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 πch ,ácôM πc ó```∏≤j ÜÉ```° πch ,ácôM πc ó```∏≤j ÜÉ```° πch ,ácôM πc ó```∏≤j ÜÉ``` T πµd ,¢übôjh°T πµd ,¢übôjh°
 ƒ```Hô£e ¬```∏ª©j π```ªY πch ,ô©```° ƒ```Hô£e ¬```∏ª©j π```ªY πch ,ô©```° ƒ```Hô£e ¬```∏ª©j π```ªY πch ,ô©``` T á```°T á```° °T á```°T á``` üb°üb°
 õàYG ,ΩÓ`Ó`Ó ```` `°SE’ÉH õàYG ,Üô¨dG hC``°SE’ÉH õàYG ,Üô¨dG hC``°SE’ÉH õàYG ,Üô¨dG hCG`°SE’ÉH õàYG ,Üô¨dG hC  ,Éµ```jôeC`°SE’ÉH õàYG ,Üô¨dG hC  ,Éµ```jôeC`°SE’ÉH õàYG ,Üô¨dG hC  ,Éµ```jôeCG ,Éµ```jôeC
 AÉjôKC’G √AGQh …ô```éj …ò```dG øjódG Gò```¡H
 É```e πch º```¡JGhôK Gƒ```cÎjh ,¿hQƒ¡```° É```e πch º```¡JGhôK Gƒ```cÎjh ,¿hQƒ¡```° É```e πch º```¡JGhôK Gƒ```cÎjh ,¿hQƒ¡``` ûŸGh°ûŸGh°
 ∂fCÉ ∂fCÉ ∂fC H õàYG ,á≤HÉ```°ùdG º¡JGƒæ```°S ‘ Gƒ∏ªYÉH õàYG ,á≤HÉ```°ùdG º¡JGƒæ```°S ‘ Gƒ∏ªYÉ

HQ ˆG ±ô©J º∏°ùe
.z k’ƒ°SQh Év«Ñf’ƒ°SQh É«Ñf’ƒ°SQh Év«Ñfv
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 ó```ªfi ñC’G ió```d IOƒ```Lƒe â```fÉc Iô```µØdG
 õ```jõ©dGóÑY  ñC’Gh  ,…QÉ```°üfC’G  π«YÉª```° õ```jõ©dGóÑY  ñC’Gh  ,…QÉ```°üfC’G  π«YÉª```° õ```jõ©dGóÑY  ñC’Gh  ,…QÉ```°üfC’G  π«YÉª``` SE°SE° GSEGSE
 çGóëà```° çGóëà```° çGóëà``` S°S° ’ Qƒ```°üJ ∑Éæg ¿Éµ```a ,è```«YódG’ Qƒ```°üJ ∑Éæg ¿Éµ```a ,è```«YódG’
 ,ΩÓ° ,ΩÓ° ,ΩÓ SE°SE° ÓSEÓSE d Iô```Ód Iô```Ó °d Iô```°d Iô``` TÉÑe IƒYO ¬«a ¿ƒµJ °TÉÑe IƒYO ¬«a ¿ƒµJ ° ’ õcôe
 Éª«° Éª«° Éª« S°S° ’ ,»Hô¨dG ÖfÉé∏d G’ ,»Hô¨dG ÖfÉé∏d G’ kôØæe ¿ƒµj  ,»Hô¨dG ÖfÉé∏d GôØæe ¿ƒµj  ,»Hô¨dG ÖfÉé∏d G kôØæe ¿ƒµj k ’ ≈àM’ ≈àM’
 ΩÓ`Ó`Ó ```` ```` °`°` SE’G øY É°SE’G øY É° kÄWÉN GSE’G øY ÉÄWÉN GSE’G øY É Qƒ```°üJ Üô```¨dG ‘ ¿CkQƒ```°üJ Üô```¨dG ‘ ¿CkQƒ```°üJ Üô```¨dG ‘ ¿CGQƒ```°üJ Üô```¨dG ‘ ¿C
 çGóëà° çGóëà° çGóëà SG Iôµa äAÉL Éæg øeh ,Úª∏°SG Iôµa äAÉL Éæg øeh ,Úª∏° °SG Iôµa äAÉL Éæg øeh ,Úª∏°SG Iôµa äAÉL Éæg øeh ,Úª∏ ùŸGh°ùŸGh°
 ΩÓ`Ó`Ó ```` ```` °`°` SE’ÉH ∞jô©àdG áæ÷ ø```Y G°SE’ÉH ∞jô©àdG áæ÷ ø```Y G° kó«©H õ```côekó«©H õ```côek
 É¡à«ÑdÉZ ¿C’ ,á«Hô¨dG á```«dÉ÷G ÜòL ¬aóg
 ÜÉë°UC ÜÉë°UCG ÜÉë°UC  øe º¡æe Òãch Iô``` ÜÉë°UC  øe º¡æe Òãch Iô``` ÜÉë°UC ° øe º¡æe Òãch Iô```° øe º¡æe Òãch Iô``` †ëàeh áª∏©àe°†ëàeh áª∏©àe°
 ‘ ÒKCÉ ‘ ÒKCÉ ‘ ÒKC àdG ‘ QhO º```¡d ¿ƒµj ó```bh ,õ```cGôŸGÉàdG ‘ QhO º```¡d ¿ƒµj ó```bh ,õ```cGôŸGÉ

.ºgÒZ
 øjôNB øjôNBG øjôNB  ™e ádƒ£e ájQÉ øjôNB  ™e ádƒ£e ájQÉ øjôNB ° ™e ádƒ£e ájQÉ° ™e ádƒ£e ájQÉ ûà°ûà° °ûà°ûà SG äÉ```°SG äÉ```° °SG äÉ```°SG äÉ``` ù∏L ó©Hh°ù∏L ó©Hh°
 QOÉf ï«```° QOÉf ï«```° QOÉf ï«``` ûdGh ,¿Gójƒ```°ûdGh ,¿Gójƒ```° °ûdGh ,¿Gójƒ```°ûdGh ,¿Gójƒ``` ùdG ¥QÉW Qƒ```àcódÉc°ùdG ¥QÉW Qƒ```àcódÉc°
 ∞jô©àdG áæ÷ IQGOE ∞jô©àdG áæ÷ IQGOEG ∞jô©àdG áæ÷ IQGOE  ¢ù∏› AÉ ∞jô©àdG áæ÷ IQGOE  ¢ù∏› AÉ ∞jô©àdG áæ÷ IQGOE ° ¢ù∏› AÉ° ¢ù∏› AÉ †YC°†YC° G†YCG†YC h …QƒædG†YC h …QƒædG†YC
 »YƒdG õcôe AÉ° »YƒdG õcôe AÉ° »YƒdG õcôe AÉ ûfE°ûfE° GûfEGûfE  Iôµa äAÉL ,ΩûfE  Iôµa äAÉL ,ΩûfE Ó`Ó`Ó ```` ```` °`°` SE’ÉH°SE’ÉH°
 ‘ ICÉ ‘ ICÉ ‘ IC ```É```É °```°``` ûædG ájGóH âfÉch ,Ω°ûædG ájGóH âfÉch ,Ω° 2003 ôHƒàcC ôHƒàcCG ôHƒàcC  ‘
 ™```° ™```° ™``` †à°†à° °†à°†à S É¡fC’ ,G°S É¡fC’ ,G° vóL áª¡e ≈dhC’G äGƒæ```vóL áª¡e ≈dhC’G äGƒæ```v °óL áª¡e ≈dhC’G äGƒæ```°óL áª¡e ≈dhC’G äGƒæ``` ùdG°ùdG°
 õcôŸG IQGOE õcôŸG IQGOEG õcôŸG IQGOE  ≈```dƒJh ,õcôŸG ìÉéæd ¢SÉ``` õcôŸG IQGOE  ≈```dƒJh ,õcôŸG ìÉéæd ¢SÉ``` õcôŸG IQGOE ° ≈```dƒJh ,õcôŸG ìÉéæd ¢SÉ```° ≈```dƒJh ,õcôŸG ìÉéæd ¢SÉ``` SC’G°SC’G°
 è«YódG õjõ©dGóÑY ¢Sóæ¡ŸG IÎØdG √ò```g ‘

 √ó©H øe äAÉ```L ºK ,√óYGƒb ≈```° √ó©H øe äAÉ```L ºK ,√óYGƒb ≈```° √ó©H øe äAÉ```L ºK ,√óYGƒb ≈``` SQC°SQC°SQCGSQC h …òdGSQC h …òdGSQC
 ,IÒ ,IÒ ,I `Ò`Ò ```` ```` °`°` ùŸG â∏ªcC°ùŸG â∏ªcC°ùŸG â∏ªcCGùŸG â∏ªcC  »àdG ô```ùŸG â∏ªcC  »àdG ô```ùŸG â∏ªcC ° »àdG ô```° »àdG ô``` û«d GõjôJ IQƒàcódG°û«d GõjôJ IQƒàcódG°
 ‘ õcôŸG IQGOE ‘ õcôŸG IQGOEG ‘ õcôŸG IQGOE  á«dhD ‘ õcôŸG IQGOE  á«dhD ‘ õcôŸG IQGOE ƒ á«dhDƒ á«dhD ```ƒ```ƒ °```°``` ùe É```fC°ùe É```fC° Gùe É```fCGùe É```fC  â```∏ª– º```Kùe É```fC  â```∏ª– º```Kùe É```fC
 GQƒ°üJ ,ˆ óª◊Gh ,Éæ©kQƒ°üJ ,ˆ óª◊Gh ,Éæ©k °Qƒ°üJ ,ˆ óª◊Gh ,Éæ©°Qƒ°üJ ,ˆ óª◊Gh ,Éæ© Vhh ,°Vhh ,° 2005 ôNGhC ôNGhCG ôNGhC

.õcôŸG IQGOE’ G kójóL

 ,á«aÉØ° ,á«aÉØ° ,á«aÉØ ûdG »g ÉgÉæ©°ûdG »g ÉgÉæ©° °ûdG »g ÉgÉæ©°ûdG »g ÉgÉæ© Vh »àdG πFÉ°Vh »àdG πFÉ° °Vh »àdG πFÉ°Vh »àdG πFÉ SƒdG ºgC°SƒdG ºgC°SƒdG ºgCGSƒdG ºgC
 É```æ∏ªYh ,ø```£Ñe π```ªY É```æjód ó```Lƒj Ó`Ó`Ó ```` `a``a`
 ≈©° ≈©° ≈© ùf °ùf ° ’ øëæa ,É’ øëæa ,É’ k≤HÉ øëæa ,É≤HÉ øëæa ,É °≤HÉ°≤HÉ S ¬à∏b Ée ≈∏Y ô°üà≤e°S ¬à∏b Ée ≈∏Y ô°üà≤e°
 Ò«¨J ≈```∏Y óMC Ò«¨J ≈```∏Y óMCG Ò«¨J ≈```∏Y óMC  QÉ```ÑLE QÉ```ÑLEG QÉ```ÑLE  ≈```dE QÉ```ÑLE  ≈```dE QÉ```ÑLE G ≈```dEG ≈```dE  Éæà£``` ≈```dE  Éæà£``` ≈```dE ° Éæà£```° Éæà£``` ûfC°ûfC° GûfCGûfC  ‘
 ƒL ‘ Éfô¶f á¡Lh ¢Vô©f §≤a øëf ,¬æjO¢Vô©f §≤a øëf ,¬æjO¢
 Gòg ≥«≤ëàdh ,ábGó```°üdGh ºgÉØàdÉH º```©Øe
 Év«∏NGO á£``` É«∏NGO á£``` Év«∏NGO á£```v °«∏NGO á£```°«∏NGO á£``` ûfC°ûfC° GûfCGûfC  ™```° ™```° ™``` Vh øe óH°Vh øe óH° ’ ¿Éc ±ó¡dG’ ¿Éc ±ó¡dG’
 ≈dEG ≈dEG ≈dE  º ≈dE  º ≈dE ≈dEG ≈dE  º ≈dEG ≈dE ° º° º ù≤æJ õcôŸG πNGO á£°ù≤æJ õcôŸG πNGO á£° °ù≤æJ õcôŸG πNGO á£°ù≤æJ õcôŸG πNGO á£ ûfC’Gh ,É°ûfC’Gh ,É° v«LQÉNhûfC’Gh ,É«LQÉNhûfC’Gh ,Év«LQÉNhv
 øeh ,ájƒYƒJh á```«ª«∏©Jh á«YÉªàLG á£```° øeh ,ájƒYƒJh á```«ª«∏©Jh á«YÉªàLG á£```° øeh ,ájƒYƒJh á```«ª«∏©Jh á«YÉªàLG á£``` ûfC°ûfC° GûfCGûfC
 É¡ª«≤j »àdG ¢VQÉ©ŸG á«YÉªàL¢VQÉ©ŸG á«YÉªàL¢ ’G á£```°G á£```°G á£``` ûfC’G°ûfC’G°
 á«fGƒjódGh ,á```«YÉªàL’G äGAÉ≤∏dGh ,õ```côŸG

.AÉKÓK  πc á«YƒÑ°.AÉKÓK  πc á«YƒÑ°.AÉKÓK  πc á«YƒÑ SC’G°SC’G°
 πãe õcôŸG π```NGO á«ª«∏©àdG á£```° πãe õcôŸG π```NGO á«ª«∏©àdG á£```° πãe õcôŸG π```NGO á«ª«∏©àdG á£``` ûfC’G É```eC°ûfC’G É```eC°ûfC’G É```eCGûfC’G É```eC
 hC hCG hC  π```°üØH ÉfC hC  π```°üØH ÉfC hC  π```°üØH ÉfCG π```°üØH ÉfC óH ó≤a ,á«Hô©dG á¨∏dG ∫ƒ```°üa

 áà° áà° áà S ≈dE°S ≈dE° GS ≈dEGS ≈dE  Éæ∏°Uh ¿B’Gh ,óMGh iƒàS ≈dE  Éæ∏°Uh ¿B’Gh ,óMGh iƒàS ≈dEG Éæ∏°Uh ¿B’Gh ,óMGh iƒàGS ≈dEGS ≈dE  Éæ∏°Uh ¿B’Gh ,óMGh iƒàS ≈dEGS ≈dE ° Éæ∏°Uh ¿B’Gh ,óMGh iƒà° Éæ∏°Uh ¿B’Gh ,óMGh iƒà ùe Ú∏°üa°ùe Ú∏°üa°
 ÖfÉL ‘ »YƒdG õcôe íÑ```°UC ÖfÉL ‘ »YƒdG õcôe íÑ```°UCG ÖfÉL ‘ »YƒdG õcôe íÑ```°UC h ,äÉjƒà``` ÖfÉL ‘ »YƒdG õcôe íÑ```°UC h ,äÉjƒà``` ÖfÉL ‘ »YƒdG õcôe íÑ```°UC °h ,äÉjƒà```°h ,äÉjƒà``` ùe°ùe°
 á«Hô¨dG á«dÉé∏d áÑ° á«Hô¨dG á«dÉé∏d áÑ° á«Hô¨dG á«dÉé∏d áÑ ùædÉH á«Hô©dG á¨∏dG º«∏©J°ùædÉH á«Hô©dG á¨∏dG º«∏©J°
 ÖfÉ÷G É```eC ÖfÉ÷G É```eCG ÖfÉ÷G É```eC  ,Iƒ≤H IOƒ```°ü≤ŸG øcÉeC’G ø```e
 å«M ,ájô¡```° å«M ,ájô¡```° å«M ,ájô¡``` ûdG Iô```°ûdG Iô```° °ûdG Iô```°ûdG Iô``` VÉëŸG ¬æªa …ƒ```YƒàdG°VÉëŸG ¬æªa …ƒ```YƒàdG°
 âjƒµdG ‘ Úahô©e ±ƒ«```° âjƒµdG ‘ Úahô©e ±ƒ«```° âjƒµdG ‘ Úahô©e ±ƒ«``` V IƒYód ≈©```°V IƒYód ≈©```° °V IƒYód ≈©```°V IƒYód ≈©``` ùf°ùf°
 á«Øjô©àdG äGQhó```dG ∂dòch ,É```¡LQÉN øeh
 ,âjƒµdG ‘ Oó÷G ±ƒ«° ,âjƒµdG ‘ Oó÷G ±ƒ«° ,âjƒµdG ‘ Oó÷G ±ƒ« †∏d ¬à£°†∏d ¬à£° °†∏d ¬à£°†∏d ¬à£ ûfC°ûfC° GûfCGûfC h õcôŸÉHûfC h õcôŸÉHûfC
 á```«Ø«ch  ,ó```«dÉ≤àdGh  äGOÉ```©dÉH  ∞```jô©àdGh
 ≈dEG ≈dEG ≈dE  áaÉ ≈dE  áaÉ ≈dE ° áaÉ° áaÉ VE’ÉH ,»àjƒµdG ™ªàéŸG ‘ á```°VE’ÉH ,»àjƒµdG ™ªàéŸG ‘ á```° °VE’ÉH ,»àjƒµdG ™ªàéŸG ‘ á```°VE’ÉH ,»àjƒµdG ™ªàéŸG ‘ á``` û«©ŸG°û«©ŸG°
 ≥jôW øY Úªà¡ª∏d É```¡eó≤f »àdG äGQhódG
 ,ÒÑµdG óé```° ,ÒÑµdG óé```° ,ÒÑµdG óé``` ùŸG ‘ øjOƒLƒŸG IÉYódG °ùŸG ‘ øjOƒLƒŸG IÉYódG ° ¢†©H¢†©H¢
¢†©H πãe ,á«Hô¨dG á```«dÉ÷ÉH ∑ÉµàMG º¡dh¢†©H πãe ,á«Hô¨dG á```«dÉ÷ÉH ∑ÉµàMG º¡dh¢

 á©eÉL hC á©eÉL hCG á©eÉL hC  á```«µjôeC’G á```©eÉ÷G ‘ á```Ñ∏£dG
 ,…ô¡```° ,…ô¡```° ,…ô¡``` ûdG »≤FÉKƒdG º∏«ØdG ∑Éægh ,è```«∏ÿG°ûdG »≤FÉKƒdG º∏«ØdG ∑Éægh ,è```«∏ÿG°
 ,™ªàéŸG ø```e A»```° ,™ªàéŸG ø```e A»```° ,™ªàéŸG ø```e A»``` T °T ° ¢VôY ¬```æe ó```°ü≤dGh¢VôY ¬```æe ó```°ü≤dGh¢
^ zôëH Éj ¢```ùH{ º∏«ah , zádÉ```° zôëH Éj ¢```ùH{ º∏«ah , zádÉ```° zôëH Éj ¢```ùH{ º∏«ah , zádÉ``` SôdG{ º```∏«Øc°SôdG{ º```∏«Øc°

 Éæjó∏a õcôŸG êQÉ```N ºàJ »àdG á£```° Éæjó∏a õcôŸG êQÉ```N ºàJ »àdG á£```° Éæjó∏a õcôŸG êQÉ```N ºàJ »àdG á£``` ûfC’G ÉeC°ûfC’G ÉeC°ûfC’G ÉeCGûfC’G ÉeC
 ‘ á«îjQÉJh á```«¡«aôJ ø```cÉeC ‘ á«îjQÉJh á```«¡«aôJ ø```cÉeCG ‘ á«îjQÉJh á```«¡«aôJ ø```cÉeC  ≈dEG ≈dEG ≈dE  ä ≈dE  ä ≈dE Ó`Ó`Ó ```` `MQ``MQ`
 ‘ ÚJôe É¡H Ωƒ≤f á£```° ‘ ÚJôe É¡H Ωƒ≤f á£```° ‘ ÚJôe É¡H Ωƒ≤f á£``` ûfC’G √ògh ,âjƒµdG°ûfC’G √ògh ,âjƒµdG°
 hC hCG hC  ÒÑµdG óé° ÒÑµdG óé° ÒÑµdG óé ùŸG IQÉjõH Ωƒ≤f å«M ,ô¡°ùŸG IQÉjõH Ωƒ≤f å«M ,ô¡° °ùŸG IQÉjõH Ωƒ≤f å«M ,ô¡°ùŸG IQÉjõH Ωƒ≤f å«M ,ô¡ ûdG°ûdG°
 óLÉ° óLÉ° óLÉ ùŸG hC°ùŸG hC°ùŸG hCGùŸG hC  ø```° ø```° ø``` ùHO â«H hC°ùHO â«H hC°ùHO â«H hCGùHO â«H hC  ôªMC’G ô```°ü≤dG

 GhÒd ,øé¡dG á≤£æe hC GhÒd ,øé¡dG á≤£æe hCG GhÒd ,øé¡dG á≤£æe hC  ,âjƒµdG ‘ áØ∏àîŸG GhÒd ,øé¡dG á≤£æe hC  ,âjƒµdG ‘ áØ∏àîŸG GhÒd ,øé¡dG á≤£æe hC
 Ωƒ≤f ÈdG ≈dE Ωƒ≤f ÈdG ≈dEG Ωƒ≤f ÈdG ≈dE  ¿Éà∏MQ ∑Éægh ,øé¡dG ¥ÉÑ Ωƒ≤f ÈdG ≈dE  ¿Éà∏MQ ∑Éægh ,øé¡dG ¥ÉÑ Ωƒ≤f ÈdG ≈dE ° ¿Éà∏MQ ∑Éægh ,øé¡dG ¥ÉÑ° ¿Éà∏MQ ∑Éægh ,øé¡dG ¥ÉÑ S°S°

.Évjƒæ.Éjƒæ.É °jƒæ°jƒæ S Éª¡H°S Éª¡H°

 âjƒµdG ≈dE âjƒµdG ≈dEG âjƒµdG ≈dE  »```JC âjƒµdG ≈dE  »```JC âjƒµdG ≈dE É »```JCÉ »```JC j ÉeóæY »Hô¨dG Éj ÉeóæY »Hô¨dG É ¢üî```¢üî```¢ °üî```°üî``` ûdG°ûdG°
 IOÉY ¬```©ªà› øY É``` kØ∏àfl É IOÉY ¬```©ªà› øY É```Ø∏àfl É IOÉY ¬```©ªà› øY É``` k©ªà› ó```éjØ∏àfl É©ªà› ó```éjØ∏àfl É
 ¬æY á≤Ñ° ¬æY á≤Ñ° ¬æY á≤Ñ ùe IQƒ°U ¬jód °ùe IQƒ°U ¬jód ° kÓ°UCÓ°UCÓ G°UCG°UC  ƒgh ,É kcƒ∏ ƒgh ,Écƒ∏ ƒgh ,É °cƒ∏°cƒ∏ Sh°Sh°
 ,á«æjódG á```«MÉædG øe Ö```°ü©àe ™ªà› ¬```fC ,á«æjódG á```«MÉædG øe Ö```°ü©àe ™ªà› ¬```fCG ,á«æjódG á```«MÉædG øe Ö```°ü©àe ™ªà› ¬```fC
 ßaÉfih ,øjódG á«MÉf øe ôNB’G π```Ñ≤j ’h’h’
 øe ¬©ª```° øe ¬©ª```° øe ¬©ª``` ùj Ée ≈dE°ùj Ée ≈dE°ùj Ée ≈dEGùj Ée ≈dE  áaÉ```ùj Ée ≈dE  áaÉ```ùj Ée ≈dE ° áaÉ```° áaÉ``` VE’ÉH ,Oƒ```«b ¬```dh°VE’ÉH ,Oƒ```«b ¬```dh°
 ≈∏Y É kWƒ¨``` ≈∏Y ÉWƒ¨``` ≈∏Y É °Wƒ¨```°Wƒ¨``` V πã“ QƒeC’G √ò```¡a ,QÉ```ÑNC’G°V πã“ QƒeC’G √ò```¡a ,QÉ```ÑNC’G°
 ÜÉÑdG ¬d íàØf øëfh ,»Hô¨dG ¢üî¢üî¢ °üî°üî ûdG Gòg°ûdG Gòg°
 G kÒãc ∞```∏àîj  GÒãc ∞```∏àîj  G kÒãc ∞```∏àîj k ’ ™ªà› ‘ ¬```fC’ ™ªà› ‘ ¬```fC’ ™ªà› ‘ ¬```fCG ™ªà› ‘ ¬```fC  ¬```d  ™ªà› ‘ ¬```fC  ¬```d  ™ªà› ‘ ¬```fC Ú`Ú`Ú ```` `Ñfh``Ñfh`
 ΩGôcE ΩGôcEG ΩGôcE h Qó```°üdG á©``` ΩGôcE h Qó```°üdG á©``` ΩGôcE °h Qó```°üdG á©```°h Qó```°üdG á©``` ùH ™àªàj ,¬©ªà› ø```Y°ùH ™àªàj ,¬©ªà› ø```Y°
 åëj QƒeC’G √ògh ,ôNB’G ΩGÎMGh ,∞«° åëj QƒeC’G √ògh ,ôNB’G ΩGÎMGh ,∞«° åëj QƒeC’G √ògh ,ôNB’G ΩGÎMGh ,∞« †dG°†dG°

.øjódG É¡«∏Y

 π```°üàJ á```°UÉÿG ¢SQGóŸG øe Ò`Ò`Ò ```` `ãc ∑É```æg``ãc ∑É```æg`
 Oó÷G ÖfÉLC’G Ú° Oó÷G ÖfÉLC’G Ú° Oó÷G ÖfÉLC’G Ú SQóŸG QÉ```°SQóŸG QÉ```° °SQóŸG QÉ```°SQóŸG QÉ``` †ME’ õcôŸÉH°†ME’ õcôŸÉH°
 ™ªàéŸG ó«dÉ≤Jh äGOÉ©H º¡Øjô©àd õcôŸG ≈dE ™ªàéŸG ó«dÉ≤Jh äGOÉ©H º¡Øjô©àd õcôŸG ≈dEG ™ªàéŸG ó«dÉ≤Jh äGOÉ©H º¡Øjô©àd õcôŸG ≈dE
 ™e º∏bCÉ ™e º∏bCÉ ™e º∏bC J Éª∏c ÉJ Éª∏c É ¢üî```¢üî```¢ °üî```°üî``` ûdG ¿E°ûdG ¿E°ûdG ¿EGûdG ¿E  å«M ,»```àjƒµdGûdG ¿E  å«M ,»```àjƒµdGûdG ¿E
 GPE GPEG GPE  ÉeC GPE  ÉeC GPE G ÉeCG ÉeC  ,OGOõJ ¬«a ¬FÉ≤H á°Uôa ¿E ÉeC  ,OGOõJ ¬«a ¬FÉ≤H á°Uôa ¿E ÉeC  ,OGOõJ ¬«a ¬FÉ≤H á°Uôa ¿EÉ ,OGOõJ ¬«a ¬FÉ≤H á°Uôa ¿E a ™ªàéŸG ,OGOõJ ¬«a ¬FÉ≤H á°Uôa ¿E a ™ªàéŸG ,OGOõJ ¬«a ¬FÉ≤H á°Uôa ¿EÉa ™ªàéŸGÉ ,OGOõJ ¬«a ¬FÉ≤H á°Uôa ¿EÉ ,OGOõJ ¬«a ¬FÉ≤H á°Uôa ¿E a ™ªàéŸG ,OGOõJ ¬«a ¬FÉ≤H á°Uôa ¿EÉ ,OGOõJ ¬«a ¬FÉ≤H á°Uôa ¿E
 º¡àcQÉ```° º¡àcQÉ```° º¡àcQÉ``` ûeh ,∫ƒ£J ød ¬FÉ≤H Ióe ¿E°ûeh ,∫ƒ£J ød ¬FÉ≤H Ióe ¿E°ûeh ,∫ƒ£J ød ¬FÉ≤H Ióe ¿EÉûeh ,∫ƒ£J ød ¬FÉ≤H Ióe ¿E a ≥∏¨fGûeh ,∫ƒ£J ød ¬FÉ≤H Ióe ¿E a ≥∏¨fGûeh ,∫ƒ£J ød ¬FÉ≤H Ióe ¿EÉa ≥∏¨fGÉûeh ,∫ƒ£J ød ¬FÉ≤H Ióe ¿EÉûeh ,∫ƒ£J ød ¬FÉ≤H Ióe ¿E a ≥∏¨fGûeh ,∫ƒ£J ød ¬FÉ≤H Ióe ¿EÉûeh ,∫ƒ£J ød ¬FÉ≤H Ióe ¿E

.º∏bCÉ.º∏bCÉ.º∏bC àdG Gòg ≈∏Y ºgóYÉÉàdG Gòg ≈∏Y ºgóYÉÉ °àdG Gòg ≈∏Y ºgóYÉ°àdG Gòg ≈∏Y ºgóYÉ ùJ õcôŸG ‘°ùJ õcôŸG ‘°

 øe GkÒÑc G øe GÒÑc G øe G kÒÑc Gk kOóY âjƒµdG πNGO øe ÉæØkOóY âjƒµdG πNGO øe ÉæØk °OóY âjƒµdG πNGO øe ÉæØ°OóY âjƒµdG πNGO øe ÉæØ †à°†à° °†à°†à SG°SG°
 ∞° ∞° ∞ Sƒj QƒàcódG πãe ,áahô©ŸG äÉ«```°üî°Sƒj QƒàcódG πãe ,áahô©ŸG äÉ«```°üî° °Sƒj QƒàcódG πãe ,áahô©ŸG äÉ«```°üî°Sƒj QƒàcódG πãe ,áahô©ŸG äÉ«```°üî ûdG°ûdG°
 ¢ù«FQ ∂dòch ,≥HÉ° ¢ù«FQ ∂dòch ,≥HÉ° ¢ù«FQ ∂dòch ,≥HÉ ùdG á«dÉŸG ôjRh º«gGôHE’G°ùdG á«dÉŸG ôjRh º«gGôHE’G°
 QƒàcódG »```ª∏©dG Ωó```≤à∏d â```jƒµdG á```° QƒàcódG »```ª∏©dG Ωó```≤à∏d â```jƒµdG á```° QƒàcódG »```ª∏©dG Ωó```≤à∏d â```jƒµdG á``` ù°ù° °ù°ù SD°SD° ƒSDƒSD eƒeƒ
 ,»```° ,»```° ,»``` VÉ≤dG ≈æÑd IQƒàcódGh ,¿Óª```°VÉ≤dG ≈æÑd IQƒàcódGh ,¿Óª```° °VÉ≤dG ≈æÑd IQƒàcódGh ,¿Óª```°VÉ≤dG ≈æÑd IQƒàcódGh ,¿Óª``` ûdG »```∏Y°ûdG »```∏Y°
 ,IQÉ```° ,IQÉ```° ,IQÉ``` ûH ˆGó```ÑY ÒØ```°ûH ˆGó```ÑY ÒØ```° °ûH ˆGó```ÑY ÒØ```°ûH ˆGó```ÑY ÒØ``` ùdGh ,»à```°ùdGh ,»à```° °ùdGh ,»à```°ùdGh ,»à``` TO °TO ° ’hQh’hQh’
 IQƒàcódG ÉæØ```° IQƒàcódG ÉæØ```° IQƒàcódG ÉæØ``` †à°†à° °†à°†à SG ó```≤a êQÉ```ÿG øe É```eC°SG ó```≤a êQÉ```ÿG øe É```eC°SG ó```≤a êQÉ```ÿG øe É```eCGSG ó```≤a êQÉ```ÿG øe É```eC
 »µjôeC’G ¢ù«FôdG IQÉ```° »µjôeC’G ¢ù«FôdG IQÉ```° »µjôeC’G ¢ù«FôdG IQÉ``` ûà°ûà° °ûà°ûà ùe ógÉ› ≈```∏«d°ùe ógÉ› ≈```∏«d°
 áãMÉÑdG π«° áãMÉÑdG π«° áãMÉÑdG π« TQÉe â«LôH IPÉà```°TQÉe â«LôH IPÉà```° °TQÉe â«LôH IPÉà```°TQÉe â«LôH IPÉà``` SC’Gh ,ÉeÉHhC°SC’Gh ,ÉeÉHhC°SC’Gh ,ÉeÉHhCGSC’Gh ,ÉeÉHhC
 ,Éµ«é∏H øe »gh ,á«eÓ° ,Éµ«é∏H øe »gh ,á«eÓ° ,Éµ«é∏H øe »gh ,á«eÓ SE’G äÉ```°SE’G äÉ```° °SE’G äÉ```°SE’G äÉ``` SGQódG ‘°SGQódG ‘°
 á° á° á SÉ«°SÉ«° °SÉ«°SÉ« ùdG ‘ ¬KÉëHC°ùdG ‘ ¬KÉëHC° ÉùdG ‘ ¬KÉëHCÉùdG ‘ ¬KÉëHC H ±hô©ŸG πÉH ±hô©ŸG πÉ °H ±hô©ŸG π°H ±hô©ŸG π SGQ QƒàcódGh°SGQ QƒàcódGh°

.á«µjôeC’G

’CÉCÉC H í°üæfh ,…OÉY ÉH í°üæfh ,…OÉY É ¢üî¢üî¢ °üî°üî T »Hô¨dG °T »Hô¨dG ° ¢üî¢üî¢ °üî°üî ûdG°ûdG°
 »eÓ`Ó`Ó ```` ```` °`°` SE’G øjódG ¥ÉæàYG ≈∏Y ÉfÒZ °SE’G øjódG ¥ÉæàYG ≈∏Y ÉfÒZ ° È`È`È ```` `‚``‚`
’} »eÓ`Ó`Ó ```` ```` °`°` SE’G C°SE’G C°SE’G CGSE’G C óÑŸG ¬```fC’ ,¬àfÉjO Ò`Ò`Ò ```` `«¨Jh``«¨Jh`

 ájôM ¬jód ¿É```° ájôM ¬jód ¿É```° ájôM ¬jód ¿É``` ùfE°ùfE° GùfEGùfE  πch ,|ø```jódG ‘ √Gô```cEùfE  πch ,|ø```jódG ‘ √Gô```cEùfE  πch ,|ø```jódG ‘ √Gô```cEG πch ,|ø```jódG ‘ √Gô```cE
 §¨° §¨° §¨ V …C°V …C° ÉV …CÉV …C a ,ájÉ°Uh hCÉa ,ájÉ°Uh hCÉa ,ájÉ°Uh hCGa ,ájÉ°Uh hC ¢Vôa ¿hóH QÉ«àN¢Vôa ¿hóH QÉ«àN¢ ’G
 hC hCG hC  ôØæj ÊÉãdG ±ô£dG  π©éj øjódG √É```ŒÉH hC  ôØæj ÊÉãdG ±ô£dG  π©éj øjódG √É```ŒÉH hC
 ¿C ¿CG ¿C  ƒgh ÊÉãdG ôeC’G ÉeC ƒgh ÊÉãdG ôeC’G ÉeCG ƒgh ÊÉãdG ôeC’G ÉeC  , k’hC’hCG’hC  Gòg ,Öë° Gòg ,Öë° Gòg ,Öë ùæj°ùæj°
’h ∞∏µàj ’h ∞∏µàj ’ ’ ¬’ ¬’ ° ¬° ¬ ùØf øY G°ùØf øY G° kÈ©e ùØf øY GÈ©e ùØf øY G ¢üî¢üî¢ °üî°üî ûdG ¿ƒµj°ûdG ¿ƒµj°
 ,AÉ£NC ,AÉ£NCG ,AÉ£NC  ¿hóH ™ªà› óLƒj  ,AÉ£NC  ¿hóH ™ªà› óLƒj  ,AÉ£NC ’ ¬fC’ ,™æ```°üàj’ ¬fC’ ,™æ```°üàj’

kÓãªàe ΩÓãªàe ΩÓ Ó`Ó`Ó ```` ```` °`°` SE’G ¿ƒµj ¿C°SE’G ¿ƒµj ¿C°SE’G ¿ƒµj ¿CGSE’G ¿ƒµj ¿C  ådÉãdG ôeC’G É```eCSE’G ¿ƒµj ¿C  ådÉãdG ôeC’G É```eCSE’G ¿ƒµj ¿C  ådÉãdG ôeC’G É```eCG ådÉãdG ôeC’G É```eC

 IƒNE’G ó```MCÉ IƒNE’G ó```MCÉ IƒNE’G ó```MC a ,πeÉ©àdG ó```æY Éa ,πeÉ©àdG ó```æY É ¢üî```¢üî```¢ °üî```°üî``` ûdG ‘°ûdG ‘°
’ :‹ ∫É≤a ,Iô```’ :‹ ∫É≤a ,Iô```’ ° :‹ ∫É≤a ,Iô```° :‹ ∫É≤a ,Iô``` VÉfi ≈dE°VÉfi ≈dE°VÉfi ≈dEGVÉfi ≈dE  ¬JƒYO Ú«Hô¨dGVÉfi ≈dE  ¬JƒYO Ú«Hô¨dGVÉfi ≈dE

 ájÉØµdG ¬«a ÉÃ â©ª° ájÉØµdG ¬«a ÉÃ â©ª° ájÉØµdG ¬«a ÉÃ â©ª S ÉfC°S ÉfC° ÉS ÉfCÉS ÉfC a ,™ª```Éa ,™ª```É °a ,™ª```°a ,™ª``` SC°SC° GSCGSC  ¿CSC  ¿CSC  ¿CG ¿C  ójQC ¿C  ójQC ¿C  ójQCG ójQC
 ,ΩÓ`Ó`Ó ```` ```` °`°` SE’G iQC°SE’G iQC°SE’G iQCGSE’G iQC  ¿C ¿CG ¿C  ó```jQC ó```jQCG ó```jQC  ÉfCG ÉfCG ÉfC  ,ΩÓ`Ó`Ó ```` ```` °`°` SE’G ø```Y°SE’G ø```Y°

.á∏eÉ©ŸG Éæg ó°ü≤jh

 ,¿Éé«HQPC ,¿Éé«HQPCG ,¿Éé«HQPC  ‘ ¿ÉjOC’G QGƒM ô“D ,¿Éé«HQPC  ‘ ¿ÉjOC’G QGƒM ô“D ,¿Éé«HQPC ,¿Éé«HQPCG ,¿Éé«HQPC  ‘ ¿ÉjOC’G QGƒM ô“D ,¿Éé«HQPCG ,¿Éé«HQPC ƒ ‘ ¿ÉjOC’G QGƒM ô“Dƒ ‘ ¿ÉjOC’G QGƒM ô“D e ‘ ÉæcQÉƒe ‘ ÉæcQÉƒ °e ‘ ÉæcQÉ°e ‘ ÉæcQÉ T°T°
 ∂dòch ,IQÉØ° ∂dòch ,IQÉØ° ∂dòch ,IQÉØ ùdG πÑb øe ÉæJƒYO â“ å«M°ùdG πÑb øe ÉæJƒYO â“ å«M°
 øe IƒYóH É«fÉ£jôH ‘ ¿ÉjOC’G QGƒM ô“Dƒ øe IƒYóH É«fÉ£jôH ‘ ¿ÉjOC’G QGƒM ô“Dƒ øe IƒYóH É«fÉ£jôH ‘ ¿ÉjOC’G QGƒM ô“D eƒeƒ
 ,¿ÉjOC’G QGƒ◊ IQhO ‘ ÉæcQÉ```° ,¿ÉjOC’G QGƒ◊ IQhO ‘ ÉæcQÉ```° ,¿ÉjOC’G QGƒ◊ IQhO ‘ ÉæcQÉ``` Th ,IQÉØ```°Th ,IQÉØ```° °Th ,IQÉØ```°Th ,IQÉØ``` ùdG°ùdG°
 á©eÉL øe Ì`` á©eÉL øe Ì`` á©eÉL øe Ì` `cC``cC` G`cCG`cC  ‘ äGô````cC  ‘ äGô````cC ° ‘ äGô```° ‘ äGô``` VÉfi AÉ```≤dE°VÉfi AÉ```≤dE°VÉfi AÉ```≤dEGVÉfi AÉ```≤dE  ‘hVÉfi AÉ```≤dE  ‘hVÉfi AÉ```≤dE
 É¡d äÉ```ª¶æe ™e äÉ```bÓY É```ædh ,á```«µjôeC É¡d äÉ```ª¶æe ™e äÉ```bÓY É```ædh ,á```«µjôeCG É¡d äÉ```ª¶æe ™e äÉ```bÓY É```ædh ,á```«µjôeC
 ΩÉ©dG ™ØædG äÉ«©ªLh ,êQÉÿÉH ¬LƒàdG ¢ùØf

.âjƒµdG πNGO

 ™bƒe »YƒdG õcôŸ ¿ƒµj ¿C ™bƒe »YƒdG õcôŸ ¿ƒµj ¿CG ™bƒe »YƒdG õcôŸ ¿ƒµj ¿C kÓÑ≤à```ÓÑ≤à```Ó °Ñ≤à```°Ñ≤à``` ùe ≈æªàf°ùe ≈æªàf°
 ∫ƒ```°UƒdG ¿ƒµjh á£```° ∫ƒ```°UƒdG ¿ƒµjh á£```° ∫ƒ```°UƒdG ¿ƒµjh á£``` ûfC’G °ûfC’G ° ÌµJ ≈àM õ«‡ÌµJ ≈àM õ«‡Ì
 õcôe ∑É```æg äGQÉ```eE’G »Øa , kÓ¡```Ó¡```Ó °¡```°¡``` S ¬```«dE°S ¬```«dE° GS ¬```«dEGS ¬```«dE
 Èà©jh ,Ωƒàµe ∫B Èà©jh ,Ωƒàµe ∫BG Èà©jh ,Ωƒàµe ∫B  ó``` Èà©jh ,Ωƒàµe ∫B  ó``` Èà©jh ,Ωƒàµe ∫B ° ó```° ó``` TGQ øH óªfi ï«```°TGQ øH óªfi ï«```° °TGQ øH óªfi ï«```°TGQ øH óªfi ï«``` ûdG°ûdG°
 øe ΩOÉb ∞«```° øe ΩOÉb ∞«```° øe ΩOÉb ∞«``` V …C°V …C°V …CGV …C  √Qhõj ,»HO ⁄É```©e ø```eV …C  √Qhõj ,»HO ⁄É```©e ø```eV …C
 ™e É kWÉ``` ™e ÉWÉ``` ™e É °WÉ```°WÉ``` ûf ÉæKóëà```°ûf ÉæKóëà```° °ûf ÉæKóëà```°ûf ÉæKóëà``` SG ¿B’G øëfh ,êQÉÿG°SG ¿B’G øëfh ,êQÉÿG°
 πà– »```gh á```«µjôeC’G É«fÉØ∏```° πà– »```gh á```«µjôeC’G É«fÉØ∏```° πà– »```gh á```«µjôeC’G É«fÉØ∏``` ùæH á```©eÉL°ùæH á```©eÉL°
 ÚH QGƒ```◊G õ```jõ©àd É```v«ŸÉY  ÚH QGƒ```◊G õ```jõ©àd É```«ŸÉY  ÚH QGƒ```◊G õ```jõ©àd É```v«ŸÉY v 15````dG á```ÑJôŸG````dG á```ÑJôŸG`
 ≥jôW ø```Y âjƒµdG á```Ñ∏Wh ∑É```æg á```Ñ∏£dG

 iód áWƒ∏¨ŸG º```«gÉØŸG ø```e Òãc í«ë```°üJ
.∑Éæg áÑ∏£dG

ًال نجبر أحًدال نجبر أحدا على تغيير دينه.. 
فقط نعرض ما لدينا
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  äGAÉ```°  äGAÉ```°  äGAÉ üME```°üME```° GüMEGüME  ÖüME  ÖüME ``` Ö``` Ö °ùM( áª```°ùM( áª``` ```°ùM( áª```°ùM( áª °ùf ¿ƒ«∏e ```°ùf ¿ƒ«∏e ```
% 19h ,∂```h ,∂```h ,∂ «dƒKÉc ```«dƒKÉc ``` % 28

 ,¢Shóæg( äÉfÉjódG »``` ,¢Shóæg( äÉfÉjódG »``` ,¢Shóæg( äÉfÉjódG » bÉH ÉeC```bÉH ÉeC```
 ≠∏Ñàa )ïdEG ≠∏Ñàa )ïdEG ≠∏Ñàa )ïdE  ...¢ùcPƒKQC ≠∏Ñàa )ïdE  ...¢ùcPƒKQC ≠∏Ñàa )ïdE  ...¢ùcPƒKQCG ...¢ùcPƒKQC  iQÉ ...¢ùcPƒKQC  iQÉ ...¢ùcPƒKQC

