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فطريـة

اإلســالم
رئي�س التح ــري ـ ــر
حممـد اإ�صماعيل الأن�صاري

جاء الإ�شالم ليتما�شى مع الفطرة الب�شرية ،واجلهـــل والبيئة املنحرفـــة التي حتيـط بهم
ني ِليُنذِ َر َمن َكا َن
فهو من�شـــجم مـــع القلوب النقيـــة ،والعقول }اإِ ْن هُـــ َو اإِ اَّل ذِ ْك ٌر َو ُق ْراآ ٌن ُّم ِب ٌ
ال�شـــافية ،وقـــد اأودعـــت ر�شـــالت الأنبياء َح ًّيا َويَ ِحقاَّ الْ َق ْو ُل َعلَى الْ َكافِ رِ ينَ{.
يف فطـــرة الإن�شـــان ميولت نحـــ َو العبودية
ولعـــل من مقا�شـــد ال�شـــريعة احلفاظ على
هلل �شـــبحانه وتعالـــى ،والن�شـــداد اإلـــى ما
الفطـــرة واإحيـــاء ما اختلـــط بهـــا ،فالزواج
وراء الطبيعـــة ،واجلنـــوح اإلى اخلري ومكارم
واإر�شاع الطفل من الفطرة ،وحفظ الأنف�ص
الأخـــالق ،والنفـــور عـــن الظلـــم وم�شـــاوئ
والأن�شـــاب من الفطرة ،وحب اخلري والعمل
العادات.
ال�شـــالح مـــن الفطـــرة ،والنفور من ال�شـــدة
وال�شـــرائع ال�شـــماوية كلهـــا كانـــت تخاطب
والإعنـــات مـــن الفطـــرة ،وق�شـــاء حوائـــج
الفطرة ،وتذكر بالنعم املن�شية بفعل الأهواء،
الآخرين من الفطرة ،وامل�شـــاواة والعدل من
وتك�شـــف جواهـــر املكنونـــات يف اأعمـــاق
الفطرة.
النفو�ـــص ،فـــك ّل فكـــرة اأو ميل توحـــي بهما
الفطـــرة حق ،وكل فكـــرة اأو جنـــوح يناق�ص اإن الإ�شالم اآخر الر�شالت ،ودين عام ل�شائر
الفطرة وترف�شـــه باطل ،ولأجل ذلك تخلينا الب�شـــر ،فقـــد جعله اَّ
اهلل �شـــبحانه مت�شـــ ًقا
عـــن الرهبانية وواأْد البنات ،لأنهما يخالفان مـــع الفطرة ،فـــال ميكن جمع الب�شـــر ،وهم
مقت�شى الفطرة.
املختلفـــون يف امل�شـــارب ،مـــا مل يكن هناك
اإن الفطـــرة هـــي احلالـــة التي خلـــق عليها
الإن�شان ،وهي �شاحلة لتقبل احلق واخلري،
وهي �شاحلة ل�شـــدور الف�شائل الأخالقية،
واإمنا بعث الر�شل ُمذ ِّكرين ومعلمني لأ�شحاب
الفطر ال�شـــليمة ،ومنذرين ومقيمني للحجة
على الذين ف�شـــدت فطرتهم ب�شبب الأهواء
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�شـــيء موجود يف �شـــائر النفو�ص ،وهذا مما
ي�شـــهل الدعوة اإلى اَّ
اهلل ون�شـــر الإ�شالم بني
النا�ـــص ،فلم يخلـــق الكائن الب�شـــري ملجرد
حوا�شـــا
الإنتـــاج وال�شـــتهالك ،فكما اأن لنا
ًّ
نرى بها ون�شـــمع ،فكذلك ه اَّياأ اللاَّـه �شبحانه
الفطرة لنا لندرك بها الأ�شياء واحلقائق.

التعريف بالإ�صالم

الشطي:
«التعريف باإلسالم»

أول مؤسسة
خيرية تضع خطة
إستراتيجية
اأكد املديـــر العام للجنة التعريف بالإ�شـــالم
جمال ال�شـــطي اأن اللجنة هي اأول موؤ�ش�شـــة
خريية ت�شـــع خطة ا�شـــراتيجية يف عملها،
وذلـــك منـــذ عـــام  ،1995ويف عـــام 2000
كانت اأول موؤ�ش�شة خريية ت�شتخدم التقنيات
احلديثـــة ،مرج ًعـــا جناحـــات اللجنـــة اإلـــى
التفهـــم الإداري الـــذي يتمتـــع بـــه موظفـــو
اللجنـــة ،وا�شـــتيعابهم لأهميـــة التخطيـــط
ال�شـــراتيجي ،ولتطبيـــق اللجنـــة نظـــام
التدريـــب للعاملني ،ولذلك مت اإن�شـــاء معهد
وقفـــي للتدريـــب الأهلـــي هو معهـــد كامز،
والعمـــل بروح الفريق ،وا�شـــتخدام التقنيات
احلديثـــة ،ووجود قيادات �شـــابة ،والهتمام
بالتخ�ش�ص وال�شمولية للموظفني ،فموظف
اللجنـــة هو موظف �شـــامل ،تـــرك له حرية
الإبـــداع ،مع احرام ال�شيا�شـــات ،والتحفيز
واملرونة.
جـــاء ذلك يف كلمة ال�شـــطي التي األقاها يف
موؤمتـــر املمار�شـــات املتميـــزة يف التخطيط
الإ�شـــراتيجي الذي عقدتـــه وزارة الأوقاف
وال�شـــوؤون الإ�شـــالمية بفنـــدق ال�شـــرياتون
حتت �شـــعار «جتارب وخربات ل�شراتيجية
تطبيقية متميزة».
واأ�شاف ال�شطي اأن جلنة التعريف بالإ�شالم
حققت النجاح خالل م�شريتها منذ ن�شاأتها،
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يف العمـــل اخلـــريي يختلف عـــن التخطيط
يف احلكومـــات اأو ال�شـــركات ،وذلـــك لعـــدة
اعتبـــارات منهـــا بيئـــة املوؤ�ش�شـــة اخلريية،
وحجمها ومكانها اإقليم ًّيا ،وثقافة العاملني،
مبي ًنـــا اأنـــه عنـــد التخطيـــط للموؤ�ش�شـــات
اخلرييـــة ينبغي حتقيـــق التكامـــل والتعاون
بني وا�شـــعي اخلطة والفريق الذي �شـــيقوم
بتنفيذهـــا مـــن خـــالل تدريبهم علـــى ثقافة
التخطيـــط ال�شـــراتيجي وكيفيـــة تنفيذها
ومتابعتها.

�شـــخ�ص يف العـــام اإلـــى اأكـــر مـــن  4اآلف
�شـــخ�ص ي�شهرون اإ�شالمهم �شـــنو ًّيا ،اأما من
ناحيـــة الـــدورات فقد كانت تقـــام  35دورة
يف العام واأ�شـــبحت الآن اأكر من  750دورة
�شرعية مبعدل  10اآلف ٍ
مهتد جديد يتخرج
�شـــنو ًّيا من هذه الدورات ال�شـــرعية ،كما اأن
اللجنـــة يف بدايتهـــا كانت حتتـــوي على فرع
فرعا يف
واحـــد ،واأ�شـــبحت الآن ت�شـــم ً 15
كل حمافظات الكويت ،اأما من ناحية الكادر
الوظيفـــي للجنـــة فقـــد كان يف البدايـــة 3
وذكـــر ال�شـــطي القيـــم التي حتكـــم اخلطة
موظفني ،و�شار الآن  180موظ ًفا.
ً
قائـــال :اإنها احلكمة،
ال�شـــراتيجية للجنة
وعن اإجنازات اخلطة ال�شراتيجية  -2006والنمـــو ،والتميـــز ،اأما الروؤية فهـــي الريادة
 2010قـــال :اإن اللجنة حققت ما ن�شـــبتــــه يف التعريـــف بالإ�شـــالم ورعايـــة املهتديـــن
 % 88مـــن الروؤية،
ً
م�شـــريا اإلـــى اأن اللجنة واجلاليات على امل�شـــتوى املحلـــي والعاملي،
قامـــت بعمل برنامـــج خا�ص بقيا�ـــص الأداء و�شـــعارنا هو «رحمـــة للعاملني» ..ور�شـــالتنا
الوظيفي ال�شـــراتيجي يف عام  2000ومت هي دعوة غري امل�شـــلمني وامل�شلمني باأ�شلوب
تطوير هذا الربنامج بعد ذلك.
ح�شـــاري وتقني يت�شـــم باحلكمة واملوعظة
ونوه ال�شطي اإلى اأن التخطيط ال�شراتيجي احل�شنة ،وتاأهيلهم للدعوة.
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«نسائية السالمية» شاركت
في «الكويت الدولي للفنون
اإلسالمية »5 -
انطال ًقا من دورها يف رعاية املهتديات اجلدد وتعريفهم باحل�شـــارة
الإ�شـــالمية وما احتوت عليه من فنون وعمارة رائعة �شاركت الإدارة
الن�شـــائية بال�شـــاملية يف ملتقـــى الكويت الـــدويل اخلام�ـــص للفنون
الإ�شالمية الذي اأقيم بامل�شجد الكبري ،حيث مت تنظيم عدة زيارات
للملتقى لـ  100مهتدية على مدار فرة انعقاده.

واأ�شافت اأن املهتديات �شعدوا بهذه الزيارة ملا مل�شنه من جمال الفنون
وقالـــت مديـــرة الإدارة ليلى ال�شـــقر :اإن امل�شـــاركة جـــاءت يف اإطار
والعمارة الإ�شالمية ،وال�شتقبال احلافل من قبل اإدارة امللتقى.
التعريف بالثقافة الإ�شـــالمية للمجتمع اجلديد الذي انت�شـــبت اإليه
أي�شـــا للتعرف على الـــراث الكويتي القدمي ،وتوجهت ال�شقر بال�شكر لإدارة امل�شجد الكبري التي متثلت يف الأخت
املهتديـــات ،كما تاأتي ا ً
م�شـــرية اإلى اأن الإدارة خ�ش�شـــت لكل جالية من اجلاليات املختلفة العنود البطي والأخت اإميان العنيزي على ما قامتا به من جهد كبري
اأثناء زيارة املهتديات للملتقى ،حيث قدمن لهن الهدايا القيمة.
يو ًما لزيارة امللتقى ب�شحبة داعيات الفرع.

ال�صيخ اإ�صالحي:
ان�صروا اهلل بالدعوة اإليه والتعريف بدينه احلنيف

محاضرات بالجملة في
أفرع «التعريف باإلسالم»

�شخ�شا من
مقر دار القراآن الكرمي بالفحيحيل ،وقد �شارك فيها 60
ً
الدعاة امليدانيني واملهتدين اجلدد من اجلاليات امل�شـــلمة ،وحا�شـــر
فيها الداعية ال�شـــيخ حممد عزير اإ�شـــالحي من �شريالنكا ،والذي
حل �شـــي ًفا عزيزًا على الكويت ملدة اأ�شـــبوع ،وناق�شت الندوة اأهمية
الدعوة يف حياة امل�شلم وما يرتب عليها من اإميان باهلل تعالى ،وجاء
يف حديثه اإ�شـــالحي« :ان�شـــروا اهلل بالدعوة اإليـــه والتعريف بدينه
احلنيف ،فقد كانت هذه مهنة الأنبياء عليها ال�شالم.

�شـــرح مدير اإدارة الأفرع بلجنة التعريف بالإ�شـــالم املحامي منيف
واأو�شـــح العجمـــي اأنـــه مت تنظيـــم نف�ص النـــدوة يف جلنـــة التعريف
عبداهلل العجمي باأن اللجنة قامت بعقد ندوات عديدة هذا الأ�شبوع
بالإ�شـــالم بفرع اجلهراء ،واأقيم خاللها برنامج دعوي ح�شـــره اأكر
على م�شتوى الأفرع بكل مناطق الكويت ،فقد قام فرع املنقف بتنظيم
�شخ�شـــا من املهتدين اجلدد ،كما ح�شـــر م�شـــرف الدعوة
من 180
ً
ندوة اإميانية للجالية التاميلية بعنوان «كونوا اأن�شار اهلل بالدعوة» يف
بالفـــرع عيادة ال�شـــمري ،و�شـــارك يف الندوة الداعيـــة حممد زلفي
بني اأهمية التعريف بالإ�شـــالم حيث يعترب هذا العمل ن�شرة
الذي اَّ
هلل ولدينه.
واأو�شـــح املحا�شـــر ال�شـــيخ حممد عزير اإ�شـــالحي اأنه قدم عدة
حما�شـــرات حتت عنـــوان «يف التوكل على اهلل والعت�شـــام بحبل
اهلل» ،و«املعجزات الإلهية» ،و«الإخال�ص» ،و«التاأريخ الهجري».
من جانبه قدم الداعية حممد نظيم ال�شـــكر والتقدير للمحا�شـــر
على ما قدمه من مادة دعوية باللغة التاميلية للم�شـــاركني ،م�شريا
اإلى اأن اللجنة تهتم بجميع اجلاليات وحتثهم على الأعمال ال�شاحلة
وترغبهم يف الأعمال ال�شاحلة.
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التعريف بالإ�صالم

«استقطاعات النجاة الخيرية»

تكرم الجهات المساندة

حر�شـــا منها على مد ج�شـــور التعاون مع اجلهات امل�شـــاندة كرمت
ً
اإدارة ال�شـــتقطاعات بجمعيـــة النجـــاة اخلرييـــة ،ممثلة يف من�شـــق
العالقـــات العامة زامل الع�شـــيمي عد ًدا مـــن تلك اجلهات الداعمة
لأعمال اجلمعية اخلريية.
وقال الع�شـــيمي بهذه املنا�شـــبة :اإن هذه اجلهات تقوم بجهود كبرية
من خالل الدعم وامل�شاندة لأعمال اجلمعية ،خا�شة اأن جلانها تقوم
باأن�شـــطة واأعمال متنوعة ت�شـــب يف �شـــالح العمل اخلريي ،فهناك
جلـــان للزكاة وثانية للجوانب التعليمية كلجنة املدار�ص وجلنة طالب
العلم واأخرى تهتم باجلانب الدعوي كلجنة التعريف بالإ�شالم وغري
ذلـــك من اللجان ،واأ�شـــاف اأن هـــذه الزيارات تاأتي يف اإطار �شـــعي
اإدارة ال�شـــتقطاعات ملد ج�شـــور التعاون بينها وبني كل املوؤ�ش�شـــات
ً
ممثال يف نائب
وال�شـــركات الداعمة ،حيث مت تكرمي البنك الوطني
مدير جمموعة العمليات ال�شيدة كرمية الهندي ،وبنك الكويت الدويل
ً
ممثال يف م�شـــوؤولة التمويل لالأفراد ال�شـــيدة فاطمة العي�شى ،وبنك
ً
ممثال يف م�شاعد مدير الفرع الرئي�شي اأحمد القطان.
برقان
وقـــد اأ�شـــادت تلك اجلهـــات بالدور احليـــوي والفعال الـــذي توؤديه
اجلمعية وجلانها ،حيث اأبدت �شعادتها بهذه الزيارة.

ت�صعى لتعاون وثيق مع املنظمات واملوؤ�ص�صات الدولية

مجا ًنا!« ..الرحمة للخدمات الطبية»
تقيم مخيمها الطبي شهر ًّيا
�شـــرح املديـــر التنفيـــذي للجنة
الرحمة للخدمات الطبية التابعة
جلمعية النجاة اخلريية الدكتور
عثمـــان �شـــالح مـــال اهلل بـــاأن
اللجنة �شـــوف تقوم بتنظيم عدة
خميمات طبيـــة خلدمة العمالة
وزاد مـــال اهلل :اإن احلملـــة
الوافـــدة يف خمتلـــف الهيئـــات واأو�شح مال اهلل اأن اللجنة تعمل التوعوية ال�شـــحية التي اأقيمت
واملوؤ�ش�شـــات العامة واحلكومية من خالل هذا العمل الإن�شـــاين يف «املنظمة الدولية للهجرة» يف
ً
والدوليـــة �شـــهر ًّيا جمانا ،وذلك اإلى اإي�شـــال ر�شـــالة حمبة من الكويت الأ�شبوع املا�شي بالتعاون
لإبـــراز دور الكويت يف الأعمال املجتمع الكويتي جلميع العمالة معنا ومب�شـــاركة «جلنة �شـــباب
اخلرييـــة ،لفتًـــا اإلـــى اأهميـــة امل�شـــاعدة املوجـــودة علـــى هذه الهنـــد» يف بيـــت الأمم املتحـــدة
التعـــاون معها يف �شـــبيل حتقيق الأر�ص ،وقال« :اإننا ن�شـــاعدهم مب�شـــرف لفح�ـــص العمالـــة يف
الإجنـــازات امل�شـــتمرة يف خدمة وندعمهم ونرفع من معنوياتهم ،جميع موؤ�ش�شـــات الأمم املتحدة
اجلاليـــات مبختلف جن�شـــياتهم لأننـــا مدركـــون اأنهـــم �شـــركاوؤنا يف الكويت ،مبنا�شـــبة الحتفال
ودياناتهم ،وم�ش ً
ريا اإلى اأن الأيام يف البنـــاء والتنميـــة ،وعلينـــا مبـــرور  60عا ًمـــا علـــى اإن�شـــاء
القادمة �شت�شـــهد تعاو ًنـــا وثي ًقا تبنيهم وم�شـــاعدتهم يف املحنة ،املنظمة الدوليـــة للهجرة ،كانت
مـــع املنظمـــة الدوليـــة للهجرة ،وباملعاملة الطيبة نك�شـــب حبهم ناجحة بكل املقايي�ص
وذلـــك بعـــد اأن مل�ـــص العاملـــون
بها مدى ال�شـــتفادة مـــن اإقامة
املخيم الطبي للعمالة باملنظمة،
ومـــا تركه من اأثـــر اإيجابي لدى
ال�شـــريحة التـــي ا�شـــتفادت منه
ومن العالج املجاين.
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وودهم من خالل هذا الن�ش���اط
املدعوم مـــن قِ َبل الأمانة العامة
لالأوقاف ،نظ ًرا ل�شـــمو اأهدافه
وقيمـــه وما يقدمـــه من خدمات
�شحية وعالج باملجان».

د .عثمان �صالح مال اهلل
وحتمل معاين كثـــرية ،لفتًا اإلى
اأن التعاون مع «املنظمة الدولية
للهجرة» جـــاء انطال ًقا من مبداأ
ر�شـــالة املنظمـــات الإن�شـــانية
و�شـــعيها الدائـــم لتعزيز قدرات
احلكومة امل�شـــيفة مبـــا يتوافق
مـــع املعايـــري الدوليـــة ،وكذلك
لت�شـــجيع العمالـــة علـــى القيام
بالفح�ص الطبي الدوري.

«معهد كامز» نظم دورة التخطيط ال�صرتاتيجي يف األبانيا

الشطي :نسعى لتحقيق التميز وتحسين أداء
المؤسسات الدعوية والتطوعية
اأيام بالتعاون مع جمعية امل�شـــتقبل الثقافية
وبرعايـــة مـــن جلنـــة التعريـــف بالإ�شـــالم،
وح�شـــرها مـــا يقرب مـــن  17م�شـــار ًكا من
العاملـــني باجلمعيات التطوعيـــة والقائمني
على احلقل الدعوي.

اأكـــد ع�شـــو جمل�ـــص الإدارة مبعهـــد كامـــز
للتدريب الأهلي جمال ال�شطي اأن التخطيط
ً
عامال �شرور ًّيا من عوامل جناح وتطوير
يعد
خ�شو�شـــا يف جمـــال العمـــل
اأي موؤ�ش�شـــة،
ً
الدعـــوي واخلريي والتطوعـــي ،مبي ًنا اأن له
فوائـــد كبـــرية ومنافـــع عظيمة يف حت�شـــني واأ�شـــاف اأنه نظ ًرا لأهميـــة بع�ص املحاور يف
الأداء ،من خالل و�شـــع منهج اأو خطة عمل التنميـــة التاأ�شي�شـــية للعاملني اأو املر�شـــحني
للموؤ�ش�شات الدعوية والتطوعية.
للعمل يف املجال التطوعي وتوافر املادة العلمية
جاء ذلك خالل دورة «التخطيط ال�شراتيجي لهـــذه املحـــاور ووجود املحا�شـــرين القائمني
للموؤ�ش�شـــات التطوعية» التـــي نظمها معهد على عملية التدريب يف املواعيد املطلوبة ،مت
ً
را�شخا يف حتقيق
أ�شا�شا
كامـــز للتدريب الأهلي التابع جلمعية النجاة اختيار الدورة لتكون ا ً
اخلريية وعقدت يف األبانيا على مدى اأربعة التميز جلميع امل�شاركني فيها.

يذكر اأن الدورة هدفت اإلى درا�شـــة العوامل
البيئيـــة اخلارجيـــة املحيطـــة باملوؤ�ش�شـــة،
وحتديـــد الفر�ـــص التـــي تتيحهـــا واملخاطر
التـــي تفر�شـــها ،وكذلـــك العوامـــل الإدارية
والتنظيمية الداخلية ،وحتديد ما تت�شـــمنه
م���ن نقاط الق���وة وال�ش���عف ،الفتً���ا اإلى اأن
التخطيط ال�شـــراتيجي ي�شـــتهدف و�شـــع
الغايات وال�شـــراتيجيات البديلة واملقارنة
بينها واختيـــار البديل ال�شـــراتيجي الذي
يعظم من حتقيـــق الغايات يف ظل الظروف
املحيطة للموؤ�ش�شة.

بهدف توعية فئات املجتمع باأهمية الدعوة

نسائية «التعريف باإلسالم»
في المدارس والنوادي
اهتما ًما باأهمية العمل اخلريي لكل ال�شرائح ،و�شرورة التوا�شل مع
املجتمع بكل فئاته اأكدت ال�شوؤون الن�شائية بلجنة التعريف بالإ�شالم
بالرو�شة حر�شها ال�شديد على ن�شر احل�ص الدعوي بني الفتيات يف
ريا مدر�شة ن�شيبة بنت كعب
املدار�ص والأندية ،وقد ا�شت�شـــافت اأخ ً
املتو�شطة للبنات جلنة التعريف بالإ�شالم يف اأحد براجمها ،وكذلك
ا�شت�شـــاف نادي «�شـــنايا» للفتيات وفدًا من اللجنة ي�شـــم م�شـــوؤولة
الإعـــالم والدعـــوة الإلكرونية م.عائ�شـــة بورحمـــة ،وجمموعة من
الداعيات وامل�شلمات اجلدد.
وقالـــت بورحمة :نحن من خالل هذه اللقاءات نو�شـــح طبيعة عمل
اللجنة الدعوي واإجنازاتها وق�شـــة ن�شاأتها ودورها يف ن�شر الإ�شالم
بـــني اجلاليـــات غري امل�شـــلمة يف الكويت ،واأو�شـــحت اأن الدعوة ل
تنح�شـــر يف �شـــن معينة ،فكل م�شـــلم مهما كان عمره ميثل الإ�شالم
ب�شخ�شـــه واأخالقه ،وهذا ما مل�شـــناه يف جلنـــة التعريف ،ويف ختام
اللقاء اأ�شهرت اإحدى املهتديات اجلدد اإ�شالمها ونطقت ال�شهادتني،
الأمر الذي كان له اأثر طيب يف نفو�ص احل�شور ،ل�شيما اأنها ذكرت
اأن عامـــل هدايتهـــا كان الأخالق واملعاملة احل�شـــنة ممن حولها من
امل�شلمني وامل�شلمات.

من جهة اأخرى نظمت ال�شـــوؤون الن�شـــائية ندوة بعنوان «متى نحتاج
اإلى الدواء؟» للدكتورة عتاب العبداهلل ،وذلك بح�شور مديرة ال�شوؤون
الن�شائية باللجنة و�شـــحة البلي�ص ،وجميع مديرات الأق�شام ،ورافق
الندوة معر�ص «طبق خري» ل�شـــالح اللجنة ،بالإ�شـــافة اإلى جل�شـــة
ميا ،حيث دار يف هذه اجلل�شة نقا�ص طبي
�شعبية تراثية للكويت قد ً
بني الدكتورة واحل�شور ،ا�شتمعن فيه اإلى عديد من الن�شائح الطبية
املفيدة التي تهدف اإلى تنمية الأ�شرة امل�شلمة وزيادة الوعي ال�شحي
لديها.
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التعريف بالإ�صالم

«مبرة المتميزين» حصلت
على المركز الماسي في
مسابقة الكويت الكبرى
للقرآن الكريم
اأعلـــن رئي�ـــص جمل�ـــص اإدارة مربة املتميزين ال�شـــيد يو�شـــف �شـــامل
ال�شـــميعي ح�شـــول املربة على املركز الثاين )املا�شـــي( يف م�شابقة
الكويـــت الكـــربى للقراآن الكـــرمي التي اأقيمـــت يف  ،2011مبي ًنا اأنه
ً
مت تكـــرمي 18
حافظا وحافظة مـــن اأبناء املربة من املراحل العمرية
املختلفة.
واأ�شـــار ال�شـــميعي اإلـــى اأن املربة اأحرزت مركـــزًا متقد ًما يف 2011

بعـــد ح�شـــولها على املركـــز الثالـــث )الربونزي( يف نف�ص امل�شـــابقة
العام املا�شي  ،2010موؤكدًا اأن املربة ت�شعى اإلى اإحراز املركز الأول
يف امل�شـــابقات القراآنية القادمة من خـــالل املتابعة احلثيثة حلفظة
وحافظـــات كتـــاب اهلل تعالى ،واأنها ت�شـــعى دائ ًما لتطويـــر اأعمالها
ً
�شائال اهلل
وتنوع وحت�شني براجمها عا ًما بعد عام لتحقيق اأهدافها،
عـــز وجل اأن يبارك جهود جميع العاملـــني باملربة ويجازي القائمني
على هذا ال�شرح املبارك.

يف م�شابقة الكويت الكربى حلفظ القراآن الكرمي ،والذي اأقيم على
م�شرح الأمانة ،معر ًبا يف كلمته التي األقاها خالل احلفل عن خال�ص
�شـــكره لراعي امل�شابقة �شـــاحب ال�شـــمو اأمري البالد ال�شيخ �شباح
الأحمـــد اجلابر ال�شـــباح ،حفظـــه اهلل ،ومثم ًنا دعم �شـــموه الدائم
للم�شـــابقة ،ومقد ًما �شـــكره كذلك لالآباء والأمهات على م�شاعدتهم
لأبنائهم وت�شجيعهم على حفظ القراآن الكرمي.

بـــدوره دعـــا اخلـــرايف اإلى موا�شـــلة احلفـــظ امل�شـــتمر لكتاب اهلل
و�شـــرورة احل�شـــول على مراكز متقدمة يف حفظ القراآن الكرمي،
وقدم ال�شكر والثناء ملجل�ص اإدارة املربة والإداريني وامل�شايخ ،متمن ًيا
جـــاء ذلك خـــالل احلفل الذي اأقيم بالأمانـــة العامة لالأوقاف حتت لهم التوفيق وال�شـــداد وال�شتمرار يف التقدم والإبداع ملا فيه اخلري
رعايـــة اأمينها العام الدكتور عبداملح�شـــن اخلرايف لتكرمي الفائزين لبلد اخلري كويتنا احلبيبة الغالية.

الدعوة واإلصالح ..للجالية
الكيرالوية
و�شـــف اهلل عز وجل الأمة الإ�شالمية باخلريية ،نظ ًرا ملا تدعو اإليه
من اإ�شـــالح مـــن خالل الدعوة اإلـــى الإميان باهلل عـــز وجل والأمر
باملعـــروف والنهي عـــن املنكر ،فالأمة الإ�شـــالمية هي اأمة اإ�شـــالح
ودعوة.
جـــاء ذلـــك خـــالل حما�شـــرة عامـــة نظمتهـــا اجلالية الإ�شـــالمية اخلـــري ،فهـــذه الأمة هي خري الأمم ،كونها خامتة الأمم ،والر�شـــول
الكريلويـــة بالكويت لأع�شـــائها مبنطقة بالفروانية عن «م�شـــوؤولية [ هو خامت الأنبياء ،واإ�شـــالمها هـــو الدين اخلامت ،فاخلريية هي
الأمـــة الإ�شـــالمية»� ،شـــارك فيها داعيـــة التعريف بالإ�شـــالم بفرع �شمة الإ�شالم ،ومن هنا وجب علينا الدعوة اإليه.
املنقف ،ورئي�ص اجلالية ذاكر ح�شني ،ونائب اأمري اجلامعة الإ�شالمية
من ناحية اأخرى اختتمت يف فرع املنقف دورة «تف�شري القراآن الكرمي–
يف كريل حممد علي ،بالإ�شـــافة اإلى احل�شـــور الـــذي جتاوز 500
�شـــورة الأنبياء» لأبناء اجلالية الكريلوية والتي ا�شـــتمرت على مدار
�شخ�ص.
دار�شا حيث اأقيم حفل تكرمي للم�شاركني يف
اأربعة �شهور بح�شور 22
ً
واأكد ح�شـــني يف حما�شرته �شرورة التم�شك بتعاليم الإ�شالم وعمل الدورة مت خالله توزيع اجلوائز و�شهادات التقدير.
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«التعريف باإلسالم»
في بر الجهراء
الو�شـــول بالدعـــوة اإلـــى اهلل عز وجـــل يف كل منطقة من
مناطـــق الكويت هو اأحد الأهداف التـــي قامت من اأجلها
جلنـــة التعريـــف بالإ�شـــالم ،لذا قـــام فرع اجلهـــراء بعدد
مـــن الزيـــارات الدعوية يف املناطق الربيـــة التابعة ملنطقة
اجلهراء مثل كبد واملطالع ومزارع العبديل ،حيث مت توزيع
احلقائب على الأ�شخا�ص املوجودين يف تلك املناطق.
�شـــرح بذلك رئي�ص ق�شـــم الدعـــوة بفرع اجلهـــراء عيادة
ال�شـــمري ،م�شـــي ًفا اأن الزيارات ملنطقة الرب قام بها دعاة
وم�شـــوؤولون بالفـــرع ،حيـــث مت توزيـــع احلقائـــب باللغات
املختلفـــة كالهنديـــة والتلغويـــة وال�شـــنهالية والتاميليـــة
والبنغالية والأثيوبية والأمهرية.
وقدم ال�شـــمري ال�شـــكر لأرباب الأعمال يف تلك املناطق مل�شاعدتهم
واأ�شـــار اإلـــى اأنه بالإ�شـــافة اإلـــى التعريف بالإ�شـــالم لغري
أي�شا بتنظيم املحا�شرات للعاملـــني يف اللجنـــة على اأداء مهمتهم يف الدعوة اإلى اهلل ،م�شـــريا
امل�شلمني يف هذه املناطق ،فاإن الفرع يقوم ا ً
الدعويـــة واإهـــداء احلقائـــب للم�شـــلمني يف هذه املنطقة مـــن اأبناء اإلى اأن ثمار هذه الدعوة متثلت يف اإ�شهار اإ�شالم اأحد الأ�شخا�ص من
اجلالية الهندية– لغة التلغو -يف كراج يف �شكراب اأمغرة.
اجلالية� ،شع ًيا لن�شر الوعي بينهم وتنمية الوازع الديني لديهم.

