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ميثـــل القطـــاع الثالث يف جمتمعاتنـــا العربية 

ـــا ل�شـــد حاجـــات  والإ�شالميـــة حمـــوًرا هامًّ

ال�شعـــوب ال�شروريـــة، وم�شاهًمـــا رئي�شيًّا يف 

توفـــري حياة كرميـــة للنا�ص، وحـــل امل�شكالت 

والأزمـــات احلياتية، وله جمالتـــه وم�شاراته 

التي حتكمها قيم املجتمعات.

والقطاع الثالث كما ي�شمونه يف الدول الغربية 

هو العمل التطوعي الذي �شجع الإ�شالم عليه، 

باعتبـــاره جزًءا ل يتجزاأ من قطاعات الدولة، 

حيث يرعى حاجات النا�ص، ويقدم العالجات 

اجلادة، ويك�شف مواطن اخللل يف املوؤ�ش�شات 

ب�شفافيـــة متكاملـــة، وباتـــت قـــوة املجتمعات 

تقا�ص اليـــوم مبوؤ�ش�شاتهـــا وجتددها وتنوعها 

وانت�شارها. 

واملتابع للقطاع الثالث يف الدول ال�شالمية يرى 

اأنـــه دواء فعال لأمرا�ـــص املجتمع وم�شكالته، 

و�شريك تنموي حقيقـــي للقطاعني احلكومي 

والتجـــاري، لكن ال�شوؤال الـــذي يطرح نف�شه: 

ملاذا 40 % من فقراء العامل م�شلمون؟، وملاذا 

8 ماليـــني طالب يف العـــامل العربي مل يجدوا 

مقاعد درا�شية هـــذا العام؟ وملاذا 40 % من 

�شـــكان العامل الإ�شالمي يتقا�شـــــــون اأقل من 

4 دولرات يف اليوم؟ 

من الوا�شـــح اأن امل�شكلة تتلخ�ص يف نقطتني، 

اإمـــا غيـــاب ثقافة العمـــل التطوعـــي لدينا اأو 

�شعـــف موؤ�ش�شاتنـــا اخلريية، فـــالأوىل تظهر 

جليًّـــا لدى بع�ـــص العاملني يف هـــذا القطاع، 

حيث جند كوادر غري مدربة ول موؤهلة، وغري 

قـــادرة على العطاء والبـــذل، ول تفهم فل�شفة 

العمـــل اخلريي والتطوعي، اأما الثانية فتكمن 

يف قيـــام موؤ�ش�شات وجلان خريية عديدة على 

اأ�ش�ـــص ه�شـــة و�شعيفة دون هيكلـــة موؤ�ش�شية 

وا�شحـــة، حتى اإنـــه توجد جلـــان قائمة على 

�شخ�ص واحد فقط، وهذا هو عني اخلطاأ.

بينمـــا املتابـــع للموؤ�ش�شات الغربية يـــرى اأنها 

تقوم على اأ�ش�ص ومعايري علمية وا�شحة تبني 

ماأ�ش�شـــة اأعمالهم وتطورهـــا وتقدمها، فمثاًل 

القطـــاع الثالـــث يف الوليـــات املتحـــدة ن�شط 

ا، يوميًّـــا تفتـــح 4 جمعيـــات يف كل ولية  جـــدًّ

مـــن ولياتها اخلم�شني، مبعـــدل 200 جمعية 

جديـــدة يوميًّـــا يف الوليات جميعهـــا، ونظام 

التطـــوع لديهـــم متقن ومميـــز، فاملتطـــوع له 

برنامـــج يقدمه بنف�شه ح�شب وقته واإمكاناته، 

ولكن يلتزم به (برنامج يومي من �شاعة اإىل 3 

�شاعـــات) اأو يوم يف الأ�شبوع، فهو ينخرط يف 

برنامج متقن، هنالك م�شت�شفيات غري ربحية، 

20 % مـــن العاملـــني فيهــا براتـــب كامــــــــل، 

و80 % متطوعون ملتزمون ب�شاعات يومية.

كذلـــك جنـــد بع�ص الـــدول الإ�شالميـــة بداأت 

ت�شلـــك الطريق ال�شحيـــح يف العمل املوؤ�ش�شي 

التطوعـــي كما هو قائم حاليًّـــا يف اإندوني�شيا 

وباك�شتـــان، حيث لهما قطـــاع ثالث فعال من 

جامعات ومراكز اأبحاث وم�شت�شفيات ومدار�ص 

ومطـــارات وا�شتثمـــارات وبنـــوك بر�شوم غري 

ربحيـــة، وبالرغم من �شعف الدخل ملوؤ�ش�شاته 

فاإن ال�شفافية تفوق 100 مرة القطاع التجاري 

واحلكومــــــــي فن�شبة الف�شاد فيه ل ت�شل اإىل 

1 % مما يف القطاع احلكومي.

 اإن موؤ�ش�شاتنـــا تعلـــب دوًرا حموريًّـــا يف حياة 

ال�شعوب الإ�شالميـــة والإن�شانية، ملا متثله من 

ن�شـــاط عـــام مي�ـــص كل ال�شرائـــح املجتمعية، 

لـــذا فهـــي اأحـــوج ما تكـــون اليـــوم اإىل العمل 

ال�شرتاتيجـــي املنهجـــي، لكي تقـــوم بدورها 

يف اإعادة نه�شة الأمـــة وعودة مكانتها، كذلك 

لبد من ن�شـــر ثقافة التطوع مبفهومه العلمي 

وامليـــداين، واحلر�ـــص علـــى بنـــاء منظومـــة 

موؤ�ش�شيـــة لقطاعنـــا الثالث، لأنـــه يف النهاية 

�شي�شب يف خدمة الب�شرية جمعاء.

القطاع 
الثالث

رئي�س �لتحـــريـر 

حممـد �إ�صماعيل �لأن�صاري

)113( ــ يوليو 2012 ــ �شعبان 61433



اأكد جمال ال�شطي املدير العام للجنة التعريف بالإ�شالم دور الأمانة 

العامـــة لالأوقـــاف يف جنـــاح العمل الدعـــوي واخلريي الـــذي تقوم 

بـــه اللجنة يف خمتلـــف املجالت الدعوية، ل�شيمـــا يف دعم احلملة 

الدعويـــة �شنويًّا، وقـــال ال�شطي اإن الأمانة دعمت اللجنة يف حملتها 

الدعويـــة املا�شية والتي كانت حتمل ا�شـــم »التعريف تكليف« مببلغ 

40 األـــف دينـــار، م�شـــرًيا اإىل اأن هذه احلملة حققـــت الهدف منها، 

حيـــث دخـــل يف الإ�شالم العـــام املا�شي 1073 �شخ�ًشـــا نتيجة هذا 

الدعم، وناأمل حتقيق اإجناز اأكرب هذا العام.

ولفـــت اإىل اأن هـــذه احلمالت الدعوية تهدف اللجنة من ورائها اإىل 

بيـــان اأهمية الدعوة واحلث عليها، وتعريف غري امل�شلمني بالإ�شالم 

ودعوتهم اإليه، وزيادة عدد املهتدين اجلدد، مو�شًحا اأن الدعم الذي 

تقدمـــه الأمانة العامـــة لالأوقاف للجنـــة التعريـــف بالإ�شالم  عمل 

مكمـــل ملـــا تقوم به مـــن دعم لأن�شطـــة وم�شاريع اجلهـــات الر�شمية 

والأهلية التنموية منها واخلريية يف �شبيل دعم اجلهود الرامية اإىل 

تنميـــة املجتمع وتعزيز العمل اخلريي، مبا يحقق املقا�شد ال�شرعية 

و�شـــروط الواقفني، اأ�شاف ال�شطي: قامـــت الأمانة خالل ال�شنوات 

املا�شيـــة بتقدمي الدعم املـــادي لعدد من اأن�شطـــة وم�شاريع اللجنة، 

وذلـــك اإمياًنا منهـــا بر�شالة اللجنة ال�شاميـــة والواجب الديني الذي 

تقـــوم بـــه وبالإجنازات التـــي حققتها يف ن�شر الإ�شـــالم وتفعيل دور 

الدعــــــوة الإ�شالميـــة ورعايتهـــا للمهتدين اجلـــدد، وتو�شيل ر�شالة 

الإ�شالم اإىل النا�ص كافة واإبراز اجلانب الإن�شاين والروؤية احل�شارية 

يف العقيـــدة الإ�شالمية، واللجنة وفق ما ت�شهده من اأن�شطة وبرامج 

حققـــت كثرًيا من الإجنازات على ال�شعيديـــن املحلي والدويل، بيد 

اأن الرغبـــة يف تطويـــر العمل اخلريي الإ�شالمـــي والرتقاء به دوًما 

لي�شـــل اإىل مبتغاه اأ�شبحت عاماًل �شروريًّا، حيث اإن التطوير �شمة 

من �شمات كل عمل ناجح.