 ∑ÉµàM’G ∞©° ∑ÉµàM’G ∞©° ∑ÉµàM’G ∞© Vh ,É¡ÑdÉ£e ò«ØæJ áYô°Vh ,É¡ÑdÉ£e ò«ØæJ áYô° ```Vh ,É¡ÑdÉ£e ò«ØæJ áYô```Vh ,É¡ÑdÉ£e ò«ØæJ áYô °Sh```°Sh```
 ,§«ëŸG ™ªàéŸG ™e »YÉªàL’G π```° ,§«ëŸG ™ªàéŸG ™e »YÉªàL’G π```° ,§«ëŸG ™ªàéŸG ™e »YÉªàL’G π UGƒàdGh```°UGƒàdGh```°
 ,™ªàéŸG º¡J »àdG QƒeC’ ,™ªàéŸG º¡J »àdG QƒeC’ ,™ªàéŸG º¡J »àdG QƒeC G ‘ ácQÉ```°G ‘ ácQÉ```°G ‘ ácQÉ ûŸG á∏bh```°ûŸG á∏bh```°
 á∏bh É``` á∏bh É``` á∏bh É ¡à«∏YÉa ∞©```¡à«∏YÉa ∞©``` ```°¡à«∏YÉa ∞©```°¡à«∏YÉa ∞© Vh á```°Vh á```° ```Vh á```Vh á «dÉ÷G á«Ñ∏```«dÉ÷G á«Ñ∏``` ```«dÉ÷G á«Ñ∏```«dÉ÷G á«Ñ∏ °Sh```°Sh```
 É¡``` É¡``` É¡ °ùØf ≈∏Y É¡bÓ¨fGh É¡©bƒ≤Jh ,É```°ùØf ≈∏Y É¡bÓ¨fGh É¡©bƒ≤Jh ,É``` ```°ùØf ≈∏Y É¡bÓ¨fGh É¡©bƒ≤Jh ,É```°ùØf ≈∏Y É¡bÓ¨fGh É¡©bƒ≤Jh ,É ¡LÉàfE```¡LÉàfE```¡LÉàfEG¡LÉàfE

.‘É≤ãdGh »ª«∏©àdG ÉgGƒà°ùe ÊóJh

 ,áfiÉ°ùàŸG Üƒ©° ,áfiÉ°ùàŸG Üƒ©° ,áfiÉ°ùàŸG Üƒ© ûdG øe …óædƒ¡dG Ö©°ûdG øe …óædƒ¡dG Ö©° ```°ûdG øe …óædƒ¡dG Ö©```°ûdG øe …óædƒ¡dG Ö© ûdG ```°ûdG ```°
 ≈dEG ≈dEG ≈dE  IƒYó∏d áÑ ≈dE  IƒYó∏d áÑ ≈dE ° IƒYó∏d áÑ° IƒYó∏d áÑ üN °üN ° ¢VQC¢VQC¢VQCGVQC  Góædƒg ¿EVQC  Góædƒg ¿EVQC É Góædƒg ¿EÉ Góædƒg ¿E a ∂dòdh Góædƒg ¿E a ∂dòdh Góædƒg ¿EÉa ∂dòdhÉ Góædƒg ¿EÉ Góædƒg ¿E a ∂dòdh Góædƒg ¿EÉ Góædƒg ¿E
 Úæ°ùëª∏d »¨Ñæj áæ«ªK á```° Úæ°ùëª∏d »¨Ñæj áæ«ªK á```° Úæ°ùëª∏d »¨Ñæj áæ«ªK á Uôah ,Ω```°Uôah ,Ω```° Ó```°SEÓ```°SEÓ``` ’°SE’°SE G
 OóY OÉjORG ™e É k° OóY OÉjORG ™e É° OóY OÉjORG ™e É Uƒ°Uƒ° °Uƒ°Uƒ üN ,É¡eÉæàZG IÉYódGh°üN ,É¡eÉæàZG IÉYódGh°
 ,ΩÓ```°SEÓ```°SEÓ``` ’°SE’°SE G øY ¿ƒdCÉ```G øY ¿ƒdCÉ```G øY ¿ƒdC °ùj øÉ```°ùj øÉ``` ```°ùj ø```°ùj ø jòdG ```jòdG ``` Ú```jóædƒ¡dGÚ```jóædƒ¡dGÚ```
 øjO ‘ ∫ƒNódG ‘ º``` øjO ‘ ∫ƒNódG ‘ º``` øjO ‘ ∫ƒNódG ‘ º ¡æe Òãc OOôJ Ωó```¡æe Òãc OOôJ Ωó``` ```¡æe Òãc OOôJ Ωó```¡æe Òãc OOôJ Ωó Yh```Yh```
 á«ª∏Y á≤jô£H º¡«∏Y ¢VôY GPE¢VôY GPE¢VôY GPEGVôY GPE  ≈VôY GPE  ≈VôY GPE ``` ≈``` ≈ dÉ©J ˆG```dÉ©J ˆG```

 .ø°ùM Üƒ∏°SCÉ .ø°ùM Üƒ∏°SCÉ .ø°ùM Üƒ∏°SC Hh á©æ≤eÉHh á©æ≤eÉ

 ¬``` ¬``` ¬ JÉjOÉÃ ™```JÉjOÉÃ ™``` ```JÉjOÉÃ ™```JÉjOÉÃ ™ ªàéŸG Gò```ªàéŸG Gò``` ```ªàéŸG Gò```ªàéŸG Gò g ¿E```g ¿E``` É```g ¿EÉ```g ¿E a πÉ```a πÉ``` ```a π```a π HÉ≤ŸG ‘h```HÉ≤ŸG ‘h```
¢†©ÑH ∂àØj OÉµ¢†©ÑH ∂àØj OÉµ¢ ```†©ÑH ∂àØj OÉµ```†©ÑH ∂àØj OÉµ j ¬æJÉØeh ¬```j ¬æJÉØeh ¬``` ```j ¬æJÉØeh ¬```j ¬æJÉØeh ¬ JÉ«LƒdƒjójC```JÉ«LƒdƒjójC```JÉ«LƒdƒjójCGJÉ«LƒdƒjójC hJÉ«LƒdƒjójC hJÉ«LƒdƒjójC
 º¡©∏à≤jh º``` º¡©∏à≤jh º``` º¡©∏à≤jh º ¡àjƒg ≈∏Y »```¡àjƒg ≈∏Y »``` ```°¡àjƒg ≈∏Y »```°¡àjƒg ≈∏Y » †≤jh Úª∏```°†≤jh Úª∏```° ```†≤jh Úª∏```†≤jh Úª∏ °ùŸG```°ùŸG```
 §£ÿG ™```° §£ÿG ™```° §£ÿG ™ Vh øe óH’ ∂dòd ,ºgQhòL øe```°Vh øe óH’ ∂dòd ,ºgQhòL øe```°
 ,Úª∏``` ,Úª∏``` ,Úª∏ °ùŸG ájƒg ≈∏Y ®ÉØë∏d §£ÿG ƒ```°ùŸG ájƒg ≈∏Y ®ÉØë∏d §£ÿG ƒ``` ```°ùŸG ájƒg ≈∏Y ®ÉØë∏d §£ÿG ƒ```°ùŸG ájƒg ≈∏Y ®ÉØë∏d §£ÿG ƒ ∏J```∏J```
 ≈dEG ≈dEG ≈dE  Úª∏ ≈dE  Úª∏ ≈dE ``` Úª∏``` Úª∏ °ùŸG ÒZ IƒYO ≈∏Y πª©dG ∂dòch```°ùŸG ÒZ IƒYO ≈∏Y πª©dG ∂dòch```

.ΩÓ°SE’.ΩÓ°SE’.ΩÓ°SE G áMÉª°ùH º¡Øjô©Jh ΩÓ°SE’G áMÉª°ùH º¡Øjô©Jh ΩÓ°SE’G áMÉª°ùH º¡Øjô©Jh ΩÓ°SE G

 Újóædƒ¡dG ±’B Újóædƒ¡dG ±’BG Újóædƒ¡dG ±’B  -ˆG π Újóædƒ¡dG ±’B  -ˆG π Újóædƒ¡dG ±’B ```° -ˆG π```° -ˆG π †ØH- º∏```°†ØH- º∏```° ```†ØH- º∏```†ØH- º∏ °SC```°SC``` G°SCG°SC  óbh°SC  óbh°SC
 øjòdG Úª∏``` øjòdG Úª∏``` øjòdG Úª∏ °ùŸG ```°ùŸG ``` ¢```†©ÑH º¢```†©ÑH º¢``` ```†©ÑH º```†©ÑH º ¡cÉµàMG Ö```¡cÉµàMG Ö``` ```¡cÉµàMG Ö```¡cÉµàMG Ö °ùH```°ùH```
 Éªc ,º¡cƒ∏°Sh º¡bÓNC Éªc ,º¡cƒ∏°Sh º¡bÓNCG Éªc ,º¡cƒ∏°Sh º¡bÓNC  ‘ ΩÓ```°SEÓ```°SEÓ``` ’°SE’°SE G Gƒ∏ã“
 ‘ Ò```Ñc QhO á«eÒ```Ñc QhO á«eÒ``` Ó```°SEÓ```°SEÓ``` ’°SE’°SE G äÉ```G äÉ```G äÉ °ù°SD```°ù°SD``` ƒ°ù°SDƒ°ù°SD ª∏d ¿Écƒª∏d ¿Écƒ
 âfÉc ¿C âfÉc ¿CG âfÉc ¿C  ó©H  âfÉc ¿C  ó©H  âfÉc ¿C Ú```jóædƒ¡dG øe ójóY ΩÚ```jóædƒ¡dG øe ójóY ΩÚ``` Ó```°SEÓ```°SEÓ``` G°SEG°SE
 AÉæàY’G ≈``` AÉæàY’G ≈``` AÉæàY’G ≈ ∏Y áÑ```∏Y áÑ``` ```°∏Y áÑ```°∏Y áÑ üæe ÖdÉ¨dG ‘ ºgOƒ¡L```°üæe ÖdÉ¨dG ‘ ºgOƒ¡L```°
 ∫ƒ° ∫ƒ° ∫ƒ UC°UC° ÉUCÉUC H ôé¡ŸG ‘ Úª∏ÉH ôé¡ŸG ‘ Úª∏É ```H ôé¡ŸG ‘ Úª∏```H ôé¡ŸG ‘ Úª∏ °ùŸG á«YƒJh á«HÎH```°ùŸG á«YƒJh á«HÎH```

 .º¡æjO

 º¡HQÉ° º¡HQÉ° º¡HQÉ ûe Ö°ûe Ö° ```ûe Ö```ûe Ö °ùM Újóædƒ¡dG á∏Ä```°ùM Újóædƒ¡dG á∏Ä``` ```°ùM Újóædƒ¡dG á∏Ä```°ùM Újóædƒ¡dG á∏Ä °SC```°SC``` G°SCG°SC  ∞∏àîJ°SC  ∞∏àîJ°SC
 ∫CÉ``` ∫CÉ``` ∫C °ùj øÉ```°ùj øÉ``` ```°ùj ø```°ùj ø e º```e º``` ```e º```e º ¡æªa ,á```¡æªa ,á``` ```¡æªa ,á```¡æªa ,á «aÉ≤ãdG º```«aÉ≤ãdG º``` ```«aÉ≤ãdG º```«aÉ≤ãdG º ¡JÉ«Ø∏Nh```¡JÉ«Ø∏Nh```
 á«Yô```° á«Yô```° á«Yô ûdG ΩÉµMC```°ûdG ΩÉµMC```° ’ûdG ΩÉµMC’ûdG ΩÉµMC G ¢†©H ø¢†©H ø¢ ```†©H ø```†©H ø e áªµ◊G ø```e áªµ◊G ø``` ```e áªµ◊G ø```e áªµ◊G ø Y```Y```
 ,ôjõæÿG º◊ πcC ,ôjõæÿG º◊ πcCG ,ôjõæÿG º◊ πcC h ôªÿG áeôMh ΩÉ« ,ôjõæÿG º◊ πcC h ôªÿG áeôMh ΩÉ« ,ôjõæÿG º◊ πcC °h ôªÿG áeôMh ΩÉ«°h ôªÿG áeôMh ΩÉ« üdÉc°üdÉc°
 »àdG äÉ¡Ñ```° »àdG äÉ¡Ñ```° »àdG äÉ¡Ñ ûdG ```°ûdG ```° ¢†©H øY ∫C¢†©H øY ∫C¢ É```†©H øY ∫CÉ```†©H øY ∫C °ùj øe º¡æehÉ```°ùj øe º¡æehÉ```
 ÚH õ««ªàdÉc ΩÓYE’ ÚH õ««ªàdÉc ΩÓYE’ ÚH õ««ªàdÉc ΩÓYE G πFÉ```G πFÉ```G πFÉ °Sh øe ÉgÉ≤à```°Sh øe ÉgÉ≤à``` ```°Sh øe ÉgÉ≤à```°Sh øe ÉgÉ≤à °SG```°SG```

 »°SÉ«°ùdG ∞∏îàdGh ÜÉgQE’ »°SÉ«°ùdG ∞∏îàdGh ÜÉgQE’ »°SÉ«°ùdG ∞∏îàdGh ÜÉgQE Gh πLôdGh ICGh πLôdGh ICGGh πLôdGh IC ôŸGGh πLôdGh IC ôŸGGh πLôdGh ICGh πLôdGh ICGGh πLôdGh IC ôŸGGh πLôdGh ICGGh πLôdGh IC
 á«eÓ°SE’ á«eÓ°SE’ á«eÓ°SE Gh á«Hô©dG ∫hódG ‘ …OÉ```°Gh á«Hô©dG ∫hódG ‘ …OÉ```°Gh á«Hô©dG ∫hódG ‘ …OÉ üàb’Gh```°üàb’Gh```°

.á«eÓ°SE’.á«eÓ°SE’.á«eÓ°SE G á©jô°G á©jô°G á©jô û∏d É¡HÉ°ùàfG ÖÑ°ùH°û∏d É¡HÉ°ùàfG ÖÑ°ùH°

 ®ÉØ◊G É¡dÓN øe ÉædhÉM πFÉ°Sh IóY ∑Éæg
 äÉ«é«JGÎ``` äÉ«é«JGÎ``` äÉ«é«JG °SG ™Î```°SG ™Î``` ```°°SG ™```°°SG ™ Vh É¡æeh ,É```°Vh É¡æeh ,É```° ```Vh É¡æeh ,É```Vh É¡æeh ,É æàjƒg ≈```æàjƒg ≈``` ```æàjƒg ≈```æàjƒg ≈ ∏Y```∏Y```
 äÉ``` äÉ``` äÉ °ù°SD```°ù°SD``` ƒ°ù°SDƒ°ù°SD ŸGh  õƒŸGh  õƒ ```ŸGh  õ```ŸGh  õ cGôŸG  ¢ù«```cGôŸG  ¢ù«``` ```cGôŸG  ¢ù«```cGôŸG  ¢ù« °SC```°SC``` É°SCÉ°SC Jh  ,á∏eÉÉJh  ,á∏eÉÉ ```°Jh  ,á∏eÉ```°Jh  ,á∏eÉ T```°T```°
 äÉ``` äÉ``` äÉ °ù°SD```°ù°SD``` ƒ°ù°SDƒ°ù°SD ŸGh ¢SQGóŸG AÉƒŸGh ¢SQGóŸG AÉƒ ```°ŸGh ¢SQGóŸG AÉ```°ŸGh ¢SQGóŸG AÉ ûfE```°ûfE```° GûfEGûfE h ,á«eûfE h ,á«eûfE Ó```°SEÓ```°SEÓ``` ’°SE’°SE G
 É`````¡éjôîJh QOGƒµdG π````````«gCÉ É`````¡éjôîJh QOGƒµdG π````````«gCÉ É`````¡éjôîJh QOGƒµdG π````````«gC Jh ,áÉJh ,áÉ ```Jh ,á```Jh ,á «ª«∏©àdG```«ª«∏©àdG```
 ô° ô° ô ûfh ,º¡JGAÉØµH ájÉæ©dGh )ÉgÒZh á«Yô°ûfh ,º¡JGAÉØµH ájÉæ©dGh )ÉgÒZh á«Yô° °ûfh ,º¡JGAÉØµH ájÉæ©dGh )ÉgÒZh á«Yô°ûfh ,º¡JGAÉØµH ájÉæ©dGh )ÉgÒZh á«Yô T(°T(°

 Ωƒ∏©dGh ¿B Ωƒ∏©dGh ¿BG Ωƒ∏©dGh ¿B ô Ωƒ∏©dGh ¿B ô Ωƒ∏©dGh ¿B Ωƒ∏©dGh ¿BG Ωƒ∏©dGh ¿B ô Ωƒ∏©dGh ¿BG Ωƒ∏©dGh ¿B ```ô```ô ≤dGh á«Hô©dG á```≤dGh á«Hô©dG á``` ```≤dGh á«Hô©dG á```≤dGh á«Hô©dG á ¨∏dÉH AÉ```¨∏dÉH AÉ``` ```¨∏dÉH AÉ```¨∏dÉH AÉ æàY’Gh```æàY’Gh```
.ïjQÉàdGh á«Yô°.ïjQÉàdGh á«Yô°.ïjQÉàdGh á«Yô ûdG°ûdG°

 ∫hC ∫hCG ∫hC  »e ∫hC  »e ∫hC Ó```°SEÓ```°SEÓ``` ’°SE’°SE G ‘É≤ãdG ¿ÉbôØdG õcôe Èà©j
 ,Góædƒg ‘ ¬°SÉ°SC ,Góædƒg ‘ ¬°SÉ°SCG ,Góædƒg ‘ ¬°SÉ°SC  øe ó« ,Góædƒg ‘ ¬°SÉ°SC  øe ó« ,Góædƒg ‘ ¬°SÉ°SC ° øe ó«° øe ó« ûj »eÓ°SE°ûj »eÓ°SE°ûj »eÓ°SEGûj »eÓ°SE  õcôeûj »eÓ°SE  õcôeûj »eÓ°SE
 ôKÉµJ ¿C ôKÉµJ ¿CG ôKÉµJ ¿C  ó``` ó``` ó ©H AÉ```©H AÉ``` ```°©H AÉ```°©H AÉ ûfE```°ûfE```° ’ûfE’ûfE G Iô```G Iô```G Iô µa äAÉL ó```µa äAÉL ó``` ```µa äAÉL ó```µa äAÉL ó bh```bh```
 âfÉch ,øaƒgóæjC âfÉch ,øaƒgóæjCG âfÉch ,øaƒgóæjC  áæjóe ‘ Úª∏``` áæjóe ‘ Úª∏``` áæjóe ‘ Úª∏ °ùŸG OóY```°ùŸG OóY```
 IójGõàŸG OGóYCÓ IójGõàŸG OGóYCÓ IójGõàŸG OGóYC d ™°ùj ¿ÉµŸ áÓd ™°ùj ¿ÉµŸ áÓ ```d ™°ùj ¿ÉµŸ á```d ™°ùj ¿ÉµŸ á °SÉe áLÉ◊G```°SÉe áLÉ◊G```
 á«°SGQO ∫ƒ° á«°SGQO ∫ƒ° á«°SGQO ∫ƒ üa ≈∏Y …ƒàëjh ,Úª∏°üa ≈∏Y …ƒàëjh ,Úª∏° ```üa ≈∏Y …ƒàëjh ,Úª∏```üa ≈∏Y …ƒàëjh ,Úª∏ °ùŸG øe```°ùŸG øe```
 ∂dP ‘ âM’ Éªc ,Úª∏``` ∂dP ‘ âM’ Éªc ,Úª∏``` ∂dP ‘ âM’ Éªc ,Úª∏ °ùŸG AÉæHC```°ùŸG AÉæHC```°ùŸG AÉæHCG°ùŸG AÉæHC  ¢ùjQóàd°ùŸG AÉæHC  ¢ùjQóàd°ùŸG AÉæHC
 ,á«Yô```° ,á«Yô```° ,á«Yô ûdG ógÉ©ŸG ¢ù«```°ûdG ógÉ©ŸG ¢ù«```° ```ûdG ógÉ©ŸG ¢ù«```ûdG ógÉ©ŸG ¢ù« °SC```°SC``` É°SCÉ°SC J IôÉJ IôÉ ```J Iô```J Iô µa â```µa â``` ```µa â```µa â bƒdG```bƒdG```
 óª◊G ˆh ºàa ,á«Yô```° óª◊G ˆh ºàa ,á«Yô```° óª◊G ˆh ºàa ,á«Yô ûdG äGQhódG áeÉbE```°ûdG äGQhódG áeÉbE```°ûdG äGQhódG áeÉbEGûdG äGQhódG áeÉbE hûdG äGQhódG áeÉbE hûdG äGQhódG áeÉbE

.Ω1990 áæ°S õcôŸG AÉ° áæ°S õcôŸG AÉ° áæ°S õcôŸG AÉ ûfE°ûfE° GûfEGûfE

 äÉeóÿG øe ó``` äÉeóÿG øe ó``` äÉeóÿG øe ó jóY Ëó≤àd õcôŸG ≈©```jóY Ëó≤àd õcôŸG ≈©``` ```jóY Ëó≤àd õcôŸG ≈©```jóY Ëó≤àd õcôŸG ≈© °ùj```°ùj```
¡LÉà– »```¡LÉà– »```¡LÉà– » àdG```àdG```

¡dƒM Éeh ø```¡dƒM Éeh ø```¡dƒM Éeh ø aƒgóæjC```aƒgóæjC```aƒgóæjCGaƒgóæjC
ójóY º```ójóY º```ójóY º ¶æj Éªc```¶æj Éªc```

Gh »æWƒdG øjó«©```°Gh »æWƒdG øjó«©```°Gh »æWƒdG øjó«© üdG```°üdG```°
e  ó«Øà```e  ó«Øà```e  ó«Øà °ùj  ∫É```°ùj  ∫É``` ```°ùj  ∫É```°ùj  ∫É ãŸG```ãŸG```