«المناسبات اإلسالمية»..

«لتعارفوا»..
برنامج للجالية السنهالية

يف اإطـــار �شـــعي جلنة التعريـــف بالإ�شـــالم احلثيث لربط
املهتديـــن اجلدد بدينهم ،قامت الإدارة الن�شـــائية بخيطان
بعمل ن�ش���اط دعوي عن املنا�ش���بات االإ�ش���المية كاالإ�شراء
واملعراج ويوم عا�شـــوراء ...اإلخ ،حيث ح�شرته  41مهتدية
من اأبناء اجلاليات الهندية وال�شيالنية.

نظمت جلنة التعريف بالإ�شـــالم -اإدارة ال�شـــوؤون الدعوية بالفرع الرئي�شـــي
برناجما دعو ًّيا للجالية ال�شريلنكية يف حديقة الرو�شة
مب�شجد املال �شالح
ً
�شخ�شـــا من املهتديـــن اجلدد وغري
حتـــت عنـــوان «لتعارفوا» ح�شـــرها 43
ً
امل�شـــلمني ،بالإ�شـــافة اإلى الداعية ال�شـــنهايل في�شـــل حممد ،حيث ا�شتمل
الربنامـــج علـــى عديد من الفقـــرات وامل�شـــابقات والألعاب ،بالإ�شـــافة اإلى
حما�شرة دعوية.

في يوم دعوي

وبهذه املنا�شـــبة قالـــت مديرة الفـــرع نوريـــة عبدالهادي:
اإن مثـــل هـــذه الأن�شـــطة تقـــوم بربط املهتديـــة مبجتمعها
اجلديد ،حيث تتعرف على املنا�شـــبات والعادات والتقاليد
الإ�شـــالمية ،بالإ�شافة اإلى ا�شتخال�ص العرب من الق�ش�ص
التي ترافق مثل هذه املنا�شبات كق�شة �شيدنا مو�شى عليه
ال�شـــالم ،وق�شـــة الإ�شـــراء واملعراج ،حيث تقوم الداعيات
ب�شرح هذه الق�ش�ص باأ�شلوب �شيق ومي�شر ،ما ينعك�ص على
تثبيتهم وربطهم بالإ�شـــالم ،م�شـــرية اإلى اأن هذه الأن�شطة
ترافقها امل�شـــابقات الثقافية والربامج الرفيهية وحالت
اإ�شهار الإ�شالم.

وقال الداعية في�شـــل يف حما�شـــرته :اإن التعارف من ال�شـــن الكونية التي
خلقها اهلل عز وجل يف الإن�شـــان ،واأ�شـــار اإليها يف قوله تعالـــىَ } :و َج َعلْنَا ُك ْم
ُ�ش ُعو ًبا َو َق َبا ِئ َل ِلتَ َعا َر ُفوا اإِناَّ اأَ ْك َر َم ُك ْم ِعن َد اَّ ِ
اهلل اأَتْ َقا ُك ْم{ ،فهذا يوؤدي اإلى التعاون
وتبادل اخلربات وال�شتفادة من مهارات الآخرين ،مما يوؤدي يف النهاية اإلى
م�شـــريا اإلى اأن الإ�شالم اأر�شـــد اإلى هذا املبداأ
بناء جمتمع قوي متما�شـــك،
ً
«لتعارفوا» بغ�ص النظر عن اللون اأو اللغة ،فالتفا�شل اأ�شا�شه التقوى والعمل
ال�شـــالح ،ويف نهاية الربنامج وجه الداعية في�شـــل كلمة �شـــكر للح�شور ،ثم
قام املهتدي حممد �شـــمري ب�شكر اللجنة على تنظيمها الربنامج الذي اأدخل
ال�شرور اإلى قلوب املهتدين.
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"الجامعات اإلسالمية"

محمد [ في شعر النصارى العرب تنعى د .عبدالحليم
�شدر �شـــمن من�شورات املنظمة الإ�شالمية ومن ال�شعراء الن�شارى العرب الذين نظموا عويــس

للربية والعلوم والثقافة )اإي�شي�شكو( كتاب
جديـــد باللغـــة العربية عـــن «حممد صلى
الله عليه وسلم ،يف �شعر الن�شارى العرب»
ملوؤلفه الباحث امل�شـــري حممد عبدال�شايف
القو�شي.
وي�شتمل الكتاب على ف�شول تتناول املدائح
النبوية ،واملعار�شـــات ال�شـــعرية ،و�شهادات
الن�شـــارى العـــرب يف الر�شـــول الكـــرمي،
وحممـــد [ يف �شـــعر الن�شـــارى العـــرب،
والتعريـــف بال�شـــاعر امل�شـــيحي ميخائيـــل
ويردي� ،شـــاحب ق�شـــيدة نهـــج الربدة يف
مدح الر�شول الكرمي.

�شـــع ًرا يف مـــدح الر�شـــول الكرمي ،وي�شـــم
الكتـــاب مناذج من �شـــعرهم ،حليم دمو�ص،
والدكتور �شـــبلي �شـــميل الذي واإن مل يكن
من اأهـــل الأدب وال�شـــعر لكنه قال �شـــع ًرا
يف الر�شـــول عليه ال�شالة وال�شالم ،وخليل
مطـــران ،وجورج �شـــيدح ،واإليا�ص قن�شـــل
�شاحب املطولة التي �شماها «النبي العربي
الكرمي» ،ون�شرها يف طبعة م�شتقلة من 32
�شفحة ،ور�شيد �شليم اخلوري الذي ا�شتهر
بال�شـــاعر القروي ،وعبداهلل يوركي حالق،
وريا�ص معلوف ،واإليا�ص فرحات ،وو�شفي
قرنفلي ،و�ش���بلي مالط ،وجورج ِ�ش ِ
ل�شلمي،
ونقول فيا�ص ،وجاك �شربي �شما�ص.

اأ�شـــدر الدكتور جعفر عبدال�شالم الأمني العام
لرابطـــة اجلامعات الإ�شـــالمية بيا ًنا ينعى فيه
املفكر الإ�شـــالمي الكبري الدكتـــور عبداحلليم
عوي�ـــص ،وقـــال عبدال�شـــالم يف بيانـــه« :اأتقدم
بالأ�شالة عن نف�شي وبالنيابة عن كافة من�شوبي
رابطـــة اجلامعـــات الإ�شـــالمية ،واجلامعـــات
الأع�شـــاء املنت�شـــرة يف �شـــتى اأنحـــاء العـــامل،
بخال�ـــص التعـــازي يف الفقيد الغايل الأ�شـــتاذ
الدكتور عبداحلليم عوي�ص املفكر الإ�شـــالمي،
واخلبري ال�شابق برابطة اجلامعات الإ�شالمية،
واملـــوؤرخ الإ�شـــالمي ال�شـــهري ،جـــزاء مـــا قدم
لالإ�شالم وامل�شـــلمني من خدمات جليلة �شتظل
الأجيال القادمة تنهل منها».

يديعوت أحرنوت 20 :يهودية يعتنقن اإلسالم سنو ًّيا
ك�شـــفت �شحيفة «يديعوت اأحرنوت» الإ�شرائيلية عن درا�شة اأجراها ونقلـــت ال�شـــحيفة عـــن «اأبوح�شـــن» الـــذي تلقى تعليمـــه يف اإحدى
«اإيتزاك رير» ،اأ�شتاذ جامعي مبركز القد�ص للدرا�شات الإ�شرائيلية اجلامعـــات الإ�شـــرائيلية اأنـــه وجد عـــدد الدعاة للدين الإ�شـــالمي
اأثبتت اأن  20يهودية يعتنقن الإ�شالم �شنو ًّيا ،واأو�شح «رير» اأن جميع يف اإ�شـــرائيل غـــري كاف لذا قرر هو وزمالوؤه اإن�شـــاء جلنة «الرحمة
اليهود املتحولني من الن�شـــاء ،زاع ًما اأنهن اعتنقن الإ�شالم ليتزوجن للم�شلمني اجلدد» ،ملبا�شرة الدعوة ومتابعة الدعاة ،وتاأليف الكتيبات
برجال م�شـــلمني ،وموؤكدًا اأن الدعوة الإ�شالمية يف اإ�شرائيل وباللغة الإ�شـــالمية باللغة العربية مثل كتاب «الطريق لل�شعادة» الذي يدعو
العربية تُ َعد ال�شابقة الأولى من نوعها منذ اأكر من  30عا ًما.
اليهود لالإ�شالم.
واأ�شافت ال�شـــحيفة اأن الدين الإ�شالمي والدعوة اإليه بداأت تتخلل
واأ�شـــارت ال�شـــحيفة اإلى اأن وزارة العدل الإ�شـــرائيلية مل ت�شـــتطع
�شـــفوف اليهـــود ،واأن دعاة الإ�شـــالم يف اإ�شـــرائيل رجـــال ُملتحون
حتديد عدد الذين اأ�شلموا من اليهود من جملة  600يهودي يغريون
ي�شـــبهون ال�شـــلفيني ،يتقربـــون لليهود و يدعونهم للدين الإ�شـــالمي
دينهم �شنو ًّيا.
بلطف كما تتميز لغتهم العربية بالطالقة.
وقال «اأبوح�شـــن» ،وهو اأحد الدعاة لالإ�شـــالم يف اإ�شرائيل« :واجبي اأن مـــن جانبه اأو�شـــح عماد يون�ص موؤ�شـــ�ص جلنة «الرحمة للم�شـــلمني
اجلدد» اأن غالبية من يعتنقون الدين الإ�شـــالمي من اليهود ن�شـــاء،
اأخرب العامل بالدين احلق ،ولهم اأن يقرروا ماذا عليهم اأن يفعلوا».
وراأت ال�شـــحيفة اأن ن�شـــر الدعوة الإ�شالمية بني اليهود جاء متاأثرا وترجع اأ�شولهن لرو�شيا اأو اأوروبا ال�شرقية ،واأنه يف اآخر احتفالتهم
ً
بالربامج الإ�شالمية التي تبثها القنوات الف�شائية يف ال�شرق الأو�شط اعتنقت  55يهودية الإ�شـــالم ،بينهن خم�ص �شـــيدات ولِدن وتربني
يف اإ�شرائيل.
واأوروبا ومنتديات و مواقع الإنرنت.
وو�شـــفت ال�شـــحيفة عمليات ن�شر الدعوة الإ�شـــالمية بعدم القبول وقالت «يا�شـــمني» 20 -عا ًما -وهي يهودية اعتنقت الإ�شـــالم «لقد
الكبري بني اليهود ،يف الوقت الذي ل يجرم فيه القانون الإ�شرائيلي رحب بي امل�شلمون ترحي ًبا مل يرحب به والداي ،وقالوا اإين اأ�شبحت
منهم ول اأملك الآن �شوى زوجي والإ�شالم».
التب�شري والدعوة لالأديان الأخرى ولكنه ي�شع بع�ص القيود.
14
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أكبـــر نسخة
للقرآن الكريم
في العالــم..
وهاتف ذكي
لنقله إلى  29لغة
احتُفِ ـــل يف جمهوريـــة تاتر�شـــتان -اإحـــدى
اجلمهوريات الرو�شـــية -يف اأكرب م�شجد يف
رو�شـــيا ،وهو م�شجد كول �شـــريف باإ�شدار
اأكرب ن�شـــخة من القراآن الكـــرمي ،حيث يبلغ
طـــول هذه الن�شـــخة مرين ،وعر�شـــها مر
ون�شـــف املر ،ووزنهـــا  800كيلوجرام ،وقد
ا�شتخدم ل�شناعة هذه الن�شخة املرمر وورق
الذهب والف�شة وعدد من الأحجار الكرمية
الفريدة ،والأولى من نوعها يف العامل.
اإلى ذلك اأعلن يف العا�شمة ال�شعودية الريا�ص
اأن �شركة هندية اأطلقت هات ًفا ذك ًّيا اإ�شالم ًّيا
يقـــوم برجمـــة القراآن من العربيـــة اإلى 29
لغـــة بينها الإجنليزيـــة والبنغاليـــة والأوردو
واملاليالميـــة والتاميليـــة ،بالإ�شـــافة اإلـــى
ترجمة ال�شـــنة النبوية ودليل مل�شـــلمي الهند
لأداء منا�شك احلج بطريقة �شحيحة.
ويحتوي الإ�شـــدار كذلك على ن�شخة كاملة
من القراآن الكرمي ومنظومة لتحديد املواقع
ت�شـــري اإلـــى اجتاه مكـــة ،وحا�شـــبة لتحديد
الزكاة .وقالت �شركة ت�شنيع الهاتف اخللوي
ً
متثيال
الإ�شالمي اإن امل�شلمني لي�شوا ممثلني
كاف ًيـــا بني م�شـــتخدمي الهاتـــف اخللوي يف
الهنـــد ،معربـــة عـــن اقتناعها بـــاأن الهاتف
اجلديد �شيكون اإيذا ًنا بدخول م�شلمي الهند
عامل التكنولوجيا الرقمية.
وذكر انوج كاني�ص الذي اأطلق الهاتف اجلديد
«اينماك» اأن هدف ال�شركة هو تقدمي جهاز
يجمـــع بني التكنولوجيـــا والدين ،وهو الأول
مـــن نوعه يف الهنـــد ،واأ�شـــبحت الهند الآن
اأ�شرع اأ�شواق الهاتف اخللوي من ًّوا يف العامل
باأكر من  850مليون م�شرك.

تشافي:

نحترم اإلسالم  ..دين رائع
اأكد النجم الإ�شـــباين الكبري ت�شـــايف هرنانديز �شـــانع األعاب املنتخب الإ�شـــباين وبطل
ريا اإلى اأن ذلك ناجت عن
بر�شـــلونة اأنه يكن الحرام البالغ للدين الإ�شـــالمي الرائع ،م�ش ً
التعليم النموذجي الذي تلقاه وزمالوؤه يف مدر�شة بر�شلونة منذ كانوا �شغا ًرا.

وقـــال ت�شـــايف يف حـــوار مع �شـــحيفة الهداف اجلزائريـــة« :هذا ما تعلمناه يف مدر�شـــة
بر�شلونة منذ اأن كنا �شغا ًرا ،وهو احرام الآخرين ،لذلك نحن يف بر�شلونة نلتزم باحرام
زمالئنا امل�شلمني واحرام ديانتهم وثقافتهم�« ،شيدو» ي�شلي يف كل مكان ،وهذا ل يزعج
اأحدًا منا ،ويف العديد من املرات يطلب اأن تخ�شـــ�ص له غرفة وحده كي يوؤدي �شـــلواته
يف هدوء فيكون له ذلك ،ويف غرف املالب�ص يلقى هو واأبيدال واأفالي كل الحرام ،فهم
الثالثة م�شلمون رائعون».
وي�شيف« :ما اأثار ف�شويل ح ًّقا هو �شهر رم�شان الكرمي ،بالن�شبة يل كنت اأرى من ال�شعب
على لعب كرة القدم األ ي�شـــرب ول ياأكل طوال � 12شـــاعة ،واأحيا ًنا � 15شاعة ،ويف ظل
حرارة �شديدة كحرارة ال�شيف ،لكنه واجب ديني على امل�شلمني ،وعلينا احرامه ،ونحن
ا ً
أي�شا لدينا طقو�ص دينية خا�شة بنا نقوم بها».
ويرى ت�شـــايف اأن احلياة جتمع اجلميع ً
قائال« :كرة القدم والبار�شـــا يجمعاننا ،كرة القدم
جتمع بني ال�شـــعوب ،وبني الثقافات والديانات ،وفريقنا يجمع بني كل هذه الأ�شياء ،ويف
النهاية فاإنّ الحرام هو ال�شائد فيما بيننا جمي ًعا مهما اختلفت دياناتنا وثقافاتنا».
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15

بيني وبينكم

ضيـاع ديني!
«�شياع ديني» ..هذا هو عنوان الكتاب الثالث لربوفي�شور ملفاهيـــم التنويـــر والعلمنـــة والدميوقراطيـــة واحلريـــة
الريا�شيات الأمريكي امللحد جفري لنغ ،فبعد اأن اأ�شلم الفردية وعموم مبادئ التنوير الفرن�شي العميق.
وتـــزوج من امراأة م�شـــلمة واأجنب منها ثـــالث بنات كان
يف هـــذه الأجـــواء امل�شـــحونة بالتحدي ل تنفـــع الكتابة
اأول كتبـــه «انطباعات اأمريكي اعتنق الإ�شـــالم» ،ثم األف
واملقـــالت واخلطـــب يف تخفيـــف املعانـــاة ،واإمنا العمل
«حتى املالئكة ت�شاأل» وبعد اأحداث � 11شبتمرب الدامية،
املوؤ�ش�شـــي هو احلل ،لكن العمل املوؤ�ش�شـــي مرهق مال ًّيا
اأ�شـــدر كتابه «�شـــياع ديني» الذي يدور مو�شـــوعه حول
و�شـــعب يف ا�شـــتخراج الت�شـــريحات اإجرائ ًّيـــا وزم ًنـــا،
حرية اجليل الثالث من اأبناء امل�شلمني يف اأمريكا.
والبُـــطء لي�ص يف �شـــالح الأجيال اجلديدة امل�شـــلمة ،يف
ويعجب الإن�شان من عمق املوؤلف وقدرته على ت�شخي�ص هذه الأجيال قرر الدكتور حممد نذير حكيم الذي قطن
واقع الأجيال اجلديدة والتحديات الفكرية والجتماعية فرن�شا قبل اأكر من  30عا ًما اأن يقوم بواجبه ،وا�شتثمر
التـــي يواجهونهـــا ،والأهـــم قدرتـــه علـــى تفنيد و�شـــرح موقعـــه العلمـــي الرفيـــع يف فرن�شـــا ،فهو اأحـــد العلماء
الإ�شكالت العقائدية وال�شبهات التي اأربكت عقولهم.
الطبيعيـــني الذيـــن لهم بـــراءة اخـــراع وجوائـــز علمية
اإن ق�شـــة هـــذا الكتـــاب وهـــذه الأجيال تتكـــرر يف كل
بلد غربـــي تكر فيه اجلاليات امل�شـــلمة والعربية ،ولعل
مـــن اأبرزها اجلالية العربية يف فرن�شـــا لأ�شـــباب ،اأولها
اخل�شو�شـــية العلمانيـــة الفرن�شـــية وما متيـــزت به من
حدة ،ثم للمواقف املتتالية ذات الطابع الإق�شائي ثقاف ًّيا
مـــع اجلاليـــة امل�شـــلمة فيما �شـــهده العامل مـــن قرارات
تخ�ـــص «الفـــولر» و«احلجـــاب» وغريهما ،فاملوؤ�شـــرات
التي فهمت بو�شـــوح من مواقف القانون الفرن�شي جتاه
اجلاليـــة امل�شـــلمة هناك موؤداها ول�شـــان حالهـــا يقول:
«اأيهـــا امل�شـــلمون ..ويا عرب ،اإمـــا اأن تذوبوا يف املجتمع
الفرن�شي �شـــلو ًكا وثقافة وتن�شـــوا هويتكم وتتنازلوا عن
خ�شو�شـــياتكم واإما اأن تختاروا بلـــدًا اآخر تطبقون فيه
حريتكم»! وهنا يتجلى �شعف وه�شا�شة التطبيق العملي

تقديريـــة يف علم «النانو» والإلكرونيـــات الدقيقة ،وقد
جمعنـــي به جمل�ص واحد يف رم�شـــان العام املا�شـــي يف
الكويت ،اإذ جعل من التعليم الراقي املتني هدفه الأول يف
اإيجاد حم�شن ر�شمي وعلمي وم�شتقبلي لتخريج اأجيال
ل تكتفي بتعلم اللغة العربية والأخالق والدين فح�شـــب،
ً
وفعال كانت املفاجاأة ..األ وهي
واإمنا اأرادها �شي ًئا اآخر..
اأن مدر�شته «موؤ�ش�شة الكندي التعليمية بفرن�شا» ح�شلت
على تقدير املدر�شـــة النموذجية الثانية يف فرن�شـــا! لأنه
جعـــل كل طاقتـــه اإعـــداد م�شـــروع تعليمـــي متطابق مع
الربنامـــج التعليمي بفرن�شـــا ،اإلى جانب تر�شـــيخ قيمنا
الإ�شالمية الواعية لبناء اأجيال تعتز بقيمها اجلوهرية..
بيد اأن التحديات املادية هي املحك من ا�شتمرار املدر�شة
الفردية يف ظل جمتمع متطور.
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د .حممد العو�صي

ر�سالة القانــــون
الفرن�سي للجاليـــة
امل�سلمة :اإما اأن تذوبوا
يف املجتمــع ً
�سلوكا
وثقافــة اأو تختاروا
ً
بلدا اآخر تطبقون فيه
حريتكـــــم !
العمل املوؤ�س�ســـي
هو احلـــل ..لكنه
مكلـــف وبطيء

17

حوار

تنوي استنساخ «التعريف باإلسالم»
في بنغالديش ..موطن زوجها

الداعية الفلبينية حسنى

تودع الكويت بعد
مسيرة دعوية تكللت
بـ  2000مهتدية
حوار :عامر اأحمـد
بنربات مرجتفة تخنقها العربات التي توقف من اأجلها احلوار مرات
عدة ،رغم ما كانت تظهره �صاحبتها من متا�صك بعد كل مرة لتحكي
للعامل كله ما اأراده اهلل لها من الهدى والنور الذي مل ي�صئ حياتها
وحدها! فقد اأ�صبحت داعية اأ�صلم على يديها  2000مهتدية ..نعم
األفان ..ولي�ص ـ ـ ــت هناك اأ�ص ـ ـ ــفار زائدة كما اعتق ـ ـ ــدت حينما اطلعت
على الأوراق اخلا�ص ـ ـ ــة بها يف جلنة التعريف بالإ�صالم ..روت بابلني
ً
(�صابقا)« ،ح�صنى» بعد الإ�صالم ،لـ «الب�صرى» اأحداث رحلتها
بوجال
مع الإ�صالم ،وكذا ق�صتها مع الكويت ،ذلك البلد املعطاء الذي ترى
اأنه من اأكرث البالد الإ�صالمية خدمة لالإ�صالم وامل�صلمني.
مـــع اأن اإ�شـــهار اإ�شـــالمها قد مر عليـــه ما يقرب من ع�شـــرين عا ًما
تعتربها «ح�شـــنى» عمرها احلقيقي ،ولي�ص ذلك املدون يف بطاقتها
املدنية ) 1962/12/21ولدت يف ناتبيداد  -فاجنا�شينان  -الفلبني(،
فاإنهـــا مازالت تعي�ـــص فرحته وحتمد اهلل تعالى عليـــه كاأنه قد كان
بالأم�ص ..دموعها كانت ممزوجة ب�شـــعور الفرح ،ومكوية بنار فراق
الكويت ..ذلكم البلد املحبب اإلى قلبها ،اإذ اأب�شرت النور فيه ،ف�شهد
ميالدها احلقيقي ،كما تقول ،وعا�شـــت فيه ن�شف عمرها تقري ًبا..
ملاذا تغادره اإذن� ..شـــاألناها يف ده�شـــة ،فاأجابت باأن ابنتها الوحيدة
جهينة قد اأنهت درا�شـــتها الثانوية وتريد اأن تلتحق باجلامعة ،ولي�ص
يف اإمكانها اأن تركها ت�شـــافر وحدها ،فقررت الأ�شرة كلها اأن تغادر
الكويت بعد حياة ا�شتمرت فيها اأكر من ع�شرين عا ًما.
اأما م�شـــوؤولتها يف اللجنة الن�شائية بال�شاملية ليلى ال�شقر فقد اأبدت
اأ�شـــفها على خ�شـــارة اللجنة داعية من اأكفاأ الداعيات واأخل�شـــهن،
م�شـــيدة بعلو همتها ون�شـــاطها وحر�شـــها على العمـــل الدعوي اإلى
فرات كانت متتد غال ًبا �شاعات بعد انتهاء اأوقات الدوام الر�شمي..
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ا�سرتطت على زوجي امل�سلـــم
اأال اأغيـر ملتي فقبل ..ووفاوؤه بعهــده
جعلني اأغري نظرتـي اإلى االإ�ســالم
كانت «ح�شـــنى» اأثناء اإجراء احلوار حتمل معها اأورا ًقا و�شـــعت فيها
منهجا لتعليم مبادئ اللغة العربية لغري الناطقني بها واأخربتنا باأنها
ً
تقدمـــه لبنـــات جاليتهـــا من املهتديـــات ومن الالئـــي تعر�ص عليهن
الإ�شالم ،وحتى من غري امل�شلمات.
جاءت بابلني بوجال اإلى الكويت عام  1984وغادرتها اأثناء الحتالل
العراقي الغا�شـــم ثم عـــادت اإليها بعد التحريـــر ،وكانت قد تعرفت
قبل الحتالل على �شـــوكت ح�شـــني ،وهو بنغايل م�شلم يعمل مندو ًبا
يف اإحـــدى ال�شـــركات ،وتزوجته ،ورغم ذلك فقـــد بقيت على دينها،
وملا وقع الحتالل �شـــافر الزوج اإلى بلده ،و�شـــافرت هي اإلى بلدها،
وهناك و�شعت وليدتها ،ثم ا�شتطاع �شوكت اأن يعود اإلى الكويت بعد
التحرير واأن ير�شـــل اإلى زوجته لتاأتي اإليه ويلتاأم ال�شمل مرة اأخرى،
لكـــن بدون ذلـــك املولود اجلديد على الأ�شـــرة ،فقد تركت ح�شـــنى
ابنتها ال�شغرية يف الفلبني مع اأ�شرتها.

التحقت ح�شـــنى بلجنة التعريف بالإ�شالم
للعمـــل فيـــه كداعية يف عـــام  ،1997بعد
�شـــنوات من اإ�شهار اإ�شالمها ،ق�شتها فيما
ي�شبه مع�شك ًرا علم ًّيا تدريب ًّيا ،فقد اجتازت
دورات عـــدة يف اللغـــة العربيـــة والفقـــه
والتجويد والدعـــوة والتخطيط والإنرنت
)وقد قاربت الدورات التي ح�شـــلت عليها
حتـــى الآن ع�شـــرين دورة( ،وذلـــك برعاية
اللجنـــة وبـــني اأروقتها ،لذا كانت ح�شـــنى
التي ح�شـــلت على بكالريو�ص الزراعة من
جامعة فاجنا�شينان عام  1983ولي�شان�ص
املدر�شني الذي اأهلها للتدري�ص يف اللجنة،
طـــوال هذه ال�شـــنوات ت�شـــعر باأنها مدينة
للجنة بالكثري.
�شـــاألناها :هـــل كان لزواجهـــا من م�شـــلم
تاأثري عليها للدخول يف الإ�شـــالم؟ فقالت:
الإن�شـــان العاقل ل يغري دينه وعقيدته من
اأجـــل اإن�شـــان اآخر مهما كانـــت درجة حبه
له ،ومنـــذ اأول حلظة طلبنـــي فيها للزواج
ا�شـــرطت عليه األ اأغري ملتـــي ،فقال اإنه
علي �شي ًئا
يحرم ذلك ووعدين باأل يفر�ص اَّ
ل اأحبه ول اأر�شاه ،وقد كان ً
مثال يحتذى
يف الوفـــاء بالعهـــد ،فلـــم يحـــاول ولو مرة
واحـــدة اأن يكرهني على دخول الإ�شـــالم،
وملـــا راأيـــت منه ذلـــك �شـــاألته متعجبة :ما
الـــذي يحملك على هذا واأنت باإمكانك اأن
ربا اأو تفارقني؟
جتربين على الإ�شـــالم ج ً
فقـــال يل اإن امل�شـــلمني عند �شـــروطهم..
بحـــق كنـــت اأرى يف زوجـــي �شـــماحة هذا
الديـــن ،فقـــد كنـــت اأراقبـــه وهو ي�شـــلي،
ويقراأ القراآن ،وي�شوم رم�شان ويتعامل مع
اأ�شـــدقائه ومعي مبنتهـــى الرقة واحلكمة
والعـــدل ،وملـــا كنت اأ�شـــاأله عن �شـــيء من
ذلك اأو اأمـــدح فيه خل ًقا من هذه الأخالق
احل�شنة ،كان يقول يل اإنه الإ�شالم ..هكذا
ياأمرنا ..هكذا يقول نبينا ..من هنا بداأت
تتبلور يف ذهني �شي ًئا ف�شي ًئا اأفكا ًرا ح�شنة
عن الإ�شـــالم ،بعد اأن كنت اأظنه ل يختلف

ريا عـــن الديانات الأخرى ،وبداأت األقي
كث ً
اأذين للربامج الإ�شالمية باللغة الإجنليزية،
وبع�ص الربامـــج الدعوية الأخرى ،اإلى اأن
برناجما لل�شـــيخ �شالح الرا�شد
�شـــاهدت
ً
يتناق�ـــص فيه مـــع بع�ص املهتديـــن اجلدد،
ف�شعرت براحة غريبة واطمئنان مل اأ�شعر
به من قبل ،ثم بداأت اأبحث يف الكتب عما
ميكن اأن يدلني على ال�شـــواب وا�شـــتمرت
رحلـــة البحـــث عا ًمـــا ً
كامال ،ذهبـــت بعده
اإلـــى جلنـــة التعريـــف بالإ�شـــالم ونطقت
ال�شـــهادتني بعد اأن �شرح اهلل �شدري اإلى
الإ�شـــالم عن قناعة كاملة دون اأدنى تاأثري
من اأحد ول حتى زوجي.

 :@YasserHarebاإن من ي�شتمع لكالم الآخرين
كثريا يعي�ص ح�شب رغباتهم ل ح�شب رغبته.
اأ .يا�صر حارب
 :@Drbasheerقال :قد �شدقتك ،قلت :لي�ص ذلك
مهما ،قال :وما املهم ،قلت :اأن اأقول ال�شـــدق وان
مل ت�شدقني .فكثري من النا�ص ي�شدق الكذب لهذا
يكذب النا�ص لأجلهم .د .ب�صري �صالح الر�صيدي
 :@drjasemل تنـــدم على موقـــف اتخذته جتاه
زوجتك اأو اأطفال بق�شـــوة ..ا�شتبدل الندم مبوقف
كـــرمي معهم..يعو�شـــهم عـــن ق�شـــوتك ..واحتفظ
د .جا�صم املطوع
بالندم لنف�شك.

