����ذا يذهب الن��س اإلي���ه؟ وقررت يف ي���وم اأن تدخل 
هذا املك�ن لتتعرف عليه، ودخلت وراأت الكثري من الن��س يقفون يف 
�س���ف واحد وبخطوة واح���دة يفعلون حرك�ت متم�ثلة ويقف اأم�مهم 
رجل، ف�س�ألت �سخ�ًس� عندم� فرغوا من ال�سلة مل�ذا تفعلون هكذا؟، 
ق����ل له�: اإنه� �سلة امل�سلمن، و�س�ألت الرجل: هل اأ�ستطيع ال�سلة 

مثلك���م، ق�ل له�: من يكون م�سلًم� ي�سل���ي واإذا كنت تريدين ال�سلة 
يج���ب اأن تكون م�سلمة، عنده� �س�ألت الرجل: كيف اأكون م�سلمة؟، 
وم���� الطري���ق اإلى ذل���ك؟ فم� ك�ن م���ن الرجل اإال اأن ذه���ب به� اإلى 
اإم�م امل�سجد الذي بداأ يعرفه� على االإ�سلم واأنه طريق النج�ة وهو 
فط���رة اهلل التي فط���ر الن��س عليه�. لكنه���� راأت اأن املعلوم�ت التي 
ح�سلت عليه� عن االإ�سلم مل تكن ك�فية، وقد �سمعت اأنه� يف البلد 
االإ�سلمي���ة ت�ستطي���ع اأن تتعرف على االإ�سلم ب�س���كل اأف�سل، وبعد 
ف���ره ق�سرية ج����ءت اإلى الكويت بعق���د عمل و�س�أل���ت كفيلته� عن 
االإ�س���لم فج�ءت به� اإلى جلنة التعري���ف ب�الإ�سلم وكلمته� الداعية 

ونطقت ب�ل�سه�دتن.

امل�صاواة يف العبادة

اأح���د املهتدي���ن ك�ن يعم���ل يف ال�سعودية ك�س�ئق ملدة ث���لث �سنوات 
تقريًب����، وهن����ك راأى امل�سلم���ن ي�سلون، الكل يق���ف يف �سف واحد 
دون تفرق���ة بن عربي واأعجمي، كم� اأنهم ي�س�فحون بع�سهم بع�س� 
ب���ل فرق بينه���م اأي�س� وبعد اأن ج�ء اإلى الكوي���ت ذهب اإلى امل�سجد 
يف االأي����م اخلم�سة ع�سر االأولى م���ن رم�س�ن لريى عب�دة امل�سلمن، 

وهن�ك راأى الن��س ي�سلون كم� راآهم قبل ذلك يف ال�سعودية.

يق���ول املهت���دي: لقد راأيت مب���داأ امل�س�واة عن���د امل�سلمن يف العب�دة 
وغريه����، ف�أن� من بداية رم�س�ن اأتن����ول الطع�م مع كفيلي وزملئه 
يف الديوانية يف "طبق" واحد بل اأدنى فرق ب�لرغم من اأنني مل اأكن 
�س�ئم����ً وم���ع هذا فق���د اأ�سركون معهم يف طع�مه���م، وهذه اأخلق 
جميل���ة ال توج���د يف البوذية حيث التف�وت ب���ن الغني والفقري. كل 
ه���ذا جعلني اأقتنع ب����أن االإ�سلم هو الدين احلق، ف�أ�سهرت اإ�سلمي 

يف رم�س�ن.

امل�صاواة يف العبادة وم�صهد ال�صــالة 

Rلــــــõل cيـــانهما

 فاأدخالهما اإ¤ الإ�صـــــالم
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cتاب "حوار بÚ ن�صراÊ وم�صلم"

اإحدى املهتدي�ت من اجل�لية الفلبينية تقول: 
ك�نت حي�ت���ي مظلمة قبل االإ�س���لم واأتذكر 
عندم���� زرت م�سجًدا م���ع �سديقتي امل�سلمة 
 •ÓàN’G Ωó```Y â¶M’ å```«M Ú```Ñ∏ØdG ‘
عند امل�سلمن وكذلك االغت�س�ل قبل ال�سلة 
ولكني �سمعت اأي�ًس� عن اإمك�نية زواج الرجل 
من اأرب���ع زوج����ت، وا�ستب�حة دم����ء الن��س 
االأبري����ء م���ن ج�ن���ب املت�سددي���ن و�سع���رت 
ب�ال�ستي�ء حي�ل هذا االأمر. لكن عندم� اأتيت 
اإل���ى الكويت ات�سح���ت يل �س���ورة االإ�سلم 
وفهمت اأ�سي����ء كثرية عنه منه� اأن الرجل ال 
يت���زوج اأكرث من ام���راأة اإال اإذا ك�ن م�ستطيع� 
وفهم���ت اأن ال�س���ورة الت���ي كن���ت اأراه� عن 
االإ�سلم ك�نت م�سوهة ثم قراأت كت�ب "حوار 
بن ن�سران وم�سل���م" (من اإ�سدارات جلنة 
التعريف ب�الإ�سلم) والذي ح�سلت عليه من 
ا�ست�ند كت���ب يف جمم���ع ب�لع��سمة الكويت 
وقد قررت اأن اأ�سلم منذ زمن بعيد ولكني مل 
اأجد الفر�سة املن��سبة ف�نتهزت رم�س�ن لكي 
اأعل���ن اإ�سلمي فيه حي���ث اإن �س�ع�ت العمل 

يف هذا ال�سهر الف�سيل تكون اأقل.

مواقف واأقوا∫ للمهتدين يف رم�صان

• بع�س املهتدين اأتوا اإلى امل�سجد يف ت�ك�سي 
ليقيم���وا �سلة القي����م، و�سل���وا يف ال�سف 
االأول وهذا اإن دل على �سيء ف�إن� يدل على 
حر�سه���م ورغبتهم يف اأداء العب�دات والذين 
مل ي�أت���وا اإلى امل�سجد معن� �سلوا يف م�س�جد 

مبنطقتهم.

• اأظهر املهت���دون �سرورهم وفرحتهم ب�سهر 
رم�س�ن كون هذا ال�سيء جديد عليهم حيث 
�سعروا بتك�تف امل�سلمن وتك�فلهم فيم� بينهم 
ف�لغني يعط���ي للفقري واجلمي���ع ي�س�عدون 

بع�سهم بع�س�.

• ا�ستف����د امل�سلم���ون وغ���ري امل�سلم���ن م���ن 
امل�س�بق����ت الت���ي اأقيم���ت يف رم�س�ن حيث 

احتوت على معلوم����ت كثرية، وكذلك زادت 
رغبتهم يف امل�س�ركة مبثل هذه الرامج التي 

تخلق فيهم روح املن�ف�سة.

• الكث���ري م���ن غ���ري امل�سلم���ن اأب���دى �سكره 
للجنة مل� تقوم به من جهد يف تو�سيح �سورة 
االإ�سلم ال�سمحة واإزالة ال�سبه�ت التي ك�نت 

ع�لقة يف اأذه�نهم �سد االإ�سلم واأهله.

• ك���رثت الزي����رات امليدانية ك�ن���ت �سبب�ً يف 
اإ�سه����ر اإ�سلم العديد من غري امل�سلمن الن 
الكثريين منه���م مل يكونوا يعرفون �سيئ�ً عن 

االإ�سلم.

• بع����س االأخ���وات كنهّ غ���ري م�سلم�ت ومتت 
دعوتهن حل�سور اإفط�ر ال�س�ئم، ومن خلل 
االإفط����ر اأ�سه���رن اإ�سلمه���ن ت�أث���را ب�جل���و 
االإمي����ن وموائ���د االإفط�ر الت���ي جتمع بن 
م�سلمن وغري م�سلمن وال فرق بن جن�سية 

واأخرى.

• تق���ول املهتدي���ة "اإمل����": اإن ال�س���لة م���ع 
اجلم�عة اأف�سل من �سلتي وحدي الأن فيه� 
اأجًرا كبرًيا، واأ�سعر ب�ل�سع�دة عند ح�سوري 

الإفط����ر ال�س�ئم مع اأخواتي املهتدي�ت نظًرا 
للجو الرم�س�ن االإمي�ن.

• اأعربت املهتدي�ت عن �سع�دتهن بتوزيع زك�ة 
الفطر عليهن و�سكرن اللجنة على التوا�سل 
وعل���ى االأن�سط���ة الت���ي تقيمه� خ���لل �سهر 
رم�س�ن ومنه� توزي���ع زك�ة الفطر واإح�س��س 

الغني ب�لفقري وامل�س�واة يف االإ�سلم.

• غري م�سلمة تقول عن امل�س�بقة الرم�س�نية 
لغ���ري امل�سلمن: اإن ه���ذه امل�س�بقة يوجد به� 
معلوم�ت كثرية وب�سببه� اأخذت اأ�س�أل واقراأ 
يف الكتب االإ�سلمية وب���داأت االهتم�م اأكرث 

ب�الإ�سلم.

• مهتدي���ة تق���ول ع���ن امل�س�بق���ة الرم�س�نية 
للمهتدي���ن اجل���دد: اإنه���� م�س�بق���ة �س�مل���ة 
ملوا�سي���ع عدة ت�سيف لن���� معلوم�ت جديدة 
مهم���ة يف حي�تن���� كم���� اأنه� فر�س���ة لزي�دة 
الثق�ف���ة لدين���� واالإطلع اأكرث عل���ى الكتب 

والبحث عن املعلومة. 

• لق�ئي ب�لداعية يف اللجنة �سحح يل بع�س 
املف�هي���م اخل�طئ���ة عن االإ�س���لم واأعط�ن 

فر�سة للتعرف على هذا الدين احلنيف.

• تقول اإحداهن: عرفت يف االإ�سلم اأن زي�رة 
امل�سلم الأخيه امل�سلم وحتى غري امل�سلم تورث 
بينهم���� املحبة والرحمة ومن اأ�سب�ب دخويل 
يف االإ�س���لم زي�رة الداعي���ة يل عندم� كنت 

مري�سة.

املهتدية اإملا: �صعادJي 

غامرة بح�صور  الإفطار 

ا÷ماعي يف رم�صان
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اإن احِلم���ل ثقي���ل، وامل�سوؤولية كبرية، 
ومقوم�ت النج�ح متع���ددة ومتنوعة، 
واالأخ���ذ به� كله���� اأم���ر - اإن مل يكن 
متع���ذرا - ال تن�ل���ه اإال م���ن بذلت يف 
���ت  �سبيل���ه نف�ئ����س االأوق����ت، و�سحهّ
ب�لكث���ري الكثري من مت���ع هذه احلي�ة 
وع��س���ت لدعوته���� ق�ئم���ة وق�عدة، 
ف�لداعية طبيبة القلوب، والقلوب من 
خ�س�ئ�سه� التحول والتقلب، ومعرفة 
الداعي���ة  دوائه���� وتغرياته���� مهم���ة 

الن�جحة.

ف�حر�سي اأختي الداعية على تقيق 
النج����ح يف كل مي���دان تتواجدين فيه 
فنج�حك جن�ح للدعوة التي تملينه�، 
وحذار م���ن الغرور، ف�إن���ه م�سدر كل 
االآث����م وال�سرور، وال���درع الواقية من 
ه���ذه االآف����ت تتمث���ل يف االإخل����س 
ب�لقول والعمل، ويف البواعث والنواي�،  
فمن اأخل�س هلل ب�رك اهلل عمله، واأينع 

غر�سه، وحقق اأمله.

ه���ذه ر�س�ل���ة خفيف���ة حمل���ت ب���ن 
خ  اأ�سطره���� توجيه����ت دعوي���ة تر�سهّ
مك�ن���ة املراأة امل�سلم���ة يف الدعوة اإلى 
االإ�س���لم  يف  والن�س����ء  ال  ومل  اهلل، 
�سق�ئ���ق الرج�ل، اهتم به���ن ك�أف�سل 
م� يك���ون من حي���ث البي����ن للحقوق 
والواجب����ت م���ع الربي���ة والتكوي���ن 
والبن�ء وذلك م���ن خلل منهج علمي 
متك�م���ل موافق للفط���رة متن��سق مع 
ذرات الكون، وم���ن خلل هذا املنهج 
خرجت لن� املراأة املج�هدة واملراأة االأم 
املربي���ة، املراأة الع�ملة، املراأة املحرمة 

الإن�س�نيته� املعطية ملجتمعه� عن��سر 
الرق���ي والبن�ء، فك�ن���ت بحق مدر�سة 
تخرج منه���� رج�ل �س����دوا الع�مل يف 

يوم م�.

فما �صفات الداعية الناجحة؟

 هذا م� �سوف نتن�وله على مدار عدة 
حلق�ت..

1 - اإذا راأت اأم���راً معوج����ً اأ�سلحت���ه 

بتلط���ف، واإذا طلب���ت ح�ج���ة �س�ألته� 
بتعفف، ف�ل�سخب يف طلب احل�ج�ت 

يثري العداوات.

يف  االأخ���وات  اأخط����ء  تلق���ي   -  2

حقه���� عل���ى نزغ����ت ال�سيط����ن الأن 
ال�سيط�ن عدو االإن�س�ن والرب لطيف 

ب�الإخوان.

3 - تعلم اأن مد اجل�سور اإلى اأمريات 

الق�س���ور ه���و ب�أمر اجلم�ع���ة ولي�س 
بهوى االأفراد.

4 - هوايته���� جمع الغب�ر قبل الدين�ر 

ق����ل ]: »م� اغ���رت قدم� عبد يف 
�سبيل اهلل اإال حرم اهلل عليه الن�ر«.

5 - م�سفق���ة ن��سح���ة، تخلط احللم 

ب�لعلم، والقول ب�لعمل.

6 - تربي اأخواته� ب�سغ�ر العلوم قبل 

كب�ره�.

7 - هي التي تفر�س يف راأيه� اخلط�أ 

واإن راأت���ه �سواب����ً، ويف راأي اأخواته���� 
الع�ملت ال�سواب واإن ظنته خط�أ.

8 - ك�لنحلة الع�ملة ال ت�أكل اإال طيب�ً، 

واإذا حطت ال تخد�س وال تك�سر، وله� 
�سوكة ولكن للأعداء.

لتق���ي  - جتي���د ح�س���ن االنتق����ء   9

جمموعته���� م�س�رع اأخط����ء العفوية 
واالرجت�ل.

10 - يف �سب����ق مع اأخواته� اإلى اهلل 

ف����إن ا�ستط�ع���ت اأن ال ي�سبقه���� اأحد 
فعلت.

11 - اإذا ك�نت مع الغ�فلت كتبت من 

الذاكرات، واإذا ك�نت مع الذاكرات مل 
تكتب من الغ�فلت.

12 - ت�س���ن الظن ب�أخواته� حتى ال 

يح�س���ن عليه� هفواته���� الأن كل ابن 
اآدم خط�ء.

13 - حم��سه���� للدع���وة كحم��سه���� 

لطفله���� املري����س، ال تق���ر عينه���� اإال 
ب�سلمته عنده�.

14 - تكون الأخواته� ك�الأر�س الذلول 

تتمل الكبري وال�سغري، وك�ل�سح�ب 
يظ���ل البعيد والقريب وك�ملطر ي�سقي 

من يحب ومن ال يحب.

15 - ال جتته���د بع���د االتف����ق عل���ى 

اأمر.

الداعية الناجحة

الداعية الناجحة 

îJل§ ا◊لم بالعلم 

وال≥و∫ بالعمل
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Rاد الداعية

ال�صيï اأحمد ال≥طان
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اإل���ى جلن���ة  اإذا ج����ء اأحدك���م زائ���راً 
التعري���ف ب�الإ�س���لم ف�إن���ه �سوف يرى 
اأولئ���ك الن��س الذي���ن يدخلون يف دين 
اهلل اأفواج����، فه���ذا م�سه���د لرجل مع 
زوجت���ه واأطف�له.. اأ�س���رة ك�ملة تعتنق 
�ست���ة  اأو  خلم�س���ة  واآخ���ر  االإ�س���لم، 
اأ�سخ�����س تربطه���م ال�سداق���ة ج�ءوا 
ليدخلوا يف االإ�سلم، وقد ترى م�سهًدا 
اأكرث اإده��س� عندم� جتد جمموعة من 
االأفراد املختلفن من بلدان وجن�سي�ت 
متب�ينة مل يجمعهم �سيء �سوى رغبتهم 
القوي���ة يف دخول دي���ن اهلل جل وعل، 
من يرى هذا علي���ه اأن يدرك اأن االأمة 
االإ�سلمي���ة م���� زالت بخ���ري واأن هذا 
الدي���ن ه���و الدين اجلدي���ر ب�العتن�ق، 
فهنيئ���� مل���ن �س�هم يف ن�س���ر دعوة اهلل 

عز وجل.

اأحده���م مل يك���ن يع���رف اهلل تب����رك 
وتع�ل���ى وال يدين ب�أي دي���ن، احت�ر يف 
ه���ذه احلي�ة وت�ه فيه� لكنه رجل ع�قل 
عل���م اأنه ال بد له���ذا الوجود من خ�لق 
وال بد له من رب معبود، ك�ن يف حرية 
من اأمره يبح���ث عن احلقيقة.. اعتنق 
اليهودية وتعلم تع�ليمه�، لكنه مل يقبل 
به���ذا الدين.. مل�ذا؟ يقول هذا الرجل: 
ق���راأت يف اليهودي���ة اأن الن��س طبق�ت 
واأن اليهود هم �سعب اهلل املخت�ر وبقية 
الب�س���ر عبيد يقومون عل���ى خدمتهم، 

وال ح���ق له���م يف احلي����ة، وال حق لهم 
يف البق����ء.. يق���ول الرج���ل: م�ستحيل 
اأن يك���ون هن����ك رب مييز ب���ن الن��س 
بهذه الدرجة، فلم اأقتنع بهذا الكلم.. 
واأخذت اأ�سعى الأعتنق دين� اآخر، وهذا 
يذكرن���� بق�سة �سلم�ن الف�ر�سي حينم� 

انتقل من دين اإلى اآخر.. 

اأخ���ذ الرج���ل يتعل���م الن�سرانية ودخل 
فيه���� واآم���ن به� زمن�، ولكن���ه مل يقتنع 
ب���كل م���� فيه� فك�ن���ت ب�لن�سبة له مثل 
اليهودي���ة، ف�لن�س����رى ي���رون اأن الرب 
له���م فقط ولي�س لغريهم ويعتقدون اأن 
اهلل يحبه���م وال ير�سى اإال بهم.. يقول 
الرجل: فلم اأوؤمن بهذا الدين، فقررت 
اأن اأت���رك الن�سراني���ة.. اأخذت اأبحث 
ع���ن دين اآخر حتى جئ���ت اإلى الكويت 
وعلمت اأن هن�ك دين� ا�سمه االإ�سلم.. 
ثم ج�ء هذا الرجل اإلى جلنة التعريف 

ب�الإ�س���لم، ف�أعط���وه م�سحف� مرجم� 
بلغت���ه، واأول م� قراأ فيه {احلمد هلل} 
يف ف�ت���ة الكت�ب، ت�س�ءل من هو اهلل 
عن���د امل�سلم���ن؟ {رب الع�مل���ن} رب 
كل �س���يء رب امل�سلمن ورب الن�س�رى 
ورب اليه���ود، رب الهندو�س، رب الذي 
ال يع���رف ب�هلل رب����، ر�سي ب���ه اأم مل 
، رب االأحج����ر واالأ�سج�ر، رب  ير����سَ
البح�ر، رب اجلب����ل، رب االأر�س، رب 
ال�سم����ء، رب اجلن واالإن����س.. فك�نت 
اأول اآية يف ف�تة الكت�ب {احلمد هلل 

رب الع�ملن} له� ت�أثري كبري عليه.

بعده� مب��سرة ق����ل للداعية يف جلنة 
التعري���ف ب�الإ�سلم: علمن���ي االإ�سلم، 
ومل مي���ر وق���ت طوي���ل اإال ونطق هذا 
الرج���ل ب�ل�سه�دت���ن معلن���� اعتن�ق���ه 
االإ�سلم ب�سبب اأول اآية يف كت�ب اهلل.

اإن م�س���روع طب�عة امل�سحف ال�سريف 
بكل اللغ�ت م�سروع يتطور �سنوي�، فمن 
اأراد اأن يهدي اهلل على يديه رجل اإلى 
االإ�س���لم فليوق���ف م�سحف���� مرجم� 
بلغ���ة من اللغ����ت، فهو �سدق���ة ج�رية 

ميتد اأجره� حتى بعد املم�ت.
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Úرحمة للعامل

ال�صيï نبيــــل العوVصــــي

ا! أوقفْ مصحفً
nå عن ا◊≥ي≥ة يف  nحnب

cل الديانات ال�صماوية 

ال�صاب≥ة واأر�صدJه بداية 

”الفا–ة“ 
لطريـــ≤ الر�صـــــاد

اختلفوا يف الأ�صـــــــكا∫ 

وا÷ن�صيات  والألوان 

واللغـــــــات واجتمعـــــــوا 

الإ�صــــــــــــــــالم على حب 
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حوار العدد

جاA اإ¤ الكويت Vصيفا عõيõًا يف �صهر رم�صان املبار∑ ليعطر 

اآذان وم�صامع مواطني هذا البلد الطيب وامل≥يمÚ على اأرVصه 

اأهل  فالتف   ،Ëالكر لل≥راآن  قراJAه  العذب من خال∫  ب�صوJه 

ا÷هراA حوله يف cل ليلة من ليا› �صهر رم�صان.

نربة �صوJه cلها خ�صو´، ولأن اخل�صو´ �صمة من �صمات JالوJه، 

فاإن∂ Œد نف�ص∂ J�صبí يف بحر من التاأمل والتدبر والتفكر 

�صجي،  ندي  �صوت  �صاحب  فهو  ا÷ليل،  �صيîنا  ي≥راأه  فيما 

حمروم من مل ي�صمع ال≥راآن بهذا ال�صوت العذب.

يف هذا العدد يحدKنا ف�صيلة ال�صيï عبد اهلل بن حممد بن 

 ßيفية حفcات وRه، والإجاîه العطرة، وم�صايJÒغيالن عن �ص

..Aفا�صيل الل≥اJ ¤ذل∂.. فاإ Òوغ ..Ëال≥راآن الكر

»iصيفًا على ‹لة »الب�صرV اأهاًل و�صهاًل بكم -

- اأهاًل Ãجلة »الب�صرi« وال≥اFمÚ على ÷نة التعريف بالإ�صالم.

• cيف cانت بدايات ف�صيلتكم يف حفß ال≥راآن الكرË؟
وال���دي اأول م���ن �سجعني على احلف���ظ قبل االنتظ����م يف الدرا�سة 
النظ�مي���ة، فب���داأت حفظ الق���راآن الكرمي وعم���ري 6 �سنوات، ومل 
اأك���ن قد تعلمت القراءة وال الكت�بة، وذل���ك عن طريق التلقن، ففي 

ال�سف االأول حفظت جزء عم، والث�ن حفظت 3 اأجزاء، وك�نت اأول 
م�س�رك���ة يل يف امل�س�بق����ت واأن� يف ال�س���ف الث�ن حيث �س�ركت يف 
م�س�بقة جزء عم ب�ملدينة املنورة، وح�سلت على املركز الث�لث، وك�ن 
الف���وز ميثل ب�لن�سبة يل دفع���ة قوية حلفظ القراآن الكرمي. وانتهيت 
من حفظ القراآن الكرمي ك�مل واأن� يف ال�سف ال�س�د�س االبتدائي. 

• متى ح�صلتم على اأو∫ اإجاRة �صند؟

يف 29 رم�س����ن �سن���ة 1418ه�، حت���ى اأن ال�سيخ ن���وه بخط يده يف 
االإج����زة: (ه���ذا وق���د ك�ن ختم الق���راآن الكرمي يف امل�سج���د النبوي 

ال�سريف يف 29 رم�س�ن 1418ه�)  اأي ع�م 1998م.

• ما امل�صوDولية التي J�صت�صعرونها بعد ا◊�صو∫ على ال�صند؟

بع���د احل�سول على االإج����زة اأ�سبح عندي �سن���د مت�سل ب�لنبي ] 
بقراءة الق���راآن الكرمي، واإقرائه، واحلمد اهلل اأق���راأ واأجيز ب�ل�سند، 
ومن ف�سل اهلل عز وجل عينت مقرًئ� جميًزا يف امل�سجد النبوي منذ 
ع�م 2003. وجل�ست ب�لتدري�س يف امل�سجد النبوي 5 �سنوات ون�سف 

ال�سنة، اأم� االإقراء ب�الإج�زات فم� زلت م�ستمراً به اإلى االآن.

 :»iمع »الب�صر Aعبد اهلل الغيالن يف ل≥ا ïال�صي

إجازة القرآن الكريم.. 
عزيزة!

عبد اهلل حممد يحيى غيلن، من خريجي اجل�معة االإ�سلمية، كلية 
القراآن الكرمي والدرا�س�ت االإ�سلمية ب�ملدينة املنورة، ح�سل على درجة 

امل�ج�ستري يف التف�سري وعلوم القراآن، يعمل االآن م�سرف�ً تربوي�ً  ملواد 
الربية االإ�سلمية والقراآن الكرمي مبجمع مدار�س دار الذكر بجدة. 

ح�سل على عدد من االإج�زات من امل�س�يخ علي عبد الرحمن احلذيفي، 
وح�زم �سعيد الكرمي، و�سيد ال�سن اأبو الف�سل رحمه اهلل، 

وحممد �سعيد امليمني، واأبو بكر الطرابي�سي.

بطاقــة Jعريفية

 :»iمع »الب�صر Aعبد اهلل الغيالن يف ل≥ا ïال�صي :»iمع »الب�صر Aعبد اهلل الغيالن يف ل≥ا ïال�صي :»iمع »الب�صر Aيف ل≥ا

إجازة القرآن الكريم.. 
عزيزة!

عبد اهلل حممد يحيى غيلن، من خريجي اجل�معة االإ�سلمية، كلية 
القراآن الكرمي والدرا�س�ت االإ�سلمية ب�ملدينة املنورة، ح�سل على درجة 

امل�ج�ستري يف التف�سري وعلوم القراآن، يعمل االآن م�سرف�ً تربوي�ً  ملواد 
الربية االإ�سلمية والقراآن الكرمي مبجمع مدار�س دار الذكر بجدة. 

ح�سل على عدد من االإج�زات من امل�س�يخ علي عبد الرحمن احلذيفي، 
وح�زم �سعيد الكرمي، و�سيد ال�سن اأبو الف�سل رحمه اهلل، 

وحممد �سعيد امليمني، واأبو بكر الطرابي�سي.

بطاقــة Jعريفية

حوار: حممود بكر
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املوهبة والإJ≥ان

• البع�ـــــــس يرi اأن موهبة ال�صـــــــوت ذات 
اأولويـــــــة ويغفـــــــل الإجـــــــادة يف ال≥ـــــــراAة 

والتجويد.. فما راأيكم يف ذل∂؟

ال�س���وت موهب���ة م���ن اهلل عز وج���ل، يهبه� 
للإن�س����ن، وهن�ك من  ي�ستغله���� يف القراآن 
وهن����ك م���ن ي�ستغله���� يف غ���ري ذل���ك، ف�إذا 
ا�ستغله���� ال�سخ�س يف قراءة القراآن ف�إن اهلل 
يب����رك فيه�، ومن اأف�سل االأدوية وحم�سن�ت 

ال�سوت القراآن الكرمي.

اأم���� االن�سغ�ل ب�ل�سوت ع���ن االإتق�ن واالأداء 
وال يعي����س االآي�ت الت���ي يقراأه�، فهذا خط�أ 
كب���ري، ف�إذا قراأ االإن�س�ن القراآن ال بد من اأن 
ين�سغل قلبه به، م�ست�سعرا االآي�ت، واملع�ن، 
حت���ى ي�سر�س���ل ال�س���وت ا�سر�س����ال اأثن�ء 
الق���راءة، وينتقل بن تغري ال�سوت والنغم�ت 
تبع�ً ملو�س���وع االآي�ت، وال ي�سل االإن�س�ن اإلى 
هذه املرحل���ة اإال اإذا ك�ن فعًل يعي�س االآي�ت 

ومع�نيه�، وروح�نية االآي�ت.

• ال≥راآن cله J≥�صـــــــعر منـــــــه جلود الذين 
 ÒKاأJ اآمنـــــــوا.. ولكن هنا∑ اآيـــــــات ذات

خا�س بالن�صـــــــبة لل≥ارÇ.. فماذا ي≥و∫ 

�صيîنا الكرË؟

الق���راآن - ب�لن�سب���ة يل – جميع���ه اأت�أث���ر به 
عند قراءته، ف�إذا م� خ�سع الق�رÇ يف تلوته 
وع�����س املوق���ف ف�إن���ه يت�أثر ب�الآي����ت �سواء 
ك�نت اآي�ت ق�س�س اأو عظيم �سنع الب�ري اأو 
التوحيد اأو العقيدة اأو االأحك�م اأو الفرائ�س 

.. الخ.