»تعليـــم اللغـــة العربيـــة اأحد الأهـــداف التي قامت مـــن اأجلها جلنة 

التعريـــف بالإ�شالم، وتعد باًبا وا�شًعا من اأبـــواب التعريف بالإ�شالم 

لغري امل�شلمني، وكذلك التعرف على عادات وتقاليد املجتمع الكويتي 

امل�شلم«.

جاء هذا خالل كلمة ملدير الأفرع بلجنة التعريف بالإ�شالم املحامي 

منيف عبداهلل العجمي اأثناء تكرمي خريجي دورة اللغة العربية لغري 

الناطقـــني بها من اأبناء اجلاليات املختلفة والتي اأقامها فرع املنقف 

حتت رعاية الأمانة العامة لالأوقاف ملدة �شهر.

وقـــال العجمي اإن م�شـــروع اللغة العربية ي�شـــري وفق مناهج خا�شة 

يقـــوم بو�شعها معهد كامـــز للتدريب الأهلي التابـــع جلمعية النجاة 

اخلرييـــة، ويت�شم هـــذا املنهـــج بال�شهولة والي�شر ممـــا ي�شاعد غري 

الناطق بالعربية على �شرعة تعلمها.

واأ�شار اإىل اأن تعليم اللغة العربية من اأبرز و�شائل التعريف بالإ�شالم، 

فعندمـــا يتعلـــم ويقراأ غري امل�شلـــم عن الثقافة العربيـــة الإ�شالمية، 

فاإنـــه يتعـــرف على الإ�شالم مـــن خاللها، بالإ�شافـــة اإىل اأنه تنجلي 

اأمامـــه ال�شبهـــات التي يعرفها عـــن الإ�شالم من خـــالل تعرفه على 

مبادئـــه وتعاليمـــه، بل اإننا ن�شهـــد يف اآخر هذه الـــدورات كثرًيا من 

حـــالت اإ�شهـــار الإ�شـــالم، واأ�شاف اأن امل�شـــروع يقـــوم اأي�ًشا بتعليم 

املهتديـــن اجلدد اللغة العربيـــة من اأجل تعلم قـــراءة القراآن الكرمي 

وجتويـــده وتدبره، داعًيا الدار�شـــني اإىل موا�شلة تعلم اللغة العربية، 

واجتياز امل�شتويات املختلفة، مثمًنا دور الأمانة العامة لرعايتها هذه 

الـــدورات، وكذلك اجلهود التي يبذلها معهد كامز للتدريب الأهلي، 

ويف نهايـــة احلفل مت تكـــرمي الدار�شني باإهدائهـــم �شهادات التخرج 

بح�شور دعاة وموظفي الفرع.

ا يف جناح �لعمل �لدعوي للجنةالعجمي: »العربية« باب واسع من أبواب التعريف باإلسالم  �أكد �أن لدعمها دوًر� �أ�صا�صيًّ

الشطي: أمانة األوقاف دعمت »التعريف تكليف« بـ 40 ألف دينار

اأكـــد نائـــب املديـــر العـــام للجنـــة التعريف 

بالإ�شالم املهند�ص عبدالعزيز الدعيج حر�ص 

اللجنـــة على اإبـــراز دور الكويـــت الإن�شاين، 

مو�شًحـــا اأن العمالـــة الوافـــدة حتتـــاج اإىل 

توعية واهتمام كبري.

جـــاء ذلك خالل ورقـــة العمل التـــي قدمها 

الدعيـــج علـــى هام�ـــص امل�شـــروع الوطنـــي 

لتوعية العمالة املنزلية لدول جمل�ص التعاون 

اخلليجـــي (بريـــرة) حتت عنـــوان »حتديات 

وتطلعات« والذي اأقيـــم برعاية معايل وزير 

الأوقاف وال�شوؤون الإ�شالمية جمال ال�شهاب 

بفندق ال�شرياتون.

وبـــنينَّ الدعيـــج اأن اللجنـــة تقـــوم بعديد من 

الأن�شطـــة املميـــزة التـــي ت�شـــب يف اإطـــار 

الهتمـــام بالعمالة املنزليـــة، فاللجنة تعقد 

عديًدا من الـــدورات املتخ�ش�شة يف تعريف 

العمالـــة الوافدة بالثقافـــة الكويتية  بجانب 

الدورات اخلا�شة بتعليم اللغة العربية حتى 

ت�شاعـــد يف بناء ج�شور التوا�شل بني الوافد 

واملواطـــن مـــن خـــالل ك�شـــر حاجـــز اللغة، 

وبف�شـــل اهلل حتظى هذه الأن�شطة بح�شور 

كبري، ومن جهتها األقت رئي�شة ق�شم التوعية 

بالفرع الن�شائي اإقبال احلجي كلمة اأو�شحت 

مـــن خاللهـــا  دور اأفـــرع اللجنـــة الن�شائيـــة 

وحر�شها علـــى توعية العمالـــة املنزلية من 

خالل الزيارات املتكررة التي تنظمها اللجنة 

ملكاتب اخلـــدم للرتحيب باخلادمات اجلدد 

واإهدائهـــن كتيب »املر�شـــد للعمالة املنزلية« 

وكذلـــك دورة الإ�شعافـــات اأوليـــة اإىل جانب 

اإهدائهن الإ�شدارات الأخرى وحث اأ�شحاب 

مكاتب اخلدم على �شـــرورة القيام بدورات 

تدريبية للخدم وتعليمهن.

»التعريف باإلسالم« شاركت األوقاف في »بريرة« 
�شـــرح رئي�ص جمل�ص اإدارة جلنة 

بجمعيـــة  الإلكرتونيـــة  الدعـــوة 

د.عبداللـــــه  اخلرييـــة  النجـــاة 

بـــاأن موؤ�ش�شة  حممـــد العجيـــل 

اأعلنت  العلمي  للتقدم  الكويت 

فوز 24 م�شروًعا كويتيًّا بجائزة 

الكويت الإلكرتونية للعام احلايل 

2012م والتي تنظمها املوؤ�ش�شة 

بهدف اإثراء املحتوى الإلكرتوين 

ا�شتطاعـــت  حيـــث  املحلي، 

اجلمعيـــة ح�شـــد 3 جوائـــز من 

خالل 3 م�شاركات يف امل�شابقة.

واأ�شـــار العجيـــــــــل اإىل اأن جلنة 

التحكيــــــم التي �شمـــــــت نخبة 

من املتخ�ش�شـــني الكويتيـــني يف 

املعلومات  تكنولوجيـــا  جمال 

تخ�ش�شات  يف  اخلربة  وذوي 

اأخرى من داخـــــــــــل الكويت بلغ 

عددهــــــــم 17 حمكًما وحمكمة 

عقـــدت اجتماعاتهـــا على مدى 

ال�شهـــر  خالل  متوا�شلة  اأيام 

اجلاري واأ�شرف عليهـــا ممثلون 

عن اجلائزة العاملية للمعلوماتية 

عمليـــة  لإدارة  للكويت  ح�شروا 

التحكيـــم وفـــق معايـــري التقييم 

العامليـــة املعتمـــدة، ومت التو�شل 

اإىل النتائج النهائيـــة بعد درا�شة 

امل�شاريع الكويتية املتقدمة والتي 

لختيـــار  للمناف�شات  تاأهلـــت 

الأف�شل يف الت�شنيفات الثمانية 

للجائزة.

جلنـــة  موقـــع  اأن  واأ�شـــاف 

www.IPC. التعريف بالإ�شالم

املركـــز  علـــى  org.kw ح�شـــل 

الحتـــواء  ت�شنيـــف  يف  الأول، 

ح�شلـــــت  كمـــا  اللكرتونــــــــي، 

جلنـــــــــــة الدعــــوة الإلكرتونيــة  

 www.DawahSkills.com

علـــى املركز الثـــاين يف ت�شنيف 

مل�شروع  الإلكـــرتوين  التعليـــم 

موقع تطويـــر الدعاة، وح�شلت 

كذلك جلنة الدعوة الإلكرتونية 

على املركـــز الثالــــــث مل�شـــــروع 

ال�شــــــــالة   تعليــــم  برنامــــــــج 

دي-  (�شي  برجمــيــــــات  وهـــو 

العربيـــة  باللغتـــني  دي)  دي يف 

والإجنليزية.