e õcôŸG πNGO á```e õcôŸG πNGO á```e õcôŸG πNGO á jƒYódGh```jƒYódGh```
h ,áÑdÉWh ÖdÉW

```°ûdG äGQhódG```°ûdG äGQhódG```°
 .õcôŸG ÉgòØæj »àdG áØ∏àîŸG èeGÈdG

 á«bô° á«bô° á«bô ûdG á≤£æŸG ó«dGƒe øe )áæ°S °ûdG á≤£æŸG ó«dGƒe øe )áæ°S ° 32( QÉ‚ óªfi hôªY
 ºK Üô¨ŸG ‘ á``` ºK Üô¨ŸG ‘ á``` ºK Üô¨ŸG ‘ á «FGóàH’G á∏MôŸG ¢```«FGóàH’G á∏MôŸG ¢``` ```«FGóàH’G á∏MôŸG ¢```«FGóàH’G á∏MôŸG ¢ SQO ,á«Hô¨ŸG á```SQO ,á«Hô¨ŸG á``` ```SQO ,á«Hô¨ŸG á```SQO ,á«Hô¨ŸG á µ∏ªŸÉH```µ∏ªŸÉH```
 ¬Ä«› ó©H ,Ω1993 áæ1993 áæ1993 ``` áæ``` áæ °S Góædƒg ≈```°S Góædƒg ≈``` ```°S Góædƒg ≈```°S Góædƒg ≈ dE```dE``` GdEGdE  ¬JôdE  ¬JôdE ``` ¬Jô``` ¬Jô °SC```°SC``` G°SCG°SC  ™e ô°SC  ™e ô°SCG ™e ôG°SCG°SC  ™e ô°SCG°SC ``` ™e ô``` ™e ô LÉg```LÉg```
 ‘ É¡æe øµªàa ,á``` ‘ É¡æe øµªàa ,á``` ‘ É¡æe øµªàa ,á jóædƒ¡dG á¨∏dG á```jóædƒ¡dG á¨∏dG á``` ```jóædƒ¡dG á¨∏dG á```jóædƒ¡dG á¨∏dG á °SGQO C```°SGQO C```°SGQO CG°SGQO C óH Góædƒg ≈```óH Góædƒg ≈```óH Góædƒg ≈ dE```dE``` GdEGdE
 á∏MôŸG  ¢SQóa á«eÉ¶ædG á°SGQódÉH ≥ëàdG ºK ,Iõ«Lh IÎa
 ºK ,äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J á°Sóæg ‘ Égó©H ¢ü¢ü¢ °ü°ü üîà«d ,ájƒfÉãdG°üîà«d ,ájƒfÉãdG°

∫ÉªYC’∫ÉªYC’∫ÉªYC G IQGOEG IQGOEGG IQGOE  ¢SƒjQƒdÉµH ‘ ¬à°SGQO πªµà°SGG IQGOE  ¢SƒjQƒdÉµH ‘ ¬à°SGQO πªµà°SGG IQGOE
.(BBA – Bachelor of Business Administration(

 å«M ,Góædƒg ‘ º``` å«M ,Góædƒg ‘ º``` å«M ,Góædƒg ‘ º K Üô¨ŸG ‘ »Yô```K Üô¨ŸG ‘ »Yô``` ```°K Üô¨ŸG ‘ »Yô```°K Üô¨ŸG ‘ »Yô ûdG º∏©dG Ö∏W C```°ûdG º∏©dG Ö∏W C```°ûdG º∏©dG Ö∏W CGûdG º∏©dG Ö∏W C ó```ó```ó H```H```
 ≥ëàdG ¿C ≥ëàdG ¿CG ≥ëàdG ¿C  ≈ ≥ëàdG ¿C  ≈ ≥ëàdG ¿C ``` ≈``` ≈ dE```dE``` GdEGdE  ,á«YôdE  ,á«YôdE ```° ,á«Yô```° ,á«Yô ûdG äGQhó```°ûdG äGQhó```° ```ûdG äGQhó```ûdG äGQhó dG ø```dG ø``` ```dG ø```dG ø e ó```e ó``` ```e ó```e ó jó©H ≥```jó©H ≥``` ```jó©H ≥```jó©H ≥ ëàdG```ëàdG```
 á«ŸÉ©dG áæjóŸG á``` á«ŸÉ©dG áæjóŸG á``` á«ŸÉ©dG áæjóŸG á ©eÉéH ºK áMƒàØŸG á```©eÉéH ºK áMƒàØŸG á``` ```©eÉéH ºK áMƒàØŸG á```©eÉéH ºK áMƒàØŸG á «µjôeC```«µjôeC``` ’«µjôeC’«µjôeC G á```G á```G á ©eÉ÷ÉH```©eÉ÷ÉH```

.á«Yô°.á«Yô°.á«Yô ûdG á°SGQódG á∏°ûdG á°SGQódG á∏° °ûdG á°SGQódG á∏°ûdG á°SGQódG á∏ UGƒŸ°UGƒŸ°

بالدنا أرض 
خصبة لزراعة 

ا�سالم

 ÉgQó° ÉgQó° ÉgQó üe äÉjó– É¡æeh ,É¡°ùØf Góædƒg ÉgQó°üe äÉjó– É¡æeh ,É¡°ùØf Góædƒg ÉgQó° ```°üe äÉjó– É¡æeh ,É¡°ùØf Góædƒg ÉgQó```°üe äÉjó– É¡æeh ,É¡°ùØf Góædƒg ÉgQó üe äÉjó– ```°üe äÉjó– ```°  ∑Éæg
 ≈∏Y »eÓYE’ ≈∏Y »eÓYE’ ≈∏Y »eÓYE G πeÉëàdG äÉjóëàdG √òg RôHCG πeÉëàdG äÉjóëàdG √òg RôHCGG πeÉëàdG äÉjóëàdG √òg RôHC  øeh ,áª∏°ùŸG äÉ«∏bCG πeÉëàdG äÉjóëàdG √òg RôHC  øeh ,áª∏°ùŸG äÉ«∏bCG πeÉëàdG äÉjóëàdG √òg RôHC ’ øeh ,áª∏°ùŸG äÉ«∏bC’ øeh ,áª∏°ùŸG äÉ«∏bC G
 πNGO áaô£àŸG äGQÉ«àdG Oƒ©```° πNGO áaô£àŸG äGQÉ«àdG Oƒ©```° πNGO áaô£àŸG äGQÉ«àdG Oƒ© Uh ,º¡H Ò¡```°Uh ,º¡H Ò¡```° ```°Uh ,º¡H Ò¡```°Uh ,º¡H Ò¡ ûàdG ó```°ûàdG ó```° ```°ûàdG ó```°ûàdG ó ü≤H Úª∏```°ü≤H Úª∏```° ```ü≤H Úª∏```ü≤H Úª∏ °ùŸG```°ùŸG```
 ±ƒÿGh ,…óædƒ¡dG ¿ÉŸÈdG ‘ õcGôe ≈dE ±ƒÿGh ,…óædƒ¡dG ¿ÉŸÈdG ‘ õcGôe ≈dEG ±ƒÿGh ,…óædƒ¡dG ¿ÉŸÈdG ‘ õcGôe ≈dE  É¡ ±ƒÿGh ,…óædƒ¡dG ¿ÉŸÈdG ‘ õcGôe ≈dE  É¡ ±ƒÿGh ,…óædƒ¡dG ¿ÉŸÈdG ‘ õcGôe ≈dE ```° É¡```° É¡ †©H ∫ƒ```°†©H ∫ƒ```° ```°†©H ∫ƒ```°†©H ∫ƒ Uhh Góædƒg```°Uhh Góædƒg```°
 º¡JÉaô```° º¡JÉaô```° º¡JÉaô üàH á«dÉ÷G AÉæHC```°üàH á«dÉ÷G AÉæHC```°üàH á«dÉ÷G AÉæHCGüàH á«dÉ÷G AÉæHC ¢†©H ΩÉ¡¢†©H ΩÉ¡¢ ```†©H ΩÉ¡```†©H ΩÉ¡ °SE```°SE``` G°SEG°SE h ,Úª∏°SE h ,Úª∏°SE ```h ,Úª∏```h ,Úª∏ °ùŸGh Ω```°ùŸGh Ω``` Ó```°SEÓ```°SEÓ``` ’°SE’°SE G øe
 ΩÓ°SE’ ΩÓ°SE’ ΩÓ°SE G äÉeôM ≈∏Y ºé¡àdGh ,Qƒ©°G äÉeôM ≈∏Y ºé¡àdGh ,Qƒ©°G äÉeôM ≈∏Y ºé¡àdGh ,Qƒ© ûdG Gòg ájò¨J ‘ ádhD°ûdG Gòg ájò¨J ‘ ádhD° ƒ```ûdG Gòg ájò¨J ‘ ádhDƒ```ûdG Gòg ájò¨J ‘ ádhD °ùeÓdGƒ```°ùeÓdGƒ```
 ô¡¶ŸG ó```° ô¡¶ŸG ó```° ô¡¶ŸG ó V IójóL ```°V IójóL ```° Ú```fGƒb øÚ```fGƒb øÚ``` ```fGƒb ø```fGƒb ø °S ‘ »©```°S ‘ »©``` ```°S ‘ »©```°S ‘ »© °ùdGh ,√Rƒ```°ùdGh ,√Rƒ``` ```°ùdGh ,√Rƒ```°ùdGh ,√Rƒ eQh √ôFÉ©```eQh √ôFÉ©``` ```°eQh √ôFÉ©```°eQh √ôFÉ© Th```°Th```°
 ™æe ,ÜÉ≤ædG ™æe( ádhódG ó«dÉ≤Jh äGOÉ©d ¬àØdÉfl ºYõH »eÓ```°SEÓ```°SEÓ``` ’°SE’°SE G
 ≈∏Y äÉfGƒ«◊G í``` ≈∏Y äÉfGƒ«◊G í``` ≈∏Y äÉfGƒ«◊G í HP ™æe ,¢SQGóŸG ≈dE```HP ™æe ,¢SQGóŸG ≈dE```HP ™æe ,¢SQGóŸG ≈dEGHP ™æe ,¢SQGóŸG ≈dE  ÜÉHP ™æe ,¢SQGóŸG ≈dE  ÜÉHP ™æe ,¢SQGóŸG ≈dE ``` ÜÉ``` ÜÉ é◊ÉH äÉ«àØdG ∫ƒ```é◊ÉH äÉ«àØdG ∫ƒ``` ```é◊ÉH äÉ«àØdG ∫ƒ```é◊ÉH äÉ«àØdG ∫ƒ NO```NO```
 AÉæHC AÉæHCG AÉæHC  ÖjhòJ ≈∏Y πª©dGh ,)Qƒ AÉæHC  ÖjhòJ ≈∏Y πª©dGh ,)Qƒ AÉæHC ``` ÖjhòJ ≈∏Y πª©dGh ,)Qƒ``` ÖjhòJ ≈∏Y πª©dGh ,)Qƒ còdG ¿ÉàN ™æe ,á«e```còdG ¿ÉàN ™æe ,á«e``` Ó```°SEÓ```°SEÓ``` ’°SE’°SE G á≤jô£dG
 º«¶æJ OƒLh ΩóYh ,á«HhQhC’ º«¶æJ OƒLh ΩóYh ,á«HhQhC’ º«¶æJ OƒLh ΩóYh ,á«HhQhC G á```G á```G á aÉ≤ãdG á≤JƒH ‘ ºgô¡```aÉ≤ãdG á≤JƒH ‘ ºgô¡``` ```°aÉ≤ãdG á≤JƒH ‘ ºgô¡```°aÉ≤ãdG á≤JƒH ‘ ºgô¡ Uh á«dÉ÷G```°Uh á«dÉ÷G```°
 ,á«dÉ÷G ¥ƒ≤M øY á«HhQhC’ ,á«dÉ÷G ¥ƒ≤M øY á«HhQhC’ ,á«dÉ÷G ¥ƒ≤M øY á«HhQhC G äÉeƒµ◊G ΩÉeCG äÉeƒµ◊G ΩÉeCGG äÉeƒµ◊G ΩÉeC  ™aGój …ƒb »eG äÉeƒµ◊G ΩÉeC  ™aGój …ƒb »eG äÉeƒµ◊G ΩÉeC Ó```°SEÓ```°SEÓ``` G°SEG°SE

بطاقة تعريفية

 ∞jô©àd èeGÈdG øe G kÒãc á°ù°SD ∞jô©àd èeGÈdG øe GÒãc á°ù°SD ∞jô©àd èeGÈdG øe G kÒãc á°ù°SDk ƒÒãc á°ù°SDƒÒãc á°ù°SD ŸG â©ƒŸG â©ƒ °ŸG â©°ŸG â© Vh°Vh°
 ,èeÉfôH É¡ªgC ,èeÉfôH É¡ªgCG ,èeÉfôH É¡ªgC  øe ΩÓ°SE’ øe ΩÓ°SE’ øe ΩÓ°SE ÉH Úª∏```ÉH Úª∏```ÉH Úª∏ °ùŸG ÒZ```°ùŸG ÒZ```
 ≈∏Y …ƒàëj …ò``` ≈∏Y …ƒàëj …ò``` ≈∏Y …ƒàëj …ò dG zΩ```dG zΩ``` Ó```°SEÓ```°SEÓ``` ’°SE’°SE G ≈∏Y ±ô```G ≈∏Y ±ô```G ≈∏Y ±ô ©J{```©J{```
 á«YÉªàL’Gh ájƒYódG äÓª◊G øe áYƒª›
 áæ°ùdG øe áØ∏àfl äGÎa ‘ ΩÉ≤J á«Ø«≤ãàdGh

.»æWƒdGh »∏ëŸG øjó«©°.»æWƒdGh »∏ëŸG øjó«©°.»æWƒdGh »∏ëŸG øjó«© üdG ≈∏Y°üdG ≈∏Y°

 IóY ≥ah ójó÷G º∏``` IóY ≥ah ójó÷G º∏``` IóY ≥ah ójó÷G º∏ °ùŸG ™e õcôŸG π```°ùŸG ™e õcôŸG π``` ```°ùŸG ™e õcôŸG π```°ùŸG ™e õcôŸG π eÉ©àj```eÉ©àj```
 ¬d í```° ¬d í```° ¬d í Vƒf Ω```°Vƒf Ω```° Ó```°SEÓ```°SEÓ``` ’°SE’°SE G ¥ÉæàYG πÑ≤a ,äGƒ£N
 íFÉ```° íFÉ```° íFÉ üædG ```°üædG ```° ¢†©ÑH Ohõjh ,äÉ«¢†©ÑH Ohõjh ,äÉ«¢ ```†©ÑH Ohõjh ,äÉ«```†©ÑH Ohõjh ,äÉ« °SÉ°SC```°SÉ°SC``` ’°SÉ°SC’°SÉ°SC G ¢†©H¢†©H¢
 ,Iójó÷G ¬JÉ«M ájGóH ‘ É¡«dE ,Iójó÷G ¬JÉ«M ájGóH ‘ É¡«dEG ,Iójó÷G ¬JÉ«M ájGóH ‘ É¡«dE  êÉ ,Iójó÷G ¬JÉ«M ájGóH ‘ É¡«dE  êÉ ,Iójó÷G ¬JÉ«M ájGóH ‘ É¡«dE ``` êÉ``` êÉ àëj »àdG```àëj »àdG```
 º∏°ùŸG IQÉªà°SG CÓ º∏°ùŸG IQÉªà°SG CÓ º∏°ùŸG IQÉªà°SG C Á ÚJOÉ¡ÓÁ ÚJOÉ¡Ó ```°Á ÚJOÉ¡```°Á ÚJOÉ¡ ûdG ≥£f ó©Hh```°ûdG ≥£f ó©Hh```°
 ‘ á«```° ‘ á«```° ‘ á« üî```°üî```° °üî°üî ûdG ¬JÉfÉ«H ∫ÉNOE°ûdG ¬JÉfÉ«H ∫ÉNOE°ûdG ¬JÉfÉ«H ∫ÉNOEGûdG ¬JÉfÉ«H ∫ÉNOE  ºàjh ,ójó÷GûdG ¬JÉfÉ«H ∫ÉNOE  ºàjh ,ójó÷GûdG ¬JÉfÉ«H ∫ÉNOE
 Iô```° Iô```° Iô TÉÑe §Hôjh ,Üƒ```°TÉÑe §Hôjh ,Üƒ```° ```TÉÑe §Hôjh ,Üƒ```TÉÑe §Hôjh ,Üƒ °SÉ◊G ≈∏Y è```°SÉ◊G ≈∏Y è``` ```°SÉ◊G ≈∏Y è```°SÉ◊G ≈∏Y è eÉfôH```eÉfôH```
 áÑ«≤M ió¡jh ,¬©e π° áÑ«≤M ió¡jh ,¬©e π° áÑ«≤M ió¡jh ,¬©e π UGƒàjh ¬©HÉàj ≥jó°UGƒàjh ¬©HÉàj ≥jó° °UGƒàjh ¬©HÉàj ≥jó°UGƒàjh ¬©HÉàj ≥jó üH°üH°
 êÉàëj áfôe ¢```UGôbC¢```UGôbC¢```UGôbCGUGôbC h äÉÑ«àc ≈∏Y …ƒUGôbC h äÉÑ«àc ≈∏Y …ƒUGôbC ```h äÉÑ«àc ≈∏Y …ƒ```h äÉÑ«àc ≈∏Y …ƒ à–```à–```
 èeGôH ≈∏Y …ƒà–h ,¬eÓ°SE èeGôH ≈∏Y …ƒà–h ,¬eÓ°SEG èeGôH ≈∏Y …ƒà–h ,¬eÓ°SE  ájGóH ‘ É¡«dE èeGôH ≈∏Y …ƒà–h ,¬eÓ°SE  ájGóH ‘ É¡«dE èeGôH ≈∏Y …ƒà–h ,¬eÓ°SE  ájGóH ‘ É¡«dEG ájGóH ‘ É¡«dE
 »æà©jh ,ó``` »æà©jh ,ó``` »æà©jh ,ó jó÷G º∏```jó÷G º∏``` °ùª∏d á«∏«gCÉ°ùª∏d á«∏«gCÉ°ùª∏d á«∏«gC J ¢ÉJ ¢É ShQOh
 á° á° á UÉN áæ÷ ≥jôW øY ∂dòc º∏°ùŸÉH õcôŸG°UÉN áæ÷ ≥jôW øY ∂dòc º∏°ùŸÉH õcôŸG°
 äGAÉ≤d º¶æJh ,¬∏cÉ
 É¡«a ¿ƒdOÉÑàj Oó÷G Úª∏
 »æà©jh ,áeÉ©dG º
 OÉ«YC’ OÉ«YC’ OÉ«YC G ‘ ¬à∏FÉYh ó
 ,º¡H á```° ,º¡H á```° ,º¡H á UÉN ä```°UÉN ä```°
 iôNC’ iôNC’ iôNC G äÉ°ù°SD
 ‘ É``` ‘ É``` ‘ É k°```°``` Uƒ°Uƒ° °Uƒ°Uƒ üN ,ó°üN ,ó°
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43 42 Ωôfi ``

 G kQhO Ö©∏J åkQhO Ö©∏J åk v
 ,ô£ŸG ∫ƒ£g øY ádhD
 êƒ∏ãdG √òg ¿ÉHhP ó©Hh ºK øeh ,êƒ∏ãdG πµ
 á«≤æJ ‘ )Qƒî

 »ª∏©dG Ωó≤àdG ø
 ¿B ¿BG ¿B ô≤dG »JC ¿B ô≤dG »JC ¿B ¿BG ¿B ô≤dG »JC ¿BG ¿B
 :≈dÉ©J ∫ƒ≤j ,∂dP ‘ á«dÉ©dG ∫ÉÑ÷G QhOh √É«ŸG á«≤æJ øY çó

 »``` »``` » °SGhôdG ÚH ¬d```°SGhôdG ÚH ¬d```
 ójó```° ójó```° ójó T ƒgh äGôØdG AÉŸG ```°T ƒgh äGôØdG AÉŸG ```°
 QhódG ¿ÉeõdG ∂dP ‘ º∏©j ¿Éc ø

 Îe ∞dC Îe ∞dCG Îe ∞dC  øe ÌcC Îe ∞dC  øe ÌcC Îe ∞dC
 ´ÉØJQG áÑ°ùf ÚH iôNC
 ≈∏YC ≈∏YCG ≈∏YC  πÑ÷G ¿Éc Éª∏µa ,π ≈∏YC  πÑ÷G ¿Éc Éª∏µa ,π ≈∏YC
 ∂dòdh ,Ö«WC
 á«dÉ©dG ∫É
 ÆÉ°ùà°ùŸG AÉŸG ƒgh äGôØdG AÉŸG ÚHh ,|

  ,¢†bÉæJ hC
 äÉ«£©e ™
 ˆG ÜÉàc ¿B

 á«ªc ™ªéàd ∂dP iOC á«ªc ™ªéàd ∂dP iOCG á«ªc ™ªéàd ∂dP iOC  É á«ªc ™ªéàd ∂dP iOC  É á«ªc ™ªéàd ∂dP iOC ``` É``` É kYÉØJQGh É```YÉØJQGh É``` kYÉØJQGh Ék kNƒªYÉØJQGh ÉNƒªYÉØJQGh É ```°Nƒª```°Nƒª T ÌcC```°T ÌcC```°T ÌcCGT ÌcC  πÑ÷G ¿Éc Éª∏c ¿PET ÌcC  πÑ÷G ¿Éc Éª∏c ¿PET ÌcC  πÑ÷G ¿Éc Éª∏c ¿PEG πÑ÷G ¿Éc Éª∏c ¿PE
 ¬H tô ¬Hô ¬H ```ô```ô °ùJh è∏ãdG Gòg ¿ÉHhP ºK è∏ãdG hC```°ùJh è∏ãdG Gòg ¿ÉHhP ºK è∏ãdG hC```°ùJh è∏ãdG Gòg ¿ÉHhP ºK è∏ãdG hCG°ùJh è∏ãdG Gòg ¿ÉHhP ºK è∏ãdG hC  ô£ŸG ∫hõf ºK Ωƒ«¨dG øe ÈcC°ùJh è∏ãdG Gòg ¿ÉHhP ºK è∏ãdG hC  ô£ŸG ∫hõf ºK Ωƒ«¨dG øe ÈcC°ùJh è∏ãdG Gòg ¿ÉHhP ºK è∏ãdG hC  ô£ŸG ∫hõf ºK Ωƒ«¨dG øe ÈcCG ô£ŸG ∫hõf ºK Ωƒ«¨dG øe ÈcC
 .áHhò©dG Iójó T ™«HÉæ«dG ôéØàJ ≈àM ¬eÉ°ùeh πÑ÷G äÉ≤ÑW ÈY

 øe Üô≤dÉH πµ ```°T```°T```°
 Év«≤f ¿ƒµj πÑ÷G Üôb øe ™Ñæj …òdG AÉŸG ¿C É«≤f ¿ƒµj πÑ÷G Üôb øe ™Ñæj …òdG AÉŸG ¿C Év«≤f ¿ƒµj πÑ÷G Üôb øe ™Ñæj …òdG AÉŸG ¿Cv jh ,∫ÉÑ÷G
 :≈```dÉ©J ¬dƒb ‘ ¿B °ùà°ùeh
 äGôØdGh .|É h}

.¥GòŸG ÆÉ°ùà°ùŸG …C.¥GòŸG ÆÉ°ùà°ùŸG …CG.¥GòŸG ÆÉ°ùà°ùŸG …C

 â© «e ¿EG«e ¿EG«e ¿E
 Éª∏c :√É«ŸG á÷É©e äÉ£fi øe º∏©f Éªch .IOó©àe á«Ø üJ äÉ«∏ª©d
 ‘h ,≈≤fC ```e```e```
 π° π° π c ∫ÉÑ÷G √òg πª©J ,äGÎeƒ∏«c IóY ™ØJôJ »àdG ∫ÉÑ÷G ádÉM

G ≈∏Y √É«ŸG á«≤æàd RÉ¡L

 ¿C ```°T```°T```°
 ’ƒ∏a !¢VQC G ≈∏Y Üò©dG AÉŸG OƒLh ‘ ÒÑc πµ ûH º¡ °ùJ ∫ÉÑ÷G

kÑjôZ ΩkÑjôZ Ωk ÓµdG Gòg ¿ƒµj ób !AÉe Iô£b ÜôÓµdG Gòg ¿ƒµj ób !AÉe Iô£b ÜôÓ °µdG Gòg ¿ƒµj ób !AÉe Iô£b Üô°µdG Gòg ¿ƒµj ób !AÉe Iô£b Üô T øe øµªàf ⁄ ∫ÉÑ÷G°T øe øµªàf ⁄ ∫ÉÑ÷G°

المطر والجبال.. 

إعجاز قرآني مذهل إعجاز قرآني مذهل 

 ∫ÉÑ÷ÉH É¡àbÓYh QÉÓYh QÉÓ ```Yh QÉ```Yh QÉ £eC```£eC``` ’£eC’£eC Gh Ωƒ«¨dG πµ```°Gh Ωƒ«¨dG πµ```°Gh Ωƒ«¨dG πµ ûJ á≤jôW â«≤H )```°ûJ á≤jôW â«≤H )```° 1( º```( º```( º bQ πµ```bQ πµ``` ```°bQ πµ```°bQ πµ T```°T```°
 áÄ«H ‘ ¢û«©j ¿Éc Ω¢û«©j ¿Éc Ω¢ Ó°ùdGh IÓ°ùdGh IÓ Ó°üdG ¬«∏Y »ÑædÉa ,ÚæÓ°üdG ¬«∏Y »ÑædÉa ,ÚæÓ° ```üdG ¬«∏Y »ÑædÉa ,Úæ```üdG ¬«∏Y »ÑædÉa ,Úæ °ùdG ±’B```°ùdG ±’B```°ùdG ±’BG°ùdG ±’B  ∫GƒW G°ùdG ±’B  ∫GƒW G°ùdG ±’B kõ¨d ∫GƒW Gõ¨d ∫GƒW G
 OƒLƒH CÉ OƒLƒH CÉ OƒLƒH C Ñæàj ¿CÉÑæàj ¿CÉÑæàj ¿CGÑæàj ¿C  ¿É°ùfEÓd øµÁ ’ ájhGôëÑæàj ¿C  ¿É°ùfEÓd øµÁ ’ ájhGôëÑæàj ¿C ```° ¿É°ùfEÓd øµÁ ’ ájhGôë```° ¿É°ùfEÓd øµÁ ’ ájhGôë üdG áÄ«ÑdG √òg ‘h ,ájhGôë```°üdG áÄ«ÑdG √òg ‘h ,ájhGôë```° ```°üdG áÄ«ÑdG √òg ‘h ,ájhGôë```°üdG áÄ«ÑdG √òg ‘h ,ájhGôë U```°U```°
 É¡H AÉL áª∏c πc ¿C É¡H AÉL áª∏c πc ¿CG É¡H AÉL áª∏c πc ¿C  ≈ É¡H AÉL áª∏c πc ¿C  ≈ É¡H AÉL áª∏c πc ¿C ``` ≈``` ≈ ∏Y π«dO Gògh ,ô```∏Y π«dO Gògh ,ô``` ```∏Y π«dO Gògh ,ô```∏Y π«dO Gògh ,ô £ŸG hC```£ŸG hC```£ŸG hCG£ŸG hC  AÉŸGh ∫ÉÑ÷G £ŸG hC  AÉŸGh ∫ÉÑ÷G £ŸG hC Ú```H áÚ```H áÚ``` ```H á```H á b```b``` ÓYÓYÓ

.≈dÉ©J ˆG óæY øe »g ΩÓ°ùdGh IÓ°ùdGh IÓ Ó°üdG ¬«∏Y »ÑædGÓ°üdG ¬«∏Y »ÑædGÓ°

 ‘ ∫ÉÑ÷G º¡``` ‘ ∫ÉÑ÷G º¡``` ‘ ∫ÉÑ÷G º¡ °ùJ QÉëÑdG øe IóYÉ```°ùJ QÉëÑdG øe IóYÉ``` ```°°ùJ QÉëÑdG øe IóYÉ```°°ùJ QÉëÑdG øe IóYÉ üàŸG AÉŸG äGQP ìÉjôdG ¥ƒ```°üàŸG AÉŸG äGQP ìÉjôdG ¥ƒ```° ```üàŸG AÉŸG äGQP ìÉjôdG ¥ƒ```üàŸG AÉŸG äGQP ìÉjôdG ¥ƒ °ùJ Éeóæ©a```°ùJ Éeóæ©a```
 ßMÓf å«M ,ó«∏÷G ≈∏Y ≥dõàdG ¥ÉÑ°S πãe ÉÓf å«M ,ó«∏÷G ≈∏Y ≥dõàdG ¥ÉÑ°S πãe ÉÓ eÉ“ ,≈∏YCÓd É¡¡«LƒJh É¡©aQf å«M ,ó«∏÷G ≈∏Y ≥dõàdG ¥ÉÑ°S πãe ÉeÉ“ ,≈∏YCÓd É¡¡«LƒJh É¡©aQf å«M ,ó«∏÷G ≈∏Y ≥dõàdG ¥ÉÑ°S πãe É keÉ“ ,≈∏YCÓd É¡¡«LƒJh É¡©aQk
 ≈∏Y ó©° ≈∏Y ó©° ≈∏Y ó© ü«a ™ØJôe ≈dE°ü«a ™ØJôe ≈dE° Gü«a ™ØJôe ≈dEGü«a ™ØJôe ≈dE  πü«a ™ØJôe ≈dE  πü«a ™ØJôe ≈dE ```° π```° π üj ≈àM ó«∏÷G ≈∏Y ```°üj ≈àM ó«∏÷G ≈∏Y ```° Ò```°ùdG ∫hÉëj ≥dõàŸG ¿CÒ```°ùdG ∫hÉëj ≥dõàŸG ¿CÒ```°ùdG ∫hÉëj ≥dõàŸG ¿CG°ùdG ∫hÉëj ≥dõàŸG ¿C
 ¿hO øeh ,IÒÑc áaÉ°ùŸ ™ØJôjh AGƒ¡dG ‘ õØ≤jh ¬àYô°S OGOõàa ™ØJôŸG Gòg

.AGƒ¡dG ‘ ™ØJôj ¿C.AGƒ¡dG ‘ ™ØJôj ¿CG.AGƒ¡dG ‘ ™ØJôj ¿C  ¬d øµÁ ’ ™ØJôŸG Gòg

 ∫ÉÑ÷G ÚH ábÓY ∑ÉægÓY ∑ÉægÓ  ÉY ∑Éæg ÉY ∑Éæg kªFGO :AÉª∏©dG ∫ƒ≤jh ,á ÉªFGO :AÉª∏©dG ∫ƒ≤jh ,á É kªFGO :AÉª∏©dG ∫ƒ≤jh ,ák flªFGO :AÉª∏©dG ∫ƒ≤jh ,áflªFGO :AÉª∏©dG ∫ƒ≤jh ,á É°É°É T ∫ÉÑL á∏°ù∏°ùd IQƒ°T ∫ÉÑL á∏°ù∏°ùd IQƒ° °T ∫ÉÑL á∏°ù∏°ùd IQƒ°T ∫ÉÑL á∏°ù∏°ùd IQƒ U )°U )° 2( ºbQ πµ°( ºbQ πµ°( ºbQ πµ T°T°
 º«ª° º«ª° º«ª üJ ÖÑ°ùH ∂dPh ,áæ°ùdG ΩÉjC°üJ ÖÑ°ùH ∂dPh ,áæ°ùdG ΩÉjC°üJ ÖÑ°ùH ∂dPh ,áæ°ùdG ΩÉjCGüJ ÖÑ°ùH ∂dPh ,áæ°ùdG ΩÉjC  º¶©e Ωƒ«¨dÉH IÉ£¨e ¿ƒµJ ∫ÉÑ÷G ºªb ¿CüJ ÖÑ°ùH ∂dPh ,áæ°ùdG ΩÉjC  º¶©e Ωƒ«¨dÉH IÉ£¨e ¿ƒµJ ∫ÉÑ÷G ºªb ¿CüJ ÖÑ°ùH ∂dPh ,áæ°ùdG ΩÉjC  º¶©e Ωƒ«¨dÉH IÉ£¨e ¿ƒµJ ∫ÉÑ÷G ºªb ¿CG º¶©e Ωƒ«¨dÉH IÉ£¨e ¿ƒµJ ∫ÉÑ÷G ºªb ¿C  iÔa ,Ωƒ«¨dGh º¶©e Ωƒ«¨dÉH IÉ£¨e ¿ƒµJ ∫ÉÑ÷G ºªb ¿C  iÔa ,Ωƒ«¨dGh º¶©e Ωƒ«¨dÉH IÉ£¨e ¿ƒµJ ∫ÉÑ÷G ºªb ¿C
 ‘ πÑé∏d »HÉ«°ùf’G πµ° ‘ πÑé∏d »HÉ«°ùf’G πµ° ‘ πÑé∏d »HÉ«°ùf’G πµ ûdG º¡°ùjh ,¬ë£°ûdG º¡°ùjh ,¬ë£° ```ûdG º¡°ùjh ,¬ë£```ûdG º¡°ùjh ,¬ë£ °S ≈∏Y ≥dõæj AGƒ¡∏d ó```°S ≈∏Y ≥dõæj AGƒ¡∏d ó``` ```°°S ≈∏Y ≥dõæj AGƒ¡∏d ó```°°S ≈∏Y ≥dõæj AGƒ¡∏d ó üªc πª©j …òdG ∫ÉÑ÷G```°üªc πª©j …òdG ∫ÉÑ÷G```°

.Ωƒ«¨dG πµ°.Ωƒ«¨dG πµ°.Ωƒ«¨dG πµ ûJh ÉgójÈJ ‘ º¡°ùjh ,AÉŸG QÉîÑH á∏ªëŸG AGƒ¡dG äGQÉ«J ™jô°ùJ°ûJh ÉgójÈJ ‘ º¡°ùjh ,AÉŸG QÉîÑH á∏ªëŸG AGƒ¡dG äGQÉ«J ™jô°ùJ°

 πµ```° πµ```° πµ ûJ ‘ º¡e QhO É¡d ∫ÉÑ÷Éa ,áãjó◊G çƒëÑdG É¡æY âØ```°ûJ ‘ º¡e QhO É¡d ∫ÉÑ÷Éa ,áãjó◊G çƒëÑdG É¡æY âØ```° ```°ûJ ‘ º¡e QhO É¡d ∫ÉÑ÷Éa ,áãjó◊G çƒëÑdG É¡æY âØ```°ûJ ‘ º¡e QhO É¡d ∫ÉÑ÷Éa ,áãjó◊G çƒëÑdG É¡æY âØ ûc á«ª∏Y á≤«≤M ≈∏éàJ Éægh```°ûc á«ª∏Y á≤«≤M ≈∏éàJ Éægh```°
 ó≤a ,áfl ó≤a ,áfl ó≤a ,á É```°É```°É ûdG ∫ÉÑ÷G ∂∏J ‘ Égó‚ ÉgÉ≤fC```°ûdG ∫ÉÑ÷G ∂∏J ‘ Égó‚ ÉgÉ≤fC```°ûdG ∫ÉÑ÷G ∂∏J ‘ Égó‚ ÉgÉ≤fCGûdG ∫ÉÑ÷G ∂∏J ‘ Égó‚ ÉgÉ≤fC h √É«ŸG ÜòYCûdG ∫ÉÑ÷G ∂∏J ‘ Égó‚ ÉgÉ≤fC h √É«ŸG ÜòYCûdG ∫ÉÑ÷G ∂∏J ‘ Égó‚ ÉgÉ≤fC h √É«ŸG ÜòYCGh √É«ŸG ÜòYC  ¿Eh √É«ŸG ÜòYC  ¿Eh √É«ŸG ÜòYC G ¿EG ¿E  ≈àM .ô£ŸG ∫hõ ¿E  ≈àM .ô£ŸG ∫hõ ¿E ``` ≈àM .ô£ŸG ∫hõ``` ≈àM .ô£ŸG ∫hõ fh Ωƒ```fh Ωƒ``` ```fh Ωƒ```fh Ωƒ «¨dG```«¨dG```
 äGQÉ«àdG √òg ,ô``` äGQÉ«àdG √òg ,ô``` äGQÉ«àdG √òg ,ô ëÑdG í£```ëÑdG í£``` ```ëÑdG í£```ëÑdG í£ °S øe AÉŸG QÉîH äGQP πª– »gh ìÉjôdG ácôM AÉ```°S øe AÉŸG QÉîH äGQP πª– »gh ìÉjôdG ácôM AÉ``` ```°S øe AÉŸG QÉîH äGQP πª– »gh ìÉjôdG ácôM AÉ```°S øe AÉŸG QÉîH äGQP πª– »gh ìÉjôdG ácôM AÉ ª∏©dG ó```ª∏©dG ó``` ```°ª∏©dG ó```°ª∏©dG ó UQ```°UQ```°
 ìÉjôdG QÉ``` ìÉjôdG QÉ``` ìÉjôdG QÉ °ùe Ò«¨J ≈dE```°ùe Ò«¨J ≈dE``` G°ùe Ò«¨J ≈dEG°ùe Ò«¨J ≈dE  …OD°ùe Ò«¨J ≈dE  …OD°ùe Ò«¨J ≈dE ƒ …ODƒ …OD j Gògh ,∫ÉÑ÷ÉH Ωó£ƒj Gògh ,∫ÉÑ÷ÉH Ωó£ƒ ```°j Gògh ,∫ÉÑ÷ÉH Ωó£```°j Gògh ,∫ÉÑ÷ÉH Ωó£ üJ ≈àM á«≤aC```°üJ ≈àM á«≤aC```° ’üJ ≈àM á«≤aC’üJ ≈àM á«≤aC G ácô◊ÉH CG ácô◊ÉH CGG ácô◊ÉH C óÑJ á«FGƒ¡dG
 ∫GƒW êƒ∏ãdG É¡«£¨Jh É¡dƒM Ωƒ«¨dG ™ªéàJ á«dÉ©dG ∫ÉÑ÷G ºªb ¿C ∫GƒW êƒ∏ãdG É¡«£¨Jh É¡dƒM Ωƒ«¨dG ™ªéàJ á«dÉ©dG ∫ÉÑ÷G ºªb ¿CG ∫GƒW êƒ∏ãdG É¡«£¨Jh É¡dƒM Ωƒ«¨dG ™ªéàJ á«dÉ©dG ∫ÉÑ÷G ºªb ¿C  ó‚ ∂dòd ,≈∏YC ∫GƒW êƒ∏ãdG É¡«£¨Jh É¡dƒM Ωƒ«¨dG ™ªéàJ á«dÉ©dG ∫ÉÑ÷G ºªb ¿C  ó‚ ∂dòd ,≈∏YC ∫GƒW êƒ∏ãdG É¡«£¨Jh É¡dƒM Ωƒ«¨dG ™ªéàJ á«dÉ©dG ∫ÉÑ÷G ºªb ¿C ’ ó‚ ∂dòd ,≈∏YC’ ó‚ ∂dòd ,≈∏YC G √ÉŒÉH

.ÉÑjô≤J áæ°ùdG ΩÉjC.ÉÑjô≤J áæ°ùdG ΩÉjC.ÉkÑjô≤J áæ°ùdG ΩÉjCkÑjô≤J áæ°ùdG ΩÉjCGÑjô≤J áæ°ùdG ΩÉjC

40

42

�صاحب االمتياز 

جلنة التعريف بالإ�سـالم

رئي�س التحريـر

حممد اإ�سماعيل الأن�ساري

امل�شرف العام

جمال نا�سر ال�سطي

مدير التحرير

اأن�س خالد اخلليفة

م�شت�شار التحرير

عبـادة نــوح

مدير العالقات العامة والإعالم

حممد طه خاطر

�صكرتري التحرير

حممــود بكـــر

ت�شميـم واإخراج

موؤ�س�سة زخرف للدعاية والإعالن 

  22473657/8

م�شوؤول التوزيع 

يا�ســـر ح�ســونـة

99733047

ال�سرتاكات داخل الكويت

«10» دينار لالأفراد
«20» دينار للموؤ�س�سات وال�سركات

الطباعة

الكـويت - �سارع فهد ال�سامل
م�سجد املال �سالح

تلفون: 99733047-22444117 - داخلي: 302  
�ص.ب: 1613 الرمز الربيدي : 13017 ال�سفاة

املوقع الإلكرتوين 
     www.albushraa.com

الربيد الإلكرتوين 
     Info@albushraa.com

املقالت والآراء تعرب عن وجهات نظر اأ�سحابها            
ولتعرب بال�سرورة عن وجهة نظر املجلة

حوار  العدد

المس��لمون ح��ول 
العالم

مشاهير اهتدوا

اإلعجاز العلمي

106-Dec. 2011.indd   4 11/23/11   10:22:36 AM



106-Dec. 2011.indd   5 11/23/11   10:22:38 AM



اأود اأن اأبعـــث ر�سالـــة تقديـــر واعتـــزاز اإلى 
املح�سنـــن مـــن بلدي، وهم ميثلـــون اجلانب 
النا�سع لكويت اخلـــر، خا�سة اأن اهلل اأنعم 
عليهم بنعمة املال احلالل، فاأدوا حق اهلل يف 
هذا املـــال، ومل يكنْزوه واأنفقوه يف م�سارف 
حـــالل تر�ســـي رب العباد.. وهـــذه الر�سالة 
تتمحـــور حول عـــدة جوانب حيويـــة ومهمة 

تتطلبها احتياجات الع�سر.

نقول: اعلمـــوا اأن هذا املال الذي اآتاكم اهلل 
اإيـــاه مـــا اأنتـــم اإل م�ستخلفون فيـــه، فهو يف 
احلقيقـــة مال اهلل، فحا�سبوا اأنف�سكم عليه، 
لأنكـــم م�سوؤولون عنه يـــوم القيامة، كما قال 
�سلـــى اهلل عليه و�سلم »ل تـــزول قدما عبد 
يـــوم القيامة حتـــى ي�ساأل عن اأربـــع«، ومنها 

»وعن ماله من اأين اكت�سبه وفيم اأنفقه«.

ومن املالحظ اأن هناك �سعًفا �سديًدا يف دفع 
اأثريـــاء امل�سلمن لزكواتهم امل�ستحقة عليهم، 
�ســـواء كانـــت زكاة مـــال اأو زروع اأو ما يخرج 
من باطن الأر�ـــص، واإل لو كانت هذه الزكاة 
تدفـــع ملا وجدنا هذا الفقر ال�سديد واملر�ص 
املقعد والأزمـــات التي مير بها امل�سلمون يف 

كل بقاع الأر�ص.

عليكـــم اإخـــراج زكاة اأموالكـــم طيبـــة بهـــا 
نفو�سكم، وا�سرفوها يف م�سارفها ال�سرعية، 
ويف وقتهـــا املحـــدد بعـــد م�ســـي احلـــول، 
واهتموا بذلـــك ول تتهاونوا اأو تتكا�سلوا يف 
اإخراج الزكاة، وتنبهوا لقوله �سلى اهلل عليه 
و�سلم “يا مع�سر التجار، اإن ال�سيطان والإثم 
يح�سران البيع ف�سوبوا بيعكم بال�سدقة” .

وتيقنـــوا اأيهـــا املح�سنون من بلـــدي باأهمية 
الإنفـــاق علـــى الدعوة يف �سبيـــل اهلل ب�ستى 

و�سائلها وم�ساربها، واأنفقوا على كل م�ساريع 
اخلر، واحذروا من ال�سح والإم�ساك للمال، 
وقـــد قـــال �سلـــى اهلل عليه و�سلـــم لأ�سماء: 
“ل توعـــي فيوعـــي اهلل عليـــك، ار�سخي ما 

ا�ستطعت” وقال “ل توكئ فيوكئ عليك”.

وعندمـــا نتذكر ال�سحابي اجلليل عثمان بن 
عفان، ذلك الرثي املو�سر، نرى اأن اهلل جعل 
من مالـــه الن�سيب الأوفى لن�ســـرة الإ�سالم 
ودعوته ورفع ال�ُسّر واحلاجة عن امل�سلمن، 
فقد ا�سرتى بئر رومة من قبل، وجعلها وقًفا 
للم�سلمـــن، وغره مـــن ال�سحابـــة الكرام- 
ر�ســـوان اهلل عليهـــم اأجمعـــن- بالإ�سافـــة 
اإلـــى جتهيـــز جي�ص الع�ســـرة، وغر ذلك من 
املواقـــف التـــي ت�ستحق الوقـــوف عندها يف 

تاريخنا العظيم. 

يـــا حم�سني بلدي، عندكـــم اليوم فر�سة لأن 
جتتمعـــوا على دعم امل�ســـروع الإ�سالمي يف 
العامل بقوة املال والقت�ساد، وتو�سلوا ر�سالة 
مفادهـــا اأن الإ�ســـالم ديـــن العطـــاء والبذل 
والتو�سعة علـــى النا�ص، مبختلـــف اأ�سكالهم 
واألوانهـــم، واأن النبي � ما بعث اإل رحمة 

للعاملن وراأفة بالإن�سانية والأخذ بيدها 
نحو اخلر والنجاة.

ولعل تبني ق�سايا الأمة امل�سرية 
يف املراحـــل احلرجـــة التي متثل 

ا لكم  “نكـــون اأو ل نكون” يعترب عزًّ
يف الدنيـــا وربًحا يف الآخرة، خا�سة 
اأن ال�ستثمـــار مـــع اهلل جتارة رابحة 
دائمـــا، حيـــث ينـــادي رب العـــزة يوم 
القيامـــة: “ربح البيع يا فالن”، كما 

ربح بيع �سهيب الرومي من قبل. 

واإننـــا لنعجـــب عندمـــا يكـــون يف الغرب يف 
الع�سر احلديث مثل بيل جيت�ص الذي يقت�سم 
اأموالـــه مـــع اجلمعيات اخلريـــة، ول يكون 
لدينا م�سلم واحد يحـــاول اأن يقت�سم اأمواله 
مـــع اهلل، مثلما كان يفعل �سيدنا احل�سن بن 
علي ر�ســـي اهلل عنهما، يف اقت�ســـام اأمواله 

مع اهلل.

اأخـــًرا هذه الر�سالة ما هي اإل دعوة اأخوية 
لكل حم�سن علـــى هذه الأر�ص الطاهرة، اأن 
ي�سرح �سدره ملا جاء فيها من خر يف حماية 
اأمواله من ال�سياع واخل�سارة والندثار، واأن 
يريح باله ويعيد اأمواله اإلى اأح�سانه، ويُوؤتي 
حق ربه فيها، بدفع زكاتها، وليُجّرب يوًما اأن 

يقت�سم ماله مع اهلل.

رسالة إلى محسني بلدي   
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نظمت جلنة التعريف بالإ�سالم فرع حمافظة الفروانية حما�سرة 
دعوية حملت عنوان »حقيقة الدين الإ�سالمي« مبقر الفرع مبنطقة 
امل�سلمن،  غر  من  �سخ�ًسا   30 فعالياتها  يف  و�سارك  خيطان، 
بالإ�سافة اإلى ح�سور متميز للمهتدين اجلدد الذين اأثروا املحا�سرة 
بق�س�ص اإ�سالمهم وكيف حتولوا من عبادة الإلهة املتعددة اإلى عبادة 
اإله واحد. األقى املحا�سرة الداعية �سيخ عبدال�سالم �سيخ �ساحب.

من جانبه اأو�سح امل�سرف العام للدعوة يف جلنة التعريف بالإ�سالم 
اللجنة  اأن  العتيبي  �سعود  (خيطان)  الفروانية  حمافظة  بفرع 
اإلى الإ�سالم وفق منهج قوامه احلكمة  تقوم بدعوة غر امل�سلمن 
واملوعظة احل�سنة، »وبف�سل اهلل اأثمرت اجلهود واآتت اأكلَها، حيث 
اأ�سلم باللجنة منذ ن�ساأتها ما يزيد على 54 األف مهتٍد ومهتدية من 

خمتلف اجلن�سيات«.

غر  وا�ستف�سارات  اأ�سئلة  على  الرد  املحا�سرة  خالل  »مت  وتابع: 
تعدد  �سبب  عن  كا�ستف�سارهم  احلنيف،  الدين  عن  امل�سلمن 
الزوجات، وملاذا يطوف امل�سلمون حول الكعبة؟ م�سًرا اإلى اأن الدعاة 
قاموا بتوزيع الكتيبات والن�سرات والأ�سرطة وحقائب الهداية لغر 
امل�سلمن، وقد لقت اإعجابهم، حيث اأعدتها اللجنة باأ�سلوب �سهل 

مب�سط يخاطب جميع ال�سرائح.
وحث العتيبي امل�سلمن موؤ�س�سات واأفراًدا على تفعيل دور الدعوة، 
فالدعوة اإلى اهلل جل وعال مهمة امل�سلمن جميًعا، ول تقت�سر على 

اأحد، فامل�سلم داعية اأينما حل وارحتل.
البارز  ن امل�ساركون يف املحا�سرة دور جلنة التعريف بالإ�سالم  وثمَّ
والتوا�سل  الوافدة  اجلاليات  وتثقيف  توعية  يف  الدءوب  و�سعيها 
معهم، موؤكدين دوام حر�سهم على م�ساركة اللجنة يف جميع اأن�سطتها 

الثقافية والجتماعية.

اأر�ســـى الر�ســـول � هـــذا الدين القـــومي على اأ�سا�ص مـــن ال�سهولة 
والي�ســـر يف العقائـــد والأخـــالق والأعمـــال، هذا مـــا ترجمته واقًعا 
الرحلة الدعوية التي نظمها فرع حمافظة الفروانية مبنطقة خيطان 
لأبناء اجلالية ال�سرلنكية اإلى �ساطئ البحر بال�سرق، و�سارك فيها 
18 �سخ�ًسا، منهم 13 مهتدًيا و3 غر م�سلمن وم�سلمان، بالإ�سافة 

اإلى الداعية جابر ها�سم.

اأكد ها�سم يف املحا�سرة التي األقاها اأثناء الرحلة اأن حديث الر�سول 
� »اإن الديـــن ي�سر...« جمع بن ثناياه الأ�سول اجلامعة لالإ�سالم، 
والتي تبنى على الي�سر، ما يدفع العقول ال�سليمة، والفطر امل�ستقيمة 

اإلى تقبلها وال�سر على هديها.

وق�ص املهتدي فرييانتا (حممد) للم�ساركن ق�سة اإ�سالمه، وال�سبب 
الذي جعله يرتك دين الآباء والأجداد ويدخل يف الإ�سالم، ووجه لهم 
الن�ســـح قائاًل: »اإذا رجعتم الى بلدكـــم فاحفظوا دينكم كما حفظت 
دينـــي، لأين تعر�ست اإلـــى م�ساكل كثرة من عائلتي ومن اأهل بلدي، 
ولكنـــي اأ�ســـررت على اأنـــه ل بديل عن الإ�سالم، كمـــا �سكر املهتدي 
جايابال (جمال الدين) العاملن يف اإدارة اللجنة الذين بذلوا ق�سارى 

جهدهم يف الدعوة، وكانوا �سبًبا يف هدايته هو واإخوانه.

ويف نهايـــة الربنامج اأقيمـــت م�سابقة ثقافية بـــن امل�ساركن، وذلك 
بطرح الأ�سئلة عليهم، ثم تكرمي الفائزين بجوائز قيمة. 

»حقيقة الدين اإلسالمي« في فرع خيطان

 »ترفيهية للمهتدين«: اإلسالم دين اليسر 
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كّرمت ال�سوؤون الدعوية بلجنة التعريف 
بالإ�ســـالم- الفرع الرئي�ســـي- الفائزين 
يف م�سابقـــة »تنويـــر القلـــوب« الأولـــى 
للمهتديـــن  اليوميـــة  الأذكار  حلفـــظ 
اجلدد من اأبناء اجلاليـــة ال�سريالنكية، 
وذلـــك بح�ســـور رئي�ـــص ق�ســـم ال�سوؤون 
الدعوية م�ساعد العنزي، بالإ�سافة اإلى 
امل�ساركن يف امل�سابقة الذين بلغ عددهم 

50 م�سارًكا من املهتدين اجلدد.

بـــداأ الربنامـــج بتالوة اآيات مـــن القراآن 
الكـــرمي تالهـــا املهتـــدي عمـــر، الفائز 
باملركز الأول، ثـــم األقى الداعية في�سل 
حممـــد كلمـــة ترحيـــب باأبنـــاء اجلالية 

الذين �ساركوا يف امل�سابقة.

األقـــى  جانبـــه  مـــن 
العنـــزي كلمـــة قـــال 
ذكـــر  »اإن  فيهـــا: 
كـــربى،  نعمـــة  اهلل 
عظيمـــة،  ومنحـــة 
فبـــه ت�ستجلب النعم، 
ت�ستدفـــع  ومبثلـــه 
قـــوت  وهـــو  النقـــم، 
القلوب، وقرة العيون، 
النفو�ـــص،  و�ســـرور 
وروح احليـــاة، وحيـــاة الأرواح، مـــا اأ�سد 
حاجة العباد اإليه، ل ي�ستغني عنه امل�سلم 

بحال من الأحوال«.

واأكد على فوائد الذكر قائاًل: »اإن الذكر 
يزيـــل الهم ويطرد ال�سيطان ويذله، 
وير�سي الرحمن، وهو �سبب للنجاة 
مـــن عذاب اهلل، وتنزل به ال�سكينة، 

ويبعـــد الل�ســـان عـــن النميمـــة والغيبة 
والكـــذب، كمـــا يك�ســـو الوجـــه باملهابة 
واحلالوة والن�ســـرة، وهو نور يف الدنيا 
ويف القـــرب ويف املعـــاد، وي�سهل ال�سعب 
ويي�سر الع�ســـر ويخفف امل�ساق ويجلب 

الرزق«.

واأ�ســـاد العنـــزي بامل�سابقـــة واحل�سور، 
واأعلـــن اأن اللجنـــة �سوف تقـــوم باإجراء 
عـــدة م�سابقات جديـــدة بطرق خمتلفة 

مع جوائز قيمة.

اجلوائـــز  توزيـــع  مت  اخلتـــام  ويف   
القيمـــة علـــى الفائزيـــن، حيث فاز 
كل من املهتدي عمر، وعبدالرحمن 
واأ�سلـــم باملراكـــز الثالثـــة الأولـــى، 
كمـــا مت توزيع اجلوائز على الدعاة 
امليدانيـــن واملهتدين املنتظمن يف 
احل�سور للجنـــة ومتابعة الدرو�ص 
املهتـــدون  و�سكـــر  ال�سرعيـــة، 
القائمن على اللجنة لإعدادهم 

مثل هذا الربنامج املفيد.

ر ـــر ـــر  ذك ذكـــإن  ـــإن  ذكا ذكاإن  إن  « ا: 
ى، ـــربى، ـــربى،  ك كـــربة  ـــربة  كـــ كـــة  ة  نعم نعمـــاهلل  ـــاهلل 
ة، ـــة، ـــة،  عظيم عظيمـــة  ـــة 
ه ت�ستجلب النعم، 
ع ـــع ـــع  ت�ستدف ت�ستدفـــه  ـــه 
وت ـــوت ـــوت  قـــو ق ـــو  قـــ قـــو  و  وهـــم، وه ـــم، 
القلوب، وقرة العيون، 
النفو�ـــص،  النفو�ـــصرور  ـــصرور 
د سد سد  سأ�سأ� أ�اأ�ا أ�ا  أ�ا  ا ـــا ـــ ـــاة الأرواح، مـــاة الأرواح، م
 ي�ستغني عنه امل�سلم 

إن الذكر اإن الذكر إن الذكر  أكد على فوائد الذكر قائاًل: »
يطان ويذله، 
ي الرحمن، وهو �سبب للنجاة 
ن عذاب اهلل، وتنزل به ال�سكينة، 

ة والغيبة ـــة والغيبة ـــة والغيبة  ـــن النميمـــن النميم
ه باملهابة ـــه باملهابة ـــه باملهابة  ـــو الوجـــو الوج
رة، وهو نور يف الدنيا 
عب سعب سعب  ساد، وي�سهل ال�ساد، وي�سهل ال�
اق ويجلب ساق ويجلب ساق ويجلب  سر ويخفف امل�سر ويخفف امل�

دة بطرق خمتلفة ـــدة بطرق خمتلفة ـــدة بطرق خمتلفة  ـــدة م�سابقات جديـــدة م�سابقات جدي دة م�سابقات جديـــدة م�سابقات جديـــ ـــعـــع
مع جوائز قيمة.

ز ـــز ـــز  اجلوائ اجلوائـــع  ـــع  اجلوائـــ اجلوائـــع  ع  توزي مت  توزيـــام  مت  ـــام  توزيـــ مت  توزيـــام  مت  ام  اخلت ويف  اخلتـــ  ويف  ـــ 
ن، حيث فاز ـــن، حيث فاز ـــن، حيث فاز  ـــى الفائزيـــى الفائزي ى الفائزيـــى الفائزيـــ ـــة علـــة عل ة علـــة علـــ ـــالقيمـــالقيم
كل من املهتدي عمر، وعبدالرحمن 
ى، ـــى، ـــى،  ـــة الأولـــة الأول ة الأولـــة الأولـــ ـــز الثالثـــز الثالث ز الثالثـــز الثالثـــ ـــم باملراكـــم باملراك م باملراكـــم باملراكـــ ـــأ�سلـــأ�سل أ�سلاأ�سلا أ�سلو أ�سلو
ا مت توزيع اجلوائز على الدعاة ـــا مت توزيع اجلوائز على الدعاة ـــا مت توزيع اجلوائز على الدعاة  ـــكمـــكم
نن واملهتدين املنتظمنن واملهتدين املنتظمن يف  ن واملهتدين املنتظمـــن واملهتدين املنتظمـــ ـــامليدانيـــامليداني
صة ومتابعة الدرو�صة ومتابعة الدرو�ص ة ومتابعة الدرو�ـــة ومتابعة الدرو�ـــ ـــور للجنـــور للجن ور للجنسور للجنس ساحل�ساحل�
دون ـــدون ـــدون  املهت املهتـــر  ـــر  املهتـــ املهتـــر  ر  ـــكـــك كسكس و� و�سة،  سة،  و�ـــ و�ـــة،  ة،  ـــرعيـــرعي رعيسرعيس سال�سال�
نالقائمنالقائمن على اللجنة لإعدادهم 

مثل هذا الربنامج املفيد.

اأقامت جلنـــة التعريف بالإ�سالم فرع حمافظـــة الفروانية برناجًما 
دعويًّـــا حتت عنوان »ح�ســـن اخللق« باللغة البنغاليـــة مب�سجد نابي 
الدويلـــة مبنطقة الفروانية، ح�سره اأكرث من مائة وخم�سن �سخ�ًسا 

من اأبناء اجلالية البنغالية.  

بـــداأ الربنامـــج بتـــالوة القـــراآن الكـــرمي م�سحوًبـــا برتجمـــة باللغة 
البنغاليـــة، تالها الداعيـــة امليداين حممد عريف الديـــن، ثم األقى 
ال�سيخ حافظ مولنا اإمداد احلق (داعية جلنة التعريف بالإ�سالم- 

فـــرع خيطـــان) حما�سرة حـــول مو�سوع »ح�سن اخللـــق«، قائاًل: اإن 
مكارم الأخـــالق �سفة من �سفات الأنبياء وال�سديقن وال�ساحلن، 
بهـــا تُنال الدرجـــات، وتُرفع املقامات، وقد خ�ص اهلّل جل وعال نبيه 
حممًدا � باآية جمعت له حمامد الأخالق وحما�سن الآداب، فقال 

جل وعال: {َواإِنََّك لََعلى ُخلٍُق َعِظيم} (القلم :4).

وحـــث اإمداد احلق احل�ســـور على القيام باأعمـــال اخلر، والتعاون 
على الـــرب والتقوى، خمتتًما كالمه بتوجيه ال�سكر للح�سور الكثيف 

وللجنة على اإقامة الربنامج.

»التعريف باإلسالم« 
كّرمت الفائزين في مسابقة »تنوير القلوب« األولى 

»حسن الخلق«.. برنامج دعوي بالفروانية
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حر�ًسا منا على تطوير العمل الدعوي الذي تقوم به جملة »الهالل« 
التلغويـــة يف دعـــوة اأبنـــاء جاليتهـــا مـــن امل�سلمن وغـــر امل�سلمن، 
والرتقاء باملادة العلمية التي تقدم من خالل املجلة، اأقيم هذا اللقاء 