برنامج تلفزيوين
لل�سيــخ �ســالح الرا�ســد زلزل
كيانـي ..ومكثــت عامًا ً
كامال
اأقراأ عن االإ�ســــــالم
وتنوي ح�شـــنى بعـــد مغـــادرة الكويت اإلى
موطن زوجها اأن تكمل م�شريتها الدعوية،
فقد اأ�شـــبحت الدعوة جتـــري يف عروقها
جمـــرى الـــدم ،موؤكـــدة اأنهـــا تنوي اإن�شـــاء
�شـــورة م�شـــغرة للجنة التعريف بالإ�شالم
يف بنغالدي�ـــص ،وفـــق ا�شـــتطاعتها املادية،
وذلـــك ل�شـــدة تاأثرهـــا بنظـــام العمـــل يف
هـــذه اللجنة املباركة مبـــا تقدمه من خري
لالإ�شالم وامل�شلمني.
«الب�شـــرى» ودعت الداعية ح�شنى ،داعني
اهلل عز وجل اأن يث ِّقل ميزانها مبن اأ�شلمن
على يديها ،ومتمنني لها التوفيق الذي كان
حليفها يف رحلتها الدعوية يف الكويت ،اأن
ي�شحبها يف رحلتها الدعوية اجلديدة.

 :@Dr_heba_raoufالطاعة يف الإ�شالم لي�شت
طاعة عمياء بل طاعة مب�شرة لها مقومات واأ�شول
واأخالقيـــات وهي الوجـــه الآخر لل�شـــورى امللزمة
د .هبة رءوف عزت
والعقل زينة واهلل غالب.
 :@DrABQقلـــت لأختنا املهتديـــة لدينا رحالت
للحـــج والعمـــرة للمهتديـــن ،فقالـــت :ل اأ�شـــتطيع
الذهاب! ف�شـــاألت عن ال�شـــبب ،فقالت :لي�ص لدي
د .عبداهلل البدر
حمرم ..ربي يحفظها.
 :@DrAlkadherالريا�شـــة الإميانيـــة والروحية
كالريا�شـــة البدنية ،لن ت�شتطيع اأن ت�شعر بثمرتها
ولن حت�شـــل لياقتها اإل باملداومة وال�شـــتمرار يف
د .عثمان اخل�صر
الطاعات.
 :@AlQazlanما مل يكن جامعنا جامعة ،وجامعتنا
جامع ،فال خري يف تعليمنا.
د .عبدالرحمن الع�صيل.
 :@holysalafyقال احل�شـــن الب�شـــري :اأن هذا
الدين وا�شـــب ،وانه من ل ي�شـــرب عليه يدعه ،واإن
احلق ثقيل ،واإن الإن�شان �شعيف.
عمرو عبد البديع
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الملتقى األوروبي  -الكويتي الثالث
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التوا�شل احل�شاري التابع للهيئة اخلريية الإ�شالمية العاملية بفندق
«الريجين�شي بال�ص» خالل الفرة من  24دي�شمرب 5 -يناير 2012
بح�شـــور كبار رجـــال العمل اخلريي ،كالعم يو�شـــف احلجي ،والعم
عبد الوهاب ال�شايع ،ود.خالد املذكور ،ود.عبداهلل املعتوق ود.طارق
ال�شويدان ود.مو�شى اجلوي�شر.
كمـــا �شـــارك معهـــد كامـــز للتدريـــب الأهلـــي يف تنظيـــم الـــدورات
واملحا�شـــرات التي عقدت خالل مدة امللتقى بح�شور � 20شخ�شية
مـــن امل�شـــلمني اجلدد من الأوروبيني ،ينتمون لــــ 4دول اأوروبية ،كما
اأقيمت دورات تدريبية وعملية مكثفة ملدة اأ�شبوعني.
واأكـــد النـــوري اأن فكـــرة امللتقى جـــاءت بعد الزيارات التـــي قام بها
اأع�شـــاء اللجنة اإلى عديد من املراكز الإ�شـــالمية ،اإذ �شـــاهدوا عن
كثب الن�شـــاطات الدعوية الإ�شالمية التي يقوم بها امل�شلمون هناك،
ومـــن هنا كان لبد من احت�شـــان امل�شـــلمني اجلـــدد وتاأهيلهم لنفع
جمتمعاتهـــم .وياأتـــي هذا امللتقـــى كتجربة حية ومنـــوذج عملي من
اللجنة لرعاية امل�شلمني الغربيني.
كما اأو�شـــح حر�ص اللجنة الدوؤوب على تو�شـــيع دائرة التوا�شـــل مع
املراكز الإ�شـــالمية لن�شـــر الإ�شالم باملنهج الو�شـــطي املعتدل ،وذلك
من خالل اإقامة عديد من الفعاليات والندوات التي تنظمها اللجنة
با�شتمرار.
مـــن جانبه اأكد رئي�ص الهيئة اخلريية الإ�شـــالمية العاملية د.عبداهلل
املعتوق اأن من اأعظم قواعد الدين الإ�شالمي اأنه «ل اإكراه ول اإجبار
يف اعتناقـــه» ،واأن الدعـــوة اإليه تكون باحلكمة واملوعظة احل�شـــنة،
ريا اإلى اأن اأعمال
مع الرب اإلى غري امل�شـــلمني والإح�شـــان اإليهم ،م�ش ً
امللتقى تاأتي �شـــمن ال�شعي لبناء قدرات عدد من الدعاة الأوروبيني
عـــرب جمموعـــة مـــن الـــدورات يف القيـــادة الإ�شـــالمية والتخطيط
ال�شـــراتيجي وبنـــاء الفريق ومهارات الت�شـــال وخدمـــة املجتمع،
�شـــع ًيا اإلـــى تدريبهم علـــى الكفاءة واملهنيـــة يف الرعاية املوؤ�ش�شـــية
ل�شوؤون امل�شلمني يف اأوروبا ،واإعداد ممثلني لالإ�شالم ملعاجلة ق�شايا
اأ�شـــاد ع�شـــو جمل�ص اإدارة جلنة التعريف بالإ�شـــالم جمال النوري
املجتمع الأوروبي امل�شلم ،وتاأهيل امل�شلمني اجلدد للم�شاهمة البناءة
باجلهـــود التي يقوم بها �شـــيوف امللتقى الكويتـــي -الأوروبي الثالث
يف جمتمعهم ،واإن�شاء قنوات و�شبكة توا�شل بني امل�شلمني اجلدد يف
من امل�شلمني اجلدد لتفعيل دور الدعوة وخدمة الإ�شالم يف بلدانهم،
جميع اأنحاء اأوروبا.
وذلك من خالل ال�شـــتفادة من الدورات واملحا�شـــرات التي يقيمها
امللتقى �شـــنو ًّيا ،وا�شـــ ًفا اإياهـــا باأنها «جهود متميـــزة وخمتلفة وفق
تخ�ش�شات كل واحد من امل�شاركني ،فهناك من يقوم بن�شاط دعوي
النــوري :جتربة حية ومنوذج عملي
لرعاية امل�شـــلمني اجلدد ،ومن يقوم باإنتاج الأفالم الوثائقية بهدف
ت�شـــحيح �شـــورة الإ�شـــالم ،وكذلك منهم من كر�ص جهوده لإ�شدار على رعاية «التعريف باالإ�سالم» للم�سلمني الغربيني
جريدة اإ�شالمية متخ�ش�شة.»...
جـــاء ذلـــك يف ختـــام فعاليـــات امللتقى الكويتـــي -الأوروبـــي الثالث
للم�شـــلمني اجلـــدد «جمددون» الذي عقـــد برعايـــة وزارة الأوقاف
وال�شـــوؤون الإ�شـــالمية والأمانـــة العامـــة لالأوقـــاف ،وبتنظيم مركز

املعتــوق :بناء قدرات عدد من الدعاة االأوروبيني..
و�سبكة توا�سل بني امل�سلمني اجلدد يف الغرب
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ملف العدد

بـــدوره قـــال الدكتور خالد املذكور اإن الإ�شـــالم يحر�ـــص على بناء
�شخ�شـــية الإن�شان ،من حيث الهتمام باأمري الدنيا والآخرة ،لفتًا
الى اأنه ح�ص على العبادة والعمل يف وقت واحد ،ول ميكن للم�شلم
النجاح بواحدة من هاتني اخل�شـــلتني دون الأخرى ،فعليه اأن يو�شـــع
مداركه لبناء اأ�شـــا�ص �شـــليم يعرف من خالله الآخرين ،م�شـــي ًفا اأن
الإن�شـــان مرتبط باأخيه الإن�شـــان يف الإن�شـــانية ،كونـــه خملو ًقا لإله
واحـــد ،وخلـــق لهدف واحد ،هـــو عبادة اهلل يف الأر�ص دون �شـــواه،
وهذه فطرة مثبتة يف عقل الب�شر مهما اختلفت عقائدهم.
واأ�شاف اأن الإ�شالم ر�شالة عاملية لكل الكائنات على وجه الأر�ص من
منطلق قول اهلل تعالى لنبيه [ } َو َما اأَ ْر َ�شلْنَ َ
اك اإِ اَّل َر ْح َم ًة لِّل ْ َع َ ِ
املنيَ{،
فلي�ـــص يف الإ�شـــالم قومية اأو عن�شـــرية ،فهو يراعي بيئة الإن�شـــان
يف كل مـــكان وزمـــان ،ويتفـــق متا ًما مـــع التقدم واحلياة الع�شـــرية،
ول ينكـــر احلياة املادية ،بل يح�ص علـــى العمل والنجاح والتقدم يف
جميع املجالت ،حتى يكون الفرد ناف ًعا ملجتمعه ،حمق ًقا ال�شتقرار
النف�شـــي لأ�شـــرته وبيئته ،ويكون مطمئن النف�ص وملتز ًما ال�شـــكينة،
حيـــث ل جتد الهتمام باجلانبني الروحي واملادي اإل يف الإ�شـــالم،
ول تتاأتى املحافظة عليهما اإل بالعمل والعبادة م ًعا.

من جانبها اأو�شحت مديرة امللتقى اأمل عبدالواحد اأن امللتقى احتوى
على عدة دورات للوفد الأوروبي ،دارت حول الأمور الإدارية ،وكيفية
تقبل الطرف الآخر وجعله �شـــدي ًقا قبل دعوته لالإ�شـــالم ،وما هي
ال�شـــبل التي ل بد من مراعاتها للم�شـــلمني اجلدد لتاأهيلهم خلدمة
اأوطانهم بطريقة ح�شارية من واقع املبادئ الإ�شالمية.
ويف حما�شـــرة للداعية الإ�شالمي ال�شـــيخ يو�شف ال�شند �شدد على
ريا اإلى اأن الإ�شالم دين عقيدة
اأهمية العلم وحاجة العامل اإليه ،م�ش ً
واإميان وتربية ،وداع ًيا اإلى �شـــرورة درا�شـــة علـــوم الإدارة والقيادة
والتم�شك بجودة التعليم.
واأجاب ال�شـــند عن �شـــوؤالني مهمني هما كيـــف نحافظ على هويتنا
الإ�شالمية؟ وكيف نتعامل مع متطلبات الع�شر؟ م�شد ًدا على �شرورة
ومو�شحا اأننا يف اأم�ص احلاجة
املعاملة الطيبة احل�شـــنة مع الآخر،
ً
اإلى درا�شة القيم الإ�شالمية والتم�شك بها وتطبيقها يف جمتمعنا.
بني الدكتـــور طارق ال�شـــويدان يف حما�شـــرته اأن تبني
مـــن جانبـــه اَّ
الدعوة اإلى الإ�شـــالم يجـــب اأن يكون من قبل اأهـــل البلد الذين هم
اأدرى ب�شـــعابه ،اأما الداعية الأجنبي ف�شـــوف يظل يف نظر املجتمع
اأجنب ًّيا لي�ص يف لبا�شه ولغته فح�شب واإمنا يف طريقة التفكري.

واأكد ال�شـــويدان اأن من يطبق �شـــرع الإ�شالم ي�شـــعر بال�شعادة التي
يفقدها الكثريون ،كونه الدين الذي يحر�ص على اأن يعي�ص الإن�شان
يف ظـــل خوفـــه من خالقه ،ومن خـــاف املولى �شـــبحانه وقاه وكفاه،
داع ًيا امل�شـــلمني اجلـــدد اإلى اأن يكونوا خري �شـــفراء لالإ�شـــالم بني
غري امل�شـــلمني من خالل املظهر الداخلي واخلارجي ،فالإ�شالم دين
الظاهـــر والباطن ،كما دعاهم اإلى ا�شـــتخدام الو�شـــائل العلمية يف
اخلطاب مع الطرف الآخر ،وحماولة اإقناعه بالإعجاز العلمي الذي
اأ�شلم ب�شببه عديد من العلماء املعروفني.

واأو�شـــح ال�شـــويدان اأن اهلل عز وجل عندما اأو�شـــى بالر�شـــالة اإلى مـــن جهة اأخرى اأكد عميد كلية ال�شـــريعة والدرا�شـــات الإ�شـــالمية
امل�شـــطفى [ ،اختـــار له معجـــزة من واقع ما يعي�شـــه قومه فاأنزل ال�شـــابق د.حممـــد الطبطبائي اأن الإ�شـــالم دين �شـــعادة للب�شـــرية،
ً
متخاذل،
عليـــه القراآن الكرمي ،وقـــد كان اأهل اجلزيرة اأهل ف�شـــاحة واأدب ،ويح�ـــص على اأن يكون امل�شـــلم قو ًّيـــا اأمي ًنا ولي�ص �شـــعي ًفا
ً
ا�شـــتَ ْاأ َج ْرتَ الْ َقوِ ُّي
ويحر�شون على الهتمام بالكلمة ويعلقون ال�شعر على الكعبة ،ومن
م�شـــتدل على ذلك بقوله تعالـــــــى} :اإِناَّ َخ ْ َ
ري َمنِ ْ
الَمِ نيُ{.
ْأ
ثم جاء النبي [ مبعجزة من جن�ص ما برع فيه قومه.
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واأ�شـــاف اأن امل�شـــلم ينظر اإليه على اأنه �شفري لالإ�شالم ،ولذلك فاإن الأوروبـــي للم�شـــلمني اجلـــدد حالـــة زواج لثنني من امل�شـــاركني يف
عليـــه اأن ي�شـــعى اإلـــى اأن ميثل هذا الدين خري متثيـــل مبا يحقق له الربنامـــج ،حيث قـــام الدكتور حممد العو�شـــي بعقـــد قرانهما يف
الثقة والنفع من خالل اأقواله واأفعاله و�شلوكياته.
ح�شـــور الدكتور حممود ال�شـــيفي رئي�ص بعثة الوفد امل�شارك الذي
قائـــال :بالطبع لي�ص لكل م�شـــلم القدرة على اأن قام بتلقني املعر�ص وزوجته �شيغة العقد.
ً
وختـــم الطبطبائـــي
يكون داعية يبلغ ر�شـــالة الإ�شـــالم وين�شر الدعوة يف كل مكان ،ولكن ويف كلمة األقاها د .العو�شـــي اأو�شـــح اأن اأ�شعب قرار يف احلياة هو
يف الأ�شـــل عليه اأن يدلل على الإ�شـــالم بواقعه وحياته وت�شـــرفاته ،قرار العقيدة والثبات عليها حيث يحدد طريق الإن�شـــان ،اإما هالك
وبذلك يكون قد قام بالدعوة اإلى دين اهلل بطريقة غري مبا�شرة.
واإما ناج و�شالك ،م�شيفا :وياأتي ثاين قرار من حيث ال�شعوبة قرار

من جماليات امللتقى
عقد قران عرو�صني بعد دخولهما الإ�صالم
و�شـــط فرحة عارمة لعدد كبري من احل�شور �شهد امللتقى الكويتي-

اختيار املرء من ت�شـــاركه حياته ،فعلى �شـــوئه تتحدد حياة الإن�شان
اإما �شـــعيدًا واإما غري ذلك ،وحث العو�شـــي الزوجني على التم�شك
بالقيم الإ�شالمية التي تر�شم ال�شعادة لالأ�شرة امل�شلمة.
يذكـــر اأن عقد القران مت و�شـــط احتفالية علـــى الطريقة والعادات
العربية و�شط فرحة كبرية للم�شاركني يف امللتقى.
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رحمة للعاملني

في دوري كرة السلة!
العو�صصـ ــي
ال�صيخ نبيـ ــل العو�
ال�صصيخ
يخ
ال�ص

نحـــن ندعو اإلـــى اهلل جل وعال كما
دعـــا النبـــي [ ،حيـــث كان يحبب
النا�ص يف الدين ،ويقول لأ�شـــحابه
ر�شـــي اهلل عنهـــم« :ي�شـــروا ول
تع�شـــروا ،وب�شـــروا ول تنفروا،»...
فنحـــن ل جنرب النا�ص على الدخول
يف الإ�شـــالم ،بـــل نخاطـــب النا�ـــص
ونقول لهم :اإذا اأعجبكم ديننا فا ً
أهال
ً
و�شـــهال بكـــم ،واإذا مل يعجبكم فال
اإكراه يف الدين.
وتقـــوم جلنـــة التعريـــف بالإ�شـــالم
بعديـــد مـــن الأن�شـــطة الرفيهيـــة،
حيـــث تنظـــم الـــدورات الريا�شـــية
كـــدورة كرة ال�شـــلة وغـــري ذلك من
باب التحبيب والرغيب يف دين اهلل
جل وعـــال ،ويف الكويت جند بع�ص
اأبناء اجلاليات الآ�شـــيوية يف�شـــلون
ممار�شـــة هـــذه اللعبـــة ويعتربونها
لعبتهـــم الأولـــى ،ولذلـــك نظمـــت
اللجنة الدوري يف كرة ال�شلة ،وكان
بع�ص امل�شـــاركني من غري امل�شلمني،
وا�شـــتمر هذا الـــدوري اأيا ًما قالئل
وبعـــد اأن انتهـــى اأعجب ت�شـــعة من

الالعبـــني احلا�شـــرين مـــن غـــري
امل�شلمني باأخالق امل�شلمني ال�شمحة
وتعاملهم الطيب بع�شهم مع بع�ص،
وكذلـــك مع غري امل�شـــلمني ...فهذا
يدعو لذاك ،واآخر يثني على غريه،
وثالـــث يعتذر ل�شـــاحبه ،وملا انتهت
الـــدورة مت تكـــرمي الفريـــق الفائز،
ولكن التكـــرمي احلقيقي هو دخول
ت�شـــعة من غـــري امل�شـــلمني يف دين
اهلل ،لقد نطقوا ال�شـــهادتني ،وكان
امل�شـــهد عجي ًبا حيث كرب احل�شور
وفرحوا وا�شتب�شـــروا بدخول هوؤلء
الت�شعة يف دين اهلل جل وعال.
اإنه دوري لكرة ال�شلة ..واهلل لو اأ�شلم
واحـــد فقط خري لنا من الدنيا وما
فيها ،نعم خـــري لنا كما يقول النبي
[ لعلي ابن اأبي طالب ر�شـــي اهلل
عنه« :خري لك من حمر النعم» يعني
من اأف�شـــل النعم وخريها ،لو هدى
اهلل عـــز وجـــل على يديك اإن�شـــا ًنا،
فكيـــف بت�شـــعة يدخلـــون جمي ًعا يف
دين اهلل عن طريق دوري ريا�شي.

نحـــن ندعو اإلى ديـــن اهلل عز وجل
بابت�شامة ل بعبو�ص وجه ..ونخالط
غري امل�شـــلمني بالألعـــاب والتجارة
والبيع وال�شراء ،كما فعل ال�شحابة
ر�شي اهلل عنهم ،الذين انت�شروا يف
م�شـــارق الأر�ص ومغاربها ،وب�شـــبب
اأخالقهـــم دخل النا�ـــص يف دين اهلل
اأفواجا.

ندعــــو اإلى دين
اهلل بابت�سامـــة ال
بعبــو�س وجـــه..
و�سيا�ستنـــا
«باحلكمـة واملوعظة
احل�سن ة»

�شيا�شـــة جلنـــة التعريف بالإ�شـــالم
الدعـــوة اإلى اهلل عز وجل باحلكمة
واملوعظة احل�شـــنة ..نحن ل جنرب
النا�ص ول نكرههم على الدخول يف
دين اهلل ،بل نعر�ص عليهم الإ�شالم
ولو بكرة �شلة ..فاإذا بالنا�ص يدخلون
أفواجا.
يف دين اهلل ا ً
اأيدينا يف اأيديكم فاإن جلنة التعريف
بالإ�شـــالم تقـــوم بف�شـــل اهلل ثـــم
باأيادي املح�شنني والدعاة املخل�شني
بالدعـــوة اإلـــى ديـــن اهلل احلنيـــف
واإعـــالء كلمة «ل اإله اإل اهلل حممد
ر�شول اهلل».
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ر�صائل دعوية

ثمانـ ـ ــي ن�صائح للمهت ــدي اجلديد

()8-8

ومعلماا
ومعلم
مربياا
اختر مرب ًي
ً

oÒ

ناق�ص ـ ـ ــنا من قبل الن�ص ـ ـ ــائح الواجب
تقدميه ـ ـ ــا للمهت ـ ـ ــدي اجلدي ـ ـ ــد ف ـ ـ ــور
دخوله لالإ�صالم ،وطوفنا فيها ب�صكل
موج ـ ـ ــز و�ص ـ ـ ــريع ،و�صنف�ص ـ ـ ــل يف هذا
املقال اآخر هذه الن�صائح وهي «اخرت
مربيًا ومعلمً ا» ،فاملربي ي�صهم ب�صكل
مبا�صر وغري مبا�صر يف الرتقاء بذات
املهتدي اجلديد ،وحت�صني �صلوكياته
واأخالقيات ـ ـ ــه ،حي ـ ـ ــث يق ـ ـ ــوده ملعرف ـ ـ ــة
الإ�صالم خطوة خطوة ،ويجعله داعيًا
اإيجاب ًّي ـ ـ ــا يف جمتمعه ،ويكون عو ًنا له
على جتاوز ما قد يقابله من م�صكالت
وعقبات.

املهتـــدي اجلديـــد ،لأنـــه ي�شـــهم يف
بنائه ب�شـــكل اإمياين �شـــليم ،ويوجهه
ويعينه على فعل اخلريات والبعد عن
املنكرات ،ويقومه ب�شكل م�شتمر حتى
ل يكون عر�شـــة لل�شياع والعودة اإلى
نقطة ال�شفر مرة اأخرى.

فاملعلـــم يو�شـــح املفاهيـــم ال�شـــاملة
واخلطوط العري�ش���ة لالإ�ش���الم مثل:
الت�شليم للحكم ال�شـــرعي ،والعتزاز
بالإ�شـــالم ،و�شـــمول معنـــى ل اإله اإل
اهلل ،ومن ثم يحر�ص على تقوية �شلة
املهتدي اجلديد بـــاهلل ،وعلى الإكثار
من تـــالوة القـــراآن الكـــرمي وحفظه،
واملهتدي اجلديد ل تتوقف م�شـــريته وتنمية روح املودة والإخاء لديه.
عنـــد اإ�شـــهار الإ�شـــالم ،واإمنـــا يكون ولعل اأبرز مربي ومعلم للب�شرية جمعاء
نقطة البداية ،حيث يبد أا م�شرية تعلم هو امل�شطفى نبي اهلل �شيدنا حممد
اأ�شا�شـــيات الدين اجلديد مع معلمه� ،شـــلى اهلل عليه و�شـــلم } َك َما اأَ ْر َ�شلْنَا
ويتعرف على طبيعة اأهداف الإ�شالم ،فِ ي ُك ْم َر ُ�شـــولً ِّمن ُك ْم يَتْلُـــو َعلَيْ ُك ْم اآيَا ِتنَا
ـــاب َو ْ ِ
احل ْك َم َة
ويتبـــني احلـــالل واحلرام ،وي�شـــحح َويُ َز ِّكي ُكـــ ْم َويُ َعلِّ ُم ُك ُم الْكِ تَ َ
امل�شار اإذا حارت الأفكار« ،اإذا ن�شيت َويُ َعلِّ ُم ُكم اَّما َ ْ
مل تَ ُكونُوا ْ تَ ْعل َ ُمونَ{.
ذكرك ،واإذا ذكرت اأعانك».
لقد كان �شـــلى اهلل عليه و�شلم معل ًما
فاملربـــي يلعـــب دو ًرا حمور ًّيا يف حياة حقيق ًّيا يقراأ اآيات القراآن الكرمي على

امل�شـــلمني وي�شرحها لهم ،ويعمل على
تطهـــري نفو�شـــهم ،ويعلمهـــم احلكمة
ويعلمهـــم اأمو ًرا �شـــتى مل يكونوا على
علـــم بها ،وكان يعرف وظيفته كمعلم،
وي�شت�شعر م�شوؤوليته التي حملها اإياه
ربـــه �شـــبحانه« :األ اإن ربي اأمرين اأن
اأعلمكم ما جهلتم مما علمني».
فيـــا اأخي املهتدي اجلديـــد اخر اأي
مرب اأو معلم ي�شري على نهج احلبيب
امل�شـــطفى �شـــلى اهلل عليه و�شلم يف
الدعوة باحلكمة واملوعظة احل�شـــنة،
علـــى اأن يكون القراآن خلقه ،ير�شـــى
بر�شـــاه ،وي�شخط ب�شـــخطه ،فتتم به
مكارم الأخالق.

جم ــال ال�صط ـ ــي
املدير العام
للجنة التعريف بالإ�شالم

املربـــــي ي�ساهم
يف بنـــاء املهتدي
اجلديـــــ د
ويوجـهـــــه اإلى
فعــل اخليــــرات
والبعـــــد عن
املنكــــرات

ريا نقـــول :هداية القلوب اإلى اهلل
اأخ ً
بداية طريق احلق ،ولكن ال�شـــتمرار
يف هذا الطريـــق يتطلب الزاد الكثري
حتـــى ت�شـــتطيع اأن تلقـــى اهلل علـــى
الطاعـــة ،فال حترم نف�شـــك �شـــالح
الدنيا وفـــالح الآخرة ،لأن الإ�شـــالم
جـــاء رحمة للعاملني واإنقا ًذا للب�شـــرية
من براثن الظلم والف�شاد واجلهل.
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هدى ونور

السؤال الواحد
ريا من
يحكـــي اأحد دعاة املناطق النائية يف الكويت ق�شـــة جميلـــة تبني لنا كث ً
املعـــاين والقيـــم التـــي يحتاج اإليهـــا الداعية ،بل هـــو اأحوج ما يكـــون اإليها يف
املرحلة الراهنة ،يقول :نحن دائ ًما نقوم بتوزيع الكتب والن�شـــرات التوعوية يف
�شخ�شا غري م�شلم يتحدث باللغة التلغوية،
«اجلواخري» ،ويف اأحد الأيام قابلنا
ً
وتناق�ص معنا حول �شـــبهات عديدة كانت تدور يف راأ�شـــه ب�شاأن نبي اهلل �شعيب
عليه ال�شالم ،حيث كان ي�شور له يف الكتب القدمية املحرفة اأنه نام مع ابنتيه،
فقلـــت له :اإن هذه الكتب منحرفة ،واأو�شـــحت له اأوجه النحراف ،و�شـــرحت
له الق�شـــة احلقيقية لنبينا �شـــعيب عليه ال�شـــالم ،واأنه نبي بعثه اهلل �شبحانه
وتعالى اإلى قومه ،واأعطيته ن�شـــخة مرجمـــة من القراآن الكرمي بلغته ،وانتهى
اللقاء.

منيف العجمي
مديـــــر اأفـــــرع
جلنــة التعريـف بالإ�شـالم

الدعـــاة مطالبــون
باإثــــارة كوامــن
وعقــــول غري
امل�سلميــن واالإجابة
على ت�ساوؤالتــهم

ومـــرت الأيـــام حتى كانـــت الإجابة تطـــرق قلبي بالإيجـــاب ،بقولـــه اإنه اقتنع
بكالمي ،وقراأ القراآن املرجم ،ويريد الدخول يف الإ�شـــالم ،وكان ذلك بف�شـــل
اهلل �شبحانه وتعالى والإجابة عن هذا ال�شوؤال الوحيد.
هناك كثري من غري امل�شلمني قد يتوقف دخولهم يف الإ�شالم على �شوؤال واحد،
يكـــون حاج ًزا بينهم وبـــني هذا الدين العظيم ،فاإذا اأجيب على هذا الت�شـــاوؤل
أفواجا.
بحجة ودليل وحكمة دخلوا يف دين اهلل ا ً
نحـــن الدعاة مطالبون باأن نبادر لالإجابة على ت�شـــاوؤلت غري امل�شـــلمني ،واأل
نركهم فري�شة لالأهواء وال�شياطني ،خا�شة اأن بع�ص الأ�شخا�ص لديهم ا�شتحياء
من ال�شـــوؤال ،لذلك يجب على الداعية اأن يطلب من الآخر طرح اأ�شـــئلته بكل
حرية� ،شواء كان �شو ًؤال معقدًا اأو ب�شيطاً.
واأغلب غري امل�شـــلمني لديهم ثقافة «عدم ال�شـــوؤال» ،مـــا يوجب على الداعية
�شـــرورة اأن ي�شـــتميلهم اإلى زاوية طرح الأ�شئلة ،واإثارة كوامن العقول والقلوب،
حتى ي�شتنري طريقهم مبعرفة احلق والفوز باحل�شنيني.
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رياح التغيري

أسباب التخلف في أمتنا
ماذا اأعني بالتخلف؟
التخلـــف هـــو اأن تبقـــى يف مكانك يف
حني اأن الآخرين ي�شريون ،اأو اأن ت�شري
ببطء �شديد يجعلك خلفهم دائ ًما.