يذكـــــــــــر اأن جائــــــــــزة الكويت 

الإلكرتونيـــة ال�شنويـــــــــــة التـــي 

الكويت  موؤ�ش�شـــة  اأطلقتــــــــــهـــا 

 2008 عـــام  العلمـــي  للتقـــدم 

هـــي اجلائـــزة املحليـــة املعتمدة 

لدولة الكويـــت من قبل اجلائزة 

العاملية للمعلوماتية، وهي جائزة 

املحتوى الإلكرتوين املعتمدة من 

الأمم املتحـــدة (غايد) واأطلقتها 

وفق توجيهات �شمو اأمري البالد 

ال�شيـــخ �شباح الأحمـــد اجلابر 

ال�شبـــاح ب�شرورة الت�شجيع على 

اإنتـــاج حمتوى اإلكـــرتوين كويتي 

هادف يواكـــب تطورات الع�شر، 

وحر�ًشا علـــى رفع ا�شم الكويت 

مـــن خـــالل م�شاركـــة امل�شاريـــع 

الفائـــزة يف املناف�شـــات الدولية 

للمحتـــوى  العامليـــة  للجائـــــــــزة 

الإلكتـــــروين.

“النجاة الخيرية” تحصد جائزة الكويت اإللكترونية 2012

د. عبد�للــه حممد �لعجيل

رئي�ص جمل�ص اإدارة جلنة 

الدعوة الإلكرتونية

9)113( ــ يوليو 2012 ــ �شعبان 81433 )113( ــ يوليو 2012 ــ �شعبان 1433

�لتعريف بالإ�صالم



»التقـــوى هـــي طريق املوؤمن لنيـــل ر�شا اهلل 

عـــز وجـــل، واأي�شـــر ال�شبـــل للح�شـــول على 

كـــل خـــري وبر، ولذلـــك اأمر اهلل بهـــا النا�ص 

عامة واملوؤمنـــني خا�شة، وو�شى بها الأنبياء 

قومهم«.

جاء ذلك خالل حما�شرة حتت عنوان »تقوى 

اهلل« للداعيـــة الفلبينيـــة روحاميـــدة عبا�ص 

مريو يف الرحلة الثقافية التي نظمتها الإدارة 

الن�شائية للتعريـــف بالإ�شالم- فرع اجلهراء 

اإىل حديقة الق�شـــر الأحمر، وح�شرها 20 

من املهتديات اجلدد من اجلالية الفلبينية- 

لغـــة التجالوج - واإحـــدى الأخوات من غري 

امل�شلمـــات، واأكدت مريو على مفهوم التقوى 

قائلـــة: التقـــوى، كمـــا قـــال الإمـــام علي بن 

اأبـــي طالـــب ر�شـــي اهلل عنـــه، اخلـــوف من 

اجلليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، 

وال�شتعـــداد ليوم الرحيـــل، م�شرية اإىل اآثار 

العمـــل بتقوى اهلل عز وجل يف ال�شر والعلن، 

َرًجا   يَْجَعل لنَُّه خَمْ
َ نَّ
قال تعاىل: {َوَمن يَتنَِّق اهلل

َويَْرُزْقـــُه ِمْن َحيْـــُث َل يَْحتَ�ِشـــُب}، فالتقوى 

�شبيل جناة العبد يف الدنيا والآخرة، وحثت 

احل�شور علـــى اتباع ال�شبل التي توؤدي اإليها 

بالقـــول احل�شن واخللق القـــومي حتى يي�شر 

اهلل عـــز وجل لنـــا اأمورنـــا ويفـــرج كرباتنا، 

ويو�شع اأرزاقنا.

ويف نهايـــة الربنامـــج ان�شمـــت الأخت غري 

امل�شلمـــة اإىل اأخواتهـــا املهتديـــات الالئـــي 

�شبقنها لالإ�شالم فاأ�شهـــرت اإ�شالمها، تاأثًرا 

باملحا�شـــرة التي األقتهـــا الداعية عن تقوى 

اهلل، وتقدمـــت املهتديـــات بال�شكـــر للجنـــة 

لهتمامها بهن وتوعيتهن باأمور دينهن.                              

فرع خيطان في معرض 
»اهلل.. اهلل.. في أصحابي«

�شـــارك فرع خيطـــان يف املعر�ص املقـــام مبدر�شة العبدليـــة التابعة 

لوزارة الرتبية مبنطقـــة الفروانية التعليمية (التوجيه الفني للرتبية 

الإ�شالميـــة)، وبهذه املنا�شبـــة �شرح مدير الفرع حمدان النبهان باأن 

امل�شاركة تاأتي بناء على دعوة من اإدارة املعر�ص، حيث مت تخ�شي�ص 

فقرة للجنة التعريف بالإ�شالم مت التطرق خاللها لن�شاطات اللجنة 

واملهـــام الدعوية امللقاة على عاتقها من خـــالل دعوة غري امل�شلمني 

والو�شائل امل�شتخدمة يف ذلك والتعريف مب�شرية اللجنة منذ ن�شاأتها 

يف العـــام 1978م، ومـــا مت اإجنازه من عدد حـــالت اإ�شهار الإ�شالم 

التي بلغت اأكرث من 56 األف مهتٍد ومهتدية، م�شرًيا اإىل اأن املعر�ص 

ا من البهجة وال�شعادة. �شهد حالة اإ�شهار اإ�شالم مما اأ�شاف جوًّ

واختتم الفرع م�شاركته بتوجيه ال�شكر للقائمني على املعر�ص وخا�شة 

املوجه الأول للرتبية الإ�شالمية هادي املري ومديرة مدر�شة العبدلية 

املتو�شطـــة بنات ح�شة ال�شهيل حل�شن ا�شتقبالها واهتمامهاباأن�شطة 

اللجنـــة، ورئي�شـــة ق�شم الرتبيـــة الإ�شالمية مبدر�شـــة ال�شيماء بنت 

احلارث  ابت�شام ال�شهيل لرعايتها وترتيبها جلناح اللجنة.

ويف نهايـــة املعر�ـــص مت تكرمي فرع اللجنة ممثاًل يف مديرها حمدان 

النبهـــان مـــن قبل الأ�شتـــاذ واملوجه الأول للرتبيـــة الإ�شالمية هادي 

املري الذي اأثنى على اللجنة وعملها الدعوي.

يذكـــر اأن جنـــاح التعريف بالإ�شالم قد لقى ترحيًبا كبرًيا من جميع 

امل�شاركـــني يف املعر�ـــص ملـــا متيـــز به من تفـــرد يف عر�ـــص الو�شائل 

الدعوية التي تقوم بها اللجنة بدعوة غري امل�شلمني اإىل الإ�شالم.

اأقامـــت الإدارة الن�شائية للجنة التعريـــف بالإ�شالم- فرع اجلهراء- 

نـــدوة دعوية للعامالت من اجلن�شيات الهندية والفلبينية للم�شلمات 

وغري امل�شلمـــات بالتعاون مع مركز بزيع اليا�شني، حتت عنوان »من 

خالـــق الكون«، وذلك بعديد من اللغات لأكرث من داعية من داعيات 

الفـــرع، حيـــث تناولـــن يف حديثهـــن الكـــون واأ�شراره وكيـــف اأن اهلل 

�شبحانـــه وتعاىل هو اخلالق لهذا الكـــون ول خالق له �شواه، فهناك 

فـــرق بني قدرة اهلل �شبحانه وتعاىل علـــى اخللق، وبني من ل يخلق 

واإن �شماه اأ�شحاب العقائد الأخرى اإلًها اأو اأي ا�شم اآخر.

وا�شتعر�شت الداعيات يف الندوة �شوًرا لعظمة قدرة اخلالق واآياته، 

منهـــا اأن النجـــوم والكواكـــب والأجـــرام ال�شماوية ت�شـــري وفق نظام 

يحفظها من ال�شطدام، كما اأن الليل ل ي�شبق النهار ول النهار �شابق 

الليـــل، بل اإن اهلل �شبحانه وتعاىل هـــو املم�شك لل�شموات واحلافظ 

لهـــا، كل ذلك وفق نظام يدلنـــا على عظمة وقدرة اخلالق عز وجل، 

ْم َخلَُقوا 
َ
اِلُقـــوَن اأ ْم ُهُم اخْلَ

َ
ْم ُخِلُقوا ِمْن َغرْيِ �َشـــْيٍء اأ

َ
قـــال تعـــاىل: {اأ

ْر�َص بَل لنَّ يُوِقنُوَن}، ويف ختام الندوة قامت الداعيات 
َ
َمَواِت َواْلأ ال�شنَّ

بتوزيع احلقائب الدعوية على امل�شلمات وغري امل�شلمات.