واأن� اأت�أثر كثرياً ب�أواخر �سورة امل�ئدة يف قوله 
بُْهْم َف�إِنمَُّهْم ِعَب�ُدَك َواإِن تَْغِفْر  تع�ل���ى: {اإِن تَُعذِّ
ِكي���ُم}، وكذلك  لَُه���ْم َف�إِنمََّك اأَن���َت الَْعِزيُز احْلَ
اآي�ت بر الوالدي���ن يف قوله تع�لى: {َوَق�َسى 
َربَُّك اأَالمَّ تَْعبُُدواْ اإِالمَّ اإِيمَّ�هُ َوِب�لَْواِلَديِْن اإِْح�َس�ًن�}، 
وم���ن االآي�ت التي ته���زن اأي�ًس� قوله تع�لى: 
ا ِبَواِلَدِت���ي َومَلْ يَْجَعلِْني َجبمَّ�ًرا �َسِقيًّ�}،  {َوبَرًّ

، وتهزن هزا، وكذلك  فهذه االآي����ت توؤثر يفمَّ
اآي�ت اجلنة وم���� اأعد اهلل عز وجل للمتقن 
نمََّة مِبَ� ُكنتُْم  يف �سورة االأعراف: {اْدُخلُواْ اجْلَ

تَْعَملُوَن}.

• Jتلمذ” على يد ال�صيï علي ا◊ذيفي 
- رحمه اهلل – وJاأKـــــــر” به، فما اأوجه 

هذا التاأKر؟

ال�سيخ علي احلذيفي ك�ن يدر�سن� يف اجل�معة 
م����دة القراءات الع�س���ر، و7 حم��سرات من 
اأ�س���ل 25 حم��سرة، ولقد ت�أث���رت ب�أ�سلوب 
ال�سيخ واأدائه واأ�سبحت اأ�سمع كثريا لل�سيخ، 
فهو من اأكرث القراء املتقنن املجيدين لقراءة 
الق���راآن الكرمي، �سواء من ن�حية املخ�رج، اأو 
االأداء اأو اخل�س���وع والروح�نية، ولقد الزمته 

4 �سنوات يف امل�سجد النبوي.

اأذك���ر يف مرة من املرات اأنني قراأت {واذكر 
اإ�سم�عيل} يف �سورة �س، بحيث نقلت حركة 
الهم���زة اإلى ال�س�كن قبله�، فلم اآت ب�لهمزة، 
فق����ل يل ال�سي���خ: قف ق���ف، اذهب احفظ 
وتع����ل.. فكن� قبل اأن ن�أت���ي للقراءة نح�سب 

األف ح�س�ب، ونراجع االآي�ت ع�سر مرات.

واأذك���ر اأي�س� اأنني كنت قد انتهيت من �سورة 
التوب���ة، وبداأت يف ق���راءة �سورة يون�س فك�ن 
�سوتي �سعيف�ً ال يرتفع، وهو يقول يل: ارفع 
�سوت���ك..، وب�لرغ���م من ذلك فق���د جعلني 
اق���راأ �س���ورة يون�س ك�ملة، وه���ذه اأطول مرة 
ق���راأت فيه� على ال�سيخ، وبعده� ق�ل يل: ي� 
ابن���ى ي� عبد اهلل كرث من القراءة، الأنه �سعر 

اأنه قد اأ�س�بني �سيء.

ال�سي���خ علي احلذيقي ع����مل رب�ن غ�ية يف 
التوا�سع، تقي، ورع، ومل مير عليمَّ مثل ورعه 
وزه���ده،  ولذلك جتد نف�س���ك عندم� تق�بله 

اأن���ك يف ح�ل���ة مه�بة، وهذا مقول���ة �سمعه� 
عن ال�سي���خ حممد املخت�ر ال�سنقيطي »كلم� 
زادت هيب���ة العب���د من اهلل ع���ز وجل زادت 

هيبة الن��س منه«.

ن امل�صايJ ïاأKرت ب�صوJه؟ pن م nم •

الرحم���ن  خلي���ل  ال�سي���خ  بت���لوة  ت�أث���رت 
ق����ري، وال�سيخ حممد اأي���وب، وال�سيخ علي 
احلذيفي.. ولكن الت�أثر احلقيق بقراء م�سر 
وب�ل���ذات ال�سي���خ راغب م�سطف���ى غلو�س، 
وال�سيخ اأحمد نعين���ع، وال�سيخ �سيد �سعيد، 
وال�سيخ حمم���د �سديق املن�س����وي، وال�سيخ 
م�سطفى اإ�سم�عيل رحمة اهلل عليه، وال�سيخ 
�سي���د عبد الع����ل، ولقد ا�ستف���دت منهم يف 
الوقف واالبتداء واملخ�رج، وفني�ت القراءة.

• ن�صـــــــاJ íFوجهونهـــــــا ◊ف¶ـــــــة ال≥راآن 
الكرË؟

اأف�س���ل مرحل���ة �سني���ة للحفظ ه���ي م� بن 
6-12 ع�م، الأنه بعد هذه ال�سن ين�سغل املرء 

ب�أمور احلي�ة، وينبغي على االأهل اأن ي�سجعوا 
ابن�ءهم عل���ى حفظ القراآن الكرمي، ونن�سح 
ب�لتزام حلقة التحفيظ التي فيه� معلم جيد، 

ومك�ف�أة االأبن�ء على احلفظ.

وب�لن�سب���ة لكب����ر ال�س���ن اأن�سحه���م ب�لهم���ة 
الع�لية يف احلفظ ف�هلل عز وجل ي�سر القراآن 
للحفظ، وهن�ك حلقة لكب�ر ال�سن ا�ستمرت 
ملدة خم����س �سنوات ب�مل�سج���د النبوي، كنت 
اأُدر�س فيه�، وك�نت اأعم�ر الطلب فيه� فوق 

االأربعن �سنة.

• cلمة اأخÒة؟
اأ�سكر الق�ئمن على جلنة التعريف ب�الإ�سلم، 
فق���د راأيت فيه� م� يثلج ال�سدر، ب�جته�دهم 
ومث�برته���م، وحر�سهم على الدعوة اإلى اهلل 
ع���ز وجل، وراأيت يف اللجنة اأعم�الً مل اأراه� 
يف اأي جلنة اأخ���رى، وال نلك �سوى الدع�ء 
له���م فه���م ال�سمع���ة الت���ي ت���رق لت�سيء 

للآخرين طريق الهداية.

ال�صوت موهبة والن�صغا∫ به 

عن اإJ≥ـــان الأداA خطاأ cبيــر

»التعريف بالإ�صالم«

 Aصمعة –رتق لت�صي� 

طري≤ الهداية
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ن�ق�سن���� من قب���ل الن�س�ئ���ح الواجب 
تقدميه� للمهتدي اجلديد فور دخوله 
االإ�سلم، وطوفن���� فيه� ب�سكل موجز 
و�سري���ع، و�سنف�س���ل يف ه���ذا املق����ل 
خ�م�سة ه���ذه الن�س�ئح وهي »ال�سر 

على البلء«.

اإن االبت���لء من �س��� اهلل يف خلقه، 
وذل���ك م�سداًق� لقوله تع�ل�������������������ى: 
{َولَنَبْلَُونمَُّك���ْم َحتمَّ���ى نَْعلَ���َم امْلَُج�ِهِديَن 
�ِبِريَن َونَبْلُ���َو اأَْخبَ�َرُكْم}،  ِمنُك���ْم َوال�سمَّ
ولل�س���ر قيمة عظيمة وف�ئدة م�تعة، 
تتمث���ل يف جتدي���د االإمي����ن، وتقوية 

العزم، ودفع الي�أ�س، وحم�ية القلب.

اأن  اجلدي���د  املهت���دي  اأيه����  واعل���م 
دخول���ك للإ�سلم قد يك���ون �سبًب� يف 
االبت���لء، �س���واء ك�ن ذلك م���ن اأهلك 
اأو اأ�سدق�ئ���ك، اأو اأ�سح�ب العمل، اأو 
زملء املهنة، اأو حتى �سرك�ء ال�سكن، 
وذلك يف �س���كل قطيعة اأو �سخرية اأو 
اأذى اأو كيد اأو مكر اأو هجران اأو فقر، 
م�سداًق� لقول���ه تع�ل���ى: {َولَنَبْلَُونمَُّكْم 
���وِع َونَْق�سٍ  ���ْوِف َواجْلُ ِب�َس���ْيٍء ِمَن اخْلَ
ِر  ِمَن ااْلأَْمَواِل َوااْلأَنُْف�ِس َوالثمََّمَراِت َوبَ�سِّ
يَبٌة  �ِبِريَن المَِّذيَن اإَِذا اأَ�َس�بَتُْهْم ُم�سِ ال�سمَّ
ِ َواإِنمَّ� اإِلَيِْه َراِجُعوَن اأُولَِئَك  َق�لُ���وا اإِنمَّ� هلِلمَّ
َعلَيِْه���ْم �َسلَ���َواٌت ِم���ْن َربِِّه���ْم َوَرْحَم���ٌة 

َواأُولَِئَك ُهُم امْلُْهتَُدوَن}. 

ولعلن� نتذكر ق�سة ذلك ال�س�ب الذي 
ك�ن يعمل يف اإحدى ال�سرك�ت، وك�نت 
تق���ع ب�لقرب من م�سجد، فبداأ ي�سمع 
االأذان ال���ذي مل يك���ن غريًب� ب�لن�سبة 

ل���ه، اإذ فيه عب�رة ك�ن يعرفه� من قبل 
يف بلده وهي »ال اإله اإال اهلل«. 

ومل���� ك�ن ال�سك���ن اخل�����س ب���ه داخل 
االأذان  ي�سم���ع  ك�ن  فق���د  ال�سرك���ة، 
خم����س مرات يف الي���وم، حتى تعرف 
عل���ى ع�مل هندي م�سل���م يعمل معه، 
وتن�ق����س مع���ه م���راًرا وتك���راًرا حول 
االأذان واالإ�س���لم، حت���ى اأو�سل���ه اإلى 
جلن���ة التعري���ف ب�الإ�س���لم، وهن����ك 

اأ�سلم بف�سل اهلل.

 هذا االأم���ر مل يعجب رفق�ء امل��سي 
-غري م�سلمن-  الذين ك�نوا يعملون 
مع���ه يف ال�سركة، خ��سة اأنهم ميثلون 
االأغلبي���ة الع�ملة، فق�م���وا ب�لو�س�ية 
وكي���د املك�ئد عند امل�سوؤولن واتهموه 

ب�أنمَّه مهمل يف العمل وغري منتج.

ويوًم� بعد يوم ازداد ا�سطه�د زملئه 
ل���ه، خ��سة اأنه قطع علقته بهم بعد 
اإ�سلمه، فك�ن ال يحدثهم، وال يجل�س 
معه���م، وامتن���ع ع���ن �س���رب اخلمر، 
ف��ستمروا يف م�س�يقته واإيذائه، حتى 

جنحوا يف طرده من ال�سركة.

املهت���دي  ه���ذا  �سع���ي  يتوق���ف  ومل 
اجلدي���د يف البحث عن م�سدر للرزق 
يف مك�ن اآخر، و�سر على ابتلئه يف 
فقدان عمله ب�سبب دينه اجلديد، اإلى 
اأن منمَّ اهلل عليه بعمل جديد يف نف�س 
تخ�س�س���ه ب�إحدى ال�سرك�ت الكرى، 

و�س����ر الي���وم اأح���د م�س���وؤويل ه���ذه 
املوؤ�س�سة بف�س���ل �سره على االبتلء 
ومت�سك���ه ب�الإ�سلم، خ��س���ة اأنه ج�ء 
ع���ن قن�عة ك�مل���ة وعزمية يف معرفة 

احلق.

ر�س�لتي ل���ك اأيه� املهتدي اجلديد اأن 
تغر�س قيمة ال�سر يف قلبك، وتتخلق 
به� ب�عتب�ره� مفت�ح الثب�ت على الدين 
اجلديد والنج����ة يف الدني� واالآخرة، 
الأنك قد تفنت يف دينك ب�سبب بيئتك 
وحميط���ك الذي ترعرعت فيه طوال 
عم���رك قب���ل االإ�سلم، لذل���ك علمَّمن� 
ر�سول اهلل �سل���ى اهلل عليه و�سلم يف 
اأدعيت���ه »...وال جتع���ل م�سيبتن���� يف 
دينن����«، الأنمَّ م�سيب���ة الدني� اأهون من 

م�سيبة يف الدين.

واعلم اأخي املهتدي اأن �سرية االأنبي�ء 
والر�سل عليهم ال�سلة وال�سلم بدًءا 
من �سيدن� اآدم علي���ه ال�سلم وخت�ًم� 
ب�سي���د املر�سل���ن حمم���د �سل���ى اهلل 
علي���ه و�سلم تو�س���ح اأنمَّ ال�سر �سي�ء 
املوؤمن، وهو ن�س���ف االإمي�ن، ومفت�ح 

الفرج. 

اأخ���رًيا ن�سيحت���ي لك اأيه���� احلبيب 
اأن تر����س عل���ى ال�س���ر والثب����ت 
عل���ى االإمي����ن، ف�لق�ب�س عل���ى دينه 
ك�لق�ب�س على اجلمر، الأنك �ستواجه 
كثرًيا من امل�س�ئب والفنت وال�سبه�ت 
ب�سبب دينك، وكم� ق�ل بع�س ال�سلف 
»م���� يل ال اأ�س���ر، وق���د وعدن اهلل 
على ال�سر ثلث خ�س�ل، كل خ�سلة 

منه� خري من الدني� وم� عليه�«. 
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املدير الع�م 
للجنة التعريف ب�الإ�سلم

ر�صاFل دعوية

جما∫ ال�صطي

 Aاإ‰ا يكون البتال

على قـــــدر الإÁـان
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اإعداد: التحرير

 Aالعلما Òهذه ‹موعة من ال�صهادات اأد¤ بها م�صاه

املن�صـــــــفÚ الغربيÚ، املاأمونÚ يف �صهاداJهم، املوKوق 

ا  لكل  ا، فكانت �صـــــــهاداJهم لالإ�صالم دح�صً vفيهم علمي

 ïرها التاري sلمة ح≤ �صـــــــطcا لكل �صـــــــبهة،  و vورد Aافرتا

على األ�صنتهم.

العدد )105( �� نوفمر 2011 �� ذواحلجة 281432

قالوا يف الإ�صالم

ن للغة العربية
qال≥راآن مك

تقوم به�، 
»لقد حقق القراآن معجزة ال ت�ستطيع اأعظم املج�مع العلمية اأن 

ة العربية يف االأر�س بحيث لو ع�د اأحد اأ�سح�ب ر�سول 
ذلك اأنه مكهّن للغ

مت�م التف�هم مع 
�سوًرا له اأن يتف�هم 

ين� اليوم لك�ن مي
اهلل (]) اإل

العربية، بل مل� وجد �سعوبة تذكر للتخ�طب مع 
املتعلمن من اأهل اللغة 

�س�د. وذلك عك�س م� يجده مثلً اأحد مع��سري 
ال�سعوب الن�طقة ب�ل

»رابيليه« من اأهل القرن اخل�م�س ع�سر الذي هو اأقرب اإلين� من 

�سر القراآن، من ال�سعوبة يف fl�طبة العدد االأكر من 
ع

 اليوم«. الفرن�صي ايتÚ دينيه
فرن�سيي

اخل�صو´ والوقار والبعد عن اخلرافات من حما�صن ال≥راآن

»اإن من �سمن حم��سن القراآن العديدة اأمرين وا�سحن جًدا اأحدهم� 

علمة اخل�سوع والوق�ر التي ت�س�هد دائًم� على امل�سلمن عندم� يتكلمون 

عن املولى وي�سريون اإليه.. والث�ن خلوهّه من الق�س�س واخلراف�ت وذكر 

العيوب وال�سيئ�ت، اإلى اآخره، االأمر الذي يوؤ�َسف كثرًيا لوقوعه بكرثة 

فيم� ي�سميه امل�سيحيون »العهد القدمي«..«. الإ‚ليõي عبد اهلل cويليام

الإب≥اA على ال�صريعة ب≥اA الإ�صالم

»اإذا ق�م اأحد ينكر ال�سريعة من حيث �سلحيته� ك�ن عمله هذا كفًرا ومروًق�، 

وهذه حقيقة تف�سر الهزة التي �سعر به� امل�سلمون يف جميع اأرج�ء الع�مل، عندم� 

اأقدمت اجلمهورية الركية على اإلغ�ء ال�سريعة جملة. ولعلني غري flطÅ يف 

اعتق�دي، واإن ك�ن اعتق�دي �س�دًرا عن الت�سور واحلد�س، اأن احرام ال�سريعة ال 

يزال لب التفكري االجتم�عي االإ�سلمي، واأن االإبق�ء على ال�سريعة يرتبط به بق�ء 

االإ�سلم اأو زواله من حيث هو نظ�م موؤ�سل. اأم� االحرام الذي اأتدث عنه فلي�س 

ومب�نيه�«. هاملتون cبمن ال�سروري اأن يعني التقدير لكل تف�سري ومبنى من تف�سريات القرون الو�سطى 

م دين حرcي
لإ�صال

ا

ت امل�سلمن يف ميدان البحث 
ب ن�س�ط�

».. اأن من واج

قيقة دين 
هنوا« اأن االإ�سلم هو يف احل

علم.. اأن »ير
وال

د امل�سلمن بعد عون اهلل 
طيع بف�سل جهو

حركي ي�ست

عبودية 
ر االإن�س�ن من ال  ثورية ترهّ

ن ي�سكل قوة
اأ

 تقوده 
لكة، واأن

مرة امله
لقوة املد

للقوة وخ��سة ا

طوير قدراته 
متكنه من ت

لبنهّ�ء و
اإلى التقدم ا

تلفة«. 
�بية املخ

ك�ن�ته االإيج
واإم

ميلة قرار
ج

ر ال≥لوب
ياأ�ص

لإ�صالم 
ا

»بعد اأن در�ست االأدي�ن املختلفة يف الع�مل تو�سلت اإلى اال�ستنت�ج اأن االإ�سلم 

ن به وكذلك الذين ال 
ي يوؤثر يف اأولئك الذين يوؤمنو

هو الدين الوحيد الذ

 الب�سر 
�سر قلوب

م اأنه ي�أ
سواء. ف�أعظم ف�سيلة للإ�سل

يوؤمنون به على حدهّ �

ج�ذبية 
غريًب� و

ق�ئية، ومن اأجل هذا جتد يف االإ�سلم �سحًرا 
�سورة تل

ب

اأوليفر
ري امل�سلمن«. 

ت املتفتحة من غ
 العقلي�

اإليه� ذوي
عظيمة جتتذب 
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م���� ال �سك في���ه اأن للكعبة خ�سو�سية 
كبرية يف االإ�س���لم، ب�عتب�ره� اأول بيت 
و�سع للن��س وقبلة امل�سلمن يف �سلواتهم، 
وحوله���� يطوف���ون يف حجهم وعمرتهم، 
وته���وي اأفئدته���م وتتطلع اإل���ى الو�سول 
اإليه���� من كل اأرج�ء الع����مل، وهي اأي�ًس� 
البيت احل���رام، و�سميت بذلك الأن اهلل 
ح���رم القت�ل فيه�، ويعتره���� امل�سلمون 

اأقد�س مك�ن على وجه االأر�س.

وترتب���ط الكعب���ة ب�أح���د اأرك�ن االإ�سلم 
اخلم�سة، واخت�سه� اهلل �سبح�نه وتع�لى 
ب�آي�ت بين�ت تبن حرمته� وتغليظ جرم 
ارتك�ب الذنب فيه�، م� يجعل له� ت�أثرًيا 
���� من الهيب���ة واجللل، حتى على  خ��سًّ
نفو����س غري امل�سلمن، يقول اهلل تع�لى: 
َة  َع ِللنمَّ�����سِ لَلمَِّذي ِبَبكمَّ َل بَيْ���ٍت ُو�سِ {اإِنمَّ اأَومَّ
ُمَب�َرًك� َوُه���ًدى لِّلَْع�مَلَِن ِفيِه اآيَ�ٌت بَيِّ�نَ�ٌت 
 ِ َق�ُم اإِبَْراِهي���َم َوَمن َدَخلَُه َك�َن اآِمًن� َوهلِلهّ ممَّ
َعلَ���ى النمَّ�����سِ ِحجُّ الَْبيْ���ِت َم���ِن ا�ْستََط�َع 
نمَّ اهلل َغِنيw َعِن  اإِلَيْ���ِه �َسِبيًل َوَمن َكَفَر َف�إِ

الَْع�مَلَِن}.

وم�س�ه���دة الكعب���ة وجم���وع امل�سلم���ن 
يطوف���ون حوله� ينعك����س ب�سكل اإيج�بي 
وفع�ل على وجدان امل�س�هد وم�س�عره، 
تقول اإحدى الداعي����ت بلجنة التعريف 
ب�الإ�س���لم: اإن ن�سراني���ة اأ�سلمت ب�سبب 
م�س�هدته���� للكعب���ة واجلم���وع تط���وف 
حوله���� يف مو�س���م احل���ج، اإذ ك�ن ه���ذا 

امل�سهد �سبًب� يف اإ�سلمه�.

وميك���ن الق���ول اإن للكعب���ة ت�أث���رًيا 
جليًّ���� يف النفو����س، ت�سديًق���� لقوله 
تع�ل���ى عن البيت {ُهًدى لِّلَْع�مَلَِن}، 
و»الع�مل���ن« تعن���ي هن�، كم���� يقول 
بع����س املف�سري���ن، جمي���ع الب�س���ر، 
م�سلم���ن وغ���ري م�سلم���ن، ويوؤك���د 
ذلك الداعي���ة الفلبين���ي يف اللجنة 
(حمم���د وهيبي) فيم� ح���دث بينه 
وب���ن بع�س الفلبيني���ن مل� �س�أل عن 
الكعب���ة والتف����ف الن�����س حوله����، 
ومل�ذا يقد����س امل�سلمون هذا املك�ن، 
فب���ن له���م اأن ه���ذا امل���ك�ن مث�ب���ة 
للن�����س واأمن  له���م، فمن دخله ك�ن 
اآمن����، وجعل���ه اهلل قبل���ة للم�سلمن 
جميًع�، وجعله مب����رًك�، واأق�سم به. 
فق�ل���وا له: نح���ب اأن نذه���ب اإليه، 
فق�ل لهم لكي تذهبوا اإليه يجب اأن 
ت�سلم���وا ف�أ�سلموا جميًع����، وب�لفعل 
” تر�سيحه���م الأداء العمرة من قبل 

اللجنة وحقق اهلل رج�ءهم.

وكذلك ت�سرن� ق�س���ة االأخ جم�ل 
ال�سط���ي مدير اللجن���ة عندم� ق�ل: 
ذهبن���� ذات م���رة ل�س���لة العيد يف 
بريط�ني����، فح�سر اأح���د الهنود من 
ط�ئف���ة ال�سيخ اإلى املرك���ز، ف�س�ألته 

هل اأنت م�سلم؟ ق�ل: نعم اأن� م�سلم، 
ث���م ق����ل: اأن���� يف احلقيق���ة �سيخي 
ولكن���ى اأوؤم���ن اأن ه���ذه الكعبة بيت 
ينفط���ر  اأ�س�هده����  فعندم����  اهلل، 
قلبي بقوة، فلم����ذا ال ت�سمحون لن� 
ب�أن نذهب اإليه�، فقلت له: هل لكم 
مع�ب���د؟ ق�ل: نعم، قلت هذه املع�بد 
األي����س له� طقو�س معين���ة لدخوله� 
والتعبد فيه�؟ ق�ل: نعم، قلت: م�ذا 
لو اأن اأح���ًدا خ�لف هذه االإجراءات 
وتل���ك الطقو�س؟ ق����ل: نغ�سب وال 
ن�سم���ح له اأن يخ�لف هذه القوانن، 
قلت: هل ت�سمح���ون ب�أن يكون غري 
�سيخ���ي م�س���وؤوال عن ه���ذه املع�بد 
وتنظي���م الدخ���ول اإليه�؟ ق����ل: ال، 
قل���ت: مل�ذا؟ ق�ل: الأن غري ال�سيخي 
ال علم له بطقو�س الدي�نة، وب�لت�يل 
ال ي�ستطي���ع تطبيقه���� كم���� يج���ب 
ويحتم���ل اأن يغ�س، قل���ت له: كذلك 
الكعب���ة جعله� اهلل قبل���ة امل�سلمن، 
وب�لت�يل ال يقوم عليه� اإال امل�سلمون، 
وجعل لدخوله� �سرًط� واحًدا، وهو 
اأن يك���ون من امل�سلمن، واأن� اأدعوك 

لكي تقراأ وتتعرف على االإ�سلم.
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هدi ونور

مدير اأفرع 
جلنة التعريف ب�الإ�سلم

منيف العجمي

الكعبـةرؤيـة
هوDلA اأ�صلموا مل�صاهدJها

ا  vا خا�صÒًKاأJ للكعبة

Úامل�صلم Òعلى نفو�س غ
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عمر الإن�صـــــــان يف الدنيا ق�صـــــــÒ.. ولكن 

هـــــــذا العمـــــــر قـــــــد يطـــــــو∫ Ãـــــــا ي≥دمـــــــه 

�صـــــــاحبه من اأعمـــــــا∫ خÒيـــــــة، وÒãcون 

مـــــــن اأبنـــــــاA هـــــــذا البلد الطيـــــــب الكويت 

 sي، فعمÒهم يف العمـــــــل اخلJاأفنـــــــوا حيا

 oلîاملعمـــــــورة، ومل ي Aاأنحـــــــا Òهـــــــذا اخل

طر اإل وcان للعمل  oبلد منـــــــه، ومل يكن ق

اخلÒي الكويتـــــــي اأKرl فيه، ف�صـــــــاًل عما 

 AلDبـــــــذره الكويتيون داخل بلدهـــــــم.. هو

الرجا∫ هم حم�صـــــــنو الكويت، ولذا فاإننا 

يف cل عـــــــدد �صـــــــو± ن≥دم �صî�صـــــــية من 

Jل∂ ال�صî�صـــــــيات التي بذرت اخلÒ يف 

cل مكان لنتن�صم عبÒ �صÒهم العطرة. 

فت�صـــــــبهوا بهم اإن مل Jكونوا مãلهم.. اإن 

.ìالت�صبه بالرجا∫ فال

ن�صاأJه

�س�ح���ب هذه ال�سرية ه���و املرحوم ب�ملرحوم 
ب�إذن اهلل تع�لى �سلط�ن بن اإبراهيم بن علي 
ب���ن كليب ب���ن علي ب���ن في�سل ج���ده كليب، 
اأخ���وه خ�س���ري ب���ن عل���ي ج���دهّ اآل خ�لد بن 
خ�سري وينتهي بهم الن�سب اإلى قبيلة »عنزة 

العدن�نية« يف جزيرة العرب وب�دية ال�س�م.

ولد �سلط�ن رحمه اهلل �سنة 1307ه� املوافق 
1889م يف الكويت ون�س�أ وتعلم يف كت�تيبه�.

�صJÒه

ك�ن حب���ه لبل���ده وغريته علي���ه مث�ر حديث 
اأقرانه، يقول ال�سيخ عبد اهلل النوري رحمه 
اهلل: اإن �سلط����ن الكليب مثل �سمعة ترق 

يف �سمت لتنري ليل االآخرين املظلم.

تط���وع �سلط����ن يف اجلمعي���ة اخلريية التي 
ت�أ�س�س���ت ع����م 1331ه�، فجعل م���ن نف�سه 
مر�س����ً فيه���� وم�سمداً بل اأج���ر اإال ثواب 
اهلل تع�ل���ى، ومل يك���ن �سلط����ن يع���رف عن 
الطب �سيئ����ً لكنه تطوع ليتعل���م م� يفيد به 

اأبن�ء وطنه يف وقت ك�ن الطب فيه ن�دراً.

عندم���� ق����م املخل�سون م���ن اأبن����ء الكويت 
بت�أ�سي����س املدر�س���ة املب�ركي���ة �سنة 1330ه� 
وقرروا بن�ءه���� تطوع �سلط�ن الكليب فجعل 
من نف�سه م�سرًف� على البن�ء وح�ث�ً مواطنيه 
عل���ى االإنف����ق يف �سبي���ل اهلل الإق�م���ة اأول 
موؤ�س�س���ة علمي���ة يف وطنهم وك�ن رحمه اهلل 
ير�سى حت���ى ب�لنزر الي�س���ري من امل�ل من 
يريد اأن يترع موؤمًن� ب�أن االإنف�ق يف ت�أ�سي�س 

مدر�سة اإحي�ء للعلم الذي اأمرن� اهلل به.