الفكـــري لأبنـــاء اجلالية من خـــالل املحا�سرة التـــي األقاها الداعية 
�سيـــد عبدال�سالم يف امللتقـــى الدعوي لهم للم�ساركـــة والتفاعل مع 
جملـــة الهـــالل، وذلك بامل�سجد الكبر، حيث �ســـارك يف امللتقى 35 

�سخ�ًسا من غر امل�سلمن، و15 من امل�سلمن.

واأكـــد عبدال�ســـالم اأهمية بنـــاء العالقات اجليدة مـــع اأبناء اجلالية 
مـــن غـــر امل�سلمن، فهـــم اإخوة لنـــا يف الإن�سانيـــة، وبالتايل واجب 
علينـــا تقدمي الدعوة لهـــم باأ�سلوب �سهل ومي�سر حتـــى ي�ستطيع اأي 
�سخ�ـــص اأن يتعـــرف على مبادئ وتعاليم الإ�سالم من خالل ما يكتب 

يف املجلة.

واأ�ساف اأن التعارف واحلوار مع الآخر من اأهداف املجلة، وبالتايل 
فاجلميع مطالب بالتفاعل من خالل الكتابات، فاملجلة بجانب دورها 
الدعـــوي لها جوانب اأخرى خدمية تتمثـــل يف التعريف بالإر�سادات 
والتعاليـــم والقوانـــن املوجودة بدولـــة الكويت، واإجـــراءات ال�سفر، 

والتعريف بعادات وتقاليد الكويت وغر ذلك من الأمور.

ا ثقافيًّا  واختتـــم امللتقى بجل�ســـة نقا�سية بن احل�سور، ما اأتـــاح جوًّ
ومعرفيًّـــا و�سفـــه اأحد احل�سور باأنه مل ي�سهـــد مثله يف رقي احلوار 

واملناق�سة.

�ساركـــت الإدارة الن�سائيـــة بال�سامليـــة علـــى مـــدار يومـــن متتالين 
مبعر�ـــص احلج الـــذي اأقامه مركز عبداهلل املبـــارك مبنطقة ال�سرة 
ل�سالـــح وقفيـــات القراآن الكرمي بدور القـــراآن، حيث قامت داعيات 
فرع ال�ساملية بو�سع طاولت لعر�ص كتيبات اللجنة باللغات املختلفة، 
وكان الإقبـــال �سديًدا، وقامـــت الداعيات بالتحـــدث اإلى الكفيالت 
ودعوتهن لأخذ الكتب للخادمات لديهن لتعريفهن بالإ�سالم، وبالفعل 
مت توزيـــع اأكرث مـــن 950 كتاًبا و�سريًطا باللغـــات املختلفة، هذا اإلى 
جانب جملة »الب�سرى« واملجالت الأخرى باللغات املختلفة، كما قمن 

اأي�سا بتوزيع »برو�سور« احلج.

»الهالل« التلغوية تحتضن أبناء جاليتها

وزعت 950 كتاًبا و�صريًطا بلغات خمتلفة   نسائية السالمية في معرض الحج
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اأعرب مدير اإدارة الأفرع ومدير اإدارة احلج 
والعمرة بلجنة التعريـــف بالإ�سالم املحامي 
منيف العجمي عن �سعادته بالتقدم والتطور 
اخلدمـــي الـــذي �سهده م�ســـروع تعليم اللغة 
العربيـــة للجاليـــات الناطقـــة بغرهـــا، جاء 
ذلـــك خالل حفـــل تكرمي خريجـــي امل�سروع 
الذي �سم م�سلمـــن وغر م�سلمن واأقيمت 

فعالياته مبقر فرع اللجنة باملنقف.

وقال العجمـــي: اإن جلنة التعريف بالإ�سالم 
تفتـــح اأبوابهـــا لـــكل مـــن يريـــد اأن يتعلـــم 
اللغـــة العربيـــة، وتوفر لـــه جميـــع الو�سائل 
وامل�ستلزمـــات والأجـــواء املنا�سبـــة لتحقيق 
الغر�ص من الدرا�ســـة، بالإ�سافة اإلى توفر 
طاقم مميز من املدر�سن ذوي اخلربة الذين 

يعلّمون اللغة العربية باأ�سلوب �سهل.

واختتم العجمي ت�سريحه بحّث رواد ف�سول 
تعليم اللغة العربيـــة على اأن يكملوا امل�سرة 
التـــي بداأوهـــا حتـــى ي�سلوا اإلـــى م�ستويات 
متميـــزة يف تعلم اللغـــة العربيـــة، موؤكًدا اأن 
ف�ســـول تعليم اللغـــة العربية باللجنة حتظى 
بح�سور نخبة من ال�سفراء والديبلوما�سين 
والأطبـــاء واملهند�ســـن و�سخ�سيـــات رفيعة 
امل�ستـــوى من كل ال�سرائح املقيمة على اأر�ص 

الكويت.

وثمـــن امل�ساركون يف احلفـــل الدور الدعوي 
بالإ�ســـالم  التعريـــف  للجنـــة  والتوعـــوي 
وحر�سهـــا الكبـــر علـــى رعايـــة اجلاليـــات 

الوافدة والهتمام بها.

اإ�صهار اإ�صــــالم يف زيــــــارة ميدانية

اأثنـــاء قيام دعاة جلنة التعريـــف بالإ�سالم -فرع 
املنقـــف- بزيارة ميدانية ل�سكـــن املهتدين اجلدد 
من اأبناء اجلاليـــة الفلبينية ملتابعتهم ودعوة غر 
امل�سلمن اإلـــى الإ�سالم، دار حوار مع اثنن منهم 
حول الإ�سالم وماهيتـــه، فاأجاب الدعاة على كل 
ال�سبهات املثارة، ويف نهاية اجلل�سة اقتنعا ونطقا 

بال�سهادتن.

العجمي: 

الف�صول يح�صرها �صفراء 

و�صخ�صيات رفيعة

»تعريف المنقف« 
احتفــت بدارسي 

اللغة العـربيــة

ب�صرى للم�صلمني اجلدد باجلهراء 

الشطي: افتتاح»التعريف باإلسالم« 
في »القصر« 

جديد  فرع  افتتاح  عن  ال�سطي  جمال  بالإ�سالم  التعريف  للجنة  العام  املدير  اأعلن 
للجنة مبنطقة الق�سر مبحافظة اجلهراء، موؤكًدا اأن اللجنة »ت�سعى اإلى حتقيق روؤيتها 
وا�سرتاتيجيتها الطاحمة نحو التعريف بر�سالة الإ�سالم، واأن فرع الق�سر اإ�سافة جديدة 
لأفرعها املنت�سرة يف اأنحاء الكويت، اإذ بهذا الفرع ت�سبح اأفرع اللجنة خم�سة ع�سر فرًعا 

تقوم بدور دعوي وتوعوي مميز للجاليات الوافدة«.

وقال ال�سطي يف ت�سريح �سحايف اإن عدد حالت اإ�سهار الإ�سالم التي متت يف اللجنة 
منذ ن�ساأتها يف عام 1978 بلغ اأكرث من 54 األف مهتٍد ومهتدية من �ستى اجلن�سيات، ويف 

�سهر رم�سان املا�سي اأ�سهر 1062 �سخ�ًسا اإ�سالمهم باللجنة.

الهدايا  حقائب  ويوفر  و�سواحيها،  الق�سر  منطقة  �سيخدم  الق�سر  »فرع  اأن  واأو�سح   
وكتيبات واإ�سدارات اللجنة املتنوعة، بالإ�سافة اإلى اإقامة الفعاليات املتعددة التي ت�سب 
غر  اأو  م�سلمة  كانت  �سواء  الوافدة،  اجلاليات  ورعاية  وامل�سلمن،  الإ�سالم  خدمة  يف 
اأ�س�ص  على  تقوم  املعامل  وا�سحة  خارطة  وفق  باللجنة  عملنا  ن�سر يف  ونحن  م�سلمة، 
علمية، فقبل افتتاح الفرع نقوم بعمل درا�سة نحدد من خاللها اأعداد اجلاليات الوافدة 
يف هذه املنطقة، وكم تبلغ ن�سبتهم وجن�سياتهم واأماكن وجودهم وجتمعاتهم واملزيد من 

املعلومات ال�سرورية التي بناء عليها يتم افتتاح الفرع«.

اإلى الإ�سالم، كل يف  اأن يحر�سوا على دعوة غر امل�سلمن  وحث جميع امل�سلمن على 
وهذا  اآية«،  ولو  عني  »بلغوا  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  قال  عطائه،  وموطن  عمله  جمال 
فيه  »عني«  ولفظ  تكليف،  وهذا  »بلغوا«  قوله  يف  الأول  معان،  ثالثة  ي�سمل  احلديث 

ت�سريف كوننا نبلغ عن ر�سول اهلل، ولفظ »ولو اآية« فيه تخفيف.

 واختتم ال�سطي حديثه م�سيًدا باأهل الكويت، اأهل اخلر والعطاء، يف دعم قافلة الدعوة 
اإلى اهلل وحر�سهم على م�ساندتها يف ا�ستكمال م�سرتها وهدايتها للنا�ص واإخراجهم من 

الظلمات اإلى النور.
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 كتب: حممود بكر

»التعريف باإلسالم« 
تكرم الفائزين في 

مسابقة الرهيماني 
العاشرة

القـــــــراآن الكرمي كالم اهلل، وهو الكتـــــــاب الذي اأر�صل به نبينا 

حممـــــــًدا � للنا�ـــــــس جميًعا ليكـــــــون حجة عليهـــــــم، ومنه 

ن�صتلهـــــــم الهداية، قال اهلل عز وجل: {اإِنَّ َهـَذا اْلُقْراآَن ِيْهِدي 

ْقَوُم}، وقال �: »اقراأوا القـــــــراآن فاإنه ياأتي يوم 
َ
ِتي ِهـــــــَي اأ ِللَّ

القيامة �صفيًعا لأ�صحابه«. رواه م�صلم.

ومـــــــن هذا املنطلـــــــق اهتمت جلنة التعريـــــــف بالإ�صالم منذ 

ن�صاأتها بالقراآن الكرمي وعلومه، وكانت م�صابقة الرهيماين 

ال�صنويـــــــة ترجمة لهـــــــذا الهتمام، فالل�صنـــــــة العا�صرة على 

التـــــــوايل وحتت رعاية اآل الرهيماين الكرام، نظمت اللجنة 

م�صابقة حفظ القراآن الكرمي وتالوته وجتويده للمهتدين 

اجلدد واجلاليات الإ�صالمية.
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 متيزت امل�صابقة هذا العام بح�صور عدد 

فاق الــــــــ 800 مت�صابق، اإذ نظمت اللجنة 

حفـــــــل تكـــــــرمي للفائزيـــــــن يف امل�صابقـــــــة 

الإ�صالميـــــــة  اخلرييـــــــة  الهيئـــــــة  مببنـــــــى 

العامليـــــــة بجنـــــــوب ال�صـــــــرة ح�صـــــــره عدد 

كبري مـــــــن رجـــــــالت العمـــــــل اخلريي يف 

الكويت، منهم رئي�س جمل�س اإدارة جلنة 

التعريف بالإ�صالم في�صل الزامل، ونائب 

املدير العـــــــام جلمعية النجـــــــاة اخلريية 

جابـــــــر الونده، ومديـــــــر مركـــــــز التوا�صل 

الدعيج، وممثل  احل�صاري عبدالعزيـــــــز 

املدينـــــــي  عبـــــــداهلل  الرهيمـــــــاين  اأ�صـــــــرة 

واآخـــــــرون، بالإ�صافـــــــة اإىل دعاة وموظفي 

جلنة التعريـــــــف بالإ�صالم، وامل�صاركني يف 

امل�صابقة.

بـــــــداأ احلفل بتـــــــالوة قراآنية مـــــــن القارئ 

رم�صان احلمداين الذي فاز باملركز الأول، 

ثم اأعقب ذلـــــــك عر�س فيديو للم�صابقة 

والت�صفيات التي اأقيمت خاللها.

حفاظ اجلاليات.. دليل اإعجاز

مـــن ناحيتـــه حتـــدث رئي�ـــص جمل�ـــص اإدارة 
جلنـــة التعريـــف بالإ�ســـالم في�ســـل الزامل 
قائـــاًل: »ياأتي تنظيـــم هذه امل�سابقـــة �سنويًّا 
ملوا�سلـــة العناية بكتاب اهلل، القراآن الكرمي، 
وحر�ًســـا مـــن اللجنة على غر�ـــص حب تعلم 
وتالوة وحفظ القـــراآن الكرمي يف اجلاليات 
الإ�سالميـــة واملهتدين اجلـــدد، فهذا القراآن 
قـــد اأ�سلم مـــن خالله خلق كثـــر بغر دعاة 
ول و�سطـــاء، وذلك ملـــا فيه من اإعجاز �سواء 
كان هـــوؤلء يعرفون العربيـــة اأو ل، فالقراآن 
الكـــرمي تتعلق بـــه القلوب حتـــى، مثنًيا على 
رعايـــة اآل الرهيمـــاين للم�سابقة وحر�سهم 

اإقامتها �سنويًّا.

اأهل القراآن اأهل اهلل وخا�صته

 مـــن ناحيتـــه اأ�ســـاد مديـــر الأفـــرع بلجنـــة 
التعريف بالإ�ســـالم املحامي منيف عبداهلل 
العجمـــي بامل�سابقـــة واملت�سابقـــن قائاًل: اإن 
امل�سابقـــة هذا العام كانت على م�ستوى عال 
من التنظيـــم والرتتيب، حيث �سبقتها حملة 
اإعالميـــة يف املجـــالت الدعويـــة، بالإ�سافة 
اإلـــى الفاليرات التي طبعـــت بكميات كبرة 
ومت توزيعهـــا على اأبناء اجلاليات الإ�سالمية 
واملهتدين اجلدد، مما جعل هذا العام ي�سهد 
اأعلـــى ن�سبـــة م�ساركـــة يف امل�سابقـــة، وهذا 
انعك�ص بدوره على التناف�ص بن املت�سابقن، 
وجعـــل ال�ستعـــداد للفـــوز باملراكـــز الأولى 

�سباًقا متميًزا.

 واأ�ســـاف اأن اهلل عـــز وجـــل ي�ســـر القـــراآن 
الكرمي للحفظ والتالوة، قال تعالى: {َولََقْد 
ِكٍر}، فاإذا  دَّ ْكِر َفَهْل ِمن مُّ ْرنَا الُْقـــْراآَن ِللذِّ يَ�سَّ
نظرنـــا اإلـــى املت�سابقن جنـــد اأن اأعمارهم 
ا ولي�سوا مـــن اأهل اللغة عربية،  �سغـــرة جدًّ
وبالرغـــم مـــن ذلك فقـــد تفوقـــوا يف حفظ 

القراآن الكرمي وجتويده.

واختتـــم العجمـــي بالتاأكيـــد علـــى �ســـرورة 
الهتمـــام بحفـــاظ القـــراآن، فهـــم اأهل اهلل 

وخا�سته.

يذكـــر اأن احلفل ا�ستمل على تكرمي من قبل 
مدير اإدارة الأفـــرع املحامي منيف عبداهلل 
العجمي لـــالإدارات التي كانت لها اإ�سهامات 
ودور فعـــال يف اأعمـــال اللجنـــة من خمتلف 
الإدارات، منوًهـــا اإلى اأن هـــذا التكرمي جاء 
مـــن باب التحفيـــز وبذل املزيـــد من اجلهد 

فيه.

800 م�صارك وم�صاركة يف امل�صابقة

مـــن جهتـــه حتـــدث رئي�ـــص ق�ســـم الدعـــوة 
بلجنة التعريـــف بالإ�ســـالم م�ساعد العنزي 
عـــن امل�سابقة قائال: لقـــد اأقمنا هذه ال�سنة 
م�سابقة �سليمان �سالح الرهيماين العا�سرة 
حلفـــظ القـــراآن الكـــرمي للمهتديـــن اجلدد 
واجلاليـــات امل�سلمـــة حتـــت �سعـــار {َولََقْد 
ِكٍر}، وذلك  دَّ ْكِر َفَهْل ِمن مُّ ْرنَا الُْقْراآَن ِللذِّ يَ�سَّ
لل�سنة العا�سرة علـــى التوايل برعاية كرمية 
مـــن اآل الرهيماين الكـــرام، حيث �سارك يف 
امل�سابقة اأكرث مـــن 800 م�سارك وم�ساركة، 
وهـــو اأكرب عدد يف امل�ســـاركات ال�سابقة من 

خمتلف اجلن�سيات.

وعن امل�ساركن يف امل�سابقة قال: اإن امل�سابقة 
منظمة للناطقن بغر العربية لفئات الن�صء 
وال�سبـــاب دون 15 �سنـــة، واملهتدين اجلدد، 
م�سرا اإلى اأن امل�سابقة اأقيمت باأطر جديدة، 
�سواء من ناحية اإدارة امل�سابقة اأو من الناحية 
الفنيـــة يف طريقة الت�سميع والختبار، حيث 
متـــت امل�سابقة خالل �سهـــر رم�سان الكرمي 
يف امل�سجـــد الكبر للت�سفيات الأولية وعلى 
مـــدى ثالثة اأيـــام على فرتتـــن، بعد �سالة 
الع�ســـر، وبعـــد �ســـالة الرتاويـــح، كمـــا اأن 
الختبـــار للمتقدمـــن للم�سابقة مت من قبل 
جلنـــة التحكيم املكونة مـــن خم�سة م�سايخ، 
وكان توزيـــع الدرجـــات فيهـــا 35 للحفـــظ 
10- درجـــات للتجويد- 5 درجات للرتتيل، 

والت�سفيات النهائية اأقيمت بلجنة التعريف 
بالإ�سالم لتحديد املراكز الأولى.

واختتم العنزي حديثه بتقدمي ال�سكر اجلزيل 
لورثـــة املرحـــوم �سليمان �سالـــح الرهيماين 
لرعايتهم لهذه امل�سابقة لل�سنة العا�سرة على 
التـــوايل، مثمًنا دورهـــم يف هذا املجال، كما 
تقـــدم بال�سكر ملمثل الأ�سرة عبداهلل املديني 
للح�ســـور، والطالع على مـــا مت اإجنازه من 

خالل امل�سابقة.

الزامل: موا�صلة للعناية 

بكتاب اهلل.. وحفاظ القراآن 

اأهل اهلل وخا�صته

العنزي: امل�صابقة اكت�صت 

ا ا وفنيًّ ثوًبا جديًدا.. اإداريًّ
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اأف�صل من العـــرب!
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�شهــاب الدين: 

وجــــــدت العزة 

عــــــــادة يف شعــــــــادة يف شعــــــــادة يف  شوال�شوال�

آن اآن الكرميآن الكرميآن الكرمي آن القـر آن اآن آن القـر آن اآن القـر

اأ�صامــة: لبد من اقتــــــران 

احلفظ بالرغبة وال�صوق
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 ال�صهولة والي�صر

 مـــن جهته حتدث رئي�ـــص جلنة التحكيم يف 
م�سابقـــة الرهيماين اإبراهيـــم �سليمان دنون 

قائاًل:  هذه ال�سنة هي اخلام�سة...  
يل يف امل�سابقـــة، وقـــد متيزت يف هذا العام 
بقط���ع �ش���وط كب���ر عم���ا كان���ت علي���ه يف 
الأعوام ال�سابقة، �سواء من حيث التنظيم اأو 
التق�سيم، وكذلك تقييم، فرغم كرثة الأعداد 
التـــي تقدمت قمنا باإعطـــاء كل طالب حقه 

ب�سكل كامل.

واأ�سار دنون اإلى اأنه بالرغم من اأن امل�سابقات 
عمل حتفيزي فاإن ما راأيناه يف هذه امل�سابقة 
اأعجـــاز، فاملت�سابقـــون مـــن غـــر الناطقن 
باللغة العربية، واإذا حدثت اأحدهم بالعربية 
ل يفهمـــك، ولكنـــك اإذا �سمعـــت �سوته عند 
تالوة القراآن الكرمي جتد نف�سك ت�سمع كالم 
ـــا طريًّا كمـــا اأنزل من عند اهلل عز  اهلل غ�سًّ
وجل، وهذا من اإعجاز اهلل عز وجل يف هذا 
الكتاب اأن نرى العجم يقراأون القراآن اأف�سل 

من العرب.

وحـــول م�ساركة املهتدين اجلدد يف امل�سابقة 
قـــال: لقد ركزنـــا مع جميـــع املت�سابقن من 
املهتدين على حفظ وتـــالوة �سورة الفاحتة، 
لأنهـــا ركن من اأركان ال�ســـالة، فاإذا اأجادها 
ن�ساألـــه عـــن الباقـــي، وقـــد كنـــا نخجل من 
املعنويـــات والإميانيـــات التـــي يتحلـــى بهـــا 

املهتدون اجلدد.

اأ�صوات ندية

مـــن ناحية اأخـــرى حتـــدث املحكـــم ال�سيخ 
احل�سن مو�ســـى قائاًل: لقد �ساركت يف هذه 
امل�سابقة منذ اأربع �سنوات، حيث كانت تعقد 
بعد �سالة الرتاويح، ونقوم باختبار الطالب 
املتقدمن للم�سابقة من حيث التالوة الطيبة 
وحفـــظ القراآن الكـــرمي، ولقد مل�سنا يف هذا 
العـــام اأ�سياء طيبة، ومل نكن ن�سدق ما نراه! 
فكيـــف ملـــن ل�سانـــه لي�ـــص بعربي يتلـــو هذه 
التـــالوة؟ م�سيفا اأن هذا العام ازداد الإقبال 

فيه من اجلاليات.

واأ�ســـاد مو�ســـى بالطـــالب الذيـــن ح�سروا 
امل�سابقة قائاًل: لقـــد راأينا اأطفاًل يحفظون 
احلـــزب ال�ستن مـــن القراآن الكـــرمي، يتلون 
القراآن باأ�سواتهم الندية، ومما يلفت النظر 
اهتمام الآباء بتعليم اأبنائهم القراآن الكرمي.

 ويذكـــر ال�سيـــخ اأن اأحـــد املت�سابقن يدعى 
حممـــد ال�سعداين من اجلاليـــة الباك�ستانية 
كان �سوتـــه نديًّـــا »متنيت اأن يلقـــى اهتماًما 
من القائمن علـــى امل�سابقة، وعندما �ساألت 
عـــن  اأ�سرته وجدتها حتفـــظ القراآن الكرمي 

اأي�ًسا«.

اأ�صهل علم يف احلياة

بـــدوره يقول الفائز باملركـــز الأول للم�ستوى 
الرابـــع �سهـــاب الدين حفيظ عـــالء الدين: 
عندما حفظت القراآن الكرمي وجدته اأ�سهل 
علـــم يف احليـــاة.. عمـــري الآن 14 عاًمـــا، 
واأحفـــظ القـــراآن الكـــرمي كامـــاًل، واحلمد 
هلل، بينمـــا كان اأقـــراين يلعبـــون وميرحـــون 
لال�ستمتـــاع والتلـــذذ كنـــت اأتلـــذذ واأ�ستمتع 
بحفـــظ القـــراآن الكرمي، ولقد بـــداأت حفظ 

القراآن الكرمي يف ال�سابعة من عمري،

 حيـــث طلب مني والـــدي اأن اأحفظ القراآن 
الكـــرمي، وا�ستجبت له، فكنا جنل�ص من بعد 
�سالة الع�ساء اإلى �سالة الفجر يف امل�سجد، 
يدر�ص يل القراآن الكـــرمي، ولقد اأثر القراآن 
يفَّ تاأثـــًرا عظيًمـــا، فكنـــت اقـــراأه يوميًّـــا، 

ووجدت العزة وال�سعادة فيه.

اإخوتي حفظوا القراآن الكرمي مثلي

اأما الفائز باملركز الثاين للجاليات للم�ستوى 
الرابـــع �سيـــخ اأ�سامـــة فـــروز عبدالرحمن 
فيقـــول: كنـــت اإذا مل اأحفـــظ در�ـــص القراآن 
الكرمي اأغ�سب، فهـــذا حق القراآن، واحلمد 
هلل حفظـــت القـــراآن الكرمي كامـــاًل يف �سن 
ال�ساد�ســـة ع�سرة، ويجـــب اأن يقرتن احلفظ 
بالرغبـــة وال�ســـوق للحفظ، فـــاإذا ما حفظ 
ال�سخ�ـــص جـــزًءا اأو جزءيـــن وجـــد الباقـــي 
�سهـــاًل، وي�ستطيـــع ال�سخ�ص حفـــظ القراآن 
الكـــرمي يف �سنة اأو �سنـــة ون�سف، ولقد تاأثر 
بـــي اإخوتـــي فحفظوا القـــراآن الكرمي مثلي، 
والقـــراآن يدفعني اإلى ال�سالة، ويجعلني اأبر 
بوالدي، حتـــى اإنهم �سعروا بهذا فقالوا يل: 

عندما حفظت القراآن حت�سن خلقك.
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التعريف... تكليف

زكاتك رسالة 
إحتسبها معانا

 ل �ســـك اأن و�سائل التوا�سل الجتماعي باتت اليوم 
اأداة خطـــرة ومهمة يف ت�سكيل الـــراأي العام وتكوين 
القناعـــات، وتغيـــر املفاهيـــم، وتنويـــر العقـــول مبا 
ومع تزايد ا�ستخدامها يرى البع�ص اأن هذه الو�سائل يعتقده م�ستخدموه من خمتلف اأطياف جمتمعاتنا.

ما هـــي اإل مراحل يتوقف عندهـــا الإن�سان للرتفيه 
والت�سليـــة وتق�سية الوقت، يف الوقت الذي ين�سى اأو 
»تويـــرت« اأو »التغريد«...اأ�سبـــح اليـــوم اأر�ًسا خ�سبة كثر من الأماكن التقليدية.يتنا�ســـى اأن جمهور هذه الو�سائـــل قد يفوق جمهور 

للدعـــوة اإلـــى اهلل يف ظل التزايـــد ال�سريع وامل�ستمر 
مل�ستخدميـــه، ل�سيمـــا اأنـــه بالإمكان تقـــدمي ر�سائل 
وم�ستخدمو تويرت مطالبون با�ستغالل هذه الفر�سة البقاع والألوان واملعتقدات.خمت�سرة ومركزة لدعوة الآلف بل املالين من �ستى 

للحر�ـــص على اإيجـــاد جمهور ومتابعـــن للدعوة يف 
�سبيل اهلل باحلكمة واملوعظة احل�سنة، واأل ينح�سر 
ل يرتتب عليها عمل.طرحهـــم على امل�سائل ال�سطحية وغر املجدية التي 

فال�ستخـــدام اللحظي للتغريد ي�ساعـــد يف التعرف 
علـــى اأفـــكار واأفهـــام وروؤى الآخريـــن، مـــا ي�ساهـــم 
يف انتقـــاء ما يكـــون منا�سبًا للزمـــان واملكان، بحيث 
ي�ستطيـــع الداعية اإلـــى الإ�سالم اأن ي�سل اإلى مرحلة 
الإعجـــاب بالدعوة، ومن ثم التقـــارب، اإلى اأن ي�سل 
اإلـــى مرحلة التعارف التي هي مربط الفر�ص يف فتح 

اإن التغريد الدعوي اأ�سبح ميثل ر�سالة �سخ�سية لكل القلوب والعقول.
غيـــور على ديننا، يف ظل الوجـــود اللحظي مبجتمع 
تويـــرت، ما يوجب اأهميـــة ا�ست�سعار كل تغريدة تخرج 
�سعارنـــا: ل جنرح اأحًدا، ول ن�سمت يف الآخرين، ول ولها �سعبية تويرتية.من ح�ساب الداعية، خا�سة اإذا كان �سخ�سية مقبولة 

نالحـــق مـــن ل ي�ستحـــق الهتمام، ول نتابـــع اإل من 
ي�سيـــف اإلى الر�سيـــد الروحي والعقلـــي، ور�سالتنا: 
وال�سنة.. ولغتنا: التغريدة الطيبة.الدعـــوة منهج حياة.. فبلغها معنا، ومنهجنا: الكتاب 

عبـــــادة نــــــــوح

دعـوي
»تويتــر«
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على الطريق
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رحمة للعاملني

ال�صيخ نبيــــل العو�صــــي

 كانـــت غر م�سلمة، فقررت اأن تدعو 
�ساحبتها امل�سلمة التي تلتزم باأخالق 
الإ�ســـالم اإلـــى دينهـــا (الن�سرانيـــة)، 
فتاأثـــرت هي بدين �ساحبتها فاأخذت 
تكلمها وتناق�سها، و�ساحبتها حتاورها 
بكل عقل واأدب، حتى انبهرت بدينها.. 
اأي ديـــن هذا؟ اأي عقيدة تلك؟.. اإنها 

ا تالم�ص الفطرة. حقًّ

تقول عن نف�سهـــا: لقد انبهرت بدين 
�سديقتي امل�سلمـــة، وقررت اأن اأدخل 
يف الإ�ســـالم، لكـــن اأ�سرتـــي لي�ســـت 
م�سلمة، فخفـــت على نف�سي بط�سها، 
وعلى الرغم من ذلك فقد اآمنت باهلل 
ودخلـــت يف الإ�ســـالم، لكننـــي كتمت 

خرب اإ�سالمي.

�سافـــرت اإلـــى الكويـــت وتعرفت على 
جلنة التعريف بالإ�سالم، واحلمد هلل 
فـــاإن هذه اللجنة قد خ�س�ست ق�سًما 
ا بالن�ســـاء، يهتم باملراأة املهتدية  خا�سًّ
التي تدخل الإ�سالم حديًثا، �سواء من 
الناحيـــة ال�سرعيـــة اأو الجتماعية اأو 
النف�سيـــة، وكذلـــك يقـــوم بدعوة غر 

امل�سلمات اإلى الإ�سالم.

 ذهبت اإلى اللجنة لأتعلم اأمور ديني، 
الدرا�سيـــة  الف�ســـول  يف  وتدرجـــت 
والدورات ال�سرعية، اإلى اأن اأ�سبحت 
داعيـــة اأقـــوم بدعوة غـــر امل�سلمات 
فبـــداأت  الإ�ســـالم،  يف  للدخـــول 
بالأقربـــن يل حيث قمت بدعوة اأمي 
واأختي واأفـــراد اأ�سرتي اإلى الإ�سالم، 
ذكرتهم ون�سحتهـــم، وبف�سل اهلل عز 
وجل، اأ�سلموا جميًعا، اأتعرفون ب�سبب 
مـــاذا؟ ب�سبب اأخـــالق �سديقتي التي 

كانت بداية دخويل اإلى الإ�سالم.

نعم فاإن ديننا الإ�سالمي دين اأخالق، 
يقـــول ر�ســـول اهلل، � »اإمنـــا بعثت 

لأمتم مكارم الأخالق«.

نحـــن ندعو النا�ص اإلـــى الإ�سالم عن 
طريـــق التم�ســـك بالأخـــالق احل�سنة 

واملعاملة الطيبة والإح�سان اإلى النا�ص، 
واتباع اأ�سلوب النقا�ص واحلوار، يقول 
اهلل تعالـــى: {اْدُع اإِِلـــى �َسِبيـــِل َربِّـــَك 
�َسنَِة َوَجاِدلُْهم  ْكَمِة َوامْلَْوِعَظِة احْلَ ِباحْلِ

ِبالَِّتي ِهَي اأَْح�َسُن ...}.

ـــا.. غريـــب اأمر هذه املـــراأة، فقد  حقًّ
فكرت اأن تدعـــو غرها اإلى الإ�سالم 
يف حـــن اأن كثـــًرا مـــن امل�سلمن قد 
تـــوارث الإ�سالم وراثـــة، ومل يفكر يف 
يوم من الأيام يف اأن يدعو اإلى اهلل اأو 
يدخل غره يف الإ�سالم، كثرون الآن 
يندمـــون على مال خ�ســـروه اأو جتارة 
مل يربحوا منها �سيًئا اأو غر ذلك من 
هـــذه الأمور، هذه هـــي كل همومهم، 
اإل مـــن رحم ربي، فمن منا يعي�ص هم 
دعوة غر امل�سلمن اإلى الإ�سالم، من 
منـــا يعي�ص هـــذا الهم مـــن اأجل هذه 
الق�سية.. اإخوانكم يف جلنة التعريف 
بالإ�سالم يدعونكم مل�ساركتهم يف دعم 
الدعوة اإلـــى اهلل، واتباع �سنة ر�سوله 
� لأجـــل اإعـــالء كلمـــة اهلل واإكمال 
الر�سالـــة املحمديـــة ال�سمحـــة التـــي 
تدعـــو اإلى العدل واحلريـــة وامل�ساواة 

والعفو والت�سامح.

أن تدعو اأن تدعو أن تدعو  أن تدعو  م�سلمة، فقررت  أن تدعو  م�سلمة، فقررت  رت غرت غر ت غـــت غـــ ـــ كانـــ كان
أخالق اأخالق اأخالق  ااحبتها امل�سلمة التي تلتزم بااحبتها امل�سلمة التي تلتزم ب احبتها امل�سلمة التي تلتزم بساحبتها امل�سلمة التي تلتزم بس س�س�
ة)، ـــة)، ـــة)،  ـــرانيـــراني رانيسرانيس سا (الن�سا (الن� ا (الن�ـــا (الن�ـــ ـــى دينهـــى دينه ى دينهـــى دينهـــ ـــإلـــإل إلاإلا إلم  إلم  ـــالالإ�ســـالالإ�ســـال
أخذت اأخذت اأخذت  ااحبتها فااحبتها ف احبتها فساحبتها فس سرت هي بدين �سرت هي بدين � رت هي بدين �ـــرت هي بدين �ـــ ـــأثـــأث أثاأثا افتافت
احبتها حتاورها ساحبتها حتاورها ساحبتها حتاورها  سها، و�سها، و� ها، و�سها، و�س ستكلمها وتناق�ستكلمها وتناق�
أدب، حتى انبهرت بدينها.. اأدب، حتى انبهرت بدينها.. أدب، حتى انبهرت بدينها..  أدب، حتى انبهرت بدينها.. بكل عقل و أدب، حتى انبهرت بدينها.. بكل عقل و

أمور ديني، اأمور ديني، أمور ديني،  إلى اللجنة لأتعلم اإلى اللجنة لأتعلم إلى اللجنة لأتعلم  إلى اللجنة لأتعلم  ذهبت  إلى اللجنة لأتعلم  ذهبت 
ة ـــة ـــة  الدرا�سي الدرا�سيـــول  ـــول  الدرا�سيســـ الدرا�سيســـول  ول  الف� يف  الف�ســـت  يف  ســـت  الف�ـــ يف  الف�ـــت  يف  ت  ـــوتدرجـــوتدرج
بحت سبحت سبحت  سأ�سأ� أ�اأ�ا أن اأن أن  إلى اإلى اإلى  إلى رعية،  إلى رعية،  رعية، سرعية، س سوالدورات ال�سوالدورات ال�
ر امل�سلمات ـــر امل�سلمات ـــر امل�سلمات  ـــوم بدعوة غـــوم بدعوة غ وم بدعوة غـــوم بدعوة غـــ ـــأقـــأق أقاأقا ة ـــة ـــة  ـــداعيـــداعي
أت اأت اأت  دـــدـــد فب فبـــم،  ـــم،  الإ�ســـال يف  الإ�ســـالول  يف  ـــالول  الإ�ســـ يف  الإ�ســـول  يف  ول  ـــللدخـــللدخ
أمي اأمي أمي  أمي ن يل حيث قمت بدعوة  أمي ن يل حيث قمت بدعوة  ن يل حيث قمت بدعوة ـــن يل حيث قمت بدعوة ـــ ـــبالأقربـــبالأقرب

صإلى النا�صإلى النا�ص،  إلى النا�واملعاملة الطيبة والإح�سان  إلى النا�اإلى النا�إلى النا�واملعاملة الطيبة والإح�سان  إلى النا�اإلى النا�واملعاملة الطيبة والإح�سان 
أ�سلوب النقا�اأ�سلوب النقا�صأ�سلوب النقا�صأ�سلوب النقا�ص واحلوار، يقول  واتباع 
كـــكـــَك ـــبـــبِّ ب رب َر لـــلـــِل ـــيـــي يبيِب بى �سبى �َس ى �ســـى �ســـ ـــلـــِل اإِ ْى: {اْدعى: {ادعى: {ادُع ى: {ادـــى: {ادـــ ـــاهلل تعالـــاهلل تعال
م هم ُهم  هلهلْ ادجادَجاِد ج وج َو ةنةنَِة ن�سن�َس �سحل�سحْلَ ةظةَظِة ا ظعظِع عوعْو َ َْ وملوملَْ ةمةَمِة َوا مكمْك كحلكحْلِ اباِبا

ن�سن�َسُن ...}. �سح�سْح أاأاأَ ِي ِهيي هيي ِهَي ي هتي هِت تالتالَّ البالِب

أة، فقد اأة، فقد أة، فقد  أة، فقد ر أة، فقد اأة، فقد أة، فقد ر أة، فقد اأة، فقد ر أمر هذه املاأمر هذه املأمر هذه امل أمر هذه املب  أمر هذه املب  ا.. غري حقًّ

اأرادت تن�صري 

�صديقتها فاأ�صلمت 

هي واأ�صرتها
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مـدرب الهـالل السعودي
يعلـــن اعتناقـــه اإلســــالم

اأعلـــن الأمريكـــي مارتن بيـــور اعتناقه الإ�سالم و�ســـط حفاوة كبرة 
مـــن م�ســـوؤويل ولعبي فريق الهالل ال�سعـــودي لكرة القدم يف جدة، 
وبذلـــك ين�سم مدرب اللياقـــة البدنية اإلى قائمة املدربن والالعبن 
الذيـــن �سبق لهم اإعالن اإ�سالمهم خالل فرتات عملهم اأو احرتافهم 

يف ال�سعودية.
بدوره قال مدير املكتب التعاوين للدعوة والإر�ساد مبدينة جدة بدر 
العليـــان: »اأعلن بيور (25 عاًما) اإ�سالمـــه بنطقه ال�سهادتن، مبدًيا 
�سعادتـــه وموؤكـــًدا اأنه تاأثر ب�سمـــاع القـــراآن، وم�ساهدته امل�سلن يف 

�سلواتهم«.
وقال بيور الذي غرَّ ا�سمه اإلى حممد: »اعتنقت الإ�سالم عن قناعة، 
واختيـــار �سخ�ســـي حر، واأعرف اأن من حـــق كل اإن�سان اأن يعتنق ما 
ي�ســـاء... كنت حري�ًسا قبل مغادرتي اإلى الوليات املتحدة الأمريكية 
علـــى التعـــرف على الديـــن الإ�سالمي، وذلـــك بعدما راأيـــت الكعبة 
امل�سرفـــة ومنظر الطواف من خـــالل اإحدى القنوات، وعند و�سويل 
جدة التقيت ببع�ص الذين يجيدون اللغة الإجنليزية، وقدموا يل كتًبا 

ت�سرح حقيقة الإ�سالم، مما زادين اقتناًعا به«.
وكان عـــام 2010 �سهد اإعالن طبيب الهالل ال�سابق البلجيكي كارل 
ويليـــام اإ�سالمه، واختـــار »في�سل« ا�سًما جديًدا لـــه، ويف العام ذاته 
اأعلـــن لعب فريق الرائد املحرتف الغاين اإ�سماعيل اآدو اإ�سالمه يف 

مقر النادي.

وبعـــد احرتاف الكونغويل ليو اإمبيلـــي يف الهالل ال�سعودي وانتقاله 
اإلـــى الهـــالل ال�ســـوداين عـــام 2009 اأعلـــن اإ�سالمه وقـــدم ال�سكر 
للحار�ـــص الـــدويل ال�سابق حممد الدعيع، كمـــا اأعلن مدرب حرا�ص 
الرائد ال�سابق الربازيلي فابيو اعتناقه الإ�سالم، بعد اأن لعب حار�ص 
الفريـــق حممد اخلوجلي الدور الأكرب يف اإقناعه حيث اختار (حممد) 

ا�سًما جديًدا بعد اإ�سالمه.
وتتحـــدث الأنبـــاء حاليا عن اإ�سالم مدرب الهـــالل ال�سابق ومنتخب 
املغـــرب حاليا البلجيكي اإيرك غريت�ص، وكذلك مهاجم فريق الأهلي 

احلايل فيكتور �سيموز.

جامعة األزهر وثقت ترجمتها
روسيَّة تتعلم العربية وتترجم القرآن 

الكريم في 10 سنوات
اعتنقت الدين الإ�سالمي قبل اأكرث من 20 عاًما، وتعترب ترجمتها للقراآن الكرمي من 
وجهـــة نظر الباحثـــن واملتخ�س�سن من اأف�سل واأهم الرتجمات، لأنها �سدت الفراغ 

احلا�سل ب�سبب وفاة كثر من العلماء والباحثن يف حقل القراآن الكرمي برو�سيا. 

اإنهـــا الرو�سية فالريـــا بوروخوفا التي تقول حول ترجمتهـــا للقراآن الكرمي:»قراءتي 
للقراآن الكرمي دفعتني اإلى ع�سقه وترجمته اإلى اللغة الرو�سية«. 

فالريـــا بوروخوفا لي�ست عاملة يف علـــوم ال�سريعة، ولي�ست فقيهة بح�سب قولها، بل 
اإن تخ�س�سهـــا هـــو ترجمة معاين القراآن الكرمي، ول تزعم اأي زعم اآخر، وقد قامت 

ا لـ60 مليون م�سلم يف دول الحتاد ال�سوفييتي ال�سابق. بعمل مهم جدًّ

تأسيس 
كرسي الملك عبداهلل 

للقرآن الكريم
�ســـدرت موافقـــة خـــادم احلرمـــن ال�سريفن 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز على اإن�ساء كر�سي 
امللـــك عبداهلل بن عبدالعزيز للقراآن الكرمي يف 
جامعتـــي الإمـــام حممد بن �سعـــود الإ�سالمية، 
واأم القرى مبكـــة املكرمة، واجلامعة الإ�سالمية 
باملدينة املنورة، بهدف حتقيق الريادة يف تقدمي 
اخلدمـــات البحثيـــة وال�ست�ساريـــة املتخ�س�سة 
يف جمـــال علوم القـــراآن الكرمي داخـــل اململكة 
وخارجها، وبيان ي�سر القـــراآن وبركته واإعجازه 

العلمي.

العدد )106( ــ دي�سمرب 2011 ــ حمرم 201433

العامل الإ�صالمي
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اأكدت كري�ستيان باكر اأ�سهر مذيعات »اإم تي 
يف« املو�سيقيـــة، والتـــي ذاع �سيتهـــا وانت�سر 
ا�سمهـــا يف القـــارة الأوروبيـــة اأن جتربتهـــا 
يف »اإم تـــي يف« مل جتلـــب الر�ســـا حلياتهـــا 
الروحانية، فاعتنقت الإ�سالم الذي اأو�سلها 

اإلى حالة جديدة.

واأ�سافـــت كري�ستيان: بـــداأت يف البحث عن 
احلب، وبعـــد تعريف اإلى الإ�ســـالم اكت�سفت 
اأننـــي كنت اأفتقد اإلى احلـــب الأ�سمى، وهو 
حـــب اهلل، وبعد اإيجاد هـــذا احلب اعتنقت 
الإ�ســـالم واأ�سبحـــت اأوؤدي واجباتي الدينية 

كم�سلمة اأوروبية.

وتعـــّن علـــى باكر مواجهة الإعـــالم الأملاين 
الناقـــد لها، بعد اعتناقهـــا الإ�سالم، وكذلك 
مواجهـــة حالـــة الغـــرتاب عـــن اأ�سدقائها 

وعائلتهـــا لكن �سرعـــان ما تقبلهـــا والداها 
واحتوياها.

تقـــول باكـــر: »عائلتـــي اليوم م�ســـرورة بعد 
خو�ـــص عـــدد مـــن النقا�سات حـــول دخويل 
الإ�ســـالم، وهـــي الآن مقتنعة بـــاأن اإ�سالمي 
جعلنـــي �سيـــدة اأكـــرث طاعـــة هلل، فعائلتـــي 
ا�ستفـــادت مـــن اإ�سالمي وهـــي اأولوياتي يف 

احلياة الآن«.

 »مـــن اإم تـــي يف اإلـــى مكة« كتـــاب اأ�سدرته 
باكر تر�سد فيه التحول اجلذري يف حياتها 
من �سخ�سية م�سهورة ارتبطت باملهرجانات 
الغنائيـــة واحلفـــالت اإلى م�سلمـــة اأوروبية، 
خماطبـــة القارئ الأوروبـــي باأ�سلوبها املميز 
لإبراز كثر مما يجهله الغرب عن الإ�سالم.

وتعد باكر منوذج رائع من الن�ساء الأوروبيات 
الالتـــي اجنذبـــن اإلى الإ�ســـالم يف ال�سنوات 
الأخـــرة، فاأحبت الإ�سالم كديـــن واعتنقته 
عـــن قناعة، وهـــي الآن نا�سطة يف منتديات 
النظـــر  وجهـــات  لتقريـــب  الأديـــان  حـــوار 
وت�سحيـــح املغالطات ال�سائـــدة عند الغرب 

جتاه الإ�سالم وامل�سلمن.

7 أجنبيات بينهن ممرضة أمريكية 
يعتنقن اإلسالم فى الرياض

اعتنقـــت 7 اأجنبيات الإ�سالم مبدينة الريا�ـــص م�ساء الأحد، بينهن 
ممر�ســـة اأمريكية يف الأربعن من عمرهـــا، وذلك باملكتب التعاوين 
بالعا�سمـــة  البطحـــاء  وتوعيـــة اجلاليـــات يف  والإر�ســـاد  للدعـــوة 

الريا�ص.

وقـــال مديـــر املكتـــب ال�سيخ نـــوح القريـــن يف ت�سريح �سحـــايف اإن 
املمر�ســـة كارول التـــي حتمـــل اجلن�سية الأمريكيـــة، وتعمل يف اأحد 