من جهتها قامت م�شوؤولة املركز بتكرمي الداعيات واإهدائهن الهدايا 

الرمزيـــة، مثمنـــة الدور الدعـــوي الذي تقـــوم بـــه الإدارة الن�شائية 

باجلهراء، على وعد اأن يتكرر هذا الن�شاط.

إشهار إسالم بعد محاضرة فلبينية عن التقوى

بالتعاون مع مركز بزيع �ليا�صني

»من خالق الكون؟«.. 
ندوة لنسائية الجهراء 

نظـــم ق�شـــم املهتديـــات اجلـــدد يف ال�شوؤون 

الن�شائيـــة بلجنـــة التعريـــف بالإ�شالم حفاًل 

لتكـــرمي الفائزيـــن وامل�شاركـــني يف م�شابقة 

حفـــظ القراآن الكـــرمي التي اأقامهـــا الق�شم 

يف  الهنديـــة  املدر�شـــة  وطالبـــات  لطـــالب 

الثقافـــة  ق�شـــم  مـــع  بالتعـــاون  اجلابريـــة 

الإ�شالميـــة فيها، وقد كانـــت امل�شابقة على 

8 م�شتويات خمتلفة، �شارك فيها 70 طالًبا 

وطالبـــة، وفـــاز منهـــم 33 طالًبـــا وطالبة.. 

ح�شـــرت احلفـــل م�شوؤولة ق�شـــم املهتديات 

جناة الطويل وم�شوؤولة اخلدمة الجتماعية 

فائقة الكندري وم�شوؤولة الدعوة الإلكرتونية 

والإعالم عائ�شة بورحمة.

بـــداأ احلفل باآيات مـــن الذكر احلكيم، تالوة 

عطرة من اأحد الطالب الفائزين يف امل�شابقة، 

ثم األقت كلمة احلفل م.عائ�شة بورحمة قالت 

فيهـــا: حتر�ص جلنة التعريف بالإ�شالم على 

التعاون الدائم بينها وبني املدار�ص الأجنبية 

لإقامـــة مثل هذه الأن�شطـــة، وذلك لت�شجيع 

الطلبـــة والطالبات يف هـــذه ال�شن، وخا�شة 

غـــري الناطقـــني باللغـــة العربية علـــى تالوة 

القـــراآن الكرمي وحفظه حتـــى ي�شهل عليهم 

قراءتـــه عنـــد الكـــرب، ونحن بدورنـــا ن�شجع 

الطلبة والطالبات واأنف�شنا اأي�ًشا لي�ص فقط 

علـــى حفظ القراآن، بل علـــى فهمه واتخاذه 

منهًجـــا حلياتنا لرنتقـــي باأخالقنا واأنف�شنا، 

فهو بحق منهج حياة. 

بعـــد ذلك األقت الداعية نفي�شة عبدال�شكور 

كلمـــة جلنـــة التحكيم، ثم األقـــت زرينة �شيد 

كلمـــة املدر�شة الهندية، حيـــث �شكرت فيها 

جلنـــة التعريف بالإ�شالم علـــى هذا التعاون 

امل�شتمـــر بينها وبـــني املدر�شـــة، م�شرية اإىل 

اأن اإدارة املدر�شـــة تاأمـــل ا�شتمراريـــة هـــذا 

التعاون لإفـــادة الطلبة والرتفاع مب�شتواهم 

ال�شرعي.. اختتمت امل�شابقة بتكرمي الفائزين 

والفائزات واأع�شاء املدر�شة الهندية.

بالتعاون مع �ملدر�صة �لهندية باجلابرية

70 طالًبا في مسابقة حفظ القرآن الكريم
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عـــادت اإىل اأر�ـــص الوطن رحلة عمـــرة املهتدين اجلـــدد واجلاليات 

الإ�شالميـــة التـــي �شريتها جلنـــة التعريـــف بالإ�شالم حتـــت عنوان 

“املتحابـــون يف اهلل”، وذلك على نفقة اآل العجيل الكرام للعام الرابع 
على التـــوايل، حيث ا�شطحبهم خالل الرحلة طاقم دعوي وخدمي 

مميز يقوم على خدمتهم.

وقـــال مدير اإدارة احلج والعمرة بلجنـــة التعريف بالإ�شالم املحامي 

منيـــف العجمي بهـــذه املنا�شبة: اإن هـــذه الرحلة هـــي الرابعة التي 

ت�شريهـــا اللجنة على نفقة اآل العجيـــل الكرام، حيث يقومون �شنويًّا 

بت�شيـــري رحلة عمرة للمهتدين اجلـــدد واجلاليات الإ�شالمية، وذلك 

لتقويـــة الوازع الديني لـــدى املهتدي اجلديـــد، وتعريفه ب�شعرية من 

�شعائر الإ�شالم، متهيـــًدا لق�شاء الركن اخلام�ص من اأركان الإ�شالم 

وهـــو احلـــج الـــذي تهفـــو اإليه قلـــوب املهتديـــن اجلـــدد منذ حلظة 

اإ�شالمهم.

واأ�شـــار العجمـــي اإىل اأن الرحلة يتم الإعـــداد والرتتيب لها كل عام، 

بحيث تتميز كل عام عن �شابقه، فهذا العام مت اختيار طاقم اإداري 

ودعوي رافق املعتمرين منذ النطالق اإىل حني العودة، كما ا�شتملت 

على برنامج اإمياين يف مكة املكرمة واملدينة املنورة، فبمجرد ارتداء 

مالب�ـــص الإحرام لهجت األ�شنة املعتمرين بالتكبري والتهليل، �شاكرين 

اهلل �شبحانه وتعاىل اأن مننَّ عليهم بالتوفيق لأداء العمرة، ثم توجهوا 

بالدعـــاء لآل العجيـــل الكرام الذين كانوا �شبًبا بعد اهلل عز وجل يف 

بلوغهم هذه الأماكن املقد�شة.

واختتـــم العجمي ت�شريحـــه مثمًنا الدعم وامل�شاهمـــة ال�شنوية التي 

يقدمهـــا اآل العجيـــل الكرام لتحقيق اأمنية هـــوؤلء يف ق�شاء منا�شك 

العمـــرة، وكذلـــك دورهم املميز جتاه اللجنـــة وحر�شهم على متابعة 

اأن�شطتها وفعالياتها وامل�شاركة فيها.  

“المتحابون في اهلل”.. عمرة العجيل الرابعة

�شورة تذكارية قبل املغادرة

زيارة جبل عرفات

زيارة امل�شعر احلرام مبزدلفة

عودة املعتمرين حاملني ماء زمزم

زيارة منى

زيارة جبل النور

ترديد دعاء ال�شفر قبل بدء الرحلة

مقربة �شهداء اأحد

ارتداء الإحرامات ا�شتعداًدا لق�شاء املنا�شك

املتطوع عبدالرحمن ال�شبيعي يوزع الإحرامات
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د�شـــن �شفـــري خـــادم احلرمـــني ال�شريفني 

يف الكامـــريون حممـــود بـــن ح�شني قطان 

ر�شميًّـــا مركـــز خادم احلرمـــني ال�شريفني 

امللك عبـــداهلل بن عبدالعزيـــز الإ�شالمي 

يف قريـــة بابنكي القريبة من مدينة بامندا 

الكامريونية، الذي اأمر امللك باإقامته على 

نفقته اخلا�شة. 

وفـــور و�شـــول ال�شفـــري قطـــان اإىل مقـــر 

املركـــز ق�ـــص ال�شريـــط اإيذاًنـــا بافتتاحه 

وجتـــول ومرافقـــوه يف اأرجائـــه وا�شتمعوا 

اإىل �شـــرح عن حمتوياته واألقى عمدة توبا 

�شوفا ميجـــي ا�شتان�شلو�ص كلمة قدم فيها 

ال�شكـــر خلـــادم احلرمـــني ال�شريفني على 

تكفله باإجـــراء العملية اجلراحية الناجحة 

للطفلتـــني رحيمـــة وحميدة، لفًتـــا اإىل اأن 

ذلـــك احلدث كـــان بعد ف�شـــل اهلل تعاىل 

وتوفيقـــه مـــن اأ�شباب دخـــول اأهايل قرية 

بابنكي يف الإ�شالم. 

عقـــب ذلـــك األقـــى امل�شـــرف العـــام علـــى 

املركـــز اأحمـــد الفار�ـــص كلمة اأ�شـــاد فيها 

مبـــا يوليه خـــادم احلرمـــني ال�شريفني من 

اهتمام ورعاية اإن�شانية ملن يحتاج اإليها يف 

اأنحاء املعمـــورة، واأو�شح اأن املركز يحتوي 

علـــى م�شجـــد يت�شع حلـــوايل 600 م�شل 

وم�شتو�شـــف به غرفة للطبيـــب و�شيدلية 

وخمتـــرب وغرفـــة ولدة و�شالـــة ا�شتقبال 

ومدر�شـــة بها 6 ف�شـــول درا�شية للمرحلة 

البتدائيـــة يدر�ص بها اأكرث من 130 طالًبا 

وطالبـــة ومبنـــى اإدارة للمدر�شـــة و�شكـــن 

للداعية. 