ومثلم� ك�ن له من جهد يف املدر�سة املب�ركية 
مل ي�أُل �سلط�ن جه���داً يف امل�س�ركة بت�أ�سي�س 

املدر�سة االأحمدية.

�س����رك يف الدف����ع ع���ن وطن���ه يف ح���رب 
اجلهراء فحمل ال�سلح وجلب املوؤن وخ��س 
البحر وحر�س ليًل، وك�ن جندي� flل�س� يف 

جنديته، وك�ن احتم�ل ا�ست�سه�ده وارداً.

 ∑GP ‘ •ƒ≤°ùdG ≈∏Y ∂°ThCG óé°ùe øe Ée
الوق���ت اإال وق�م �سلط����ن م�سمراً عن �س�عد 

اجلد الإ�سلحه وترميمه و�سي�نته مب�س�عدة 
اأهل اخلري من الكويتين.

وح���ن اأو�سك م�سج���د ال�س���وق الكبري على 
 º¡H ø¶j ø```e ≈dEG ¿É£∏°S Ö```gP •ƒ```≤°ùdG
خ���رًيا يحثهم على اإ�سلح���ه، ولكن ال�سيدة 
�س�ه���ة ال�سق���ر علم���ت ب�الأم���ر وطلبت من 
�سلط����ن اأن يق���وم ب�إ�سلح���ه وترميمه على 
ر ع���ن �س�عده وبداأ  نفقته���� اخل��سة.. ف�سمهّ
يف التنفي���ذ ف���وراً وا�سع����ً ن�س���ب عينيه اأن 
ينته���ي من���ه يف اأقرب وقت مك���ن حتى ال 

يُحرم امل�سلون من ال�سلة فيه.

وقد ذك���ر ال�سيخ عبداهلل الن���وري يف كت�به 
»خ�ل���دون يف ت�ري���خ الكوي���ت« اإن اأول من�رة 
بنيت يف الكويت على الطراز احلديث بن�ه� 
�سلط����ن يف م�سجد ال�س���وق يف حمل املن�رة 
الق�ئم���ة االآن وقد ” بن����ء امل�سجد يف ربيع 

االأول �سنة 1353ه�.

�س�رك �سلط�ن الكليب يف العديد من املج�ل�س 
وق�م ب�خلدم�ت الع�مة، ومن اأبرز اإ�سه�م�ته 
اإدارة املكتبة االأهلية، والبلدية، وعمل مديًرا 
ل�سركة الكهرب����ء، وع�سًوا ب�ملجل�س البلدي، 

ثم ع�سًوا يف املجل�س الت�سريعي.

وفاJه 

تويف رحمه اهلل تع�لى يف يوم 27 ذي القعدة 
ع�م 1371ه� املوافق 18 اأغ�سط�س 1952م 
بعد حي�ة ع�مرة ب�لكف�ح واجله�د واالإخل�س 
 ÊÉØàdGh äGòdG QÉµfEG ‘ ájƒ«◊Gh •É°ûædGh

يف �سبيل امل�سلحة الع�مة.

سلطان بن إبراهيم الكليب..    

نموذج لرعايــة 
المساجد

العدد )105( �� نوفمر 2011 �� ذواحلجة 301432

حم�صنو الكويت

بنى اأو∫ منارة بالكويت على 

 åا◊دي Rالطرا

 Òãرميــم الكJ و�صـــــار∑ يف

من امل�صاجــــد 
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بزÆ يف ال�سنوات االأخرية جنم م�سروع جديد 
متميز يف جم�ل تفيظ القراآن الكرمي هو 
م�سروع االأترجة الذي ن�س�أ بجمهورية م�سر 
وزارة  �س�رعت  ثم  املني�،  العربية مبح�فظة 
االأوق�ف بدولة الكويت لل�ستف�دة من هذا 
امل�سروع وب�درت ب�إن�س�ئه وجنحت يف ن�سره 
اجلهد  لهذا  وتتمة  الكويت،  دولة  ربوع  يف 
الت�بعة  الفحيحيل  زك�ة  فقد �س�رعت جلنة 
جلمعية النج�ة اخلريية يف تبني هذه الفكرة 
الت�بعة  العثم�ن  زك�ة  جلنة  حلقته�  وثم 
جلمعية النج�ة اخلريية لل�ستف�دة مبنهجية 
وا�سراتيجية وخرات هذا امل�سروع املتميز 
منهجة  واأ�س�س  قواعد  على  يقوم  الذي 
الكرمي، حيث متيزت عن  القراآن  تعليم  يف 
الذكور  من  ال�سغ�ر  بتعليم  االأوق�ف  وزارة 

واالإن�ث.

قراًرا  العثم�ن  زك�ة  جلنة  اتخذت  وقد 
 ،2010 ين�ير  �سهر  يف  مركز  اأول  ب�فتت�ح 
10 جمموع�ت  للدرا�سة واحلفظ  وتقدمت 
درا�سية كل جمموعة تتوي على 15 ط�لًب� 
الدرا�سي  الع�م  يف  وذلك  االأعم�ر،  كل  من 
الث�ن  الع�م  التحقت يف  ثم   2010/2009

ليحتوى  جديدة  درا�سية  جمموع�ت    10

درا�سية،  20 جمموعة  بذلك على  امل�سروع 
اأي م� يزيد على 300 ط�لب وط�لبة، وتقدم 
يف الع�م احل�يل2012/2011  20 جمموعة 
والط�لب�ت  الطلب  عدد  لي�سل  جديدة 
بعد  600 ط�لب وط�لبة  يقرب من  م�  اإلى 

ا�ستيع�ب جميع املتقدمن واملتقدم�ت.

اأهدا± امل�صرو´

تفيظ  يف  االإ�سه�م  اإلى  امل�سروع  يهدف 
ا�ستكم�اًل  امل�سلمن،  الأبن�ء  الكرمي  القراآن 
للجهود  االأخرى الق�ئمة، من خلل تفيظ 
متميزة،  منهجية  بطريقة  الكرمي  القراآن 

يف  الكرمي  القراآن  واأخلقي�ت  قيم  وتعزيز 
نفو�س الدار�سن، وربط الفرد امل�سلم بكت�ب 
و�سلوًك�،  وعمًل  وعلًم�  حفًظ�  تع�لى  اهلل 
ون�فع  مفيد  هو  فيم�  امل�سلم  وقت  واغتن�م 

له وملجتمعه. 

‡يõات امل�صرو´

وفق  تتم  الدرا�سة  ب�أن  امل�سروع  هذا  يتميز 
مراجعة  على  ي�ستمل  ومنظم  موحد  منهج 
وحفظ القراآن الكرمي، والركيز على جودة 
ال  املجموعة  اأفراد  وعدد  واالأداء،  احلفظ 
يزيد على 15 يف الغ�لب، كم� اأن الدرا�سة 
ظروف  مع  وتتوافق  الع�م،  طوال  م�ستمرة 
وم�س�غل وارتب�ط�ت الدار�سن، فهي حلقت�ن 
اأ�سبوعيًّ� ومبعدل �س�عة ون�سف لكل حلقة.

يتع�مل امل�سروع مع جميع ال�سرائح العمرية 
الذكور  من  فوق،  فم�  �سنوات   5 �سن  من 
واالإن�ث، ويقوم ب�لتدري�س نخبة متميزة من 
ويق�سم  الكرمي،  القراآن  ومعلم�ت  معلمي 
العمرية  الفئة  ح�سب  الدرا�سي  املقرر 
املتفوقن  تكرم  اللجنة  اأن  كم�  للدار�سن، 
قيمة،  بجوائز  درا�سي  ف�سل  كل  نه�ية  يف 

والتقومي امل�ستمر طوال فرة الدرا�سة.

التوا�سل  هو  امل�سروع  هذا  مييز  م�  واأبرز 
االأمور، وهن�ك  اأولي�ء  امل�ستمر واملت�بعة مع 
ملف مت�بعة يومي للدار�س، ومينح اخلريجون 
�سنًدا مت�سًل ب�لنبي �سلى اهلل عليه و�سلم. 

ن¶ام الدرا�صة

م الدار�سون يف املركز اإلى جمموع�ت،  يق�سهّ
والدرا�سة  دار�ًس�،   15 ت�سم  جمموعة  كل 
يوم�ن يف االأ�سبوع لكل جمموعة بواقع ثلث 
�س�ع�ت اأ�سبوعيًّ�، كم� اأن الدار�سن يوزعون 
العمرية  الفئة  ح�سب  جمموع�ت  على 

والقدرات.

نه�ية  واختب�رات  �سهرية  اختب�رات  وهن�ك 
احللقة  وقت  ويق�سم  درا�سي،  ف�سل  كل 
و30  للمراجعة  دقيقة   30 اإلى  للمجموعة 
املنهج  لقراءة  دقيقة  و30  للت�سميع،  دقيقة 

اجلديد. 

الع�م  نه�ية  اختب�رات  يف  الن�جحون  ينتقل 
الدرا�سة يف  تبداأ  حيث  الت�لية،  ال�سنة  اإلى 
بداية �سهر اأكتوبر وتنتهي يف منت�سف �سهر 
يونيو، وهن�ك برن�مج �سيفي يبداأ يف نه�ية 
�سهر يونيو وينتهي يف نه�ية �سهر اأغ�سط�س 

من كل ع�م.

احت�صنت 600 طالب وطالبة يف العام ا÷ديد

أترجة زكاة العثمان.. رائدة تحفيظ القرآن الكريم

م�صاريع دعوية
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J≥ع اإندوني�صـــــــيا يف جنوب �صرق اآ�صيا وJ�صم 

17508 جـــــــõر. ويبلـــــــ≠ عـــــــدد �صـــــــكانها نحو 

238 مليـــــــون �صـــــــî�س، وهـــــــي بذل∂ –تل 

املرcـــــــõ الرابع بÚ دو∫ العامل من حيå عدد 

ال�صـــــــكان. وياأJي القت�صـــــــاد الندوني�صي يف 

املرJبة الãامنة ع�صـــــــرة عاملًيا cاأcرب اقت�صـــــــاد 

من حيå الناœ املحلي الإجما›.

بداأ العـــــــرب يتوافدون اإ¤ اإندوني�صـــــــيا منذ 

ال≥رن الãالå ع�صر امليالدي، وJ≥و∫ املراجع 

 õcاأن�صـــــــاأوا لأنف�صهم مرا Úار امل�صـــــــلمŒ اإن

Œارية على �صواحل �صومطرة و�صبه جõيرة 

املاليو من وقت مبكر، رÃا من اأواخر ال≥رن 

 Úsالهجري åالـــــــãـــــــل ال≥ـــــــرن الFواأوا Êـــــــاãال

ـــــــÚ)، ويف اأواFل  sامـــــــن والتا�صـــــــع امليالديãال)

ال≥ـــــــرن التا�صـــــــع الهجري (اخلام�س ع�صـــــــر 

ينo الإ�صـــــــالمي ينت�صـــــــر  uامليـــــــالدي) بـــــــداأ الد

ب�صـــــــرعة يف اأطرا± الدولة، وJغلغل الإ�صالم 

ب≥وة يف املناط≤ الإندوني�صية التي مل JتاأKر 

 ï qبا◊�صـــــــارات الهندو�صـــــــية ال�صـــــــاب≥ة، ور�ص

الإ�صالم وجوده يف املنط≥ة.

يف ه���ذا اللق����ء �سوف ن�سبح م���ع داعية من 
اأهل هذا البلد املعط�ء الكويت حمل على 

ع�تقه اأن يذهب بدعوته اإلى اأق�سى االأر�س 
كم���� ك�ن يفع���ل االأج���داد، فهو يذه���ب اإلى 
دول جن���وب �سرق اآ�سي���� ح�مًل االأطن�ن من 
امل�س�ح���ف والكت���ب واالأ�سرط���ة.. م�ستعين� 
ب����هلل ثم بدعم جلنة التعري���ف ب�الإ�سلم له 
يف اأداء املهمة التي اأخذ على ع�تقه تنفيذه� 

م� دامت تدب فيه احلي�ة.

ك���م نح���ن بح�جة اإل���ى الكثريين م���ن اأمث�ل 
الداعي���ة عب���د الرحم���ن الظف���ريي لنقول 
للع����مل ه� ه���م اأجدادن� قد ع����دوا اإلى اأداء 
دوره���م يف الدع���وة اإل���ى اهلل، وي�سدق فين� 
قول اهلل تع�لى: {ِمَن امْلُوؤِْمِنَن ِرَج�ٌل �َسَدُقوا 
ن َق�َسى نَْحَبُه  َ َعلَيِْه َفِمنُْهم ممَّ َم� َع�َهُدوا اهللمَّ
لُوا تَبِْديًل}.. ف�إلى  ن يَنتَِظُر َوَم� بَدمَّ َوِمنُْهم ممَّ

تف��سيل اللق�ء...

• مـــــــاذا “ãل الدعوة بالن�صـــــــبة للداعية 
عبد الرحمن ال¶فÒي؟

ال تخف���ى عليكم قيمة الدع���وة اإلى االإ�سلم 
وف�سله���� عند اهلل عز وجل، ق�ل ر�سول اهلل 
]: »الأن يه���دي اهلل ب���ك رجًل واحدا خري 
ل���ك من حمر النعم«، ويق���ول اهلل عز وجل: 
ْكَم���ِة َوامْلَْوِعَظِة  {اْدُع اإِِل���ى �َسِبي���ِل َربَِّك ِب�حْلِ

�َسنَِة} فواجب علين� تبلي≠ دعوة اهلل اإلى  احْلَ
الن��س امل�سلم منهم وغري امل�سلم، ويقول ]: 

»بلغوا عني ولو اآية«.

فواجب���ي جت����ه ربي ال���ذي منهّ عل���يمَّ بنعمة 
االإ�سلم اأن اأعمل على دعوة الن��س الأخرجهم 

من الظلم�ت اإلى النور.

• ما الو�صاFل التي Jدعون بها؟

نح���ن ن�ستخدم يف ميدان الدعوة العديد من 
الو�س�ئل ومنه� الكت�ب وال�سريط والكتيب�ت 

والراجم املختلفة.

• منـــــــذ متـــــــى بـــــــداأ” العمـــــــل يف ‹ا∫ 
الدعوة اإ¤ اهلل؟

منذ ثم�ن �سنوات م�ست، وك�نت الرحلت 
اإلى دول اخلليج و�سرق اآ�سي�.

17508 جزر في إندونيسيا 
بحاجة إلى دعمكم.. 

فهل من مبادر؟!

الداعية عبدالرحمن ال¶فÒي منا�صدًا:

العدد )105( �� نوفمر 2011 �� ذواحلجة 321432

امل�صلمون حو∫ العامل

Áكــن ال≥يـــام بالواجـــــب 

ا  vصي�îالدعــوي �ص

اأو بالنيابـــــة بالتبــــــــر´ 

للجمعيات اخلÒيــــــــة
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ا◊اجة اإ¤ الدعوة

• وcيف cانت البدايات؟

يف البداية مل اأكن اأت�سور مدى ح�جة الدول 
االأخ���رى اإل���ى الدعوة، ف�الإ�س���لح الداخلي 
ك�ن يف ت�سوري اأه���م من اأي �سيء، وعندم� 
�س�ف���رت وجتول���ت و�س�هدت راأي���ت ح�جة 
ه���وؤالء الن��س امل��سة اإلى الدعوة. وك�ن ذلك 
يف ع����م 2003 حيث كن���ت اأذهب اإلى خ�رج 
الكوي���ت ك�س�ئ���ح، واأ�سطح���ب مع���ي الكتب 
واالأ�سرط���ة. هن����ك اكت�سف���ت اأن امل�سلمن 
وغ���ري امل�سلم���ن بح�جة ملعرف���ة الكثري عن 
االإ�س���لم، ف�أخ���ذت اأكثف ن�س�ط���ي يف هذا 

االجت�ه.

• cيف Jطور الأمر فاأ�صـــــــبحتم Jوجهون 
ن�صاطكم الدعوي اإ¤ Jل∂ الدو∫؟

ك�ن���ت اأول دولة زرته� ت�يلند، وهن�ك بداأت 
التجرب���ة، فعندم� قم���ت بتوزيع م� معي من 
كتب واأ�سرط���ة وجدته� تنفد �سريع�ً، فقمت 
بتكرار التجربة يف دولة جديدة وهي م�ليزي� 
ويف ه���ذا املرة قمت بتجهي���ز عدد كبري من 
امل�س�حف والكتب واالأ�سرطة، وهن�ك قمت 
بتوزيعه����، فكنت اإذا ركب���ت ت�ك�سي�ً اأعطيت 
ال�س�ئ���ق �سريط����، اأو كت�ب����، بل كن���ت اأقوم 
ب�لتوزي���ع على املحلت، وبعد م�ليزي� قررت 
اأن اأذهب اإلى اندوني�سي�، وك�ن ذلك يف الع�م 

.2005

يف هذا الع�م بداأت التو�سع يف م�سروع توزيع 
الكت���ب واالأ�سرطة، وق���ررت اأن اأق���وم بهذا 
العم���ل ب�سكل منظم، خ��س���ة بعدم� اأدركت 
م���دى احل�ج���ة اإل���ى ن�س���ر الوع���ي الفكري 
والثق����يف، وب���ث ال���روح االإمي�ني���ة والعل���وم 

ال�سرعية لدى هوؤالء الن��س.

هن� عرفت طريق اللجنة حيث تقوم ب�لدعوة 
ب���كل اللغ����ت، وفعًل وجدت �س�لت���ي ب�للغة 
االندوني�سية، واأعطون كمية كبرية واحلمد 
اهلل قم���ت بتوزيعه� هن�ك، ووج���دت اإقب�الً 

�سديداً على الكت���ب وامل�س�حف واالأ�سرطة، 
 ≈dEG âbƒdG ∂dP òæe •É```°ûædG Gòg ôªà°SGh

االآن.

• ما الأماcن التي J≥ومون بتوRيع الكتب 
فيها باندوني�صيا؟

يف  يك���ون  الندوني�سي����،  و�سولن����  مبج���رد 
ا�ستقب�لن���� اأح���د املر�سدي���ن ويعم���ل �س�ئق�ً 
حيث تكون املحطة االأولى ج�كرت�، ثم ننتقل 
اإل���ى القرى، وه���ذا املر�سد يق���وم ب�إعلمن� 
ب�أك���رث املن�ط���ق احتي�ج�ً للكت���ب والن�سرات 

واالأ�سرطة فنتوجه له�.

• هل هنا∑ من ي�صاعد∑ يف هذه الرحلة 
الطيبة؟

عندم���� اأ�س�ف���ر اأق���وم ب��سطح����ب زوجتي 
واأبن�ئي، وهن�ك ن�سكل فريًق� دعوًي�، ويكون 
كل واحد من� له اخت�س��سه، فزوجتي بف�سل 
اهلل تتق���ن اللغ���ة االإجنليزي���ة وه���ي تتول���ى 
اجل�نب الن�س�ئي من الدعوة، اأم� اأن� ف�أخت�س 
ب�لرج����ل واالأطف�ل، واالأبن����ء ي�س�عدون يف 

اإعداد االأغرا�س والتوزيع. 

ندرة امل�صاحف!

• cيف هي حالة امل�صـــــــاحف يف امل�صاجد 
التي J≥ومون بالتوRيع فيها؟

عن���د دخويل اإل���ى اأي م���ن امل�س�جد كنت ال 
اأج���د اإال م�سحًف���� واح���ًدا اأو م�سحفن اأو 
م�سحًف���� قدمًي���� ال ت�ستطي���ع الق���راءة فيه، 
فب���داأت بو�س���ع امل�س�ح���ف املرجم���ة جنب�ً 
اإل���ى جنب م���ع امل�س�ح���ف ب�للغ���ة العربية، 
ب�الإ�س�فة اإل���ى الكتب املرجمة يف العقيدة، 

والفقه والعب�دات.

وق���د ق����ل يل املر�سد ذات م���رة: يف قريتي 
م�سج���د ال يوج���د ب���ه اإال م�سح���ف واحد، 
وعندم� ي�أتي �سهر رم�س�ن، كن� نتن�وب على 

القراءة يف هذا امل�سحف طوال ال�سهر.

وبج�ن���ب امل�س�ج���د كن���� نق���وم ب�لتوزي���ع يف 
املدار����س ودور االأيت����م، وكن���� ن�أخ���ذ معن���� 
احللوى لتوزيعه� مع امل�س�حف والكتب لكي 

نحبب االأطف�ل يف القراءة واحلفظ.

 AناKواجهكم �صـــــــعوبات اأJ انـــــــتc هـــــــل •
قيامكم بهذا العمل؟

م�س�ح���ة اإندوني�سي���� كبرية، والق���رى كثرية 
ج���ًدا، واأغلبه� يك���ون يف مرتفع����ت واأم�كن 
وع���رة، فكن� جند �سعوب���ة يف الو�سول لهم، 
وت���زداد تل���ك ال�سعوبة عندم���� تكون هن�ك 

اأمط�ر.

نحن ن���رى اأن الن��س هن����ك بح�جة �سديدة 
اإل���ى الدعوة اإلى اهلل، ومن يذهب اإلى هن�ك 
يجد ثمرة م� زرعته يداه، ففي بع�س االأم�كن 
يدعو االإن�س�ن وال يجد اال�ستج�بة، اأم� هن�ك 
ف���ل، ف�أنت جتد الن��س يف اإقب�ٍل عليك، فلم 
اأجْد �سخ�س����ً ي�س�ألني ح�جة ب�لرغم من اأن 
ح�جته���م اإلى امل�ل قد تك���ون �سديدة اإال اأن 

الكل ك�ن يطلب امل�س�حف والكتب.

• cلمة اأخÒة؟
اأ�سك���ر جلنة التعري���ف ب�الإ�سلم، والق�ئمن 
عليه����، على جهودهم الطيب���ة، واأن�سح اأهل 
اخلري اأن ي�س�ع���دوا اللجنة لت�أدية ر�س�لته�، 

فهي له� دور كبري واأن� اأول من مل�س ذلك.

�صعوب جنوب �صرق اآ�صيـــا 

متعط�صة للتعـر± 

على الإ�صـــــــالم

عب���د الرحم���ن الظف���ريي، �س����ب كويتي، 
عمل ب���وزارة االأوق�ف قط����ع امل�س�جد ثم 
وزارة العم���ل وال�سئون االجتم�عية، داعية 
اإل���ى اهلل تع�لى داخل الكوي���ت وخ�رجه�، 
م�سئ���ول ع���ن رع�ي���ة االأيت����م مبجمع دور 

الرع�ية (اإدارة احل�س�نة الع�ئلية). 

بطاقة Jعريفية

33 العدد )105( �� نوفمر 2011 �� ذو احلجة 1432

بداأت العمل الدعوي يف 

اإندوني�صيا عام 2005 

 Úناجحت ÚربتŒ بعد

يف Jايالند وماليõيا
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د. م�صعود �صربي

    Info@albushraa.com

االأ�س���ل يف العلقة بن الرج���ل وزوجته اأن 
تكون ق�ئم���ة على الف�سل قبل العدل، وعلى 
احل���وار والتف�ه���م، ويف ذات الوق���ت يجب 
اأال تتح���ول القوام���ة اإل���ى نوع م���ن م�ر�سة 
ال�سلط���ة املطلق���ة. فل ميك���ن اأن نرك كل 
�سخ�س يف املجتمع يفعل م� ي�س�ء، ولو اأ�سر 
ب�سرك�ئ���ه يف احلي����ة، وت�سي���ع احلقوق بن 
ع����دات غلبت قواعد ال�س���رع، وبن دعوات 
ا�ستغرابي���ة متطرفة تدعو النحلل املجتمع 

ال ترعى ديًن� وال خلًق�.

فقوام���ة الرج���ل وواليته منوط���ة ب�مل�سلحة 
ورع�يته بتطبيق �سرع اهلل تع�لى يف اأ�سرته، 
والرج���ل ي�ستح���ق الوالية - كم���� اأ�س�ر اإلى 
ذلك الفقه�ء - بثلثة اأمور هي: كم�ل العقل 
والتمييز، وكم�ل الدين، وبذل النفقة والقي�م 

مب� تت�جه املراأة.

يف  حق���ه  ينق����س  ه���ذا  يف  خل���ل  واأي 
ذكوري���ة،  والي���ة  لي�س���ت  فه���ي  الوالي���ة، 
ولكنه���� والي���ة ف�س���ل ورع�ي���ة؛ وله���ذا ق�ل 
االإم����م الزfl�س���ري: اإن الوالي���ة ت�ستح���ق 
ب�لف�س���ل ال ب�لتغل���ب واال�ستط�ل���ة والقهر.

لكن الوالية ال تعني اأن تكون املراأة حمبو�سة 
عل���ى وليه� يف كل ت�سرف، فمن املتفق عليه 
�سرًع���� اأن للم���راأة ذم���ة م�لي���ة م�ستقلة، ال 
تت����ج فيه� اإلى اإذن وليه�، ال زوًج� وال اأًب�، 
واأن���ه يجب عليه� اأداء �سع�ئر اهلل املفرو�سة 

دون اإذن من اأحد.

ول���ذا جن���د اأن بع�س الفقه�ء ي���رى اأنه يحق 
للم���راأة و�س���ل رحمه���� دون اإذن زوجه���� اإن 

منعه�، واأنه يحق له� احلج رغًم� عنه.

وحن ج�ء احلديث ع���ن القوامة يف القراآن 
مل ي���دل عل���ى اأنه� قوام���ة �سلط���ة، بل هي 
قوامة الرع�ي���ة وامل�سئولية، كم� ق�ل تع�لى: 
َل  اُم���وَن َعلَى النِّ�َس����ء مِبَ� َف�سمَّ َج����ُل َقومَّ {الرِّ
���� اأَنَفُقواْ ِمْن  ُ بَْع�َسُه���ْم َعلَ���ى بَْع����سٍ َومِبَ اهللهّ
����ُت َق�ِنتَ����ٌت َح�ِفَظ����ٌت  �حِلَ اأَْمَواِلِه���ْم َف�ل�سمَّ
ِت���ي تََخ�ُف���وَن  ُ َواللمَّ ���� َحِف���َظ اهللهّ لِّلَْغيْ���ِب مِبَ
نُ�ُسوَزُهنمَّ َفِعُظوُهنمَّ َواْهُجُروُهنمَّ يِف امْلَ�َس�ِجِع 
َوا�ْسِربُوُه���نمَّ َف�إِْن اأََطْعنَُكْم َف���َل تَبُْغواْ َعلَيِْهنمَّ 

َ َك�َن َعِليهّ�ً َكِبرياً}. �َسِبيًل اإِنمَّ اهللهّ

الــــõواê �صراcة

والأن الزواج نوع من ال�سراكة يف احلي�ة، وال 
ت�ستقيم ال�سراك���ة اإال بتوزيع االأدوار، فمنهم 
ق�ئد ومنهم مقود، ومنهم مدير ومنهم مدار، 
ومل���� ك�ن الرج���ل هو الذي ينف���ق على اأهله، 
وه���و الذي يتحم���ل امل�سئولية ع���ن بيته ك�ن 
م���ن العقل قب���ل ال�س���رع اأن تك���ون القوامة 
للرج���ل، ث���م اإن اهلل تع�لى جع���ل بن الرجل 

وامل���راأة فوارق يف اخللقة، ف�مل���راأة اأميل اإلى 
ع�طفته�، وال يبقى مع الع�طفة الغ�لبة راأي 

�سديد، فك�نت القوامة حق للرج�ل.

ولك���ن القوام���ة ال تعني الت�سل���ط، ف�لقوامة 
تكليف ال ت�سريف، وم�سئولية ولي�ست منحة، 
ب���ل من حكم���ة اهلل تع�لى اأن تق���وم القوامة 
للرج����ل رحمة ب�لن�س�ء، ف����إن اهلل �س�ئٌل كل 
راٍع عم���� ا�سرع����ه اأََحِفظ اأم �سيع كم� ج�ء 
يف احلدي���ث، ولعلم اهلل تع�لى ب�سعف املراأة 
خف���ف عنه�، فجعله� م�سئ���وال عنه� ولي�ست 

م�سئولة.