م�ست�سفيـــات الريا�ص �سمعت عـــن الإ�سالم من زميالتها فى العمل، 
وكانـــت قبل ذلك ملحـــدة، وبعد تاأثرها به رغبـــت فى التعرف عليه 
اأكرث، وراجعت املكتب بالبطحاء، وقابلت اأحد الدعاة الذي �سرح لها 
تعاليـــم الإ�سالم، فاأ�سهرت بعد ذلك اإ�سالمها، واأ�سار القرين اإلى اأن 

ت بعد ذلك ا�سمها من كارول اإلى ن�سرين. املمر�سة غرَّ

وفـــى �سياق مت�سل اأ�سهرت 6 عامـــالت اأجنبيات اإ�سالمهن، ونطقن 
بال�سهادة معلنات دخولهن الإ�سالم داخل الق�سم الن�سائي يف املكتب 
التعـــاوين للدعوة والإر�ســـاد وتوعية اجلاليات ب�سمـــال الريا�ص يف 

اإجناز يتكرر لالأ�سبوع الثاين على التوايل.

إقالـــة 26 سائًقــا مسلًما 
في أمريكا بسبب الصالة

اأعلـــن متحدث با�سم �سركة هرتز لتاأجر ال�سيارات بالوليات 
املتحـــدة الأمريكيـــة اأن 26 �سائًقـــا م�سلًما يف مطـــار �سي تاك 
اختاروا اإقالتهم بدًل من املوافقة على احت�ساب اأوقات ال�سالة 

من عملهم.

ونقلـــت تقاريـــر �سحافية عن املتحـــدث ريت�ســـار برومي قوله 
اإن ثمانيـــة �سائقـــن اآخرين اأوقفوا عن العمـــل يف الثالثن من 
�سبتمـــرب املا�ســـي، عادوا للعمـــل بعدما وافقوا علـــى احت�ساب 
اأوقـــات ال�سالة مـــن دوام العمل، واأ�ســـاف اأن احت�ساب اأوقات 
ال�ش���اة �شرط معقول، لأن بع����ض املوظفني اأخفقوا يف العودة 

اإلى العمل فور اأداء ال�سالة.

وكان 117 �سائـــق �ساحنة قد تقدمـــوا ب�سكاوى عن ممار�سات 
غر عادلة يف العمل اإلى املجل�ص القومي لعالقات العمل، ورفع 
املجل�ـــص اأي�ًسا اتهامات بالتمييز الديني اإلى جلنة فر�ص العمل 
املتكافئة، وميثل املجل�ص نحو 80 �سائًقا يف هرتز يتقا�سون ما 

بن 9.15 دولر و9.95 دولر يف ال�ساعة.

»من إم تي في إلى مكة«.. 
إسالم أشهر مذيعة أوروبية
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خـــالل ا�ستغـــايل بالعمل اخلري منـــذ 1994 
مـــرت بـــي ق�س�ـــص كثـــرة مـــع اأهـــل اخلـــر 
واملتربعن يف هذا البلد املعطاء، وهم كرث وهلل 
احلمد، ا�ستفدت منها كثًرا من العرب واملواعظ 

والدرو�ص، واإليكم منها هذه الق�سة.

اأم حممـــد ات�سلت باللجنـــة وطلبت ممثاًل عنها 
لزيارتهـــا، زرتها بق�سر والدها مبنطقة ال�سويخ 
ال�سكنية، ا�ستقبلتني ا�ستقباًل طيًبا لي�ص بغريب 
على اأهـــل الكويت عموًما واأبنـــاء اأ�سرة اخلر، 

اأ�سرة ال�سباح الأخيار خ�سو�ًسا. 

وجدتها امراأة وقورة حمجبة متوا�سعة، تفر�ص 
احرتامها على من يقابلها، باخت�سار منوذج طيب 
للن�ســـاء، وبعد اأن اأكلـــت من رطب »نخل برحي« 
كويتـــي �سباحـــي (ن�سبة لأ�ســـرة ال�سبـــاح لأنه 
مزروع عندهم بالق�ســـر)، اأخربتني باأن عندها 
خادمة فلبينية دعتها لالإ�سالم وا�ستجابت، فما 

اخلطوة التالية؟ وماذا تفعل معها الآن؟ 

 قلـــت لهـــا: اأختي اأم حممد، �ســـوف اأكون معك 
�سريًحا، وهذا من طبعي مع اجلميع.. اأنت من 
اأبنـــاء الأ�ســـرة احلاكمة، و�سخـــر اهلل لكم اأمور 
الدنيا كلها من جـــاه ومن�سب ومال ونفوذ، ومع 
ذلك تهتمـــن بخادمة ب�سيطة عندك، وتدعينها 
لالإ�سالم فـــواهلل اإنها لنعمة عظيمة �ساقها اهلل 
اإليـــك، واأجر كبـــر اأراده اهلل لك، فهنيًئا لك اأن 
اجتبـــاك اهلل لطاعته و�سخرك لدعوته، فاأ�ساأل 
اهلل لـــك الأجر واملثوبة، واأن ينطبق عليك قوله 
� »لأن يهـــدي اهلل بك رجـــاًل واحًدا خر لك 
من حمر النعم«، فـــاإذا عيناها تذرفان الدموع، 
فعلمت اأن لديهـــا قلب خا�سع وعن دامعة قلما 
جتـــد يف هذا الزمان فدعـــوت لها بالثبات على 
هـــذا اخلـــر، واأن يبـــارك اهلل لهـــا يف اأموالها 

وزوجها واأبنائها وبيتها. 

�صيخـــــــة ال�صباح.. منـــــــوذج يقتــــــــدى يف 

فعل الخيـر !

وبعـــد ذلك اأر�سدتها اإلى عنوان اللجنـــة الن�سائية بالرو�سة واأخذت 
خادمتهـــا واأ�سهـــرت اإ�سالمها-بف�سل اهلل تعالـــى- هناك وب�سرتني 
ا بهذا اخلرب، ومن ذلك اليـــوم ت�ساأل عن امل�ساريع  وهـــي فرحـــة جدًّ
اخلريـــة وكيفيـــة دعمها، ول تتاأخـــر عن ذلك جزاهـــا اهلل خًرا، 
ا اإمـــا دعاء اأو  وكذلـــك تر�ســـل يل دائًمـــا ر�سائل هاتفيـــة طيبة جدًّ
تذكـــًرا بطاعـــة اأو توا�سًيـــا على احلـــق.. وتلك �ســـر ال�ساحلن، 
اأ�ساأل اهلل تعالى اأن يدمي على اأم حممد ال�سحة والعافية والتوفيق 

والنجاح اإنه �سميع جميب. 

هذه هي ال�سيخة �سيخة �سامل اجلابر ال�سباح، حفظها اهلل تعالى، 
منـــوذج طيب لفعل اخلـــر والطيبة والتوا�ســـع، لذلك ومن خاللها 
واأمثالهـــا الكثـــرات اأقـــول الكويت بخر.. من كانـــت فيه خ�سلتان 
اأحبـــه اهلل: التقـــوى وح�ســـن اخللق، ومـــن كان فيـــه خ�سلتان اأحبه 
النا�ـــص: ال�سخـــاء وبذل املعروف، ومن كان فيـــه خ�سلتان اأحبه اهلل 
والنا�ـــص جميًعا: فعل اخلر واجتناب الأذى، جمع اهلل لنا ولكم كل 

تلك اخل�سال... اآمن. 
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• كيـــــــف كانت فكرة اإن�صاء مركز الوعي؟ 
وكيف كان تطورها؟ 

الفكـــرة كانـــت موجـــودة لـــدى الأخ حممـــد 
عبدالعزيـــز  والأخ  الأن�ســـاري،  اإ�سماعيـــل 
الدعيـــج، فـــكان هنـــاك ت�ســـور ل�ستحداث 
مركز ل تكون فيه دعـــوة مبا�سرة لالإ�سالم، 
حتى ل يكون منفًرا للجانب الغربي، ل�سيما 
اأن يف الغـــرب ت�ســـوًرا خاطًئا عـــن الإ�سالم 
وامل�سلمن، ومن هنا جاءت فكرة ا�ستحداث 
مركـــز بعيًدا عـــن جلنة التعريـــف بالإ�سالم 
هدفه جذب اجلاليـــة الغربية، لأن غالبيتها 
متعلمـــة ومتح�سرة وكثر منهم من اأ�سحاب 
املراكـــز، وقـــد يكون لهـــم دور يف التاأثر يف 

غرهم.
وبعد جل�ســـات ا�ست�سارية مطولة مع اآخرين 
كالدكتـــور طـــارق ال�سويـــدان، وال�سيخ نادر 
النوري واأع�ساء جمل�ص اإدارة جلنة التعريف 
بالإ�سالم، جاءت فكـــرة اإن�ساء مركز الوعي 
يف اأكتوبـــر 2003م، وكانت بداية الن�ساأة يف 
ا، لأنها �ست�سع  ال�سنـــوات الأولى مهمة جـــدًّ
الأ�سا�ـــص لنجاح املركز، وتولـــى اإدارة املركز 
يف هـــذه الفرتة املهند�ص عبدالعزيز الدعيج 

الـــذي واأر�سى قواعده، ثم جـــاءت من بعده 
الدكتـــورة تريزا لي�سر التـــي اأكملت امل�سرة، 
ثـــم حتملـــت اأنـــا م�سوؤوليـــة اإدارة املركز يف 
اأواخر 2005، وو�سعنا، واحلمد هلل، ت�سوًرا 

جديًدا لإدارة املركز.

• اإذا كانـــــــت تلـــــــك هـــــــي الأ�ص�ـــــــس التي 
تعملون عليها الآن، فما الو�صائل التي 

تتخذونها لتحقيقها؟ 

اأهم الو�سائل التي و�سعناها هي ال�سفافية، 
فـــال يوجـــد لدينـــا عمـــل مبطـــن، وعملنـــا 
مقت�سر على ما قلته �سابًقا، فنحن ل ن�سعى 
يف اأن�سطتنـــا اإلـــى اإجبـــار اأحد علـــى تغير 
دينه، نحن فقط نعر�ص وجهة نظرنا يف جو 
مفعـــم بالتفاهم وال�سداقـــة، ولتحقيق هذا 
الهـــدف كان لبد من و�ســـع اأن�سطة داخليًّا 
وخارجيًّا، والأن�سطة داخل املركز تنق�سم اإلى 
اأن�سطـــة اجتماعية وتعليميـــة وتوعوية، ومن 
الأن�سطـــة الجتماعية املعار�ص التي يقيمها 
املركـــز، واللقاءات الجتماعيـــة، والديوانية 

الأ�سبوعية كل  ثالثاء.
 اأمـــا الأن�سطـــة التعليمية داخـــل املركز مثل 
ف�ســـول اللغة العربية، فقـــد بداأنا بف�سل اأو 

ف�سلن م�ستوى واحد، والآن و�سلنا اإلى �ستة 
م�ستويـــات، واأ�سبح مركـــز الوعي يف جانب 
تعليم اللغة العربية بالن�سبة للجالية الغربية 
مـــن الأماكن املق�ســـودة بقوة، اأمـــا اجلانب 
التوعـــوي فمنـــه املحا�ســـرة ال�سهرية، حيث 
ن�سعـــى لدعوة �سيـــوف معروفن يف الكويت 
ومن خارجهـــا، وكذلك الـــدورات التعريفية 
باملركز واأن�سطته لل�سيوف اجلدد يف الكويت، 
وكيفيـــة  والتقاليـــد،  بالعـــادات  والتعريـــف 
املعي�ســـة يف املجتمع الكويتي، بالإ�سافة اإلى 
الدورات التي نقدمهـــا للمهتمن عن طريق 
بع�ـــص الدعاة املوجودين يف امل�سجد الكبر، 
ولهم احتكاك باجلاليـــة الغربية، مثل بع�ص 
الطلبـــة يف اجلامعـــة الأمريكيـــة اأو جامعة 
اخلليـــج، وهناك الفيلـــم الوثائقي ال�سهري، 
والق�ســـد منـــه عر�ص �ســـيء مـــن املجتمع، 
كفيلـــم »الر�سالـــة« ، وفيلم »ب�ـــص يا بحر« . 
اأمـــا الأن�سطة التي تتم خـــارج املركز فلدينا 
رحـــالت اإلى اأماكـــن ترفيهيـــة وتاريخية يف 
الكويـــت، وهذه الأن�سطة نقوم بها مرتن يف 
ال�سهر، حيث نقوم بزيارة امل�سجد الكبر اأو 
الق�ســـر الأحمر اأو بيت دب�ســـن اأو امل�ساجد 

مدير مركز »الوعي« د. اإبراهيم العد�صاين لـ الب�صرى : 

ال نجبر أحًدا على تغيير دينه.. 

فقط نعرض ما لدينا
حوار: حممود بكر

 )AWARE( مركـــــــز الوعي لتطوير العالقات العربيـــــــة الغربية

هو منظمة غري ربحية، غري حكومية، غري �صيا�صية، تعمل من 

اأجل تعزيز الإيجابية والعالقات البناءة بني الغربيني والعرب، 

من خالل تنظيم اأن�صطة اجتماعية وخدمات توفري املعلومات 

املتعلقة بالثقافة العربية والإ�صالمية. وقد اكت�صب هذا املركز 

املركـــــــز �صهـــــــرة باعتبـــــــاره املورد املوثـــــــوق به الـــــــذي يعتمد عليه 

الغربيـــــــون يف الكويت، اإذ يعترب املركز بوابـــــــة ثقافية للغربيني 

ل�صتك�صـــــــاف الثقافـــــــة العربية الإ�صالمية والـــــــراث احل�صاري 

مـــــــن خالل ت�صهيل اللقاءات الجتماعية والأن�صطة التعليمية 

واحلوار، والتبادل الثقايف.. وللتعرف على املركز عن قرب كان 

لنـــــــا هذا اللقاء مع مديره الدكتـــــــور اإبراهيم العد�صاين.. فاإىل 

التفا�صيل.
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املختلفة يف الكويت، اأو منطقة الهجن، لروا 
�سباق الهجن، وهناك رحلتان اإلى الرب نقوم 

بهما �سنويًّا.

اأثرت تلك الأن�صطة والفعاليات  • هـــــــل 
على اجلالية الغربية؟ 

ال�سخ�ـــص الغربي عندما ياأتـــي اإلى الكويت 
يجـــد جمتمًعا خمتلًفـــا عن جمتمعـــه عادة 
و�سلوًكا، وهو اأ�ساًل لديه �سورة م�سبقة عنه 
اأنـــه جمتمـــع متع�سب من الناحيـــة الدينية، 
ول يقبـــل الآخر من ناحية الدين، وحمافظ 
ولـــه قيـــود، بالإ�سافـــة اإلى مـــا ي�سمعه من 
الأخبـــار، فهـــذه الأمور متثـــل �سغوًطا على 
هذا ال�سخ�ص الغربي، ونحن نفتح له الباب 
ونبـــن لـــه اأنـــه يف جمتمع ل يختلـــف كثًرا 
عـــن جمتمعـــه، يتمتع ب�سعة ال�ســـدر واإكرام 
ال�سيف، واحرتام الآخر، وهذه الأمور يحث 

عليها الدين.

هناك جهات يف الكويت ت�صتفيد  • هل 
مـــــــن خـــــــربة املركـــــــز يف التعامـــــــل مـــــــع 

اجلالية الغربية؟ 

هنـــاك كثـــر مـــن املدار�ص اخلا�ســـة تت�سل 
باملركز لإح�ســـار املدر�سن الأجانب اجلدد 
اإلى املركز لتعريفهم بعادات وتقاليد املجتمع 
الكويتـــي، حيث اإن ال�سخ�ـــص كلما تاأقلم مع 
املجتمع فاإن فر�سة بقائه فيه تزداد، اأما اإذا 
انغلـــق فاإن مدة بقائه لن تطول، وم�ساركتهم 

يف املركز ت�ساعدهم على هذا التاأقلم.

التي  ال�صخ�صيـــــــات  اأبـــــــرز  هـــــــم  • مـــــــن 
الفـــــــرة  خـــــــالل  املركـــــــز  ا�صت�صافهـــــــا 

املا�صية؟ 

ا�ست�سفنا من داخل الكويت عدًدا كبًرا من 
ال�سخ�سيات املعروفـــة، مثل الدكتور يو�سف 
الإبراهيم وزير املالية ال�سابق، وكذلك رئي�ص 
موؤ�س�ســـة الكويـــت للتقـــدم العلمـــي الدكتور 
علـــي ال�سمـــالن، والدكتورة لبنـــى القا�سي، 
ورول د�ستـــي، وال�سفـــر عبـــداهلل ب�ســـارة، 
اأمـــا من اخلـــارج فقـــد ا�ست�سفنـــا الدكتورة 
ليلـــى جماهد م�ست�ســـارة الرئي�ص الأمريكي 
اأوباما، والأ�ستـــاذة برجيت مار�سيل الباحثة 
يف الدرا�ســـات الإ�سالمية، وهي من بلجيكا، 
والدكتور را�سل املعروف باأبحاثه يف ال�سيا�سة 

الأمريكية.

ملن  توجهونها  التـــــــي  الن�صائـــــــح  • مـــــــا 
يتعامـــــــل مـــــــع اجلاليـــــــة الغربية وغري 

امل�صلمني منهم حتديًدا؟ 

ال�سخ�ص الغربي �سخ�ص عادي، ونن�سح باأل 
جنـــرب غرنا على اعتنـــاق الدين الإ�سالمي 
وتغيـــر ديانته، لأنـــه املبـــداأ الإ�سالمي {ل 
اإكـــراه يف الديـــن}، وكل اإن�ســـان لديه حرية 
الختيار بدون فر�ص اأو و�ساية، فاأي �سغط 
باجتـــاه الدين يجعل  الطرف الثاين ينفر اأو 
ين�سحب، هذا اأوًل، اأما الأمر الثاين وهو اأن 
يكون ال�سخ�ص معرًبا عن نف�سه ل يتكلف ول 
يت�سنـــع، لأنه ل يوجد جمتمع بدون اأخطاء، 
اأمـــا الأمر الثالث اأن يكـــون الإ�سالم متمثاًل 

يف ال�سخ�ـــص عنـــد التعامل، فاأحـــد الإخوة 
الغربيـــن دعوته اإلى حما�سرة، فقال يل: ل 
اأريـــد اأن اأ�سمع، فاأنا �سمعت مبا فيه الكفاية 
عـــن الإ�ســـالم، اأنـــا اأريـــد اأن اأرى الإ�سالم، 

ويق�سد هنا املعاملة.

ـــــــا  ح�صـــــــور املركـــــــز داخليًّ عـــــــن  • مـــــــاذا 
ا؟  وخارجيًّ

�ساركنا يف موؤمتر حوار الأديان يف اأذربيجان، 
حيث متت دعوتنا من قبل ال�سفارة، وكذلك 
موؤمتر حوار الأديان يف بريطانيا بدعوة من 
ال�سفـــارة، و�ساركنـــا يف دورة حلوار الأديان، 
ويف اإلقـــاء حما�ســـرات يف اأكـــرث من جامعة 
اأمريكيـــة، ولنـــا عالقـــات مع منظمـــات لها 
نف�ص التوجه باخلارج، وجمعيات النفع العام 

داخل الكويت.

للمركز؟  امل�صتقبلية  طموحاتكم  • ما 
نتمنـــى م�ستقباًل اأن يكون ملركز الوعي موقع 
مميـــز حتى تكرث الأن�سطـــة ويكون الو�سول 
اإليـــه �سهـــاًل، ففي الإمـــارات هنـــاك مركز 
ال�سيـــخ حممد بن را�ســـد اآل مكتوم، ويعترب 
مـــن معـــامل دبي، يـــزوره اأي �سيف قادم من 
اخلارج، ونحـــن الآن ا�ستحدثنـــا ن�ساًطا مع 
جامعـــة بن�سلفانيـــا الأمريكيـــة وهـــي حتتل 
املرتبـــة الــــ15 عامليًّـــا لتعزيـــز احلـــوار بن 
الطلبـــة هنـــاك وطلبـــة الكويت عـــن طريق 
الفيدي���و كونفران����ض، واأثم���ر ه���ذا الن�شاط 
ت�سحيـــح كثر مـــن املفاهيـــم املغلوطة لدى 

الطلبة هناك.

مركزنا يوؤدي دوًرا رائًدا وميثل واجهة ثقافية للكويت

دعونا مـــــــن الت�صنع ولنبـــــــق على طبيعتنـــــــا.. فال يوجد 

جمتمع بال اأخطاء

اأحـــــد الغربيني قال يل: »�صمعت عن الإ�صالم كثرًيا.. 

»اأريد اأن اأراه«
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)6-8(ثماين ن�صائح للمهتدي اجلديد

ناق�سنـــا مـــن قبل الن�سائـــح الواجب تقدميهـــا للمهتدي 
اجلديد فور دخولـــه لالإ�سالم، وطوفنا بها ب�سكل موجز 
و�سريـــع، و�سنف�سل يف هذا املقال �ساد�سة هذه الن�سائح 

وهي »الرفق«.

اإن �سعـــة ال�ســـدر مع الآخريـــن �سرورة دعويـــة وحاجة 
اإن�سانية، فدعوة املخالف باحل�سنى مع القول اللن تفتح 
القلب وتوؤلف النف�ص، فـــاهلل �سبحانــــــه وتعالى يقــــول: 
ا َغِليَظ  َن اهلّلِ ِلنَت لَُهـــْم َولَْو ُكنـــَت َفظًّ {َفِبَمـــا َرْحَمـــٍة مِّ

واْ ِمْن َحْوِلَك}. الَْقلِْب لَنَف�سُّ

ولعلـــك اأيها املهتدي اجلديد تعـــرف اأن الي�سر والتلطف 
من طبيعة الت�سريع الإ�سالمي ومنهجه الأ�سيل يف تغير 
الب�سريـــة اإلى الطريق ال�ســـواب واحلياة الأف�سل، واأحد 
لوازم التعامل مع النف�ص، ولعلنا نتذكر موقف اأم املوؤمنن 
عائ�ســـة ر�ســـي اهلل عنها عندما دخل رهـــط من اليهود 
علـــى ر�ســـول اهلل � فقالـــوا: ال�سام عليـــك، ففهمتها 
فقالـــت: عليكـــم ال�ســـام واللعنة، فقال ر�ســـول اهلل �: 
مهـــاًل يـــا عائ�سة! فـــاإن اهلل يحب الرفـــق يف الأمر كله، 
فقالـــت: يا ر�سول اهلل، اأومل ت�سمع ما قالوا؟ قال ر�سول 

اهلل �: فقد قلت عليكم. 

واعلم اأيها احلبيب اأن النف�ص ل حتتمل ما ل تطيق، لأن 
ذلـــك يورثها امللل والفتور، وقـــد يدفعها اإلى القعود عن 
العبـــادات واأداء الطاعـــات، ومن ثم تـــرك الدين، لذلك 
فاعتـــدل يف تاأديـــة تكاليفك، وكن و�سطيًّـــا يف طرحك، 
ول تكـــن من املتنطعـــن املت�سددين علـــى اأنف�سهم وعلى 
غرهـــم، فالأخـــذ بالأي�سر من التكليف مـــا مل يكن اإثًما 

اأو خمالفـــة هـــو روح �سريعتنا ال�سمحـــة، م�سداًقا لقول 
الر�ســـول � »مـــا خر ر�سول اهلل بـــن اأمرين اإل اختار 

اأي�سرهما ما مل ميكن اإثًما«.

وتذكر اأخي يف الإ�سالم اأنك ل تعي�ص يف الدنيا وحدك، 
بل هناك املالين حولك، ت�سكل معهم جمتمعك اجلديد، 
ول �ســـك اأن احتكاكك بالنا�ـــص �سيولد بع�ص التجاذبات 
والتدافعـــات يف الآراء والأخـــالق، والطباع والعادات... 
وهـــذه كلها اأمور عاديـــة تفر�سها علينـــا طبيعة التجمع 
الب�ســـري، فالبد اأن توّطن نف�سك على مواجهة مثل هذه 
املواقـــف وحتملهـــا، وكيـــف نف�سك كذلك علـــى التحكم 
وال�سيطرة على انفعالتك ح�سب ما ميليه عليك دينك.

ر�سالتـــي الأخرة لك اأن الرفق طريـــق ال�سالم، ومفتاح 
اخلـــر، وباب احلب بن النا�ص، واأ�سا�ص الأمن والأمان، 
فـــاإذا انتهجه كل مهتـــد يخطو اأولى خطواته يف الإ�سالم 
جتمعـــت حوله القلوب، وتقرب اإليـــه املحبون، وكما قال 
ر�ســـول اهلل �: »اإن اهلل رفيـــق يحـــب الرفـــق يف الأمر 
كله«، فمن يـــاأت الأمور برفق و�سكينة، اإتباًعا ل�سنن اهلل 
يف الكـــون، واقتـــداء بالهـــدي النبوي تتي�سر لـــه الأمور، 

وتذلل له ال�سعاب.. وكما قال ال�ساعر: 

من ي�صتعن بالرفق يف اأمـــــره

  ي�صتخــرج احلية من وكرها

الرفق

وّطن نف�صك على مواجهة املواقف 

وال�صيطرة على انفعالتك
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اإعداد: التحرير

هذه جمموعة من ال�صهادات اأدىل بها م�صاهري العلماء 

املن�صفني الغربيني، املاأمونـــــــني يف �صهاداتهم، املوثوق 

ا  لكل  ـــــــا، فكانت �صهاداتهم لالإ�صالم دح�صً فيهم علميًّ

رها التاريخ  ا لكل �صبهة،  وكلمـــــــة حق �صطَّ افـــــــراء وردًّ

على األ�صنتهم.

غالد�صتون: القراآن ح�صن اأمان امل�صلمني

مادام هذا القراآن موجوًدا يف اأيدي امل�سلمن فلن ت�ستطيع 

اأوروبـــا ال�سيطرة علـــى ال�سرق، ول اأن تكون يف نف�سها يف 

اأمان. (غالد�صتون، رئي�س وزراء بريطانيا �صابًقا).

كوبلد: الإ�صالم دين العقل

اإنَّ الإ�ســـالم اأكـــرث الأديـــان طواعية وعمليـــة وقربًا اإلى 

العقـــل، وهو الدين الوحيد الـــذي يبلغ بالإن�سانية كل ما 

)اإيفلني كوبلد(.  تن�سده من طماأنينة و�سالم.  

�صمبل: اأوهام القرون الو�صطى

م�سدرهـــا  الإ�ســــالم  عـــن  الغــــرب  اأوهــــام 

مـــــــاري  )اآنـــــــا  خرافات القرون الو�سطى.  

�صمبل عميدة امل�صت�صرقني الأملان(.

باكتول: العامل ل ي�صتطيع ال�صمود اأمام ح�صارة الإ�صالم  

»امل�سلمون ميكنهم اأن ين�سروا ح�سارتهم يف العامل الآن بنف�ص ال�سرعة التي 

ن�شروه���ا بها �شابًقا، ب�شرط اأن يرجعوا اإلى الأخاق التي كانوا عليها حني 

قاموا بدورهم الأول، لأن هذا العامل اخلاوي ل ي�ستطيع ال�سمود اأمام روح 
ح�سارتهم«     )مرماديوك باكتول(.

يابا�صكيبه: الإ�صالم املنقذ الوحيد للعامل

»اإالإ�سالم هو املنقذ الوحيد الذي يحتاج اإليه العامل املعا�سر ليتخل�ص 

مـــن متاهات احل�سارة املادية املعا�سرة، والتـــي لبد اإن ا�ستمرت اأن 

تنتهي بتدمر الإن�سان«.     (املوؤرخ الفرن�صي يابا�صكيبه).

الأمري ت�صارلز: الإ�صالم جزء من تراث اأوروبا

لقـــد �ساعد الإ�سالم على تكوين اأوروبا املعا�سرة، فهو جزء من 

تراثنـــا، ولي�ـــص �سيًئا م�ستقاًل بعيـــًدا عنا، فنحـــن اأبناء الغرب، 

نحتـــاج اإلى اأن يعلِّمنا معّلمون م�سلمـــون كيف نتعلم بقلوبنا كما 

نتعلم بعقولنا.    )الأمري ت�صارلز ويّل عهد بريطانيا(.
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تعـــد الدعـــوة اإلـــى اهلل يف املناطـــق النائيـــة (ال�ساليهات 
واجلواخـــر واملـــزارع) اأر�سية خ�سبة للدعـــاة، ليمار�سوا 
دورهـــم الدعـــوي باملوعظـــة احل�سنة مـــع اأنا�ـــص قلوبهم 
�سافية وفطرتهم �سليمة مل تعكرها زخارف الدنيا ومادية 
املدنية، خا�سة اأن قرابة 30 % من العاملن يف مثل هذه 

املناطق بالكويت غر م�سلمن.

وحتتـــاج الدعـــوة يف هـــذه املناطـــق اإلـــى دعـــاة ربانين، 
ي�سخـــرون وقتهم وجهدهم ملثل هـــذا العمل، ل�سيما اأنهم 
�سيتعاملـــون مـــع اأنا�ص ب�سطـــاء، �سواء كانـــوا م�سلمن اأو 
غـــر ذلك، بحيث يفقه الداعية طبيعة اأهل هذه املناطق، 
واحتياجاتهم و�سلوكياتهم، حتى يتحقق املراد، وهو اإخراج 
غـــر امل�سلمن مـــن عبادة العبـــاد اإلى عبـــادة رب العباد، 
وتعليـــم املهتدين اجلديد تعاليـــم ديننا احلنيف، لأن اجلو 
العـــام هناك مهياأ ب�سكل كبـــر لدخول النا�ص يف دين اهلل 
اأفواجا.. وهذا ما يتحقق بالفعل من خالل جلنة التعريف 

بالإ�سالم.

والدعـــاة اليـــوم مطالبـــون باأن ي�ســـدوا عزمهـــم ويتجهوا 
اإلـــى هذه املناطق بقلبهم وقالبهـــم، لأنهم حتًما �سيجدون 
اأ�سحاب الفطرة ال�سليمة والقلوب ال�سافية غر املتكدرة، 
تناديهـــم وترحب بهـــم، حيث البت�سامـــة اجلميلة العفوية 
الب�سيطـــة، وعليهم يف الوقت ذاتـــه األ ي�ست�سلموا من اأول 
وهلـــة ملجـــرد كلمـــة اأو ت�سرف �ســـادر عن جهـــل، فقلب 
الداعيـــة لبـــد اأن يحمل �سالبة بقدر مـــا يحمل من رقة 

و�سفقة على املدعوين.

اإن طبيعـــة الفئة التي تعي�ص يف املناطق النائية باعتبارهم 
ب�سًرا ك�سائر الب�سر خمتلفة بع�ص ال�سيء عن املدن، فاإلى 
جانـــب اجلو ال�سايف هناك عوامل اأخرى جتعلهم يفكرون 
لالنزلق يف الأفعال املحرمة، اإن كانوا غر م�سلمن، لأنه 
ل عقيـــدة حتكمهـــم ول ديـــن ي�سرهـــم ول مراقبة بينهم 
وبـــن ما يعبدونه، اأما لو كانوا م�سلمن ولي�ص لديهم وعي 
اإمي���اين فه���م موؤهلون للخطر، واآيل���ون لل�شقوط والطريق 

اأمامهم مفتوح للو�سول اإلى احلرام.

فعلينـــا اإذن م�سوؤوليـــة كبرة جتاههم، جتـــاه امل�سلم وغر 
امل�سلـــم يف هـــذه املناطـــق، فالبـــد مـــن توفـــر الأجـــواء 
والإمكانـــات والعوامـــل التـــي حتول بينهم وبـــن الو�سول 
للجرائـــم، والق�ســـاء علـــى تلـــك التـــي تن�سيهـــم فطرتهم 
النقيـــة، فالإن�ســـان اإذا ن�سي فطرته �ســـل، واإذا �سل �سار 
كاحليوان يت�سرف وفـــق غريزته ل يحكمه وازع من عقل 

ول �سمر.

اأحد دعاة اللجنة يقوم بتوزيع الكتب 

الدعوية على املهتدين
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�ساحب هـــذه ال�ســـرة هو املرحـــوم حممد 
عبداملح�ســـن بن ح�سن بن عبداهلل اخلرايف، 
املولود يف منطقة القبلة مبدينة الكويت عام 
1338هـ، املوافق لعام 1919م لعائلة عريقة 

تعود اأ�سولها اإلـــى قرية الزلفي اإحدى قرى 
منطقة جند يف اجلزيـــرة العربية، وكغرها 
مـــن الأ�ســـر الكثـــرة التي كانـــت ترحل اإلى 
الكويـــت طلًبـــا للـــرزق، وفدت اإلـــى الكويت 
يف مطلع القرن الع�سريـــن اإّبان حكم ال�سيخ 
مبـــارك ال�سبـــاح رحمـــه اهلل وكانـــت تتكون 
من اأم ومعهـــا اأربعة اأبناء هم اأحمد، وفالح، 
وح�ســـن، ونا�ســـر جـــد املرَُتَْجـــم له حممد 

عبداملح�سن اخلرايف.

�صريته

اجتـــه الإخـــوة الأربعة اإلى العمـــل يف البحر 
علـــى منت ال�سفن ال�سراعيـــة داخل اخلليــج 
(القطاعة) اأو على مـــنت �سفن ال�سيد ونقل 
الب�سائع وال�سخور، اأو م�سافرين يف رحالت 
اإلـــى الهنـــد واأفريقيـــا، وعندمـــا بلغ حممد 
اخلرايف ال�ساد�سة من عمره التحق بالُكتَّاب 
لتعلم القراآن الكرمي ومبادئ القراءة والكتابة 
واحل�ســـاب، ثم التحـــق مبدر�سة املال حممد 
�سالـــح العجـــري، وكان يف ال�سيف يذهب 
اإلـــى كرات�سي وهناك تعلـــم اللغة الإجنليزية 
وغرهـــا مـــن املهـــارات، ويف عـــام 1928م 

التحق باملدر�سة الأحمدية، ويف عام 1932م 
بداأ م�سرة العمل يف التجارة.

واإذا كان حممـــد عبداملح�ســـن اخلـــرايف قد 
ات�سعـــت رقعـــة اأن�سطته التجاريـــة وتنوعت، 
ا  فاإن اأوجه الإح�سان مل تكن باأقل منها ل كمًّ
ول كيًفا، مثل عمـــارة امل�ساجد، �سواء داخل 
الكويـــت اأو خارجها (يف اأفريقيا 6 م�ساجد، 
ويف اآ�سيـــا 3 م�ساجد، ويف اأوروبا واأمريكا 4 

م�ساجد).

كمـــا قـــام اخلـــرايف برعاية املعوقـــن داخل 
الكويـــت وخارجهـــا، واأن�ساأ املراكـــز الطبية 
وامل�ستو�سفـــات لتقـــدمي الرعايـــة الدائمـــة 
للمر�ســـى العاجزيـــن، وقـــام اأي�ًســـا برعاية 
الأيتام، فاأن�ســـاأ دور الأيتام يف بوركينا فا�سو 
ومايل و�سرلنكا ومالوي، و�ساعد كثًرا من 
اجلمعيات اخلرية يف هذا اخل�سو�ص، كما  
�ساهم يف بناء عديـــد من املراكز الإ�سالمية 
يف بوركينافا�ســـو ومـــالوي وغينيـــا بي�ســـاو 

ومايل، واإندوني�سيا وبنجالد�ص وكمبوديا.

اهتـــم -رحمـــه اهلل- بن�سر العلـــم من خالل 
املدار�ـــص واملعاهد، فبادر اإلى فتح عديد من 
مراكـــز الكمبيوتر داخـــل الكويت وخارجها، 
كمـــا اأدرك اأهميـــة العمـــل يف تنميـــة الأمم، 

فقام ببناء ور�ص التاأهيل ومعاهد التدريب.

قام –رحمـــه اهلل- ببناء منـــازل للفقراء يف 
كل مـــن البحرين ولبنان واألبانيا و�سرلنكا، 
كما قام ببناء  عديد من ال�سالت الريا�سية 
وقاعات املحا�سرات، مثل قاعة حما�سرات 
جلنة التعريـــف بالإ�سالم (الديوانية)، وقدم 
الدعـــم للجـــان اخلرية الكويتيـــة، وا�سرتى 
الأرا�سي واملزارع وملكها للفقراء وامل�ساكن، 
واهتم بن�ســـر العلم داخل الكويت وخارجها، 
وبتحفيظ القراآن الكرمي، حيث تقام م�سابقة 
�سنويـــة حلفظ القراآن الكـــرمي حتت رعايته 
باإ�سراف بيت القـــراآن يف الفحيحيل، واهتم 

بالإ�سهام يف اخلدمات الإعالمية.

ويف اأثناء الغزو العراقي كان له موقف وطني 
م�ســـرف، حيـــث اأنفق ماله لتخفيـــف معاناة 
اأبنـــاء وطنـــه يف حمنتهـــم، كمـــا كان داعًما 

للق�سايا العربية والإ�سالمية.

وفاته 

بعد حيـــاة حافلـــة بالعطاء، وم�ســـرة مليئة 
بالإح�ســـان واخلرات على امتـــداد الرتاب 
الكويتـــي والعـــامل العربـــي والإ�سالمي تويف 
املح�ســـن حممـــد عبداملح�ســـن اخلرايف يف 

ال�ساد�ص من �سبتمرب عام 1993م.

ن نا�صر اخلرايف..صن نا�صر اخلرايف..صن نا�صر اخلرايف.. صحممد عبداملح�صحممد عبداملح�

راعي اليتامى 
والمعاقين والفقراء 

عمر الإن�صان يف الدنيا ق�صري.. ولكن هذا العمر قد يطول مبا يقدمه �صاحبه من 

اأعمال خريية، وكثريون من اأبناء هذا البلد الطيب الكويت اأفنوا حياتهم يف العمل 

اخلريي، فعمَّ هذا اخلري اأنحاء املعمورة، ومل يخُل بلد منه، ومل يكن ُقطر اإل وكان 

للعمل اخلريي الكويتي اأثٌر فيه، ف�صاًل عما بذره الكويتيون داخل بلدهم.. هوؤلء 

الرجال هم حم�صنو الكويت، ولذا فاإننا يف كل عدد �صوف نقدم �صخ�صية من تلك 

ال�صخ�صيات التي بذرت اخلري يف كل مكان لنتن�صم عبري �صريهم العطرة. فت�صبهوا 

بهم اإن مل تكونوا مثلهم.. اإن الت�صبه بالرجال فالح.
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امل�صلمون حول العامل

مملكـــــــة هولندا هي اإحدى دول اأوروبـــــــا الغربية، يحّدها من ال�صمال 

بحـــــــر ال�صمال، ومن ال�صرق دولـــــــة اأملانيا، ومن اجلنوب دولة بلجيكا، 

عا�صمتها اأم�صـــــــردام، وهي من اأكرب مدنها، لغة البلد الر�صمية هي 

اللغة الهولندية، ثم الإجنليزية لغة ثانية.

احتكت هولندا بامل�صلمني يف القرن الـ 16 عند ا�صتعمارها لعدة دول 

ومناطـــــــق اإ�صالمية كاإندوني�صيا ومناطـــــــق من اليمن وعمان وجنوب 

اإفريقيـــــــا، وبع�س الـــــــدول يف جنوب اأمريـــــــكا كال�صورينام التي اعتنق 

كثري من اأهلهـــــــا الإ�صالم عن طريق التجار الهنـــــــود والرقيق الذين 

جلبوا من اإفريقيا واإندوني�صيا.

يف �صنـــــــة 1947 بداأ توافد امل�صلمني على هولنـــــــدا على �صكل بعثات 

طالبية من اإندوني�صيا، ثم بعد احلرب العاملية الثانية بداأت هولندا 

ا�صتقبـــــــال اأفواج من العمال امل�صلمـــــــني الب�صطاء الذين جلبتهم من 

عدة دول اإ�صالمية كاملغرب وتركيا حلاجتها اآنذاك لليد العاملة.

ثم تتابعت هجرات امل�صلمني اإىل هولندا على �صكل لجئني �صيا�صيني 

واإن�صانيني، وراغبني يف اللتحاق باأ�صرهم يف اإطار جتمع عائلي. 

�صهدت فرة اأواخر ال�صبعينيات وبداية الثمانينيات �صحوة كبرية يف 

�صفوف املهاجرين، دفعتهم لتاأ�صي�ـــــــس امل�صاجد واملراكز الإ�صالمية، 

وا�صتقدام الدعاة والأئمة والعلماء من خمتلف الدول الإ�صالمية.

ويف لقائنا مع مدير املركـــــــز الإ�صالمي يف مدينة اأيندهوفن الأ�صتاذ 

عمـــــــرو جنـــــــار �صـــــــوف نحـــــــاول اأن نتعرف على هـــــــذا املركـــــــز واأهدافه 

ون�صاطه... فاإىل التفا�صيل.

بدء نرحب بكم، ونـــــــود اأن حتدثونا عن امل�صلمني  • بـــــــادئ ذي 
املوجودين يف هولندا.  

ت    يبلـــغ عـــدد �ســـكان هولنـــدا 17 مليون ن�سمـــة (ح�ســـب اإح�ساءا
2011 م) 44 % منهـــم لدينيـــون، و28 % كاثوليـــك، و19 % 

بروت�ستــــانـــت، و5 % م�سلمـــون، اأما باقـــي الديانات (هندو�ص، 
بوذيـــون، يهود، جماعات خمتلفة، ن�سارى اأرثوذك�ص... اإلخ) فتبلغ 

ن�سبتهـــا %4 فقـــط.

عمرو حممد جنار (32 �سنة) من مواليد املنطقة ال�سرقية 
باململكـــة املغربية، در�ـــص املرحلة البتدائيـــة يف املغرب ثم 
هاجـــر مـــع اأ�سرته اإلـــى هولندا �سنـــة 1993م، بعد جميئه 
اإلـــى هولندا بـــداأ درا�سة اللغة الهولنديـــة، فتمكن منها يف 
فرتة وجيزة، ثم التحق بالدرا�سة النظامية فدر�ص  املرحلة 
الثانوية، ليتخ�س�ص بعدها يف هند�سة تقنية املعلومات، ثم 

ا�ستكمل درا�سته يف بكالوريو�ص اإدارة الأعمال
.)BBA – Bachelor of Business Administration)

بـــداأ طلـــب العلم ال�سرعي يف املغرب ثـــم يف هولندا، حيث 
التحـــق بعديـــد مـــن الـــدورات ال�سرعيـــة، اإلـــى اأن التحق 
باجلامعـــة الأمريكيـــة املفتوحة ثم بجامعـــة املدينة العاملية 

ملوا�سلة الدرا�سة ال�سرعية.

مدير املركز الإ�صالمي يف هولندا: 

بالدنا أرض 
خصبة لزراعة 

اإلسالم

• اإذا اأردنا اأن نعنون »امل�صلمون يف هولندا.. الواقع والتحديات« 
فماذا ميكن اأن نقول؟

هنـــاك  حتديات م�سدرها هولندا نف�سها، ومنها حتديات م�سدرها 
الأقليات امل�سلمة، ومن اأبرز هذه التحديات التحامل الإعالمي على 
امل�سلمـــن بق�ســـد الت�سهر بهـــم، و�سعود التيـــارات املتطرفة داخل 
هولنـــدا وو�سول بع�سها اإلى مراكـــز يف الربملان الهولندي، واخلوف 
مـــن الإ�ســـالم وامل�سلمن، واإ�سهـــام بع�ص اأبناء اجلاليـــة بت�سرفاتهم 
الالم�سوؤولـــة يف تغذية هذا ال�سعور، والتهجم على حرمات الإ�سالم 
و�سعائـــره ورمـــوزه، وال�سعـــي يف �ســـن قوانـــن جديدة �ســـد املظهر 
الإ�سالمـــي بزعم خمالفته لعادات وتقاليد الدولة (منع النقاب، منع 
دخـــول الفتيات باحلجـــاب اإلى املدار�ص، منع ذبـــح احليوانات على 
الطريقـــة الإ�سالمية، منع ختان الذكـــور)، والعمل على تذويب اأبناء 
اجلاليـــة و�سهرهم يف بوتقة الثقافـــة الأوروبية، وعدم وجود تنظيم 
اإ�سالمي قـــوي يدافع اأمام احلكومات الأوروبية عن حقوق اجلالية، 

بطاقة تعريفية
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و�سرعة تنفيـــذ مطالبها، و�سعف الحتكاك 
والتوا�ســـل الجتماعي مع املجتمع املحيط، 
وقلة امل�ساركـــة يف الأمور التي تهم املجتمع، 
و�سلبيـــة اجلاليـــة و�سعـــف فاعليتهـــا وقلة 
اإنتاجهـــا، وتقوقعها وانغالقهـــا على نف�سها 

وتدين م�ستواها التعليمي والثقايف.

الهولندي  املجتمـــــــع  تقبل  • مـــــــا مدى 
للدعوة اإىل الإ�صالم؟ 

 ال�سعـــب الهولندي من ال�سعوب املت�ساحمة، 
ولذلك فاإن هولندا اأر�ص خ�سبة للدعوة اإلى 
الإ�ســـالم، وفر�سة ثمينة ينبغـــي للمح�سنن 
والدعاة اغتنامها، خ�سو�ًسا مع ازدياد عدد 
الهولنديـــن الذيـــن ي�ساألـــون عـــن الإ�سالم، 
وعـــدم تردد كثر منهـــم يف الدخول يف دين 
اهلل تعالـــى اإذا عر�ص عليهم بطريقة علمية 

مقنعة وباأ�سلوب ح�سن. 

ويف املقابـــل فـــاإن هـــذا املجتمـــع مبادياتـــه 
واأيديولوجياتـــه ومفاتنه يـــكاد يفتك ببع�ص 
امل�سلمـــن ويق�ســـي على هويتهـــم ويقتلعهم 
مـــن جذورهم، لذلك لبد من و�سع اخلطط 
تلـــو اخلطط للحفاظ علـــى هوية امل�سلمن، 
وكذلـــك العمل على دعوة غر امل�سلمن اإلى 