 بعـــد ذلـــك �شاهـــد اجلميـــع عـــدًدا مـــن 

الأنا�شيـــد الإ�شالمية التـــي قدمها اأطفال 

قريـــة بابنكـــي، ثـــم األقـــى �شفـــري خـــادم 

احلرمـــني ال�شريفني يف الكامـــريون كلمة 

نقـــل فيها حتيات ومتنيات خادم احلرمني 

ال�شريفني، وحتدث عن ق�شة اإن�شاء املركز 

يف قرية بابنكي التـــي بداأت عام 2007م، 

وقال عندما ولـــدت يف بابنكي طفلتان يف 

و�شـــع ملت�شق واأطلع امللـــك عبداهلل على 

حالة الطفلتني مل ينظر اإىل جن�شيتهما اأو 

ديانتهمـــا ولكنه نظـــر اإىل العمل الإن�شاين 

م�شرت�شًدا يف ذلك بتعاليم الدين ال�شالمي 

الـــذي يدعو اإىل الرحمـــة والإخاء ومد يد 

العون اإىل من يحتاج اإليه. 

واأ�شـــاف قائـــاًل وعنـــد عودتهمـــا اأعلنـــا 

واأهـــل القريـــة اإ�شالمهم جميًعـــا مما دعا 

امللـــك عبداهلل بن عبدالعزيـــز عند بلوغه 

اخلـــرب اأن ي�شدر توجيهاتـــه باإن�شاء املركز 

على نفقتـــه اخلا�شة وكذلك ا�شت�شافته لـ 

100 حـــاج لأداء فري�شة احلج على نفقته 

اخلا�شة.

تغريم شركة أمريكية 5 ماليين 
دوالر إلهانتها مسلمة

ذكـــر قرار �شـــادر عن قا�ص اأن هيئة حملفـــني منحت 5 ماليني دولر 

لمـــراأة يف كان�شا�ص �شيتي حتولت من امل�شيحية اإىل الإ�شالم كتعوي�ص 

عـــن اأ�شـــرار حلقت بهـــا بعـــد اأن وجدت هيئـــة املحلفـــني اأن عمالق 

الت�شالت »ايه.تي اند تي« خلقت بيئة عمل عدائية لها بعد اعتناقها 

الإ�شالم.

واأقامـــت �شوزان ب�شري (41 عاًما)، وهـــي اأم، دعوى على »ايه. تي اند 

تي« عما و�شفته بنمط ال�شلوك العدائي والتمييزي من قبل م�شرفيها 

والذي بداأ عندما اعتنقت الإ�شالم يف 2005 بعد �شت �شنوات من بدء 

عملها يف ال�شركة كفنية �شبكة عمل، وقالت حماميتها اإمي كومبان اإنه 

بعدمـــا بداأت ب�شري يف ارتداء احلجاب وح�شـــور �شالة اجلمعة اأطلق 

عليهـــا مدراوؤهـــا وزمالوؤها يف العمل األقاًبا من بينهـــا اإرهابية، وقالوا 

لها اإنه �شتدخل النار.

المسلمون أكثر من 
اليهود في أمريكا

ذكر اإح�شاء لالأديان يف الوليات املتحدة اأن عدد 

امل�شلمـــني الأمريكيني ارتفع اأثناء العقد املا�شي 

ليفـــوق عـــدد اليهـــود للمـــرة الأوىل يف معظـــم 

مناطـــق الغرب الأو�شط وجـــزء من اجلنوب يف 

حني فقدت معظم الكنائ�ص الرئي�شية اأتباعها.

وقال ديل جونز الباحث الذي �شارك يف الدرا�شة 

التـــي اأجرتهـــا جمعيـــة الإح�شائيـــني للهيئـــات 

الدينيـــة الأمريكيـــة اإن عـــدد معتنقـــي الإ�شالم 

زاد اإىل 2.6 ماليـــني يف عام 2010 من مليون 

واحـــد يف عام 2000 مدعوًما بالهجرة واعتناق 

الإ�شالم.

واأ�شـــارت البيانات اإىل اأن حوايل 55 باملائة من 

الأمريكيني يح�شرون الطقو�ص الدينية بانتظام، 

وباملقارنة تقدر معظم ال�شتطالعات اأن حوايل 

85 باملائـــة مـــن الأمريكيـــني يعتنقـــون العقيدة 

الدينية رغم عدم ح�شور الطقو�ص. 

وذكرت الدرا�شة اأن حوايل 158 مليون اأمريكي 

جـــرى ت�شنيفهم على اأنهـــم ل ينتمون لأي دين، 

وبـــني الديانـــات الرئي�شية ك�شـــف الإح�شاء اأن 

عـــدد الكاثوليك وهم اأكرب كتلـــة دينية انخف�ص 

5 باملائـــة اإىل 58.9 ماليـــني خـــالل ال�شنوات 

الع�شر.

اهتداء 13 صينًيا 
لإلسالم بالرياض

اأ�شرف املكتـــب التعاوين للدعوة والإر�شاد 

وتوعيـــة اجلاليـــات بحـــي ال�شويدي غرب 

مدينة الريا�ص على اإجراءات دخول ثالثة 

ع�شـــر �شينيًّـــا يف الإ�شالم خـــالل امللتقى 

الأ�شبوعي للجالية ال�شينية الذي اأقيم يف 

قاعة املحا�شرات يف املكتب، اأو�شح مدير 

املكتـــب ال�شيـــخ عبدالرحمن بـــن عبداهلل 

العجالن اأن اإ�شالم هـــوؤلء ال�شينيني جاء 

بعـــد ح�شورهـــم در�ًشـــا باللغـــة ال�شينية، 

حيـــث مت تلقينهم ال�شهادتـــني، وذلك بعد 

�شرح مبادئ الإ�شالم وتعاليمه وحما�شنه. 

»التعاون اإلسالمي«: استمرار 
تصاعد اإلسالموفوبيا في أوروبا

اأكد الأمـــني العام ملنظمة التعاون الإ�شالمي الدكتور اأكمل الدين 

اإح�شـــان اأوغلو اأن ما يعرف بالإ�شالموفوبيـــا اأو العداء لالإ�شالم 

اآخذ يف الزدياد، جمدًدا حتذيره من �شعود اليمني املتطرف عرب 

�شناديـــق القرتاع يف بع�ص الـــدول الأوروبية، جاءت ت�شريحات 

الأمني العام يف الوقت الذي ي�شع فيه مر�شد الإ�شالموفوبيا يف 

املنظمة اللم�شات الأخرية على التقرير اخلام�ص حول النتهاكات 

التي تتعر�ص لها الأقليات امل�شلمة يف الغرب وبقية اأنحاء العامل، 

لي�شمل الفرتة بني مايو2011م واإبريل 2012.

 مـــن جهة ثانيـــة اأ�شدرت منظمـــة العفو الدولية تقريـــًرا اأكدت 

فيـــه ازديـــاد حالـــة العداء التـــي تواجههـــا الأقليـــات امل�شلمة يف 

بع�ـــص الدول الأوروبية وغريها مثل الدمنارك وهنغاريا وهولندا 

واأ�شرتاليا وال�شويد و�شوي�شرا.

أول قس صيني 
بموافقة بيكين 

والفاتيكان
ذكـــرت و�شائـــل اإعالم الفاتيكـــان اأن ال�شني 

ر�ّشمت اأ�شقًفـــا باأبر�شية جنوب غرب البالد 

بعد م�شادقة من جانب كل من بيكني وروما، 

فى اإ�شـــارة اإىل حت�شن العالقـــة بني كل من 

ال�شـــني والفاتيكان، ون�شـــر املوقع الإخبارى 

للفاتيكـــان علـــى الإنرتنـــت اأنـــه مت تر�شيـــم 

الق�ص جوزيف ت�شني جوجنوا اأ�شقًفا لكني�شة 

نانت�شوجن فى مقاطعة �شيت�شوان فى مرا�شم 

ح�شرها 800 �شخ�ص.