ولالأ�شـــف فاأمتنا منذ عقود اأو ب�شـــعة
قـــرون تتخلـــف عـــن الأمم الأخـــرى،
وحتـــى حينما نحاول اأن نتادرك ً
قليال
فاإننا جند اأن الفارق اأ�شـــبح �شا�شـــ ًعا
جدا بيننا وبني من حولنا ،وحتى ن�شل
ًّ
لهـــم لبد اأن نكون اأ�شـــرع منهم تطو ًرا
وملدة طويلة لنجاريهم ونلغي امل�شافات
التي �شبقونا بها!
ويبقى ال�شـــوؤال ..متى ن�شل؟ بح�شاب
�شـــرعة التطـــور نحتاج اإلى � 90شـــنة
لن�شـــل اإلى م�شتوى �شـــنغافورة ً
مثال،
تلـــك الدولة ال�شـــغرية التـــي ل متلك
الكثـــري مـــن املـــوارد ،ولالأ�شـــف نحن
متخلفـــون مقارنـــة مب�شـــتوى الغـــرب
مقيا�شا للتقدم والتطور،
الذي اأ�شـــبح
ً
ومتخلفون مقارنة بالنموذج الإ�شالمي
الذي يجب اأن نكون عليه.
التخلف يف اأمتنا العربية والإ�شالمية،
ً
أ�شكال و�شو ًرا واأبعا ًدا خمتلفة،
ياأخذا ا
ففي درا�شة اأجريت على متو�شط ن�شبة
الإنفـــاق على البحث العلمي يف الدول
من عام 2007-2000م ،يف �شـــبع دول
عربية )ال�شـــعودية ،م�شـــر ،اجلزائر،
ال�شودان ،الأردن ،الكويت ،املغرب( كان
متو�شط الإنفاق على البحث العلمي فيها
جمتمعـــة  ،% 0،25بينمـــا دولة الكيان
ال�شهيونـي )اإ�شرائيل( تنفق وحدها 4،58
 %علـــى البحث العلمـــي ،اأي يزدادون
عنا مبقدار حوايل � 19شع ًفا.

ال�صتبداد ال�صيا�صي
رابـــط بـــني خمرجـــات التعليـــم وبني
ال�شتبداد ال�شيا�شي وقمع الدميقراطية خطط التنمية ،واآمال النه�شة.
وانتهاك حقوق الإن�شان ،وهذا اأهم �شبب و�شـــعف �شيا�شـــة التعليم �شبب رئي�ص
للتخلـــف ،لأن الإن�شـــان هو من ي�شـــنع ومهم ج ًّدا يف بقائنا على تخلفنا.
التقـــدم ،ولي�ـــص الآلت اأو الأجهزة اأو
ّ
انت�صار الف�صاد
امل�شـــانع ،فاإذا كان الإن�شـــان حمرو ًما
من اأب�شـــط حقوقه ،واإذا كان حمرو ًما وخا�شـــة الف�شـــاد املـــايل والإداري
مـــن حريـــة التفكـــري والإبـــداع واإبداء مـــن الر�شـــاوى واملعامـــالت املحرمـــة
الـــراأي ،فكيف ميكنه اأن يبدع ويعمل ،والوا�شـــطات واملح�شـــوبيات ،وفقدان
ال�شـــفافية ،ويـــزداد الو�شـــع �شـــوءاً
ويتقدم ويتطور.
اإذا كان الفا�شـــد يف من�شـــب رفيـــع،
غياب التخطيط
وخطـــورة الف�شـــاد املـــايل ل تكمن يف
التخطيط يف اأب�شـــط معانيه يعني اأن حرمتـــه من ناحية دينية فح�شـــب ،بل
تعرف ما تريد ،والطريق اإلى ما تريد ،تكمن اأي�شاً يف كونه ي�شتهلك مقدرات
ولقـــد ابتلينا بقادة يتقنون فن التمني ،الأمة ،وي�شـــتنزف املال العام الذي من
لكنهـــم ل يتقنون العمـــل ،فالتخطيط املفر�ـــص اأن يخ�شـــ�ص للنهو�ص بها،
والهدف والروؤية غائبة ،والركيز اأكر ومعاجلة مظاهر التخلف.
ما يكون على اإعطاء مربرات للتخلف،
ً
بدل مـــن التخطيط ملعاجلـــة مظاهر
ال�صتعمار
التخلف ،ومن املـــربرات الواهية عدم رمبـــا يكون هـــذا ال�شـــبب الوحيد من
وجـــود الوقت ،والن�شـــغال بالق�شـــايا الأ�شـــباب اخلارجية لتخلفنـــا ،لكن ل
الكـــربى لالأمة ،والتفكري دائ ًما بعقلية ينبغي اأن نرمي كل اأوزارنا عليه ،فنحن
املوؤامرة.
ح ًّقـــا ورثنـــا بلدا ًنـــا دمرت اقت�شـــاد ًّيا

د .طارق ال�صويدان

االأمـــة بحاجة اإلى
روؤية ا�سرتاتيجية
وهــدف يخطـــط
ويعمــــل لـــه

وعلم ًّيا وفكر ًّيا ونف�شـــ ًّيا لكن ينبغي اأن
نكون قد تخل�شـــنا من هـــذه التبعات،
خا�شـــة اأنـــه قـــد ظهـــرت لنا مـــوارد
جدا وفتحت لنا طرق
اقت�شادية عالية ًّ
التطور التي مل نح�شن ا�شتغاللها.

فدولة مثل ماليزيا و�شـــع لها قائدها
مهاتري حممد روؤية ا�شراتيجية لتكون
عـــام  2020من الدول اخلم�ص الأولى
يف العـــامل تقد ًمـــا وتطـــو ًرا ،فاأينمـــا
توجهت عندهم جتد «ماليزيا »2020
وكل اأبناء �شـــعبها يعلم هدفه ويخطط هذه بع�ص اأ�شباب تخلفنا ،لنعلم اأنها يف
له ويعمل لأجله.
جمملها داخلية بحتة ،واأن م�شكلتنا من
�صعف �صيا�صة التعليم
عند اأنف�شنا ،و�شـــنكمل يف مقال قادم
�شـــعف ال�شيا�شـــات التعليمية وغياب مب�شيئة اهلل باقي الأ�شباب ،لأن معرفة
روؤيتهـــا ،مـــن النتائج املبا�شـــرة لذلك امل�شكلة واأ�شـــبابها هي بداية عالجها،
�شـــعف املخرجـــات التعليميـــة ،واإن اأ�شاأل اهلل تعالى اأن يعلي �شاأننا ،ويرفع
وجدت خمرجـــات جيدة ،فـــال يوجد مكانتنا ،ويعيد لنا عزتنا.
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رجال من الكويت

اأفاء اهلل عليه ..ف�صكره بالقول والعمل

عبدالعزيز يوسف المزيني..
مالذ الفقراء والمحتاجين
عمر الإن�ص ـ ـ ــان يف الدنيا ق�ص ـ ـ ــري ..ولكن هذا العمر قد يطول مبا يقدمه �ص ـ ـ ــاحبه من اأعمال
خريي ـ ـ ــة ،وكثريون من اأبناء هذا البلد الطيب (الكوي ـ ـ ــت) اأفنوا حياتهم يف العمل اخلريي ،فعمَّ
ه ـ ـ ــذا اخلري اأنحاء املعمورة ،ومل ُ
يخل بلد من ـ ـ ــه ،ومل يكن ُقطر اإل وكان للعمل اخلريي الكويتي
ً
ف�صال عما بذره الكويتيون داخل بلدهم ..هوؤلء الرجال هم حم�صنو الكويت ،ولذا فاإننا
أثر فيه،
ا ٌ
يف كل عدد �ص ـ ـ ــوف نقدم �صخ�ص ـ ـ ــية من تلك ال�صخ�ص ـ ـ ــيات التي بذرت اخلري يف كل مكان لنتن�صم
عبري �صريهم العطرة..فت�صبهوا بهم اإن مل تكونوا مثلهم ..اإن الت�صبه بالرجال فالح.

�شـــاحب هذه ال�شرية هو عبدالعزيز يو�شف
املزيني الذي ولد يف بريدة مبنطقة الق�شيم
عـــام 1316هـ املوافـــق لعـــام 1898م ،وهو
مـــن قبيلة مزينة حرب ،وجـــده الرابع نايف
بن �شـــيف اهلل ال�شـــرباتي املـــزين احلربي،
من بطن م�شـــعود بن اأجحو�ـــص بن اأجحي�ص
مـــن باديـــة املدينـــة املنـــورة ،علـــى �شـــاكنها
اأف�شل ال�شالة وال�شـــالم ،وينتهي ن�شبه اإلى
ال�شـــحابي اجلليل بالل بـــن احلارث املزين
–ر�شـــي اهلل عنه– �شاحب الإقطاع النبوي،
وجده الرابع �شـــيخ فخـــذ ،وقد هاجر والده
يو�شف – وهو من اأثرياء– بريدة اإلى الكويت
عام 1318هـ – 1901م.

ومـــن اأهـــم اأوجـــه اإح�شـــانه اإعانـــة الفقراء
واملحتاجـــني ،فقـــد كان– رحمه اهلل• مال ًذا
بعد اهلل تعالى للفقراء واملحتاجني ،ويف هذا
اجلانـــب يحفـــظ اأهل احلاجة له ول�شـــقيقه
مواقفهمـــا النبيلـــة الدالة على قـــوة الإميان
باهلل ور�شـــوله ،ففي اأوائل اخلم�شينيات كان
املحتاجون يجتمعون يف قي�شرية بن ر�شدان
ل�شتالم زكاتهم من عبدالعزيز واأخيه علي.
ويف جمال الوعي والإر�شـــاد كانـــت ديوانية
اآل املزينـــي باملرقـــاب مق ًّرا لدرو�ص تف�شـــري
القـــراآن الكـــرمي وتالوته ،و�شـــرح الأحاديث
النبوية ال�شريفة.

ومـــن اأهـــم امل�شـــروعات اخلرييـــة يف حياة
عبدالعزيـــز يو�شـــف املزينـــي –رحمه اهلل–
جمعية الإر�شـــاد الإ�شـــالمية التي اأ�ش�شـــها
�صريته
بالتعاون مع املح�شن احلاج عبدالعزيز علي
در�ص املغفور له ،باإذن اهلل ،عبدالعزيز املزيني املطـــوع –رحمـــه اهلل– واآخريـــن ،وذلك يف
يف مدر�شة «املباركية» مع �شقيقه علي ،وكان �شـــهر رم�شـــان من العام الهجري 1371هـ
من اأ�شـــاتذتهما ف�شـــيلة ال�شـــيخ يو�شف بن املوافق 1952م.
عي�شى القناعي والأ�شتاذ عبدامللك ال�شالح،
ديوانيــة املزينــــي باملرقــــــاب
رحم اهلل اجلميع.

كانــت مقــ ًّرا لدرو�ــس التف�سري
واحلديــث ..واأ�س�ــس مــع اأخيه
علــي م�ست�سفى يف ال�سودان واآخر
يف �سعيد م�سر

كما تعلم على يد ال�شـــيخ الفا�شـــل عبداهلل
خلـــف الدحيان ،رحمـــه اهلل ،وبعـــد اأن نال
ً
ق�شـــطا من التعليم واآن�ص يف نف�شـــه القدرة
على ال�شعي ،ا�شتغل بالتجارة مع عمه ال�شيخ
حممد عبداملح�شـــن الدعيج ،ثم مع �شقيقه
علي ،وقد اأفاء اهلل عليهما من نعمه فاأح�شنا ويعد م�شجد املزيني الكائن يف �شارع اخلليج
ال�شكر هلل على ف�شله بالقول والعمل.
بالقرب من ق�شـــر ال�شـــعب اأحد ال�شـــواهد
32
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احلية على عطاء املح�شن عبدالعزيز يو�شف
املزيني مع اأخيه علي واإح�شـــانهما ،وحتقي ًقا
ملبد أا م�شاعدة امل�شلم لأخيه امل�شلم اأينما كان
قام املح�شن عبدالعزيز يو�شف املزيني واأخوه
علي ،بالتعاون مع اللجان اخلريية الكويتية،
ببناء كثري من امل�شـــاجد وامل�شت�شفيات ،منها
م�شت�شـــفى يف ال�شـــودان وم�شت�شفى يف بلدة
«بنومزينة» يف حمافظة اأ�شيوط مب�شر.

مواقفه الوطنية
كان املح�شـــن عبدالعزيز يو�شـــف املزيني –
رحمـــه اهلل– ع�شـــ ًوا يف جمل�ـــص الأوقاف،
ثم ع�شـــ ًوا يف جمل�ص املعارف عام 1952م،
ف�شـــاهم يف خدمـــة وطنـــه مـــع اإخوانـــه
الأع�شاء.

و�صيتان كرميتان
اأو�شـــى –رحمه اهلل– بو�شية ل�شالح اأولده
وذريته واأقاربـــه املحتاجني وعمل اخلريات،
وكذلك فعل اأخوه املرحوم علي الذي اأو�شى
بنف�س �شروط و�شية اأخيه عبدالعزيز.

وفاته
انتقل عبدالعزيز يو�شـــف املزيني اإلى رحمة
اهلل تعالـــى عام 1389هـ املوافق 1969م يف
منطقـــة الفيحاء ..وقـــد رزق –رحمه اهلل–
بثمانيـــة اأولد واأخيـــه علـــي بثالثـــة اأولد..
رحمهما اهلل ،واأ�شكنهما ف�شيح جناته.

�إعالن ماكدونالز

خمتارات من الأوقاف

تبث حال ًّيا عبر الفضائيات ووسائل اإلعالم
أبا الخيل :فالشــات «أميـر المكـارم..
صباح العز» تبرز مآثر حكام الكويت

عبدالر�صيد را�صـ ــد

يف لفتـــة وطنية كرمية اأنتجت اإدارة الإعالم
الديني يف وزارة الأوقاف وال�شوؤون الإ�شالمية
�شل�شـــلة من اأروع واأهم الفال�شـــات الوطنية
التي تت�شـــمن ماآثر حـــكام الكويـــت ،ابتداء
من �شمو ال�شيخ �شـــباح الأول )رحمه اهلل(،
وانتهاء ب�شـــمو الأمري ال�شيخ �شباح الأحمد
)حفظـــه اهلل( ،وذلـــك بهـــدف مل ال�شـــمل،
وت�شـــليط ال�شوء على اأبرز اخل�شائ�ص التي
ريا و�شع ًبا ،ول�شيما يف وقت
متيز الكويت اأم ً
املحن والأزمات.

القبلية ،وخا�شـــة يف ظـــل املتغريات العربية املوؤ�ش�شات الإعالمية بكل األوانها واأ�شكالها،
والعاملية التي ت�شـــهدها ال�شـــاحة يف الوقت ول�شـــيما وزارة الإعـــالم ،باعتبارها اجلهة
املعنية بذلك يف املقام الأول ،مبناق�شـــة هذه
الراهن.
الق�شـــية اخلطرية ،وتقدمي ت�شـــور وا�شـــح
حـــول كيفيـــة «تعزيـــز الوحـــدة الوطنية» يف
الكويـــت ،وذلك من خالل خطـــاب اإعالمي
توزع جما ًنا
كويتـــي يناق�ـــص اأبعـــاد وجوانـــب الوحـــدة
باإدارة االإعــالم الديني..
الوطنية واملواطنة ال�شاحلة ،وذلك بالتعاون
وموجـــودة كاملة على �سبكة
وال�شـــتفادة من جتارب الـــدول واملجتمعات
االإنتـرنـــت
الأخرى يف هذا ال�شاأن.

�شـــرح بذلـــك مديـــر اإدارة الإعـــالم الديني
يف وزارة الأوقـــاف وال�شـــوؤون الإ�شـــالمية،
حيـــث اأو�شـــح يف بيـــان �شـــحايف اأن ذلـــك
يتوافـــق مـــع اإ�شـــراتيجية وزارة الأوقـــاف
وال�شـــوؤون الإ�شـــالمية الراميـــة اإلـــى تعزيز
الوحـــدة الوطنية ،والتعاي�ص ال�شـــلمي ،ونبذ
روح الفرقـــة والكراهيـــة ،وذلك انطال ًقا من
حر�شها على القيام بدورها حيال جمتمعها
الكويتي ،ودعم كل ما من �شـــاأنه اإر�شاء روح
التعـــاون والإخاء ،بعيـــدًا عن الع�شـــبية اأو

واختتم اأبا اخليل بالإ�شارة اإلى اأن الفال�شات
اخلا�شة بح�شرة �شاحب ال�شمو اأمري البالد
املفـــــدى ال�شـــيخ �شبـــاح الأحمد ال�شبــــــاح
)حفظـــه اهلل ورعـــاه( جار توزيعهـــا جما ًنا على
املواطنـــني ،وذلـــك مبقـــر اإدارة الإعـــالم
الدينـــي مبجمع الوزارات خالل فرة الدوام
الر�شـــمي ،لفتًا اإلى اأنها موجودة كاملة عرب
موقـــع الإعالم الديني الإلكروين )نفائ�ص(،
وعرب موقع التوا�شـــل الجتماعـــي )الفي�ص
بوك( والتوير واليوتيوب.

34

واأو�شـــح اأبـــا اخليـــل اأن الفال�شـــات تناق�ص
باأ�شلوب تقني متطور ق�شية التالحم الوطني،
واإر�شاء روح التعاون وتغليب امل�شلحة العامة
على اخلا�شـــة ،وتذكـــري كل اأطياف املجتمع
مبا ميز املجتمع الكويتي من ت�شحية وفداء
وتعـــاون طوال حياتهم ،ول�شـــيما اإبان الغزو
العراقي الغا�شم.
كمـــا نـــوه اأبـــا اخليل اإلـــى �شـــرورة اأن تقوم
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مه ـ ـ ــارات

خذ الحكمة من أفواه

الضفادع!

قـــررت جمموعـــة مـــن ال�شـــفادع
القيام مب�شابقة لت�شـــلق اأحد الأبراج
ال�شـــاهقة ،وكان التحـــدي بينهم على
اأ�شـــده فيمن ي�شـــتطيع بلوغ قمة ذلك
الربج الكبري ،وبينما هم كذلك ،كانت
احل�شود املجتمعة من ال�شفادع تتهكم
عليهـــم وتتندر ،لأنهم كانوا على يقني
اأن اأحدًا من املت�شـــابقني لن ي�شتطيع
حتقيق هذا احللم البعيد املنال.
وبـــداأ ال�شـــباق ،فانطلقت ال�شـــفادع
تت�شـــلق ب�شـــرعة كبرية نحـــو الهدف،
يف حني تتعالى ال�شـــيحات التهكمية
من جمهور ال�شفادع ،مرددين ب�شوت
واحد« :م�شـــتحيل ..م�شتحيل» ،وهي
عبـــارة ا�شـــتهجانية ،لتثبيطهـــم ،يف
اأثناء ذلك ،بداأت ال�شـــفادع تت�شاقط،
الواحد تلو الآخر ،من �شـــدة الإعياء،
وعدم مقدرة كثري منهم على موا�شلة
ال�شعود نحو القمة ،يف حني وا�شلت
جمموعة اأخرى الت�شلق بهمة ون�شاط،
ولكنهم اأي�شـــا �شـــرعان ما ت�شاقطوا
تباعـــا ب�شـــبب اإرهاقهـــم وتاأثرهـــم
ً

حممد النغيم�س
كاتب متخ�ش�ص يف الإدارة

ب�شـــيحات املت�شـــائمني ،مـــا عـــدا هناك حقيقة مهمة ،وهي اأن للكلمات
ً
�شـــفدعا واحدًا بهـــر اجلميع ،حيث قـــوة تاأثري عظيمة ،ميكن اأن تدمر اأو
وا�شـــل الت�شلق باأق�شـــى �شرعة حتى تثبط اأي اإن�شـــان ،مهما اأوتي من قوة
بلـــغ قمة الربج ،ففاز على ال�شـــفادع وحما�شـــة ،ولذلـــك يجـــب اأن يختـــار
جميعها.
املـــرء بعنايـــة تامة من ي�شت�شـــريهم،
ذهل جمهور املت�شـــائمني ،فاحت�شدوا
واأل ي�شـــغي اإلى كل «من هب ودب»،
حول هـــذا ال�شـــفدع العجيب ملعرفة
خا�شـــة اإذا كان الأمر يتعلق باأهدافه
كيف جنح يف ت�شلق قمة الربج ،وكانت
املفاجاأة اأن ال�شفدع كان «اأ�شم» ،ومل وطموحاته املهمة ،لأن ما ن�شتمع اإليه
ي�شـــمع تعليقـــات اجلمهـــور املثبطة ،اأو نقراأه يوؤثر يف اأفعالنا وت�شـــرفاتنا
فحقـــق هدفه بنجاح باهـــر ،لأنه كان ب�شـــورة كبـــرية ،ورمبـــا ير�شـــخ مع
مرور الزمن يف عقلنـــا الباطن ..اإذن
مدفوعا بعزميته واإ�شراره!
ً
مغزى هذه الق�شـــة اأن ال�شتماع اإلى فال بد للمرء اأن يتجنب ا�شت�شـــارة اأو
اأفكار الآخرين الت�شـــاوؤمية قد يثنينا كرة جمال�شـــة من عرف عنهم �شفة
عـــن امل�شـــي قد ًمـــا نحـــو حتقيق ما الت�شاوؤم واللوم والعتاب امل�شتمر ،حتى
أ�شـــريا لأفكارهـــم التثبيطية
ن�شـــبو اإليـــه يف حياتنا مـــن اأهدافنا ل يكون ا ً
الوظيفيـــة اأو ال�شخ�شـــية اأو كليهما ،التي تعيقه عن الرتقاء اإلى ما ي�شبو
فاأفكار النا�ص ال�شـــلبية قد تتما�شـــى
اإليه ،ولنتذكر دائ ًما قول اأبي القا�شـــم
مع قدراتهـــم وحمدودية طموحاتهم،
ال�شابي:
ولكنهـــا ل تنطبـــق بال�شـــرورة علـــى
قدراتنـــا وطموحاتنـــا وموؤهالتنـــا ومن يتهيب �صع ــود اجلبال
يع�س ا ً
العلمية واآمالنا الوا�شعة.
أبد الدهـ ــر بني احلفر
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جمال الإ�صالم

الفن واألدب..

منابر الدعوة اإلسالمية المعاصرة
والفـــن والأدب همـــا عنا�شـــر واأدوات مهمة ا�شـــتخدمها
الإن�شـــان يف خمتلـــف الديانـــات الأخـــرى ،وكانت عوامل
موؤثـــرة يف ن�شـــر الف�شـــيلة والتوعية والإر�شـــاد ،اأو ن�شـــر
الرذيلة على ال�شواء ،لأنها يف النهاية اأداة قد تكون للهدم
وقـــد تكون للبناء ،والإ�شـــالم يدعونا لال�شـــتفادة منها يف
ن�شـــر تعاليمه وقيمه وا�شتكمال عوامل نه�شته وح�شارته
يف املجتمعات الإن�شـــانية على مر الع�شور «احلكمة �شالة
املوؤمن» ،ل�شيما اأن الإ�شالم دين الفطرة والداعي للتذوق
واجلمال والتفكر والتاأمـــل يف هذا الكون املليء بعالمات
الإبداع والفن يف �شـــنع هذا الكون ،لأن الإن�شان بطبيعته
ياأتي متاأث ًرا وموؤث ًرا يف هذا الكون البديع الذي ا�شـــتخلفه
اهلل تعالـــى عليـــه« ،ولأن اهلل جميل يحـــب اجلمال انقاد
املوؤمن بال�شرورة لهذا اجلمال».
ً
ً
أ�شـــيال باحل�شـــارة والدعوة،
ارتباطا وثي ًقا وا
كما اأن للفن
وهـــي يف املاآل الو�شـــول اإلى اجلمال بفل�شـــفته و�شـــورته
امل�شـــرقة واأثره علـــى النف�ص ،حيث يعتـــرب الفن اأحد اأهم
اأعم���دة التاأثري املعا�ش���ر ،وهو يف اأ�ش���له ن�ش���اط وتفاعل
اإن�شـــاين طبيعي وفطري ،يقـــول املفكر الغربـــي «تايلور»
يف �شـــرح معنى احل�شـــارة« :هي الـــكل املركب من الفنون
والأخالق والقوانني والتقاليد واملعارف والعقائد».
ويقول د.علي العمري معل ًقا على هذا الت�شـــ ّور واأثر الفن
يف ت�شكيل احل�شارة« :اإن الفن وارتباطه باحل�شارة يع ّمق
جـــذور النتمـــاء الفطـــري لعمـــارة احليـــاة واإرواء الفراغ
العاطفي الفطري يف النفو�ص املوؤمنة ،فيكون بهذا التجلّي
منب ًعا للراحم والتعاي�ص».
قائال بعبارة جميلة تدعونا ً
وي�شـــيف ً
فعال لأن نهتم بالفن
والأدب واأن يكونا منابر حقيقية ت�شفي ال�شورة ال�شحيحة
لالإ�شالم واحل�شارة الإ�شالمية« :متى فقد امل�شلحون لذة
النتماء احل�شاري بكل مكوناته -ومن بينها الفنون -انتقل

النتماء الفطري اإلى عبودية «الأنا» املتمثلة يف �شخ�شـــية
الأفـــراد والأحـــزاب املتناحرة ليع�شـــع�ص التوتر وت�شـــكن
النف�ـــص اإلـــى الفو�شـــى»  ،وبكل مـــرارة فاإن ذلـــك يعك�ص
الواقـــع املرير الذي يعي�شـــه الفـــن والأدب والذي نتج عن
اإهمـــال من جانب ونتج كذلك عـــن خلط يف نظرتنا لهذه
الفنون على اأنها لي�شـــت اأدواتنا ،اأو مبعنى اآخر لي�شت من
اأولويات دعاة الإ�شالم املعا�شر ،وكان الإغراق يف جمالت
اأخـــرى تدعم وتزيـــد التناحر والتفرقة والهـــدمً ،
بدل من
العمل على بناء وتعزيز مقومات املجتمع الإن�شـــاين �شمن
الت�شـــور الإ�شالمي الذي نفهمه ونقراأه يف القراآن الكرمي
وال�شنة النبوية و�شرية العظماء وال�شاحلني.

م�صاري العرادة

ذراعـــان ميكنهما
حمل ر�سالـــة االإ�سالم
وقيمه واأخالقــه..
وهذة حقيقـــــة
واقعهما املريــــر
الذي يعي�سانــــــه!

من خالل هذه املفاهيم فاإننا نقول اإنه يجب علينا الإميان
باأن الفن والأدب ذراعان ميكنهما حمل ر�شـــالة الإ�شـــالم
وقيمه واأخالقه ،لي�ص ذلك فح�شـــب ،بل ونظرة الإ�شـــالم
للتـــذوق واجلمال مبختلف اأ�شـــكاله ،ومن اأهـــم احلوا�ص
التي نقلت لنا هذه ال�شـــور ال�شـــمع والب�شـــر« ،والفن يف
ح�ـــص املوؤمـــن ويف ظـــالل انتمائـــه يعي�ص اجلمـــال وينعم
باجلمال».
وختا ًمـــا فـــاإن �شـــواهد الهتمـــام بالفن والإبـــداع وتذوق
اجلمـــال يف الإ�شـــالم كثـــرية يف القـــراآن الكرمي وال�شـــنة
النبويـــة ،وجتلّـــت اأهميتهـــا يف ع�شـــرنا احلـــايل الـــذي
ت�شـــارعت فيه النقـــالت النوعية على م�شـــتوى العامل يف
جمـــالت عديدة من بينهـــا الإعالم الـــذي يعترب املح ّرك
الأ�شا�شـــي يف الأحداث التي ي�شـــهدها العـــامل ،وعلينا اأن
تكون جماراة هذه النقـــالت من خالل اإميان الأفراد ا ً
أول
ثم املوؤ�ش�شات الإ�شالمية التي تعمل يف جمال الإعالم باأن
الو�شـــائل التقليدية عفا عليها الزمن ،والفن اأ�شـــرع هذه
الأدوات تطو ًرا فلنح�شن ا�شتخدامه ولنجعله منرب دعوتنا
الإ�شالمية املعا�شرة.
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مهتدون يف الكويت

رشا :عشت  24سنة
في المسيحية ولم تستطع
االحتفاظ بي ..بينما اإلسالم
أسرني في سنة واحدة
واإظهاره باأ�صواأ �صورة ،وتتعمد الرتكيز على
الأخ ـ ـ ــالق الرديئ ـ ـ ــة التي يت�ص ـ ـ ــف بها بع�س
امل�ص ـ ـ ــلمون ،واملعروف اأن كرثة الت�صييق على
امل�ص ـ ـ ــلمني يف اأرزاقهم خا�ص ـ ـ ــة توؤدي اإىل اأن
يلجاأ �صعاف النفو�س منهم للح�صول على
اأرزاقهم بطرق غري �ص ـ ـ ــرعية ،و�صد القانون
و�صد كل خلق اإن�صاين فا�صل.

ر�ص ـ ـ ــا �ص ـ ـ ــابة عربية دخلت يف الإ�ص ـ ـ ــالم منذ
� 3ص ـ ـ ــنوات تقريبًا ،وه ـ ـ ــي زوجة لرجل عربي
م�صلم الأ�صل على خلق ودين وهلل احلمد..
كانت اأختنا تعي� ـ ـ ــس يف بلدها (اأحد البلدان
العربية الت ـ ـ ــي بها اأقلية م�ص ـ ـ ــيحية) ،حيث
متتاز هذه الأقليات باحلر�س ال�صديد على
ع ـ ـ ــدم الندم ـ ـ ــاج م ـ ـ ــع امل�ص ـ ـ ــلمني اأو حماولة
الحت ـ ـ ــكاك بهم ،خا�ص ـ ـ ــة املتدين ـ ـ ــني منهم ،يف مث ـ ـ ــل هذه الأجواء عا�ص ـ ـ ــت اأختنا ر�ص ـ ـ ــا،
والأمر الغريب يف هذه الب ـ ـ ــالد العربية ذات فيكاد املرء من اأمثالها ل ي�صدق اأن الإ�صالم
الغالبية امل�ص ـ ـ ــلمة اأنها ل تبايل ا ً
أبدا بت�صويه دين الأخالق ،واأن ر�ص ـ ـ ــوله الكرمي يقول «اإن
الإ�ص ـ ـ ــالم ،بل وت�ص ـ ـ ــهم يف التقليل من �ص ـ ـ ـاأن اأقربكم مني جمل�صً ـ ـ ــا يوم القيامة اأح�صنكم
ْ
عرفت
الإ�صالم وامل�صلمني وت�صخر الإعالم ملحاربته اأخال ًقا» ،والأ�ص ـ ـ ــواأ من ذلك اأن كل مَ ن
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جناة الطويل
من امل�ص ـ ـ ــلمني مل يك ـ ـ ــن يبايل اأب ـ ـ ـ ًـدا اأمامها
يف اأن ميث ـ ـ ــل الإ�ص ـ ـ ــالم خ ـ ـ ــري متثي ـ ـ ــل ،فمن
الطبيع ـ ـ ــي ًّ
جدا اأن ترى امل�ص ـ ـ ــلم اأو امل�ص ـ ـ ــلمة
يتعاملون مع غريهم بالغ�س واخلداع وعدم
الرتاحم ...وغريه ـ ـ ــا من الرذائل التي ياأنف
غري امل�صلم من ارتكابها ،غري عابئني باأن من
حولهم يكره الإ�صالم ب�صببهم ،فكم من عدو
لالإ�ص ـ ـ ــالم اأوجده امل�صلمون ب�ص ـ ـ ــوء �صلوكهم،
وكم من من�ص ـ ـ ــف لالإ�صالم فقدناه برعونتنا
وعدم اتباع ه ـ ـ ــدي نبينا [ الذي يقول «اإن
اأكمل املوؤمنني اإميا ًنا اأح�صنهم ً
خلقا»« ،واإمنا
بعثت لأمتم مكارم الأخالق».