والبيت امل�سل���م يف االإ�سلم يقوم على املودة 
والرحم���ة، ولي�س هو �سبيه بنظ����م الع�سكر 
وال�سرط���ة، فلي�ست املراأة م�سجونة، والرجل 
هو �سج�نه�، بل هي �سراكة تقوم على التف�هم 
وقي����م كل منهم� ب���دوره يف احلي�ة، فنرا�س 
احلي����ة الزوجية م� اأ�س�ر اإليه القراآن بقوله: 
ْن اأَنُف�ِسُكْم اأَْزَواج�ً  {َوِمْن اآيَ�ِتِه اأَْن َخلََق لَُكم مِّ
ًة َوَرْحَمًة اإِنمَّ  َودمَّ لِّتَ�ْسُكنُ���وا اإِلَيَْه� َوَجَعَل بَيْنَُكم ممَّ

ُروَن}. يِف َذِلَك اَلآيَ�ٍت لَِّقْوٍم يَتََفكمَّ

قوامة الرجل 
              على المرأة 

ا÷ــــــواب:
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�صبهات وJ�صاوDلت

من املتف≤ عليه �صرعًا 

اأن للمراأة ذمـــة مالية 

م�صت≥لة ل –تــاê فيها 

اإ¤ اإذن وليها

ولية الرجل على املراأة 

لي�صت ذcورية ولكنها ولية 

ف�صل ورعاية وJكليف 

ل J�صريف

ال�صبــهـة: 

 Úعي البع�س اأن الإ�صالم ه�صم ح≤ املراأة، ح qيد

جعـــــــل للرجل ال≥وامة عليها، فكل J�صـــــــرفاJها 

ة عنده.   nم
n
باإذن من الرجل، وcاأنها اأ

فاطمة - املغرب  
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لو كن� نتحدث عن م�س�حة التنظري للم�س�ألة، 
فيمكن لكب����ر علم�ئن���� اأن يو�سحوا و�س�ئل 
اخل���روج م���ن الفتن���ة للأم���ة، غ���ري اأنه من 
املفي���د اأن ننظر نحن ال�سغ����ر اإلى اأنف�سن�، 
واأن نتح���دث يف م�س�ح���ة التغيري واحلم�ية 
الفعلي���ة لواقعن� ال�سغري، وم���ن هذا الواقع 
ال�سغ���ري يتجمع لدين���� اإ�سه�م ال ب�أ�س به يف 

التغيري الكبري.

وله���ذا، ف�إنن� �سنجيبك يف ه���ذه اال�ست�س�رة 
 عن حمورين؛ املحور الع�م، واملحور اخل��س.

اأم���� ع���ن املحور اخل�����س، ف����إن الفنت التي 
يتعر�س له� اآح�د الن��س تختلف من �سخ�س 
الآخ���ر، فهن�ك من الن�����س من يتعر�س لفتنة 
امل�ل، وقد ذكر الق���راآن الكرمي ق�سة ق�رون 
���� اأُوِتيتُُه َعلَى ِعلٍْم  َ ح���ن ق�ل عن م�له: {اإِنمَّ
ِعن���ِدي}، وفتن���ة امل�ل من اأك���ر الفنت التي 
تتعر����س له� االأمة، كم� ج�ء يف احلديث عن 

النبي ]: »فتنة اأمتي امل�ل«.

وم���ن الن�����س م���ن يتعر����س لفتن���ة الن�س�ء، 
وق���د حكى القراآن الكرمي ع���ن هذه الفتنة، 
واأثره� يف تغيري �سلوكي�ت الب�سر، اأو ثب�تهم، 
واأو�س���ح اأنه� من اأ�س���د الفنت على االإن�س�ن، 
حن اأ�س�ر القراآن اإلى هذا بعد عر�س ق�سة 
يو�س���ف عليه ال�سلم مع ام���راأة العزيز {اإِنمَّ 

َكيَْدُكنمَّ َعِظيٌم}.

وهن����ك م���ن الن�����س م���ن يتعر����س لفتن���ة 

االإعج����ب ب�لنف����س، والفرح بكل م���� يفعله 
االإن�س�ن، واأن يحب االإن�س�ن ظهور نف�سه يف 
�س���ورة هي اأكر من حجم���ه الطبيعي، وقد 
اأ�س����ر اإليه� الر�سول ] حن ق�ل: »املت�سبع 
مب���� مل يع���ط، كلب����س ثوب���ي زور«، واأ�س�ر 
اإليه� القراآن الكرمي بو�سفه لهذه الفئة: {الَ 
يُِحبُّوَن اأَن  �َس���َنمَّ المَِّذيَن يَْفَرُحوَن مِبَ� اأَتَواْ ومَّ َتْ
َف�َزٍة  �َسَبنمَُّهْم مِبَ يُْحَمُدواْ مِبَ� مَلْ يَْفَعلُواْ َفَل َتْ
���َن الَْع���َذاِب َولَُهْم َع���َذاٌب اأَِلي���ٌم}، وهن�ك  مِّ
م���ن يتعر�س لفتنة اجل����ه وال�سلط�ن، وحبه 
للمن��سب الرفيعة، واإن مل يكن ق�درا عليه�، 
ولي����س له فيه� �سيء، اإذ هو لي�س من اأهله�، 
ولهذا حن طلبه� اأبو ذر ر�سي اهلل عنه من 
النبي ]، وق�ل له »ا�ستعملني ي� ر�سول اهلل« 
فق����ل له النبي ] »ي���� اأب� ذر اإنك �سعيف، 
واإنه� اأم�نة، واإنه� يوم القي�مة خزي وندامة، 
اإال م���ن اأخذه� بحقه�«، وهذا خلف من ال 
يرى يف نف�سه عجب�، ويجد يف نف�سه القدرة 
على نفع امل�سلم���ن، فهوؤالء لهم اأن يتقدموا 
من ب�ب االإنق�ذ وال�سعي للإ�سلح، وتقيق 
م�سرية االإ�س���لح يف االأر�س، وهذا م� عر 
عن���ه يو�سف علي���ه ال�سلم، ح���ن ق�ل مللك 
نِّ  م�س���ر {اْجَعلِْني َعلَ���ى َخَزاآِئ���ِن االأَْر�ِس اإِ

َحِفيٌظ َعِليٌم}.

ويجب اأن نواجه كل فتنة ب�لو�س�ئل املن��سبة 
له�، ففتن���ة امل�ل تق�بل بتحري احللل، واأن 
يوج���د االإن�س�ن لنف�س���ه البديل عن احلرام، 

فه���و يبتعد عن احل���رام وال�سبه���ة، ويطرق 
اأب���واب احللل التي جتعل���ه يف غنى مقبول 
عن���د اهلل �سبح�ن���ه وتع�ل���ى، يح�س���ل عليه 
االإن�س����ن من ك���ده وتعبه، وينفق���ه يف اأوجه 
اخل���ري، ويعلم اأنه حم��سب عليه مرتن »من 

اأين اكت�سبه؟ وفيم اأنفقه؟«

ومواجهة فتنة الن�س�ء تكون ب�لعفة والطه�رة 
ومراقب���ة اهلل تع�ل���ى، وب�لبدي���ل املب�ح وهو 
الزواج، وغريه� من الو�س�ئل املب�حة. وهكذا 

يف كل فتنة .

ودور اآخ���ر م���ن االأدوار التي تنب���ع من واقع 
املجتمع يف مواجه���ة الفنت اأن نر�سد الن��س 
اإلى م� نعرفه، واأن نو�سح لهم �سبل النج�ح، 
واالأخلق التي يجب اأن يتحلى به� كل منهم 
يف مواجه���ة فتنته، وم���ن جمموع هذا تكون 
االأمة ق���د تركت ملواجه���ة الفتنة، وتلت 

ب�الأخلق الف��سلة املن��سبة لوقت الفتنة.

واأم� عن املح���ور الع�م فنحيلك اإلى م� ق�له 
ف�سيل���ة ال�سي���خ حمم���د �س�ل���ح املنجد من 
علم����ء اململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة، حيث 
يقول: للفنت اأخلق يجب التحلي به� حتى ال 
توؤثر تلك الفنت �سلب� على االإن�س�ن، اأو يكون 
ه���و بنف�سه يوؤثر �سلب� على جم�عة امل�سلمن 
.. ومن تلك االأخلق: الت�أن والرفق واحللم 
وعدم العجل���ة، وال�سر، و العدل واالإن�س�ف 

يف االأمر كله.

الإجــــــابة:

زمن الفتن
المسلمأخالق
في
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ا�صت�صارات دعوية

ال�صت�صارة: 

فما  وغرًبا،  �صرًقا  الإ�صالمي  بالعامل  اأحاطت  الفنت 

وقت  يف  بها  امل�صلم  يتحلى  اأن  ينبغي  التي  الأخالق 

الفنت؟ وماذا يجب علينا فعله يف هذه الآونة الع�صيبة، 

هايل - الأردن لنحتمي من هذه الفنت؟  
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�صورة وJعلي≤

cفيل cويتي يعÚ مهتدm جديد على الفوR بالدنيا والآخرة

 ..Aنا ال≥راAاõاأع

نظًرا الأهمية ت�أثري ال�سورة يف الدعوة اليوم، اأفردت »الب�سرى« هذا الب�ب للتوا�سل 
معكم يف التعليق على هذه ال�سور، ون�سر اأف�سل تعليق ي�سل اإلى املجلة عن طريق 
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يو�سف.. ذلك اال�سم البديع الذي اإذا ذكرن�ه 
ذكرن� العفة، والطهر، واالأم�نة، واجلم�ل..

يو�سف عليه ال�سلم ذلك النبي الذي �ُسرب 
ب���ه املثل يف النب���ل والقيم {اإِنمَُّه ِم���ْن ِعَب�ِدنَ� 
���َن} اإذ ك�ن ودوداً مغم���وراً بح���ب  امْلُْخلَ�سِ

والده النبي يعقوب عليه ال�سلم. 

يو�س���ف .. ك�ن اأمين�ً عل���ى عر�س �سيده يف 
بيت���ه وذلك ح���ن راودته ام���راأة العزيز عن 

نف�سه ف��ستع�سم.

يو�س���ف.. ك�ن عف���واً ح���ن ت�س�م���ح بعد اأن 
زجت ب���ه ”زليخة“ يف ال�سج���ن نظري عفته 

ووف�ئه لل�سخ�س الذي يوؤويه يف بيته.

اإنه عزي���ز م�سر الوزي���ر وامل�ست�س�ر االأمن، 
واأمن اخلزانة امل�سرية يف عهد ك�نت م�سر 
بح�ج���ة اإلى رجل يدي���ر اقت�س�ده� يف ذلك 
الزم���ن، ب�لرغم من اأن الك�رثة ك�نت طبيعية 
من �سنع اهلل تع�لى.. وهلل يف خلقه �سئون.. 

فم� اأحوج الع�مل اليوم اإلى يو�سف!

لك���ن ال بد لن���� اأن نتدبر ق���درة اهلل واإرادته 
وحكمته يف م�س���رية ذلك النبي الودود، فم� 
م���ن نب���ي اإال وير�سله اهلل اإل���ى قوم هم على 
درجة ع�لي���ة من القدرة والنب���وÆ يف �سنعة 
اأو مهن���ة م� فيتفوق عليه���م.. فمو�سى عليه 
ال�س���لم اأُر�سل ليبط���ل ال�سحر يف وقت ك�ن 
في���ه ال�سحرة يف اأوج قوته���م و�سهرتهم، كم� 
اأر�س���ل عي�سى علي���ه ال�سلم لي���رÇ االأكمه 

واالأبر����س ويحيي املوتى ب����إذن اهلل يف وقت 
برز فيه االأطب�ء واملع�جلون..

ث���م اأر�سل نبين� حمم���د ] مبعجزة القراآن 
الك���رمي الب�قي���ة ليُعِج���ز الف�سح����ء ويحري 

البلغ�ء.

مل� بل���≠ يو�سف عليه ال�س���لم اأ�سده اأت�ه اهلل 
احلكمة والعلم وعلهّمه رب���ه ت�أويل االأح�ديث 
يف وق���ت عج���ز في���ه املع���رون وال�سح���رة 

والكهنة عن تف�سري الروؤى.

اهت���م يو�سف عليه ال�سلم ب�لدعوة اإلى اهلل 
تع�ل���ى وه���و يف ال�سجن فجعل���ه جنهّة لهوؤالء 
امل�س�ج���ن! فدع�هم اإل���ى التحلي ب�الأخلق 
احلمي���دة، واالإخل�س يف العم���ل، وال�سر، 
وهكذا ك�سب نفو�سهم وا�ستعبد قلوبهم بحبه، 
وبينم���� هو كذلك ج�ءه اثن�ن من امل�سجونن 
ْجَن َفتََي�ِن َق�َل اأََحُدُهَم� اإِنِّ  {َوَدَخَل َمَعُه ال�سِّ
���ُر َخْمًرا َوَق����َل ااْلآَخُر اإِنِّ اأََراِن  اأََراِن اأَْع�سِ
رْيُ ِمنُْه نَبِّئْنَ�  اأَْحِمُل َفْوَق َراأْ�ِسي ُخبًْزا تَ�أُْكُل الطمَّ

ِبتَ�أِْويِلِه اإِنمَّ� نََراَك ِمَن امْلُْح�ِسِنَن}.

فروى لهم� م� �سيحدث معهم� (وقد تققت 
ت�أويلت���ه بق���درة اهلل تع�ل���ى) ث���م اأف�س���ح 
لهم���� ع���ن نف�سه ب�أنه نب���ي مر�سل، حيث مل 

يج���د �سعوبة يف اإقن����ع امل�س�جن ب�لتوحيد 
ومعرفة اخل�لق، ف�أ�سل���م ال�سجن�ء جميعه�م 
ُقوَن َخرْيٌ  ْربَ�ٌب ُمتََفرِّ اأَ ْجِن اأَ {يَ���� �َس�ِحَبِي ال�سِّ
�ُر} وهكذا اأ�سبحوا من  ُ الَْواِحُد الَْقهمَّ اأَِم اهللمَّ
بت نفو�سه���م واأُ�سِلح  املوحدي���ن بع���د اأن ُهذِّ

�س�أنهم. 

درو�س كثرية نتعلمه� من ق�سة يو�سف، اأوله� 
ال�س���ر والتحمل ث���م اغتن����م الفر�س، كم� 
نتعل���م كذلك العفو عن االإ�س����ءة، واالهتم�م 
ب�أم���ر امل�سلم���ن والدع���وة ب�لعم���ل واالإيث�ر 

وح�سن الت�سرف يف االأمور.

فهل من داعية مث���ل يو�سف ال�سديق يعرهّف 
الن�����س ب�الإ�س���لم ويدعوهم اإلي���ه ب�حلكمة 

واملوعظة احل�سنة؟ 

ِنع���م الداعي���ة نب���ي اهلل يو�س���ف ال�سديق! 
لنتعل���م منه كيف ندع���و يف كل زم�ن ومك�ن، 
فقد ق�ل ر�سولن� الكرمي ] »بلغوا عني ولو 

اآية« فهل بلهّغن�؟!

جلن���ة التعري���ف ب�الإ�س���لم توِف���د دع�ته���� 
لل�سج���ون للقي����م بواج���ب الدع���وة وتوعية 
الن���زالء وامل�س�جن، ت�أ�سًي� يف ذلك بنبي اهلل 
يو�سف علي���ه ال�سلم، وتبليغ���� الأوامر نبين� 
حمم���د ].. ندعوك اأخ���ي امل�سلم للوقوف 
بج�نبه���� يف الدع���وة مب� متلكه م���ن علم اأو 
جهد اأو م�ل »الأن يهِدَي اهلل بك رجًل واحًدا 

خري لك من حمر النعم«.

ق�صة يو�صف Œ�صيد 

لإمكانية الدعوة لدين اهلل 

–ت اأي ظرو±

واالأبر����س ويحيي املوتى ب����إذن اهلل يف وقت يو�سف.. ذلك اال�سم البديع الذي اإذا ذكرن�ه 

يوسف            .. 
ودعوة المساجين

يوسف            .. 
ودعوة المساجين
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flتارات من الأوقا±

أباالخيل: 

فالشــات الحج عبــر الفضائيات 
العربية

دي���ر اإدارة االإعلم الديني 
اأف�د م

وال�س���وؤون  االأوق����ف  ب���وزارة 

االإ�سلمي���ة �سلح اأب���� اخليل ب�أن 

فل�س�ت احلج ��� من اإنت�ج االإدارة 

���� ع���ر الف�س�ئي�ت  ��� تب���ث ح�ليًّ

م���ن  العربي���ة، وذل���ك م�س�هم���ة 

يف زي�دة الوعي لدى املجتمع�ت العربية 
االإعلم الديني 

واالإ�سلمية، بهذه الفري�سة املقد�سة من جهة، وتطبيًق� 

ة الوزارة املتمثلة يف احل�سور الف�عل واملوؤثر 
الإ�سراتيجي

عر املن��سب�ت االإ�سلمية من جهة اأخرى.

واأو�س���ح اأن الفل�س����ت ت�ستم���ل عل���ى جمموع���ة م���ن 

ملتعلقة بفري�سة احلج واأهميته� 
التوجيه�ت االإ�سلمية ا

�ة امل�سلم مثل، »احل���ج �سكر على النعمة ��� ف�سل 
يف حي���

م�س�ع���دة الغري الأداء من��سك احل���ج ��� ت�سخري امل�ل يف 

ط�ع���ة اهلل«، ومو�سوع����ت اأخرى كث���رية كله� تدور يف 

هذا االإط�ر.

واأك���د اأن اإدارة االإعلم الديني ال تدخر جهًدا يف �سبيل 

ن ب�لعربية 
تو�سيل ر�س�لته� جلميع امل�سلمن من الن�طق

وغ���ري الن�طقن به� عر و�س�ئل االإعلم املت�حة، وذلك 

�س�لته�، وتقديره� للدور الكبري الذي 
الإمي�نه� ب�أهمية ر

تلعبه على امل�ستوين العربي واالإ�سلمي، والذي يفر�س 

عليه� عدم التك��سل اأو الته�ون وامل�سي قدًم� نحو التميز 

والري�دة يف جم�ل االإعلم القيمي مبختلف اأ�سك�له.

ختت���م اأب� اخلي���ل ب�الإعراب عن تقدي���ره للف�س�ئي�ت 
وا

الإدارة، م�سيًدا 
العربية التي تفتح ذراعيه� دائًم� الأعم�ل ا

ي تلعب���ه ال�سح�فة 
ت ذات���ه ب�ل���دور الكبري الذ

يف الوق���

ل ر�س�ل���ة االإعلم الدين���ي ملجتمعن� 
املحلي���ة يف تو�سي���

االإ�سلمي ب�سفة ع�مة والكويتي ب�سفة خ��سة. 

«نفائس اإللكتروني» 

بحلة جديدة

موقع نف�ئ����س االإلكرون الت�ب���ع الإدارة االإعلم 
�سه���د 

ية والتقنية مب� يتن��سب 
الديني كثرًيا من التعديلت الفن

ديثة املتبعة يف 
م���ع التكنولوجي� املع��سرة والط���رق احل

هذا املج�ل.

���ر املوق���ع على راأ����س جدول اأعم����ل االإدارة 
وك�ن تطوي

يه الو�سيلة 
ره الو�سيلة االأقوى يف ع�سر ب�ت���ت ف

ب�عتب����

� انت�س����ًرا 
االإلكروني���ة م���ن اأق���وى الر�س�ئ���ل واأكرثه���

وال�سيم���� بن جمتمع ال�سب�ب، ف�س���ًل عن اأنه� �ستكون 

��ة امل�ستقب���ل، كم� اأك���دت ذلك االأبح����ث والدرا�س�ت 
لغ�

واال�ستطلع�ت.

رة املرئي���ة عر املوقع، 
وق���د ” تمي���ل كل برامج االإدا

وكذل���ك اإ�س�فة روابط و�سفح����ت االإدارة على موقعي 

في�سب���وك وتوير، وقن�ة االإعلم الديني عر اليوتيوب، 

ه���ذا ف�س���ًل عن ت�سمي���م جدي���د للم�س�بق����ت ونظ�م 

فة اأق�س����م جديدة flت�سة 
ال�سح���ب االإلكرون، واإ�س�

ور�س�لته� واأهدافه�.
له� وروؤيته� 

بعمل االإدارة وهيك

 املوق���ع اإل���ى اأن يحق���ق 
و�سي�ستم���ر العم���ل يف تطوي���ر

 اإن�س����وؤه. وعودته يف حلته 
االأه���داف التي من اأجله� ”

لغ�لبي���ة العظمى من 
اجلدي���دة �س���وف تر�سي طم���وح ا

ال�سب�ب ب�عتب�رهم اأكرث الفئ�ت زي�رة للموقع وم�س�ركة 

www.nafaess.com ه وفع�لي�ته
يف م�س�بق�ت

واال�ستطلع�ت.

دي���ر اإدارة االإعلم الديني 
اأف�د م

وال�س���وؤون  االأوق����ف  ب���وزارة 

االإ�سلمي���ة �سلح اأب���� اخليل ب�أن 

فل�س�ت احلج ��� من اإنت�ج االإدارة 

���� ع���ر الف�س�ئي�ت  ��� تب���ث ح�ليًّ

م���ن  العربي���ة، وذل���ك م�س�هم���ة 
هذا املج�ل.

���ر املوق���ع على راأ����س جدول اأعم����ل االإدارة 
وك�ن تطوي

رة املرئي���ة عر املوقع، 
وق���د ” تمي���ل كل برامج االإدا

وكذل���ك اإ�س�فة روابط و�سفح����ت االإدارة على موقعي 

في�سب���وك وتوير، وقن�ة االإعلم الديني عر اليوتيوب، 

ه���ذا ف�س���ًل عن ت�سمي���م جدي���د للم�س�بق����ت ونظ�م 

�صورة من املوقع

اإعداد: عبدالر�صيد را�صد

ì اأبا اخليـــل
�صـــال

105-Nov. 2011.indd   38 10/22/11   1:23:24 PM



105-Nov. 2011.indd   39 10/22/11   1:23:25 PM



بطل السنوكر العالمي البريطاني

                       روني 
أوسوليفان

ان�صم الربيطاÊ روÊ او�صوليفان بطل لعبة ال�صنوcر العاملي 

ال�صاب≤ واملعرو± بتعاطيه املîدرات ومعاقرJه اخلمور واإ�صابته 

 Òصة امل�صاهVب ‚وم الرياcصي اإ¤ رVاب يف املاÄتcبنوبات ال

الذين –ولوا اإ¤ الإ�صالم.

بعد  �صنوcر  لعب  اأهم  يعد  الذي  او�صوليفان،  Jعر±  وقد 

اليك�س هيجنõ ال�صهÒ بل≥ب الإع�صار، على الدين الإ�صالمي 

ونط≤  حميد.  ن�صيم  امل�صلم  املالcم  مع  �صداقته  خال∫  من 

الالعب البال≠ من العمر 27 عاما اآنذا∑ والذي ن�صاأ يف لندن 

على الدين الكاKوليكي امل�صيحي بال�صهادÚJ يف املرõc الã≥ايف 

الإ�صالمي الواقع Ãنط≥ة ريجنت بار∑ يف لندن، وف≥ا ÷ريدة 

 .2003-10-7 ïية يف عددها ال�صادر بتاريJالبيان الإمارا

ال�صنوcر  ”طفل  طري≤  يف  جذريا  JغيÒا  التحو∫  هذا  ويعد 

املرعب“ cما يل≥ب، والذي اأذهل الأو�صا• الرياVصية ب�صرعته 

من  الإ�صالم  بف�صل  روÊ “كن  اأن  ويعت≥د  اللعب.  ودقته يف 

على  التغلب  على  �صاعدJه  التي  الداخلية  ال≥وة  اcت�صاب 

والده ع≥ب  والعاFلية Ãا يف ذل∂ �صجن  ال�صî�صية  م�صاcله 

ارJكابه جرÁة قتل. 

امل�صمار  هذا  يف   ñبال�صارو املل≥ب  او�صوليفان   Êرو Jبع  وقد 

خطى الكÒãين من الرياVصيÚ الذين اعتن≥وا الإ�صالم للتغلب 

على م�صاcلهم ال�صî�صية وعلى راأ�صهم املالcمون حممد علي 

.õويليام Êاي�صون وداJ ∂الي ومايc

روÊ و“الربن�س“

ن�سيم  »الرن�س«  االإ�سلم  رون  اعتن�ق  يف  الرئي�سية  العوامل  من 
ق�م  والذي  الري�سة  لوزن  امللكمة  يف  ال�س�بق  الع�مل  بطل  حميد 
ا�سبح  وقد  ي��سن.  خ�لد  ال�سهري  االإ�سلمي  ب�لواعظ  بتعريفه 
يلقى  فيديو  �سريط  م�س�هدته  بعد  ي��سن  لر�س�لة  اأ�سريا  »رون« 
رواج� �سديدا بن اجل�لية االإ�سلمية يف بريط�ني� عنوانه »الهدف 
من احلي�ة« ويف ال�سريط يقوم الداعية اأمريكي االأ�سل والذي يزور 
بريط�ني� ب�سفة متكررة ب�إثب�ت وجود اهلل من خلل اإث�رة عدد من 

االأ�سئلة حول خلق الع�مل والب�سرية. 

ويت�س�ءل ي��سن، الذي يلعب دوًرا رئي�سًي� يف م�سروع يهدف لت�أ�سي�س 
ق�ئًل:  بريط�ني�، يف خطبته  اإ�سلمية ف�س�ئية يف  تلفزيون  حمطة 
»م�ذا عن اجل�سم الب�سري واأنظمة التحكم املعقدة واملت�س�بكة فيه. 
روا ب�ملخ وكيفية عمله ووظ�ئفه. فخ�لق هذا اجل�سم الب�سري هو  فكِّ

الوحيد الذي ي�ستحق ال�سكر واحلمد هلل على ذلك«. 
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م�صاهÒ اهتدوا

املالcــم العاملــي ن�صيـــم حميـــد 

”الربن�س“ لعب دورا cبيـًرا يف هدايــــــة 
بطل ال�صنوcـــر

يف رحاب الإ�صالم
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الدعـوة وأخــالق 
اإلســالم

حممد اأ�صعيدة  

ال�ستقط����ب غري امل�سلم���ن للدخول يف 
االإ�سلم ركيزت�ن اأ�س��سيت�ن هم� اأخلق 
االإ�سلم والقدوة احل�سنة، واملثل االأعلى 
يف ه���ذا املج����ل ه���و الر�س���ول احلبيب 
]، وكذلك تكون الدعوة اإلى اهلل واإلى 
الدخ���ول يف االإ�س���لم ب�لكلم���ة الطيب���ة 
واملوعظة احل�سنة، حيث اإنه ال اإكراه يف 
الدين االإ�سلمي، وعلى اأي�م الر�سول ] 
و�سح�بت���ه الكرام ك�ن الن�����س يته�فتون 
للدخ���ول يف االإ�س���لم ملج���رد االإعج�ب 
والت�أث���ر بت�سرف����ت ومواق���ف الر�س���ول 
التي كثرًيا م� ك�نت تنطوي على كم كبري 
م���ن الرحمة ورفع���ة اخلل���ق واالحرام 
الإن�س�ني���ة الب�سر، وفى ه���ذا االإط�ر ك�ن 
اأح�س���ن  يُق���دم   [ الر�س���ول احلبي���ب 
ن���وذج لغري امل�سلمن الذين يرقبون من 
بعي���د اأو املرددين يف الدخول يف الدين 

االإ�سلمي احلنيف.

يف ه���ذا االإط�ر هن�ك عم���ل كبري تقوم 
ب���ه عدي���د م���ن املنظم����ت واجلمعي�ت 
مب�س�ع���دة املهتدين اجلدد وتقدمي �سبل 
الرع�ي���ة لهم من خ���لل تثقيفهم ثق�فة 
اإ�سلمي���ة �سليم���ة ومعتدل���ة، واالإح�طة 
به���م م�ديًّ� ومعنويًّ���� لي�س�هموا يف نف�س 
 Çالوق���ت يف ن�س���ر م���� تعلموه م���ن مب�د
وقي���م اإن�س�نية نبيلة ب���ن �سفوف اأهلهم 
وذويهم واأ�سدق�ئه���م ليتحولوا بعد ذلك 
ب�سفة اآلية اإلى دع�ة ميكنهم فعل الكثري 
يف هذا املج�ل على امل�ستوى ال�سخ�سي، 
وهن� البد من االإ�س�رة اإلى العمل الكبري 
الذي تقوم ب���ه جلنة التعريف ب�الإ�سلم، 
حي���ث اإنه� اأ�سبحت اجلهة االأبرز حمليًّ� 
واإقليميًّ� التي تعمل على احت�س�ن هوؤالء 
الوافدي���ن اجلدد اإلى الدي���ن االإ�سلمي 

احلنيف.