مغني راب أمريكي يقدم محاضرة 
عن اإلسالم

األقـــى مغنـــي الـــراب الأمريكي، نابليـــون �شابًقـــا، الداعية مطاوع يا�شـــني حاليًّا، 

حما�شـــرة يف م�شت�شفى امللـــك عبدالعزيز بالأح�شاء حتـــدث فيها عن حياته قبل 

الإ�شـــالم وبعده، وكيف اأنقـــذه الإ�شالم من بني اأح�شان الع�شابات والرثاء والبذخ 

ليحمل م�شعل الدعوة اإىل اهلل عز وجل، واأكد الداعية يا�شني اأن ال�شهرة والأموال 

التي جناها من الغناء مل تعد ت�شاوي �شيًئا يف مقابل ال�شالم الداخلي الذي يعي�شه 

مع نف�شه، م�شرًيا اإىل اأنه مل يجد ال�شالم احلقيقي اإل بعد دخوله الإ�شالم، وقال 

رئي�ص اللجنة الدينية بامل�شت�شفى الدكتور عادل احليدان: املحا�شرة كانت م�شوقة 

وجذبـــت كثرييـــن خا�شة من غري امل�شلمني، لأن من األقاها �شخ�شية معروفة على 

م�شتوى العامل.

جدير بالذكر اأن يا�شني قبل اإ�شالمه كان �شاحب �شعبية كبرية وعمل �شمن فرقة 

اأطلقت على نف�شها »خارج القانون«، وبعد دخوله الإ�شالم اأعلن اعتزال الغناء.

"مكرمة ملكية" سعودية تسهم 
في إسالم قرية كاميرونية بالكامل

15)113( ــ يوليو 2012 ــ �شعبان 141433 )113( ــ يوليو 2012 ــ �شعبان 1433

�لعامل �لإ�صالمي



منذ اأن فتحـــت �شهيتي للقراءة واقتناء الكتب 

ت�شتهوينـــي  امل�شاجـــالت واملناظـــرات  كانـــت 

ملـــا فيها مـــن روح التحدي واملبـــارزة الفكرية 

وحتقيق املتعة من خالل الوقوف على مهارات 

العقـــل يف تفنيـــد قـــول اخل�شـــم وا�شتظهـــار 

املناظـــر والأدلـــة علـــى اأقوالـــه.. ويف مكتبتي 

كتـــب متخ�ش�شة من جميـــع املناظرات قدمًيا 

وحديًثا، يف مو�شوعات متنوعة ومن اأ�شهرها 

كتـــاب اأنـــور اجلنـــدي »امل�شاجـــالت واملعارك 

الأدبيـــة يف جمال الفكـــر والتاريخ واحل�شارة 

واللغة«.

ماذا حدث يف فندق الريجن�شي بالكويت العام 

املا�شـــي وبح�شـــور جمـــع من ال�شبـــاب ذكوًرا 

واإناًثا من املهتمني باملعرفة واملتعط�شني للعلم، 

وكان �شيف ريجن�شي هو الدكتور عمر �شريف 

رئي�ص اأق�شام اجلراحة بكلية الطب جامعة عني 

�شم�ـــص، واختري املدر�ص املثـــايل على م�شتوى 

جامعـــة عـــني �شم�ـــص عـــام 1984 والطبيب 

املثـــايل على م�شتوى اجلمهورية عام 1988.. 

من اأهم كتبه كتاب »املخ ذكر اأم اأنثى؟« وتناول 

فيه الفـــوارق الت�شريحيـــة والوظيفية بني مخ 

الرجـــل ومخ املراأة وانعكا�ص ذلك على اأ�شلوب 

تفكـــري وم�شاعـــي و�شلوك كل مـــن اجلن�شني، 

قلـــت للدكتـــور لقـــد اأزعجني جتنـــي الطبيبة 

العلمانية املتطرفة نوال ال�شعداوي قبل ع�شر 

�شنـــوات عندما قالت يف قنـــاة »اجلزيرة« اإنها 

�شرحـــت مخ الرجـــل واملراأة علـــى ال�شواء فلم 

جتد فرًقا!! فقال الدكتور: »ت�شدق قولها هذا 

هو �شبب تاأليفي لهذا الكتاب«.

وكتـــاب الدكتور الثاين هو »رحلة عقل.. العلم 

يقـــود اأ�شر�ص املالحـــدة لالإميـــان« واملق�شود 

بامللحد ال�شري اأنتوين فلو من جامعة كيمربدج 

بعـــد 60 عاًمـــا مـــن الإحلاد، وقـــد طبع هذا 

الكتاب املرتجم مع درا�شة عمرو �شريف عليه 

اأربع مرات يف �شنته الأوىل، وقمت بعر�شه يف 

رم�شان العام قبل املا�شي يف برناجمي »بيني 

وبينكـــم«، فكان ذلك �شبـــب توا�شلي معه، اأما 

كتابه الثالث ف�شدر يف اأ�شابيع الثورة امل�شرية 

وهـــو »كيف بداأ اخللـــق؟«، وهو جمهود علمي 

�شتاذ الفل�شفة الدكتور خالد فرج 
ُ
متـــني جعل اأ

يقـــول لو كـــان بيدي لقررت تدري�ـــص كتبك يا 

دكتـــور �شريف يف اجلامعـــة، حيث مل اأقراأ يف 

املكتبـــة العربية مـــن تناول هـــذه املو�شوعات 

بهذا العمق يف حدود علمي.

وكانـــت هذه هي الزيارة الأوىل للدكتور عمرو 

�شريـــف للكويت، وحتدث عـــن اأ�شباب الزيارة 

وطموحـــه من امل�شـــروع العلمي الـــذي يتبناه، 

وكان طرحه تفاعليًّـــا مع ال�شباب، وبني موقع 

مو�شـــوع معركة الإحلـــاد من تلـــك ال�شاعات 

املمتعة واحلوار الرثي. 

رحلة عقل

هناك فوارق ت�شريحية وظيفية 
بني مخ الرجل واملراأة 
فلكل تفكريه و�شلوكه
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بيني وبينكم

د. حممد �لعو�صي
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تتميـــــــز دولـــــــة �لكويت بريادتها يف �لأعمال �خلريية، فكل يوم ن�صـــــــهد فيـــــــه ميالد عمل خريي 

جديد باأفكار جديدة مبتكرة، تخفف معاناة وحاجة �ملاليني، �صو�ء د�خل هذ� �لبلد �ملعطاء 

�أو خارجه.. وجلنة �لرحمـــــــة للخدمات �لطبية من �للجان �لعاملة يف �ملجال �خلريي، وهي 

تنطلق من مبد�أ �إ�صـــــــالمي و�إن�صـــــــاين ينبع من تعاليم ديننا �لإ�صالمي �حلنيف �لقائم على 

�لعطف على �لفقر�ء، ومتكني مبـــــــد�أ �لتكافل �لجتماعي بني �أفر�د �ملجتمع، بغ�س �لنظر 

ا تقدمي �لعالج  عن �نتماء�تهم وجن�صـــــــياتهم، وبذل �ل�صدقات للفقر�ء و�ملحتاجني، و�أي�صً

�ملجاين ل�صريحة كبرية ت�صهم يف خدمة وبناء هذ� �ملجتمع.

و»�لب�صـــــــرى« �إذ ت�صلط �ل�صـــــــوء على هذه �للجنة �ملباركة وعملها و�أهد�فها و�جلهود �لتي 

تقوم بها لتقدمي �خلدمات �لعالجية �ملجانية للعمالة �لفقرية يف �لكويت و�لتي تقدر  

بـــــــالآلف.. كان لها هذ� �للقـــــــاء مع مدير جلنة �لرحمة �لطبية �لدكتور �صـــــــالح مال 

�هلل.

كيف بد�أت فكرة �إن�صاء جلنة �لرحمة �لطبية؟ 

فكـــرة الإن�شـــاء ارتبطت بـــالأخ حممد الأن�شـــاري الذي تبناهـــا، ودعمتها جلنة 

التعريف بالإ�شالم، وانطلقت منذ 8 �شنوات ب�شكل متوا�شع بفعالية اأو فعاليتني 

�شنويًّا، ثم تطورت عرب مراحل اإىل اأن ا�شتلمتها يف عام 2009م، وبداأت اأ�شع 

منظوًرا لعملها لتطويرها وو�شع اأ�ش�ص معينة للعمل يف برناجمها.

فقـــد بداأنا يف 2009م بتنظيم العمل الإداري واملايل لهذه اللجنة، وو�شعنا 

هيكاًل متكاماًل لها، ومازال هذا الت�شور يف البداية، وناأمل اأن ي�شل لتحقيق 

اأهدافه يف امل�شتقبل القريب، ويف عام 2010م راأينا �شرورة ا�شتقالل جلنة 

الرحمة، وهي تعمل حتت مظلة جمعية النجاة اخلريية وبداأنا ن�شكل جلان 

عمل، وفرًقا متخ�ش�شة.