ِ
يكتـــف امل�شـــلمون ،خا�شـــة من مي�شـــك
ومل
بدفـــة الإعالم بت�شـــويه الإ�شـــالم وب�شـــحن
النفو�ص �شده� ،شـــواء من اأبنائِهِ اأو من اأبناء
الديانات الأخرى ،فمنذ �شنني طويلة واملرء
يرى بالتلفاز وال�شـــينما اأفال ًما وم�شل�شالت
وق�ش�شـــا ورِ وايـــات اأغلبها تتكلم
ومتثيليات
ً
عـــن الإرهاب وظلـــم الإ�شـــالم للمراأة...اإلخ
من هذه املظـــامل التي هي يف احلقيقة ظلم
لالإ�شالم نف�شـــه ،ولكن لأن اهلل تعالى ُمطلع
على القلوب ويرى ويعلم �شبحانه اأي القلوب
�شـــتكون «كالأر�ص الطيبة اإذا اأ�شابها الغيث
قبلتـــه واأنبتت الكالأ والع�شـــب الكثري» ،فقد
قدر اهلل �شـــبحانه على ر�شا اأن تلتقي ب�شاب
م�شلم على خلق ودين ،اعر�ص حياتها وهي
يف �شـــن الـ ،23وكان مـــدار احلديث بينهما
عن الإ�شـــالم ،وال�شبب يف هذا احلديث اأنه
قد لفت نظرها بح�شـــن خلقه واأدبه ،مع اأنه
م�شـــلم وكانت تتوقع اأن يكون مثل من راأتهم
من امل�شـــلمني ل خلـــق ول ديـــن ،ولكن هذا
الإن�شان كان راق ًيا بخلقه عف الل�شان طاهر
الثـــوب ،وقـــد كان م�شـــ ًّرا على اأن مـــا تراه
عليه من ح�شـــن اخللق ب�شبب امتثاله ملا اأمر
به الإ�شـــالم من ف�شـــائل يف �شـــتى جمالت
احلياة.
فقد كتب اهلل تعالى على امل�شلمني الإح�شان
يف كل �شيء من مولدنا اإلى مماتنا ،الإح�شان
يف العبادات كلها ،والإح�شان يف طلب الرزق
ويف اأداء العمـــل ويف التعامل مع اخللق حتى
الأعداء ،بل اإن الإح�شان مطلوب يف معاملة
احليوان.
لقد وجدت يف هذا الرجل امل�شلم من الأخالق
احلميدة مـــا جعلها تعيد النظر يف راأيها يف
الإ�شالم وامل�شلمني ،ولكن هذا مل يكن كاف ًيا
ِلتُعجب بالإ�شالم فعكفت تبحث يف امل�شيحية
مـــا يثبتها عليها ،ولكـــن! ياللمفارقة ،كل من
ينظـــر يف الأناجيل بق�شـــد التم�شـــك بها اأو
اإيجاد احلجة منها ل يرجع اإل بخفي حنني،
ويعـــود بال�شـــك فيهـــا ،فكانت كلمـــا اأرادت
اإثبات �شيء يظهر لها �شده! وخا�شة ق�شية

التوحيد والتثليث ،فظاهر الإجنيل التثليث،
ولكن املتمعن فيها يجد التوحيد بو�شوح يف
بع�ـــص الآيات التي مل ت�شـــتطع يد التحريف
طم�شـــها وتغيريها ،وكذلك عقيدة ال�شـــلب
والفداء ،حيث يعتقد الن�شـــارى اأن عي�شـــى
ريا عن خطيئة اآدم
عليه ال�شالم ُ
�شـــلب تكف ً
عليه ال�شالم ،وعن ذنوب كل من يعتقد بهذه
العقيدة ،بينما املتفح�ص يف الكتاب املقد�ص
)العهـــد القدمي والعهد اجلديـــد( يجد ً
قول
لعي�شى عليه ال�شـــالم يقول فيه كما جاء يف
تثنية الإ�شـــحاح الرابع والع�شـــرين عدد 16
«ل يُقتـــل الآباء عن الأبنـــاء ول يقتل الأولد
عـــن الآباء كل اإن�شـــان بخطيئته يقتل» ،وهو
مـــا اأكد عليه القـــراآن يف قولـــه تعالى } َولَ
تَـــزِ ُر َوازِ َرةٌ وِ ْز َر اأُ ْخـــ َرى{ ،زادت حرية اأختنا
ر�شـــا بزيادة النقا�ص بينها وبني هذا ال�شاب
امل�شلم الذي قام بدوره بتعريفها على عائلته
امل�شـــلمة امللتزمـــة فوجدتهـــم كذلـــك علـــى
راق من اخللق والدين.
م�شتوى ٍ

لفت انتباهها بح�سن خلقه
واأدبـــــه...
وكانت تظن امل�سلمني بال
خلــــق وال دين

ل ميلك الإن�شـــان اإل اأن يعجب بهم ويحبهم
حل�شـــن ع�شرتهم واأمانتهم واأن الإ�شالم دين
عظيم ل ي�شـــره اأن ق�شـــر القليل اأو الكثري
من اأتباعـــه التقيد بتعاليمه ،واأنها لو اأرادت
النت�شـــاب اإليه فاإنها با�شـــتطاعتها اأن تكون
اأف�شل من الكثري منهم.
وهكذا بداأت ت�شـــعر باأنها اأ�شبحت م�شلمة،
واأخذت متار�ص �شـــعائر الإ�شـــالم �شـــ ًّرا من
�شـــالة و�شـــيام ،وبقدر ما تعرف وت�شتطيع،
وا�شتمرت على تلك احلال �شتة اأ�شهر اإلى اأن
مت زواجها من ذلك ال�شاب امل�شلم وان�شمت
لعائلته ،واأ�شهرت اأ�شالمها.
لقد كان موقف الأهل والأ�شدقاء والأقارب
موق ًفا �شلب ًّيا ،وكاأنهم قد خاب ظنهم بفتاتهم
ً
ً
جميال بني
م�شـــتقبال
التي كانوا يرجون لها
اأفراد طائفتهم ،تقول ر�شا :تعر�شت لأ�شئلة
مـــن قريباتي ممن هـــن يف مثل عمري :ملاذا
اأ�شلمت؟ ما الذي اأعجبك يف الإ�شالم؟ فكانت
الإجابة لقد ع�شـــت � 24شـــنة يف امل�شيحية
ومل ت�شتطع الحتفاظ بي اأو جتعلني اأعجب
بهـــا ،بينمـــا اأعجبني الإ�شـــالم خالل �شـــنة
واحدة فقـــط ،وكان جدير باإعجابي لدرجة
جعلتني مـــن اأتباعه ومل يجربين عليه اأحد،
بـــل بالعك�ص كان كل من حويل يزهدين فيه،
وهكذا اأ�شـــلمت وكل اأمر يف الإ�شـــالم �شواء
اأدركت حكمته اأو مل اأدرك كنت اأقول لنف�شي
األي�ـــص هـــذا اأمر من اهلل الـــذي خلقنا ،وهو
علي
�شبحانه الأعلم مبا فيه اخلري لنا ،اإذن ّ
ال�شـــمع والطاعـــة حتى اأكـــون يف حماه ويف
معيته ويف ظل ر�شاه �شبحانه وتعالى.

ا�شـــتنجدت بوالدتهـــا قبل اأن يتلب�شـــها هذا
وكان لب�ص احلجاب من اأ�شد الطاعات على
الإعجاب بامل�شلمني اأكر واأكر ،ولكن والدتها
امل�شـــلمة اجلديدة وطاعتهـــا لزوجها وتركها
مل ِ
تنف اأن الإ�شـــالم دين يدعو اإلى الف�شيلة
لكثري مـــن الأمور التي كانت عادة بالن�شـــبة
كدين امل�شـــيح عليه ال�شـــالم ،وا�شـــتمرت يف
لها ،تفعلها منذ ولدت.
هذه املناق�شـــات مـــا يقارب ال�شـــنتني وكان
ال�شـــاب امل�شـــلم دائ ًمـــا هو املنت�شـــر يف كل الآن ر�شـــا اأم لطفـــل ترجو اأن يكون م�شـــل ًما
جـــدال بينهما ،كمـــا اأن القراب من عائلته �شـــا ً
حلا وطالبـــة تدر�ص يف جلنـــة التعريف
اأكد لها اأن هناك الكثري من امل�شلمني الذين بالإ�شالم ،ن�شاأل اهلل لنا ولها الثبات.
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امل�صلمون حول العامل

مدير اأوقاف البو�صنة والهر�صك طالب العامل الإ�صالمي
بامل�صاعدة ل�صتعادتها

زاميوفيت�س لـ «الب�صرى»:

الدولة الشيوعية صادرت
 % 70من أوقاف بالدنا..
مسجدا
جامعا و218
و614
ً
ً
و 32ك َّتا ًبا و 447مقبرة
وتكية ..دمرت!

حوار :حممود بكر

ق ـ ـ ــال ر�ص ـ ـ ــول اهلل [ :اإذا مات اب ـ ـ ــن اآدم انقطع عمل ـ ـ ــه اإل من ثالث • :هل للم�صيخة الإ�ص ـ ـ ــالمية يف البو�صنة والهر�صك دور دعوي،
�صدقة جارية ،اأو علم ينتفع به ،اأو ولد �صالح يدعو له .والوقف هو
خا�صة مع غري امل�صلمني؟

حب�س دائم للممتلكات اأو لإيراداتها ل�ص ـ ـ ــالح م�صتفيدين حمددين
اأو ل�صالح اأغرا�س حمددة ،بغية اكت�صاب مر�صاة اهلل تعاىل ،وهو اأداة
وو�صيلة وطريق للتقرب اإىل اهلل تعاىل ونيل ر�صاه.
وتعترب موؤ�ص�ص ـ ـ ــة الوقف موؤ�ص�صة اقت�ص ـ ـ ــادية واجتماعية ،ت�صهم يف
حت�ص ـ ـ ــني جودة حياة الفرد وتطوير املجتمع اقت�صاديًّا ،واجتماعيًّا،
وثقاف ًّي ـ ـ ــا ،ودينيًّا ،واإذا حب�س الواقف عي ًن ـ ـ ــا ،فاإن ملكيتها تنتقل اإىل
الوقف ..امل�ص ـ ـ ــيخة الإ�ص ـ ـ ــالمية يف البو�ص ـ ـ ــنة والهر�ص ـ ـ ــك هي اجلهة
املالك ـ ـ ــة قانونيًّا لالأوقاف ،وت ـ ـ ــدار تلك الأوقاف ع ـ ـ ــن طريق مديرية
الأوقاف التابعة لرئا�صة امل�صيخة الإ�صالمية هناك ..جملة الب�صرى
التقت مدير مديرية الأوقاف يف امل�ص ـ ـ ــيخة الإ�ص ـ ـ ــالمية يف البو�صنة
والهر�ص ـ ـ ــك �ص ـ ـ ــنايد جمال زاميوفيت�س ليحدثنا عن الأوقاف هناك
فكان هذا اللقاء.
بداي ـ ـ ــة نرحب ب�ص ـ ـ ــيفنا العزيز ..ونري ـ ـ ــد من ف�ص ـ ـ ــيلتكم اأن تعرفوا

امل�شيخة تهتم باأمور امل�شلمني يف البو�شنة والهر�شك ،وهناك اأعمال
كثرية تقوم بها بخ�شو�شـــهم ،اأما غري امل�شلمني فهم موجودون معنا
يف كل مكان ،وهم ي�شت�شعرون دعوتنا لهم ،اأما اأن تكون هناك دعوة
موجهة اإليهم واأنهم م�شـــتهدفون ،فلي�ص هناك مثل هذا الأمر ،لكن
توجد جهات اأخرى متخ�ش�شة يف هذا املجال.

• ما م ـ ـ ــدى خدم ـ ـ ــة الوقف يف البو�ص ـ ـ ــنة والهر�ص ـ ـ ــك لالأعمال
الدعوية؟

الأوقاف ت�شـــاعد الدعوة الإ�شـــالمية يف البو�شـــنة والهر�شك ،ولكن
امل�شكلة اأن الدولة ال�شيوعية قد �شادرت  % 70من الأوقاف ،وهذه
ريا يف الدعوة.
الأوقاف لو ا�شتعيدت ل�شاعدتنا كث ً

• اإذن ما امل�ص ـ ـ ــادر التي من خاللها ت�ص ـ ـ ــتطيع امل�ص ـ ـ ــيخة تنمية
القراء ب�صخ�صكم الكرمي.
م�صادر الوقف يف البو�صنة والهر�صك؟
ً
ا ً
و�شـــهال مبجلة الب�شـــرى وباأهل الكويت عامة ..ونود اأن ن�شكر
أهال
الكويت حكومة و�شع ًبا على مواقفهم جتاه �شعب البو�شنة والهر�شك
وتقدمي امل�شاعدات ال�شخية التي مازالوا يتربعون بها لالآن.

ا�شـــمي �شـــنايد جمال زاميوفيت�ص ،اأعمل مدي ًرا ملديرية الأوقاف يف
امل�شـــيخة الإ�شالمية بالبو�شنة والهر�شـــك ،خريج اجلامعة الأردنية،
كلية ال�شريعة ،واأنهيت هناك درجة املاج�شتري والآن اأح�شر الدكتوراه
يف ال�شريعة ،راأ�شت مديرية الأوقاف منذ �شنة ون�شف تقري ًبا.
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جدا ،وهذه الـ  % 30التي بقيت
لي�شـــت هناك م�شـــادر اإل القليل ًّ
لنا من الأوقاف عن طريقها نقوم بدور كبري يف م�شاعدة الدعوة يف
البو�شنة وتنمية الوقف هناك ،وافتتاح املدار�ص وغري ذلك من اأعمال
اخلري ،ور�شالتنا لإخوتنا يف الدول الإ�شالمية �شرورة م�شاعدتنا يف
بناء الأوقاف الإ�شالمية يف البو�شنة والهر�شك ،فقد دمر الكثري من
هذه الأوقاف يف احلرب ال�شر�شة الأخرية.

قانـون اإعــادة املمتلكات ..وفقدان احلجج الوقفية..
وخمططات التنظيم العمراين ..واإهمال املوؤ�س�سات املخت�سة ..والتاأهيل
غيـر الكايف للكــوادر ..اأبــرز حتديـات العمــل الوقفي
• اإىل ه ـ ـ ــذه الدرج ـ ـ ــة تكت�ص ـ ـ ــب الأوقاف تقييدهـــا ،وكان املـــربر الأيديولوجـــي لتلك
اأهمية كبرية يف البو�صنة والهر�صك؟
الإجـــراءات النظريـــة املارك�شـــية القائلـــة
نعـــم ،فقـــد بـــداأت الأوقـــاف يف الظهور يف مب�شـــادرة امل�شـــادر ،وقـــد متـــت م�شـــادرة • ماذا ع ـ ـ ــن م�ص ـ ـ ــتقبل الوقف وجمالت
البو�شـــنة والهر�شـــك مـــع بدايـــة الوجـــود ممتلكات الطوائف الدينية .
الأوقاف ..الحتياجات والإمكانات؟
العثماين الر�شمي فيها ،وتعترب ت�شمية بع�ص
وقد بلغ حجم الأ�شرار التي حلقت بالأوقاف تقف امل�شـــيخة الإ�شـــالمية اأمام حتد كبري،
املدن بالوقف اأكرب �شاهد على دور الأوقاف
البو�شـــنية نتيجة احلكم ال�شـــيوعي خ�شارة حيـــث اإن الأوقـــاف تـــزداد يو ًمـــا بعـــد يوم،
يف تطوير البو�شنة والهر�شك وظهور املراكز
 744مليار مارك بو�شني ،اأما الأوقاف التي وامل�شـــيخة الإ�شـــالمية تكت�شـــب يف كل يـــوم
احل�شـــارية فيها ،فقد تبعهـــا ظهور املراكز
مت تدمريها اأو اأ�شابها ال�شرر اأثناء العدوان ممتلكات جديدة� ،شواء كانت تلك املمتلكات
ال�شيا�شية والقت�شادية والثقافية والدينية،
على البو�شـــنة والهر�شك ما بني عام  1992م�شجدًا اأو مدر�شة اأو رو�شة اأطفال اأو عقا ًرا
ومن هذه املدن ،على �شبيل املثال كولن وقف
وعـــام  1995فقد بلغت ح ًّدا فاق الو�شـــف ،اأو ا ً
أر�شـــا...اإلخ ،ومـــع زيـــادة الأوقاف تزداد
وغريها.
فقد دمر  614جام ًعا ،و 218م�شجدًا ،و 32احلاجة اإلى تنظيم اأف�شل واأكر فاعلية ،واإلى
وترتبط ن�شاأة عدد كبري من املدن يف البو�شنة كتاَّا ًبا ،و 447مقربة وتكية ،اأما الأوقاف التي توظيف فريق من الكوادر الذين �شي�شـــهرون
والهر�شـــك بوجـــود املمتلـــكات املوقوفـــة ،ت�شررت فكانت  307جوامع ،و 41م�شجدًا ،علـــى هـــذه الأمانـــة والذين �شـــينجحون يف
اأو باأ�شـــماء املح�شـــنني الذيـــن اأوقفـــوا تلك و 18كتاَّا ًبا ،و 106مقابر وتكيات.
جعل امل�شـــيخة الإ�شـــالمية اأكر ثراء واأ�شد
املمتلكات ،ومن املدن التي ارتبطت ن�شـــاأتها • م ـ ـ ــاذا ع ـ ـ ــن مه ـ ـ ــام وواجب ـ ـ ــات مديري ـ ـ ــة ا�شـــتقرا ًرا علـــى اأر�شـــها ،لذا ينبغـــي اإعادة
بالأوقاف اأو بالواقفني �شـــراييفو– عي�شـــى
تنظيم مديرية الأوقـــاف وتقويتها بالكوادر،
الأوقاف يف البو�صنة والهر�صك؟
بك اإ�شحاقوفيت�ص.
ليعمل فيهـــا فريق من الفقهـــاء والقانونيني
ملديريـــة الأوقـــاف عديـــد من املهـــام ،منها
• اإذن م ـ ـ ــا مهم ـ ـ ــة الأوقاف يف البو�ص ـ ـ ــنة
وخرباء القت�شاد واملهند�شني ،ومديرون ذوو
اتخاذ الإجـــراءات حلماية الأوقاف ،وتعزيز
والهر�صك يف ع�صرنا احلديث؟
كفاءة ،واأ�شحاب الروؤى البعيدة ،كذلك يجب
مكانـــة الوقـــف ،وكذلـــك ح�شـــر وت�شـــجيل
تغيري اأ�شلوب التعامل مع الأوقاف والوقف.
تتجـــه مهمـــة الأوقـــاف ودورها يف الع�شـــر كافة ممتلكات الأوقاف وا�شـــتعادة الأوقاف
احلديـــث نحـــو حتقيق ما ي�شـــمى يف العامل امل�شـــادرة وامل�شـــتولى عليهـــا بـــاأي �شـــورة • حدثونا عن احتياجاتكم يف امل�صيخة
الإ�صالمية.
احلديث بالدولة الجتماعية اأو دولة الرخاء ،كانـــت ،وجتديد املبـــاين املوقوفة ،وت�شـــجع
وهـــي الدولـــة التي حت�شـــن رعاية م�شـــالح
امل�شـــلمني على وقف العقـــارات واملمتلكات نحـــن نعي�ـــص بجـــوار الـــدول الأوروبية ،بني
مواطنيها ،فامل�شـــيخة اهتمت بتنمية جوانب
املنقولـــة والأموال النقدية ،واإ�شـــدار حجج العامل الإ�شالمي وبني تلك الدول ،وكل اإن�شان
اأخرى من الوقف مثل احلياة الأ�شرية ،ودعم
وقفية للواقفني ،وتقدمي امل�شاعدة القانونية ي�شـــتطيع اأن يـــدرك كيف يعي�ص امل�شـــلمون
املتزوجني من ال�شـــبان ،وتخ�شـــي�ص اأوقاف للم�شيخة الإ�شالمية.
هناك ،وكوننا نعي�ـــص بني تلك الدول نحتاج
للموهوبـــني ،واأخـــرى لـــذوي الحتياجـــات
اإلى تاأ�شي�ص الأوقاف اجلديدة ،وقد ظهرت
اخلا�شة ،وللعاطلني عن العمل ،والدفاع عن
• وما امل�ص ـ ـ ــكالت الت ـ ـ ــي تواجهها مديرية فكـــرة جيدة مـــع اإخواننـــا يف الكويت ،حيث
حقوق الإن�شان وكرامته.
الأوقاف اأثناء القيام بهذه املهام؟
نقـــوم بتاأ�شـــي�ص الوقف يف الوقت ،لي�شـــجل
• كي ـ ـ ــف كان ـ ـ ــت الأوقاف يف ظ ـ ـ ــل احلكم هنـــاك عديد من امل�شـــكالت التـــي تواجهها با�شـــم الأوقاف البو�شـــنية وي�شرف ريعه يف
ال�صيوعي؟
املديرية مثل عدم ّ
�شن قانون اإعادة املمتلكات البو�شنة ،وهذه الفكرة ت�شاعدنا يف كثري من
تعر�شـــت الأوقـــاف وممتلـــكات الطوائـــف املوؤممة وامل�شـــادرة ،وفقـــدان عدد كبري من امل�شاريع.
الدينية ،بعـــد انتهاء احلرب العاملية الثانية ،احلجـــج الوقفيـــة ،الأمـــر الذي يتعـــذر معه
امل�صيخة الإ�صالمية يف البو�صنة والهر�صك
وخا�شـــة يف العقـــود الأولـــى مـــن احلكـــم تلبية رغبات الواقف ،وحماولت ال�شـــتيالء
ال�شـــيوعي ،لهجمـــات �شـــديدة من ال�شـــلب علـــى ما تبقى مـــن ممتلـــكات الأوقاف ،من
Tel: 0038733200355
والتاأميم ،وحدث بعد احلرب يف يوغ�شالفيا خالل خمططات التنظيم العمراين ،وكذلك
Fax: 0038733206037
تغيري ق�شـــري لأ�شـــا�ص امللكيـــة يف املجتمع ،اإهمال املوؤ�ش�شـــات املخت�شـــة يف تعاملها مع
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عد�صة  :م .ماجد �صلطان

دع ـ ـ ــوة

مسارات الدعوة..

تأمالت في أحوال األمة
تعودنا اأن الدعوة فعل مبا�شر اأو قول
منظم من اأجل اقناع النا�ص باللتزام
بالإ�شـــالم اأو دعوتهـــم لعتنـــاق هذا
الديـــن ..منظمـــات للدعـــوة ودورات
يف الدعوة ،زخم من املحا�شرات ،بل
احتفاليات ومطبوعات.
الآيـــة الكرمية }ادع اإلى �شـــبيل ربك
باحلكمة واملوعظة احل�شنة وجادلهم
بالتي هي اأح�شن اإن ربك هو اأعلم مبن
�شل عن �شبيله وهو اأعلم باملهتدين{
تو�شح لنا اأن احلكمة ت�شبق املوعظة،
واأن االإح�شان �شرط اجلدل ،واأن اهلل
اأعلم بالعباد.
ً
رجـــال ون�شـــاء
قابلـــت يف م�شـــريتي
ت�شـــدروا للدعوة ف�شـــدوا النا�ص عن
�شـــبيل اهلل ،وجوه مكفهرة ،ومقولت
حادة ،و�شـــعور بالتعـــايل على النا�ص،
وتنزيـــه النف�ـــص واتهـــام الآخريـــن،
ي�شـــيقون الوا�شع وي�شـــعبون ال�شهل،
ويتفننون يف حتويل الق�شايا الفرعية
اإلى ق�شايا كربى.
ونظرت فيما نق�شد ونبتغي فوجدته
ا�شـــتمالة قلوب وا�شـــتنقاذ النا�ص من
العذاب و�شـــمولهم بالرحمة ..فكيف
ميكـــن اأن تتحقق هذه املقا�شـــد على
يد اأنا�ص غالظ ي�شعب على �شاحب
اللتـــزام ذاته اأحيا ًنا التوا�شـــل معهم
ل�شـــعوبة التفاهم وغلـــو الفهم وعدم
قبول الختالف و�شرعة التهام.

الطيبة ،اأن مي�شـــكوا األ�شنتهم ويكفوا
اأذاهم وين�شـــروا ب�شـــماتهم وب�شرهم
ويوفوا بوعودهـــم ويلتزموا بعهودهم
وي�شـــدقوا فيمـــا يقولـــون ويتحـــروا
الأمانة فيما يفعلون.

يف احلياة وطباعنا و�شـــبل معي�شتنا،
خا�شـــة اأخالقنـــا اليوميـــة وقيمنـــا
العملية التي نراها يف اأعيننا اإ�شالمية
وهـــي تدفع النا�ـــص دف ًعا بعيـــدًا عن
هـــذا الدين ،بل تو�شـــك اأن تدفع من
ولـــدوا يف ظلـــه اأن يخرجـــوا من دين
أفواجـــا ،بح ًثا عن كرامة وعدالة
اهلل ا ً
كانت هي وعد اهلل الذي مل نف نحن
بـــه ،بعـــد اأن حملنا الأمانـــة وحتملنا
ال�شهادة على العاملني.

كان الإ�شـــالم منهـــج حياتهم ومل تكن
ال�شـــعوب التـــي جتولوا يف اأرا�شـــيها
�شـــعو ًبا ب�شـــيطة اأو بدائيـــة ،بـــل لها
تـــراث ح�شـــاري واإرث ثقـــايف ،لكـــن
منوذجا
حتقق الإ�شـــالم فيهم جعلهم
ً
للعقيـــدة التـــي اعتنقوهـــا ،وكان اأن عرب �شـــنوات من التدري�ـــص للطالب
انت�شـــر الإ�شـــالم باملثال ل بال�شيف ،اأدركت كم يحتاج الطالب العربي لأن
باليقني الذي ي�شـــري وح�شـــن اخللق يـــرى الأخـــالق متحققة يف م�شـــهده
الذي يهدي ،ل بالزجر والرهيب.
اليومي ،وهو عني ما يحتاجه الطالب
طاملـــا تاأملـــت يف حال العـــرب اليوم ،الأجنبـــي م�شـــا ًفا لـــه احـــرام عقله
بعيـــدًا عـــن جهـــود الدعـــوة يف خارج النقـــدي الـــذي تربـــى يف ظـــل ثقافة
املجتمعـــات العربيـــة� ،شـــاق اهلل لنـــا تعلي من العقل ،وكان التاأثري الأكرب ل
النا�ص فاأتوا يف ظل العوملة من كل فج للخطاب املبا�شر بل للحجة املنطقية،
عميق لي�شـــهدوا منافـــع لهم ، ،عمالة والأهم ..للخلق الطيب ولني اجلانب
باملاليني يف بلداننـــا من بلدان كثرية ،والرحمة الإن�شانية.
فهاهم قد جاءوا ليعي�شوا هنا ويف ظل ول اأبالـــغ لـــو قلت اإننا لـــو نظرنا يف
خربة التاريـــخ وزعمنا اأننا جمتمعات طبيعة من اعتنقوا الإ�شـــالم ف�شنجد
ملتزمة ب�شنة الر�شـــول الأكرم وت�شري اأن اأبرزهـــم مكانة واأكرهم ثقافة هم
علـــى هـــذا الكتـــاب كان املنطقي اأن الذيـــن تاأثـــروا بالقيم التـــي وجدوها
يدخل النا�ص يف دين اهلل ا ً
أفواجا ،لكن لدى اأ�شخا�ص تعاملوا معهم ،يف حني
ن�شبة اعتناق الإ�شالم حمدودة للغاية ،مل يقـــم اأحـــد بدعوتهم مبا�شـــرة ،بل
وهناك من يق�شـــي ال�شنوات الطويلة نظروا لهم وتدبروا وقراأوا وتابعوا ثم
فال يفكر اأو يخطر على باله اأن ي�شاأل اأ�شلموا هلل رب العاملني ..عندي اأمثلة
عن الإ�شالم.
كثرية وق�شـــ�ص عديـــدة ،لكن العربة

لـــن اأفي�ـــص يف التحليـــل لأن الدللة
واإذا كانـــت احلكمـــة هـــي اخلطـــوة وا�شـــحة ،وموؤملـــة وحمزنـــة ،وحتتاج
تفكـــريا عمي ًقا ومراجعات ،ل يف
الأولى ،فاإن احلكمة التي طبقها كثري منا
ً
من ال�شـــابقني الأولني كانـــت القدوة اأ�شـــلوبنا يف الدعوة ،بـــل يف طريقتنا

د .هبة روؤوف

تق�سرينـا يف
الدعوة �سديـد..
واأغلبنا مكفهر
عنيد ..والر�سيـد
منا فيها فريـد
كـم من اأنـــا�س
ت�سدروا للدعـوة
ف�سدوا عن �سبيـل
اهلل! ..نحتاج اإلى
ثورة على اأ�سلوبنا
يف احلياة

وا�شـــحة ،واحلكمة لزمة ،وتق�شرينا
�شـــديد ،واأغلبنا عنيد ،والر�شـــيد منا
يف هـــذا املجال فريـــد ..واهلل يهدي
من ي�شاء اإلى طريق �شديد.
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م�صاهري اهتدوا

ع�صــو حركـ ــة �صا�س "الإ�صرائيلية"

يو�صف كوهني

ارتدى الزي العربي
والتحق بالعمل في
إحدى الجمعيات
الخيرية اإلسالمية
كان يو�شـــف كوهـــني مـــن اأتبـــاع تيـــار يهودي
متزمت يدعى «�شـــاطمر» قبل اأن ين�شـــم اإلى
حركة «�شا�ص» املتدينة ،وقد قدم كوهني البالغ
مـــن العمـــر  34عا ًما مـــن الوليـــات املتحدة
الأمريكية ،وتاأثر �شري ًعا باأفكار حركة «�شا�ص»
املتدينة.
بداأت طريق يو�شـــف كوهـــني يف حي بروكلني،
حيث ان�شم هناك اإلى اأتباع «�شاطمر» وتعرف
علـــى زوجتـــه لونـــا كوهني عن طريق و�شـــيط
واأجنبا اأربعة اأبناء هما ثمرة زواج م�شتمر منذ
 12عا ًما.