م���ن جهته���� ق�ل���ت وال���دة رون او�سوليف�ن 
»م�ري����« اإن ابنه� لي�س م�ستعدا بعد للتحدث 
ع���ن اعتن�قه االإ�سلم وان���ه يركز يف الوقت 
احل�يل عل���ى ال�سنوكر. واأ�س�ف���ت اأن ن�سيم 
حمي���د �سديق جيد ل���رون وانه ك�ن الع�مل 
الرئي�س���ي يف تول���ه للإ�سلم كم���� اأ�س�رت 
اإل���ى اأن رون اأ�سب���ح االآن  اأي�س����  والدت���ه 
�سخ�س� اأف�سل من���ذ اهتدائه واأنه� ت�أمل اأن 

ي�س�عده ذلك على اال�ستقرار النف�سي.

ورغ���م عبقريته الري��سية الف���ذة ك�ن رون 
يع����ن من الكث���ري م���ن امل�س����كل النف�سية. 
فحينم���� ك�ن طف���ل يف الت��سع���ة من عمره 
قط���ع اأول مرحلة يف اللعبة بتحقيقه الهدف 
امل�ئة ويف �سن اخل�م�سة ع�سرة اأ�سبح رون 

ا�سغ���ر العب يحقق 147 هدف� وهو م� يعد 
اأق�س���ى رقم ميكن للعب �سنوكر اأن يحققه 
واأثن����ء تقدمه نحو القم���ة يف لعبة ال�سنوكر 
واج���ه رون الكث���ري م���ن امل�س����كل الع�ئلية؛ 
فقد حكم على وال���ده ب�ل�سجن مدى احلي�ة 

الرتك�به جرمية قتل يف الع�م 1991.

ع�س���رة  ال�س�بع���ة  يف  رون  ك�ن  وعندم���� 
م���ن عم���ره �سجنت والدت���ه بتهم���ة التهرب 
ال�سريب���ي، وه���و م� جعله امل�سئ���ول الوحيد 
عن رع�ي���ة �سقيقته ال�سغ���رى. وبعدم� كر 
 ‘ •GôaE’Gh ô```¡°ùdGh Ö```î°üdG IÉ«M ¿É```a
ا�سته���لك الكحولي����ت بلغ���ت ذروته� وك�ن 
هن����ك قلق من اأن يوؤثر ذل���ك على م�ستقبله 

الري��سي.

واك���ب ذلك �سربة موفق���ة وغري متوقعة يف 
حي�ت���ه حدث���ت يف الع����م 2001 حينم� ف�ز 
ببطول���ة الع�مل ب�لرغ���م من تع�طي���ه لعق�ر 
الروزاك امل�س�د للكتئ�ب الذي ك�ن يع�ن 
من���ه وهي الف���رة ذاته� التي ك�ن���ت تربطه 
علقة خطبة ببي�نك� وي�ستوود، لكن العلقة 

بعد ذلك انه�رت. 

ملA اخلواA الروحي

احمد فري�سي رئي�س ترير جملة »اأخب�ر امل�سلمن« علهّق على اعتن�ق رون للإ�سلم ب�لقول 
اإن ذل���ك ميكن تف�س���ريه بتوقه مللء اخلواء الروحي املنت�سر ب���ن الن��س يف الغرب. واأ�س�ف 
اأنه مع الركيز يف الع�مل الغربي على اجلوانب امل�دية ف�ن االإ�سلم يوفر الروح�نية الغ�ئبة 

عن هذه املجتمع�ت. 

واأ�س����ر فري�س���ي كذلك اإلى ان���ه يف الوقت الذي يب���دو فيه الزعم�ء امل�سيحي���ون م�ستعدين 
للتن�زل عن القيم الروح�نية وتبني الدنيوية يبقى االإ�سلم ث�بت�ً وداعم� لهذه القيم.

ماذا قالت والدJه؟!
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يف بداي����ت الق���رن الع�سرين ب���داأ ع�سر جدي���د من ع�سور 
العل���م بعد اكت�س�ف بنية الذرة واكت�س�ف الكثري من االأ�سرار 
ه  ح���ول الكون الذي نعي�س فيه. وبداأت انتق�دات جديدة توجهّ
للقراآن الكرمي من قبل بع�س امل�ست�سرقن زاعمن اأن القراآن 

لي�س دقيق�ً من الن�حية العلمية.

وم���ن ذلك قولهم اإن الق���راآن قد اأخط�أ يف التعبري عن دوران 
االأج�س����م يف الك���ون عندم� ق�ل: {َوُكلw يِف َفلَ���ٍك يَ�ْسَبُحوَن} 
(ي����س: 40)  وق�ل���وا وقته���� اإن كلمة »يَ�ْسَبُح���وَن« غري دقيقة 
 ،Æعلمي����ً الأن الكواكب والنج���وم ال ت�سبح اإن� تدور يف الفرا

وال�سب�حة تكون يف و�سط م�دي مثل امل�ء.

–دKنا يف العدد ال�صاب≤ عن بع�س الأ�صرار التي اcت�صفها العلماA حديãًا عن هذا الكون الف�صيí، ومنها Vصîامة 

الكون حيå قدر العلماA عمر الكون بحوا› 13 مليار �صنة، وحجمه باأÌc من ع�صرين مليار �صنة VصوFية، وراأينا 

cيف J�صـــــــÒ الآيات ال≥راآنية اإ¤ ح≥ي≥ة ا÷اذبية الكونية، ورغم اأن قوة ا÷اذبية مل يتم اcت�صـــــــافها اإل يف ال≥رن 

الع�صـــــــرين، فاإن ال≥راآن حدKنا عنها منذ ما يõيد على 14 قرًنا من الõمان. cما اأوVصحنا cذل∂ الإ�صارات ال≥راآنية 

حـــــــو∫ جريان ال�صـــــــم�س وال≥مر، والأنهار الف�صـــــــاFية، واأنها مل Jـــــــاأت عبãًا فحرcة النجوم يف املجرة (ومن Vصـــــــمنها 

ال�صـــــــم�س) J�صبه اإ¤ حد بعيد حرcة ال�صفينة يف البحر، فكالهما يجري وي�صبV íصمن Jيار اأ�صبه بجريان املياه يف 

 m∂nل nف pيف wل oc nو pار nه sالن o≥ pاب nص� oل rي sالل nلnو nر nم n≤ rال n∑ pر rد oJ rن
n
ا اأ nهnي ل pغnب rن nي oس� rـــــــم sال�ص nعا¤ {لJ الأنهار، وذل∂ م�صـــــــداقًا ل≥وله

.Aت�صفها العلماcيد من الأ�صرار الكونية التي اõويف هذا العدد امل .| nون oحnب rص�nي

اأ�صرار cونية جديدة 

تكشف إعجاز القرآن
عبد الداFم الكحيل

(2-2)

Aال�صباحة يف الف�صا
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وم���ع بداي����ت القرن احل�دي والع�سرين ظه���رت حقيقة جديدة هي 
»البن����ء الك���ون Cosmic Building“ واأدرك العلم�ء وجود لبن�ت 
بن����ء يف الكون، فكل جمموعة من املج���رات ت�سكل لبنة بن�ء وهكذا 

ف�لكون كله بن�ء حمكم.

كذل���ك تبن للعلم�ء اأن الك���ون مليء ب�مل�دة والط�ق���ة، اإذن ال وجود 
للف���راÆ اأب���داً وب�لت����يل ف����إن جميع االأج�س����م الكونية مث���ل االأر�س 
والكواك���ب ت�سبح يف و�سط مليء ب�مل�دة والط�قة واملنت�سرة يف الكون 
ولك���ن بكث�فة منخف�س���ة، وهذه احلقيقة مل يدركه� االإن�س�ن اإال قبل 

�سنوات قليلة.

تب���نهّ اأي�س����ً للعلم�ء اأن م� ي�سمونه ب�لف�س�ء ال وجود له حقيقة، الأن 
الفراÆ غري موجود يف الكون على االإطلق، اإن� كل جزء من اأجزاء 
الك���ون مهم� ك�ن �سغرياً ف�إنه م�سغ���ول ب�لط�قة وامل�دة مع�ً، ولذلك 
احلقيقة التي ظه���رت حديث�ً هي اأن الكواكب والنجوم واملجرات ال 
ت���دور يف ف���راÆ اأو ف�س�ء، اإن���� ت�سبح يف و�سط من امل����دة والط�قة 

مع�ً. 

ولذل���ك ف�إن تعبري القراآن بكلم���ة »يَ�ْسَبُحوَن« دقيق جداً من الن�حية 
العلمي���ة، ب���ل اإن علم�ء الغرب اليوم لو ُعر�س���ت عليهم هذه الكلمة 
الأخ���ذوا به� واعتروه� اأف�سل م���ن كلمة ”يدور“ التي ي�ستخدمونه� 
خط�أً. ولو ُعر�ست عليهم كلمة »بن�ء« التي وردت يف القراآن يف قوله 
َم�َء ِبنَ�ًء} (غ�فر: 64) الأخ���ذوا به� اأي�س�ً؛ الأنه� تعر  تع�ل���ى {َوال�سمَّ
مت�م�ً عن حقيقة الكون، بينم� كلمة ”ف�س�ء“ لي�ست الكلمة املن��سبة 

للتعبري عن الواقع الكون!

ث���م اإن كلمة ”ي���دور“ التي جنده� يف مق�الته���م غري �سحيحة على 
االإط���لق، الأن حرك���ة ال�سم�س والقمر واالأر����س والنجوم والكواكب 
واملج���رات والغب�ر والغ�ز الكون... جميعه� تتحرك حركة اهتزازية 
مركبة اأ�سبه م� تكون بج�سم يطفو على �سطح امل�ء وتركه االأمواج 

حركة تعرجية.

ف�الأر����س مثًل ت���دور حول ال�سم�س، ولكنه� ت���دور مع ال�سم�س حول 
مرك���ز املجرة، وتدور مع املج���رة حول مركز لتجمع املجرات، وتكون 
حم�سلة هذه احلرك�ت الثلث حركة اهتزازية تعرجية وك�أنه� ت�سبح 
عل���ى موج���ة �سعوداً وهبوط�ً، ومن هن� جن���د اأن القراآن ال ي�ستخدم 
كلم���ة ”يدورون“ بل كلم���ة »ي�سبحون« الأنه� تعر ع���ن طبيعة حركة 

هذه االأج�س�م.

ولكي نزداد يقين�ً بهذه احلقيقة نلج�أ اإلى اأقوال رواد الف�س�ء الذين 
خرجوا خ�رج نط�ق اجل�ذبية االأر�سية، مب�ذا �سعروا وهم يف الف�س�ء؟ 
اإن كل م���ن �سع���د اإلى الف�س�ء يوؤكد اأنه ك�ن يح�س وك�أنه يطفوا على 
�سط���ح امل�ء!! ولذلك جند العلم�ء يف وك�ل���ة ن��س� االأمريكية يقولون 
 Astronauts feel like they are floating« :ب�حل���رف الواح���د
when they are in space«. وترجم���ة ه���ذه اجلمل���ة اأن ”رواد 

الف�س�ء ي�سعرون وك�أنهم يعومون عندم� يكونون يف الف�س�ء“. 

وم���ن هن� ندرك مل�ذا ا�ستخ���دم القراآن هذا التعب���ري الدقيق؛ يقول 
ْم�َس َوالَْقَمَر ُكلw يِف َفلٍَك  تع�ل���ى {َوُهَو المَِّذي َخلَ���َق اللمَّيَْل َوالنمََّه�َر َوال�سمَّ
يَ�ْسَبُحوَن} (االأنبي�ء: 33). وندرك اأي�س�ً اأنه كلم� تطور العلم وتعرفن� 
اأك���رث اإلى احلق�ئق اليقينية يف الكون اأدركن���� اأن كلم�ت القراآن هي 
عي بع�س  االأدق وه���ي االأ�س���ح من الن�حي���ة العلمية، ولي�س كم���� يدهّ
امل�سككن اأن القراآن ين�ق�س بع�سه بع�س�ً اأو اأن كلم�ته غري دقيقة.

 íصVوJ ةãت�صافات العلمية ا◊ديcال

اأنه ل فراÆ يف الكون والأجرام ال�صماوية 

»J�صبí« و�ص§ املادة والطاقة

جمرة حلزونية ت�سبح يف هذا الكون الوا�سع وهي جتري ب��ستمرار مع ملي�رات النجوم

يوؤكد العلم�ء اأنه عندم� يكون االإن�س�ن يف الف�س�ء يح�سهّ وك�أنه يطفو على �سطح امل�ء، وهذا 
االإح�س��س حقيقي ولي�س وهمي�ً، الأن االإن�س�ن خ�رج االأر�س ال يكون يف فراÆ بل يف و�سط م�دي 
ولكن بكث�فة منخف�سة، ولذلك ف�إن تعبري (ال�سب�حة يف الف�س�ء) تعبري �سحيح، وقد ا�ستخدمه 

القراآن يف قوله تع�لى (كل يف فلك ي�سبحون)
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ديـــــــدات: ال توج���د جمل���ة يف العهدي���ن 

اجلديد والقدمي يق���ول فيه� امل�سيح اإنه 
اإله اأو يطلب من الن��س عب�دته

�سرو����س: اإنن���� ننتق����س من ق���درة اهلل 
ل���و اعتقدن� اأن���ه ال ي�ستطي���ع اأن ي�سبح 

اإن�س�ن�ً!!

اأني�س �صـــــــرو�س: ال�سوؤال: هل ي�سوع اإله؟، 

اأوؤك���د لك���م اأن���ه ل���و ك�ن ي�سوع ق���د ُولد 
مثلكم ومثلي ومل تل���ده العذراء بطريقة 
خ�رق���ة  للع�دة، اأو ع��س كرجل ع�دي اأو 
م�ت كم� نوت جميع����ً، ومل يرتفع اإلى 
ال�سم�ء مل� ك�ن لن� خل�س على االإطلق 

يف االآخرة، ولُقِذف بن� كخرقة ب�لية!

وي�صيف: هل ك�ن اهلل هو ي�سوع امل�سيح 

اب���ن مرمي؟ ول���و قبلن� بحقيق���ة اأن اهلل 
ق����در على كل �س���يء وي�ستطيع اأن يفعل 
اأي �س���يء النحل���ت املع�سل���ة. اإنن���� من 
جه���ة نوؤمن اأن اهلل ميك���ن اأن ي�سبح اأي 
�سخ�س الأنه غري حم���دود القدرة. ومن 
جهة اأخرى نوؤمن ب�أنن� ننتق�س من قدرة 
اهلل لو اعتقدن� اأنه ال ي�ستطيع اأن ي�سبح 

اإن�س�ن�ً.

وي�صـــــــتطرد: اأوؤك���د لك���م اأن االإن�س����ن ال 

ي�ستطي���ع اأن ي�سب���ح اإله����. ولك���ن اهلل 
ي�ستطي���ع اأن ي�سبح اإن�س�ن�ً وا�سمه ي�سوع 
امل�سي���ح وال�سي���د ومل���ك املل���وك و�سيد 
ال�س����دة. لقد خلق اآدم م���ن تراب ولكن 
ي�س���وع امل�سي���ح ولد بوا�سط���ة روح اهلل. 
و�س�أ�س���رد بع����س م���� ورد يف االإجني���ل 
واأدعكم تكت�سفون ب�أنف�سكم اأن ي�سوع قد 
اأعلن عن نف�سه اأنه حق� »اإله«. فقد ورد 
يف اإجنيل يوحن� 17: 5: (واالآن جمدن 
اأن���ت اأيه� االأب عن���د ذاتك ب�ملجد الذي 

ك�ن يل عندك قبل كون هذا الع�مل).

ويف اإجني���ل يوحن���� 17: 15: (اأيه� االأب 
الب����ر، اإن الع����مل مل يعرف���ك اأم���� اأن���� 

فعرفتك وهوؤالء عرفوا اأنك اأر�سلتني).

رد ديدات

ديدات: اإن مو�س���وع املح��سرة هو »هل 

عي�سى اإله؟« ميك���ن اأن يفهم ب�سهولة لو 
�س�ألن����ه من وجهة نظر اأخ���رى، فنقول: 
ه���ل ادعى عي�سى اأنه اإله؟، هل ق�ل »اأن� 

اإله«؟، هل ق�ل »اعبدون«؟

يكمل: ال توجد جمل���ة واحدة يف ال�ستة 
وال�ست���ن كت�ب� التي يتك���ون منه� العهد 
الق���دمي والعهد اجلدي���د ميكن اأن جند 
به���� عي�سى عليه ال�س���لم يقول: اأن� اإله، 

اأو يقول: اعبدون!

اأم� م� اأورده يوحن� اللهوتي على ل�س�ن 
امل�سيح عليه ال�سلم من قوله: (اأن� االألف 
والي�ء) اأي (اأن� االأول واالآخر)، ف�إن هذه 
املقول���ة ك�نت �سم���ن حلم ارت����آه يوحن� 
اللهوتي، ولق���د راأى يف حلمه خي�الت 
اأخرى من هذا النوع، وهذا احللم طويل 

ي�ستحيل تققه يف ليلة واحدة.

كم���� اأن تقرير موؤمت���ر الكن�ئ�س الع�ملي 
يق���ول ب����أن االأب اإله، واالب���ن اإله، وروح 
القد����س اإله، ولكنهم لي�س���وا ثلثة اآلهة، 
ب���ل هم اإله واح���د. كم���� اأن االأب ق�در، 
واالبن ق����در، وروح القد�س ق�در، ولكنه 
لي�سوا ثلثة ق�درين بل هم ق�در واحد.. 

وي�ستمرون يف مثل هذه االأق�ويل.

اإنهم يقولون ب��س���م االأب واالبن والروح 
القد����س. واأن� اأقول هذه ثلثة ت�سورات 
عقلي���ة تتم�ي���ز كل �س���ورة منه���� ع���ن 
ال�سورت���ن االأخرين يف الذه���ن. واأين 
العقل الذي يت�س���ور اأن هذه الت�سورات 

الثلثة اإن� هي 
ت�سور واحد؟، اإن الثلثة تظل اإلى االأبد 

ثلثة!

واالآن، م���ن خ���لل الت�س���ور االإ�سلمي 
ي�ستحيل اأن يكون اهلل واحداً من الب�سر. 
والت�س���ور االإ�سلمي يرف�س لذلك فكرة 
جت�سيد اهلل يف امل�سيح اأو فكرة اأن يكون 
امل�سيح هو اهلل جم�سدا كم� تن�دي بذلك 
العقيدة امل�سيحي���ة عندم� تعتر اأن اهلل 
قد اأ�سبح اإن�س�ن�. ويف ذلك يقول القراآن 
 َ الكرمي: {لََقْد َكَف���َر المَِّذيَن َق�لُواْ اإِنمَّ اهللهّ
ُهَو امْلَ�ِسيُح ابُْن َمْرمَيَ َوَق�َل امْلَ�ِسيُح يَ� بَِني 
َ َربِّي َوَربمَُّكْم اإِنمَُّه َمن  اإِ�ْسَراِئيَل اْعبُُدواْ اهللهّ
نمََّة  ُ َعلَيِه اجْلَ َم اهللهّ ِ َفَقْد َحرمَّ يُ�ْسِرْك ِب����هللهّ
�مِلَِن ِمْن اأَن�َس�ٍر}.  َوَم�أَْواهُ النمَّ����ُر َوَم� ِللظمَّ
ول���و ك�ن عي�س���ى امل�سيح علي���ه ال�سلم 
يتكل���م ع���ن االأب ال���ذي يف ال�سم�ء ف�إن 
اأب����ه الذي يف ال�سم�ء هو اأبي وهو اأبوك 
لو ك�ن���ت االأبوة على �سبي���ل اال�ستع�رة، 
ومل تك���ن االأبوة مبعنى تن��سل االأبن�ء من 

اأ�سلب االآب�ء ف�سيولوجي�...

واإل���ى اللق�ء يف العدد الق����دم لن�ستكمل 
الت�س�وؤل الذي بداأن�ه مع الداعية اأحمد 

ديدات رحمه اهلل.. هل ي�سوع اإله؟

هل يسوع إلــــــه؟!
من�ظرة الع�سر بن العلمة ديدات و�سرو�س
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»�صـو�س« ا◊�صارات
 »°UÉ©ŸG

عرفن� اأن ر�س�ل���ة االإن�س�ن على ظهر 
هذه االأر�س اإجم�الً اإن� هي العبودية 
هلل عز وجل. اأم� تف�سيًل فهي عم�رة 
االأر����س وفق منه����ج اهلل، كل ح�سب 
ط�ق�ت���ه، واإمك�ن�ته؛ ق�ل تع�لى: {ُهَو 
المَِّذي َجَعلَُكْم َخَلِئَف يِف ااْلأَْر�ِس َفَمن 
َكَف���َر َفَعلَيِْه ُكْفُرهُ َواَل يَِزي���ُد الَْك�ِفِريَن 
ُكْفُرُه���ْم ِعنَد َربِِّه���ْم اإِالمَّ َمْقًت� َواَل يَِزيُد 
الَْك�ِفِري���َن ُكْفُرُه���ْم اإِالمَّ َخ�َس�ًرا}. واإن 
اهلل، رحم���ة من���ه وف�س���ًل، ق���د نبمَّه 
االإن�س�ن اإل���ى اأن قي�مه بهذه الر�س�لة 
عل���ى النح���و ال���ذي ذكرن���� ي�سم���ن 
ل���ه الرق���ي والتق���دم، والرفع���ة وعلو 
املنزل���ة، واملك�نة والتمكن يف االأر�س 
واأن���ه جع���ل ذل���ك ع�م����ً يف الن�����س 
 ُ جميع����ً، فق�ل �سبح�ن���ه: {َوَعَد اهللمَّ
�ِت  �حِلَ المَِّذيَن اآَمنُوا ِمنُكْم َوَعِملُوا ال�سمَّ
لََي�ْستَْخِلَفنمَُّهم يِف ااْلأَْر�ِس َكَم� ا�ْستَْخلََف 
َمَّ لَُهْم ِدينَُهُم  المَِّذيَن ِمن َقبِْلِه���ْم َولَيَُمكِّ
ن بَْعِد  لَنمَُّهم مِّ المَّ���ِذي اْرتَ�َسى لَُهْم َولَيَُبدِّ
َخْوِفِهْم اأَْمًن� يَْعبُُدونَِني اَل يُ�ْسِرُكوَن ِبي 
ْولَِئَك ُهُم  �َسيًْئ� َوَم���ن َكَفَر بَْعَد َذِلَك َف�أُ
الَْف��ِسُقوَن}، كم� نبمَّه اإلى اأن االإن�س�ن 
ح���ن ينك�س عل���ى عقب���ه، وال يوؤدي 
ه���ذه الر�س�ل���ة وف���ق منه����ج اهلل اأو 
يوؤديه� ولكن وفق منهجه هو ال منهج 
اهلل، ف����إن ع�قبته اخل�س���ران والبوار 
يف الدني� واالآخرة، ق�ل تع�لى: {َوَمن 
يُْعِر����سْ َعن ِذْك���ِر َربِِّه يَ�ْسلُْك���ُه َعَذاًب� 

�َسَعًدا}.

ح�صارة الإ�صالم

وه� هي االأم���ة امل�سلمة ت�سلمَّمت زم�م 
القي����دة للب�سري���ة منذ ول���دْت وبنَت 
ح�س����رة مل ت�سهد الب�سرية له� مثيًل 

م���ن قب���ل. ح�سبه���� اأنه���� ا�ستط�عت 
 •É```≤°SEG ,¿É```eõdG ø```e ¿ô```b ∫Ó```N
اأعظ���م دولتن ك�نت� تكم����ن الع�مل 
اآن���ذاك، الفر����س وال���روم، وامت���دت 
�سرق����ً حت���ى بلغ���ت الهن���د وال�سن، 
وغرب����ً حتى بلغ���ت فرن�س���� والنم�س� 
وجنوب�ً حتى و�سلت املحيط الهندي، 
و�سم�الً حت���ى بلغت رو�سي� والقوق�ز، 
وتول البحر االأبي����س املتو�سط اإلى 
بح���رية اإ�سلمية جتوبه���� ال�سفن وال 
يجروؤ اأحد اأن يقتحمه� اأو يعره� اإال 
ب�إذن مع دف���ع اأجور العبور. وقد بنوا 
م�ل���ك اإ�سلمي���ة فيم� و�سل���وا اإليه 
من فتوح�ت ون�سروا العدل والرحمة 

وامل�س�واة، واحلرية يف الن��س.

هل تعل���م اأن امل�سلمن حكموا فرن�س� 
يوم����ً م����؟، اإذ ك�ن ح�كمهم يف القرن 
ال�س�د�س ع�س���ر، وعلى التحديد �سنة 
اإث���ر نزوله���م مدين���ة ني����س،   1543

و�سيطرته���م عل���ى مدين���ة تول���وز يف 
اجلن���وب ك�ن ه���ذا احل�ك���م ي�سم���ى 

»احل�سن اآل عب�دة«.

ولك���ن ه���ذه االأم���ة بفع���ل اختلطه� 
بغ���ري امل�سلم���ن، والت�أث���ر بثق�ف�تهم، 
وحم�ولة تقليدهم، وحم�ك�تهم تخلت 
عن تع�ليم االإ�سلم �سيئ�ً ف�سيئ�ً حتى 
اأبع���دوا االإ�س���لم عن قي����دة احلي�ة، 
وح�س���روه يف دائرة ال�سع�ئر التعبدية 
و�س���وؤون االأ�س���رة، االأم���ر ال���ذي اأدى 
اإلى زوال ح�س�رته���م، ورجوعهم اإلى 

الوراء يف موؤخ���رة الركب، وحق فيهم 
قول الق�ئل:

cم �صرفتنا يد cنا ن�صرفها

وبات Áلكنا �صعب ملكناه  

ه���ذه املع�سي���ة، وهذا اأثره���� اإجم�الً 
�سو����س ينخ���ر يف عظ����م احل�س�رات 
ويح���ل  يرديه����،  حت���ى  وflه���� 
ث�بت���ة  اإنه���� �سن���ة  غريه���� حمله����، 
ال تتخل���ف اأب���داً حت���ى م���ع اأف�س���ل 
االإط���لق. عل���ى  وخريه����  االأ· 
وال�سوؤال املهم، »م����ذا تفعل املع�سية 
ب�حل�س����رات؟«، اإنه���� ت�سي���ب اأبن����ء 
االأم���ة ب�لقلق واال�سط���راب النف�سي، 
بل ب�لرع���ب الذي ال ينتهي، وال نعمة 
يف الوج���ود تع���دل نعمة االأم���ن، اإلى 
ج�ن���ب ال�س���رود الذهني وم���� يوؤدي 
اإلي���ه من غفلة ون�سي����ن، الأنهّ كل فرد 
ه الدني���� والتعلق ب�سهواته�،  جعل هممَّ
و�سهواته���� ال تنته���ي، ب�الإ�س�ف���ة اإلى 
�سي���وع الفقر وغ���لء االأ�سع�ر، وجور 
الفرق���ة  �سي���وع  ال�سلطن،واأخ���ريا 
والقطيعة، ورمب� احلروب االأهلية اإذ 
ي�أبى اهلل اأن تلتقي قلوب الع�س�ة حيث 
�َسبُُه���ْم َجِميًع���� َوُقلُوبُُهْم  يق���ول: {َتْ

�َستمَّى َذِلَك ِب�أَنمَُّهْم َقْوٌم المَّ يَْعِقلُوَن}.

اأ�سبح���ت  ال�س���ورة  اأن  اأت�س���ور 
جليهّ���ة وا�سح���ة، »املع��س���ي �سو����س 
احل�س�رات«، فلتحر����س كلُّ ح�س�رة 
عل���ى الط�عة، والتق���وى، بعد التحرر 
من املع��سي، وال�سيئ����ت، راجية من 

ربه� التوفيق والت�أييد وال�سداد.

اإبعـــاد الإ�صــالم عن 

قيادة ا◊يـــاة Jراجـع 

ح�صـاري
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ه  يعتق���د امل�سلم ب�أن اهلل عز وجل منزهّ
ع���ن كل م���� ال يلي���ق ب���ه �سبح�نه من 
النق�ئ����س و�سف����ت املخلوق���ن كم���� 
ق�ل �سبح�نه {لَيْ�َس َكِمثِْلِه �َسْيءٌ َوُهَو 
رُي}، وتنزيه اهلل تع�لى  ِميُع الَب�سِ ال�سمَّ
يك���ون وفق املنهج الرب����ن الذي ورد 
يف الن�سو����س ال�سرعي���ة، بحي���ث ال 
يثبت االإن�س�ن هلل م� مل يثبته �سبح�نه 
لنف�س���ه وال اأثبته ر�سول���ه ] له، وال 
ينفي عنه �سبح�نه م� اأثبته هو لنف�سه 
اأو اأثبته له ر�سوله ]، واإن� يقف مع 
الن�سو����س ال�سرعية اإثب�ًت���� ونفًي� مع 

اعتق�د كم�ل اهلل.