ما �لأهد�ف �لتي قامت من �أجلها �للجنة؟

هـــذه اللجنة قائمة لتقدمي اخلدمات الطبية للعمالة الوافدة غري القادرة على 

دفع م�شاريف العالج، وهذه العمالة كثرية يف الكويت، بالإ�شافة اإىل اإي�شال 

املفهوم الإن�شاين للدين الإ�شالمي واإي�شال القيم الطيبة املوجودة فيه لكثري 

من العمالة الوافدة املوجودة، �شواء امل�شلمة  وغري امل�شلمة.

ودور اللجنة يتمثل يف اإي�شال اخلدمة الطبية 

مـــن خالل الك�شـــف اأو الت�شخي�ـــص املبدئي 

للعمالـــة الوافدة يف اأماكن �شكنهم من خالل 

فريـــق طبي تنظيمـــي، وحتـــاول اللجنة من 

خالل هـــذه الزيارات �شبه ال�شهرية معاجلة 

العـــدد املتقدم لها عـــن طريق تقدمي العالج 

والأدوية، اأو الك�شف فقط.

هل هناك �صـــــــر�ئح معينة تقـــــــوم �للجنة 

بخدمتها؟ 

ل توجد لدينـــا �شريحة معينة، فنحن نخدم 

كـــل ال�شرائـــح املوجـــودة بغ�ـــص النظـــر عن 

اجلن�شية والديانـــة وال�شكل واللون، فلي�شت 

لدينـــا تفرقة يف هـــذا املو�شوع، فنحن نقدم 

اخلدمـــة الإن�شانيـــة اأوًل، فالإن�شـــان يهمنا 

بالدرجة الأوىل، وخ�شو�ًشا اأن هذا الإن�شان 

جـــاء اإىل الكويـــت ليقـــوم بعمـــل يخدم هذا 

الوطن.

كيف تـــــــرون �أثر �ملخيمـــــــات �لطبية �لتي 

تقيمونها على �لأ�صخا�س �لذين تقومون 

على خدمتهم؟ 

اإذا راأيـــت البت�شامـــة التـــي ترت�شـــم علـــى 

وجوههم بعد الك�شف والعالج �شتدرك مدى 

اأثـــر هذه املخيمات على هـــوؤلء الأ�شخا�ص، 

فهـــم �شعداء بهـــذه اخلدمة التـــي تقدم لهم 

باملجان، خا�شة اأننا نذهب اإىل مقر �شكنهم، 

اأو اإىل مناطقهـــم النائيـــة لنقـــدم لهـــم هذه 

اخلدمـــة، وكذلك باملعاملـــة الطيبة، ثم اإنهم 

ياأخـــذون الدواء بدون مقابـــل، وميكن اأي�ًشا 

مراجعتنـــا يف اأي وقت، وجتد الروح املعنوية 

لديهـــم مرتفعة، وابت�شامـــة ال�شكر وا�شحة، 

ويكفي �شعوره باأن هناك اأ�شخا�ًشا ي�شعرون 

بـــه كاإن�شان له متطلبـــات واحتياجات ينبغي 

توفريها له.

هذه �خلدمة �ملقدمة للعمالة.. هل تقدم 

با�صـــــــم �لإن�صـــــــانية �أم با�صـــــــم �لدين حتى 

ت�صل �لر�صالة �ملر�د تو�صيلها �إليهم؟ 

هذه اخلدمة تقدم با�شم دولة الكويت اأوًل.. 

لأننـــا نعمل يف الكويـــت، وبا�شم الدين اأي�ًشا 

كـــون الكويت دولـــة اإ�شالميـــة، فالتعامل مع 

هوؤلء املقيمني هو من القيم التي مت اأخذها 

مـــن الدين الإ�شالمي، كما تقدم اأي�ًشا با�شم 

العمل اخلريي موجود على اأر�ص الكويت.

ما �خلطو�ت �لتح�صريية لكل خميم؟

كل خميم طبي نقوم به نعمل له خطة معينة، 

فيوجـــد لدينا اجتماع للفريق التنظيمي قبل 

املخيم كـــل اأ�شبوعـــني، والفريـــق التنظيمي 

بعـــد ذلك يذهب للموقـــع الذي �شيتم اإجراء 

العمل فيـــه ملعاينته، والتجهيـــزات اخلا�شة 

باملخيـــم الطبي، وت�شجيـــل الطالبني للعالج 

من خـــالل ك�شـــوف واإدخالهـــا يف احلا�شب 

الآيل، ثـــم حتديـــد يـــوم لإجـــراء الك�شـــف 

والفح�ـــص، ويف�شل اأن يكـــون يوم اإجازة من 

ال�شاعة ال�شابعة �شباًحا اإىل ال�شاعة الثالثة 

ع�شًرا.

يف هذا اليوم يكـــون الفريق العامل موجوًدا 

من ال�شاعـــة ال�شابعة �شباًحا لو�شع الأدوية 

وجتهيزهـــا لل�شـــرف، ويكـــون الأ�شخا�ـــص 

املخت�شـــون بفح�ـــص ال�شكـــر موجوديـــن مع 

الأجهـــزة، وكذلـــك الأ�شخا�ـــص املخت�شـــون 

بفح�ص ال�شغـــط، فيقوم العامـــل بالذهاب 

اإىل املوظف املخت�ـــص لأخذ رقم، ثم يذهب 

اإىل ميـــزان الـــوزن ثـــم فح�ـــص ال�شغط ثم 

ال�شكـــر ثم الكولي�شرتول ثم يدخل على اأحد 

الدكاتـــرة املخت�شني، وبعـــد ذلك يذهب اإىل 

ال�شيدليـــة لأخـــذ الدواء باملجـــان، ثم ياأخذ 

وجبة �شغرية باملجان اأي�ًشا.

واأي حالة م�شتع�شية اأو متدهورة يقوم اأحد 

املتطوعـــني باأخذهـــا والذهاب بهـــا لأقرب 

م�شت�شفـــى حكومـــي، اأمـــا احلـــالت التـــي 

حتتـــاج اإىل متابعـــة فيكـــون هنـــاك ات�شال 

بـــني الفريق التنظيمـــي وال�شخ�ص املري�ص، 

وهنـــاك اأ�شخا�ص يطلبون دواء غري موجود، 

فبعـــد املخيم نقـــوم بتو�شيله اإليـــه، وهناك 

اأ�شخا�ـــص قمنـــا بت�شليمهم بع�ـــص الأجهزة 

لل�شكـــر وال�شغط، واأعطيناهم هذه الأجهزة 

باملجان.

 كيف يتم �لإعالن عن �ملخيم؟ 

يكـــون هنـــاك خرب متهيدي ين�شـــر يف اأغلب 

ال�شحـــف ي�شـــدر عن اللجنـــة، يحدد مكان 

وزمـــان اإقامـــة املخيـــم، كمـــا يقـــوم الفريق 

التنظيمـــي با�شتقبـــال ال�شخ�ـــص لت�شجيـــل 

اأ�شمائهـــم من خالل ك�شف كامـــل مع اأرقام 

تلفوناتهم مع البطاقات املدنية، ويتم حتديد 

يوم الفح�ص بالإ�شافة اإىل موعد احل�شور.

وهناك بع�ـــص اجلهات نقـــوم بالتوا�شل مع 

اإداراتهـــا لإعـــالم العمالـــة لديهـــا باملخيم، 

كوزارة الرتبية حيث مت التن�شيق مع امل�شوؤولة 

عن العامـــالت الالتي يعملـــن بالوزارة، ومت 

عمل املخيم مبنطقة خيطان.

ما مدى ح�صور جلنة �لرحمة �لطبية يف 

�لأماكن �لبعيدة كالنوي�صيب و�ملطالع؟ 

اللجنـــة يف بداية عملهـــا كانت تعمل خميًما 

واحـــًدا وخميمني يف ال�شنة، وعقب تطورها 

و�شعنا روؤية جديدة لعمل اأكرث من خميم يف 

ال�شنـــة الواحدة، وبف�شل اهلل ا�شتطعنا عمل 

خميم �شهـــري، مبعدل 12 خميًما يف ال�شنة 

الأوىل، وكـــل خميم نحاول اأن يكون مبنطقة 

خمتلفة عـــن الأخرى، كاملنقـــف والفروانية 

وخيطـــان واأمغـــرة وغرب م�شـــرف وجنوب 

اجلليب، ويف اخلطة امل�شتقبلية �شوف يكون 

لنا ح�شور يف املناطق اخلارجية، وبعد �شهر 

رم�شـــان �شوف تكـــون هناك خطـــة خا�شة 

باملناطق النائية.