وقرر كوهني القدوم اإلى اإ�شرائيل عام ،1998
حيث و�شـــل وعائلته مبا�شـــرة اإلى قطاع غزة،
اإلى م�شـــتوطنة «غادير» يف م�شـــتوطنة «غو�ص
ذرعا باحلياة يف قطاع
قطيف» ،اإل اأنه �شـــاق ً
غـــزة التي مل تالئـــم ظروف عائلتـــه احلديثة
العهد.
وعليـــه قـــرر النتقـــال لل�شـــكن يف «نتيفـــوت»
الواقعـــة يف جنوب اإ�شـــرائيل ،وبداأ كوهني من
هناك اإجراء اأول ات�شـــالته مع م�شلمني ،ويف
مرحلة معينة قام كوهني مبرا�شـــلة رجال دين
م�شلمني عرب النرنت ،وبداأ يف قراءة القراآن
باللغة الجنليزية.
وفاجاأ كوهـــني اجلميع عندما اأعلن اإ�شـــالمه
وغري ا�شـــمه لي�شبح يو�شـــف خطاب ،وغريت
زوجتـــه ا�شـــمها ،وغـــري اأ�شـــماء اأولده الذين
يتعلمون اليوم يف مدر�شة اإ�شالمية ويتحدثون
اللغة العربية بطالقة ،وهو يف مراحل متقدمة
من تعلم اللغة العربية.
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وبعـــد اإعالن اإ�شـــالمه انتقلت العائلة لل�شـــكن
يف حي جبل الطور يف القد�ص ال�شرقية ،وبداأ
خطـــاب يعمل يف جمعية اإ�شـــالمية خريية يف
املدينة.

ما ترتكبه اإ�شـــرائيل من جمازر �شـــد ال�شعب
الفل�شـــطيني بـــداأ ي�شـــعر بالكراهيـــة لليهـــود
والإ�شرائيليني وقرر هو وزوجته واأبناوؤه اعتناق
الإ�شالم.

ويتهم خطاب ال�شـــلطات الإ�شرائيلية بت�شييق
اخلنـــاق عليـــه بعد اإعالنـــه لإ�شـــالمه ويقول
«لدي م�شـــاكل مع وزارة الداخليـــة ومع وزارة
الأديـــان ،حيث ل تريد هذه الوزارة العراف
باإ�شـــالمي ،وذلك على الرغم من اأنني اأ�شلمت
يف املحكمة ال�شـــرعية اخلا�شعة لقوانني دولة
اإ�شرائيل».

ترجع اأ�شباب اإ�شالم يو�شف خطاب اإلى درد�شة
عـــن طريـــق الإنرنت مـــع اأحد علمـــاء الدين
الإ�شـــالمي ،حيث فتحا اأبوا ًبا للنقا�ص وتبادل
الآراء وكلما ازدادا تعم ًقا يف نقا�شاتهما ازداد
يو�شف خطاب تعل ًقا بالرجل ورغبة يف معرفة
املزيد عن الإ�شالم والدين الإ�شالمي ،وعرف
خطاب فيما بعد اأن �شـــديقه اإمام م�شجد يف
اإحـــدى الـــدول اخلليجية ،واأهداه ن�شـــخة من
امل�شحف ال�شريف لكنه اأخفاها عن زوجته.

«درد�سة االإنرتنت» مع اإمـام
م�سجد يف اإحدى دول اخلليج
وراء اإ�ســـالم يو�ســـف
وبعد اأن كان من موؤيديها اأ�شبح خطاب ينتقد
ب�شـــدة رجال حركة «�شـــا�ص» ،ويقـــول اإنه جاء
اإلى اإ�شرائيل ب�شبب احلاخام عوفاديا يو�شيف
)الزعيم الروحي ل�شـــا�ص( ،وي�شـــيف اأنه كان
يكن التقدير للحاخام يو�شف ،وقرر اأن ي�شمي
ابنـــه على ا�شـــمه ،اإل اأنه غـــريه لعبداهلل بعد
اإ�شالمه.
تقـــول عنـــه روين �شـــافري يف جريـــدة هاآرت�ص
الإ�شرائيلية:
بعد اأن ا�شـــتقر يو�شـــف خطاب يف اإ�شـــرائيل
وراأى اأن مـــا يروجه الإعالم الغربي واليهودي
عن اإ�شـــرائيل ما هو اإل اأكذوبة ،وراأى بنف�شـــه
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ا�شـــتمرت عالقـــة يو�شـــف خطاب ب�شـــديقه
امل�شـــلم وازدادا قر ًبـــا و�شـــداقة وزاد تعمـــق
يو�شف خطاب يف الدين الإ�شالمي ،ويف نهاية
املطاف اأر�شله �شديقه امل�شلم اإلى بع�ص علماء
الدين الإ�شـــالمي يف القد�ص ال�شـــرقية ،حيث
عاونوه على فهم املزيد عن الإ�شالم ،وكان لهم
دور كبـــري يف اقتناعه ب�شـــرورة اعتناق الدين
الإ�شالمي.
بعـــد ذلـــك �شـــارح يو�شـــف خطـــاب زوجتـــه
باعتناقه الإ�شـــالم وترك لهـــا حرية الختيار،
واإن كان يتمنى اأن تعتنقه هي بدورها ،واأو�شح
لهـــا عظمة الإ�شـــالم ومزايـــاه ،ومـــن جانبها
طلبـــت هي فرة من الوقـــت حتى تتعرف هي
بدورها على الإ�شالم وبداأت يف درا�شة الدين
الإ�شالمي ويف نهاية املطاف اقتنعت ب�شرورة
اعتناق الإ�شـــالم واأكدت اأن ذلك قد مت بكامل

في البدء
اإرادتها ودون اأي �شغوط من جانب زوجها.
بعد ذلك اأخذ يو�شف خطاب زوجته واأبناءه
الأربعـــة اإلـــى املحكمـــة ال�شـــرعية بالقد�ص
ال�شـــرقية وهناك اأعلنوا اإ�شالمهم وانتقلوا
للعي�ـــص يف قريـــة الطـــور العربيـــة الواقعة
وغري ا�شـــمه من يو�شف
بال�شـــفة ال�شرقية اَّ
كوهني اإلى يو�شـــف خطاب وغري ا�شم ابنه
الأكـــرب من عـــزرا اإلـــى عبدالعزيـــز وابنته
مـــن حيدة اإلى ح�شـــيبة وابنه الأو�شـــط من
رحمـــامي اإلى عبداملجيد وابنه الأ�شـــغر من
عوفاديا اإلى عبداهلل ،وكان ذلك حد ًثا غري
عـــادي ،اإذ اإنها املرة الأولى التي تعتنق فيها
اأ�شرة يهودية باأكملها الدين الإ�شالمي.
بعد اإ�شـــالمه �شـــار يو�شـــف خطاب يرتدي
الـــزي العربـــي التقليـــدي والتحـــق بالعمل
يف اإحـــدى اجلمعيات اخلريية الإ�شـــالمية
وارتـــدت زوجته احلجاب و�شـــارت بدورها
حتر�ـــص علـــى اأداء ال�شـــلوات و�شـــائر
العبادات الإ�شالمية واأحلق اأولده باملدار�ص
الإ�شـــالمية و�شـــار اأبنـــاوؤه يتحدثـــون اللغة
العربية بطالقة.

وتقول عنه منى جربان يف �صحيفة
اجلزيرة من القد�س:
كان كوهن الإ�شـــرائيلي يهود ًّيا من جمموعة
الأ�شـــكيناز ،اأي اليهود القادمني من الغرب،
وكان يعرف الدين اليهودي ب�شكل جيد ،لكن
القدر قاده اإلى خو�ص جتربة مثرية للتعرف
على الإ�شالم من خالل حمادثة على «غرف
ال�شات» بالإنرنت التي كانت ت�شرف عليها
منظمة �شا�ص اليهودية الدينية املتطرفة.
اأثار قرار يو�شـــف خطاب وزوجته واأطفاله
اعتناق الإ�شـــالم زوبعـــة يف املحافل الدينية
اليهودية ،خا�ش���ة يف اأو�ش���اط حركة �شا�س
التـــي كان ينتمـــي اإليهـــا ،واعتـــرب اأحـــد
الإ�شـــرائيليني من حركة �شـــا�ص الدينية اأن
ما قام به يو�شـــف �شرب من اجلنون ويجب
معاجلتـــه وذلك بو�شـــع هذا ال�شـــخ�ص يف
م�شت�شفى الأمرا�ص العقلية.

معاناة
بعـــد معانـــاة طويلـــة و�شـــعبة دامـــت زهاء
عامـــني ون�شـــف ،متكن يو�شـــف مـــن تغيري

ديانته وت�شجيلها ر�شـــم ًّيا يف بطاقة هويته،
وخـــالل هـــذه املـــدة حـــرم من دخـــول دور
العبادة الإ�شـــالمية ،لأنـــه كان مازال يعترب
يهـــودي الديانـــة ر�شـــم ًّيا ،وكذلـــك احلـــال
بالن�شبة لزوجته واأولده الذين �شجعوه على
اختياره واعتنقوا الإ�شالم مثله.
كمـــا واجه يو�شـــف م�شـــكلة اأخـــرى متثلت
يف انتقالـــه مـــن بيئـــة يهوديـــة اإلـــى اأخرى
اإ�شالمية ومن يهودي متطرف اإلى اإ�شالمي
فل�شطيني ،حيث �شاوره تخوف كبري من اأن
املجتمع الإ�شالمي الفل�شطيني لن يرحب به
اأو لن ي�شتقبله ب�شكل ح�شن.
اأما امل�شكلة الأخرى فقد متثلت يف بني دينه
الذين مل يتفهموا قراره ،وقاموا بني احلني
والآخر مب�شـــايقته لإثنائه عـــن قراره ،كما
تقوم ال�شرطة الإ�شرائيلية باإزعاجه يف بيته
اجلديد.

مت�صك بالإ�صالم
ويوؤكد يو�شف -امل�شـــلم اجلديد -اأن اأولده
وزوجتـــه متم�شـــكون ب�شـــكل جيد ب�شـــعائر
الإ�شـــالم ،اأما والداه فمـــازال على الديانة
اليهوديـــة وهمـــا -ح�شـــب قولـــه� -شـــبب
حتري�ص ال�شرطة واليهود املتدينني الآخرين
عليه وعلى زوجته واأولده.
وقد ا�شطر يو�شف -الأمريكي الأ�شل الذي
و�شل اإلى اإ�شـــرائيل مع املهاجرين اجلدد-
لالنتقال اإلى ال�شـــكن يف القد�ص ال�شـــرقية
بعـــد اأن كان ي�شـــكن يف م�شـــتوطنة غو�ـــص
قطيف بقطاع غزة.
وقالت املحامية دينا �شبلي التي ترافعت عن
ق�شـــية يو�شـــف اإنها توجهت اإلى امل�شوؤولني
يف وزارتـــي الداخلية والأديان بكتاب خطي
ي�شـــرح تفا�شـــيل الق�شـــية ويعر�ص حقيقة
اعتناق عائلة خطاب لالإ�شالم.
واأمام متاطل وزارة الأديان يف الرد توجهت
�شـــبلي لوزارة العدل ،ممـــا اأدى اإلى تراجع
وزارة الأديان عن موقفها واأ�شدرت �شهادات
تغـــري ديانة يو�شـــف واأفراد عائلتـــه جمي ًعا
واأقدمت بعدهـــا وزارة الداخلية على تغيري
ديانـــة خطاب وعائلته يف �شـــجل ال�شـــكان
وتغيري اأ�شمائهم العربية اإلى عربية.

كانت
الكلمة!

جبـ ــر اخلالدي

يف البـــدء كانت الكلمـــة ،وعند نزول الوحي على
�شـــيدنا حممـــد [ كانت «الكلمـــة» هي مفتاح
التخاطـــب بـــني النبي املر�شـــل وجربيـــل -عليه
ال�شـــالم -وكانـــت كلمة «اقراأ» هـــي بداية تعاليم
الر�شالة ،فهي اأول اآية يف �شورة «العلق» ،ن�شر بها
اهلل عز وجل ر�شالة نبي الرحمة.
هـــذا مدخـــل للتعريف مبجلـــة الب�شـــرى ،جملة
التعريـــف بالإ�شـــالم التي ت�شـــدر بدايـــة اأو غرة
كل �شـــهر ميالدي ،وكان اأول اإ�شـــدار لها يف عام
 ،1997ومنذ ذلك الوقت تخ�ش�شت يف التعريف
بالإ�شـــالم واأ�شـــوله ومبادئه ،ويعمل فيها طاقم
فني واإداري نذروا اأنف�شهم لتوعية املجتمع امل�شلم
وتبيان اأهمية الدعوة يف رحاب اهلل ،ودعوة غري
امل�شـــلمني باحل�شـــنى ،وتتميز املجلة باأنها بعيدة
عن النتماءات احلزبية والع�شبية.
اإن دعـــوة املجلـــة تتم وفـــق منهج اإميـــاين قوامه
احلكمة واملوعظة احل�شنة ،حيث يراأ�ص حتريرها
الأ�شـــتاذ الفا�شل حممد اإ�شـــماعيل الأن�شاري،
يعا�شـــده ثلة من الكتاب اأ�شـــحاب الراأي الثاقب
والكلمة النافذة لدعوة غري امل�شـــلمني وتعريفهم
بالإ�شـــالم ،م�شدا ًقا لقوله �شبحانه }لَ اإِ ْك َراهَ ِيف
ني ال ُّر ْ�شـــ ُد مِ َن الْ َغ ِّي ،{...ول نن�شى
الدِّينِ َقد اَّت َب اَّ َ
اأ�شـــرة التحرير الذين امت�شـــقوا قل ًما لي�شطر كل
واحـــد منهـــم اأفـــكا ًرا دعوية ملوؤها ال�شـــوق لنور
ونربا�شا م�شي ًئا.
ال�شماء
ً
قام جهـــد هوؤلء جمي ًعا ليزرعـــوا كلمة طيبة يف
خميلـــة مـــن تهياأت له �شـــبل الدخـــول اإلى واحة
الإ�شـــالم ،ليكونـــوا بعـــد ف�شـــل اهلل عـــز وجـــل
ممـــن حبـــاه اهلل ودعاه اإلـــى جنـــة «الفردو�ص»،
اأو م�شـــدا ًقا لقوله تعالى} :اأَ َ ْ
�شـــ َر َب
مل تَ َر َكيْ َف َ
ّ
اهللُ َمثَ ً
ِت
�شل ُ َها ثَاب ٌ
ال َك ِل َم ًة َط ِّي َب ًة َك َ�ش َ
ـــج ٍرة َط ِّي َب ٍة اأَ ْ
ال�ش َماء تُوؤْ ِتي اأُ ُكل َ َها ُك اَّل ِح ٍني ِباإِذْنِ َر ِّب َها
َو َف ْر ُع َها ِيف اَّ
�شـــرِ ُب اهللُ الأَ ْمثَا َل ِللن ِ
اَّا�ص لَ َعلاَّ ُه ْم يَتَ َذ اَّك ُرو َن{..
َويَ ْ
ِ
اَّ
اهتَـــ َد ْوا زَا َد ُه ْم
ونختم بقولـــه تعالـــىَ } :والذي َن ْ
ُه ًدى َواآتَا ُه ْم تَقْوا ُه ْم{.
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حلظات الهداية

اعرف نفسك ..بالواتسب!
اأنت مع من؟ �ص ـ ـ ــحبتك
من؟ ما هي جمموعتك؟
وم ـ ـ ــن ه ـ ـ ــم مرا�ص ـ ـ ــلوك؟
م ـ ـ ــن الذي ـ ـ ــن تتوا�ص ـ ـ ــل
معهم؟ وعلى اأي �ص ـ ـ ــيء
تتوا�ص ـ ـ ــلون؟ وم ـ ـ ــا ه ـ ـ ــي
حمتويات الر�صالة؟ وما
ن�صها؟ وما اأهدافها؟

متيل اإلى ذلك ..فاأنت مع من اأحببت اإن �شاء
اهلل تعالى وموفق لر�شا اهلل.
على النقي�ص من ذلك يرى هذه ال�شـــبكة
كل واحد على �شاكلته ،فقد يراها واحد
�شـــاحة اجتماعية اأو ثقافية اأو اإباحية اأو
اأو ...كل ح�شـــب هواه يراها وهو مع من
اأحب.

حممد طه خاطر
فاأنت على اأي �صاكلة ترى هذه
هنـــاك اأدوات عديدة يف اأيدينـا الآن للتوا�شـــل ،خا�شـــة ال�صبكة؟ وتعي�س فيها مع من؟

الو�شائل الإلكرونيـة و�شفحــــــات التوا�شـل الجتماعي
)الوات�شـــب-التويتــر-الفي�ص بوك-اليوتيـــوب( ،وقــــــــــد
اأ�شبحت هذه الو�شـــائل الأكر فاعلية بني النا�ص ،واأنتم
ترون ماذا حدث بفاعليتها بني ال�شعوب والأمم.
لكن الأهـــم :اأنت عندما تدخل هذا املعرك الإلكروين
وتفتح نافذة العام لرى منها ما ترى فاأين يتجه حمرك
«جوجل» ،اأو الباحث يف يديك؟.
ل�شـــك اأن هذه الت�شـــاوؤلت حتدد مدى طبيعتك ،اأو اأي
طريق اأنت �شـــالكه ..فـــاإذا ما ا�شـــتطعت الإجابة عليها
ف�شوف حتدد بال�شبط من اأنت؟ فالإن�شان على �شاكلته،
«واملـــرء علـــى دين خليلـــه» ،فهل نظر اأحدكـــم عرب هذه
الو�شائل ملن يخالل؟
لقـــد تفتحت عيناي على ال�شـــبكة العنكبوتية واأنا اأراها
وكاأنها «�شبكة اإ�شـــالمية خ�ش�شت لدعم املبادئ والقيم
وخدمـــة الإ�شـــالم والتوا�شـــي بني النا�ص مبـــا هو مفيد
وهادف» ..نعم.
ع�شقت فيها «التعريف بالإ�شالم» وع�شت معها حلظات
الهدايـــة ،فراأيـــت كاأنهـــا برجمت من اأجـــل خدمة القيم
واملنافـــع الفكريـــة الإبداعيـــة اجلميلة ،عرفـــت فيها ما
ير�شي اهلل عز وجل.
نعـــم ..تعرفـــت فيها علـــى القـــرين والعو�شـــي والعودة
وال�شـــويدان ...وغريهـــم مـــن الدعاة الأفـــذاذ ،تعرفت
علـــى اأفكارهـــم وكتاباتهـــم ..اقـــراأ معي هذه الر�شـــالة
«التويرية»« :اإذا راأيت الطيور يف ال�شماء اأ�شرا ًبا ،وراأيت
ال�شـــجد يف الأر�ص حمرا ًبا ،فال تر لذلك ده�شة
ال ُركع ُ
اأو ا�شـــتغرا ًبا ،بل قل� :شـــبحان اهلل وبحمده �شبحان اهلل
العظيم» ،فاإذا كانت نوعية اأفكاركم ور�شـــائلكم املتبادلة

هـــذه معطيات وجـــدت اأمامنا واكت�شـــبناها،
فيجب ا�شـــتغاللها ملا هو �شـــالح لأنف�شنا وديننا
واأوطاننـــا ،ول ميكن لإن�شـــان على وجه الأر�ص اأن
ي�شـــتفيد منها اأكر مما ي�شتفيد منها امل�شلم خلدمة
نف�شـــه والآخريـــن ،بل لدعـــوة الآخرين لهـــذا الدين
العظيم ،وهذه دعوة لتحديد �شخ�شـــيتك عرب هذه
ال�شـــبكة ،فاعرف من اأنت ،مثل ال�شـــاب الكويتي
�شـــليمان الذي عا�ص حلظات الهداية وهو اأ�شم
واأبكـــم ،مع اإن�شـــان اأملـــاين مثله اأ�شـــم واأبكم،
ودعاه لالإ�شـــالم فاأ�شـــلم ،هذه ق�شـــة راأيتها
اأمامـــي وحاورتهمـــا ،كيـــف تعامـــل الثنان
م ًعـــا؟ ،يا له من عجـــب! الداعية واملدعو
اأ�شـــمان واأبكمـــــان لكـــــن }اإِ اَّن َك َل تَ ْهدِ ي
م ْن اأَحببتَ ولَكِ ناَّ اَّ َ
اهلل يَ ْهدِ ي َمن يَ َ�شـــاء{،
َ ْ َْ َ
وميكن التعرف على الق�شـــة كاملة عرب
هذا الرابط:

http://www.ipc.org.kw/
story-10.html

فهل و�شـــلت الر�شالة؟ وميكن لكل منا
حتديـــد نوعية اأ�شـــحابه واأن يرى هذه
ال�شـــبكة بروؤية دينية قيميـــة اأخالقية،
ن�شتغل فيها ما حبانا اهلل به
من اإمكانات و�شـــخرها
لنا..
}�شبْ َحانَ َك لَ ِعل ْ َم لَنَا
ُ
َ
َ
اَّ
اَّ
َ
اإِ اَّل َما َعل ْمتَنا اإِنك اأنتَ
الْ َعلِي ُم ْ َ
احلكِ يــــ ُم{.
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الإعجاز العلمي

بر الوالدين..

عبدالدائم الكحيل

حقائق علمية مدهشة!
م ـ ـ ــن عجائب الدم ـ ـ ــاغ اأن اهلل زوده بنظام حمكم ل�ص ـ ـ ــتجابة الأبوين لبكاء
الأطفال ،وهذه ال�ص ـ ـ ــتجابة اأكرب لدى الأم ،ويوؤكد العلماء اأن هناكناأ اأ�صرارًا
كث ـ ـ ــرية للرب بالأبوين ،وخا�ص ـ ـ ــة يف زم ـ ـ ــن كهذا ،فقد في ـ ـ ــه معظم النا�س
وخا�ص ـ ـ ــة يف الدول الغربية الإح�ص ـ ـ ــا�س بال ـ ـ ــذل اأمام الأبوين ،ون�ص ـ ـ ــوا
حقهما يف الإح�ص ـ ـ ــان والدعاء واملودة .يق ـ ـ ــول العلماء اإن بر الأبوين
والهتم ـ ـ ــام بهما يعود بالنفع عل ـ ـ ــى املجتمع والفرد ،وهذا ما اأكده
النبي الكرمي [ ،قبل اأربعة ع�ص ـ ـ ــر قر ًنا مما ي�ص ـ ـ ــهد على �صدق
هذا النبي اخلامت عليه ال�صالة وال�صالم.
ج ـ ـ ــاء يف خرب علم ـ ـ ــي جديد بعنوان« :مناطق باملخ ت�ص ـ ـ ــتجيب
ً
فريقا من العلماء اأثب ـ ـ ــت اأن مخ الأبوين
لب ـ ـ ــكاء الأطف ـ ـ ــال» اأن
وخا�ص ـ ـ ــة الأم اأكرث ا�ص ـ ـ ــتجابة لبكاء الأطفال ،وا�صتخدم فريق
ً
معقدا للم�صح لقيا�س ا�صتجابة
العلماء من جامعة بازل اأ�صلوبًا
املخ لبكاء الأطفال و�صحكهم.
املـــخ التي حتمل ا�شـــم «اأميجـــدال» دو ًرا يف
اإح�شا�ص الإن�شان بالعواطف املختلفة.
وهذا ي�شـــاعد علـــى بقاء الطفـــل على قيد
احلياة وا�شـــتمرار التنا�شـــل فيما بعد ونقل
جيناتـــه اإلى اأجيال اأخرى ،وثم �شـــوؤال يحري
العلمـــاء :كيف جـــاء هذا النظـــام الرائع يف
ا�شتجابة الآباء لنداء الأبناء؟!
1

اأهمية الق�صرة الأمامية من الدماغ
(النا�صية)

بكاء الأطفال يثري الأم اأكرث من الأب
اأظهر اأحد اأ�شاليب القيا�ص اأن بكاء الأطفال
الر�شـــع يثـــري رد فعل لدى الآبـــاء اأقوى من
اأولئـــك الذيـــن مل يرزقوا بعـــد باأطفال ،كما
اأظهرت الدرا�شة اأن الأمهات ي�شتجنب ب�شورة
اأكرب من الرجال لبكاء الأطفال و�شـــحكهم،
وخل�ـــص العلمـــاء اأثناء بحثهـــم الأخري الذي
ن�شـــر يف جملـــة «طـــب الأطفـــال احليـــوي»
اإل���ى اأن ب���كاء االأطفال يثري ن�ش���اط منطقة
معينة مبخ الوالدين ،وتلعب تلك املنطقة يف
48

ويف املقابـــل اأفـــادت الدرا�شـــة بـــاأن بـــكاء
الأطفـــال مل يحرك �شـــاك ًنا يف تلك املنطقة
لدى الرجال ب�شفة عامة� ،شواء الآباء منهم
اأو غـــري املتزوجـــني ،ويعتقـــد الباحثـــون اأن
خا�شـــا لل�شو�شـــاء
بكاء الأطفال يثري فلرًا
ًّ
بالق�شرة الأمامية ،الأمر الذي يدفع الن�شاء
اإلـــى الركيز على بـــكاء الأطفال فقط دون
االأ�شوات املحيطة! وقد يوؤدي هذا الن�شاط
اإلى اإر�شال اإ�شارات كهربائية اإلى اأجزاء اأخرى
من املخ ،الأمر الذي يقود بدوره لالإح�شـــا�ص
بانفعالت �شـــديدة جتاه الأطفـــال مبا فيها
الرغبة يف اإطعامهم اأو احت�شانهم.

وقد خل�ص البحث اإلى نتائج خمتلفة عندما
ركز على جزء اآخر من املخ ي�شـــمى الق�شـــرة
�شـــكل رقـــم ) (1تبـــني القيا�شـــات الدقيقة
الأماميـــة ،وتعـــد هـــذه املنطقة مبهمـــة اإلى
بوا�شـــطة امل�شـــح بالرنني املغنطي�شي وجود
حـــد كبـــري ،اإل اأنه يعتقد اأنها م�شـــوؤولة عن مراكـــز يف دماغ الأبوين ت�شـــتجيب ل�شـــراخ
�شـــعور الإن�شـــان بالكثـــري مـــن النفعالت .الأطفـــال ..وياأمل الباحثـــون يف اأن تقودهم
وت�شـــري الدرا�شـــة اإلى اأن تلك املنطقة لدى نتائـــج اأبحاثهـــم اإلى �شـــرب اأغوار الت�شـــال
جميع الن�شاء� ،شواء كان لديهن اأطفال اأو ل الجتماعـــي بـــني الب�شـــر ومعرفة اأ�شـــباب
اخللـــل الجتماعـــي الـــذي ي�شـــيب بع�ـــص
ت�شتجيب لبكاء الأطفال.
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الأ�شـــخا�ص مبا يف ذلك النطوائية وعدم
ثبات النفعالت.

بكاء االأطفال يثري ً
خا�سا
فلرتا ًّ
لل�سو�ســاء بالق�ســرة االأماميــة
عند االأمهات ..رُ
فرت�سل اإ�سارات
كهربائيــة اإلى اأجــزاء من املخ
للحنو عليهم

2

جـــاءه ذلـــك الأعرابي وقال يا ر�شـــول اهلل
مـــن اأحـــق النا�ص بح�شـــن �شـــحابتي ،قال
«اأمـــك ..ثم اأمك ..ثـــم اأمك ..ثم اأبوك»..
من الذي علم النبي [ هذه احلقائق ،ولو
كان ر�شـــول اهلل يريـــد ال�شـــهرة اأو املال اأو
اجلاه ملال جتاه الرجال ولي�ص الن�شاء ،لأن
الزمن الذي بُعث فيه كانت املراأة م�شطهدة
ولي�ص لها اأي حق ،فاأعطاها اأهم حق وهو
ح�شن ال�شـــحبة ،وهذا هو الإ�شالم ،يكرم
املـــراأة بعك�ص الغرب الـــذي جعل من املراأة
و�شيلة لك�شـــب املال والدعاية والإعالنات
والأزيـــاء والفـــن وال�شـــتمتاع ..هـــذه هي
املراأة بالن�شبة لهم ،ولكن بالن�شبة لنا املراأة
هي الأم التي ك اَّرمها النبي [ ،وهذا يدل
على اأنه ر�شول من عند اهلل.
لقـــد جاءت الكت�شـــافات احلديثـــة لتوؤكد
اأن مراكز الرحمـــة والعطف موجودة لدى
الأبوين ،وغري موجودة لدى الأبناء ،ولذلك
بـــرب الوالدين والدعـــاء لهما،
اأو�شـــى اهلل ّ
وتاأملوا معي هذا الن�ص الرائعَ } :و َق َ
�شـــى
َربُّ َك اأَ اَّل تَ ْعبُدُوا اإِ اَّل اإِ اَّياهُ َوبِالْ َوا ِل َديْنِ اإِ ْح َ�شا ًنا
اإِ اَّما يَبْل ُ َغ اَّن ِعنْد َ
رب اأَ َح ُد ُه َما اأَ ْو كِ َال ُه َما
َك الْكِ َ َ
ُ
َ
َف َ
ٍّ
َ
ْ
ُ
ـــال تَ ُق ْل لَ ُه َمـــا اأف َول تَنْ َه ْر ُه َما َوقل ل ُه َما
مياَ .و ْ
اخفِ ْ
�ص لَ ُه َما َجنَا َح ال ُّذ ِّل مِ َن
َقـــ ْو ًل َكرِ ً
ال اَّر ْح َمـــةِ َو ُقـــ ْل َر ِّب ا ْر َح ْم ُه َمـــا َك َمـــا َر اَّب َي ِاين
ريا{ (الإ�شراء.)24-23 :
َ
�شغِ ً

�شـــكل رقـــم ) (2اخـــرع العلمـــاء جهـــازًا
ي�شـــاعد الأبوين على حتديد حالة الطفل!
فهذا الوجه يظهر اأن الطفل يبكي حلاجته
للنـــوم وبالتـــايل فاإن هذا الطفـــل يريد اأن
ينام ..ولكـــن يعرب عن ذلك بالبكاء ..وكاأن
للطفل لغة خا�شـــة به ولكـــن حروفها هي
ال�شرخات! األي�ص هذا من عجائب اخللق؟
من الذي علاَّم هذا الطفل اأن ي�شـــرخ بهذه العائلون االأكــر ا�ستجابة لبكاء
الطريقة املحددة التي ي�شرك اَّ ُفيها اأطفال االأطفــال ..واالأم تتفــوق على
َ
العامل ..اإنـــه اهلل
القائلَ } :و َاهلل اأ ً ْخ َر َج ُك َْم االأب ..اأمك ثم اأمك ثم اأمك!
َ
َ
مِ ْن بُ ُطونِ اأُ اَّم َها ِت ُك ْم ل تَ ْعل ُمو َن �شـــيْئا َو َج َعل
الَ ْفئِـــ َدةَ لَ َعلاَّ ُكـــ ْم ولنت�شـــاءل الآن :مـــا الأ�شـــياء التي دفعت
�شـــا َر َو ْ أ
ال�شـــ ْم َع َو ْ أ
الَبْ َ
لَ ُكـــ ُم اَّ
النبـــي لالهتمـــام بهـــذه الق�شـــية لـــو مل
تَ ْ�ش ُك ُرونَ{ (النحل.)75 :
ً
يكـــن ر�شـــول من عنـــد اهلل؟! ومـــا حاجته
للخو�ص يف مثل هذه الق�شايا الجتماعية
الإعجاز يف ال�صنة النبوية
احل�شا�شـــة ،يف زمن كان القـــوي ياأكل فيه
ً
م�شغول بق�شايا اأهم
لقد اأو�شـــى النبي الأعظم [ بالأم ثالث ال�شعيف ،وكان النبي
مـــرات وبالأب مـــرة ،ورمبا جنـــد يف ذلك من هذه الق�شـــية مثل ن�شر الدعوة واإقناع
اإ�شـــارة اإلـــى اأن اجلهـــد الذي تبذلـــه الأم امل�شـــركني ب�شـــدق دعوتـــه ،اإن وجود هذه
يف تربيـــة الأطفال وا�شـــتجابة دماغها لهم الن�شـــو�ص يف القـــراآن يدل علـــى اأنه نبي
وعطفهـــا عليهم اأكـــرب مـــن الأب ،فعندما مر�شل من عند اهلل تعالى.