الإ�سالم وتعريفهم ب�سماحة الإ�سالم.

وقـــد اأ�سلم -بف�ســـل اهلل- اآلف الهولندين 
ب�ســـب احتكاكهـــم ببع�ـــص امل�سلمـــن الذين 
متثلوا الإ�ســـالم يف اأخالقهم و�سلوكهم، كما 
كان للموؤ�س�ســـات الإ�سالميـــة دور كبـــر يف 
اإ�ســـالم عديد من الهولنديـــن بعد اأن كانت 
جهودهـــم يف الغالب من�سبة علـــى العتناء 
برتبية وتوعية امل�سلمـــن يف املهجر باأ�سول 

دينهم. 

• ما اأكرث اأ�صئلة املجتمع الهولندي عن 
الإ�صالم �صيوًعا؟ 

تختلـــف اأ�سئلة الهولنديـــن ح�سب م�ساربهم 
وخلفياتهـــم الثقافيـــة، فمنهـــم مـــن ي�ســـاأل 
عـــن احلكمة مـــن بع�ص الأحـــكام ال�سرعية 
كال�سيام وحرمة اخلمر واأكل حلم اخلنزير، 
ومنهم مـــن ي�ساأل عن بع�ـــص ال�سبهات التي 
ا�ستقاهـــا من و�سائل الإعـــالم كالتمييز بن 

املراأة والرجل والإرهاب والتخلف ال�سيا�سي 
والقت�ســـادي يف الدول العربية والإ�سالمية 

ب�سبب انت�سابها لل�سريعة الإ�سالمية.

• كيـــــــف ي�صتطيـــــــع امل�صلمون يف هولندا 
احلفاظ على الهوية الإ�صالمية؟ 

هناك عدة و�سائل حاولنا من خاللها احلفاظ 
علـــى هويتنـــا، ومنهـــا و�ســـع ا�سرتاتيجيات 
واملوؤ�س�ســـات  املراكـــز  وتاأ�سي�ـــص  �ساملـــة، 
الإ�سالميـــة، واإن�ســـاء املدار�ـــص واملوؤ�س�سات 
التعليميـــة، وتاأهيــــــــل الكوادر وتخريجهـــــا 
(�سرعية وغرها) والعناية بكفاءاتهم، ون�سر 
الوعي الدعوي والعلمي يف اأو�شاط املجتمع، 
والعتنـــاء باللغـــة العربية والقـــراآن والعلوم 

ال�سرعية والتاريخ.

املركز؟ اإن�صاء  فكرة  عن  • ماذا 
يعتـــرب مركز الفرقان الثقايف الإ�سالمي اأول 
مركز اإ�سالمي ي�سيد من اأ�سا�سه يف هولندا، 
وقـــد جاءت فكـــرة الإن�ســـاء بعـــد اأن تكاثر 
عدد امل�سلمـــن يف مدينة اأيندهوفن، وكانت 
احلاجـــة ما�سة ملكان ي�سع لالأعداد املتزايدة 
مـــن امل�سلمن، ويحتوي على ف�سول درا�سية 
لتدري�ـــص اأبناء امل�سلمن، كما لحت يف ذلك 
الوقـــت فكـــرة تاأ�سي�ـــص املعاهـــد ال�سرعية، 
واإقامـــة الدورات ال�سرعية، فتم وهلل احلمد 

اإن�ساء املركز �سنة 1990م.

مع امل�صلمني  املركز  تفاعل  مـــــــدى  • ما 
ا؟  وغري امل�صلمني دعويًّ

ي�سعـــى املركز لتقدمي عديـــد من اخلدمات 
التـــي حتتاجهـــا الأقليـــة امل�سلمـــة يف مدينة 
اأيندهوفـــن وما حولهـــا من املـــدن والقرى، 
كما ينظـــم عديًدا من الربامـــج العامة على 
ال�سعيدين الوطنـــي والأوروبي، فعلى �سبيل 
التعليميـــة  الربامـــج  مـــن  ي�ستفيـــد  املثـــال 
والدعويـــة داخل املركز مـــا يقرب من 900 
طالـــب وطالبة، واأكرث من 4000 �سخ�ص يف 
الـــدورات ال�سرعية وي�ســـارك الع�سرات يف 

الربامج املختلفة التي ينفذها املركز. 

التي يتبعها املركز  الو�صائل  عن  • ماذا 
يف دعوة غري امل�صلمني؟ 

و�سعت املوؤ�س�سة كثًرا من الربامج لتعريف 
غر امل�سلمـــن بالإ�سالم من اأهمها برنامج، 
»تعـــرف علـــى الإ�سالم« الـــذي يحتوي على 
جمموعة من احلمالت الدعوية والجتماعية 
والتثقيفية تقام يف فرتات خمتلفة من ال�سنة 

على ال�سعيدين املحلي والوطني.

امل�صلمني اجلدد  املركـــــــز  يتابـــــــع  • هـــــــل 
ويرعاهم؟ وما الربامـــــــج املقدمة لهم 

لتثبيتهم على دينهم اجلديد ودجمهم 

يف البوتقة الإ�صالمية؟ 

يتعامـــل املركز مـــع امل�سلم اجلديد وفق عدة 
خطـــوات، فقبل اعتناق الإ�ســـالم نو�سح له 
بع�ـــص الأ�سا�سيات، ويـــزود ببع�ص الن�سائح 
التي يحتـــاج اإليها يف بداية حياته اجلديدة، 
وبعد نطـــق ال�سهادتن ميالأ ا�ستمارة امل�سلم 
اجلديد، ويتم اإدخـــال بياناته ال�سخ�سية يف 
برنامـــج على احلا�ســـوب، ويربـــط مبا�سرة 
ب�سديق يتابعه ويتوا�سل معه، ويهدى حقيبة 
حتتـــوي على كتيبات واأقرا�ـــص مرنة يحتاج 
اإليها يف بداية اإ�سالمه، وحتتوي على برامج 
ودرو�ـــص تاأهيليـــة للم�سلم اجلديـــد، ويعتني 
املركز بامل�سلم كذلك عن طريق جلنة خا�سة 
مهمتها متابعته وحل م�ساكله، وتنظم لقاءات 
تعارفية بـــن امل�سلمن اجلدد يتبادلون فيها 
الأفـــكار ويناق�سون اأمورهـــم العامة، ويعتني 
كذلـــك بامل�سلم اجلديـــد وعائلته يف الأعياد 
الإ�سالميـــة بتنظيـــم حفـــالت خا�ســـة بهم، 
وت�سعى املوؤ�س�سة لتوجيه املوؤ�س�سات الأخرى 
لالعتنـــاء بامل�سلـــم اجلديـــد، خ�سو�ًســـا يف 

ال�سنوات الأولى من اإ�سالمه.

حتامل اإعـــالمي.. تهميـــ�س..  اإ�صالمــوفوبيا.. 

حتديات هولندية تع�صف باجلالية امل�صلمة

106-Dec. 2011.indd   33 11/23/11   10:23:52 AM



د. م�صعود �صربي

    Info@albushraa.com

والدي 
يتعامل بالربا؟.. 

ماذا أفعل

العدد )106( ــ دي�سمرب 2011 ــ حمرم 341433

ا�صت�صارات دعوية

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.. اأنا �ساب من الطبقة املتو�سطة، 
يل ثالثـــة اإخـــوة، اأحدهـــم معـــي يف اجلامعـــة والثـــاين يف املرحلة 
البتدائيـــة، والثالث يف الثانويـــة، وكلنا ندر�ص يف مدار�ص وجامعات 
خا�ســـة، واأبـــي يف ال�ستن من عمره، وقد تقاعد بعـــد اأن اأُخرج من 
من�سبه العايل يف الدولة قبل عدة �سنوات ب�سبب اأمانته ونزاهته. 

امل�سكلـــة اأنـــه ي�سع جزًءا كبًرا من ماله كودائـــع يف البنوك الربوية، 
كما اأنه ل يدفع زكاة ماله، وبالكاد يخرج �شدقة، اأنا اأتفهم ال�شغوط 
التـــي يخ�ســـع لها، فراتبـــه التقاعـــدي ل يغطي اإل ربـــع امل�ساريف 
ال�سهريـــة، وهـــو يعتمد على الودائـــع التي ي�سعهـــا وا�ستثماراته يف 
حمافـــظ لتلك البنوك يف �ســـد النق�ص الكبر يف امل�سروف، اإ�سافة 
اإلـــى دخل غـــر ثابت وقليل من عقارات ورثهـــا، ومع ت�ساعد تكلفة 
املعي�سة ب�سكل م�سطرد- ويف الآونة الأخرة خ�سو�ًسا- اإ�سافة اإلى 
اأنه مازال هناك م�ساريف مطلوبة لتعليم اإخوتي وزواجهم، مع عدم 
وجود مورد رزق جديد متوقع �سوى عملي، فقد وفقت لإيجاد عمل 
ا اإقناع اأبي باإيقاف املورد  ب�سكل �سريع بعد تخرجي، ي�سعب علي جدًّ
احلـــرام، بالطبع اأبي يف الغالب ي�سوق اأعذاًرا للرد عليها، مثل دفعه 
ال�سرائـــب كبديـــل عن الزكاة اأو اأنه ياأخذ بالفتاوى التي جتيز ودائع 

البنوك، والفائدة التي ياأخذها بالكاد تغطي معدل الت�سخم.

 وقـــد تعبت مـــن كرثة �ســـوق الأدلة ال�سرعيـــة وتذكره بـــاأن الرزق 
مكتوب وحمدد من اهلل، واأن ما ياأتي باحلالل هو نف�ص الذي �سياأتي 
باحلـــرام مع فرق غ�ســـب اهلل وحمق الربا، وهو مـــا نلم�ص اأثره يف 
اأمـــور كثرة يف حياتنا، وعندمـــا اأحا�سره بالردود يعود اإلى تذكري 
ب�سعوبة احلال وما �سبق اأن بينته، وغالًبا ما يحتد النقا�ص ويغ�سب 
اأو يكتئب، حتى اإنني �سرت اأحترج اأو بالأحرى اأجتنب اخلو�ص معه 
يف املو�سوع، خا�سة اأنه يف ال�ستن من عمره ويعاين من م�ساعفات 

متعلقة بالتدخن و�سبق اأن اأ�سيب بجلطة خفيفة يف القلب. 

بقـــي اأن اذكـــر اأنه كان قـــد عانى من فرتة �سعبـــة يف �سغره حينما 
اقرت�ـــص والـــده لي�ستثمـــر يف زراعة اأر�ـــص وقـــام ال�سهاينة بتدمر 
املزروعـــات ممـــا عر�ـــص عائلة جـــدي ل�سغوطـــات ماليـــة �سديدة 
ال�سعوبة يف حينها بعدما كانت احلال مي�سورة، واأظن اأن ذلك ترك 

اأثًرا عميًقا يف نف�سه.

 مـــا العمل؟ وكيف اأدعو اأبي؟ وب�سراحة اأنا ل اأعلم ما �ستكون عليه 
ردود اأفعـــال اأهلـــي اإن وافقني ؟حتى اإنني �ســـرت اأخاف اأحياًنا من 

نتائج اأن ي�ستجيب يل؟

اأحمد ـ �صورية ال�صــــوؤال:
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الأخ العزيـــــــز..  اجعلنـــــــي اأمهـــــــد لالإجابـــــــة 

باأمرين 

الأول: هـــذا احلر�ـــص الإميـــاين علـــى حل 
الطعـــام وال�ســـراب واملك�سب مـــن عالمات 
الإميـــان ال�سادق، وحـــن طلب �سعد بن اأبي 
وقا�ص من الر�ســـول �: اجعلني م�ستجاب 
الدعـــوة قـــال �: يا �سعـــد، اأطب مطعمك 
تكن م�ستجـــاب الدعوة، والذي نف�ص حممد 
بيـــده اإن العبـــد ليقذف اللقمـــة احلرام يف 
جوفه ما يتقبل منه عمل اأربعن يوًما، واأميا 
عبـــد نبت حلمه من �سحت فالنار اأولــى به. 

(رواه الطرباين).

الثاين: اأنه يجب علينا اأن ننظر يف م�سكالتنا 
ب�ســـكل �سمويل، فلي�ســـت الق�سية هنا حكم 
باحلل واحلرمـــة، ول اأن نقنع النا�ص، ولهذا 
كان مـــن و�سايـــا الإمام ابن القيـــم يف اآداب 
املفتـــي اأن يدل على البديل املباح عند الفتيا 
باملحرم، فقد حرم اهلل الزنى، واأباح الزواج، 
وحرم �ســـرب اخلمر وامل�سكـــرات، واأباح ما 
عداهما من امل�سروبات التي ل تكاد تعد ول 
حت�سى، وحـــرم اأكل اخلنزير والكلب وامليتة 
وكل ذي نـــاب من ال�سباع، وما �سواها مباح، 
ا من  فتكـــون دائرة املبـــاح اأو�سع بكثـــر جدًّ
دائرة احلرام  {لكيال يكون للنا�ص على اهلل 

حجة بعد الر�سل}.

وهذا هو املدخل ال�سحيح للتقومي والدعوة، 
واأن يتجـــاوز خطـــاب الدعـــوة بيـــان احلكم 
باحلل واحلرمـــة، اإلى اأن يوجد البديل، واأن 
يظهـــر الإجـــراءات التنفيذيـــة العملية التي 
ت�ساعـــد النا�ـــص علـــى اأن يعي�ســـوا حياتهم، 
فكل مق�ســـد ب�سري فطري هـــو موجود يف 
الإ�سالم، واإمنـــا يكون العجز يف بيان الأمر، 
ولهـــذا اأ�سباب منها احلميـــة والع�سبية دون 
الـــرتوي، والفهـــم ال�سيئ ملعنـــى التوكل على 
اهلل، فـــكل ترك للحرام ل يلزم معه اأن يكون 
النا�ـــص فقراء ل يجدون مـــا ياأكلون، بل من 
التـــوكل البحث عن البدائـــل املباحة، وعدم 
اندمـــاج الفكر الإ�سالمـــي يف بع�ص املواقف 

مـــع واقع النا�ص ومعا�سهـــم، وكاأن الن�سو�ص 
ال�سرعيـــة م�سلطة على رقـــاب اخللق، وهي 
يف ذاتهـــا رحمة كما تثبت هـــي ذاتها، وكما 
بـــن ذلـــك علمـــاء ال�سريعـــة �سلًفـــا وخلًفا، 
فالناظر ل�سريعة الإ�سالم يجد اأن الأ�سل يف 
العبـــادات التحرمي، لأن هذا حق هلل تعالى، 
ويف املعامالت الإباحة، لأنها حتقق م�سالح 
العبـــاد، با�ستثنـــاء بع�ـــص املحظـــورات مـــن 
التعامـــل بالربا والغ�ـــص والتدلي�ص وغرها، 
وهذا يعني اأنه يف تعاملنا مع ق�سايانا هناك 
اجتاهـــان، الأول هو اإنـــزال الن�سو�ص– مع 
اختالف الفهـــم لها– على الواقـــع، والثاين 
النظـــر اإلى واقع النا�ـــص وت�سحيح مواقفهم 

وفق الروؤية ال�سرعية. 

والأول– يف ظنـــي– ميثـــل بيـــان الأحـــكام 
ال�سرعية، بينما ميثـــل الثاين اجتاه الإفتاء، 
خا�سة يف جانب املعامالت املالية، وهو– يف 
ح�سبي- يحتاج اإلـــى جهد كبر من علمائنا 

يف التنظر، ثم التفعيل يف واقع النا�ص.

يل  عنهـــا  تتحـــدث  التـــي  م�سكلتـــك  ويف 
مالحظات:

الأولـــى: اأنه من الواجب عليك اإي�سال الثقة 
باهلل، واليقن به، والتوكل عليه عند والدك، 
خا�سة فيما يخ�ص جمال الرزق، وقد يكون 
هذا من خالل بع�ص ال�سرائط، وممن يجيد 
احلديـــث اإلى قلوب النا�ـــص اأو ممن يتقبلهم 
مـــن الدعـــاة، لي�ـــص فح�ســـب ممـــن يجيـــد 
احلديـــث، ولكن ممن له قبـــول عنده، فهذا 

متهيد للتغير.

الثانية: البحث عن بنوك اإ�سالمية، اأو- على 
اأقل تقدي- فروع اإ�سالمية ميكن ال�ستفادة 
من الأرباح فيها حتى تي�سر على والدك اأمور 
املعا�ص، فاإخـــراج النا�ص من احلرام– وعلى 
�سبيل الظن- اإلى احلالل املباح واجب، واأن 
جتتهـــد اأنت، وتعـــرف عناوين تلـــك البنوك 
وفروعها وكيفية التعامل معها، بحيث يكون 
معـــك بيانـــات كاملة عنـــد ا�ستف�سار والدك 
عن الفارق بن هـــذا وذاك، وكيفية التعامل 

مـــع البنوك الإ�سالمية اأو الفروع الإ�سالمية 
من البنوك الأخرى اإن اقتنع.

الثالثـــة: اإ�ســـراك اإخوتك معـــك يف حل تلك 
امل�سكلة القت�سادية، فقد يكون هناك تفكر 
بقيـــام م�سروع �سغر يدر على البيت دخاًل، 
اأو قيـــام بع�سهـــم ببع�ص الأعمـــال التي تدر 
لـــه م�ساريـــف الدرا�سة مثـــاًل، اأو العمل يف 
الإجازة ال�سيفية، لالبتعاد عن احلرام اأو ما 
فيـــه �سبهة، ولتتكاتف الأيدي يف اإيجاد حل، 
فاإن احلاجة والفقر يدفعان والدك للتعامل 
مـــع البنـــك الربوي، توفـــًرا للقمـــة العي�ص 
املكلف بهـــا، وهو ابن ال�ستن عاًما، ومن يف 
�سنه قد يكتفي باجللو�ص يف بيته، وينتظر اأن 

ينفق عليه اأولده.

الرابعة: قد يكون من املقبول اأن تقبل زكوات 
الأمـــوال لإخوتك، لأنهم طلبة علم، كما ن�ص 

على ذلك كثر من الفقهاء.

اخلام�ســـة: اعتمـــاد ثقافة القت�ســـاد، فقد 
يعي�ص النا�ص كفاًفا، على اأن يحفظوا دينهم، 
ول حتملوا الوالد اإل ال�سرورات واحلاجيات، 
واأن تخففـــوا من الأمـــور الكمالية، حتى اإذا 
تخـــرج الإخـــوان، وجرى الرزق بـــن اأيديهم 

ا�سرتوا ما ي�ساءون ما دام مباًحا.

ال�ساد�سة: اجللو�ص مع اإخوانك والتفكر يف 
كيفيـــة حل امل�سكلة، فرمبـــا جتد عندهم ما 
لي�ص عنـــدك، وكذلك اأي�سا طـــرح املو�سوع 

على من تثق فيهم ممن تظنهم �ساحلن.

ويف اخلتـــام اأهم�ص يف اأذنك بقويل: اإن كنت 
تخـــاف من ا�ستجابة والدك لك، واأنت الذي 
تدعـــوه اإلى هذا الأمـــر، فاإن هناك خلاًل يف 
نف�ســـك، واجـــب عليـــك عالجـــه، واأن يكون 
توكلـــك على اهلل اأعلى مما اأنت عليه بكثر، 
فعندك اقتناع فكري وعقلي، ولكن القتناع 
القلبـــي يحتاج اإلى مزيد دفـــع وجهاد منك، 
امتثـــاًل لأمر اهلل.. وفقك اهلل واأعانك، ويف 
انتظـــار متابعتك لنـــا.. ول تن�سنا من �سالح 

دعائك.

الإجــابـــة
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�صورة وتعليق

ا ال�صالة..  كم نحن  د. جا�صم الكندري يعلم مهتدًيا اأمريكًيّ

بحاجة اإىل اأمثال هذا النموذج الكويتي الرائع!

اأعزاءنا القراء.. 

نظًرا لأهمية تاأثر ال�سورة يف الدعوة اليوم، اأفردت »الب�سرى« هذا الباب للتوا�سل 
معكم يف التعليق على هذه ال�سور، ون�سر اأف�سل تعليق ي�سل اإلى املجلة عن طريق 

   Info@albushraa.com :الربيد الإلكرتوين
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حلظات الهداية

حممد طــــه خاطر

اأي حب هذا الذي ملك �صغاف القلوب؟!

اأي ود هـــــــذا الذي بعـــــــث يف النفو�س قطرات 

الندى؟!

اأي مزيـــــــج هذا؟!  بـــــــل اأي عطف ذلك الذي 

�صكـــــــن القلبني مًعـــــــا فجمعهمـــــــا على كلمة 

التوحيد؟! »اأ�صهد اأن ل اإله اإل اهلل.. واأ�صهد 

اأن حممًدا ر�صول اهلل«.

حب الإ�سالم ما بعـــده حب.. هو حب النور 
والهدايـــة، هو حـــب ال�سعادة، حـــب النقاء، 
حـــب ال�سهادتن، حب القـــراآن وال�سنة، حب 
الر�ســـوان واجلنـــة، ذلك حب الـــزواج على 

�سرع اهلل و�سنة نبيه الكرمي �.

بعـــد اأن ر�ســـي بـــاهلل ربًّـــا وبالإ�ســـالم ديًنا 
�سعـــادة  كاأن  ور�ســـوًل  نبيًّـــا   � ومبحمـــد 
الدنيـــا كلهـــا �سكنت قلبـــه، ومل يبـــق له اإل 
تكويـــن اأ�سرة م�سلمة، تعي�ـــص وحتيا ومتوت 
علـــى التوحيـــد، فبداأ احللم يـــراوده بكيفية 
احل�سول علـــى نواة هذه الأ�ســـرة، األ وهي 
الزوجـــة امل�سلمة ال�ساحلـــة التقية، �ساحبة 
املوا�سفات والرتبيـــة الإ�سالمية كما عرفها 

بعـــد اإ�سالمه، يريدها ملتزمة، وذات اأخالق 
عاليـــة، ويف�سل اأن تكـــون حافظة بع�ًسا من 

القراآن الكرمي.

املهتـــدي »حممـــد« اأحب الطـــالع والقراءة 
وتعلم مبـــادئ الإ�سالم والتعمق فيها بعد اأن 
اأ�سلم.. وقعت يف يده جملة دعوية ت�سدرها 
جلنـــة التعريـــف بالإ�سالم بلغـــة التلغو وهي 
جملـــة »الهـــالل«، و�سمـــن �سفحـــات هـــذه 
املجلـــة ق�ســـة م�سلمـــة جديـــدة مـــن نف�ـــص 
جاليته تتحدث عن التزامها وتفوقها وحبها 
لالإ�سالم، فرح حممد اأ�سد الفرح وا�ستب�سر 
خًرا، حيث وجـــد الإن�سانة التي ر�سمها يف 

خميلته لتكون �سريكة له يف احلياة.

اختـــار طريًقا �سحيًحا ميهد له الزواج بهذه 
الفتاة، فكما يقولون »جاء من الباب«، والباب 
هذا هو الداعية عزيز الرحمن مدير حترير 
جملـــة الهالل، فحدثه عـــن رغبته، فما كان 
مـــن الداعية اإل اأن قام بتو�سيل ر�سالته اإلى 

هذه املهتدية.

ال�سيء املفرح يف هذا الأمر هو توافق اأمنيات 
الثنـــن مًعا.. فقـــد كانت تدعو اهلل اأن مين 

عليهـــا بزوج م�سلـــم �سالح يحـــب الإ�سالم، 
نعم لقد اأرادته يحب اهلل والإ�سالم والقراآن 

وال�سنة.. يحب النور والإميان واجلنة.

والتقـــت اإرادة الطرفـــن مًعـــا ليق�ســـي اهلل 
اأمـــًرا كان مفعـــوًل، فتقـــدم اإليهـــا وخطبها 
ب�سحبـــة جمموعة من اأفـــراد جاليته ودعاة 
جلنـــة التعريف بالإ�سالم.. ثم عقد قرانهما 
وتزوجا علـــى �سنة اهلل ور�سولـــه وكانا على 
موعـــد لالحتفال بهذا احلـــدث ال�سعيد يف 
اللجنـــة، حيث وجد مـــن اإخوانه ما مل يجده 
�سابًقـــا مـــن احلفـــاوة والهتمـــام والتهاين 
والهدايـــا، و�ساركـــه جميع موظفـــي اللجنة 

ودعاتها وامل�سوؤولن فرحته.

وقف »املعر�ـــص« حممد بن اجلميع يتحدث 
عن ق�سة زواجه، حيث قال اإنه مل يجد هذا 
التاآلف والتاآخي يف عقيدته ال�سابقة، فهناك 
فروق بـــن الطبقات حتـــى يف العبادة، وكل 
اإن�سان يهتم ب�ساأنه، موؤكًدا اأن ما وجده اليوم 
نقطـــة حتـــول يف حياته اجلديـــدة التي بداأ 

ميالدها عند دخوله الإ�سالم.

 اأ�صكنتهما ع�س الزوجية

»التعريف باإلسالم«

أنشأت أسرة مسلمة

106-Dec. 2011.indd   37 11/23/11   10:24:02 AM



العدد )106( ــ دي�سمرب 2011 ــ حمرم 381433

م�صاريع دعوية

انت�ســـرت النوادي الريا�سيـــة واملعاهد ال�سحية 
وازداد اأعداد مرتاديها، وبالطبع منهم م�سلمون 
ومنهـــم غـــر م�سلمـــن.. فهل فكـــرت يف دعوة 
غـــر امل�سلمـــن منهـــم اإلـــى الإ�ســـالم بو�سائل 
دعويـــة ب�سيطة؟ مـــا عليـــك اإل اأن حتمل معك 
يف حقيبتك الريا�سيـــة بع�ص الكتب والن�سرات 
واملل�سقـــات والأقرا�ص املمغنطـــة (ال�سيديهات 
الدعويـــة) التي تبن مبادئ الإ�ســـالم وتعاليمه 

ب�سورة مب�سطة. 

فالكتيبـــات ال�سغـــرة اأكـــرث اإغراء للقـــراءة من 
الكتـــب الكبـــرة، بـــل قارئهـــا ي�ستوعبهـــا لقلة 
حمتوياتهـــا، وهنا يبـــداأ ت�ساوؤله عـــن الإ�سالم، 
وكذلـــك تقوم الن�سرات بهـــذا الدور، خا�سة اإذا 
كانت حتتوى على اآيـــات الإعجاز العلمي، فهي 

اأكرث جاذبية للقارئ.

واملل�ســـق الدعـــوي له تاأثر ال�سحـــر على نف�ص 
قارئه، خا�سة اإذا كان يحتوي على اآية قراآنية اأو 
حديث به �سماحة الإ�سالم وي�سره.. ويف�سل اأن 
تكون الآية القراآنية اأو احلديث مرتجمن لأكرث 
مـــن لغة.. ول نن�ســـى يف هذا ال�ســـدد الو�سيلة 
الدعويـــة التي ينبغي اأن تكون عنوان كل م�سلم، 
وهي البت�سامة والب�سا�سة عند مقابلة الآخرين، 
و�سدق القائل �سبحانه وتعالى: {َوَما اأَْر�َسلْنَاَك 

اإِلَّ َرْحَمًة ِللَْعامَلَِن}

الدع����وة   
في النوادي 

الرياضية!
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م�صاهري اهتدوا

ا�ستهـــر يف فرقـــة Bad Boys الأمريكيـــة، 
وكان م�سهـــوًرا با�سم Loon، غرَّ ا�سمه اإلى 
اأمـــر بعـــد اأن اعتنـــق الإ�ســـالم.. بعد ذلك 
اأ�سلمـــت زوجته واأبناوؤه.. التقى اأئمة احلرم، 

ومل حتمله قدماه وهو يقف اأمام الكعبة.

قبـــل اأن يعلن loon اإ�سالمـــه كان قد باع 7 
ماليـــن ن�سخة مـــن الأ�سطوانـــات الغنائية 
واكت�سب �سهرة وا�سعة يف املجتمع الأمريكي، 
ومل تقف تلك ال�سهرة ول الرثوة املالية الهائلة 
التي كان يح�سل عليهـــا من ممار�سة الغناء 
داخل اأمريـــكا وخارجها عائًقا اأمام اعتناقه 

الدين الإ�سالمي والنطق بال�سهادتن.

املغنـــي الأمريكي ت�سو�سي هوكنز )34 عاًما( 
ال�سهر بـ»لـــوون« الذي اأب�ســـر طريق النور 
والهدايـــة قبـــل نحـــو 7 اأ�سهـــر، وزار مكـــة 
املكرمة واملدينـــة املنورة يقول: »كنت اأحظى 

ب�سهرة وا�سعـــة يف الو�سط الأمريكي ب�سبب 
الغنـــاء وحققت جناًحا باهًرا يف هذا املجال 
حتـــى اأ�سبحت من اأف�ســـل ع�سرة مغنن يف 
اأمريكا ح�سب ا�ستفتاءات الو�سائل الإعالمية 
الأمريكية.. وزادت �سهرتي عندما غنيت مع 
املطرب العاملي باف دادي وجتاوزت مبيعات 
اأغاينَّ �سقف �سبعة مالين اأ�سطوانة، وكتبت 

52 اأغنية متنوعة.

ورغـــم املـــال وال�سهـــرة مل اأجـــد ال�سعـــادة 
والطماأنينة يف داخلي.. حتى زرت العا�سمة 
الإماراتيـــة اأبوظبي قبل نحـــو �سبعة اأ�سهر، 
وهنـــاك تاأثرت بثقافة امل�سلمن وكنت اأ�سمع 
الأذان، واأرى النا�ـــص يذهبـــون لأداء ال�سالة 
يف امل�ساجـــد، وهـــم متم�سكـــون بالأخـــالق 
احل�سنة والتعامل الطيب، وهنا بداأت اأ�ساأل 
عـــن حقيقة هـــذا الديـــن، وهل هـــو خا�ص 

بالعـــرب فقـــط؟ ووجـــدت الإجابـــة اأنه دين 
يحتـــوي اجلميع دون اختالف بـــن جن�سية 

واأخرى.

وبعد تفكر عميـــق اأ�سهرت اإ�سالمي واأديت 
اأول �سالة بعد عودتـــي اإلى مقر اإقامتي يف 
نيويورك، وهناك تغرت حياتي بالكامل بعد 
اأن تركت الغناء والطرب وانعزلت متاًما عن 
هـــذه البيئة التي ع�ست يف اأجوائها قرابة الـ 
17 عاًما، حيث اأ�سعر الآن بالراحة النف�سية 

والطماأنينة التـــي كنت اأن�سدها منذ �سنوات 
طويلة، خا�سة بعد اأن اأ�سهرت زوجتي وابني 

اإ�سالمهما اأي�ًسا.

عبـــــادة نــــــــوح

ر�صالتي للم�صلمني: 

ل تغروا بح�صارة الغرب 

ول بعاداته

بعد اأن هـــــداه اهلل لالإ�صـــــالم

: LOON املغني الأمريكي

7 ماليين أسطوانة غنائية .. 
تهاوت أمام اإلســالم!
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غني عن البيان اأن جلنة التعريف بالإ�سالم 
اإحـــدى اللجـــان اخلرية التابعـــة جلمعية 
النجاة اخلرية، ويتمثل عملها يف التعريف 

بالإ�سالم لغر امل�سلمن.

يف بدايـــة عملهـــا كان عـــدد املهتديـــن يف 
ال�سنـــة ي�ســـل اإلى 300 �سخ�ـــص، ومبرور 
الأيـــام زاد ن�ساطهـــا، وانعك�ـــص هذا على 
عدد الذين يدخلـــون يف الإ�سالم، فاأ�سبح 
الرقم بالآلف �سنويًّا، وما كان هذا ليكون 
اإل لأن اللجنة متتاز باأ�سلوبها الهادئ الذي 
يت�سم باحلكمة واملوعظـــة احل�سنة، بعيًدا 
عن ال�سو�ساء الإعالمية اأو الت�سوي�ص على 
الأديـــان الأخـــرى، واعتمادهـــا يف دعوتها 
علـــى اإظهـــار �سماحـــة الإ�ســـالم وعدالته 
و�سدقه واإر�ساء مبادئه احلقة، واختيارها 
لنخبـــة من الدعـــاة املوؤهلن وذوي اخلربة 
يف جمال دعـــوة غر امل�سلمـــن، وا�سعن 
�سمـــن برناجمهـــم مـــا اأر�ســـاه املوؤ�س�سون 
للجنـــة التعريف بالإ�سالم مـــن اأمثال العم 
اأحمـــد �سعـــد اجلا�ســـر موؤ�س�ـــص جمعيـــة 
النجـــاة اخلريـــة، والعم يو�ســـف احلجي 
رئي�ـــص الهيئة اخلرية الإ�سالمية العاملية، 
وغرهما ممن �ساروا علـــى نهج الت�سامح 
والدعوة باحلكمة واملوعظة احل�سنة بعيًدا 
عن الغلـــو والتطرف، وهم ميثلون الكوكبة 
الأولـــى مـــن دعـــاة الكويـــت املعروفـــن، 
متخذيـــن من قوله تعالى: {اْدُع اإِِلى �َسِبيِل 
�َسنَِة َوَجاِدلُْهم  ْكَمِة َوامْلَْوِعَظِة احْلَ َربَِّك ِباحْلِ
ِبالَِّتـــي ِهـــَي اأَْح�َســـُن...} نربا�ًســـا للدعوة 
والعطاء لرفـــع راية الإ�سالم عالية خفاقة 
لإر�ســـاد اإخوانهـــم يف الإن�سانيـــة من غر 

امل�سلمن اإلى ر�سالة ال�سماء.

رسالة 
»التعريف باإلسالم«

جرب اخلالدي

أن جلنة التعريف بالإ�سالم  أن جلنة التعريف بالإ�سالم غني عن البيان  أن جلنة التعريف بالإ�سالم غني عن البيان 
ة جلمعية ـــة جلمعية ـــة جلمعية  ـــية التابعـــية التابع ية التابعرية التابعر ران اخلران اخل ان اخلـــان اخلـــ ـــدى اللجـــدى اللج دى اللجـــدى اللجـــ ـــإحـــإح إحاإحا

رسالة 
»التعريف باإلسالم«

أن جلنة التعريف بالإ�سالم اأن جلنة التعريف بالإ�سالم أن جلنة التعريف بالإ�سالم  أن جلنة التعريف بالإ�سالم غني عن البيان  أن جلنة التعريف بالإ�سالم اأن جلنة التعريف بالإ�سالم أن جلنة التعريف بالإ�سالم غني عن البيان  أن جلنة التعريف بالإ�سالم اأن جلنة التعريف بالإ�سالم غني عن البيان 

جرب اخلالدي
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الإ�ســـالم  علـــى  للتعـــرف  حما�ســـي  زاد 
ودعـــوة الآخريـــن اإليـــه بعـــد ان�سمامـــي 
اإلـــى اجلمعيـــة الدعوية الكنديـــة يف ق�سم 
عالقـــات امل�ساهر، ولـــدّي م�سروع دعوي 
يف هـــذا املجال، وهو دعوة م�ساهر الغناء 
والفن اإلى التعـــرف على الإ�سالم ومبادئه 

ال�سمحة. 

واأخـــًرا.. هـــذه كلمـــة لـــكل �ســـاب م�سلم 
وم�سلمـــة: ل تتاأثروا بح�ســـارة الغرب ول 

بعاداتـــه، لكل �ســـاب ي�سمع الغنـــاء ويغني 
ويرق�ـــص، لكل �ساب يقلـــد كل حركة، وكل 
ق�ســـة �سعـــر، وكل عمـــل يعملـــه مطربـــو 
اأمريـــكا، اأو الغرب، اعتـــز بالإ�سالم، اعتز 
بهـــذا الدين الـــذي يجـــري وراءه الأثرياء 
وامل�سهـــورون، ويرتكـــوا ثرواتهـــم وكل مـــا 
عملـــوا يف �سنواتهم ال�سابقـــة، اعتز باأنك 
م�سلم تعرف اهلل ربًّا.. وتعرف حممًدا � 

نبيًّا ور�سوًل«.
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الإعجاز العلمي

ربط القراآن الكرمي بني اجلبال ال�صاخمة واملاء العذب الذي ن�صربه، 

ا وجود عالقـــــــة مبا�صرة بني نـــــــزول املطر وبني  وبالفعـــــــل ثبـــــــت علميًّ

اجلبـــــــال العالية، مبـــــــا يتفق مع كتاب اهلل تعـــــــاىل، فقبل اأربعة ع�صر 

ـــــــا كان الإن�صان ينظر اإىل الغيوم واملطـــــــر كظاهرة غريبة ترتبط  قرًن

ل  بالآلهـــــــة، وكان النا�س يلجاأون اإىل الطقو�س والتو�صل بالآلهة لتنزِّ

عليهم املطر من ال�صماء، وحتى عهد قريب مل يكن اأحد يعلم �صيًئا 

عـــــــن اأ�صرار ت�صكل الغيـــــــوم ونزول املطر، وكان النا�ـــــــس يف اأوروبا مثاًل 

ينظرون اإىل املطر على اأنه رزق ت�صوقه الآلهة لهم!

وعندما جاء الإ�صالم اأنار لنا الطريق و�صحح هذه الأفكار والأ�صاطري 

اخلاطئـــــــة، وحتدث عن املطر كظاهرة علمية بحتة، ولكن اهلل تعاىل 

الـــــــذي خلق الكون وخلـــــــق كل �صيء، هو الذي قـــــــَدر وو�صع القوانني 

اخلا�صـــــــة بنـــــــزول املطر، فقـــــــال يف اآيتـــــــني عظيمتني، موؤكـــــــًدا وجود 

قوانـــــــني دقيقة حتكم هذه الظاهرة، وعرب عن ذلك بكلمة »قدر«، اأي 

اُه يِف  �ْصَكنَّ
َ
َماِء َماًء ِبَقَدٍر َفاأ ْنَزْلَنا ِمَن ال�صَّ

َ
قانون اإلهي و�صنة كونية: {َواأ

َل ِمَن  ِذي َنزَّ ا: {َوالَّ ا َعَلى َذَهاٍب ِبِه َلَقـــــــاِدُروَن}، وقال اأي�صً ْر�ـــــــسِ َواإِنَّ
َ
اْلأ

ْن�َصْرَنا ِبِه َبْلَدًة َمْيًتا َكَذِلَك ُتْخَرُجوَن}.
َ
َماِء َماًء ِبَقَدٍر َفاأ ال�صَّ

ا لظاهرة نزول  وهـــــــذا يعني اأن القراآن اأول كتاب ي�صـــــــع اأ�صا�ًصا علميًّ

املطـــــــر، ويبعد اخلرافات والأ�صاطري عن عقـــــــول النا�س، ولكن هناك 

اأمر مهم اكت�صفه العلمـــــــاء، وهو دور اجلبال يف ت�صكل الغيوم ونزول 

ا من البيئة الأر�صية، وهي لها دور  املطر، فاجلبال ت�صكل جزًءا مهمًّ

يف  كثري من الظواهر، وقد يكون اأهمها الغيوم والأمطار.

 عبدالدائم الكحيل

المطر والجبال.. 

إعجاز قرآني مذهل 

�ســـكل رقـــم (1) بقيت طريقة ت�ســـكل الغيوم والأمطـــار وعالقتها باجلبال 
لغـــًزا طوال اآلف ال�سنن، فالنبي عليه ال�سالة وال�سالم كان يعي�ص يف بيئة 
�سحراويـــة، ويف هذه البيئة ال�سحراوية ل ميكـــن لالإن�سان اأن يتنباأ بوجود 
عالقـــة بـــن اجلبال واملاء اأو املطـــر، وهذا دليل علـــى اأن كل كلمة جاء بها 

النبي عليه ال�سالة وال�سالم هي من عند اهلل تعالى.

فعندمـــا ت�سوق الريـــاح ذرات املاء املت�ساعدة من البحـــار ت�سهم اجلبال يف 
رفعها وتوجيهها لالأعلى، متاًما مثل �سباق التزلق على اجلليد، حيث نالحظ 
اأن املتزلـــق يحاول ال�سر على اجلليد حتـــى ي�سل اإلى مرتفع في�سعد على 
هذا املرتفع فتزداد �سرعته ويقفز يف الهواء ويرتفع مل�سافة كبرة، ومن دون 

هذا املرتفع ل ميكن له اأن يرتفع يف الهواء.

�سكل رقم (2) �سورة ل�سل�سلة جبال �ساخمة، ويقول العلماء: دائًما هناك عالقة بن اجلبال 
والغيوم، فرنى اأن قمم اجلبال تكون مغطاة بالغيوم معظم اأيام ال�سنة، وذلك ب�سبب ت�سميم 
اجلبـــال الذي يعمل كم�سد للهواء ينزلق على �سطحـــه، وي�سهم ال�سكل الن�سيابي للجبل يف 

ت�سريع تيارات الهواء املحملة ببخار املاء، وي�سهم يف تربيدها وت�سكل الغيوم.

وهنـــا تتجلى حقيقة علمية ك�سفـــت عنها البحوث احلديثة، فاجلبال لها دور مهم يف ت�سكل 
الغيـــوم ونـــزول املطر. حتى اإن اأعذب املياه واأنقاهـــا جندها يف تلك اجلبال ال�ساخمة، فقد 
ر�ســـد العلمـــاء حركة الرياح وهي حتمـــل ذرات بخار املاء من �سطح البحـــر، هذه التيارات 
الهوائيـــة تبداأ باحلركـــة الأفقية حتى ت�سطدم باجلبال، وهذا يوؤدي اإلى تغير م�سار الرياح 
باجتاه الأعلى، لذلك جند اأن قمم اجلبال العالية تتجمع الغيوم حولها وتغطيها الثلوج طوال 

اأيام ال�سنة تقريًبا.
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ـــا يف املناخ، حيـــث تلعب دوًرا  ولكـــن احلقيقـــة اأن للجبـــال دوًر مهمًّ
اأ�سا�سيًّـــا يف ت�سكل الغيوم، والغيوم طبًعا م�سوؤولة عن هطول املطر، 
ثم اإن اجلبال ت�سهم يف ت�سكل الثلوج، ومن ثم وبعد ذوبان هذه الثلوج 
ت�سهم اجلبال بفعل ت�سميمها الداخلي (طبقات ال�سخور) يف تنقية 

هذا املاء املذاب.

ويوؤكـــد العلمـــاء اأنه ل ميكـــن لالإن�سان مهما بلغ مـــن التقدم العلمي 
ــد هـــذه العمليات التي تتـــم عرب اجلبال، وهنـــا ياأتي القراآن  اأن يقلِـّ
ليتحـــدث عن تنقية املياه ودور اجلبال العالية يف ذلك، يقول تعالى: 

اء ُفَراًتا}. اٍت َواأَ�ْسَقيْنَاُكم مَّ {َوَجَعلْنَا ِفيَها َرَوا�ِسَي �َساخِمَ

ففـــي هـــذه الآيـــة الكرمية ربـــط املولى جـــل جالله بـــن الروا�سي 
ال�ساخمـــات وهـــي اجلبـــال العالية، وبـــن املاء الفـــرات وهو �سديد 
العذوبـــة، وهنا ل بُدَّ من وقفة، مـــن كان يعلم يف ذلك الزمان الدور 

املهم للجبال يف اإنزال املطر وتنقية املياه؟ 

�سكل رقم (5) �سورة ل�سالل ماء يتدفق من ارتفاع اأكرث من األف مرت 
من جبال تركيا! ويقول العلماء: هناك عالقة اأخرى بن ن�سبة ارتفاع 
اجلبـــل وبـــن كمية املاء املتدفق من اجلبـــل، فكلما كان اجلبل اأعلى 
كانـــت كميـــة املاء اأكرب، بل واأكرث نقـــاوة وكان مذاقها اأطيب، ولذلك 
فقـــد ربط القـــراآن بن الروا�ســـي ال�ساخمات وهي اجلبـــال العالية 
اٍت}، وبن املاء الفـــرات وهو املاء امل�ست�ساغ  فقـــال {َرَوا�ِسَي �َساخِمَ

املذاق والطيب الطعم، يقول تعالى: {َماء ُفَراًتا}!

  ، وهكذا لو تتبعنا اآيات القراآن كلها فلن جند اأي اختالف اأو تناق�ص
بـــل جميـــع ن�سو�ـــص القـــراآن جاءت حمكمـــة ومتفقة مـــع معطيات 
العلـــم احلديث، األي�ص هـــذا دلياًل ملمو�ًسا على اأن القراآن كتاب اهلل 

تعالى؟ 

اإذن كلمـــا كان اجلبل اأكرث �سموًخا وارتفاًعـــا اأدى ذلك لتجمع كمية 
به  اأكـــرب من الغيوم ثم نزول املطر اأو الثلج ثم ذوبان هذا الثلج وت�سرُّ
عرب طبقات اجلبل وم�سامه حتى تتفجر الينابيع �سديدة العذوبة. 

�ســـكل رقـــم (3) نالحـــظ اأن الينابيـــع غالًبا ما تت�ســـكل بالقرب من 
اجلبال، ويوؤكد العلماء اأن املاء الذي ينبع من قرب اجلبل يكون نقيًّا 
وم�ست�ســـاغ املـــذاق، وهذا ما حــــــدثنا عنه القـــراآن يف قوله تعالـــى: 
اء ُفَراًتا}. والفرات  �ْسَقيْنَــــاُكم مَّ اٍت َواأَ {َوَجَعلْنَـــا ِفيَها َرَوا�ِسَي �َساخِمَ

اأي امل�ست�ساغ املذاق.

اإن ميـــاه الينابيـــع هـــذه والتي جاءت مـــن اجلبال العاليـــة خ�سعت 
لعمليات ت�سفية متعددة. وكما نعلم من حمطات معاجلة املياه: كلما 
ت املياه عـــرب مراحل ت�سفية (فلرتة) اأكـــرث  كان املاء اأنقى، ويف  مـــرَّ
حالة اجلبال التي ترتفع عدة كيلومرتات، تعمل هذه اجلبال كاأف�سل 

جهاز لتنقية املياه على الإطالق.

�ســـكل رقـــم (4) يوؤكد العلمـــاء يف اأبحاثهم اجلديدة حـــول املياه اأن 
اجلبـــال ت�سهم ب�سكل كبـــر يف وجود املاء العذب على الأر�ص! فلول 
اجلبال مل نتمكن من �سرب قطرة ماء! قد يكون هذا الكالم غريًبا، 

اجلبال.. 

م�صاٍف طبيعية لفلرة املياة.. يعجز 