وم���ن هذا القبيل لف���ظ »املكر« حيث 
اأ�سي���ف يف الق���راآن اإل���ى اهلل تع�لى، 
ويتمث���ل املوقف ال�سحي���ح فيم� قرره 
اب���ن القيم حيث ق����ل: ”واأم� م� ورد 
بلف���ظ الفعل كقوله تع�ل���ى {َوَمَكُرواْ 
ُ َخرْيُ امْلَ�ِكِريَن}، وقوله  ُ َواهللهّ َوَمَكَر اهللهّ
عز وجل {َوَمَكُروا َمْكًرا َوَمَكْرنَ� َمْكًرا 
َوُهْم اَل يَ�ْسُع���ُروَن}، فهذا يطلق على 
اهلل كم���� ورد وال يج���وز اأن ي�ستق هلل 
منه ا�سم، فل يق�ل من اأ�سم�ئه امل�كر 
وال الك�ئد، الأنه مل يرد، واأم� ت�سميته 
مك���را وكيدا فقيل: م���ن ب�ب املق�بلة، 
نح���و قوله عز وج���ل {َوَج���َزاءُ �َسيِّئٍَة 
ثْلَُه����} وقوله تع�ل�������ى: {َواإِْن  �َسيِّئٌَة مِّ
ثِْل َم� ُعوِقبْتُم ِبِه}  َع�َقبْتُْم َفَع�ِقبُواْ مِبِ
وقيل: اإنه على ب�به، ف�إن املكر اإظه�ر 
اأم���ر واإخف�ء خلف���ه ليتو�سل به اإلى 
مراده وينق�سم اإل���ى ق�سمن، حممود 
ومذم���وم، ف�لقبي���ح اإي�س�ل���ه اإلى من 
ال ي�ستحق���ه، واأم� احل�س���ن ف�إي�س�له 
اإلى م���ن ي�ستحقه عقوب���ة له، ف�الأول 

- وهو املحمود منه - ن�سبته اإلى اهلل 
ال نق����س فيه����، واأم� الث����ن - وهو 
املذموم - فل ين�س���ب اإلى اهلل، فمن 
املحم���ود مك���ره �سبح�ن���ه ب�أهل املكر 
مق�بل���ة له���م بفعلهم وج���زاء لهم من 
جن�س عمله���م، وكذا يق����ل يف الكيد 
كم� يق����ل يف املك���ر، واهلل اإن� يفعل 
م���ن ذلك م���� يحمد عليه ع���دال منه 

وحكمة“ اأه�.

ق����ل اب���ن القي���م: ”واأم� املك���ر الذي 
فه���و جم�زات���ه  نف�س���ه  ب���ه  و�س���ف 
للم�كري���ن ب�أولي�ئ���ه ور�سل���ه فيق�ب���ل 
مكرهم ال�سيÅ مبكره احل�سن، فيكون 
املكر منه���م اأقبح �س���يء ومنه اأح�سن 
�س���يء الأنه ع���دل وجم����زاة،  وكذلك 
املخ�دع���ة من���ه جزاء عل���ى fl�دعة 
ر�سل���ه واأولي�ئ���ه فل اأح�س���ن من تلك 

املخ�دعة واملكر“ اأه�.

وق����ل الطري مبين���� معنى مكر اهلل 
مب���ن مكر ب���ه: ”اإنه اأخذه م���ن اأخذه 
منهم عل���ى غ���رة اأو ا�ستدراجه منهم 
من ا�ستدرج على كف���ره به ومع�سيته 
اإي����ه ثم اإحلل���ه العقوبة به على غرة 

وغفلة“.

وعلى ه���ذا املعنى ج�ءت االآي�ت التي 
اأ�سيف فيه� املك���ر اإلى اهلل عز وجل 
 ُ مثل قوله تع�لى: {َوَمَكُرواْ َوَمَكَر اهللهّ
ُ َخ���رْيُ امْلَ�ِكِري���َن}، ق�ل الطري  َواهللهّ
:“واأم���� مكر اهلل به���م ف�إنه فيم� ذكر 
ال�س���دي اإلق����وؤه �سب���ه عي�س���ى عليه 
ال�سلم على بع����س اأتب�عه حتى قتله 
امل�كرون بعي�سى وهم يح�سبونه عي�سى 
وقد رف���ع اهلل  عز وجل  عي�سى قبل 

ذل���ك، وق���د يحتم���ل اأن يك���ون معنى 
مكر اهلل به���م ا�ستدراجه اإي�هم ليبل≠ 

الكت�ب اأجله“.

وق�ل عز وجل : {َواإِْذ مَيُْكُر ِبَك المَِّذيَن 
َكَفُرواْ ِليُثِْبتُوَك اأَْو يَْقتُلُوَك اأَْو يُْخِرُجوَك 
َخ���رْيُ   ُ َواهللهّ  ُ اهللهّ ُك���ُر  َومَيْ ُك���ُروَن  َومَيْ
امْلَ�ِكِريَن}، ق�ل ابن �سعدي: ”اإذ ميكر 
بك الذين كفروا حن ت�س�ور امل�سركون 
يف دار الن���دوة فيم���� ي�سنعون ب�لنبي 
] اإم���� اأن يثبت���وه عنده���م ب�حلب�س 
ويوثق���وه واإم� اأن يقتل���وه في�سريحوا 
بزعمهم م���ن دعوته واإم� اأن يخرجوه 
ويجلوه م���ن دي�رهم“، وق�ل الطري: 
ُ َخرْيُ  ُ َواهللهّ ”قوله {َوَمَكُرواْ َوَمَكَر اهللهّ
امْلَ�ِكِري���َن} اأي فمك���رت له���م بكيدي 

املتن حتى خل�ستك منهم“.

وم���ن ذلك قول���ه تع�ل���ى {َواإَِذا اأََذْقنَ� 
تُْهْم  اء َم�سمَّ ن بَْع���ِد �َسرمَّ النمَّ��َس َرْحَمًة مِّ
ُ اأَ�ْسَرُع  ْك���ٌر يِف اآيَ�ِتنَ� ُقِل اهللهّ اإَِذا لَُه���م ممَّ
َمْكًرا اإِنمَّ ُر�ُسلَنَ� يَْكتُبُوَن َم� مَتُْكُروَن}؛ 
ق����ل ابن كثري: ”يخ���ر تع�لى اأنه اإذا 
اأذاق الن�����س رحم���ة م���ن بع���د �سراء 
م�ستهم ك�لرخ�ء بعد ال�سدة واخل�سب 
بعد اجلدب واملطر بعد القحط ونحو 
ْك���ٌر يِف اآيَ�ِتنَ�}، ق�ل  ذل���ك {اإَِذا لَُهم ممَّ
جم�ه���د اإ�سته���زاء وتكذي���ب، وقوله 
ُ اأَ�ْس���َرُع َمْك���ًرا} اأي اأ�س���د  {ُق���ِل اهللهّ
ا�ستدراج� واإمه����ال حتى يظن الظ�ن 
من املجرم���ن اأنه لي�س مبعَذب واإن� 
هو يف مهلة ثم يوؤخذ على غرة منه“، 
 ُ وق����ل الط���ري : ”وقوله {ُق���ِل اهللهّ
اأَ�ْس���َرُع َمْكًرا} اأي اأ�س���رع حم�ال بكم 
وا�ستدراج���� لك���م وعقوب���ة منكم من 

املكر يف اآي�ت اهلل“ اأه�

المكر المضاف 
إلى اهللا
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خرi؟ قد 
o
ملاذا يîتار اإن�صان ع≥يدة دون اأ

يكون هذا ال�صوDا∫ اأ�صعب �صوDا∫ يواجهه 

اإن�صـــــــان يف حياJـــــــه، اأمـــــــا cيف ي�صـــــــتطيع 

 Úاختيـــــــار الع≥يـــــــدة ال�صـــــــحيحة من ب

الع≥اFـــــــد الكÒãة التـــــــي –ي§ به، فهذا 

اإن حـــــــدç فال بـــــــد واأن يكون وراAه ق�صـــــــة 

ع¶يمة.

≥ـــــــدم يف cل عدد  oمن خـــــــال∫ هذا الباب ن

ق�صة من ق�ص�س امل�صلمÚ ا÷دد الذين 

دخلوا هذا الدين عن وعي وK≥افة وJفكر 

ودرا�صـــــــة ‡ا جعل ع≥ولهم قبل قلوبهم 

J≥ـــــــو∫: اأ�صـــــــهد اأن ل اإله اإل اهلل واأ�صـــــــهد 

ردة  o› اأن حممدًا ر�صـــــــو∫ اهلل.. �صـــــــهادة

خال�صة لوجه اهلل �صبحانه وJعا¤.

اإلسالم.. غيّر حياتي
cتب: حممود بكر

البدايــــــة

ا�سم���ي »رينز« واأعمل يف اإح���دى ال�سرك�ت 
الكويتية، والدي م�سيحي ك�ثوليكي متع�سب 
يف مذهب���ه واأجدادي ن�سفهم م���ن اأ�سب�ني�، 

اأم� والدتي فهي على مذهب اأبي.

ع�س���ت يف منطق���ة »ب�جي���و« ب�لفلب���ن ويف 
اخل�م�سة من عمري انف�سل والداي، فع�ست 
م���ع جدتي وعمت���ي، وبذلت االأخ���رية معي 
جهداً كب���ريا يف �سبيل اإكم�ل درا�ستي، فهي 
التي تكفلت بتعليمي منذ املرحلة االبتدائية 
اإل���ى املرحلة الث�نوية، ولك���ن عندم� و�سلت 
اإلى مرحل���ة التعليم اجل�مع���ي بذلت جهداً 
�سخ�سي�ً لكي اأتعلم على نفقتي اخل��سة وال 

ل عمتي مزيًدا من االأعب�ء.  اأحمهّ

اجل�مع���ي  التعلي���م  مرحل���ة  م���ن  انتهي���ت 
وتخرج���ت مدر�س�ً للغ���ة االإجنليزية وعملت 
يف ه���ذا املج�ل ملدة خم�س �سنوات وبج�نب 
عمل���ي هذا عملت يف معهد �سحي مع اأحد 

املدربن الي�ب�نين كمع�لج ب�لتدليك.

ي�سك���ن امل�سلمون يف منطقة »ب�جيو« �س�أنهم 
ب���ل  االأخ���رى،  الدي�ن����ت  اأ�سح����ب  �س����أن 
اإنن���� نتلك بيت����ً كبرياً نق���وم ب�لت�أجري فيه 
للم�سلم���ن، وب�لرغ���م من ذلك فل���م اأعرف 
�سيئ����ً عن االإ�س���لم، ومل اأت�س����ءل يوم�ً عن 

هذا الدين اأو م�ذا يعبد امل�سلمون!

ق�صتي مع الوKنية

اجتهت اإلى الوثنية يف املرحلة الث�نوية وهي 
عقيدة يُعب���د فيه� خم�سة اأ�سي����ء وال يوؤمن 
�س�حبه���� بوجود اإل���ه، وك�ن ال�سبب يف ذلك 
التوج���ه اأن كل ط�ل���ب يف املرحل���ة الث�نوية 
علي���ه اأن يق���دم بحث�ً عن دي���ن اأو عقيدة اأو 
مذه���ب، ف�خرت »البوذي���ة« وقدمت عنه� 
بحث���� ح�سل���ت عن���ه عل���ى تقيي���م »اأف�سل 

بحث«، وتعرفت على الوثنية يف هذه الفرة 
اأثن�ء بحثي يف املذاهب واالأدي�ن ف�عتنقته�. 
وبج�ن���ب ذل���ك فق���د ك�ن هن����ك اأ�سخ��س 
يف منطقت���ي وثني���ون وقد دع���ون اإلى تلك 
العقي���دة، وهوؤالء لديه���م اجتم�ع خ��س يف 
ال�سن���ة اأربع م���رات واأخذت اأ�س����رك معهم 

حتى اأ�سبحت وثنًي� حقيقًي�.

كذل���ك كنت اجتمع م���ع ه���وؤالء االأ�سخ��س 
بخلف املرات االأربع لكي ن�ر�س طقو�سن� 
يف العب�دة، وه���ذه الطقو�س ال تعرف ب�إله، 
واإن���� نوؤم���ن بخم�سة اأ�سي����ء نعبده�، وهي 
الن����ر واله���واء واالأر����س، وامل����ء، وال���روح، 
والوثني احلقيق���ي هو من يقوم بعب�دة هذه 
االأ�سي����ء اخلم�س���ة، واإذا مل يفع���ل ف�إنن���� ال 

ن�ستطيع و�سفه ب�أنه وثني.

حكاية املهتدي جما∫

جئ���ت اإل���ى الكويت منذ �سه���ر واحد فقط، 
وعمل���ت مدل���ًك� يف معهد �سح���ي (م�س�ج) 
وتعرفت على املهت���دي »جم�ل« من ج�ليتي 
الفلبينية بحكم اأنه يعمل معي بنف�س املك�ن، 
وكنت اأجده يحمل يف حقيبته حق�ئب �سغرية 
فيه���� كتب واأ�سرطة دعوي���ة لغري امل�سلمن، 
ويوزعه� عل���ى اأ�سح�ب اجلن�سي�ت االأخرى 
حت���ى يتعرفوا على االإ�سلم، وطلبت منه اأن 
يعطيني اإحدى تلك احلق�ئب، ولكن للأ�سف 

مل يكن معه حقيبة فلبينية.

عندم���� راأيته يفع���ل ذلك، ت�س�ءل���ت.. مل�ذا 
يفع���ل ذلك؟ فهو مل يك���ن يقت�سر يف دعوته 

يف ه���ذا املج�ل ملدة خم�س �سنوات وبج�نب 

اإنن���� نتلك بيت����ً كبرياً نق���وم ب�لت�أجري فيه 

:»õاملهتدي الفلبيني »رينـــ
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اأن�صطة »التعريف بالإ�صالم« 

ومطوياJها cانت �صبًبا 

رFي�ًصا يف –و› 

من الوKنية اإ¤ الإ�صالم
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عل���ى اأبن����ء جن�سيته بل يدع���و اأ�سح�ب كل 
اجلن�سي����ت االأخ���رى. قل���ت يف نف�س���ي: اإن 
ه���ذا ال�سخ����س رجل طيب يدع���و اإلى دينه 
ب���كل اإخل����س..، و�س�ألته عن دين���ه، فق�ل: 
االإ�س���لم، وعر����س عليمَّ اأن اأذه���ب معه اإلى 
جلن���ة التعري���ف ب�الإ�سلم ك���ي اأتعرف على 
هذا الدين احلنيف، ف�إذا اأعجبني فلم�ذا ال 

اأفكر يف اعتن�قه؟!

»التعريف بالإ�صالم«

قب���ل اأن ن�أتي اإلى اللجن���ة ك�ن لدى املهتدي 
جم�ل ن�سخة من املجلة الفلبينية »لنتح�ور« 
وك�ن به���� م�س�بقة رم�س�ني���ة لغري امل�سلمن 
تت���وى على العديد م���ن االأ�سئلة، وهن� دار 
بين���ي وبين���ه ح���وار ونق��س ح���ول م�سمون 

االأ�سئلة.

ويف اأحد اأي�م اجلمعة ذهبت اأن� واالأخ جم�ل 
اإل���ى اللجن���ة وهن����ك تق�بل���ت م���ع الداعية 
الفلبين���ي جم�هد ال���ذي ق�بلن���ي ب�بت�س�مة 
اأزاح���ت عن قلب���ي م� كنت اأفك���ر فيه، ودار 
بينن���� حوار عرف منه ق�ست���ي وم�ذا اأعبد، 
فلم يه�ج���م عقيدتي ال�س�بق���ة ومل يتحدث 
عنه���� مطلق�ً، لق���د كنت ا�س����أل اأي �سخ�س 
يدعون اإل���ى اأي دين �سوؤاالً واحًدا »من هو 
االإله؟« ث���م اأُتبعه ب�لت�س�وؤل »اإذا مل نكن نرى 

االإله فلم�ذا نعبده؟«

ق�صة نبي اهلل اإبراهيم عليه ال�صالم

ق����ل يل الداعي���ة جم�هد: �س�أط���رح عليك 
ت�س�وؤالًا م�س�بًه����: اإن كل ت�سرف�تن� يحكمه� 
العق���ل، فهل اأحد من� ي���رى العقل؟، ثم ق�ل 
يل: ه���ل �سمعت عن ق�سة نبي اهلل اإبراهيم 
علي���ه ال�س���لم؟ قل���ت: ال.. مل اأ�سم���ع به����، 
و�س�ألت���ه عنه����. عنده���� �س���رد يل الق�س���ة 
وكي���ف اأنكر اخلليل عليه ال�سلم على قومه 
عب����دة االأ�سن�م وال�سم����س والقمر ودع�هم 
اإل���ى توحيد اهلل عز وج���ل، وذكر يل م� ورد 
يف الق���راآن: {َوَكَذِلَك نُ���ِري اإِبَْراِهيَم َملَُكوَت 
َم����َواِت َواالأَْر����سِ َوِلَيُكوَن ِم���ْن امْلُوِقِنَن،  ال�سمَّ

���� َجنمَّ َعلَيِْه اللمَّيْ���ُل َراأَى َكْوَكب����ً َق�َل َهَذا  َفلَممَّ
 � ِح���بُّ االآِفِلن، َفلَممَّ � اأََفَل َق����َل ال اأُ َربِّ���ي َفلَممَّ
� اأََفَل  َراأَى الَْقَم���َر بَ�ِزغ����ً َق�َل َهَذا َربِّ���ي َفلَممَّ
َق����َل لَِئْن مَلْ يَْه���ِدِن َربِّي الأَُكونَنمَّ ِم���ْن الَْقْوِم 
ْم�َس بَ�ِزَغًة َق�َل َهَذا  � َراأَى ال�سمَّ �لَِّن، َفلَممَّ ال�سمَّ
� اأََفلَْت َق����َل يَ� َقْوِم اإِنِّ  َربِّ���ي َهَذا اأَْك���َرُ َفلَممَّ
ْهُت َوْجِهي ِللمَِّذي  � تُ�ْسِرُكون َاإِنِّ َوجمَّ بَ���ِريءٌ ِممَّ
َم����َواِت َواالأَْر�َس َحِنيف�ً َوَم� اأَنَ� ِمْن  َفَطَر ال�سمَّ
امْلُ�ْسِرِكَن}، واأو�سح يل اأن نبي اهلل اإبراهيم 
علي���ه ال�سلم اأعلن براءته من الوثنية واجته 
اإلى االإله.. وترك قومه يتفكرون فيم� ق�ل.

نظ���رت يف داخلي ووج���دت نف�سي يف مق�م 
ق���وم اإبراهيم عليه ال�سلم، فم� الفرق بيني 
وبينه���م؟ اإنهم يعب���دون الكواك���ب وال�سم�س 
والقم���ر .. الخ.. واأن� اأعبد االآن م� يعبدون، 
فم���� هو موقف���ي؟ وهن� اأفقت م���ن �سرودي 
على �سوت الداعي���ة جم�هد وهو يكمل يل 
م� تبقى من ق�س���ة اإبراهيم اخلليل مع اأبيه 
وكي���ف اإنه حط���م االأ�سن�م، وه���و مل يق�سد 
تطيم االأحج�ر ب���ل ق�سد تطيم ال�سرك 
داخل قل���وب امل�سركن، بل اإنه عليه ال�سلم 
ُقذف يف الن�ر ليعلن للن��س حقيقة التوحيد. 
ثم تل عليمَّ قول اهلل تع�لى {ُقْل َه�ِذِه �َسِبيِلي 
���رَيٍة اأَنَ�ْ َوَمِن اتمََّبَعِني  ِ َعلَى بَ�سِ اأَْدُع���و اإِلَى اهللهّ
ِ َوَم� اأَنَ�ْ ِمَن امْلُ�ْسِرِكَن}. وبعد  َو�ُسبَْح����َن اهللهّ
ذلك �سرح يل الداعية من هو اهلل، وم� هي 

�سف�ته.

بعد اأن �سمعت هذه الق�سة، وجدت م� كنت 
اأبح���ث عنه، وج���دت اهلل عز وجل، معبودي 
واإلهي، وب�لت�يل فل بد من اأن اأ�سلم هلل عز 
وج���ل، واأ�سهد بوحدانيت���ه وربوبيته، وهكذا 
اأ�سه���رت اإ�سلمي يف اللجنة بن اأخوتي من 

اجل�لية الفلبينية.

لق���د �سعرت بعد اإ�سلمي اأن حي�تي تولت 
وتغ���ريت اإلى االأف�س���ل، و�س�أل���ت اأ�سخ��س� 
اآخري���ن دخلوا االإ�سلم، ه���ل ي�سعرون مبثل 
م� اأ�سعر به االآن، وك�نت اإج�بتهم جميع�ً مثل 

اإج�بتي مت�م�ً.

المهتدون الجدد وموسم الحج
جرب اخلالدي  

اأنع���م اهلل �سبح�ن���ه وتع�لى عل���ى كويتن� 
احلبيب���ة ب�خلري الوف���ري، ف�تخذت من 
ْث{  � ِبِنْعَمِة َربَِّك َفَحدِّ قوله تع�لى: }َواأَممَّ
طريًق���� ونرا�ًس���� لدعوة غ���ري امل�سلمن 
للإ�س���لم بجهود وث�ب���ة من خلل جلنة 
التعري���ف ب�الإ�س���لم يف كل من��سبة متر 

على امل�سلمن.

فمنذ ف���رة لي�ست ببعي���دة ودعن� �سهر 
رم�س����ن املب�رك، وك�نت جه���ود اللجنة 
وا�سحة للعي�ن بدخول اأعداد غفرية من 
غري امل�سلمن اإل���ى دار االإ�سلم الوارفة 
الظ���لل، واالآن يظلن���� مو�س���م اإمي����ن 
جديد ه���و مو�سم احلج، وهن���� ت�سرئب 
وتتطل���ع اأعن����ق دع����ة جلن���ة التعري���ف 
ب�الإ�سلم ل�سرح من��سك احلج الإخوة لن� 
يف االإ�س���لم اأنع���م اهلل عليهم به بف�سل 
اجله���ود اخل���رية الت���ي تقوم به���� جلنة 
التعري���ف ب�الإ�س���لم و�سعيه���� الوا�س���ح 
اجل���دد  املهتدي���ن  لتثقي���ف  وامللمو����س 
وتعريفه���م ب�أم���ور دينهم ومنه���� من��سك 
احل���ج وم�س�عدته���م لروؤي� تل���ك البق�ع 

الط�هرة يف مكة.

فهوؤالء املهتدون اجلدد تنظم لهم اللجنة 
رحل���ة مدفوعة التك�لي���ف الأداء من��سك 
احل���ج ك�فة برفق���ة دع����ة متخ�س�سن 
وهيئ���ة اإداري���ة، يف رحلة للو�س���ول اإلى 
الدي�ر املقد�سة، ليق�سوا املن��سك بداية 
م���ن م���ك�ن امليق����ت، وتعليمه���م كيفي���ة 
االإح���رام والطواف وذبح الهدي، وانته�ء 
ب�لتق�س���ري اأو احلل���ق، يف رحلة اإمي�نية، 
يع���ود املهتدي بعده���� وق���د اأدى الركن 
اخل�م����س م���ن اأرك�ن االإ�س���لم املي�سرة، 
تطبيًق���� لقوله تع�ل���ى: {َواأَذِّن يِف النمَّ��ِس 
���جِّ يَ�أْتُ���وَك ِرَج�اًل َوَعلَ���ى ُكلِّ �َس�ِمٍر  ِب�حْلَ
يَ�أِْتَن ِمن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق}.. ف�سكًرا للجنة 
التعري���ف ب�الإ�س���لم جهوده���� الإدخ����ل 
ه���وؤالء اإلى الدين االإ�سلمي لتعم �سم�س 

االإ�سلم بق�ع املعمورة.
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قب�صات دعوية

‚اة الطويل

الق�سة التي يرويه� كت�ب »الطريق اإلى مكة« 
لي�ست ت�ريًخ� حلي�ة رجل ا�ستهر بدور ق�م 
به يف ال�سوؤون الع�مة، اأو �سرًدا ملغ�مرة ق�م 
اأوروبي  رجل  الكت�س�ف  عر�س  ولكنه�  به�، 
من  يتجزاأ  ال  جزًءا  ول�سريورته  للإ�سلم، 
م�سى  فيم�  طوفن�  وقد  االإ�سلمية،  البيئة 
عر �سبع حلق�ت يف ق�سة حممد اأ�سد، ذلك 
الرجل اليهودي االأوروبي الذي تربى ليكون 
اكت�سف االإ�سلم وتعمق يف  ح�خ�ًم�، ولكنه 
هذه  ويف  اإ�سلمه..  اأعلن  اأن  اإلى  درا�سته 
من  الث�منة  احللقة  معكم  اأ�ستكمل  احللقة 

رحلة حممد اأ�سد.

م�صر يف ربيع عام 1924م

املتو�سط  االأبي�س  البحر  اأخرى قطعت  مرة 
رحلتي  وك�نت  م�سر.   Åس�ط� وراأيت 
مبث�بة  الق�هرة  اإلى  بور�سعيد  من  ب�لقط�ر 
هذه  كنت  م�ألوف،  كت�ب  �سفح�ت  تقليب 
يكن  ومل  االأولى.  الدرجة  يف  م�س�فراً  املرة 
ت�جر  غريي:  م�س�فرين  �سوى  العربة  يف 
جعلني  م�  �سريع�ً  االإ�سكندرية  من  يون�ن 
اأخو�س معه يف حديث ن�سيط، وك�ن ير�سل 
النك�ت الظريفة عن كل م� تقع عليه اأعينن�، 
القفط�ن  من   – يبدو  ك�ن  م�سري  وعمدة 
الذهبية  ال�س�عة  و�سل�سلة  الثمن  احلريري 
ب�دي  رجًل   – حزامه  من  الب�رزة  الغليظة 
الغنى اإال اأنه ك�ن مقتنع�ً ببق�ئه جمرداً من 
كل علم. والواقع اأنه ح�مل� ا�سرك معن� يف 
احلديث اعرف ب�أنه مل يكن يعرف القراءة 
وال الكت�بة، ومع ذلك فقد ك�ن يظهر ذوق�ً 

�سليم�ً ح�داً.

 Çاملب�د بع�س  عن  اأذكر  كم�  نتحدث،  كن� 
التي   Çاملب�د تلك  االإ�سلم،  يف  االجتم�عية 
كبرياً  حيزاً  ت�سغل  الوقت  ذلك  يف  ك�نت 
اليون�ن  رفيقي  يوافق  ومل  تفكريي.  من 
امل�س�فر موافقة كلية على اإعج�بي ب�لعدالة 

االجتم�عية يف ال�سريعة االإ�سلمية.

ق�ل: ”اإن ال�سريعة االإ�سلمية لي�ست ع�دلة 
ب�ملقدار الذي تعتقد، ي� �سديقي العزيز“ – 
ثم تول من الفرن�سية التي اأخذن� نتحدث 
امل�سري  رفيقن�  يفهم  كي  العربية  اإلى  به�، 
احلديث، وا�ستدار اإليه ق�ئًل: ”اإنكم تقولون 
مثًل  ت�ستطيع  فهل  جداً،  ع�دل  دينكم  اإن 
للم�سلمن  االإ�سلم  يبيح  مل�ذا  لن�  تقول  اأن 
اأو  امل�سيحي�ت  الفتي�ت  من  يتزوجوا  اأن 
واإخواتكم  لبن�تكم  يبيح  وال  اليهودي�ت، 
هل  اليهود؟  اأو  امل�سيحين  من  يتزوجن  اأن 

ت�سمي هذا عدالً، اإيه؟“

”طبع�ً اأ�سميه“، اأج�ب العمدة الوقور دون اأن 
يردد حلظة واحدة. ”و�س�أخرك مل�ذا ج�ءت 
�سريعتن� االإ�سلمية بهذا. نحن امل�سلمن ال 
نعتقد ب�أن امل�سيح – عليه ال�سلم – هو ابن 
اهلل، ولكنن� نعتره فعًل، كم� نعتر مو�سى 
االأنبي�ء، ر�سول �سدق من  واإبراهيم و�س�ئر 
اإلى  اأر�سلوا  قد  جميع�ً  واأنهم  اهلل،  عند 
الن��س ب�لطريقة نف�سه� التي اأر�سل به� خ�” 
تزوجت  ف�إذا  وهكذا،   ،[ حممد  النبين، 
م�سلم  رجل  من  يهودية  اأو  م�سيحية  فت�ة 
من  اأحداً  اأن  اإلى  تطمئن  اأن  ب�إمك�نه�  ف�إن 
االأ�سخ��س املقد�سن يف نظره� ال ميكن اأن 
يوؤتى على ذكره بن اأفراد ع�ئلته� اجلديدة 

من  اأنه،  واحرام. يف حن  تبجيل  بكل  اإال 
من  م�سلمة  فت�ة  تزوجت  اإذا  اأخرى،  ن�حية 
غري م�سلم ف�إن من تعتره ر�سول اهلل خليق 
قبل  من  ولرمب�  اإليه...  وي�س�ء  يذم  ب�أن 
ع�دة  االأوالد  يتبع  اأفل  اأنف�سهم..  اأوالده� 
العدل  من  اأن  اأنت  تعتقد  وهل  اأبيهم؟  دين 

تعري�سه� ملثل هذا االإه�نة واالإذالل؟“.