صاحب
النقــب

عب ــادة ن ـ ــوح

حا�شـــر امل�شـــلمون ح�شـــ ًنا يف اإحدى غزواتهم
اإل اأن هذا احل�شـــن مل يفتح ،فقام قائد جي�ص
امل�شلمني م�شلمة بن عبدامللك مناد ًيا :من منكم
�شـــيدخل النقب )وهـــو فتحة اإلقاء الف�شـــالت
والقاذورات اإلى اخلارج( ،فاإن كتبت له ال�شهادة
فـــاز باجلنـــة ،واإن كتبت له النجـــاة ذهب لباب
احل�شـــن ليفتحه ويكرب فيدخل جند الإ�شـــالم
منت�شرين باإذن اهلل.
فخرج رجل ملثم وقال اأنا من �شـــيدخل النقب!
تقدم الرجل من احل�شـــن ودخل النقب و�شـــمع
امل�شـــلمون �شـــوت التكبـــري وراأوا البـــاب يفتـــح
فدخلوا وفتحوا احل�شن ،فوقف قائد امل�شلمني
ينـــادي �شـــاحب النقب ليخـــرج لـــه! اإل اأنه مل
يخرج اأحد! فوقف يف اليوم التايل ونادى! ولكن
مل يخـــرج اأحد ،فوقف يف اليوم التايل واأق�شـــم
على �شـــاحب النقب باأن ياأتيه يف اأي وقت ي�شاء
من ليل اأو نهار.
جال�شـــا يف خيمتـــه اإذ دخل عليه
وبينما القائد
ً
رجـــل ملثم! فقـــال م�شـــلمة :هل اأنت �شـــاحب
النقب؟ فرد الرجل :اأنا ر�شول منه ،وهو ي�شرتط
ثالثة �ش���روط حتى تراه! فقال م�شلمة :ما هي؟
فقـــال :األ تكافئـــوه على فعلـــه ،واأل متيزه عن
غريه من اجلند ،واأل ترفع ا�شمه للخليفة ،فقال
م�شلمة :له ما طلب ..فاأماط الرجل اللثام وقال
اأنا �شـــاحب النقب ،فكان م�شلمة يدعو بعدها:
ربي اح�شرين مع �شاحب النقب.
اإنهـــم اأنا�ـــص اأنكـــروا ذواتهـــم خلدمة الإ�شـــالم
وامل�شلمني ،ارتقت قلوبهم حتى ارتبطت بخالقها،
�شـــعارهم } َو َع ِجلْـــتُ اإِلَيْ َ
ـــك َر ِّب ل َِر َ
ْ�شـــى{ ،ل
ي�شرهم اإن اأثنى النا�ص على عملهم اأو ل ،لأنهم
ل يريدون جزاء ول �شكو ًرا ..يا ليتنا ن�شري على
خطاهم يف دنيا التفاخر والتعاظم!.
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ح�صــاد العام

يناير

حصــــــاد
العالـــم

• اإ�شـــهار اإ�شـــالم � 302شـــخ�ص يف جلنة
التعريف بالإ�شالم بالكويت
• اأ�شـــهر71
�شخ�شـــا ينتمـــون جلن�شـــيات
ً
اأمريكيـــة واأوروبيـــة واأفريقية واآ�شـــيوية
اإ�شـــالمهم خالل الأيام اخلم�شـــة الأولى
�شمن ملتقى «خري اأمة» باململكة العربية
ال�شيخ اأحمد الطيب
ال�شعودية حتت رعاية الأمري �شلمان بن
عبدالعزيز.
• ق�ص يوناين يدعى مروبوليتى �شـــرافيم
يتطـــاول علـــى الإ�شـــالم وامل�شـــلمني،
• حرب ت�شريحات بني الأزهر والفاتيكان
ومطالـــب احلكومـــة اليونانيـــة باإخـــالء
على خلفية تفجريات كني�شـــة القدي�شني
اليونان من امل�شـــلمني ،وذلك على اأثر ما
بالإ�شكندرية بجمهورية م�شر العربية.
حدث يف الإ�شكندرية.
• املجمـــع الفقهـــي الإ�شـــالمي يف رابطـــة

اإلسالمي

لعام 2011
اإعداد :حممود بكر

العامل الإ�شـــالمي اأكد علـــى وجوب منع
متثيل اأ�شـــخا�ص الأنبياء وال�شـــحابة يف
الأفالم وامل�شل�شالت.

• اأعلنت الهند عن تد�شني اأول موؤ�شر يعمل
وفق ال�شـــريعة الإ�شالمية ويتبع القواعد
ال�شـــتثمارية الإ�شـــالمية ،و�شـــيعرف
املوؤ�شـــر اجلديد با�شـــم موؤ�شـــر «بي اإ�ص
اآي �شـــريعة  ،»50وي�شـــم اأ�شه ًما متعلقة
بالبنيـــة التحتيـــة والتقنية والت�شـــالت
ً
وقطـــاع الأدوية،
وبع�شـــا مـــن الكيانات
البارزة داخل ال�شوق الهندية.

• اأظهـــرت درا�شـــة جديـــدة اأن عـــدد
الربيطانيـــني الذيـــن يعتنقون الإ�شـــالم
قـــد ت�شـــاعف خالل ال�شـــنوات الع�شـــر
املا�شـــية ،وت�شري الدرا�شـــة التي اأعدتها
موؤ�ش�شـــة اأبحاث بريطانية تدعى «فيث
ماترز» ون�شـــرتها �شـــحيفة الإندبندنت
الربيطانيـــة ،اإلـــى اأن الرقـــم احلقيقـــي
ملعتنقي الإ�شـــالم من الربيطانيني ي�شل • اإ�شـــهار اإ�شـــالم � 217شـــخ�ص يف جلنة
التعريف بالإ�شالم بالكويت
اإلى  100األف ،حيث يدخل يف الإ�شـــالم
• وليـــة هي�شـــن الأملانيـــة متنـــع موظفات
كل عام � 5000شخ�ص.
احلكومة من ارتداء النقاب
• موؤ�ش�شة الأق�شـــى للوقف والراث تعلن
اأن اإ�شـــرائيل بداأت تهويد حائط الرباق • املكتب التعاوين للدعوة والإر�شاد وتوعية
اجلاليـــات بالريا�ـــص باململكـــة العربيـــة
على الإنرنت.
ال�شـــعودية يعلـــن اإ�شـــالم  60وافدًا من
• ال�شـــيارة الدعوية ت�شـــاهم يف اإ�شالم 39
اجلن�شـــية ال�شينية دفعة واحدة يف اأحد
�شخ�شا من اجلاليات بالريا�ص باململكة
ً
الربامج الدعوية.
العربية ال�شعودية.
• افتتـــح مكتـــب النـــدوة العاملية لل�شـــباب
• نيويـــورك تاميـــز 200 :األـــف اأمريكـــي
الإ�شالمي يف بنجالدي�ص م�شجدًا جديدًا
يدخلون الإ�شالم �شنو ًّيا.
يف منطقـــة جمـــال بـــور علـــى بعد 300
• بابـــا الفاتيـــكان بنديكتو�ـــص ال�شـــاد�ص
كيلومر عـــن دكا عا�شـــمة بنجالدي�ص،
ع�شر يدعو لإلغاء قانون جترمي الإ�شاءة
ويعـــد امل�شـــجد رقم  58الذي �شـــيد يف
لالإ�شالم.
دول �شرق اآ�شيا.

فبراير
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• لوريـــن بـــوث ،اإعالميـــة بريطانية اعتنقت
الإ�شالم ،تقول :ارتفاع اأعداد امل�شلمني يف
بريطانيا يخدم م�شالح البالد.
• تون�ص ت�شـــمح للن�شاء بارتداء احلجاب بعد
منعه ل�شنوات.
• انطالق البث التجريبي لأول قناة اإ�شالمية
رو�شية.

• انطالق فعاليات تلم�شـــان عا�شمة الثقافة
الإ�شالمية غربي العا�شمة اجلزائرية.

• اهتـــداء اأكـــر مـــن  760مقي ًمـــا للديـــن
الإ�شـــالمي يف بقيـــق بالريا�ـــص باململكـــة
العربية ال�شعودية.

• النـــدوة العاملية لل�شـــباب الإ�شـــالمي تنفذ
برامج تدريبية للخطباء يف �شريالنكا.
• اإعـــالن احتاد جامعات العامل الإ�شـــالمي
التابـــع للمنظمـــة العاملية للربيـــة والعلوم
• رحيـــل ال�شـــيخ �شـــالح بـــن عبدالعزيـــز
والثقافة ،اإي�شي�شكو ،بالتعاون مع اجلامعة
الراجحي رجل الأعمال ال�شعودي.
الإ�شـــالمية العامليـــة يف ماليزيـــا ،موؤمت ًرا
دول ًّيا حول الإ�شالم يف اإفريقيا.

مارس

• قانون جديد ي�شـــمح بتدري�ص الإ�شـــالم يف
• اإ�شـــهار اإ�شـــالم � 271شـــخ�ص يف جلنـــة
وليات اأملانية.
التعريف بالإ�شالم بالكويت
• جمعية اأردنية تف�شر القراآن بلغة الإ�شارة.
• منظمة التعاون الإ�شـــالمي تنفذ م�شـــروع
اإغاثي عاجل لل�شومال.

• كني�شـــة اأمريكيـــة جتري حماكمـــة للقراآن
وتقوم بحرقه!
• اأوغلـــو :حـــرق امل�شـــحف اأ�شـــواأ مثـــال
للتطرف.

أبريل

مايو
• اإ�شـــهار اإ�شـــالم � 214شـــخ�ص يف جلنـــة
التعريف بالإ�شالم بالكويت
• جندي اأمريكي من حرا�شة جوانتنامو اإلى
الرو�شة ال�شريفة.
• ال�شـــلطات اجلزائرية تغلـــق  7كنائ�ص فى
ولية بجاية.

• الأزهـــر :ل حوار مـــع الفاتيكان قبل تغيري
موقفه من الإ�شالم.

• اإ�شـــهار اإ�شـــالم � 254شـــخ�ص يف جلنـــة
ربا مل�شـــلمني فى
• انتهاك حرمة خم�شـــني ق ً
التعريف بالإ�شالم بالكويت
رو�شيا.
• ق�ـــص اأمريكـــي ينتظـــر عودة امل�شـــيح على
• الق�شـــاء الأمريكـــى ياأمـــر بتفتي�ص ملفات
في�ص بوك.
الفاتيكان.
• ال�شـــرطة ال�شـــينية تعتقل م�شـــيحيني يف
• بعـــد اعتناقـــه الإ�شـــالم ..ف�شـــل جنـــدي
موقع قدا�ص عيد القيامة.
�شوي�شري و�شحب �شالحه.
• بابا الفاتيكان :امل�شـــيحيون يف الغرب ملّوا
دينهم.

• ذي اإندبندنـــت :حظـــر النقاب يف فرن�شـــا
انتهاك لالإ�شالم.
• احتجاجات اأفغانية على اإحراق امل�شـــحف
باأمريكا.

داوود اأوغلوا

ال�شيخ �شالح بن عبدالعزيز الراجحي

• رف�ـــص ممثلو الديانات ال�شـــت الكربى يف
فرن�شـــا النقا�ص حول العلمانية والإ�شـــالم
الـــذي طرحـــه حـــزب الرئي�ـــص نيكـــول
�شاركوزي.

يونيو

• اإ�شـــهار اإ�شـــالم � 256شـــخ�ص يف جلنـــة
التعريف بالإ�شالم بالكويت
• حاخام يهودي يعرف بنبوة نبي الإ�شـــالم
الكرمي.

• درا�شـــة :عدد امل�شـــلمني فى ميالنو جتاوز
الـ 100األف.
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ح�صــاد العام

• ن�شارى باجلزائر يقرحون اإلغاء الإ�شالم
كدين للدولة.

حصــــــاد
العالـــم

• وزيـــر الداخلية الأملـــاين يدعو اإلى حوار
حول الإ�شالم.

• ن�شـــارى اأ�شـــراليا يحتجون على اإعالن
امل�شيح ر�شول الإ�شالم.

اإلسالمي

يوليو

أغسطس

• انطـــالق احلملـــة الدعويـــة والإعالمية
ال�شنوية للجنة التعريف بالإ�شالم
• اإ�شـــهار اإ�شـــالم � 1073شخ�ص يف جلنة
التعريف بالإ�شالم بالكويت

• الهيئة العاملية للتعريف بالإ�شالم حتتفي
بـ  500من طالبها.

• �شاب يهودي ي�شهر اإ�شالمه قرب حيفا.
خا�شـــة لنقل �شـــعائر
• اإ�شـــهار اإ�شـــالم � 386شـــخ�ص يف جلنـــة • يوتيوب تُطلق قنا ًة
ّ
التعريف بالإ�شالم بالكويت
ال�شـــلوات من امل�شـــجد احلرام ب�شـــكل
مبا�شر.
• م�شـــاحف ُحم اَّرفة ومن�شـــورات واأقرا�ص
تدعو لعتناق امل�شيحية تغزو اجلزائر • .الأزهر ال�شـــريف مب�شر يرف�ص من�شب
مبعـــوث اأمريكـــي للدفاع عـــن الأقليات
• مبتَ َعـــث �شـــعودي بفرن�شـــا ي�شـــري مـــع
الدينية.
رفاقه م�شـــجدًا ويُطلِق عليه ا�شـــم خادم
احلر َم ْني.
• اإطالق بث قناتي القراآن الكرمي وال�شـــنة
على اليوتيوب.
• �شـــركات اأ�شـــبانية تنفـــذ م�شـــروع قطار
احلرمني بـ  9.9مليارات دولر.
• جامعـــة اأم القـــرى تنهـــي ترجمة معاين

لعام 2011

القراآن للغة الإندوني�شية.

• بلجيـــكا ثاين دولة اأوروبية حتظر النقاب
بعد فرن�شا.
• حكومـــة ميالنـــو باإيطاليـــا تقـــرر اإقامة
م�شليات حلني اإن�شاء امل�شجد الكبري.
• نظمت الندوة العاملية لل�شباب الإ�شالمي
يو ًمـــا دعو ًّيـــا
ً
مفتوحـــا يف العا�شـــمة • انطـــالق الرجمة القراآنيـــة بالإجنليزية
الربيطانيـــة لندن ا�شـــتمل علـــى معر�ص
والفرن�شية بقناة القراآن الكرمي باململكة
دعوي وندوة مفتوحة للنقا�ص والت�شـــاوؤل
العربية ال�شعودية.
عن الإ�شالم.
• التو�شـــعة اجلديـــدة للم�شـــجد احلـــرام

• منـــع ال�شـــيخ القر�شـــاوي مـــن دخـــول
الأرا�شي الربيطانية.

• حاخام يهودي :العامل �شيتحول لالإ�شالم
عقب زوال اإ�شرائيل.

ت�شتوعب مليون و 200األف م�شل.

• اإطـــالق اأكرب كتاب يف العامل يتناول حياة
و�شخ�شـــية النبـــي الكـــرمي حممـــد [
بعنـــوان «هذا حممد» يبلـــغ وزنه 1500
كيلوغـــرام ويحتـــوي على � 420شـــفحة
وتراوح اأطواله بني  4و  5اأمتار.
• اهتداء 55
�شخ�شـــا لالإ�شـــالم يف اخلرب
ً
باململكة العربية ال�شعودية.

سبتمبر

• اإ�شـــهار اإ�شـــالم � 300شـــخ�ص يف جلنـــة
التعريف بالإ�شالم بالكويت

ال�شيخ يو�شف القر�شاوي
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• اتخاذ حزب احتاد الو�شط الدميوقراطي
ال�شوي�شـــري قرا ًرا بطرد ع�شـــو احلزب

• رابطة خريجي جامعة الأزهر تبداأ تدريب
دعاة واأئمة من دول العامل.

• اعتنـــاق  238اأجنب ًّيـــا لالإ�شـــالم باململكـــة
العربية ال�شعودية.

• اإغالق  900م�شـــلى وم�شجد يف اجلزائر
خو ًفا على امل�شلني.

• اأكـــرب م�شـــحف للقراآن الكـــرمي يف العامل
ي�شـــل مدينة قـــازان الرو�شـــية قاد ًما من
اإيطاليا.
• اإ�شـــالم 77
�شخ�شا مبكتب الندوة العاملية
ً
لل�شباب الإ�شالمي بالفلبني.

البـــارز يف مقاطعـــة جنيـــف ،يل رامرييز • ،م�شـــد�ص لعبـــة يطلـــق عبـــارات م�شـــيئة
مـــن ع�شـــوية احلزب بعـــد تهجمـــه على
لالإ�شالم يف اأبوظبي.
الإ�شالم.
• اإ�شرائيليون يعر�شون مليون دولر لغتيال

•  1096ي�شهرون اإ�شالمهم خالل عام بحي
الربوة بالريا�ص.

• جممع امللك فهد يوزع  245مليون ن�شـــخة
من امل�شحف ال�شـــريف منذ بداية توزيعه
لإ�شـــداراته يف الثالث والع�شرين من �شهر
جمادى الأولى من عام 1405هـ.

ال�شيخ عو�ص القرين.

نوفمبر
• انطـــالق رحلة حـــج املهتدين اجلـــدد اإلى
الأرا�شـــي املقد�شـــة حتت رعاية واإ�شراف
وتنظيم جلنة التعريف بالإ�شالم.

• وزير الثقافة والإعالم عبدالعزيز خوجة:
اإذاعة نداء الإ�شالم تبداأ البث � 24شاعة.

ديسمبر
• مركـــز التوا�شـــل احل�شـــاري التابع للهيئة
اخلريية الإ�شـــالمية العاملية ينظم امللتقى
الأوروبي ينظـــم امللتقـــى الأوروبي الثالث
للم�شـــلمني اجلـــدد يف فندق ريجين�شـــي،
بح�شـــور العديـــد مـــن الدعـــاة واملفكرين
والأكادمييني ورجالت العمل اخلريي من
داخل الكويت وخارجها.

• اأخطـــاء مطبعية يف ن�شـــخ �شـــينية للقراآن
• جممع الفقه الإ�شالمي يوؤكد على قد�شية
الكرمي تثري ف�شيحة كبرية يف اإيران.
الأماكن وامل�شاعر املقد�شة باململكة العربية • املغرب :الرابطة املحمدية تطلق  20موق ًعا
•  1185جني ًهـــا اإ�شـــرلين ًّيا غرامـــة لـثالثة
اإلكرون ًّيا تهتم بدرا�شات القراآن وال�شنة.
ال�شعودية.
بريطانيـــني لتعليـــق راأ�ـــص خنزيـــر اأمـــام
• جملة فرن�شية ت�شتفز امل�شلمني بو�شع ا�شم • احلكـــم � 15شـــنة علـــى يا�شـــر احلبيـــب
م�شجد.
رئي�شا لتحريرها.
الر�شول
ً
غياب ًّيا.
• افتتاح اجلامع الكبـــري يف مدينة غوتنربغ
بكامل
امل�شاعر
قطار
رحالت
أولى
ا
انطالق
•
• اأ�شـــاد امل�شـــاركون يف املوؤمتـــر الإ�شـــالمي
ال�شويدية.
طاقته.
ال�شـــابع لـــوزراء الثقافـــة والإعـــالم الذي
• �شـــتيفن هاربـــر رئي�ـــص الـــوزراء الكندي:
حتت�شنه العا�شمة اجلزائرية مببادرة خادم
الإرهاب الإ�شالمي اأكرب تهديد لكندا.
احلرمني ال�شريفني «حوار الأديان».

أكتوبر
• اإ�شـــهار اإ�شـــالم � 327شـــخ�ص يف جلنـــة
التعريف بالإ�شالم بالكويت

• اإن�شـــاء مركز امللك عبداهلل العاملي للحوار
بني اأتباع الأديان بفيينا.
•  1400م�شـــلم يوؤدون منا�شـــك احلج على
نفقة خادم احلرمني.

• الأزهـــر يطالب بالتحقيق مع قناة الكرمة
لإ�شاءتها لالإ�شالم.
• ك�شـــفت �شـــحيفة يديعـــوت اأحرونـــوت
الإ�شـــرائيلية عن درا�شـــة اأجراها اإيتزاك
ريـــر اأ�شـــتاذ جامعـــي مبركـــز القد�ـــص
للدرا�شـــات الإ�شـــرائيلية اأثبتـــت اأن 20
يهودية يعتنقن الإ�شالم.
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�صبهات وت�صاوؤلت

معاملة الخدم

في بـــالد
المسلميـن
د .م�صع ـ ــود �صب ـ ــري
Info@albushraa.com

 % 85مـن اخلــدم
يف الغرب يتعر�سون مل�سكالت
نف�سيـــــة..
و % 6للتحر�س اجلنـ�سي

تتناقل و�ص ـ ـ ــائل اإعالم وبع�س جهات حقوق
الإن�ص ـ ـ ــان ،ح ـ ـ ــالت فردي ـ ـ ــة لإ�ص ـ ـ ــاءة معاملة
اخلدم يف بع�س الدول العربية ،ويل�ص ـ ـ ــقون
مث ـ ـ ــل ه ـ ـ ــذا الفعل بتعالي ـ ـ ــم الإ�ص ـ ـ ــالم ،ولذا
وجب بيان منهج الإ�صالم يف معاملة اخلدم،
والتعريج على بع�س ت�ص ـ ـ ــرفات من ي�صيئون
معامل ـ ـ ــة اخل ـ ـ ــدم ،وعق ـ ـ ــد مقارن ـ ـ ــة بني حال
امل�ص ـ ـ ــلمني اإجم ـ ـ ـ ً
ـال وحال غري امل�ص ـ ـ ــلمني يف
معاملة اخلدم ،خا�صة يف اأوروبا.
لقد وجد الر�شـــول [ يف زمن تعارف اأهله
على وجود العبيد والإماء ،باعتبارهم �شلعة
تباع وت�شرى ،ولي�ص فقط جمرد خدم ،ومع
ذلك فقد كان تعامله [ مع اخلدم اأح�شـــن
تعامل ،بل كان يثقف امل�شلمني بحقوق اخلدم
يف زمن مل تكن لهم اأية حقوق.

ويف حديـــث اآخـــر لر�شـــول اهلل [ يعلـــم
اأ�شـــحابه كيف يعاملـــون اخلـــدم ،فعن اأبي
م�شعود البدري -ر�شي اهلل عنه -قال« :كنت
اأ�شـــرب غال ًما يل ،ف�شـــمعت خلفي �شو ًتا:
اعلم اأبا م�شعود ،اعلم اأبا م�شعود– مرتني-
اأن اهلل اأقدر عليك منك عليه ،فالتفت ،فاإذا
ر�شول اهلل [».
ويف هذا احلديث يبني الر�شـــول [ حقو ًقا
اأخرى للخدم ،ومن اأهمها :اأن يح�شن معاملة
اخلادم باأح�شـــن معاملة ،واأل ي�شـــربه ،فاإن
راأى من نف�شـــه القـــدرة على اإيقاع الأذى به،
فـــاإن اهلل تعالى اأقدر عليه مـــن قدرته على
خادمـــه ،فلينظر ما يحـــب اأن يعامله به ربه
�شـــبحانه وتعالى ،كما عليـــه اأن يتجاوز عن
خطئـــه وتق�شـــريه ،واأل يحا�شـــبه علـــى كل
�شـــغرية وكبرية ،بل يتجـــاوز عن اأخطائه ما
مل يدم عليها.

مـــن ذلك مـــا جاء عـــن النبي [ عـــن اأبي
النبي [:
ـــي اهلل َعنْـــ ُه َقـــا َل :قـــال
َذ ٍّر َر ِ�ش َ
ُّ
ّ
«اإِ ْخ َوانُ ُك ْم َخ َولُ ُك ْمَ ،ج َعل َ ُه ُم اهلل ْ
حتتَ اأيْدِ ي ُك ْم،
حت يدِ ِه َفلْي ْطعِ م ُه مما ياأ ُك ُل هذه بع�ص مالمح منهج الإ�شـــالم يف معاملة
َف َم ْن َكا َن ا ُأخوهُ َ ْ تَ َ
ُ ْ
ولْيلْبِ�شـــ ُه ِمما يلْب�ص ،ول تُ َكلِّ ُفو ُهم ما ي ْغ ِلبهم اخلـــدم ،من كالم الر�شـــول [ ومـــن فعله،
ْ َ ُُْ
َ َ ُ
َ ُ ْ
ومن يخالف تلك التعاليم ،فال ين�شـــب فعله
فاإ ْن تكلاَّفو ُه ْم فا ِأعينُو ُه ْم») .متفق عليه(.
اإلى الإ�شالم.
فقد و�شح الر�شول [ يف هذا الن�ص بع�ص
واإذا اأردنا اأن نقارن بني حال املجتمع امل�شلم
حقوق اخلدم ،ومن اأهمها:
واملجتمعـــات الغربيـــة ،فيمكـــن اأن نـــورد ما
احل ـ ـ ــق الأول :اأن يطعـــم الإن�شـــان اخلـــادم
اأوردتـــه جريدة التاميـــز الربيطانيـــة من اأن
مما ياأكل ،فال ياأكل الإن�شـــان اأف�شل الطعام
 % 85من عمال املنازل يتعر�شون مل�شكالت
ويـــرك للخادم اأحقره ،فـــاإن هذا مما يوغر
نف�شـــية ،مثل ماري التي تعر�شـــت لإ�شـــاءة
�شدره.
متوا�شلة من ربة عملها ،وربع هوؤلء العاملني
الث ـ ـ ــاين :اأن يلب�شـــه مـــن اأجود الثيـــاب كما قد تعر�شـــوا للتعذيب اجل�شدي خالل العام
يلب�ص.
املا�شـــي ،كما حدث مع روز ،و % 6تعر�شوا
الثالث :األ ي�شـــق عليه يف العمل ،ول يكلفه لالعتداء اجلن�شي.
فوق طاقته ،فاإن كلفه العمل ال�شـــاق ،فعليه ونحن ل نعترب اأن تلك الإ�شـــاءات تن�شب اإلى
اأن ي�شاعده يف اأدائه.
الديانة امل�شـــيحية ،ولكننـــا نعتربها اأخطاء
الرابع :اأن يعطيه الأجر املنا�شـــب لعمله ،ول ب�شـــرية ،واأن اأ�شـــل الأديان كلهـــا تدعو اإلى
يبخ�ـــص حقـــه ،وليعلم اأنه م�شـــوؤول عن ذلك ح�شـــن معاملـــة اخلـــدم ،وعلى راأ�شـــها دين
اأمام اهلل تعالى.
الإ�شالم.
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�صباب الدعوة

ً
قليـــال عـــن الدوافـــع ..تلـــك التي
نتحـــ ّدث
اأرغمت �شبابنا على التفكري بهذه الطريقة-
وهم لي�شوا معذورين متا ًما -حيث اإن واقعهم
الجتماعي والقت�شـــادي وال�شيا�شي يطبق
على �شـــدورهم وي�شـــغط على م�شـــاعرهم
ويُ ْحكِ ـــ ُم اخلناق حول اأعناقهم ..فق ٌر ،جه ٌل،
حاجـــ ٌة ،بوؤ�ص ،خوف ،ف�شـــا ٌد ،تزوير ...اإلى
اآخر تلك ال�شل�شـــلة امل�شوؤومة التي ل ينكرها
لب وعينني ،ومع ذلـــك فاإن هناك
�شـــاحب ّ
ربر مت�شـــكنا ب�شـــبابنا وعدم ت�شديرهم
ما ي ِّ
هنادي ال�صيخ جنيب
ّ
للخـــارج -اإل يف حـــالت معدودة مدرو�شـــة
بتخ�ش�شات مطلوبة واخراعات
ترجع اإلينا
ّ
ـئلة ح ـ ـ ــول مرغوبة.
ولنب ـ ـ ــد أا بط ـ ـ ــرح جمموع ـ ـ ـ ِـة اأ�ص ـ ـ ـ ٍ
املو�صوع:
فبالنظـــر اإلـــى نتائج هجرة �شـــبابنا جن ُد اأنّ
مـــاذا يريـــ ُد �شـــبابنا مـــن الهجـــرة؟ اإل َم بالدنا تقع حتت عجز ب�شـــري خطري ب�شبب
يطمحون؟ وفيم يطمعون؟ ِ َ
ومل يخططون؟
غيـــاب ٍ
عدد مـــن اأبنائهـــا الأذكيـــاء الأقوياء
أجيب مقتب�ش ًة كلماتي املتخ�ش�شـــني البارعـــني ..وهذا يالحظ يف
�شاأ�شمح لنف�شـــي اأن ا َ
مـــن اأفـواه كثري من �شـــبابنا الذيـــن ب ّينــوا  -جمـــالت مه ّمة هي اأعمـــدة التمكني اليوم-
وبو�شوح و�شـــراحة -اأ�شـــباب وقوفهم على بعـــد الإميـــان بـــاهلل والتـــوكل عليـــه -منها
اأبواب الهجرة..
الإدارة -الإعـــالم -التخطيـــط والتفكـــري
يريدون -ولي�شوا �شوا ًء ،فمنهم املج ّد الواعي ال�شراتيجي -القت�شاد ...وغريها.
امل�شـــتقيم -الهروب من ك�شـــلهم و�شـــعفهم خال�شـــ ُة القول �شـــبابنا الأعزاء اأن ما يبقى
وعجزه���م اإلى ن�ش���اط «االأجان���ب» وق ّوتهم
لنـــا يف زماننا هذا ،زمـــن «ولكن جها ٌد ون ّية»
وجلَدهـــم ..ويطمحون اإلـــى املراكز الراقية
َ
ن�شـــحح النوايـــا يف العزميـــة على هجرةٍ
اأن
ّ
والأجور العالية ..ويحلمون بالتمكني بوا�شطة
ل تر�شـــى بالواقع ،ول تقت�شـــر على جم ّرد
«الغريـــن كارد» الذي �شـــيتيح لهـــم امتالك
الع�شـــا ال�شـــحرية امل�شـــماة «اجلن�شـــية» ..ت�شجيل الدوافع اأو القيود ،بل هجرة يجاهد
ويطمحون اإلى الربح الوفري واجلني الغزير فيها �شـــبابنا لتطوير احلياة بتو�شـــيع اآفاقها
والعي�ص الهانئ القرير ..وتغريهم �شـــعارات واإن�شـــاء اأهـــداف روحية ومادية ت�شـــتنه�ص
الحرام والتقدير ..ويت�ش ّوقون لتذ ّوق طعم هممهـــم وترتقـــي باأ�شـــواقهم وم�شـــاعرهم،
احلرية املنفلِت من امل�شوؤولية ..اأو لي�شاحبوا وي�شـــتعمروا الأر�ـــص باإجنازاتهم ،وير�شـــوا
الأجنبـــي والأجنبية ويفعلوا ما ي�شـــاءون من ربهـــم وي�شـــعدوا يف دنياهـــم واآخرتهـــم..
دون رقيب اأو ح�شيب من بعيد اأو قريب!
وتذك ّروا �شبابنا اأننا يف هجرة دائمة اإلى اهلل
نعم ،اإنهـــم يخططون للنجـــاح ..هناك ..يف ور�شوله ..بفعل اأمره وترك نهيه ..واأنعِ ْم بها
بالد العجائب! وحتى نكو َن من�شفني ،دعونا من هجرةٍ مباركة!.