عن م�صاهاتها الب�صر

ملاذا ربط القراآن بني الروا�صي 

ال�صاخمات واملاء الفرات؟
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مناظرات دعوية

يوا�سل الداعية اأحمد ديدات يف هذا العدد 
حتديـــه ل�سرو�ـــص على و�ســـف امل�سيح عليه 
ال�سالم باأنـــه اإله، كون الن�ساري يوؤمنون باأن 
امل�سيح عليه ال�سالم ثالث ثالثة، واأن الثالثة 

هوؤلء هم واحد. 
يقـــول ديدات: يف لغة اليهـــود وا�سطالحهم 
يقولون »ابن اهلل«، اأما امل�سيحيون فيقولون: 
كال ثـــم كال ي�ســـوع لي�ص كذلك، اإنـــه مولود 
ولي�ـــص خملوًقا.. فما املق�سود مـــن التاأكيد 

على ذلك؟
ويكمـــل: ما من م�سيحي واحد طوال اأربعن 
عاًما ا�ستطاع اأن يفهمني ما املق�سود بذلك 
اإل �سخ�ًســـا اأمريكيـــا، اإذ قـــال يل: اإن كلمة 
مولـــود تعني اأن اهلل هو الذي اأجنبه! فقلت: 
ماذا؟ قـــال: لقد �ساألتني عـــن معنى العبارة 
واأنا �سرحتها لك، واأنا ل اأوؤمن اأن اهلل اأجنب 

ولًدا.
اإن الن�ســـاري يوؤمنون بـــاأن ي�سوع هو الأقنوم 
الثـــاين يف الثالـــوث، ولذلك يقولـــون: با�سم 

الأب والبن وروح القد�ص. 
ولكـــن ي�سوع يناق�ص هذا الراأي فيقول: »ول 
تدعـــوا لكم اأًبا على الأر�ص لأن اأباكم واحد، 

الذي يف ال�سموات« متى 9-23.

وي�ســـوع اإن�ســـان مي�ســـي على هـــذه الأر�ص، 
وي�سهـــد علـــى ذلك بطر�ـــص يف �سفر اأعمال 
الر�سل فيقـــول: »اأيها الرجال الإ�سرائيليون، 
ا�سمعـــوا هذه الأقوال، ي�سوع النا�سري رجل 
قد تربهن لكم من قبل اهلل بقوات وعجائب 
واآيات �سنعها اهلل بيده يف و�سطكم كما اأنتم 

اأي�سا تعلمون«. (اأ.ع 22-2).
وي�سوع خاطب اليهـــود قائال: »والأب نف�سه 
الذي اأر�سلنـــي ي�سهد يل، مل ت�سمعوا �سوته 

قط، ول اأب�سرمت هيئته« (يو 37-5).
واليهـــود كانوا يرون ي�ســـوع وكانوا ي�سمعون 

�سوته! 
والكتاب املقد�ص يعطينا املحك بخ�سو�ص ما 
لي�ص هلل، كما يف القراآن »لي�ص كمثله �سيء«، 
اأي اأن اهلل ل يُ�سبـــه اأي �سيء ميكن اأن تفكر 

فيه اأو تتخيله.
جـــاء يف �سفر اأيوب: »فكيـــف يتربر الإن�سان 

عند اهلل؟« (اأي 2-9).
اأي كيـــف ميكـــن مقارنـــة اأي كائـــن ب�ســـري 
باهلل؟، وكيف يزكو مولود املراأة؟ فاأي اإن�سان 
تلده امراأة لي�ص اأهاًل لأن يقارن باهلل! �سواء 
اأكان مو�ســـى اأو ي�سوًعـــا اأو حممًدا، اأو �سواء 

كان راما اأو كري�سنا اأو بوذا.

اأي اإن�ســـان حملته اأمه يف بطنها ت�سعة اأ�سهر 
ل ميكن اأن يكون اإلًها! هذا ما تقوله التوراة: 
»هو ذا نف�ص القمر ل ي�سيء، والكواكب غر 

نقية يف عينيه«. (اأي 5-25).

ما القمر؟ وما الكواكب؟ ل �سيء! فاإذا كانت 
ال�سم�ـــص والقمر والكواكـــب ل ت�ساوي �سيًئا 
يف نظر اهلل! فمن هو الإن�سان؟ من اأنا واأنت 

ونحن؟ 

ويروي لنا لوقا يف اإجنيله اأنه ملا متت ثمانية 
اأيام ُخنت ال�سبي؟ اهلل يُخنت؟!

يح.. صيح.. صيح.. ي�صوع امل�صيح..  صوع امل�صوع امل� وع امل�صوع امل�ص صي�صي�

ي�صوع للن�صارى: ل تدعوا 

لكم اأًبا على الأر�س.. 

 اأبوكم يف ال�صماء واحد
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اأ�صواء على الطريق

د. �صيد نوح

مبـــدع  اأن  الوجـــود  هـــذا  فل�سفـــة  اإن 
الإن�سان اإمنا هو اهلل الواحد، املو�سوف 
بالكمـــالت، واملنزه عن كل نق�ص، وقد 
خلق لالإن�سان خملوقات كثرة �سخرها 
للقيـــام على خدمتـــه وق�ســـاء �سوؤونه، 
لينتهـــي من هـــذا التناول اإلـــى تعريف 
دقيـــق لالإن�ســـان باأنـــه: �سيـــد يف هذه 
الأر�ـــص، عبد لربها، ومـــن هنا فاإنه ل 
يجـــوز لالإن�ســـان اأن ي�ستعبـــد ما خلقه 
اهلل خلدمتـــه، في�سر عبـــًدا للمال اأو 
ال�سلطـــان اأو اجلـــاه، فال ي�ســـح اإل اأن 
نكون عبيًدا هلل تعالى، وهذا هو جوهر 
احلرية، لأن ذلك ي�سمن للم�سلم العزة 
والقـــوة والكرامة والإن�سانيـــة، فكمال 

العبودية هلل هو عينه كمال احلرية.

اإذا كان الأمر كذلك فهل الإن�سان حر- 
عندنـــا يف الإ�ســـالم- باإطـــالق، اأم اأنه 
حر يف اأمور ومقيد يف اأمور اأخرى؟ اإن 
الإن�ســـان يف الإ�سالم حـــر– فكًرا- يف 

كل �سيء ما عدا ثالث ق�سايا:

الأولى: الذات الإلهية، فال يفكر فيها، 
ل لأنهـــا حمظور اأو خـــط اأحمر، ولكن 
لأن املخلوق مهمـــا اأوتي من علم وفهم 
فلـــن يحيط باخلالق، فاأنا خملوق لهذا 
اخلالـــق ومـــن هنا فلـــن اأحيط بـــه اأو 

اأعرف كنهه.

املالئكـــة،  مثـــل  الغيبيـــات،  الثانيـــة: 
واجلن، وتفا�سيـــل اليوم الآخر، ينبغي 
األ نفكـــر فيهـــا اأي�سا، لأنهـــا غيب عنا 
لـــن ن�ستطيـــع اإدراكه، فهـــي لي�ست من 

جمالت الإدراك العقلي.

الثالثة: القدر: فال يعرت�ص امل�سلم على 
ق�ساء اهلل وقدره، والقدر نوعان: قدر 
كـــوين، وهو الذي ل جمـــال فيه للعقل 

اأو التفكـــر، وقـــدر �سرعي، وهو حمل 
التفكر مثل الأخذ بالأ�سباب.

واحلرية التـــي يتنادون بها اليوم حرية 
مطلقة من كل القيود، لي�ص فيها حرام 
ول حمظورات، وهي تعني يف جوهرها 
النعتاق من القيود ال�سرعية، في�ستباح 
احلـــرام، وتُ�ســـرق الأمـــوال، وتُنتهـــك 
ويُبـــاح  الن�ســـاء،  وتتـــربج  الأعرا�ـــص، 
الزنـــا... وباخت�ســـار فاحلرية عندهم 
حَتلـــل من الديـــن كله بحيـــث ل يكون 
الديـــن اإل يف امل�سجد بعيًدا عن حركة 

احلياة.

وهـــم بذلـــك يحاولـــون نقـــل جتربـــة 
الكني�سة يف اأوروبا التي مثلت نيابة عن 
اهلل يف الأر�ـــص، فاحلـــرام ما حترمه، 
واحلـــالل مـــا حتللـــه، ول ي�ســـع اأحًدا 
اأن يخالـــف هذه الكني�ســـة، فقتلت من 
قتلـــت، واأحرقت من اأحرقت، حتى ثار 
ال�سعـــب عليهـــا، وح�ســـر �سلطتهـــا يف 
الكنائ�ـــص والأديـــرة فح�ســـب، ومل تعد 
لها عالقة باأمور احلياة، وهو منوذج ل 

يعرفه الإ�سالم.

وبخـــالف هذا النمـــوذج الغربي ير�سم 
لنـــا �سرعنـــا احلنيـــف حرية مـــن نوع 
اآخـــر، ت�سمـــن ال�سعـــادة والكرامة لكل 
بنـــي الب�ســـر، فاحلريـــة يف الإ�ســـالم 
مقيـــدة بقيـــود، حيـــث و�ســـع ال�ســـرع 
احلنيـــف قيـــوًدا علـــى كل �ســـيء، يف 
البيـــع وال�ســـراء، يف الـــزواج والطالق، 
يف العبـــادات، يف احلـــدود والعقوبات، 
يف ال�سيا�ســـة واحلكم، ف�َسبط احلالل 
واحلـــرام ب�سوابـــط وقواعـــد حتفـــظ 
للنا�ـــص كرامتهـــم وتُدمي لهـــم حريتهم 

و�سعادتهم.

اإن هـــذه القيـــود يف احلقيقـــة لي�ســـت 
تقييًدا لالإن�سان، بـــل هي يف م�سلحته 
يف نهايـــة الأمر، لأننا لو اأطلقنا الأمور 
للنا�ـــص لطغى بع�سهم على بع�ص وظلم 
بع�سهـــم بع�ًســـا، فبهـــذه القيـــود التي 
�سبط بها ال�سرع العظيم اأمور احلالل 
واحلـــرام ياأخـــذ كل اإن�ســـان حظه من 
احلريـــة ويتمتع بن�سيبـــه الذي فر�سه 
اهلل لـــه دون طغيـــان على حق اأحد مبا 
يحفـــظ يف النهايـــة العدالـــة يف ق�سمة 
احلريـــة لكل بنـــي الب�سر، ولهـــذا كان 
الإ�ســـالم عظيًمـــا حينما عمـــل باملبداأ 
القائل: »حريتي تنتهي حيث تبداأ حرية 

الآخرين«.

ولن ن�ستطيع احلفاظ على هذه احلرية 
وحمايتها اإل مبراعاة خم�سة اأمور:

الأول: اإيقـــاظ الفطرة واإحياء ال�سمر 
والقل���ب، فا يُقرتف حمرٌم، ول يُفرط 

يف واجب.

الثاين: اإعمال العقل، بحيث يتحرك مع 
العاطفة، ليكتمل بناء الإن�سان ويتوازن 
يف �سلوكـــه وت�سرفاتـــه حن يجمع بن 

العقل والعاطفة.

الثالـــث: حتريك املجتمـــع بحيث يكون 
املجتمع واعًيا ملا يدور فيه، في�سد على 
يـــد الظـــامل، ويعـــرف املعـــروف وينكر 

املنكر.

الرابـــع: تنبيـــه احلاكـــم، فـــاهلل تعالى 
يـــزع بال�سلطـــان مـــا ل يزع بالقـــراآن، 
فهـــو القيم علـــى اأمور الأمـــة وم�سالح 
املجتمع، والأمن على تطبيق �سرع اهلل 

يف الأر�ص.

اخلام�ص: مراقبة اهلل تعالى وا�ست�سعار 
روؤيته لنا واطالعه علينا.  

الحرية في اإلسالم
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على ب�صرية

اأفقـــت من غو�ص عقلـــي يف اأمواج عمـــل ا�ستغرقت جل 
جوارحـــي، على رنن هاتفي املحمـــول، فاألقيت بناظري 
م�سدوًها اإلى �سا�سته، فاإذا هو �سديقي العلماين.. األقى 
التحيـــة، فحييتـــه باأح�سن منها، فما لبـــث اأن اأف�سح عن 
مو�سوع املكاملة الرئي�ص، بعد اأن كنت قد حلظت يف نربة 
�سوتـــه قلًقا ورغبة م�سرعة يف الولـــوج اإلى لب املو�سوع 
واخت�سار التحيات وال�سالمات، ن�سحني مبغادرة العمل 
اإلـــى البيت فوًرا! ملاذا؟! (قلت له متعجًبا مفزوًعا)، قال: 
األ تـــرى الغبار الذي ك�سا اجلو، وهو اإلى ازدياد، وهناك 

حتذيرات من احتمال انعدام الروؤية.

التقطـــت اأنفا�ســـي وعيني علـــى النافـــذة، اإذ الغبار على 
اأ�سده فعاًل: ل باأ�ص، ودعته �ساكًرا، كان العمل الذي بن 
يـــدي م�ستحـــوًذا على ذهني، قلت لنف�ســـي: بقيت �ساعة 
علـــى نهايـــة وقت العمـــل، وعلي اأن اأنهي مـــا بن يدي.. 
اأنهيت عملي وودعت مكتبي اإلى البيت، واإذا اآيات اهلل.. 
انق�سع الغبار و�سار اجلـــو معقوًل والروؤية وا�سحة، بعد 

اأن كادت تنعدم.

يف اليوم التـــايل هاتفني �سديقي العلماين: ماذا حدث؟ 
قلـــت له: عناية اهلل حفظتني من الغبار، وق�س�ست عليه 
مـــا كان! فقال حانًقا: اأراأيت لو كنت قد خرجت مبكًرا؟، 
اأيـــن كانت عناية اهلل منك؟، قلت لـــه: �سبحان اهلل! اهلل 
قـــادر على تغير الأر�ص غر الأر�ص وال�سموات! ثم اإين 
اإن كنـــت خرجت واأ�سابنـــي الغبار، لكان ذلـــك نوًعا من 
البتالء، ثم ذكـــرت له قول ر�سول اهلل �: “عجًبا لأمر 
املوؤمـــن، اإن اأمره كلـــه خر، ولي�ص ذاك لأحد اإل للموؤمن، 
اإن اأ�سابته �سراء �سكر فكان خًرا له، واإن اأ�سابته �سراء 
�ســـرب فكان خًرا لـــه”.. اأنهى ال�سديـــق املكاملة، بعد اأن 

بانت على عباراته دللت ال�سخرية.. 

ولطاملـــا انغلقـــت قلـــوب وعقـــول عـــن تب�سر اآيـــات اهلل 
وا�ستجالء م�سمونهـــا ففاتها خر عميم، اخت�ص اهلل به 
اأنا�ًسا هيـــاأوا قلوبهم بحب اهلل ل�ستقبال اإ�سراقات اآياته 
والنتفـــاع باآثار رحمته يف الأنف�ـــص والآفاق.. هداه اهلل، 
وجنى قلبه وا�ستله من هذه القلوب.. واإلى حوار اآخر مع 

�سديقي العلماين.

مكالمة مع 

صديق علماني!
عامر اأحمد 
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مفاهيم دعوية

د. وليد خالد الربيع

جـــاءت يف موا�سع كثرة اإ�سافة املكر 
اإلى النا�ـــص، واملق�سود به يف اجلملة 
خمالفـــة الر�ســـل والإعرا�ص عن دين 
اهلل تعالى وال�سد عن �سبيل اهلل مما 
ا�ستوجب العقوبة واجلزاء لهم كقوله 
عز وجل {َوَكَذِلَك َجَعلْنَا يِف ُكلِّ َقْريٍَة 
ِرِميَهـــا ِلَيْمُكـــُرواْ ِفيَها َوَما  اأََكاِبـــَر جُمَ
مَيُْكُروَن اإِلَّ ِباأَنُف�ِسِهْم َوَما يَ�ْسُعُروَن}، 
قـــال ابـــن عبا�ـــص: »ليمكـــروا فيهـــا 
ليعملـــوا فيهـــا باملعا�ســـي والف�ساد«، 
وقـــال الطربي: »يقول جل ثناوؤه وكما 
زينا للكافرين ما كانوا يعملون كذلك 
جعلنا بـــكل قرية عظماءها جمرميها 
يعني اأهل ال�سرك باهلل واملع�سية له، 
{ليمكـــروا فيها} بغرور من القول اأو 
بباطل مـــن الفعل بدين اهلل واأنبيائه، 
{وما ميكرون} اأي ما يحيق مكرهم 
ذلـــك اإل باأنف�سهـــم، لأن اهلل تعالـــى 
ذكره مـــن وراء عقوبتهم على �سدهم 
عن �سبيله، {وهم ل ي�سعرون{ يقول 
ل يدرون ما قد اأعد اهلل لهم من األيم 
عذابـــه، فهم يف غيهـــم وعتوهم على 

اهلل يتمادون«. اأهـ

وقال عز وجل: {بَْل ُزيَِّن ِللَِّذيَن َكَفُرواْ 
ِبيـــِل َوَمن  واْ َعـــِن ال�سَّ َمْكُرُهـــْم َو�ُســـدُّ
يُ�ْسِلـــِل اهلّلُ َفَمـــا لَُه ِمْن َهـــاٍد}، قال 
جماهد يف معنى {مكرهم}: »قولهم 
اأي مـــا هم عليه من ال�سالل والدعوة 
اإليه اآناء الليل واأطراف النهار«، وقال 
ابـــن �سعدي: »هـــو كفرهـــم و�سركهم 

وتكذيبهم لآيات اهلل«.

وقـــال عز وجل مبيًنا عظم ذلك املكر 
و�سناعة اأمره: {ومكروا مكًرا كباًرا}، 

قـــال الطـــربي يقول: »ومكـــروا مكًرا 
عظيًما« وقال ابن زيد: »كثًرا«.

وقـــال تعالـــى: {َوَقْد َمَكـــُرواْ َمْكَرُهْم 
َوِعنـــَد اهلّلِ َمْكُرُهـــْم َواإِن َكاَن َمْكُرُهْم 
بَاُل}، قال ابن �سعدي:  ِلتَُزوَل ِمنُْه اجْلِ
»وعند اهلل مكرهم، اأي هو حميط به 
علًما وقدرة، وقد عاد مكرهم عليهم 
ول يحيـــق املكر ال�سيئ اإل باأهله، واإن 
كان مكرهـــم لتزول منـــه اجلبال، اأي 
ولقد كان مكر الكفار املكذبن للر�سل 
باحلق ومبن جاء به من عظمه لتزول 
اجلبال الرا�سيات ب�سببه عن اأماكنها، 
اأي مكروا مكـــًرا كباًرا ل يقدر قدره، 
ولكـــن اهلل رد كيدهـــم يف نحورهـــم، 
ويدخـــل يف هـــذا كل مـــن مكـــر مـــن 
املخالفـــن للر�ســـل لين�ســـر باطاًل اأو 
ـــا والق�ســـد اأن مكرهم مل  يبطـــل حقًّ
يغن عنهم �سيًئا ومل ي�سروا اهلل �سيًئا 

واإمنا �سروا اأنف�سهم«.

وبـــن �سبحانه اأن ذلك املكر متوا�سل 
وم�ستمـــر لل�سد عن ديـــن اهلل، فقال 
عـــز وجل: {َوَقاَل الَِّذيـــَن ا�ْستُ�ْسِعُفوا 
ِللَِّذيَن ا�ْستَْكرَبُوا بَْل َمْكُر اللَّيِْل َوالنََّهاِر 
َعَل  ِ َوجَنْ اإِْذ تَاأُْمُرونَنَـــا اأَن نَّْكُفـــَر ِبـــاهللَّ
لَـــُه اأَنَداًدا..} قال ابـــن كثر: »اأي بل 
كنتم متكرون بنا لياًل ونهاًرا، وتغرونا 

ومتنونـــا وتخربونا اأنا على هدى واأنا 
علـــى �سيء، فـــاإذا جميع ذلـــك باطل 
وكذب، قـــال قتادة وابن زيد: بل مكر 
الليل والنهار يقـــول بل مكركم بالليل 

والنهار«.

واأمـــا نتيجـــة ذلك املكـــر الباطل فهو 
العقوبة ال�سديـــدة يف الدنيا والآخرة 
كما قال عز وجل : {َوالَِّذيَن مَيُْكُروَن 
يِّئَ���اِت لَُهْم َع���َذاٌب �َشِدي���ٌد َوَمْكُر  ال�شَّ
اأُْولَِئـــَك ُهـــَو يَبُـــوُر}، قـــال الطـــربي: 
»والذين يك�سبون ال�سيئات لهم عذاب 
جهنم، وعـــن قتادة قال: هـــوؤلء اأهل 
ال�ســـرك، وقولـــه {ومكـــر اأولئك هو 
يبور} يقول: وعمـــل هوؤلء امل�سركن 
يبور فيبطل فيذهب، لأنه مل يكن هلل 
فلـــم ينفع عاملـــه، وعن قتـــادة ومكر 
اأولئـــك هو يبور اأي يف�سد، وعن �سهر 
بن حو�ســـب يف قوله ومكر اأولئك هو 
يبور قال هـــم اأ�سحاب الرياء«، وقال 
ابـــن �سعـــدي: »اأي يهلـــك وي�سمحل، 
ول يفيدهـــم �سيًئا، لأنه مكر بالباطل 

لأجل الباطل«.

وقال عز وجـــل، مبيًنا اأن اجلزاء من 
يُِّئ  جن�ص العمل {َوَل يَِحيُق امْلَْكُر ال�سَّ

اإِلَّ ِباأَْهِلِه}.  

قـــال ابـــن �سعـــدي: »الـــذي مق�سوده 
مق�سود �ســـيء، وماآله وما يرمي اإليه 
�ســـيء، فمكرهـــم اإمنا يعـــود عليهم«، 
وقـــال ابن كثر: »ومكـــروا بالنا�ص يف 
�سدهـــم اإياهـــم عن �سبيـــل اهلل، ول 
يحيـــق املكر ال�سيئ اإل باأهله، اأي وما 
يعـــود وبال ذلـــك اإل عليهـــم اأنف�سهم 

دون غرهم«.

اإلعراض عن دين اهلل

كل عمـل لي�س هلل 

فهـــــو حُمَبـط 

ول قيمة لــــــه
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مهتدون يف الكويت

البداية

ا�سمـــي جمـــار نيل�سون، ولـــدت يف الوليات املتحدة الأمريكيـــة بولية نيوجر�سي يف 
مدينـــة تدعـــي »اتالنتيك �سيتـــي«، اعتنقت الإ�سالم منذ ما يربـــو على 14 عاًما 

عندما كنت يف �سن ال�سابعة ع�سرة.

كنت م�سيحيًّا قبل الإ�سالم، وكنت معمًدا، ومعظم عائلتي اعتادوا الذهاب 
اإلى الكني�ســـة يف اأيام الآحاد لتدار�ص الكتاب املقد�ص، وقراءته وترتيله.. 
وكانت لدينا »مدار�ص العطالت«، للكتاب املقد�ص، ولذلك -بوجه عام- 

كنت مدرًكا متاًما امل�سيحية والنمط امل�سيحي.

كنـــت حمبًّا للم�سيحيـــة والكتاب املقد�ص والق�س�ـــص التي تروى فيه 
عـــن الأنبيـــاء واملر�سلن، ويف �ســـن احلادية ع�ســـرة حدثت م�سكلة 
لأبي، دخل على اأثرها ال�سجن، بعد �سجن اأبي ع�ست حياة قا�سية، 
خا�ســـة اأنه كان منف�ساًل عـــن اأمي، ولذلك ذهبت للعي�ص مع اأمي 

واأختي وجدتي.

والدي اإىل الإ�صالم

بالرغـــم من انف�ســـال اأبي عن اأمي فقـــد كان يدير حياتي 
ويوؤثـــر فيهـــا، وبعد اإيداعه ال�سجن بفـــرتة ق�سرة اعتنق 
الديـــن الإ�سالمـــي، وكنت كلمـــا زرتـــه يف ال�سجن يقوم 
بدعوتـــي اإلى الإ�سالم، كما اأنـــه كان ير�سل يل خطابات 

تت�سمن تعليقات على الدين الإ�سالمي وتعاليمه.

لقـــد كنت اأعـــرف بع�ص احلقائق عن الديـــن الإ�سالمي، كما اأنني 
اأرتبـــط بعالقات طيبة مـــع بع�ص امل�سلمن، وبالرغـــم من ال�سورة 

اخلاطئة عنهم اإل اإنهم كانوا ينالون كل الحرتام. 

الأمريكي »جومار«: 

أمي طردتني بسبب إسالمي.. 
ووالدي اهتدى في السجن 

 حممود بكر

خرى؟ قد تكون الإجابة على هذا ال�صوؤال جد ع�صرية، 
ُ
ملـــــــاذا يختار الإن�صان عقيدة دون اأ

حتتـــــــاج اإىل وقت وجهد كبريين، بل رمبا ي�صتغـــــــرق الإن�صان عمًرا كاماًل لالإجابة عليها، 

اأما كيف ي�صتطيع اختيار العقيدة ال�صحيحة من بني العقائد الكثرية التي حتيط به، 

فهذا اإن حدث، فال بد اأن يكون وراءه ق�صة عظيمة.

ومـــــــن خالل هذا الباب ُنقدم يف كل عدد ق�صة من ق�ص�س امل�صلمني اجلدد الذين دخلوا 

هذا الدين عن وعي وثقافة وتفكر ودرا�صة، مما جعل عقولهم قبل قلوبهم تقول: »اأ�صهد 

اأن ل اإلـــــــه اإل اهلل، واأ�صهـــــــد اأن حممـــــــًدا ر�صـــــــول اهلل«.. �صهادة جُمـــــــردة خال�صة لوجه اهلل 

�صبحانه وتعاىل.
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اأ�سبحـــت اأكـــرث اهتماًما بالإ�ســـالم، نتيجة 
لهتمـــام اأبي بدعوتـــي اإليه، واأثنـــاء اإحدى 
الزيـــارات التـــي كنت اأقوم بهـــا لأبي وجدته 
يحتفـــل بالعيـــد، ومل اأكـــن اأعـــرف وقتها ما 
العيد، وكان الحتفال داخل اأ�سوار ال�سجن، 
حيـــث �سلـــوا �ســـالة العيد و�سليـــت معهم، 
بالرغم من عدم معرفتي مبا اأفعله.. ق�سيت 
معهـــم الحتفـــال.. لقـــد كان �سيًئـــا غريًبا، 
ولكننـــي �سعرت باأن ذلـــك �سيء اأحبه، اأعني 

ال�سالة.

يف �سن الثالثة ع�سرة انعقدت حماكمة اأبي، 
واأخـــذ حكًما بال�سجن انتهـــت مدته ببلوغي 

�سن ال�سابعة ع�سرة.

بـــداأ حـــب الإ�ســـالم ينمـــو يف قلبـــي نتيجة 
للقراءة الكثرة فيه وعنه، ولذلك توقفت عن 
الذهاب اإلى الكني�ســـة، واأكل حلم اخلنزير، 
واحل�سور يف الأماكن التي من املتوقع وجود 

ن�سارى بها. 

خـــرج اأبي مـــن ال�سجن خالل هـــذه الفرتة، 
واأ�سبـــح اأكـــرث ولًء لالإ�ســـالم، وتناق�ست اأنا 
ووالدي يف  عديد من الأمور حول الإ�سالم، 
ومل يبق �سيء عن الإ�سالم اإل وحدثني عنه، 
ويف نهاية املطاف نطقت ال�سهادتن »اأ�سهد 
اأن ل اإلـــه اإل اهلل واأ�سهـــد اأن حممـــًدا� 

ر�سول اهلل«، وبذلك اأ�سبحت م�سلًما.

اذهب حيثما تريد

بعـــد نطقـــي ال�سهادتـــن حـــدث �ســـراع يف 
منـــزيل مـــع والدتـــي، فهـــي مل توافـــق على 
اعتناقـــي الإ�سالم وراف�سة لـــه لدرجة اأنها 
األقـــت مالب�سي خـــارج املنـــزل وقالت:»اأنت 
تريد اأن تعي�ص مع اأبيك، اأنت تريد اأن ت�سبح 
م�سلًمـــا؟ اإذن اذهـــب حيثما تريـــد واأفعل ما 

تريد«.

توفيـــت اأمـــي بعـــد �سهريـــن مـــن اعتناقـــي 
الإ�سالم، وعدت لوالدي مرة اأخرى، واحلمد 
هلل كانـــت املعي�ســـة مع اأبـــي �سيًئـــا م�سجًعا 
على درا�ســـة الإ�ســـالم وممار�ســـة �سعائره، 

كنا كل يـــوم بعد �سالة الفجر نقـــراأ القراآن 
اإلى اأن اأمتمنا قـــراءة ترجمة القراآن الكرمي 
باللغـــة الإجنليزية، كمـــا كان يعلمني حروف 
اللغة العربية وبع�ـــص الأ�سياء الب�سيطة عن 

الإ�سالم.

عائلة اإىل الإ�صالم

 لقـــد كان اأبـــي اأول من اعتنـــق الإ�سالم يف 
عائلتـــي.. والآن لـــدي اثنـــان مـــن اأعمامي 
وبع�ـــص الأقارب من جهات بعيـــدة يعتنقون 
الديـــن الإ�سالمـــي– واحلمـــد هلل– واأي�ًسا 
لدي ابـــن عم اأ�سبح م�سلًما نتيجة ت�سجيعي 
اإيـــاه للدخول يف الإ�ســـالم، اأي�ًسا اأختي غر 
ال�سقيقـــة اأ�سبحت منذ مـــا يقرب من �سهر 
تقريًبـــا م�سلمـــة، اأمـــا باقـــي اأفـــراد عائلتي 
واأختي الأخرى وجدتي فاأعمل جاهًدا باإذن 

اهلل لدعوتهم للدخول يف الإ�سالم.

 11 �صبتمرب

اأمـــا فيما يخ�ص احلادي ع�سر من �سبتمرب، 
فقـــد كنـــت اأعي�ـــص قريًبـــا مـــن نيويـــورك 
بنيوجر�ســـي، وكنت يف ذلك اليوم يف طريق 
عودتـــي اإلـــى املنـــزل �سباًحا عندمـــا راأيت 
الدخـــان يت�ساعد من املبـــاين التي اأ�سابتها 
الطائـــرات، وحتدثت مع عائلتـــي عن �سيء 
غريـــب قـــد �سبـــب احلريـــق، ولذلـــك قمنا 
بت�سغيـــل جهـــاز التلفزيـــون مل�ساهـــدة ن�سرة 
الأخبـــار، وراأينـــا بثًّا حيًّـــا للطائـــرة الثانية 
ت�ســـرب املبنـــى التـــايل.. اأ�سابنـــا الذهول 
فخرجنـــا اإلـــى ال�ســـارع و�ساهدنـــا الدخان 

يت�ساعد من كل �سيء يف  املباين.

�صراع مرير

لقد كان رجال ال�سحافة والإعالم يتحدثون 
ع���ن تورط امل�شلم���ني يف هذا العم���ل واأنهم 
وراءه، وقـــد كان ال�ســـراع هذه املـــرة عنيًفا 
ا وقد كان هذا �سبًبا مبا�سًرا يف �سعوري  جدًّ
ب�ســـرورة الدفاع عن الإ�ســـالم، لذلك بداأت 
بالنا�ـــص املقربن اإيلَّ فكنـــت اأو�سح لهم اأن 
هذا لي�ص الإ�سالم يف �سيء، وامل�سلم ل يقوم 
مبثل هـــذه الأفعال، وحتى لـــو وجدنا بع�ص 
الأ�سخا�ـــص يقومون مبثل هـــذه الأفعال فال 

ميكننا لوم الإ�سالم.

وبف�ســـل اهلل كان لهـــذه الأحـــداث جانـــب 
اإيجابي هو اأن بع�ص النا�ص بداأوا يبحثون يف 
الإ�ســـالم ليعرفوا ماهيته، واآخرون اأ�سبحوا 
م�سلمـــن، بالرغـــم مـــن وجـــود حـــرب على 

الإ�سالم وحماولة اإلقاء التهم عليه.

 اأ�سبـــح لكثـــر مـــن النا�ـــص وعـــي ومعرفة 
بالإ�سالم، لدرجة اأن بع�ص حمال بيع الكتب 
نفـــدت منها ن�سخ القراآن الكرمي، كما قامت 
بع�ص حمال الكتب واملكتبات العامة بتقدمي 
ما لديهـــا من كتـــب للنا�ص الذيـــن اأ�سبحوا 
اأكـــرث اهتماًما بالإ�سالم مـــن ذي قبل، فبعد 

اأن كانوا يحاربونه اأ�سبحوا ي�ساألون عنه.

يف تك�سا�ـــص كانـــوا ي�ساألونني عن الإ�سالم.. 
وكان البع�ـــص يقـــول يل »عد من حيث اأتيت 
فاأنت اإرهابي« واأ�سياء اأخرى من هذا القبيل، 
وكان هـــذا يعطيني الفر�سة لكي اأ�سرح لهم 
الإ�سالم، ورمبـــا اأي�ًسا تكون فر�سة حقيقية 

لدعوتهم لدخول الإ�سالم.

دمعت عيناي يف مكة

كانـــت اأياًمـــا رائعـــة عندمـــا اأديـــت منا�سك 
العمـــرة للمرة الأولى يف حياتـــي، فهذه اأول 
مـــرة اأذهب اإلى  بلد م�سلـــم، واأ�سمع الأذان، 
واأرى كل هـــوؤلء امل�سلمن جمتمعن ي�سلون، 
واأرى م�سجد الر�سول �، واأزور بع�ص علماء 
الإ�ســـالم لآخـــذ الن�ســـح والإر�ســـاد منهم.. 
هنـــاك كنت اأ�سعر باأنني يف حلم، وعند روؤية 

الكعبة للمرة الأولى دمعت عيناي.

قــــراأت ترجمة كاملة 

للقـراآن بالإجنليزية 

مع والــــدي
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قب�صات دعوية

يرويها  التـــــــي  الق�صة 

كتـــــــاب »الطريق اإىل مكة« 

لي�صـــــــت تاريًخـــــــا حليـــــــاة رجـــــــل 

ا�صتهـــــــر بـــــــدور قـــــــام بـــــــه يف ال�صـــــــوؤون 

العامة، اأو �صـــــــرًدا ملغامرة قام بها، ولكنها 

عر�س لكت�صاف رجـــــــل اأوروبي لالإ�صالم، 

ول�صريورتـــــــه جزًءا ل يتجـــــــزاأ من البيئة 

الإ�صالميـــــــة، وقد طوفنـــــــا فيما م�صى يف 

ق�صة حممد اأ�صد، ذلك الرجل اليهودي 

الـــــــذي تربى ليكـــــــون حاخاًما،  الأوروبي 

ولكنه اكت�صف الإ�صالم وتعمق يف درا�صته 

اإىل اأن اأعلـــــــن اإ�صالمه.. ويف هذه احللقة 

اأ�صتكمـــــــل معكـــــــم احللقـــــــة التا�صعة من 

رحلة حممد اأ�صد.

يرى الغربيون اأن �شقوط امل�شلمني عائد قبل 
كل �ســـيء اإلـــى الإ�سالم الذي هـــو- بالنظر 
ا عن اأن يكـــون مذهًبا  اإلـــى كونه بعيـــًدا جدًّ
دينيًّـــا ي�ساهي امل�سيحية اأو اليهودية- مزيج 
غر مقد�ص من الغلو ال�سحراوي واخلرافة 
والقدريـــة اخلر�ســـاء، اإذ يحول بـــن اأتباعه 
وبـــن ال�ســـرتاك يف تقـــدم الإن�سانيـــة نحو 
الأنظمـــة الجتماعيـــة العليا، وبـــدًل من اأن 
يحـــرر الإ�سالم الـــروح الإن�سانية من اأغالل 
الإبهامية، تراه يحكم هذه الأغالل وي�سدها، 
وكانـــت مالحظاتـــي اخلا�سة قـــد اأقنعتني 
بـــاأن راأ�ـــص الغربـــي العـــادي يحمـــل �سورة 
م�سوهـــة بالكلية عن الإ�ســـالم، اإن ما راأيته 
يف �سفحـــات القـــراآن مل يكن نظـــرة عاملية 
»ماديـــة« غر نا�سجة، بـــل على، كان هناك 
تـــالزم متناغم بن العقـــل والدافع احل�سي، 
بن احلاجة الروحية واحلاجة الجتماعية، 
لقد كان وا�سًحا عندي اأن تاأخر امل�سلمن مل 

يكن 
ناجًمـــا عـــن اأي نق�ص يف الإ�ســـالم، بل من 

عدم عملهم بتعاليمه.

ذلـــك اأن الإ�سالم هو الـــذي حمل امل�سلمن 
الأولـــن اإلـــى اأعـــايل الـــذروات الثقافيـــة، 
بتوجيه طاقاتهـــم كلها نحو التفكر كو�سيلة 
وحيدة لفهم طبيعة خلق اهلل، وبالتايل لفهم 
اإرادتـــه.. اإن الإ�سالم مل يطلب اإليهم قط اأن 
يوؤمنوا بعقائد يع�سر اأو يتعذر فهمها، واحلق 
اأنـــه ما من عقيدة كهـــذه ميكن اأن توجد يف 
ر�سالـــة النبـــي � وهكـــذا فـــاإن التعط�ـــص 
اإلـــى املعرفة الذي متيز بـــه تاريخ امل�سلمن 
الأول مل يحمـــل- كمـــا حمل يف �سائر اأنحاء 
العـــامل- على اأن يوؤكـــد ذاته يف �سراع موؤمل 
�ســـد الإميـــان، بـــل انبثق من ذلـــك الإميان 
وحـــده، لقد اأعلـــن النبي العربـــي اأن »طلب 
العلـــم فري�ســـة علـــى كل م�سلـــم وم�سلمة«، 
وهكذا جعل اأتباعه يفهمون اأنهم باكت�سابهم 
املعرفـــة فقـــط يت�سنـــى لهـــم اأن يعبدوا اهلل 
عبادة تامـــة، وعندما تدبروا قول النبي � 
»مـــا خلق اهلل داء اإل وخلق له دواء«، اأدركوا 
اأنهـــم بالبحث عن الأدوية املجهولة ي�سهمون 
يف حتقيـــق اإرادة اهلل علـــى الأر�ص، وهكذا 
اكت�سى البحث الطبـــي ثوب القدا�سة لكونه 

فر�ًسا دينيًّا.

لقـــد قراأ امل�سلمون الآيـــة القراآنية الكرمية: 
}، ويف  {َوَجَعلْنَـــا ِمـــَن امْلَــــــاء ُكلَّ �َســـْيٍء َحيٍّ
حماولتهـــم للنفـــاذ اإلى معنى هـــذه الكلمات 

بـــداأوا يدر�ســـون الكائنـــات احليـــة وقوانن 
منوهـــا، وهكذا اأن�ساأوا علم البيولوجيا، لقد 
اأ�ســـار القراآن اإلى ان�سجام النجوم وحركاتها 
ك�سواهد على عظمة خالقها، ومن اأجل ذلك 
ا�ستغل امل�سلمون بالعلوم الفلكية والريا�سية 

بحمية واندفاع.

ونظـــام كوبرنيكو�ـــص الـــذي اأثبـــت دوران 
الأر�ص حول حمورها ودوران الكواكب حول 
ال�سم�ـــص، وانت�سر يف اأوروبا يف مطلع القرن 
ال�ساد�ص ع�سر قابله الق�س�ص بال�سخط لأنهم 
راأوا فيـــه تناق�ًســـا لتعاليم كتابهـــم املقد�ص 
احلرفيـــة، ولكـــن اأ�س�ص هذا النظـــام كانت 
قـــد و�سعت يف احلقيقـــة قبل ذلك ب�ستمائة 
�سنة يف البلـــدان الإ�سالمية، ذلك اأن علماء 
الفلك امل�سلمن يف القرنن التا�سع والعا�سر 
كانوا قد تو�سلوا اإلـــى ال�ستنتاج اأن الأر�ص 
كروية، واأنها تدور حول حمورها، كما قاموا 
بح�شابات دقيق���ة خلطوط الطول وخطوط 
العر�ـــص، وكثـــر منهـــم مت�سكـــوا– دون اأن 
يتهموا بالكفـــر اإطالًقا– بـــاأن الأر�ص تدور 
حـــول ال�سم�ـــص، وبالطريقة نف�سهـــا عكفوا 
على الكيمياء والفيزياء والف�سيولوجيا وعلى 
�سائر العلوم التي قـــدر للعبقرية الإ�سالمية 
اأن جتـــد فيها اأخلد اآثارهـــا، وهم يف بنائهم 
ذلـــك الأثر مل يفعلوا اأكـــرث من اتباع عظمة 

نبيهم يف كثر من اأحاديثه.

نظرة الغرب لإلسالم 
والمسلمين    
جناة الطويل
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وراء  مـــــــن  تريـــــــد  مـــــــاذا  املت�صـــــــدق..  اأيهـــــــا 

�صدقتك؟

دعنـــــــي اأ�صطحبـــــــك خطوة خطـــــــوة، واأم�صي 

معك رحلـــــــة يف ظل �صدقتـــــــك داخل جلنة 

التعريـــــــف بالإ�صـــــــالم حتى تعـــــــرف اإىل اأين 

ينتهي بها املطاف!

ولتكن �صدقتك 100 فل�س فقط. 

 حتـــى منكـــن اجلميع مـــن اللتفـــاف حول 
�سنـــدوق ال�سدقة.. لكن هل هـــذه الـ 100 

فل�ص تكفي.. نعم!

100 فل�ص تعني اأن جلنة التعريف بالإ�سالم 

تقـــوم بطباعـــة ن�ســـرة دعوية حتتـــوي على 
التعريـــف الب�سيط بوحدانية اهلل تعالى، وما 
هو الإ�سالم، خا�سة اأن هذه الن�سرة مرتجمة 

للغات متعددة.

ومن ذلك وفرت »التعريف بالإ�سالم« الن�سرة، 
ووزعتهـــا على ال�سريحة املراد تو�سيلها لها، 
وو�سلـــت الن�ســـرة اإلى كل �سخ�ـــص اأراد اهلل 

تعالى له الهداية.

عندمـــا وقعت تلـــك الن�سرة يف يـــد اأحدهم 
قـــال: منذ 50 عاًمـــا واأنا اأعي�ص يف بلدي مل 
اأجـــد مـــن يعرفني بهـــذا الديـــن، ل �سك اأن 

هـــذا الدين هو الـــذي اأبحث عنه منذ �سنن 
طويلة.

ثـــم مـــا لبـــث اأن جـــاء اإلـــى جلنـــة التعريف 
بالإ�ســـالم ليعرف من خالقـــه؟ وملاذا خلقه؟ 
وملـــاذا يعي�ص؟ وماذا بعد موتـــه؟ وغر ذلك 
من حقائق قدرة اهلل تعالى يف خلقه!  في�سلم 

وينطق ال�سهادتن. 

 

ومن هنا اأ�سبحت الـ100 فل�ص غالية الثمن، 
قـــال � »لأن يهـــدي اهلل بك رجـــاًل واحًدا 
خر لك مما طلعت عليه ال�سم�ص وغربت«.

اأريـــدك يا �ساحـــب ال�سدقـــة األ ت�ستعجل، 
وابـــق معـــي حتـــى تعرف اإلـــى اأيـــن �سي�سل 

مقدار �سدقتك.

بعـــد اأن اأ�سلم عمـــه ال�ســـرور وابي�ص وجهه 
وا�ستنار قلبه، وبعد اأن رجع اإلى م�سكنه بداأ 
يفكر.. كيف اأدعو اأبـــي واأخي واأخواتي اإلى 
هذا الدين؟ بل كيـــف اأدعو اأولدي وزوجتي 

اإلى طريق النور القومي؟ بل كيف اأدعو اأهلي 
واأ�سدقائـــي اإلى مـــا اأنعم اهلل بـــه علي؟ بل 
كيف اأن�سر هذا اخلر والهداية يف جمتمعي 

كله؟

نعم.. مل يهداأ له بال حتى كلم اأهله واأ�سدقاءه، 
وبداأ يدعوهم لالإ�سالم فاأ�سلموا.

والآن عليـــك يـــا �ساحـــب الــــ100 فل�ص اأن 
تفـــرح! كيف؟ لأن اأجـــر كل هوؤلء يف موازين 
ح�سناتك! فكل ما يفعله اأي اإن�سان هداه اهلل 
مـــن وراء �سدقتـــك من �سالة وذكـــر ودعاء 
وحج وعمـــرة ودعوة لالآخرين هو وذريته يف 

موازين اأعمالك اإلى يوم الدين.

كيـــف ذلك؟ قـــال � من دعا اإلى هدى كان 
له من الأجر مثل اأجور من دعاهم ل ينق�ص 

ذلك من اأجورهم �سيًئا.

هـــل اأدركـــت الآن عظيـــم الأجـــر مـــن وراء 
�سدقتك؟ من وراء الــــ100 فل�ص، هي �سعر 
ن�ســـرة دعويـــة طبعتها ووزعتهـــا نيابة عنك 
جلنـــة التعريـــف بالإ�سالم، ل تـــدع الفر�سة 
تفوتـــك! فلعلـــك تلقـــى اهلل تعالـــى ووراءك 
جبـــال مـــن احل�سنـــات، واأنت ل تـــدري من 
اأيـــن جاءتك.. وتكون هـــذه القيمة الب�سيطة 

و�سيلتك الدعوية وطريقك اإلى اجلنة.

حممد طه
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و�صيلتك الدعوية

رحلة مع  »100 فل�س« 

تقودك
للجنة

من دعا اإىل هدى كان 

له اأجر من دعاهم بال 

نق�صان لهم
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يتحت�������م على امل�سلم، ال�سيم�������ا الداعية، يف ظل 

الثقاف�������ات املتع�������ددة والعقائ�������د املتباينة التي 

أن يلم مبا اأن يلم مبا أن يلم مبا  أن يلم مبا ر على وجه املعمورة،  أن يلم مبا ر على وجه املعمورة،  ر على وجه املعمورة، سر على وجه املعمورة، س سيعتنقه�������ا الب�سيعتنقه�������ا الب�

إىل دعوة اإىل دعوة إىل دعوة  أن يكون عوناأن يكون عوًنأن يكون عوًنا ل�������ه على الولوج أن يكون عونا ل�������ه على الولوج أن يكون عوًنا ل�������ه على الولوج  ميكن 

حاب هذه امللل والعقائد.. سحاب هذه امللل والعقائد.. سحاب هذه امللل والعقائد..  سأ�سأ� أ�اأ�ا

إىل قرائها هذا اإىل قرائها هذا إىل قرائها هذا  إىل قرائها هذا �������رى  إىل قرائها هذا �������رى  �������رى س�������رى س أج�������ل ذلك تقدم الب�اأج�������ل ذلك تقدم الب�سأج�������ل ذلك تقدم الب�سأج�������ل ذلك تقدم الب� أج�������ل ذلك تقدم الب�من  أج�������ل ذلك تقدم الب�من 

الباب:

اإعداد: التحرير
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م�صطلحات دعوية

ال�صابئة املندائيون