هذا  عن  به  يجيب  م�  اليون�ن  يجد  ومل 
اأن  اأن� فقد بدا يل  اأم�  اإال هزة من كتفيه، 
العمدة الب�سيط االأمي، بذلك الذوق ال�سليم 
الذي يتميز به اأبن�ء جن�سه اإلى حد بعيد، قد 
اأ�س�ب الكبد من م�س�ألة على ج�نب عظيم 
من االأهمية. ومرة اأخرى، كم� حدث يل ومع 
ذلك ”احل�جي“ الهرم يف القد�س �سعرت اأن 

ب�ب�ً جديداً اإلى االإ�سلم ك�ن يفتح يل.

رم�صان يف ال≥اهرة

عند  �سمعت،  لو�سويل  الث�لث  اليوم  ويف 
القلعة.  من  خفي�س  مدفع  �سوت  الغروب، 
النور  انبعثت ه�لة من  نف�سه�  اللحظة  ويف 
ج�نبي  على  الق�ئمتن  املئذنتن  اأع�يل  يف 
م�سجد القلعة، واقتدت جميع م�آذن املدينة 
مئذنة  كل  فعلى  اأنوراه�:  ف�أ�س�ءت  بذلك 
ه�لة م�ثلة من النور. ويف الق�هرة القدمية 
ق�مت حركة غريبة واأ�سبحت خطوات الن��س 
اأعجل، ويف الوقت نف�سه اأكرث ابته�ج�ً، كم� 
اأ�سبحت اجللبة املتعددة النغم�ت يف ال�سوارع 
ب��ستط�عتك  ك�ن  لقد  وو�سوح�ً،  اأكرث علواً 
جديداً  توتراً  تقريب�ً،  ت�سمع  واأن  اأن ت�س، 

ي�سري ويرتع�س يف جميع اجله�ت.

قب�صات دعوية من ق�صة اإ�صالم حممد اأ�صد (8)

105-Nov. 2011.indd   52 10/22/11   1:24:01 PM



105-Nov. 2011.indd   53 10/22/11   1:24:02 PM



يقول ع����مل الري��سي�ت الروفي�سور جفري 
ل„ ع���ن الق���راآن الكرمي يف كت����ب »ربحت 

حممدا.. ومل اأخ�س���ر امل�سيح«: هذا الكت�ب 
الكرمي اأ�سرن بق���وة، ومتلهّك قلبي، وجعلني 
اأ�ست�سل���م هلل، والق���راآن يدف���ع ق�رئ���ه اإل���ى 
ى للق�رÇ اأنه  اللحظ���ة الق�سوى، حيث يتب���دهّ

يقف مبفرده اأم�م خ�لقه.

واإذا م� اخذت القراآن بجدية ف�إنه ال ميكنك 
قراءت���ه بب�س�ط���ة، فهو يحمل علي���ك، وك�أن 
له حقوق����ً عليك! وهو يج�دل���ك، وينتقدك 
ويُخجل���ك ويتحداك، لقد كنت على الطرف 
االآخر، وب���دا وا�سح�ً اأن ُمن���زل القراآن ك�ن 
يعرفن���ي اأك���رث م� اأعرف نف�س���ي، لقد ك�ن 
الق���راآن ي�سبقن���ي دوم����ً يف تفك���ريي، وك�ن 
يخ�ط���ب ت�س�وؤالت���ي، ويف كل ليلة كنت اأ�سع 
اأ�سئلتي واعرا�س�تي، ولكنني كنت اأكت��سف 
االإج�ب�����ة يف اليوم الت�يل، لقد ق�بلت نف�سي 

وجه�ً لوجه يف �سفح�ت القراآن.« 

ويق���ول JوÊ الكنـــــــدي: عندم� ب���داأت اأقراأ 
القراآن الكرمي �سدمت ب�أربع اآي�ت عظيم�ت 
يُّ  ُ الَ اإِلَ�َه اإِالمَّ ُهَو احْلَ ه���ي قوله تع�ل���ى: {اهللهّ
الَْقيُّ���وُم الَ تَ�أُْخ���ُذهُ �ِسنَ���ٌة َوالَ نَ���ْوٌم لمَّ���ُه َم� يِف 
}، وقوله تع�لى:  َم����َواِت َوَم� يِف االأَْر����سِ ال�سمَّ
يِن}، وقوله تع�لى: {َوَق�لُواْ  {الَ اإِْكَراهَ يِف الدِّ
ُكونُ���واْ ُهوداً اأَْو نَ�َس����َرى تَْهتَُدواْ ُق���ْل بَْل ِملمََّة 
اإِبَْراِهي���َم َحِنيف�ً َوَم���� َك�َن ِم���َن امْلُ�ْسِرِكَن}، 
وقول���ه تع�لى: {َم� َك�َن اإِبَْراِهي���ُم يَُهوِديهّ�ً َوالَ 
�ْسِلم�ً َوَم� َك�َن  نَ�ْسَراِنيهّ����ً َولَِكن َك�َن َحِنيف����ً مُّ

ِمَن امْلُ�ْسِرِكَن}.

ه���ذه االآي�ت املب����رك�ت ك�ن���ت نقطة تول 
ف��سل���ة يف حي�ت���ي، فم� مل���ة اإبراهيم؟ وم� 
�سبيله؟ وكيف ك�ن حنيف�ً م�سلم�ً؟ لقد ك�نت 
االآي�ت ال�س�بق�ت اإج�بة �س�فية لكل االأ�سئلة 
الت���ي وقع���ُت يف دوامته���� عندم���� اأردت اأن 
اأم�سَي يف طريق الهداية، ووجدت يف النه�ية 
اأنني بح�جة اإلى الهداية ف�أ�سلمت.. واحلمد 

هلل رب الع�ملن

وهذا »اأنتي الفنلندي« يقول: �سدق القراآن 
ف�الأنبي����ء كله���م م�سلمون. يف الي���وم الت�يل 
مل�س�هدت���ي الرن�م���ج الوث�ئق���ي عن يو�سف 
اإ�سلم ب���داأت ق���راءة الق���راآن، حيث ذهبت 
اإل���ى مكتبة يف بلدتي وح�سل���ت على ن�سخة 
من ترجمة مع�ن الق���راآن ب�للغة الفنلندية. 
وده�ست عند مط�لعت���ي للقراآن ووجدت اأن 
اأنبي����ء مثل عي�سى ومو�سى وداوود و�سليم�ن 
واإبراهي���م واآدم قد ذك���روا يف القراآن ولي�س 
حممد عليه ال�سلة وال�سلم فقط.. اإ�س�فة 
اإل���ى اأن الق���راآن اأج����ب ع���ن كل ت�س�وؤالتي، 
وا�ستم���رت قراءت���ي للقراآن ح���وايل �سهرين 
ك�مل���ن، حتى ط���رق ب�بي رج���لن يف �سهر 
م�ر����س 2007 و�س����أالن: هل تعلم م� الدين 

احلق؟ ف�أجبتهم: نع���م، اأعتقد اأنه االإ�سلم. 
ث���م �س�ألتهم ب���دوري: هل تعلم����ن اأن عي�سى 
هو ر�سول اهلل؟ وك�نت هذه الكلم�ت جديدة 
عليهم���� مت�م�ً، واعترته���� علمة اأخرى يل 
م���ن عند اهلل الذي و�سع هذه الكلم�ت على 
ل�س�ن وهي مبث�بة �سه�دة االإ�سلم... وذلك 
الأنن���ي اأدركت اأنه���� لي�ست بكلم�ت���ي ولكنه� 

خرجت من قلبي.

ت�سرك هذه الق�س�س يف انه� تو�سح عظيم 
ت�أث���ري القراآن الكرمي على م���ن يقراأه وكيف 
اأنه ي�سيء الطريق لكل ب�حث عن الهداية. 

من اأجل ذل∂ Jدر∑ ÷نة التعريف بالإ�صالم 

 Òره يف هداية غKعا¤ واأJ تاب اهللc اأهميـــــــة

 ÒوفJ عمل جاهدة علىJلالإ�صالم و Úامل�صلم

Jرجمـــــــات ال≥ـــــــراآن بلغـــــــات flتلفـــــــة وJ≥وم 

بتوRيعهـــــــا، بالتعاون مع مكتبة دار التعريف 

بالإ�صـــــــالم، وق���د ” بف�س���ل اهلل تع�ل���ى يف 

رم�س����ن امل��س���ي ط���رح امل�س���روع الوقف���ي 
لطب�ع���ة وتوزي���ع ملي���ون م�سح���ف بلغ����ت 
flتلف���ة ت���ت �سع����ر ”حملتن���� القراآنية.. 
نبيه���� مليوني���ة“. ويلقي امل�س���روع تف�عل 
كب���ريا من اأه���ل اخلري واملح�سن���ن لدعمه، 
فه���دف اللجنة من ورائه ن�سر هذا الدين يف 

flتلف اأنح�ء الع�مل.

يف االأخ���ري اأن�س���ح بق���راءة كت����ب ”ربح���ت 
حممدا.. ومل اأخ�سر امل�سيح“ ففيه م� ي�سرح 
ال�س���دور ع���ن االإ�س���لم واأ�سب����ب الهداي���ة 

املختلفة.

ل„: ال≥راآن اأجاب عن cل 

J�صاوDلJي واعرتاVصاJي 

ويف �صفحاJه قابلت نف�صي 

وجًها لوجه

ا.. ولم أخسر المسيح» «ربحت محمدً
هذه الآيات الأربع �صنعت ن≥طة –و∫ يف حياJي
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يتحتم على امل�صلم، ل�صيما الداعية، يف ظل الã≥افات 

الب�صر على  التي يعتن≥ها  املتباينة  والع≥اFد  املتعددة 

وجه املعمورة، اأن يلم Ãا Áكن اأن يكون عوًنا له على 

الولوê اإ¤ دعوة اأ�صحاب هذه امللل والع≥اFد.. 

من اأجل ذل∂ J≥دم الب�صرi اإ¤ قراFها هذا الباب:

اإعداد: التحرير

الطب≥ات يف املجتمع الهندو�صي

ـــــــة: وه���م الذين خلقهم االإله براهم� من فمه، ومنهم املعلم والك�هن، والق��سي،  • الرباهمـ
ولهم يلج�أ اجلميع يف ح�الت الزواج والوف�ة، وال يجوز تقدمي القرابن اإال يف ح�سرتهم.

• الكا�صـــــــرت: ه���م الذي���ن خلقهم االإله م���ن ذراعيه؛ وه���وؤالء يتعلمون ويقدم���ون القرابن 
ويحملون ال�سلح للدف�ع.

• الويـــ�س: وهم الذين خلقهم االإله من فخذه؛ واأولئك يزرعون ويت�جرون ويجمعون امل�ل، 
وينفقون على املع�هد الدينية.

• ال�صــــــــــودر: ه���م الذين خلقهم االإله من رجليه، وهم مع الزن���وج االأ�سلين ي�سكلون طبقة 
املنبوذين، وعملهم مق�سور على خدمة الطوائف الثلث ال�س�بقة ال�سريفة وميتهنون املهن 

احلقرية والقذرة.

الإ◊ــــاد

مذهب فل�سفي يقوم على فكرة عدمية اأ�س��سه� 
اإن���ك�ر وج���ود اهلل اخل�ل���ق �سبح�ن���ه وتع�ل���ى، 
عي امللحدون اأن الكون وجد بل خ�لق. واأن  فيدهّ
امل����دة اأزلي���ة اأبدية، وهي اخل�ل���ق واملخلوق يف 

الوقت نف�سه. 

وم���� ال �س���ك في���ه اأن كث���رياً م���ن دول الع�مل 
الغرب���ي وال�سرق���ي تع����ن من نزع���ة اإحل�دية 
ع�رمة ج�سدته� ال�سيوعي���ة املنه�رة والعلم�نية 

املخ�دعة.

التغريــــــب

تي�ر فك���ري كبري ذو اأبع����د �سي��سية 
واجتم�عية وثق�فية وفنية، يرمي اإلى 
�سبْ���≠ حي�ة االأ· ع�م���ة، وامل�سلمن 
ب�سفة خ��س���ة، ب�الأ�سل���وب الغربي، 
�سخ�سيته���م  اإلغ����ء  به���دف  وذل���ك 
املتف���ردة  وخ�س�ئ�سه���م  امل�ستقل���ة 
الك�مل���ة  التبعي���ة  اأ�س���رى  وجعله���م 

للح�س�رة الغربية.

SECULARISM العلمانية

ترجمته���� ال�سحيح���ة ”اللديني���ة اأو الدنيوية“، وهي دعوة اإلى اإق�م���ة احلي�ة على العلم الو�سعي والعقل ومراع����ة امل�سلحة بعيداً عن 
الدي���ن. وتعن���ي يف ج�نبه���� ال�سي��سي ب�لذات اللدينية يف احلك���م، وهي ا�سطلح ال �سلة له بكلمة العل���م SCIENCE وقد ظهرت يف 
اأوروب���� من���ذ الق���رن ال�س�بع ع�سر وانتقل���ت اإلى ال�سرق يف بداية القرن الت��س���ع ع�سر وانتقلت ب�سكل اأ�س��سي اإل���ى م�سر وتركي� واإيران 
ولبن����ن و�سوري���� ثم تون�س وحلقته� العراق يف نه�ية القرن الت��سع ع�سر. اأم���� بقية الدول العربية فقد انتقلت اإليه� يف القرن الع�سرين، 
وق���د اخت���ريت كلمة علم�نية الأنه� اأقل اإث�رة من كلمة الدينية. ومدلول العلم�نية املتفق عليه يعني عزل الدين عن الدولة وحي�ة املجتمع 
واإبق����ءه حبي�س����ً يف �سم���ري الف���رد ال يتج�وز العلق���ة اخل��سة بينه وبن ربه ف�إن �سم���ح له ب�لتعبري عن نف�سه فف���ي ال�سع�ئر التعبدية 

واملرا�سم املتعلقة ب�لزواج والوف�ة ونحوهم�.

تتف���ق العلم�ني���ة م���ع الدي�نة الن�سرانية يف ف�سل الدين عن الدولة حيث لقي�سر �سلطة الدول���ة وهلل �سلطة الكني�سة. وهذا وا�سح فيم� 
يُن�سب اإلى ال�سيد امل�سيح من قوله: ”اأعط م� لقي�سر لقي�سر وم� هلل هلل“. اأم� االإ�سلم فل يعرف هذه الثن�ئية وامل�سلم كله هلل وحي�ته 

ِ َربِّ الَْع�مَلَِن}. �ِتي هلِلهّ َي�َي َوَمَ كله� هلل {ُقْل اإِنمَّ �َسَلِتي َونُ�ُسِكي َوحَمْ
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الصالة في قاعة المحاضرات ليتأثر غير المسلمين!

دعوي  اأ�سبوع  بتن�سيق  نقوم  فيه�  اأدر�س  التي  اجل�معة  يف  ال�صوDا∫: 

توعوي كل �سنة، حيث نقوم بدعوة غري امل�سلمن يف اجل�معة ب��ستخدام 
تقني�ت flتلفة، هذه ال�سنة ج�ء املنظمون بفكرة جديدة، واقرحوا اأن 
امل�سجد؛  اإحدى ق�ع�ت اجل�معة بدال من  ال�سلوات يف  اإحدى  ن�سلي 
الت�س�وؤالت لديهم  تتك�ثر  ثَم  وِمن  االإ�سلم  اإبراز �سع�ئر  وذلك بغر�س 
عن االإ�سلم، ولكني يف احلقيقة غري مطمئن اإلى �سرعية هذه الطريقة 
الأنه� اإذا جنحت ف�ستتكرر عدة مرات يف ال�سنوات الق�دمة. فم� حكم 
مثل هذا الفعل؟ وهل اإذا تكررت يف كل �سنَة ت�سبح من قبيل البدعة؟ 

ا÷واب: ا◊مد هلل

اأوالً: ن�سكر لكم حر�سكم على تبلي≠ دعوة االإ�سلم للن��س، ون�سكر لكم 
اهلل  ون�س�أل  ال�سرع،  وعلى عدم fl�لفة  ال�سنمَّة  تطبيق  على  حر�سكم 

تع�لى اأن يي�سر م�سع�كم، واأن يجزيكم خري اجلزاء. 

ث�ني�ً: �سلة اجلم�عة يف امل�سجد واجبة على كل من ك�ن ي�سمع النداء 
ب�ل�سوت الع�دي من غري تعويق موؤثرات، وال زي�دة مبكرات، والراجح 
يُن�دى  حيث  امل�سجد  يف  جتب  اإن�  اجلم�عة  اأن  العلم�ء  اأقوال  من 

لل�سلوات.

لكن.. قد توجد هن�ك ح�جة �سرعية، اأو م�سلحة راجحة، جتيز لط�ئفة 
من امل�سلمن اأن ي�سلوا اجلم�عة يف غري امل�سجد.

وال �سك يف اأن دعوة غري امل�سلمن اإلى االإ�سلم م�سلحة عظيمة، ف�إذا 
غلب على ظنكم اأن �سلتكم يف هذه الق�عة �سوف تكون موؤثرة عليهم، 
الق�عة،  ال�سلة يف  الإ�سلم بع�سهم، فل م�نع من  ولعله� تكون �سبب�ً 

فتوؤذنون، وتقيمون، وت�سلون جم�عة.

اأي�س�، ف�إنه ال يكون بدعة، الأن املق�سود هو  واإذا تكرر ذلك كل �سنة 
امل�سلحة ال�سرعية ب�إظه�ر ال�سعرية، ودعوة غري امل�سلمن، لكن ال يعن 
له� يوم واحد من كل �سنة، اأو كل �سهر، اأو نحو ذلك، بل يرجع االأمر 
فيه� اإلى احل�جة، ثم يتم التنقل بن االأي�م، واختي�ر اأن�سبه� حل�سول 

اجلمع االأكرث، وم�س�هدة اأكر عدد مكن من غري امل�سلمن له�.

حكم احتفال المسلمين بالكريسماس 

الذين  املتحدة  ب�ململكة  للم�سلمن  تقولون  م�ذا  ال�سوؤال: 
عند  ع�س�ء  حفل  ب�إق�مة  الكري�سم��س  وقت  يف  يقومون 
الكري�سم��س اأو بعده يف منزلهم الأ�سرتهم امل�سلمة، ويزينونه 
مل  اإذا  حرام�،  اأو  حلال  يعد  العمل  هذا  فهل  ب�لب�لون�ت، 

يح�سر هذا احلفل اإال امل�سلمون (اأق�رب من االأ�سرة)؟ 

ا÷واب : ا◊مد هلل 

ال �سك يف ترمي م� ذكرت من االحتف�ل؛ مل� فيه من الت�سبه 
الفطر  �سوى  عيد  لهم  لي�س  امل�سلمن  اأن  ومعلوم  ب�لكف�ر، 
واأي  اجلمعة،  يوم  هو  الذي  االأ�سبوع  وعيد  واالأ�سحى، 
اأمرين:  اأحد  اآخر فهو منوع، وال يخرج عن  احتف�ل بعيد 
اهلل،  اإلى  التقرب  وجه  على  به  االحتف�ل  ك�ن  اإن  البدعة، 
ك�الحتف�ل ب�ملولد النبوي، والت�سبه ب�لكف�ر: اإن ك�ن االحتف�ل 
املبتدعة  االأعي�د  اإحداث  الأن  القربة؛  ال  الع�دة  وجه  على 
فكيف  مبخ�لفتهم،  اأُِمرن�  الذين  الكت�ب  اأهل  فعل  من  هو 
وتزين  اأعي�دهم!  من  عيدا  بعينه  االحتف�ل  هذا  ك�ن  اإذا 
املن�زل ب�لب�لون�ت يف هذا الوقت م�س�ركة ظ�هرة للكف�ر يف 

االحتف�ل بعيدهم.

من  ب�سيء  االأي�م  هذه  يخ�س  اأال  امل�سلم  على  والواجب 
اأو الطع�م، واإال ك�ن م�س�رك� للكف�ر يف  اأو الزينة  االحتف�ل 

اأعي�دهم، وهو اأمر حمرم ال �سك يف ترميه.

≥ـــــــدم جملة من الفتاوi ال�صـــــــادرة  oيف هذا الباب �صـــــــو± ن

لماA الأمة واملجامع الف≥هيـــــــة، والتي Jهم cل  oبـــــــار عc عن

تب الف≥ه والدرا�صـــــــات  ocخرت بها املو�صـــــــوعات وRم�صـــــــلم، و

املتî�ص�صـــــــة يف هذا املجـــــــا∫، والتي Jتعل≤ Ã�صـــــــتجدات 

ا◊ياة واملعامالت.

تريد الدخول في اإلسالم فهل ينطق ولداها 

بالشهادة أيضاً   

ال�س���وؤال: اأن���� يف مرحل���ة ت���رك الن�سراني���ة والدخ���ول يف 
االإ�س���لم، ومنذ 9 اأعوام واأن� اأرملة، ويل ابن يبل≠ من العمر 
14 ع�م���� وبن���ت تبل≠ من عمره� 11 ع�م����، واأعلم اأن عليمَّ 

النط���ق ب�ل�سه�دتن، لك���ن هل النط���ق ب�ل�سه�دتن مطلوب 
اأي�س� من ابني وابنتي؟

ا÷واب: ا◊مد هلل 

 ódoh  øeh  ,ΩÓ°SE’G  ‘  ∫ƒNó∏d  •ô°T  ÚJOÉ¡°ûdÉH  ≥£ædG
بن اأبوين م�سلمن ال يلزم اأن ينطق ب�ل�سه�دتن الأنه م�سلم 
غري  اأبوين  بن  ُولد  من  واأم�  بن�ق�س،  ي�أتي  اأن  اإال  حكم�ً 

م�سلمن فل بد اأن ينطق بهم� ك�أبويه. 
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cمبيوJر لوحي م�صمم ل≥راAة الكتب الإلكرتونية

اأحدç اإ�صدار ل�صرcة ”بوcت بو∑“

اأكدت �سركة ”بوكت بوك“ اأن الطراز ”اإيه 10“ من الكمبيوتر اللوحي 

الذي تنتجه ال�سركة يحتوي على �س��سة تعمل ب�للم�س بتقينة ” ترانز�ستور 

االأغ�سية الرقيقة“ (تي اإف تي) بقي��س 10 بو�س�ت وتعمل بنظ�م ت�سغيل 

”اأندرويد“ من ”غوغل“. 

ويبل≠ وزن اجله�ز 670 جرام�ً، كم� ي�أتي بخوا�س ”واي ف�ي“ و“بلوتوث“ 

واإمك�نية اإ�س�فة خدم�ت اجليل الث�لث، طبق�ً مل� ذكرت ”وك�لة االأنب�ء 
االأمل�نية“.

وت�سمل املكتبة املثبتة مقدم�ً م� ي�سل اإلى األف كت�ب، و�سيتم طرح 

الكمبيوتر اللوحي يف االأ�سواق نوفمر اجل�ري ويتوقع اأن يقل �سعره عن 

300 يورو (410 دوالرات).

”مايكرو�صوفت“ Jك�صف عن ن¶ام الت�صغيل ا÷ديد 

“8 Rويندو”

وا�سنط���ن: اأعلنت �سركة ”م�يكرو�سوفت“ عن نظ�م الت�سغيل 

اجلدي���د ”وين���دوز8“ ال���ذي �سم���م لك���ي يعم���ل يف اأجهزة 

الكمبيوت���ر اللوحية واأجهزة �سطح املكتب واأجهزة الكمبيوتر 

املحم���ول، و�سيعم���ل نظ����م الت�سغيل هذا وال���ذي من املقرر 

طرح���ه يف االأ�س���واق يف ع�م 2012 الأول مرة على مع�جل�ت 

 .“ARM” الن�سو�س منخف�سة الط�قة امل�سممة وفق نظ�م

وم���ن ج�نبه، اأكد �ستيف���ن �سينوف�سكي مدي���ر قط�ع ويندوز 

يف ال�سرك���ة ، اأن ه���ذا النظ�م �سيعمل من خ���لل واجهتن، 

الواجه���ة االأول���ى تتمث���ل يف �سط���ح املكتب التقلي���دي الذي 

يت�س�به مع ن�سخ اأخرى من ”ويندوز“ والواجهة الث�نية قر�س 

االإ�سدار املعروف ب��سم ”مرو“.

وتتمي���ز خ�س�ئ�س ”مرو“ ب�أنه� اأكر حجم�ً وتت�سمن اأدوات 

تك���م م�سغوطة م���ن النوع ال���ذي ين��سب ال�س��س����ت التي 

تعم���ل ب�للم�س، وغي�ب هذه التقنية يف�سر قلة توافر اأقرا�س 
”ويندوز7“.

واأك���دت ”م�يكرو�سوفت“ اأنه� �ستخ�س����س موقع� اإلكروني�ً 

لبيع ”ويندوز8“ على االإنرنت عن طريق ال�سم�ح للم�سرين 

بتنزي���ل الن�سخة االإلكرونية منه، طبق�ً مل� ورد مبوقع ال�“بي 

بي �سي“، ومن �سمن اخل�س�ئ�س الب�رزة التي ينطوي عليه� 

”وين���دوز8“ توافق���ه م���ع املع�جل����ت امل�سمم���ة وف���ق تقنية 
.“ARM”

يُذك���ر اأن الرق�ئ���ق امل�سمم���ة وفق تقني���ة ”ARM“ ع�دة م� 

ت�ستهل���ك كمي���ة حم���دودة من الط�ق���ة ونتيجة لذل���ك ف�إنه� 

م�ستخدم���ة يف الهوات���ف الذكية واالأقرا����س املتوفرة ح�لي�ً، 

وتتطل���ب االأجه���زة التي تعمل بنظ����م ويندوز الي���وم اإنتل اأو 

االأنظمة املتوافقة مع ”اإنتل“.

”اأبل“ õJيل Jطبي≥اً 

للهواJف املحمولة يحمل ا�صم ”يهودي اأم لي�س يهودًيا“

وا�سنطن: اأزالت �سركة ”اأبل“ االأمريكية، رائدة �سن�عة احل��سب�ت 

والهواتف الذكية يف الع�مل، تطبيق�ً للهواتف املحمولة يحمل ا�سم 

”يهودي اأم لي�س يهودًي�“ من متجر تطبيق�ته� عر االإنرنت يف فرن�س�.

ر qcاآي فون وذ

تطبيق وذكهّر اأول تطبيق للمرمج مع�ذ، التطبيق يحتوى على االأذك�ر 

ال�سب�حية وامل�س�ئية واذك�ر قبل ال�سلة ويف اأثن�ئه� وبعده� واأدعية من 

القران الكرمي واأدعية م�أثورة عن النبي ]. 

ميـــــõات هــذا التطبي≤:

• التطبيق يدعم �س��سة االآي فون 4 الريتين�.

• التطبيق يعمل على اأجهزة االآي فون واالآيبود-ت�ت�س وقريب� ن�سخة 

خ��سة ب�الآيب�د. 

• ي�سمل ت�سميم رائع بروح اإ�سلمية.

• االأذك�ر �سحيحة عن النبي ].

http://goo.gl/pvuX1 :املوقع •

برنامè ال≥راآن الكرË مع الرتجمة

برن�مج يعر����س للقراآن الكرمي م�سكواًل ك�مًل بنف�س ترتيب 

�سفح�ت امل�سح���ف، وي�ستمل على ق�س���م خ��س ب�لتعريف 

ب�س���ور الق���راآن و�سبب ت�سميته���� واأ�سب�ب نزوله���� وتعريف 

flت�س���ر مبوا�سي���ع ال�سورة، كم� يعر����س الرن�مج اإ�س�فة 

اإل���ى الن����س القراآن ترجمة ملع�ن االآي����ت اإلى �ستة لغ�ت، 

واالأ�سب�ني���ة،  واالأمل�ني���ة،  والفرن�سي���ة،  االإجنليزي���ة،  ه���ي: 

واالإندوني�سية، والرو�سية. 

http://goo.gl/ObDNe :الرابط

يهودي اأم لي�س يهودًيا“

cمبيوJر لوحي م�صمم ل≥راAة الكتب الإلكرتونية

cمبيوJر لوحي م�صمم ل≥راAة الكتب الإلكرتونية

POCKETBOOK

57 العدد )105( �� نوفمر 2011 �� ذو احلجة 1432

الدعوة الإلكرتونية

105-Nov. 2011.indd   57 10/22/11   1:24:09 PM



اأ�صـــــــدقاFي ال≥راA.. ال�صـــــــالم عليكم ورحمة 

اهلل وبرcاJه، –دKنا يف العدد ال�صـــــــاب≤ عن 

الدعوة واملـــــــراأة فعرفنا مفهـــــــوم الدعوة لغًة 

وا�صـــــــطالحًا، واأهمية اأن Jكـــــــون املراأة داعية، 

cمـــــــا Jعرفنا علـــــــى حكم عمل املـــــــراأة يف هذا 

امليدان وVصواب§ هذا العمل ال�صاق املهم. 