الهجرة إلى

بالد العجائب!
ا ّإن م ـ ـ ــن اأهمِّ ما ّ
ّ
ويكد ُر
ينغ�س طيب عي�ص ـ ـ ــنا
�ص ْف َو حياتنا اأن يُ َ
فر�س علينا واقع ل نحبُّه
َ
ً
يو�صعون رقعته
ول نريده ،واأن ي َِج َد له اأعوانا ّ
ّ
ويلب�صونه رداء املنطقية التي ل حَ ل �صواها،
واحلتمية التي ل مف ّر منها.
ً
حالة باتت مطلب
اأقتطع من ذلك الواق ـ ـ ــع
ّ
طموح
كل
عني
ة
ر
وق
ال�صباب واأمنيّة العُ ّزاب ّ
ٍ
ّ
وثاب ..األ وهي «الهجرة».
َ
املنطلقة من الت�صوّر
لك ّني ل اأق�صد الهجرة
الإ�ص ـ ـ ــالمي للواقعي ـ ـ ــة اجلد ّي ـ ـ ــة الفاعل ـ ـ ــة،
وللحرك ـ ـ ــة الإيجابي ـ ـ ــة الدائم ـ ـ ــة ،وللرتبي ـ ـ ــة
الدافع ـ ـ ــة املتوازن ـ ـ ــة ..كال ،ب ـ ـ ــل اأعن ـ ـ ــي هجرة
�ص ـ ـ ــبابنا اإىل بالد الغرب بح ًثا عن ال�ص ـ ـ ــعادة
وال�صتقرار ..وحتقيق العجائب!
�صمّ وها كما تريدون« :هجرة الأدمغة»« ،هجرة
التخ�ص�ص ـ ـ ــات»« ،هجرة
الطاق ـ ـ ــات»« ،هجرة
ّ
ّ
العقول» ..فبمناأى عن كل الت�صميات ،تبقى
ً
ً
مقلقة نعاين من �ص ـ ـ ـوؤم
حالة
تل ـ ـ ــك احلركة
دللتها و�ص ـ ـ ــوء انعكا�ص ـ ـ ــاتها على حا�صرنا
نف�صل اأكرث ،دعونا
وم�صتقبلنا ،واإذا اأردنا اأن ِّ
نبحث ع ـ ـ ــن الأه ـ ـ ــداف ،الدواف ـ ـ ــع ،والنتائج
لتل ـ ـ ــك احلركة ،اآخذين بعني العتبار وقائع
ال�صاحة من
هجر ال�صباب لأوطانهم واإخالء ّ
اإجنازاتهم.
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فتاوى الب�صرى

هل يجوز اإعطاء الن�سارى كتب ًا ت�سمل اآيات من القراآن؟
هل يجوز يل اأن اأ�صع بني يدي الن�صارى ً
كتبا ت�صتمل على اآيات كرمية تثبت وحدانية
اهلل تعاىل مكتوبة باللغة العربية ،ومرتجمة معانيها اإىل الإجنليزية؟.
اجلواب:
ً
احلمد هلل نعم يجوز اأن ت�شع بني اأيديهم كتبا ت�شمل على اآيات من القراآن لال�شتدلل
بها على الأحكام :التوحيد وغريه� ،شـــواء كانت باللغة العربية اأو مرجماً معناها ،بل
تُ�شـــكر على ذلك؛ لأن و�شـــعها اأمامهـــم اأو اإعارتهم لهم ليطلعوا عليهـــا نوع من اأنواع
البالغ والدعوة اإلى اهلل  ،وفاعله ماأجور اإذا اأخل�ص يف ذلك .من فتاوى اللجنة الدائمة

.251 /12

حكم اإزالة ال�سليب املو�سوم
منقو�س على جلدي �صليب ..فهل يجب اإجراء عملية جراحية لتغيريه؟
اجلواب:
عر�ص هذا ال�شوؤال على ف�شيلة ال�شيخ عبداهلل بن جربين فاأجاب :يجب ذلك اإذا مل
يكن هناك م�شرة على البدن ،واإل وجب �شره فقط باللبا�ص اأو �شيء يغطيه كل�شقة
ونحوها.

�سهولة ّ
الدخول يف دين االإ�سالم
والدي اأمريكي من اأ�ص ـ ـ ــل اإفريقي ،ووالدتي م ـ ـ ــن البي�س ،وقد قمت ببحث مك ّثف عن
الدين ،واأنا فت ـ ـ ــاة اأبلغ من العمر  16عامً ا ،واأريد ًّ
ه ـ ـ ــذا ّ
حقا اأن اأكون م�ص ـ ـ ــلمة ،اأريد اأن
اأعلم اإذا كنت اأ�صتطيع اأن اأكون كذلك ً
فعال اأو ل.
اجلواب:
والرب لي�ص فيها و�شـــائط ،ومن
من حما�شـــن دين الإ�شـــالم اأنّ العالقة فيه بني العبد
ّ
حما�شـــنه اأنّ الدخـــول فيـــه ل يحتـــاج اإلى اإجـــراءات ومعامالت تت ّم عند الب�شـــر ،ول
مي�شـــر ميكن اأن يفعله اأي اإن�شان
موافقة اأ�شـــخا�ص مع ّينني ،بل اإنّ ّ
الدخول فيه �شـــهل ّ
ولو كان وحده يف �شحراء اأو غرفة مغلقة ،اإنّ الق�شية كلّها هي نطق جملتني جميلتني
حتويان معنى الإ�شـــالم كلّه ،وتت�شـــمنان الإقرار بعبودية الإن�شان لر ّبه وا�شت�شالمه له
واعرافه باأ ّنه اإلهه وموله ،واحلاكم فيه مبا ي�شـــاء ،واأنّ حممدًا عبد اهلل ونبيه الذي
يجـــب اتّباعـــه فيما اأوحي اإليه من ر ّبه ،واأنّ طاعته من طاعة اهلل ع ّز وج ّل ،فمن نطق
بهاتني ال�شـــهادتني موق ًنا بهما وموؤم ًنا �شـــار م�شـــل ًما وفر ًدا من اأفراد امل�شلمني ،له ما
للم�شـــلمني من احلقوق وعليه ما على امل�شـــلمني من الواجبات ،ويبداأ بعدها مبا�شـــرة
باأداء ما اأوجبه اهلل عليه من التكاليف ّ
ال�شـــرعية كاأداء ال�شـــلوات اخلم�ص يف اأوقاتها
يتبني لك اأيتها ال�شائلة احل�شيفة اأ ّنك
وال�شيام يف �شهر رم�شان ،وغري ذلك ،ومن هنا ّ
ت�شتطيعني فو ًرا اأن ت�شبحي م�شلمة ،فقومي واغت�شلي وقويل «اأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل
واأ�شهد اأنّ حممدًا عبده ور�شوله».

يف ه ـ ـ ــذا الباب ُنق ـ ـ ــدم جملة من
الفتاوى ال�صادرة عن كبار عُ لماء
الأمة واملجام ـ ـ ــع الفقهية ،والتي
ته ـ ـ ــم كل م�ص ـ ـ ــلم ،وزخ ـ ـ ــرت به ـ ـ ــا
املو�صوعات الفقهية ُ
وكتب الفقه
والدرا�ص ـ ـ ــات املتخ�ص�صة يف هذا
املجال ،والتي تتعلق مب�صتجدات
احلياة واملعامالت.
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م�صطلحات دعوية

املــورمــــــون
«املورمون» طائفة ن�شـــرانية جديدة ن�شـــب ًّيا من�شـــقة عن الن�شـــرانية الأم ،تلب�ص لبا�ص
الدعـــوة اإلى دين امل�شـــيح عليه ال�شـــالم ،وتدعو اإلى تطهري هذا الديـــن بالعودة به اإلى
الأ�شـــل ،اأي اإلى كتاب اليهود ،ذلك اأن امل�شـــيح -يف نظرهم -قد جاء لينقذ اليهود من
ال�شطهاد وليمكنهم من الأر�ص ،اإنها -كما ت�شمي نف�شها-طائفة القدي�شني املعا�شرين
لكني�شة ي�شوع امل�شيح لقدي�شي الأيام الأخرية ،نبيها املوؤ�ش�ص هو يو�شف �شميث وكتابها
املقد�ص هو الكتاب املقد�ص احلديث.

املنـــــدي
املندي هو معبد ال�شـــابئة املندائيون ،وفيه كتبهم املقد�شـــة ،ويجري فيه تعميد رجال
الدين ،ويقام على ال�شفاف اليمنى من الأنهر اجلارية ،وله باب واحد يقابل اجلنوب،
ولبد من وجود قناة فيه مت�شلة
بحيث ي�شـــتقبل الداخل اإليه جنم القطب ال�شـــمايل،
اَّ
بد من وجود علـــم يحيا فوقه يف
مبـــاء النهـــر ،ول يجـــوز دخوله من قبل الن�شـــاء ،ول ّ
�شاعات العمل.

اأمــة االإ�ســـالم يف الغـرب (البالليون)
" اأمـــة الإ�شـــالم " ،حركة ظهـــرت بني ال�شـــود يف اأمريكا وقد تبنت الإ�شـــالم مبفاهيم
خا�شـــة غلبت عليها الــروح العن�شـــرية ،وعرفـــــت فيما بعـــــد با�شم )البالليـــون( بعد
اأن �شححت كثرياً من معتقداتها واأفكارها.

البابــويـــــــة

اإعداد :التحرير
ل�ص ـ ـ ـيما
لم ،ل�
يتحتم على امل�ص ـ ـ ــلم،
ـيما
الثقافف ـ ـ ـات
ـة ،يف ظ ـ ـ ـل
الداعيي ـ ـ ـة،
ـات
ـل الثقا
الداع
املتعع ـ ـ ـددة
املتباينن ـ ـ ـةـة
والعقائئ ـ ـ ـدـد املتباي
ـددة والعقا
املت
الب�صصصرر
التي يعتنقها الب�
الب�صر على وجه
املعمورة ،اأن ييلل ـ ـ ــمّـمم مبا ميكن اأن
عوناا ل ـ ـ ـهـه ععلل ـ ـ ـى
ون عو ًن
عون
ييكك ـ ـ ــون
ـى الولوج
أ�صص ـ ـ ـحاب
اإىل ددعع ـ ـ ــوة
ـحاب هذه امللل
وة اأ�
والعقائد ..من اأجل ذلك تقدم
قرائهه ـ ـ ـاـا ه ـ ـ ـذا
«الب�ص ـ ـ ــرى»
ـذا
رى» اإىل قرائ
الباب.
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علـــى اأثـــر تق�شـــيم الإمرباطوريـــة الرومانيـــة اإلـــى �شـــرقية وغربية ،ونتيجة ل�شـــعف
الإمرباطوريـــة الغربيـــة مت الف�شـــل بني �شـــلطان الدولة والكني�شـــة ،بعك�ـــص الأمر يف
الإمرباطورية ال�شـــرقية ،حيث ر�شخ الإمرباطور ق�شطنطني مبداأ القي�شرية البابوية،
ومن هنا زادت �شـــلطات اأ�شـــقف روما وحت اَّول كر�شـــيه اإلى بابوية لها ال�شـــيادة العليا
على الكني�شـــة يف بلدان العامل امل�شـــيحي الغربــــي )روما – قرطاجة( ،وقد لعب البابا
داما�شـــو�ص الأول 384 – 366م دو ًرا ها ًّمـــا يف اإبـــراز مكانة كر�شـــي روما الأ�شـــقفي-
�شيادة البابوية -ويف عهده مت ترجمة الإجنيل اإلى اللغة الالتينية ،ثم تابعه خلفه البابا
�شريى كيـــو�ص 399 – 384م يف تاأليف املرا�شم البابوية.

القاديانيـــــة
حركـــة ن�شـــاأت �شـــنة 1900م بتخطيط من ال�شـــتعمار الإجنليزي يف القـــارة الهندية،
بهدف اإبعاد امل�شـــلمني عن دينهم وعن فري�شـــة اجلهاد ب�شـــكل خا�ص ،حتى ل يواجهوا
امل�شـــتعمر با�شم الإ�شالم ،وكان ل�شـــان حال هذه احلركة هو جملة الأديان التي ت�شدر
باللغة الإجنليزية.
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رث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

قل لي بربك:
ما الذي كنت تفعله
يا وليد؟
لقد م�شيت يف جنازات كثرية و�شهدت
دفن عديد من الأحبة والأ�شـــحاب،
فلم اأجد جنازة اأثرت يف نف�شي مثل
جنازة اأخي «اأبواأ�شامة» وليد ال�شبع،
وكانت يل مع هذه اجلنازة وقفات.
رحمك اهلل اأبا اأ�صامة!
فقد جعلتني جنازتك اأراجع نف�شـــي
واأراجـــع تق�شـــريي مـــع ربـــي ،لقد
حملت جنازتك ب�شـــع ثـــوان فكانت
خفيفـــة كالري�شـــة ،وكاأن املالئكـــة
حتملهـــا ،اأو كاأن حمل �شـــاحبها من
هموم الدنيا ومن املعا�شـــي قد ّ
خف
ا ً
أي�شا.

رحمك اهلل اأبا اأ�صامة!
حمبـــوك واإخوانـــك ل يريـــدون
فراقـــك ح ًّيـــا وميتًـــا ..لقد �شـــلينا
عليـــك وحملنـــاك ثم و�شـــعناك يف
القرب واألقينـــا عليك الراب ثم قال
اأحدهـــم« :ادعـــوا مليتكـــم فاإنه الآن
يُ�شاأل» ،فدعونا لك ،وبعد الدعاء مل
ين�شرف اأحد ،وت�شمرنا يف اأماكننا،
وكاأننـــا ماأ�شـــورون لـــك ،منك�شـــني
الراأ�ص ،نذرف دموعنا على فراقك،

رحمك اهلل اأبا اأ�صامة!
لقد وجدت �شدى حديث ر�شول اهلل
[ «اأميا م�شلم �شهد له اأربعة بخري
اأدخلـــه اهلل اجلنة» ،يـــردد بداخلي
بعد اأن راأيت م�شـــيعني ُك ً
را مي�شون
يف جنازتـــك ،واأنـــا علـــى يقـــني باأن
بع�شهم ل يعرفك ومل يلتق بك ذات
يـــوم ..لكنهم جـــاءوا لأنهـــم اأحبوك
بعد �شـــماعهم عنك ،لقد �شج توير
بالدعاء والبتهال لك اأن يلطف اهلل
بـــك ..وكان مـــن لطفه عـــز وجل اأن
اختارك ..وبـــاإذن اهلل وجبت اجلنة
يا اأبا اأ�شامة.

وما لبث اأن ذهب البع�ص ،لكن مئات
ظلـــوا واقفني ،لقد وقفنـــا اأكر من
ن�شـــف �شـــاعة ندعو لك ،فواهلل مل
اأ�شـــاهد هذا املنظر مـــن قبل! جمع
غفـــري يدعـــو عنـــد القـــرب ول يريد
مفارقتك ،وب�شـــهادة هـــوؤلء ..باإذن

عبدالرحمن املطوع

اهلل وجبت اجلنـــة اأبا اأ�شامــــــة.
رحمك اهلل اأبا اأ�صامة
لقد اأدركت من جنازتك �شـــرورة اأن
يكـــون للمرء خبيئة بينـــه وبني اهلل،
يدخرها ملثل هذا اليوم ،فواهلل لأول
مـــرة اأقف يف املقربة لوداع عزيز ول
اأ�شتمع ل�شوت املعزين رغم كرتهم،
لأول مرة يقف ال�شيخ يذكرنا باملوت
ب�شـــوت خفيـــف ،فالكل ي�شـــتمع له
باإن�شات ،ويت�شـــل علينا فاعل خري
مـــن م�شـــر يريـــد اأن ي�شـــدد دينك،
ويقـــول اأنـــا ل اأعرفـــه ول اأعرفكـــم
لكنني اأحببته يف اهلل!.
قـــل يل يا اأخي مـــا الذي كنت تفعله
بينـــك وبني ربـــك عز وجـــل ،وجعل
النا�ـــص حتبك بهذا القـــد؟ ..قل يل
يا اأخـــي ما العمل الـــذي خباأته عن
عيون النا�ص لي�شـــع اهلل لك القبول
يف الأر�ـــص؟ فجمع كبـــري من النا�ص
قد اأحبوك وكتبوا عنك.
وب�شـــهادة هوؤلء ..بـــاإذن اهلل وجبت
اجلنة اأبا اأ�شامة.
من قرير العـــني ،واأنعم مبا كتبه اهلل
لك ،ول تخ�ص على اأبنائك يف الدنيا،
فاهلل حافظهـــم وراعيهم ،وكلنا اآباء
لهم.
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خواطر

تعلمت يف ال�صويد!

()2

سنن اهلل

أحدا!
ال تحابي
ً
تعلمتُ من �شـــفري هذا اأن �شـــن اهلل ل حتابي
اأحـــدًا ،فهوؤلء الذين و�شـــفت من حيوان ّيتهم ما
و�شفت ملا اأخذوا يف جانب اآخر باأ�شباب احلياة،
ريا
وعملوا وفق �شـــن الكون اأجنزوا وحققوا كث ً
من املكا�شب املاد ّية ،والقراآن علمنا لو كنا نعقل
اَّ�شا َرى
اأ ّنه ل حماباة يف هذاَ } ،و َقالَ ِت الْ َي ُهو ُد َوالن َ
نَ ْح ُن اأَبْنَاءُ اَّ ِ
اهلل َواأَ ِح اَّباوؤُهُ ُق ْل َف ِل َم يُ َع ِّذبُ ُك ْم ِب ُذنُو ِب ُك ْم
مم ْن َخل َ َق{.
بَ ْل اأَنْتُ ْم بَ َ�ش ٌر ِ اَّ
�ـــص ِباأَ َما ِن ِّي ُكـــ ْم َولَ اأَ َم ِ ِّ
ـــاين
وقـــال �شـــبحانه} :لَيْ َ
اأَ ْهـــلِ الْكِ تَ ِ
ـــاب{ ،بل ن ّبه القراآن بو�شـــوح اإلى اأنّ
انهيـــارات الأمم وانت�شـــاراتها تخ�شـــع لقوانني
تتبدل ،قال �شـــبحانهَ } :واأَ ْق َ�ش ُموا بِا ِ
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ل ّ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ذِ
ـــن اأَ ْهدَى مِ ْن
ن
و
ك
ي
ل
ر
ي
ن
م
ُـــ
ه
ء
ا
ج
ن
ِـــ
ئ
ل
م
ـــ
اَّ
اأَ ْ َ
ٌ َ
ْ َ َ ْ
ميانِهِ ْ
ُ
مم َفل َ اَّمـــا َجا َء ُه ْم نَذِ ي ٌر َمـــا َزا َد ُه ْم اإِ اَّل
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لقد اأخذ القوم بهذه ال�شن ففاقوا ..اإنّ ال�شويد
اليوم ت�شنع كل �شـــيء من الإبرة اإلى ال�شاروخ!
ولها وجلارتها يف �شناعة الإلكرونيات والأجهزة
اخللوية منزلة متقدمة يف العامل كلّه.
اإناَّ هـــذه املنزلة املتقدمة مل تـــاأت من فراغ كما
اأ�شلفت ،ولكنها جاءت من خالل الأخذ باأ�شباب

التقـــدم ،اأي مبظاهـــر احل�شـــارة احلقيقيـــة،
ل بح�شـــارة املظاهـــر الوهم ّية ،واأنا اأ�شـــري اإلى
جانبـــني مهمني اأخذ القوم باأ�شـــبابهما ففاقوا،
هما العلم والعمل.

ال�شـــويدي من
التعليمي
اأمـــا العلم فـــاإنّ النظام
ّ
ّ
والتعدد بحيـــث يعجز الطالب
التو�شـــع والتن ّوع
ّ
املتخرج من املتو�شـــطة يف كثري من الأحيان عن
اإدراك تفا�شيله ،فيذهب اإلى مكاتب متخ�ش�شة
ي�شت�شـــريها حتى يختار امل�شلك التعليمي الذي
يوافق طموحاته وتطلعاته.

د .عادل باناعمة

القراآن اأر�سدنا اإلى
ا ّأن انهيارات االأمم
وانت�ساراتها تخ�سـع
لقوانني ال ّ
تتبدل..
وال�سويـديون
اأخــذوا بها ففاقوا
و�سنعوا كل �سيء..
من االإبــرة اإلى
ال�سـاروخ!

وهـــذا التعليم واجب اإلزامي على كل من وطئت
قدماه اأر�ص ال�شويد ،مقي ًما كان اأو مواط ًنا ،ول
ي�شـــتطيع الأب اأن مينع ابنه من التعلّم ،لأن هذه
جرمية بحق الوطن كما يرونها.

واأما العمـــل ،فاإن من اأعراف القوم الجتماع ّية
الإزراء علـــى ّ
البطالني الذين ل يعملون ،فالعمل
عندهم قيمة عليـــا ،وعلى الرغم من اأنّ الدولة
تعطـــي الذي ل يعمل رات ًبا �شـــهر ًّيا حتى يتمكن
مـــن العثور على وظيفة ،بالرغم من ذلك ،فاإنك
�شخ�شـــا ل عمل لـــه ،ولو اأن يكون
قـــ ّل اأن جتد
ً
عمله يف دكان �شغري يبيع احللويات ،اأو يف كوخ
على قارعـــة الطريق يبيع فيـــه بع�ص ما عملته
يـــداه مـــن ن�شـــخ اأو اأ�شـــكال خ�شـــبية ..ومع ّدل
العمل اليومي هناك من  10ـ � 12شـــاعة يوم ًّيا.
وبع�شهم يعمل اأكر من ذلك.
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باخلري نلتقي

مشاهد

من المساجد
امل�ص ـ ـ ــاجد عامرة طوال ال�صنة اإل اأنها
هذه الأي ـ ـ ــام يف ال ـ ـ ــذروة ،واحلمد هلل،
وهذه بع�س امل�صاهدات واملالحظات:
٭ يـــزداد اأجر املرء مع قدومه مبك ًرا
لل�شـــالة ،هـــذا مـــا نفهمه مـــن قيمة
ال�شـــف الأول ،واإذا ح�شـــر �شـــخ�ص
ً
مثـــال ،ثم
قبـــل غـــريه بربع ال�شـــاعة
جـــاء املتاأخـــر وان�شـــل ب�شـــرعة بـــني
النا�ص و�شـــبق ذلك املبكر اإلى ال�شف
الأول ،لأن الآخـــر كبري ال�شـــن اأو اأنه
لي�ص ب�شـــرعة هذا املتاأخر ،فال يعني
ذلـــك اأن ال�شـــف الأول قد �شـــار من
ن�شـــيب هذا املتاأخر حتـــى واإن وقف
«قدام» ،ارجع اإلى الرتيب الذي جاء
يف حديـــث التبكري ل�شـــالة اجلمعة،
والذي جاء يف خامتته « ...فاإذا �شعد
الإمـــام اإلـــى املنـــرب اأغلقـــت املالئكة
ال�شجالت».

٭ تتفـــاوت م�شـــاحة امل�شـــاجد ،فقد
ريا
يكون ال�شـــف الأول يف م�شجد كب ً
ج ًّدا يعادل ع�شـــرة �شـــفوف يف اآخر
�شـــغري ،فهـــل «املبكـــر» يف امل�شـــجد
ال�شغري ممن �شلى يف ال�شف الثالث
اأقـــل اأجـــ ًرا مـــن «متاأخر» �شـــلى يف
ال�شف الأول يف م�شجد كبري؟ العربة
يف التبكري.

٭ الدخول اإلى امل�شـــجد بهدوء �شنة
نبوية« :اإذا اأتيتم اإلى ال�شـــالة فاأتوها
وعليكم ال�شكينة والوقار ،فما اأدركتم
ف�شـــلوا وما �شـــبقكم فاأمتـــوا» وهذا
يقت�شي �شلو ًكا هاد ًئا.
٭ «حـــاذوا بـــني املناكـــب والأقـــدام»

ً
عر�شـــا يقا�ص
تفهم على اأن للج�شـــم
بعر�ـــص الكتفني•املنكبني• فاإذا وقف
املـــرء لل�شـــالة بطريقة خاطئـــة ،كاأن
يجعل عر�ص امل�شافة بني قدميه اأكرب
مـــن عر�ص منكبيه حتـــى يكاد توازنه
اأن يختل ،فهـــو مل يحقق «حاذوا بني
املناكـــب والأقدام» ،الوقوف ال�شـــليم
هـــو مبحـــاذاة عر�ـــص الثنـــني م ًعـــا
«املناكب والأقدام» ،وما يفعله البع�ص
مـــن زيـــادة امل�شـــافة بـــني قدميه كي
ي�شـــل اإلى جاره يخرج عـــن الوقوف
ال�شـــليم ،ورمبـــا حملـــه اأمل الوقـــوف
اخلطـــاأ ،علمـــا بـــاأن احلر�ـــص علـــى تقبل اهلل منا ومنكم �ص ـ ـ ــالح العمل،
ال�شـــف الأول مندوب ،وخا�شة ل�شد ول حرمن ـ ـ ــا دعاءكم املب ـ ـ ــارك يف هذه
الثغرات وت�شوية ال�شفوف.
الأيام املباركة.
٭ تطبيـــق احلديـــث ال�شـــريف « ...كلمـــة اأخـــرية :يف عـــدد قليـــل مـــن
وا�شـــجد حتى تطمئن �شاجدًا واركع امل�شـــاجد تعـــاون اأهل امل�شـــجد على
حتـــى تطمئن راك ًعـــا» يتحقق اإذا رفع اإقامـــة م�شـــروع خريي يف مـــكان ما
امل�شلي راأ�شه من ال�شجود وجل�ص بني يف العـــامل الإ�شـــالمي ،مـــا اأدى اإلى
ال�شـــجدتني بغري اأن ي�شتعجل العودة حتويل العالقة بني رواد امل�شـــجد من
اإلى ال�شـــجود ،وليدع عظام ج�شـــمه روتينية ،بالكاد يعرف بع�شـــهم ً
بع�شا
ت�شتقر حتى ياأخذ كل منها مكانه ،ثم اإل )بوحممـــد ،بو�شـــالح( اإلى عالقة
ي�شتجمعها للحركة الثانية ،ومثل ذلك عمـــل م�شـــرك لالآخـــرة ،يتابعـــون
اإذا رفع من الركوع ا ً
أي�شا يرك لعظام تطويـــر امل�شـــجد اأو بيـــت الأيتـــام اأو
بدنه اأن ت�شـــتقر يف و�شع القيام قبل امل�شـــروع الوقفـــي الـــذي يـــدر علـــى
اأن يهم بالنزول ،وهكذا يف كل حركة ،م�شارف التعليم والعالج يف البو�شنة
فـــذاك هـــو املقيا�ص امللمو�ـــص لعبارة اأو رواندا اأو طاجيك�شـــتان اأو اليمن،
جال�شا».
«حتى تطمئن
ً
ويكون املتكفل بتنفيذ هذا امل�شروع اأو
٭ الو�شف القراآين الكرمي }والذين ذاك م�شو ً
ؤول ب�شـــكل مبا�شر اأمامهم،
هم على �شـــالتهم دائمـــون{ يختلف يزودهـــم باملعلومات مـــن حني لآخر،
عـــن }والذيـــن هـــم علـــى �شـــالتهم حتى ازداد العـــدد واحلجم ..وفقكم
يحافظـــون{ يف �شـــورة املعـــارج ،اهلل و�شدد خطاكم.

فالثـــاين يعني املحافظـــة على اأدائها
يف اأوقاتها ،اأما الأول فيتعلق بالإقبال
على اهلل عز وجل اأثناء ال�شالة ،فهم
يف �شـــالتهم م�شـــتغرقون ،ل ت�شـــرد
اأذهانهـــم يف كل مـــكان ،فال يح�شـــر
من امل�شلي اإل ج�شمه ،ولهوؤلء كانت
اجلائـــــزة }اأولئك يف جنات مكرمون{،
هــــذا يف الآخـــرة ،واأما يف الدنيــا فهي
تعينــهعلــىالنــوائب}وا�شتعينوابال�شرب
وال�شـــالة{ ،فتبددها وترفع املوؤمن من
حال ال�شـــعف اإلى القوة واملنعة ،بحول
اهلل وقوته �شبحانه وتعالى.
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