هـــي طائفة ال�سابئة الوحيـــدة الباقية اإلى اليوم، 
والتي تعتـــرب يحيى عليه ال�سالم نبيًّا لها، يقّد�ص 
اأ�سحابها الكواكب والنجـــوم ويعظمونها، ويعترب 
الجتـــاه نحـــو جنـــم القطـــب ال�سمـــايل وكذلك 
التعميـــد يف امليـــاه اجلارية من اأهـــم معامل هذه 
الديانـــة التي كان يجيـــز اأغلب فقهـــاء امل�سلمن 
اأخذ اجلزيـــة من معتنقيها اأ�ســـوة بالكتابين من 
اليهـــود والن�ســـارى، وال�سابئـــة نوعـــان، �سابئة 

حنفاء و�سابئة م�سركون.

اجلينية

ديانـــة من�سقة عـــن الهندو�سية، ظهرت يف القرن ال�ساد�ص قبل امليالد على يدي 
موؤ�س�سهـــا مهافـــرا، وما تزال اإلى يومنا هذا.. اإنهـــا مبنية على اأ�سا�ص اخلوف 
مـــن تكـــرار املولد، داعية اإلى التحـــرر من كل قيود احليـــاة، والعي�ص بعيًدا عن 
ال�سعـــور بالقيم، كالعيب والإثم واخلـــر وال�سر، وهي تقوم على ريا�سات بدنية 
رهيبـــة، وتاأمالت نف�سية عميقة، بغيـــة اإخماد �سعلة احلياة يف نفو�ص معتنقيها، 
ول تعرتف اجلينية بالروح الأكرب، اأو باخلالق الأعظم لهذا الكون، لكنها تعرتف 
بوجود اأرواح خالدة، وكل روح من الأرواح اخلالدة م�ستقلة عن الأخرى ويجري 

عليها التنا�سخ.

مل ي�ستطـــع اجلينيون اأن يتحرروا حترًرا كاماًل من فكرة الألوهية، فاتخذوا من 
مهافـــرا معبـــوًدا لهم، وقرنوا به اجلينيات الثـــالث  والع�سرين الآخرين لتكمل 
يف اأذهانهـــم �سورة الديـــن ولي�سدوا الفراغ الذي اأحدثه عـــدم اعرتافهم بالإله 

الأوحد.

ال�صهيونية امل�صيحية

كان لليهـــود املهاجرين من اأ�سبانيا اإلى اأوروبا، خا�سة فرن�سا وهولندا اأثرهم 
البالـــغ يف ت�سرب الأفكار اليهودية اإلى الن�سرانية من خالل حركة الإ�سالح، 
وخا�ســـة العتقاد باأن اليهود �سعب اهلل املختار، واأنهم الأمة املف�سلة، كذلك 
اأحقيتهـــم يف مـــراث الأر�ص املباركـــة، ويف عام 1523م اأ�ســـدر مارتن لوثر 

كتاب عي�سى ُوِلد يهوديًّا، متاأثًرا فيه بالأفكار ال�سهيونية.

انتقلت ال�سهيونية امل�سيحية اإلى اأمريكا من خالل الهجرات املبكرة لأن�سارها 
نتيجة لال�سطهاد الكاثوليكي، وقد ا�ستطاعت تاأ�سي�ص عدة كنائ�ص هناك من 
اأ�سهرهـــا الكني�سة املورمونيـــة، ويعترب �ساي�سرو�ـــص �سكلوفليد 1843م الأب 
الالهوتي لل�سهيونية امل�سيحية يف اأمريكا، ومن اأ�سهر رجالها الالهوتين بيل 
جراهام، وجري فولويل، وجيمـــي �سويجارت، ومن اأبرز رجالها ال�سيا�سين 

الرئي�ص الأمريكي ال�سابق رونالد ريجان.

الإنراكت

هـــي نـــواد اجتماعيـــة وثقافيـــة مرتبطة 
مبنظمة الروتـــاري الدولية التي ت�سيطر 
واملنظمـــات  العامليـــة  اليهوديـــة  عليهـــا 
املا�سونيـــة، وت�ســـم هـــذه النـــوادي طلبة 
ولهـــا  والثانويـــة،  الإعداديـــة  املدار�ـــص 
غايات واأهداف خفية، وتعمد اإلى تثبيت 
انتماءات ال�سباب الغ�ص لالأفكار املا�سونية 
عن طريق منح ال�سالم الدرا�سية وتبادل 
ال�سبيبـــة، وقد اأفتى املجمـــع الفقهي يف 
دورته الأولى مبكة املكرمة يف 10 �سعبان 
�سنة 1398هـ بتحرمي النت�ساب اإلى هذه 

الأندية.

اأبناء العهد )بناي برث(

بنـــاي بـــرث جمعية من اأقـــدم اجلمعيات واملحافل املا�سونيـــة املعا�سرة، 
امـــة، ول تختلف عنها كثًرا مـــن حيث املبادئ  وذراع مـــن اأذرعتهـــا الهدَّ
والغايـــات، اإل اأن ع�سويتها مق�سورة على اأبناء اليهود، وخدمتها موجهة 
اأ�شا�ًش���ا لدع���م ال�شهيونية يف العامل، والتقاط الأخب���ار واحتال مراكز 
ح�سا�سة يف الدول، ولهذه اجلمعية فروع منت�سرة يف جميع اأنحاء العامل، 
وهي مكلفة بدرا�سة نف�سية كل قائد اأو �سيا�سي اأو زعيم اأو اأي �سخ�سية 

عامة لال�ستفادة من جوانب ال�سعف فيها.
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يف هـــــــذا الباب �صوف ُنقـــــــدم جملة من الفتـــــــاوى ال�صادرة 

عن كبـــــــار ُعلماء الأمة واملجامع الفقهيـــــــة، والتي تهم كل 

م�صلـــــــم، وزخرت بهـــــــا املو�صوعات وُكتب الفقـــــــه والدرا�صات 

املتخ�ص�صـــــــة يف هذا املجـــــــال، والتي تتعلـــــــق مب�صتجدات 

احلياة واملعامالت.

حكم الختان لمن دخل في اإلسالم

ال�صــــوؤال

ما حكم اخلتان للم�صلم اجلديد ومتى يختنت؟

اجلــــواب

»اخلتـــان للم�سلـــم اجلديـــد واجـــب، كما اأنـــه واجب علـــى امل�سلم 
الأ�سلي، ويجب عليه الختتان من حن اأن ي�سلم، لكن اإن اقت�ست 
امل�سلحـــة تاأخـــره، خوًفا من فراره من الإ�ســـالم، لأن الإ�سالم مل 
ي�ستقر يف قلبه بعد، فال باأ�ص بذلك، لأن املف�سدة احلا�سلة بتاأخر 

اخلتان اأهون من مف�سدة ردته عن الإ�سالم بعد اإ�سالمه«. 

هل يجوز إجابة دعوة غير المسلم 
إلى الطعام للتقرب منه

ال�صــــوؤال

الدعوة اإىل الإ�صالم ت�صتلزم اإقامة عالقات �صخ�صية مع غري 

امل�صلمني، لإزالة الغربة والتمهيد للدعوة، فهل اإذا دعاين اأحدهم 

اإىل طعام اأو �صراب لي�س من املحرمات يجوز يل تناوله؟ 

اجلــــواب

اإذا كانـــت العالقـــة بن امل�سلم وغر امل�سلم بيـــع اأو �سراء اأو اإجابة 
دعـــوة اإلـــى طعام حالل اأو قبول هدية مباحـــة مثاًل، دون اأن يكون 
َم من الكافر  يف ذلك تاأثر على امل�سلم، فهي مباحة، وتناول ما ُقدِّ
اإلـــى امل�سلم مـــن الأطعمة والأ�سربة احلالل جائـــز، ولو قدمت يف 
اإناء �سبق اأن ا�ستعمل يف �سراب خمر اأو تناول حلم خنزير اأو نحو 
ذلـــك، اإذا كان قـــد غ�سل بعد ا�ستعمالـــه يف حمرمات اأو جنا�سات 
حتـــى زال ذلـــك منـــه متاًمـــا، واإذا كان يف ذلك اإعانـــة على اإبالغ 
الدعـــوة اإلـــى الإ�سالم كان اأدعـــى اإلى الإجابـــة والت�سال، واأرجى 

لالأجر والثواب. 

حكم مس غير المسلم لترجمة القرآن

ال�صـــوؤال

يوجد لدي ترجمة ملعاين القراآن الكرمي باللغة 

الإجنليزية، فهل يجوز اأن مي�صها غري امل�صلم؟ 

اجلــــواب 

»ل حـــرج اأن مي�ـــص غر امل�سلـــم ترجمة معـــاين القراآن 
الكـــرمي باللغـــة الإجنليزيـــة اأو غرها من اللغـــات، لأن 
الرتجمـــة تف�سر ملعاين القـــراآن، فاإذا م�سها غر امل�سلم 
اأو من لي�ص على طهارة فال حرج يف ذلك، لأن الرتجمة 
لي�ص لهـــا حكم القراآن، واإمنا لها حكـــم التف�سر، وكتب 
التف�ســـر ل حرج اأن مي�سها غر امل�سلم، ومن لي�ص على 
طهـــارة، وهكـــذا كتب احلديـــث والفقه واللغـــة العربية، 
واهلل ويل التوفيـــق«. ف�سيلة ال�سيـــخ عبدالعزيز بن باز 

رحمه اهلل.

هل يجوز للكافر دخول المسجد 
لســماع محاضرة؟

ال�صــــوؤال

هل يجوز للكافر دخول امل�صجد حل�صور حما�صرة اأو 

در�س فيه تعليم ودعوة اإىل الإ�صالم؟ 

اجلــــواب

»نعـــم، يجوز هـــذا اإذا اأمنا األ يعتدي غر امل�سلم بتلويث 
امل�سجـــد، لأن هذا الدخـــول مل�سلحته، ول ي�سر امل�سجد 
�سيًئـــا، فكما اأنـــه يجوز لغر امل�سلـــم اأن يدخل امل�سجد، 
وميكـــث فيـــه لإ�سالح �ســـيء يف امل�سجـــد، لأن ذلك من 
م�سلحـــة امل�سجـــد، يجـــوز كذلـــك اأن يدخـــل ل�سمـــاع 
املحا�ســـرات التي رمبـــا تكون �سبًبـــا لهدايته، وقد ربط 

النبي � ثمامة بن اأثال يف امل�سجد«. 
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فتاوى الب�صرى
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»اآي باد« تطرح لوحة مفاتيح بطريقة برايل

لغة املكفوفني مهددة بال�صياع اأمام 
�صا�صات اللم�س

جنح فريق من الباحثن الأمريكين يف تطوير �سا�سة جهاز الكمبيوتر 

مفاتيح تعمل بطريقة برايل.اللوحـــي »اآيبـــاد« بحيث ميكـــن اأن ي�ستخدمها املكفوفـــون كاأنها لوحة 

ومن �ساأن هذا التطوير اإحداث نقلة نوعية يف اأ�سلوب جعل التكنولوجيا 

متاحـــة ب�سكل اأكـــرب للمكفوفن، بكل ما يعنيه ذلـــك من قدرتهم على 
ال�ستفادة من جهاز متطور مثل اآيباد.

وبدل من ا�ستخدام لوحة مفاتيح منف�سلة باأحرف لغة برايل اأو طابعة 

ميكانيكيـــة بتلك اللغة �سيكـــون بو�سع امل�ستخدمن اأن يطبعوا مبا�سرة 
على اللوحة الزجاجية امل�سطحة للجهاز.

رمبا �سمعت عن تطبيق اأبويو�سف، ورمبا مل ت�سمع، لكن 

قبـــل اأن نتحدث عن التطبيق نود يف البداية اأن نخربك 

ملـــاذا قمنا بعمله، وملاذا ا�ستهلكنا وقتًا كبًرا يف تطويره 

حتى و�سل للن�سخة 3.0، وملاذا مل نتحدث عنه من قبل 

يف موقع اآي فون اإ�سالم.

فكـــرة التطبيـــق لي�ســـت جديـــدة، فهي فكـــرة معروفة، 

واأ�سهر جت�سيد لها هو تطبيق القط توم والكلب بن، ول 

ا وقد كان �سبًبا  �ســـك اأن تطبيـــق القط توم ظريف جـــدًّ

يف اأن يقفز الأطفال فوقي وقت دخويل املنزل لياأخذوا 

هاتفي ويلعبوا بهذا التطبيق املرح، واحلقيقة اأنني كنت 

ل اأمانع اأبًدا واأجده فعاًل تطبيق ظريف وم�سل، ويكفي 

اأنهـــم �سوف ي�سكتون عن »الزن« عدة دقائق.. حتى جاء 

هـــذا اليوم الذي وجدت طفلي فيه يتج�ساأ ب�سوت عاٍل 

واإخوتـــه ي�سحكون، وحن �ساألت ملـــاذا ت�سحكون؟ قالو 

اإنـــه يفعل مثل الكلـــب بن، فاأخذت الهاتـــف وتفح�ست 

التطبيق جيًدا ووجدت اأن هذه احليوانات تقوم باأفعال 

ا مثـــل اإخراج الريح والتج�ســـوؤ، قلت لنف�سي:  �سيئـــة جدًّ

ملاذا اأ�سع بن اأيدي اأطفايل األعاًبا تعلمهم اأ�سياء ت�سيء 

لقيمنا واأدبنا؟.

ولهـــذا قـــررت اأن اأقـــوم بعمـــل تطبيـــق يحاكـــي هـــذه 

التطبيقـــات ول يخرج عن كونه تطبيًقا ترفيهيًّا ظريًفا، 

مـــع اإي�سال ر�سائل اإيجابية، ويف نف�ص الوقت كان هناك 

قـــرار األ اأتوقف عن تطويره حتـــى يكون اأف�سل تطبيق 

يف هـــذه الفئـــة، واأناف�ص بقوة واأتفـــوق واأ�سيف  عديًدا 

من املزايا حتى ي�سبح »اأبويو�سف« اأي�ًسا من�سة لإي�سال 

الر�سائل ب�سكل حمبب وظريف.

مميزات تطبيق اأبويو�صف

تكلم واأبويو�سف يردد ما تقوله ب�سوت مرح

اجعل اأبويو�سف يوؤدي عديًدا من احلركات:

ال�سالم - ال�سالة - الأكل - الرك�ص - النوم - املحادثة 

يف الهاتـــف - حـــركات متعددة اأخـــرى بلم�ص اأبويو�سف 

و�سحبه - ت�سجيل فيديو وحفظه يف جملد ال�سور

م�ساركة الفيديو عرب الفي�سبوك، يوتيوب اأو الربيد

الن�صخة املجانية:

http://goo.gl/gyK1R 

الن�صخة الكاملة:

http://goo.gl/SlXw1 

اخرنا لكم

مناظـــرة بن ال�سيخ منقذ بن حممـــود ال�سقار مع الق�ص 

الكاثوليكـــي في�سر اأوف مان حـــول الأقانيم والتثليث يف 

امل�سيحيـــة. مكان املناظـــرة: البالتـــوك يف غرفة احلوار 

الإ�سالمي امل�سيحي

http://goo.gl/g74yP :موقع املناظرة

ا فقط تطبيق اأبويو�صف لي�س ترفيهيًّ
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املراأة الداعية

وكما قلنا �صابًقا فاإن هـــــــذه املهمة )الدعوة( 

�صاقة و�صعبة على الدعـــــــاة، ل�صيما الن�صاء 

ا اإذا  منهم، اإل اإن اأجرهـــــــن كبري وعظيم جدًّ

و�صعت املراأة الداعية اأمامها هذه الأمور:

1 - الدال على اخلر كفاعله: اأختي الداعية، 
بارك اهلل فيك ويف دعوتك، اإن اأجرك كبر 
ا عند خالقك، لأنـــك تر�سدين الآخرين  جـــدًّ
اإلى فعل اخلر بطاعة اهلل �سبحانه وتعالى، 
والبعـــد عن ال�ســـرك به، فبـــاإذن اهلل تعالى 
�ستاأخذيـــن اأجـــر الدالـــة على اخلـــر، قال 
ر�ســـول اهلل �: »من دل على خر فله مثل 
اأجـــر فاعله«، فهنيًئا لك اأختي الداعية هذا 

الأجر والثواب. 

2 - م�ساعفـــة الأجـــر: حميـــط املـــراأة يف 

الدعـــوة رمبا يكـــون �سيًقا، وذلـــك لطبيعة 
املـــراأة اخلا�سة، فهـــي لي�ست مثل الرجل يف 
اخلروج والختاط، لذل���ك اإذا كانت قادرة 
على تو�سيع حميط دعوتها لي�سم اأكرب عدد 
ا   ممكـــن مـــن املدعوين كان اأجرهـــا م�ساعًف
بعدد من قامت بدعوتهن لأمر ما وا�ستجابوا 
لـــه، فقد قال ر�سولنـــا الكرمي �: »من دعا 
اإلى هـــدى كان له من الأجـــر مثل اأجور من 

تبعه ل ينق�ص ذلك من اأجورهم �سيًئا«. 

3 - ر�ســـا اهلل واملالئكـــة وال�سالة على من 
تقـــوم بالدعـــوة: هل حتبـــن اأن ير�سى اهلل 

عليـــك؟ ف�سالة اهلل على العبد ثناء عليه يف 
املـــالأ الأعلى، وبالتايل �ســـالة املالئكة عليه 
هي الدعاء له بكل اخلر.. لي�ص هذا فقط، 
فقد ب�سرنا ر�سولنا الكرمي � بهذا احلديث 
العظيم حن قـــال: »اإن اهلل ومالئكته واأهل 
ال�سمـــوات والأر�ص حتى النملة يف جحرها، 
وحتى احلوت يف البحر لي�سلون على معلمي 
النا�ص اخلـــر«، فهل هناك اأجمل واأروع من 

هذا ؟!  

4 - اأن تكـــوين مـــن املفلحـــن: قـــــال اهلل 

���ٌة يَْدُع���وَن اإِلَ���ى  تعال���ى: {َولْتَُك���ْن ِمنُْك���ْم اأَُمّ
ـــْرِ َويَاأُْمُروَن ِبامْلَْعُروِف َويَنَْهْوَن َعِن امْلُنَْكِر  اخْلَ
َواأُولَِئَك ُهُم امْلُْفِلُحوَن}، هذا هو ثواب الأمر 
باملعروف والنهي عن املنكر وكلماتك القليلة 

يف عددها الكبرة يف معناها. 

5 - ثـــواب الكلمة الطيبـــة: والكلمة الطيبة 
هـــي التي ترفعن بها مظلمة عـــن م�سلم اأو 

تفرجن بها كربه اأو تن�سرين بها مظلوًما.

6 - هدايـــة النا�ص: لهذا العمل اأجر عظيم، 
فقد قال ر�سول اهلل � يف حديثة ال�سريف: 
»فو اهلل لأن يهدي اهلل بك رجاًل واحًدا خر 

لك من حمر النعم«. 

7 - زيـــادة العلم واملعرفـــة: ل�سيما يف علوم 
الديـــن، فقد اأكرمك اهلل بهـــذا الف�سل وهو 

الطالع واملعرفـــة، واأن يعطيك اهلل علم ما 
مل تعلميه.

8 - الفوز بثواب تطبيق اأمر من الأمور التي 
و�سانـــا بهـــا الر�سول � حن قـــال: »بلغوا 

عني ولو اآية...«. 

9 - طاعـــة هلل �سبحانـــه وتعالـــى: قال اهلل 
لَـــى �َسِبيِل  تعالـــى يف كتابه احلكيـــم: {اْدُع اإِ
�َسنَِة َوَجاِدلُْهْم  ْكَمِة َوامْلَْوِعَظـــِة احْلَ َرِبّـــَك ِباحْلِ

ِبالَِّتي ِهَي اأَْح�َسُن}.

10 - ال�ستمتاع بثواب حتمل م�سقة الدعوة 

اإلـــى اهلل، قال ر�ســـول اهلل �: »ما ي�سيب 
امل�سلم من ن�سب ول و�سب ول هم ول حزن 
ول اأذى ول غـــمـ  حتـــى ال�سوكة ي�ساكهاـ  اإل 
كفر اهلل بها من خطاياه«، وهم الدعوة ثقيل 

وكبر، ولكنه لذيذ ورائع يف نتيجته.

11 - اأخـــذ ثـــواب ق�ساء اأوقـــات حياتك يف 

�ســـيء عظيـــم، األ وهـــو عبـــادة اهلل تعالـــى 
والدعوة اإليه.

12 - �سكـــر اهلل تعالـــى على نعمـــه الكثرة 

كيانـــك  لـــكل  ا�ستخدامـــك  فعنـــد  عليـــك: 
واأع�سائـــك التـــي خلقها اهلل لـــك من عيون 
ول�سان واأذنن وقدمن، تخدمن بها الدعوة 
اإلى اهلل يعتـــرب هذا من باب �سكر اهلل على 

تلك النعم، واهلل يحب ال�ساكرين.

هكذا تُكونين
داعية!

علمنا يف الأعداد ال�صابقة اأن الدعوة اإىل اهلل تعني قيام املوؤهل 

)الداعي اأو الداعية( بتو�صيل مفاهيم الدين الإ�صالمي بكل 

اأركانه وعلومه اإىل كل اخللق، وذلك وفق منهج واأ�ص�س �صحيحة 

�صرعية ي�صري على نهجها الداعي، مبا يتوافق مع اأ�صناف  

املدعويـــن، ويالئم اأحوالهم وظروفهم.
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ح�صاد الكتب

الدعوة اإلى اهلل تعالى مهمة الر�سل والأنبياء 
الذيـــن هم خـــرة اهلل من عبـــاده، و�سفراوؤه 
اإلى خلقه، وهي مهمة خلفاء الر�سل وورثتهم 
من العلماء العاملن، والربانين ال�سادقن، 
وهـــي اأف�ســـل الأعمـــال بعد الإميـــان باهلل 
تعالـــى، لأن ثمرتها هداية النا�ص اإلى احلق، 
وحتبيبهم يف اخلـــر، وتنفرهم من الباطل 
وال�ســـر، واإخراجهم من الظلمات اإلى النور: 
ِ َوَعِمَل  ن َدَعا اإِلَى اهللَّ َّ {َوَمْن اأَْح�َسُن َقْوًل ممِّ

ا َوَقاَل اإِنَِّني ِمَن امْلُ�ْسِلِمَن}. �َساحِلً

وهـــذا الكتاب ر�سالة للعناية بتكوين الدعاة، 
واإعدادهـــم الإعداد املتكامـــل، واإل اأ�سيبت 
كل م�سروعـــات الدعوة باخليبـــة والإخفاق، 
الأول مل  داخليًّـــا وخارجيًّـــا، لأن �سرطهـــا 

يتحقق وهو الداعية املهياأ حلمل الر�سالة.

ومـــن هنا كان لبـــد للداعية الذي يريد –اأو 
نريد لـــه– اأن ينت�سر يف معركتـــه اأن يت�سلح 
باأ�سلحـــة �ستى لزمة له يف الدفاع والهجوم، 
واأول هـــذه الأ�سلحـــة �ســـالح الإميـــان، ثـــم 
الأخالق، ثـــم العلم والثقافـــة، وحديث هذا 
الكتاب هو ال�سالح الثالث »اجلانب الفكري 
اأو الثقـــايف«، فكيف يعـــد الداعية نف�سه؟ اأو 
؟   كيف نعـــده نحن الإعداد الثقـــايف املن�سود
وبعبارة اأخرى: مـــا الثقافة الالزمة للداعية 
اإن اأردنـــا اأن نن�سئ مدر�ســـة للدعاة، اأو كلية 

للدعوة.

يجيبنـــا ف�سيلـــة الدكتـــور القر�ســـاوي باأن 
الداعية يف حاجة اإلى جمموعة من الثقافات، 
منها الثقافة الإ�سالمية وحمورها الإ�سالم، 

فالداعية الذي يدعـــو اإلى الإ�سالم لبد اأن 
يعرف ما الإ�ســـالم الذي يدعو اإليه؟ فيكون 
ـــا بعلوم القـــراآن وتف�ســـره وخ�سائ�سه،  ملمًّ
معتنًيـــا بق�س�سه وح�ســـن ال�ستدلل باآياته، 
واحلذر والتحذير من �سوء التاأويل وحتريف 
الكلم عن مو�سعه، والهتمام بلباب التف�سر، 
والإعرا�ـــص عـــن الإ�سرائيليـــات والروايات 

املو�سوعة وال�سعيفة.

كمـــا ينبغي على الداعيـــة الهتمام بال�سرة 
النبويـــة، واحلـــذر مـــن و�ســـع الأحاديث يف 
غـــر مو�سعهـــا، ومقاومة حملـــة الت�سكيك 
يف الأحاديـــث ال�سحاح، وجتنـــب الأحاديث 
امل�سكلـــة على جمهور النا�ـــص لغر �سرورة، 
واحلذر من الأحاديـــث املو�سوعة والواهية، 
ا  كمـــا يجـــب علـــى الداعيـــة اأن يكـــون ملمًّ
بالأحـــكام الفقهية، فهناك حمذورات ينبغي 
التنبه لهـــا، واأل يبالغ يف تعليل العبادات، اأو 
التعليل باأمر غر جامع ول مانع، اأو القت�سار 
على التعليالت املادية، ويجب عليه اأي�ًسا اأن 
ا باأ�ســـول الفقه والعقيدة والنظام  يكون ملمًّ

الإ�سالمي.

اأما الثقافة الثانيـــة فهي الثقافة التاريخية، 
فالتاريـــخ ذاكرة الب�سريـــة، و�سجل اأحداثها، 
وديـــوان عربهـــا، وال�ساهـــد العـــدل عليها، 
وهناك تنبيهات للدعاة يف املجال التاريخي، 

كجعـــل الهم يف روؤو�ص العرب ومواقع العظمة 
يف التاريـــخ، واأن يكون ذا وعي يقظ للوقائع 
التاريخيـــة، واأن يعي �سر الرجال، ومواقف 
الأبطال، وربط احلوادث والوقائع باأ�سبابها 

وعللها املعنوية والأخالقية.

ويحذر الكاتـــب يف جمال الثقافة التاريخية 
من عـــدة اأمـــور منهـــا اأن ما حتويـــه الكتب 
التاريـــخ لي�ـــص �سحيًحا مائـــة يف املائة، كما 
اأن التاريـــخ يتعر�ص للتحريـــف والت�سويه يف 

تدوينه وتف�سره.

والثقافة الثالثة هي الثقافة الأدبية واللغوية، 
وهـــي �سروريـــة ل�سالمـــة الل�ســـان، و�سحة 
الأداء، ف�ساًل عن ح�سن اأثرها على ال�سامع، 

بل على �سحة الفهم اأي�ًسا.

والثقافـــة الإن�سانية هـــي الثقافـــة الرابعة، 
حيث ترتبط ارتباًطا وثيًقا مبو�سوع الدعوة، 
فمو�سوعهما واحد، وهـــو الإن�سان، وتتمثل 
العلـــوم الإن�سانية يف علوم النف�ص والجتماع 

والقت�ساد والفل�سفة والأخالق والتاريخ.

وتعـــد العلوم من الثقافـــات املهمة للداعية، 
وهـــي الفـــرع اخلام�ـــص، حيـــث يجـــب على 
الداعيـــة اأن يطالـــع بع�ص الكتـــب واملقالت 

العلمية املي�سرة .

اأما الأخرة فهي ثقافة الواقع، امل�ستمدة من 
احلياة احلا�سرة، كواقـــع العامل الإ�سالمي، 
والقـــوى العامليـــة لالإ�سالم، وواقـــع الأديان، 
واملذاهـــب ال�سيا�سية املعا�ســـرة، واحلركات 

والتيارات الفكرية، والبيئة املحلية...اإلخ. 

ثقافة الداعية
ثقافة الداعيةالكتـاب:

الدكتور يو�صف القر�صاوياملوؤلف:

127 �صفحة من القطع ال�صغري عدد ال�صفحات: 

مكتبة وهبــــة - القاهرة النا�صــــر: 

التحريـــر عــــر�س: 

ما حتويه كتب التاريخ 

لي�س �صحيًحا كله.. وهذه 

قيمة اللغة
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بـــــــزغ جنم املراأة يف الدعـــــــوة اإىل اهلل منذ اأكرث من األف واأربعمائة عام 

ـــــــا، بداية مـــــــن الدور الـــــــذي ا�صطلعت به اأم املوؤمنـــــــني ال�صيدة  تقريًب

خديجة– ر�صي اهلل عنها- وحتى يومنا هذا، حيث مل يفرق الإ�صالم 

بني الرجل واملراأة يف العبادات التى تعد الدعوة اإىل اهلل من اأ�صماها 

واأجلها.

ومع تطور الأمم وتوافر الو�صائل احلديثة يتحتم على املراأة والرجل 

مًعـــــــا العمـــــــل يف الدعـــــــوة ون�صر الديـــــــن ال�صمح والبعـــــــد عن مواطن 

الختـــــــالف وال�صعي اإىل الو�صـــــــول اإىل غري امل�صلمـــــــني يف كل مكان، 

فلي�ـــــــس ثم اأي عذر لتو�صيل املعلومـــــــة، اإذ بكب�صة زر واحدة ميكن اأن 

ت�صـــــــل الر�صالة للماليـــــــني وبكل اللغات، كمـــــــا اأن املوؤ�ص�صات الدعوية 

يجب اأن ت�صرك املراأة لأنها اقدر على خماطبة اأختها املراأة.

املراأة الداعية قدمًيا وحديًثا

منـــذ بداية التاريخ الإ�سالمي واملـــراأة قادرة على حمل اأمانة الدعوة 
يف جميـــع احلـــالت، فهي اأول من اأعطت منوذًجـــا واقعيًّا للت�سحية 
باملـــال والنف�ـــص مـــن اأجل هذا الديـــن، ي�ساف اإلى ذلـــك م�ساعرها 
املرهفة التي تدعوها لن�سر اخلر بن النا�ص، فاأكرث من يدخلون يف 
الإ�سالم هم من الن�ساء، ونرى ذلك جليًّا من خالل املقارنة بن عدد 
املهتديـــات وعدد املهتدين، فما اإن تذوق املـــراأة حالوة الإميان حتى 
تبـــداأ يف دعـــوة �سديقاتها وحت�سرهن معها وهـــي يف قمة ال�سعادة، 

وتبداأ يف التحدث مع اأهلها يف بلدها.

ملاذا دعوة غري امل�صلمات؟

اإن دعوة غر امل�سلمات نوع من اأنواع اإ�سالح املجتمع، لأن التحريف 
الـــذي حدث على مر الع�سور لالأديان الأخـــرى اأخل بالأخالق التي 
تدعو اإليها الديانات ال�سماوية الأخرى، وبذلك فاإن دخول املراأة غر 
امل�سلمـــة اإلى الإ�سالم يعيـــد اإلى املجتمع الأمن وال�ستقرار، ويخفف 

من النحرافات التي اأثرت على مكانة املراأة يف املجتمعات، ويو�سح 
لهـــا مكانتها يف الإ�سالم، وحقها يف اأن تعي�ص بعيًدا عن ال�ستغالل، 
فنحـــن كم�سلمـــن م�سوؤولون عـــن تو�سيح ذلك لغـــر امل�سلمات، فلو 
عرفـــت املـــراأة يف العـــامل اأجمع ما وهبهـــا اهلل من كرامـــة وعزة ملا 

و�سعها اإل الدخول يف دينه.

اإن واجبنـــا هو دعوة غر امل�سلمن واإكمال م�سرة الأنبياء وتعليمهم 
الإ�ســـالم واأحكامه ال�سمحة واآدابـــه التي تدعو اإلى الف�سيلة، اأما ما 
يحـــدث من ارتداد البع�ص عن الإ�ســـالم اأو ما يحدث من �سلوكيات 
تخالف الدين، فهذا وارد ونحن امل�سلمن نتحمل جزًءا من م�سوؤولية 

عدم احت�سانهم واإ�سراكهم يف منا�سباتنا واأعيادنا.

ونحـــن يف جلنة التعريف بالإ�سالم نحر�ـــص على عمل برامج طوال 
العـــام، والداعيات ي�سعن خطة لرعاية املهتديـــات والتوا�سل معهن 
وال�ســـوؤال عـــن اأحوالهن حتى اإننـــا نت�سل بهن وهن خـــارج الكويت، 
ولكن هذا ل يكفي، فاملجتمع يجب اأن يهتم بهن معنويًّا قبل الهتمام 

املادي.

فرع ال�صاملية.. الن�صاأة والأهداف

افتتـــح فرع ال�ساملية يف نوفمـــرب 2006، بغر�ص دعوة غر امل�سلمن 
باحلكمـــة واملوعظـــة احل�سنة، ونظـــًرا لوجوده يف منطقـــه م�سهورة 
بالأ�ســـواق وامل�ست�سفيـــات والعيـــادات وال�سكنات املليئـــة باجلاليات 
املختلفة، فنحن نعمل جاهدين لنو�سل ر�سالة الإ�سالم ال�سمحة اإلى 
جميـــع �سكان املنطقة، واأي�ًســـا املناطق املجاورة، مثل الرميثية وبيان 

وم�سرف و�سباح ال�سامل.

1362 مهتديـــة يف ال�صنــوات الأربـــع الأولــى 

اإلدارة النسائيـة بالسالمية 
قصة نجاح دعوية

أة والأهداففرع ال�

برامج دعوية طوال العام.. وات�صال دائم 

باملهتديـات حتى وهــن خارج الكويــت

ا�صتطالع العدد
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الو�صائــــل الدعــــوية

تتعـــدد الو�سائـــل التـــي ن�ستخدمها يف دعوة 
غـــر امل�سلمن، فهنـــاك الكتـــب والأ�سرطة 
والن�سرات، وهناك برنامج امل�سجات، واأي�ًسا 
ال�ستاندات املوزعة يف معظم مناطق جتمع 
اجلاليـــات وغـــر امل�سلمـــن، كامل�ست�سفيات 
والأ�ســـواق العامـــة والعيـــادات اخلارجيـــة. 
واأي�ًسا كل داعية لهـــا موقع اإلكرتوين تن�سر 
فيه مقالتها بلغتها، كما اأنها ت�ستخدم طرق 
العر�ـــص احلديثة ل�ســــــــــــرح املحا�ســــــرات 

(الربوجكرت وعرو�ص الفيديو).

ولت�سهيـــل مهمـــة الداعيـــات قامـــت اللجنة 
بتوفر جميع الو�سائل احلديثة يف الف�سول، 
حتـــى اإنها وفـــرت للمهتديات اأ�سرطة حفظ 
ال�ســـور  حفـــظ  لت�سهيـــل  رة  املكـــرِّ القـــران 

ال�سغرة.

واأي�ًســـا كان لو�سائـــل التوا�ســـل الجتماعي 
احلديثـــة ن�سيب يف دعوية غـــر امل�سلمن، 
 whats upفقمنا با�ستخدام الفي�ص بوك و
عن طريق جهاز الآيفون الذي �سجع الكفالء 
علـــى دعوة خدمهـــم، حيـــث بـــداأوا بالفعل 

بالت�سال بنا وطلب احلقائب الدعوية.

ا معدل اإ�صهار الإ�صــــالم يف الفرع �صنويًّ

عدد الإ�صهار ال�صنة 

2007 213

2008208

2009205

2010339

396من 9/1 /2011

1362الإجمايل

يف �سهر رم�سان املا�سي ارتفع معدل اإ�سهار 
الإ�ســـالم بالفـــرع اإلى م�ستـــوى كبر، وذلك 
مل يـــاأت من فـــراغ، فقد �سبقـــت ذلك خطة 
مدرو�سة من قبل اإدارة الفرع يف اإطار تطوير 
العمل وال�سعي للنهو�ص بدعوة غر امل�سلمن 
على كل امل�ستويات، حتى يتم حتقيق الهدف 
املرجـــو، وبف�ســـل اهلل مت حتقيـــق الهـــدف 

بن�سبة 250%.

ولتحقيـــق ذلـــك قمنـــا بالبحث عـــن اأماكن 
يف  العامـــالت  ت�سكنهـــا  التـــي  ال�سكنـــات 
بزيارتهـــن  داعيـــة  كل  وبـــداأت  ال�ســـركات، 
اأ�سبوعيًّـــا، واإعطائهـــن حما�سرات وخواطر 
اإميانية عن الإ�سالم، ولرتجمة �سورة عملية 
عن الإ�سالم مـــن خالل التكافل الجتماعي 
الأطعمـــة  تاأخـــذ معهـــا  داعيـــة  كانـــت كل 
واملالب�ـــص التـــي يتـــربع بها اأهـــل اخلر من 

اأ�سحاب املطاعم والكفالء وتهديها لهن.

اأي�ًســـا كان مـــن الأ�سبـــاب املهمـــة يف زيادة 
الإ�سهـــار الهتمـــام بالداعيـــات امليدانيات 
املتطوعات، حيـــث اإن اإحداهن كانت تذهب 
مع الداعيـــة اأ�سبوعيًّا اإلى اإحدى ال�سفارات 
لتوزيـــع الكتيبـــات والن�ســـرات، وكانت تاأتي 
اأ�سبوعيًّا بواحدة اأو اثنتن لإ�سهار الإ�سالم، 
ويف رم�ســـان اأتـــت اإلينـــا ثـــالث �سديقات، 
اإحداهن كانـــت بال�سفارة واأخذت الكتيبات، 
وعنـــد اقتناعهـــا اأقنعـــت �سديقاتهـــا، واأتوا 

جميًعا ليعلنوا اإ�سالمهن.

الأمر الآخر الهتمام بزيارة �سكن املمر�سات 
بال�سامليـــة، وعمل مذكـــرة  لهن ت�سمل بع�ص 
امل�سطلحات التـــي ي�ستخدمونها يف التعامل 
مع املر�سى باللغة العربية مرتجمة باحلروف 
ا، وجعلهن  اإلـــى لغاتهن، ممـــا اأعجبهن جـــدًّ
يقبلـــن علـــى تعلم اللغـــة العربيـــة، حيث كنا 
نر�ســـل لهن داعية اأ�سبوعيًّـــا لتعليمهن اللغة 
العربية، واأي�ًسا اأعددنا لهن م�سابقات حول 
كتـــاب خمتـــار، وقدمنا لهن بع�ـــص اجلوائز 
القيمـــة لت�سجيعهـــن علـــى القـــراءة وعمـــل 
حفالت ب�سيطة لهن يف املنا�سبات الإ�سالمية 
والعامة لتعريفهن بتقاليد وعادات البلد مثل 

الزي الوطني وتوزيع القرقيعان. 

اأي�ًســـا احلر�ص علـــى ا�سرتاكهـــن يف موائد 
�سكـــن  يف  اجلماعـــي  والإفطـــار  رم�ســـان 

الداعيات ودعوتهن للرحالت الرتفيهية.

برامــــــــــج واأن�صطـــــة م�صتحدثـــــــة

ومـــن الأن�سطـــة التـــي يحر�ـــص عليهـــا فرع 
ال�سامليـــة زيـــارة املمر�سات غـــر امل�سلمات 
واحلر�ـــص  �سكناتهـــن،  ويف  بامل�ست�سفيـــات 
علـــى وجود ال�ستاندات التـــي ت�سمل جميع 
اإ�ســـدارات اللجنة يف كل مـــكان، خا�سة يف 
العيـــادات اخلا�ســـة، واحلر�ص علـــى زيارة 
املعاهـــد ال�سحيـــة املوجـــودة والأماكن التي 
تعمل بها غـــر امل�سلمات، مثـــل ال�سالونات 
وحمـــالت اخلياطـــة وغرهـــا، بالتفاق مع 
مدرائهـــا، ودعـــوة غـــر امل�سلمـــات مل�ساركة 
ال�سياحيـــة  الأماكـــن  زيـــارة  املهتديـــات يف 
وبع�ص الرحالت الأخرى، وعمل حما�سرات 
تثقيفيـــة وطبيـــة للمهتديات تتنـــاول �سوؤون 
املراأة والهتمام باأطفال املهتديات، بالتعاون 
لالأطفـــال  متخ�س�ســـات  متطوعـــات  مـــع 
لتدري�ص ال�ســـرة النبوية و�ســـرة ال�سحابة 
لهـــم وحتفيظهم القراآن الكـــرمي با�ستخدام 

اأحدث و�سائل العر�ص.

احتيـــاجــــــات

ونحتاج يف فـــرع ال�ساملية اإلى دعم متوا�سل 
ل�ســـراء الهدايا واأثـــواب ال�ســـالة والأدوات 
العمـــل  يلـــزم  ذلـــك ممـــا  املكتبيـــة وغـــر 
الدعـــوى، كمـــا نحتاج اإلى »با�ـــص« لتو�سيل 
املهتديات الالتي ل ي�ستطعن حتمل تكاليف 

املوا�سالت.

دعــــــوة للم�صاهمــــة يف الدعـــــوة

 علـــى كل �ساحـــب �سركة لديـــه عمالة غر 
ال�سالونـــات  �ساحبـــات  وعلـــى  م�سلمـــة، 
واأ�سحـــاب امل�ست�سفيات اخلا�سة والعيادات 
األ يـــرتددوا يف اإهداء غـــر امل�سلمن الكتب 
التعريفيـــة بالإ�ســـالم التـــي توزعهـــا اللجنة 
جماًنـــا، والفرع علـــى اأمت ال�ستعـــداد لعمل 
حما�سره يف اأماكن عملهم واأي�ًسا اأمتنى من 
املدر�ســـات يف املدار�ص اخلا�سة واحلكومية 
اأن يقمـــن بعمل زيـــارة مع الطالبـــات لأفرع 

اللجنة لتنمية احل�ص الدعوي لديهن.

الآيفون �صجع الكفالء 

على الدعـــوة فات�صلـــــوا 

وطلبوا حقائب اللجنة
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باخلري نلتقي

في�صل عبدالعزيز الزامل

رئي�ص جمل�ص 
اإدارة جلنة التعريف بالإ�سالم

• الأول: �ساأذهـــب اإلى ال�سالة ونلتقي بعدها يف املكان 
الفالين.

وعندما التقيا، قـــال الثاين: تدري لي�ص ما رحت معاك 
لل�سالة؟ 

• الأول: قلت يل م�سغول! 

• الثاين: لأ، كان عذر اأي كالم، ب�ص ماين مقتنع! 

الأول: يف �سنو؟ 

• الثاين: بال�سالة، اأح�ص اأين اأ�سلي عل�سان اأهلي، قوم 
�سل، روح �سل، لي�ص ما �سليت. 

• الأول: كيفك. 

• الثـــــــاين: هـــل كالمي �سحيـــح؟ رد! اأنـــا اأ�سا�ًسا حتى 
مو�سوع الإميان ما هو وا�سح عندي، لي�ص اأ�سلي اأ�ساًل؟ 

• الأول: بالن�سبة يل وا�سح. 

• الثاين: مثل �سنو؟ 

• الأول: اإذا واحـــد ا�سرتى �سيارة اأملانية فخمة وغالية، 
فيها اأح�سن التجهيـــزات الأوتوماتيكية، ولكنه ما عرف 
�سلون ي�ستعمل امل�سجل املتطور، اأو ي�سغل جهاز اخلريطة 
املربوطـــة بالأقمار ال�سناعيـــة، اأو املقاعد املجهزة باأزرة 
مـــن كل �ســـكل، وملـــا اأ�سابه امللـــل وهو ي�سغـــط زرا هنا 
وزرا هنـــاك، وقال لك: »�سحكوا علينا، �سيارة خراب«.. 

�ستقول له؟ 

• الثاين: مفرو�ص يقراأ الإر�سادات والكتيبات اأو يراجع 
الوكالة! 

• الأول: �سحيح، واإذا رف�ص وقام يت�سحك على ال�سيارة 
�ستقول فيه؟ 

• الثاين: خبل. 

• الأول: نف�ـــص ال�سيء، القـــراآن الكرمي هو الدليل اللي 
فيـــه عجائب العلم، والعلماء، يف كل العلوم مبهورين من 
املعلومـــات اللي �سبق فيها الع�ســـر والعلم احلديث، هل 
ي�سر واحد ما يقراأ وعمره ما و�سل الع�سرين يقول عنه 

»ما فيه �سيء«؟ 

• الثـــــــاين: اأنا ما اأقـــول القراآن ما فيه �سيء، ب�ص �سغلة 
قـــوم �سل، لي�ص ما �سليـــت.. ما اأدري، اأبي اأ�سوي ال�سي 
اللي اأنا مقتنع فيه، اأق�سد من نف�سي، مو عل�سان الأهل 

اأ�سلي. 

• الأول: تذكر ولد عم فالن، �سديقنا؟ 

الثاين: �سفيه؟ 

• الأول: اللي دخل ب�سيارته يف حاجز اأ�سمنتي، �سيارته 
تك�سرت و�سار م�سلول ما يحرك اإل راأ�سه؟ 

• الثـــــــاين: كان �سكران، وطلع من البيت بعد هوا�ص مع 
اأبـــوه، و�سل اأبوه امل�ست�سفى قام يطـــق راأ�سه بيده، يقول 

»اأنا ال�سبب«. 

• الأول: نعـــم، �سار ولده م�سلول بالكامل ما يحرك اإل 
راأ�ســـه، ب�ص الدموع اللي ت�سب من العينن من اجلهتن، 

اأبوه حاول ي�ساعده حتى يغر دربه، الولد اأ�سر. 

• الثاين: �سحيح. 

• الأول: الأهـــل احلري�ســـن على عيالهـــم ي�ساعدونهم 
يف مرحلـــة مـــن العمر، مثـــل ما �ساعدوهـــم وهم �سغار 
علـــى الأكل وامل�سي، بعدين تتحمل م�سوؤولية نف�سك، اأكو 
اأحد احلـــن يحط الأكل يف فمك؟ نف�ص ال�سيء ال�سالة 
واحلـــث والت�سجيـــع، م�ساعدة، حتـــى ل ي�سر لالإن�سان 
م�سر هامل�سكن، البـــالوي اللي تالحق ال�سباب كثرة، 
كل يوم �سكل، ومن كل طريق، ل تاأخذ املو�سوع بح�سا�سية 

زايدة، اأنت امل�ستفيد اإذا عربت هاملرحلة ب�سالم. 

حوار بين شابين
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