ويف هـــــــذا العـــــــدد بـــــــاإذن اهلل Jعا¤ �صـــــــنكمل 

حديãنا عن املراأة الداعية من خال∫ الن≥ا• 

التالية:

ف�صل الدعوة اإ¤ اهلل

ال يخف���ى عل���ى كل م�سل���م اأهمي���ة وف�س���ل 
الطري���ق  فه���ي  تع�ل���ى  اهلل  اإل���ى  الدع���وة 
ال�سحي���ح اإلى �سلح الب���لد والعب�د، وهي 
مهم���ة �سفوة اخللق من االأنبي����ء واملر�سلن 
عليهم ال�سلة وال�سلم، وهي منهج ر�سولن� 
احلبيب.. �سلوات اهلل و�سلمه عليه.. فقد 
ق����ل تع�لى يف كت�به احلكيم: {ي� اأيه� النبي 
اإن� اأر�سلن�ك �س�هدا ومب�سرا ونذيرا وداعي� 
اإل���ى اهلل ب�إذن���ه و�سراج���� من���ريا} وهن�ك 
الكث���ري م���ن ن�سو����س الكت����ب وال�سنة التي 
ت���دل عل���ى اأهمية وعظمة الدع���وة اإلى اهلل 
وتب���ن الثواب الكب���ري ملن ق�م به���ذه املهمة 
ال�س�ق���ة فق�ل العزي���ز احلكي���م {وادع اإلى 
رب���ك}، وقوله ع���ز وج���ل: {ادع اإلى �سبيل 
ربك ب�حلكم���ة واملوعظة احل�سن���ة} وقوله 
تع�ل���ى {ولتكن منكم اأمة يدعون اإلى اخلري 
وي�أمرون ب�ملعروف وينهون عن املنكر واأولئك 
ه���م املفلح���ون}. كل هذه االآي����ت العظيمة 

تبن اأهمية الدعوة وجزاء من يقوم به�.

وكم� بن اهلل �سبح�نه وتع�لى اأهمية الدعوة 
يف كت�به احلكيم اأكد ر�سولن� الكرمي ] على 

قدره� الكبري فق����ل احلبيب: »من دل على 
خري فله مثل اأجر ف�عله« كم� ق�ل ]: »من 
دع���� اإلى هدى ك�ن له م���ن االأجر مثل اأجور 
م���ن تبعه ال ينق�س ذلك م���ن اأجورهم �سيئ�ً، 
وم���ن دع� اإلى �سلل���ة ك�ن عليه م���ن االإثم 
مث���ل اآث�م من تبعه ال ينق�س ذلك من اآث�مهم 
�سيئ����« ومن ذلك اي�ًس���� قوله ] يوم خير 
لعلي ر�سي اهلل عنه: »فواهلل الأن يهدي اهلل 

بك رجًل واحداً خري لك من حمر النعم«.

ف�لدع���وة اإلى اهلل ه���ي وظيفة كل ر�سل اهلل 
اأجمع���ن، ومن اأجله� بعثه���م اهلل تع�لى اإلى 
flتل���ف ال�سعوب واالأ· على م���ر الع�سور 
واالأزمن���ة، فكله���م ب���ل ا�ستثن����ء كلفهم اهلل 
�سبح�نه وتع�لى بدعوة اأقوامهم وع�س�ئرهم 
اإل���ى االإمي�ن وعب����دة اهلل واإف���راده ب�لعب�دة 
وت���رك عب�دة االأ�سن����م وغريه�، وذلك على 
الطريقة التي �سرعه���� اهلل �سبح�نه وتع�لى 
له���م وتقيق����ً ملعن���ى ومق�س���د ”ال اإله اإال 

اهلل“.

cيـــــــف J≥وم املراأة الداعية بواجب الدعوة 

اإ¤ اهلل؟ 

يف ا�ستط�ع���ة املراأة القي����م بواجب الدعوة 
على اأكمل وجه مبراع�ة الت�يل: 

1 ـ ا�ستيع����ب م�ستج���دات وتط���ورات هذه 
املرحل���ة املهم���ة يف حي�ته���� واأن تكون على 
وع���ي وفه���م مبخطط�ت االآخري���ن ومن هم 

اأعداء للإ�سلم. 

2 ـ اأن تر����س على رف���ع م�ستواه� الثق�يف 
ب�سف���ة ع�مة والدعوي ب�سفة خ��سة، وذلك 
بتخ�سي����س ع���دد م���ن ال�س�ع����ت للطلع 
والق���راءة م���ع مراع����ة تن���وع املو�سوع����ت 

واملج�الت.

3 ـ اأن تك���ون الداعية عل���ى دراية ب�أنه� تبل≠ 
ر�س�ل���ة مهمة ج���داً لذلك تت����ج اإلى زي�دة 
م�س�حة انت�س�ره� فل تقت�سر على جمتمعه� 
ال�سغري م���ن االأهل واالأ�سدق����ء بل تخرق 
�سفوف جمتمعه� الن�س�ئ���ي ب�إيج�د الفر�س 

واال�ستف�دة من املت�ح منه�.

4ـ  اأن تتحل���ى الداعية بو�س�ئل عدة كو�سيلة 

اقن�ع االآخرين وذلك عن طريق ا�ستخدامه� 
اخلط����ب الدعوي بج�ن���ب اخلط�ب العقلي 
واالإمي����ن ب�س���كل خ��س م���ع االهتم�م بلغة 
االإقن����ع واحل���وار املو�سوعي مع طرح بع�س 

احللول للم�س�كل التي تواجه املجتمع.  

5 ـ ال بد من اأن تتذكر الداعية اأن عليه� اأن 
جتمع م� بن املث�لية والواقعية يف كل اأقواله� 
واأفع�له�، وذلك الختلف طب�ئع ومعتقدات 
االأف���راد وا�ستعداداته���م الفطرية وقدراتهم 
الفردي���ة، فلب���د اأن تف���رق ب���ن  م�ستوى 

الكم����ل واملث�لية وب���ن م� ت�ستخدمه 
من واقعية الإ�سلح م� هو موجود 

يف املجتم���ع وذل���ك ح�س���ب م� 
ه���و متوافر لديه���� من منهج 
واإمك�ني����ت وق���درات فل بد 
من الواقعية يف و�سع حلول 

للم�س�ك�������������ل وت�سحيح 
االأخط�ء. 

ن�صرين الع≥يلي

نون النسوة... 
والدعوة إلى اهللا

املãاليــــــــــة والواقعيــــــــــة 

يف الأقــــــوا∫ والأفعــــــا∫ 

من م≥ت�صيات الدعوة
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الكتاب:
حقيقة �سه�دة اأن ال اإله اإال اهلل واأن 

حممدا ر�سول اهلل
رابعة الطويلاملوDلــــــــف:

228 �سفحة من القطع ال�سغري عدد ال�صفحات: 

التحرير عــــــرVس: 

حقيقة شهادة أن ال إله إال اهللا 
ا رسول اهللا وأن محمدً

حقيقة شهادة أن ال إله إال اهللا 

 ،ìللرو وبل�صم  لل�صدور   Aصفا� هي  cلمة 

وطماأنينة للنف�س خا�صة يف هذا الõمن، 

لتاأcيد  فيه  نكون  ما   êاأحو نحن  الذي 

والتوا�صي  النفو�س  يف  التوحيد  ع≥يدة 

بالãبات.

يدعو  عامًا   13  [ النبي  ق�صى  cلمة 

اإليها.

cلمة Jتcõى بها النفو�س.. اإنها cلمة ”ل 

اإله اإل اهلل“.

هذا الكت�ب هو بي�ن لف�س�ئل كلمة التوحيد 
ونواق�سه�،  و�سروطه�  واأرك�نه�  ومعن�ه� 
كم�  ر�سول اهلل،  اأن حممًدا  �سه�دة  وكذلك 
الفرد  حي�ة  يف  التوحيد  الآث�ر  بي�ن  اأنه 

واملجتمع.

العقيدة االإ�سلمية هي االإمي�ن اجل�زم ب�هلل، 
األوهيته وربوبيته واأ�سم�ئه  وم� يجب له يف 
ور�سله  وكتبه  مبلئكته  واالإمي�ن  و�سف�ته، 
واليوم االآخر، والقدر خريه و�سره، وبكل م� 
اأ�سول  من  ال�سحيحة  الن�سو�س  به  ج�ءت 
الدين واأمور الغيب واأخب�ره، وم� اأجمع عليه 
يف  تع�لى  هلل  والت�سليم  ال�س�لح.  ال�سلف 
احلكم واالأمر والقدر وال�سرع، ولر�سوله ] 

ب�لط�عة والتحكيم واالتب�ع.

ب�لعب�دة.  تع�لى  اهلل  اإفراد  هو  والتوحيد 
وهو توحيد يف الربوبية واالإلوهية واالأ�سم�ء 

وال�سف�ت.

وال  تعد  ال  اهلل  اإال  اإله  ال  كلمة  وف�س�ئل 
واأُر�سل  اخللق  ُخلق  اأجله�  فمن  ت�سى، 
الن��س  افرق  وبه�  الكتب..  واأُنزلت  الر�سل 
اجلنة  اأهل  و�سعداء  وكف�ر  موؤمنن  اإلى 
واأ�سقي�ء اأهل الن�ر والأجله� ن�سبت املوازين 
وو�سعت الدواوين وهي العروة الوثقى وكلمة 
الفوز  و�سبيل  الدين  اأرك�ن  واأعظم  التقوى 
ال�سه�دة  وكلمة  الن�ر،  من  والنج�ة  ب�جلنة 
وراأ�س  الدين  واأ�سل  ال�سع�دة،  دار  ومفت�ح 

اأمره.

بحق  معبود  ال  اأنه  تعني  اهلل  اإال  اإله  وال 
االأول  اثن�ن،  اهلل  اإال  اإله  ال  وركن�  اهلل.  اإال 
نفي (ال اإله) حيث يتم نفي جميع م� يُعبد 
املعبودات:  هذه  اأمثلة  ومن  اهلل،  دون  من 
واالأرب�ب..  والطواغيت،  واالأنداد،  االآلهة، 
اإثب�ت (اإال اهلل)، حيث  ونحو ذلك، والث�ن 
له،  �سريك  ال  وحده  العب�دة هلل  اإثب�ت  يتم 
ومن ذلك اإخل�س الق�سد هلل، وتعظيم اهلل 
وحمبته، وخوفه ورج�وؤه، وتقوى اهلل، ونحو 

ذلك.

 ,•hô°T  IóY  É¡d اهلل“  اإال  اإله  ”ال  وكلمة 
واليقن  واإثب�ت�ً،  نفي�ً  مبعن�ه�  العلم  منه� 
لل�سك والريبة،  املن�يف  به�  العلم  وهو كم�ل 
واالإخل�س املن�يف لل�سرك، وال�سدق املن�يف 
الكلمة  لهذه  واملحبة  للنف�ق،  امل�نع  للكذب 
واالنقي�د  بذلك،  وال�سرور  عليه  دلت  ومل� 
 ∫ƒÑ≤dG  ƒ¡a  ÒNC’G  •ô°ûdG  ÉeCG  ,É¡bƒ≤◊

املن�يف للرد.

اهلل  ر�سول  حممداً  اأن  �سه�دة  حقيقة  اأم� 
]، فهي مت�سمنة الأمور، راأ�سه� واأ�س��سه� 
الت�م  واليقن  ب�الإمي�ن  وذلك  به،  االإمي�ن 
ب�أنه ر�سول اهلل ] حق�ً، واأن ر�س�لته ع�مة 
تعم  ر�س�لته  بل  وعجمهم،  عربهم  للب�سر، 

اجلن اأي�س�.

اهلل  ر�سول  اأن حممًدا  �سه�دة  حقيقة  ومن 
ط�عته فيم� اأمر به، وت�سديقه فيم� اأخر، 
له،  والت�سليم   ،[ لدعوته  واال�ستج�بة 
وتكيم �سرعه واالحتك�م اإليه، والر�س� به، 

واالقتداء والت�أ�سي به، واتب�ع �سنته. 

اآث�ر، منه�  اإال هلل)  اإله  التوحيد (ال  ولكلمة 
تقيق معرفة اهلل عز وجل، وراحة النف�س 
وتوا�سعه�  و�سع�دته�،  واطمئن�نه�  املوحدة 
وافتق�ره�  بل  وانك�س�ره� خل�لقه�  وخوفه� 
الكرب�ت  وتفريج  وتع�لى،  �سبح�نه  اإليه 
واحلزم واجلد يف االأمور، وترير النفو�س 
وخوفهم  بهم،  والتعلق  املخلوقن  رق  من 
ل  ت�سههّ اأنه�  كم�  الأجلهم،  والعمل  ورج�ئهم 
فعل اخلريات وترك املنكرات، واإن�رة القلب، 
العدل،  على  النف�س  وتربية  واالإن�س�ف 
وتوقف احلرية والردد عند االإن�س�ن، وجمع 
كلمة امل�سلمن املوحدين، وتوحيد �سفوفهم، 
يف  والنف�س  ب�مل�ل  املوحدين  نفو�س  وجود 
النف�س  و�سعور  دينه،  ون�سرة  اهلل  �سبيل 
اآث�ره�  ومن  وجل.  عز  اهلل  مبعية  املوحدة 
ال�سرك  عن  والبعد  والب�سرية  العلم  كذلك 
ومواالتهم،  االإمي�ن  اأهل  وحمبة  واأب�طيله، 

وبغ�س امل�سركن ومع�داتهم.

العدد )105( �� نوفمر 2011 �� ذواحلجة 601432

ح�صاد الكتب
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63 العدد )105( �� نوفمر 2011 �� ذو احلجة 1432

ا�صرتاحة

يروي الدكتور �سعي���د ق�سته يف احلج ق�ئًل 
الأحده���م: لقد انتظ���رت �سنن  طويلة حتى 
اأوؤدي فري�س���ة احل���ج، ف�أن���� اأعم���ل منذ اأن 
تخرج���ت مع�جًل���� فيزي�ئيًّ� قب���ل 30 �سنة، 
وق�رب���ت على التق�ع���د وزوج���ت اأبن�ئي ثم 
قررت مب� تبقى من مدخراتي الب�سيطة اأداء 

فري�سة احلج هذا الع�م.

رد الرجل: نعم احلج ركن من اأرك�ن االإ�سلم 
وه���و فر����س عل���ى كل م���ن ا�ستط����ع اإلي���ه 

�سبيل.

اأكمل د.�سعيد: �سدقت، ويف اليوم الذي كنت 
اأعت���زم في���ه الذه�ب اإلى متعه���د احلج بعد 
انته����ء الدوام، وكنت ق���د �سحبت من البنك 
لهذا الغر����س كل النقود من ح�س�بي، لقيت 
اإح���دى االأمه�ت التي يُع�لج ابنه� امل�سلول يف 
امل�ست�سفى اخل��س الذي اأعمل به، وقد ك�س� 
وجهه���� الهم والغ���م، وق�ل���ت يل اأ�ستودعك 
اهلل ي���� د.�سعي���د، فهذه اآخر زي����رة لن� لهذا 
امل�ست�سفى، ا�ستغرب���ت كلمه� وح�سبت اأنه� 
غ���ري را�سية ع���ن علجي البنه���� وتفكر يف 
نقل���ه ملك�ن اآخ���ر فق�لت يل: ال ي���� د.�سعيد 
ي�سه���د اهلل اأنك كنت البن���ي اأحن من االأب، 
وق���د �س�عده علجك كث���رًيا بعد اأن كن� قد 

فقدن� االأمل فيه.

ا�ستغرب الرجل وت�س�ءل يف نف�سه، اإذا ك�نت 
را�سية ع���ن اأدائي وابنه� يتح�سن فلم تركت 

العلج؟.

 ذه���ب د.�سعي���د اإل���ى االإدارة و�س����أل ع���ن 
ال�سب���ب، ف�أج�به املح��س���ب: زوج املراأة فقد 
ا على  وظيفت���ه واأ�سب���ح احل����ل �سعًب� ج���دًّ
الع�ئلة ومل تعد ت�ستطيع دفع تك�ليف العلج 

فقررت اإيق�فه.

حزن الرجل وق�ل: ال حول وال قوة اإال ب�هلل، 

م�سكينة هذه املراأة، فكثري من الن��س فقدوا 
وظ�ئفهم ب�سبب االأزمة االقت�س�دية. 

ذه���ب د.�سعيد اإلى املدي���ر ورج�ه اأن ي�ستمر 
يف علج ال�سبي على نفقة امل�ست�سفى ولكنه 
رف����س رف�ًس� ق�طًع�، وق�ل اإن هذه موؤ�س�سة 
خ��سة تبتغي الربح، ولي�ست موؤ�س�سة خريية 
للفق���راء وامل�س�كن، وم���ن ال ي�ستطيع الدفع 

فهو لي�س بح�جة للعلج.

يقول د.�سعيد: خرجت من عند املدير حزيًن� 
مك�سور اخل�طر على املراأة وابنه�، خ�سو�س� 
اأن ال�سبي قد ب���داأ يتح�سن، واإيق�ف العلج 
معن����ه انتك��س���ة تعي���ده اإلى نقط���ة ال�سفر، 
وفج�أة و�سعت يدي الاإراديًّ� على جيبي الذي 
فيه نقود احلج، فت�سمرت يف مك�ن حلظة، 
ث���م رفعت راأ�سي اإل���ى ال�سم�ء وخ�طبت ربي 
ق�ئل: الله���م اأنت تعلم مبكنون نف�سي وتعلم 
اأن لي�س هن�ك اأحب اإلى قلبي من حج بيتك 
وزي����رة م�سج���د نبي���ك، وقد �سعي���ت لذلك 
طوال عم���ري وعددت الأجل ذل���ك الدق�ئق 
والثوان، ولكني م�سطر الأن اأخلف ميع�دي 
معك ف�غف���ر يل اإنك اأنت الغف���ور الرحيم، 
وذهبت اإلى املح��سب ودفعت كل م� معي له 
عن اأجرة ع���لج ال�سبي �ستة اأ�سهر مقدًم�، 
وتو�سلت اإلي���ه اأن يقول للمراأة اإن امل�ست�سفى 

لديه ميزانية خ��سة للح�الت امل�س�بهة.

 دمعت عن الرجل (�سديق الدكتور �سعيد) 
وق����ل: ب����رك اهلل فيك واأكرث م���ن اأمث�لك، 
ولك���ن اإذا كنت قد ترعت مب�لك كله فكيف 

حججت اإذن؟ 

ت�ستعج���ل  اأراك  �س�ح���ًك�:  د.�سعي���د  ق����ل 
النه�ي���ة، ه���ل مللت م���ن حديث���ي؟ ا�سمع ي� 
�سي���دي بقية الق�سة، رجعت يومه� اإلى بيتي 
حزيًن���� على �سي����ع فر�سة عمري يف احلج، 

وفرحت الأن فرجت كربة املراأة وابنه� ونت 
ليلته���� ودمعت���ي على خ���دي، فراأيت نف�سي 
يف املن����م واأن���� اأطوف حول الكعب���ة والن��س 
���� مروًرا ي�  ي�سلم���ون علي ويقولون يل حجًّ
ح����ج �سعيد، فقد حجج���ت يف ال�سم�ء قبل 
اأن تج على االأر�س، ادع لن� ي� ح�ج �سعيد، 
حتى ا�ستيقظت من النوم واأن� اأح�س ب�سع�دة 
عل���ى الرغم من اأن كنت �سبه مت�أكد اأن لن 
اأت�س���رف يوًم� بلقب ح�ج، فحمدت اهلل على 

كل �سيء ور�سيت ب�أمره.

وم���� اإن نه�ست من النوم حت���ى رن اله�تف، 
وك�ن مدي���ر امل�ست�سف���ى ال���ذي ق����ل يل: ي� 
�سعيد اأجن���دن ف�أحد كب�ر رج����ل االأعم�ل 
يري���د الذه�ب اإلى احلج ه���ذا الع�م وهو ال 
يذهب دون مع�جله اخل��س الذي يقوم على 
رع�يت���ه وتلبي���ة ح�ج�ته، ومع�جل���ه زوجته، 
وهي يف اأي�م حمله� االأخرية، فهل اأ�سديتني 
خدم���ة وذهبت بدال عنه����؟ ال اأريد اأن اأفقد 
وظيفتي اإذا غ�س���ب مني، فهو ميلك ن�سف 

امل�ست�سفى.

قلت له بلهفة: وهل �سي�سمح يل ب�أن اأحج؟ 

ف�أج�بن���ي ب�ملوافقة، فقلت ل���ه اإن �س�أذهب 
مع���ه دون اأي مق�بل م����دي، وكم� ترى، فقد 
حججت، وب�أح�سن م� يكون عليه احلج، وقد 
رزقن���ي اهلل حج بيته دون اأن اأدفع اأي �سيء، 
واحلم���د هلل، وفوق ذلك فق���د اأ�سر الرجل 
عل���ى اإعط�ئي مك�ف����أة جمزي���ة لر�س�ه عن 
خدمتي له، وحكيت له ق�سة املراأة امل�سكينة 
ف�أم���ر ب�أن يع�ل���ج ابنه���� يف امل�ست�سفى على 
نفقت���ه اخل��س���ة، واأن يك���ون يف امل�ست�سفى 
�سن���دوق خ��س لعلج الفق���راء، وفوق ذلك 
فق���د اأعطى زوجه� وظيف���ة الئقة يف اإحدى 

�سرك�ته.  

جزاء المحسنين

ق�صة: حم�صن ال�صفار
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التقيت ذات مرة يف زي�رة للوالي�ت املتحدة �سخ�س� من 
اأ�سل ب�ك�ست�ن، ق�ل يف معر�س حديث معه: »اأمتنى لو 
اأن ل�س�ن عربي، حتى اأ�ستمتع بقراءة القراآن الكرمي« 
قلت: »هل ت�ستطيع الق���راءة ب�لعربية؟« فق�ل: »نعم«. 
قلت: »اإذن اأنت تقراأ ولكن ب�سعوبة، ولك اأجران، هذا 
مذك���ور يف احلديث ال�سري���ف«، فق�ل: »ل�ست اأتدث 
من ه���ذا اجل�نب، اأريد اأن اأ�ستمتع بتدفق املع�ن اإلى 
ذهن���ي بغري ترجم�ن، اأفهمه���� واأتذوقه� مثلم� يحدث 
مع ال�سخ�س العربي، االأمر flتلف«. ب�الأم�س تذكرت 
ْحَمُن َعلمََّم  حديثه مع قراءة هذه االآي�ت الكرمية: {الرمَّ
ْم����ُس َوالَْقَمُر  الُْق���ْراآَن َخلََق ااْلإِن�َس����َن َعلمََّمُه الَْبَي�َن ال�سمَّ
َم�ء َرَفَعَه�  َجُر يَ�ْسُج���َداِن َوال�سمَّ ِبُح�ْسَب�ٍن َوالنمَّْج���ُم َوال�سمَّ
ي���َزاِن}، ح�ولت اأن  ي���َزاَن اأَالمَّ تَْطَغ���ْوا يِف امْلِ َوَو�َس���َع امْلِ
اأقراأه� بلهجة االأخ الب�ك�ست�ن، فتغري ت�سل�سل املع�ن 

يف نف�سي. 

االأم���ر ال يتوقف على النطق وfl�رج احلروف، فمثل 
عب����رة {اأال تطغ���وا يف امليزان} جتم���ع اأم�مك كل م� 
يلح���ق بكلم���ة الطغي�ن من مع����ٍن �سيئ���ة، وتكون تلك 
املع�ن رديفة ول�سيق���ة ب�ملعنى اجلليل االأحق، وه�����و 
{واأقيم���وا ال���وزن ب�لق�س���ط وال تُخ�س���روا املي���زان} 
فينته���ي املط�ف اإلى ا�ستق���رار معنى وقيمة العدل يف 
وجدان الق�رÇ نظرا لو�سوح ال�سورة، ومثل ذلك يق�ل 
ع���ن الكثري م���ن الت�سبيه�ت القراآني���ة الو�سفية {ُذْق 
اإِنمََّك اأَنَت الَْعِزيُز الَْكِرمُي} وم� فيه من تعري�س ب�لك�فر 
َل الُْفْرَق�َن َعلَى َعبِْدِه ِلَيُكوَن  املتكر، و{تََب�َرَك المَِّذي نَزمَّ
ِللَْع�مَلَِن نَِذي���ًرا}، ال�سمري امل�ستر ي�سري اإلى �س�حب 
اجللل���ة، رب الكون، يف �سورة مهيبة ي�ست�سعره� من 
يتذوق العب�رة العربي���ة، ومثله� تلك ال�سورة املتحركة 
ن َفْوِقِه َمْوٌج  يٍّ يَْغ�َس�هُ َمْوٌج مِّ ِّ {اأَْو َكُظلَُم����ٍت يِف بَْحٍر جلُّ
ْخَرَج  َذا اأَ ن َفْوِقِه �َسَح�ٌب ُظلَُم�ٌت بَْع�ُسَه� َفْوَق بَْع�سٍ اإِ مِّ
يََدهُ مَلْ يََكْد يََراَه�}، و�سف متعدد اللقط�ت ومن عدة 
زواي����، يحقق الغر�س من تل���ك الدقة يف ت�سوير ح�ل 
ُ لَُه نُوًرا  ْ يَْجَعِل اهللمَّ الت�ئ���ه عن طريق الهداية {َوَمن ملمَّ

َفَم� لَُه ِمن نُّوٍر}. 

���ن االإن�س����ن العرب���ي من تذوق بلغ���ة القراآن  اإن متكُّ
الك���رمي قد دف���ع بكثري م���ن »العرب غ���ري امل�سلمن« 
اإل���ى االإكث�ر من قراءته بحث� ع���ن متعة التعبري البلي≠ 

والو�سف الرائع، مثل االأديبة امل�سيحية مي زي�دة التي 
ك�ن���ت تتفظ بن�سخة من الق���راآن الكرمي قرب مك�ن 
نومه����، لك���رثة م� تق���راأه، وقد انتهى احل����ل ب�الأديب 
د.ط���ه ح�سن يف �سنوات���ه االأخرية اإل���ى القول: »منذ 
ف���رة طويلة ال اأق���راأ اإال القراآن الك���رمي«. اإن للقراآن 
الك���رمي ف�سل كبريا يف جمع هذه االأمة على مرجعية 
اأ�س��سية، فب�لرغم من كرثة اختلف�ت امل�سلمن اإال اأن 
القراآن الكرمي ه���و نقطة التق�ء بينهم كن�سخة وحيدة 
ال ث����ن له�، وه���ي ت�س�ف اإلى توحده���م يف من��سك 
احلج وبقي���ة االأرك�ن، م� يعني و�سع حد اأدنى لفر�س 
التب�ع���د، مهم� ا�ستدت اخللف�ت، ف�الأرك�ن اخلم�سة 
هي حم���ل اإجم�ع بينهم، والق��س���م امل�سرك فيه� هو 
»القراآن الكرمي«، كلمة اهلل اخل�لدة للب�سرية جمع�ء. 

كلم���ة اأخرية: اأر�سل ت�جر م���ن اأهل خرا�س�ن مع رجل 
هداي� وجوائز حمله���� اإلى مكة املكرمة واأعلن الرجل 
اأن هذه اجلوائز هي ملن يحفظ القراآن الكرمي من اأبن�ء 
قري�س، فل���م يتقدم اإليه اأحد، و�سع���ر الن��س ب�خلجل 
من تق�سريهم جت�ه القراآن الكرمي، رجع الت�جر ومعه 
الهداي���� واجلوائز على اأن يعود به� الع�م الت�يل، فلم� 
ج�ء وجد الع�سرات من اأبن�ء قري�س قد حفظوا القراآن 
الك���رمي، لي�س للجوائ���ز ولكن ب�سبب تل���ك الهزة التي 
اأحدثه� ذلك اخلرا�س�ن يف نفو�سهم. �سكرا الأ�سح�ب 
املب����درات التي نقراأ عنه� اخل��سة بتنظيم امل�س�بق�ت 
حلف���ظ القراآن الك���رمي والعن�ية بعلوم���ه، واهلل ن�س�أل 

للق�ئمن عليه� االأجر واملثوبة.. اآمن.
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