مدير »�لرحمة �لطبية« �صالح مال �هلل لـ »�لب�صرى«: 

فحصنا 7715 حالة.. 
ونسعى إلنشاء مركز طبي 
متكامل يعالج فيه
 المحتاجون

زدنا عدد املخيمات 
ا  الطبية من اثنني �شنويًّ

ا..  اإلى واحد �شهريًّ
واأقمنا ثمانية يف الأ�شهر 

اخلم�شة الأخرية
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ما �لذي ميز خميم غرب م�صرف �لطبي 

عن �ملخيمات �لأخرى؟ 

مت التن�شيـــق مـــع منظمـــة الهجـــرة الدولية 

التابعـــة لالأمم املتحـــدة وعملنا خميًما طبيًّا 

داخـــل املنظمـــة، وكان خميًمـــا ناجًحا حيث 

ح�شـــره 170 �شخ�ًشـــا، كما ح�شـــره عديد 

مـــن ال�شفراء، بالإ�شافـــة اإىل رئي�شة املكتب 

املوجودة يف الكويت.

ما �أبرز �جلهات �لتي تتعاون معها جلنة 

�لرحمة لتاأدية ر�صالتها؟ 

بداأنا التعـــاون مع الأمانـــة العامة لالأوقاف 

وح�شلنـــا على اأول دعم مت من خالله تنفيذ 

العيادة الطبية املتنقلة، والتي تعترب الوحيدة 

املوجـــودة يف الكويـــت، تنتقل مـــن مكان اإىل 

مكـــان، كمـــا قامـــت الأمانة بدعـــم م�شاريع 

اللجنـــة اخلرييـــة من خالل دعـــم املخيمات 

الطبيـــة، ولذلك نحن نقدم لهم ال�شكر لهذا 

الدعم.

كما تعاونـــا مع عديد من اجلهـــات الأخرى 

لك�شـــب داعمـــني جدد من خـــالل ال�شركات 

والبنوك، واأهل اخلري، ك�شركة علي الوهاب 

واأولده التي قدمت لنا اأجهزة فح�ص فريو�ص

C، واجلمعيـــة الطبيـــة الكويتيـــة، ومنظمة 

�شبـــاب الهنـــد، ونحن الآن يف طـــور توطيد 

العالقات بيننا وبني هذه اجلهات.

هل قمتم بعمل خطة م�صتقبلية لت�صويق 

م�صاريعكم؟ 

لنا عديد مـــن امل�شاريع امل�شتقبلية ال�شخمة 

اإن�شـــاء  واأبرزهـــا  تنفيذهـــا،  ناأمـــل  التـــي 

مركـــز طبـــي متكامل متخ�ش�ـــص يعالج فيه 

املحتاجـــون وعمـــارة وقفيـــة لل�شـــرف مـــن 

ريعهـــا على املركز، وذلك يف منطقة املهبولة 

باعتبارها من املناطق ذات الكثافة العمالية، 

واإن �شـــاء اهلل �شوف يكـــون جناًحا كبرًيا اإذا 

مت البـــدء يف هـــذا امل�شروع، ونحـــن بانتظار 

املوافقات عليـــه، واإىل بجانب هذا امل�شروع 

�شـــوف ت�شتمر املخيمـــات الطبيـــة، وهناك 

م�شاريع اأخرى كعمل عيادة متنقلة اأخرى اأو 

م�شاريع وقفية �شغرية.

مـــــــا �أبرز �لإجناز�ت �لتـــــــي حققتها جلنة 

�لرحمة من 2009 م �إىل �لآن؟ 

يف ال�شنـــة الأوىل مت تنظيـــم خميمـــني، ويف 

2010م اأي�ًشا نُظم خميمان، اأما يف ال�شنتني 

الأخريتـــني فقـــد اأقيـــم خميـــم �شهريًّا، ويف 

الأ�شهر اخلم�ـــص الأخرية اأقمنا 8 خميمات 

طبية، ومنذ الن�شاأة اإىل الآن مت عالج 7715 

حالـــة، وهنـــاك خميمـــات مت عـــالج 600 

�شخ�ـــص فيهـــا، وهنـــاك خميم بلغـــت ن�شبة 

الك�شف فيه 1200 �شخ�ص.

من �أين تنفقون على مثل هذه �مل�صـــــــاريع 

�لكبرية؟ 

نحـــن بحاجـــة اإىل دعم مادي كبـــري لتنفيذ 

هـــذه امل�شاريع، فاأي عمـــل تنفيذي باخلارج 

يحتـــاج اإىل م�شاريـــف، لأنـــه ل يوجد اأحد 

يقدم اخلدمات جماًنا، وكذلك نحن ن�شرتي 

الأدويـــة التي تقدم للعمالـــة، وكل خميم تتم 

اإقامتـــه يتكلف من 5 اإىل 6 اآلف دينار، ويف 

امل�شتقبـــل �شوف تزداد التكلفة، لأن الأ�شعار 

دائًما يف ارتفاع.

لذا ندعو اأهل اخلري اإىل دعم هذا امل�شروع 

ا، التي  ملا فيه من خدمة للطبقة الفقرية جدًّ

غالًبـــا ما تكـــون معا�شاتهم ما بني 30، و40 

ديناًرا، وكذلـــك نتمنى من اجلهات اخلريية 

دعم جلنـــة الرحمة اخلرييـــة يف م�شاريعها 

الطبية.

الرحمـــة الطبيـــة 
ر�شالـة اإن�شانيـة اإ�شالميـة 

للم�شلم وغريامل�شلم
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�أ�صـــــــلم هـــــــوؤلء يف رم�صـــــــان  ملـــــــاذ� 

1432هـ؟ �صـــــــوؤ�ل يتبـــــــادر �إىل ذهن 

كل مـــــــن قـــــــر�أ خـــــــرب �إ�صـــــــالم 1062 

مهتدًيا ومهتدية يف رم�صان �ملا�صي، 

ا، �صـــــــو�ء  فهـــــــذ� �لرقم لي�س رقًما عاديًّ

�مل�صـــــــتوى  علـــــــى  �أو  للجنـــــــة  بالن�صـــــــبة 

�خلليجي و�لعربي.

لقـــــــد كان هذ� �لرقم ثمـــــــرة جهد وتخطيط 

مت �لإعد�د لهما وتنفيذهما على مد�ر �صهر 

من �جلهد �ملتو��صـــــــل على كل �أ�صعدة �أفرع 

�للجنة، متثال يف �لرب�مج �مل�صموعة و�ملرئية 

و�لأن�صطة �لدعوية �ملختلفة �لتي �نطلقت 

يف �لأفرع قبل و�أثناء �صـــــــهر رم�صـــــــان، و�ملو�د 

�لدعوية �لتي مت توزيعها بع�صـــــــر�ت �لآلف، 

و�ملقابـــــــالت و�لتو��صـــــــل مع غري �مل�صـــــــلمني، 

وكذلك تفعيل �لدعوة �مليد�نية، �صـــــــو�ء من 

قبـــــــل �ملو�طنـــــــني �أو �جلاليـــــــات �لإ�صـــــــالمية، 

وزيـــــــادة حـــــــدة �لتناف�ـــــــس بـــــــني �لأفـــــــرع كلها 

لتحقيق طموح �أعلى من �لهدف �ملقرر لكل 

فرع، ومتثل هذ� �لتناف�س يف تنوع �لأن�صطة، 

و�لتجديـــــــد و�لبتـــــــكار يف �أد�ئها، مبا يحقق 

�أعلى عائد مرجو، و�إقامة �إ�صهار �لإ�صالم يف 

�مل�صـــــــاجد �ملهمة و�لكبرية.. كل هذه �لعو�مل 

وغريها �أ�صهمت يف رفع معدل �إ�صهار �لإ�صالم 

لهذ� �لعام.

ومن �أمثلة �لأفرع �لتي حققت معدًل �أعلى 

من �لهـــــــدف �ملقرر لها، فرع �ل�صـــــــاملية �لذي 

قفز يف حتقيـــــــق �لهدف بزيادة 150 % عن 

�لن�صـــــــبة �ملقررة، فالهدف �ملو�صوع كان 100 

مهتدية، ومت حتقيق 250، ولذلك كان لبد 

من حتليل �لأ�صـــــــباب �لتـــــــي �أدت �إىل حتقيق 

زيـــــــادة �أو �نخفا�س يف �لأهد�ف �ملو�صـــــــوعة 

لبع�ـــــــس �لأفـــــــرع، وكذلـــــــك ل بد من در��صـــــــة 

مـــــــا ور�ء تلك �لأ�صـــــــباب، فاملعدل �لعتيادي 

ملعدل �إ�صـــــــهار �لإ�صالم يف �لأ�صهر �لعتيادية 

ا، فلماذ� �أ�صلم هذ�  يبلغ 300 �صخ�س �صهريًّ

�لعدد �لكبري يف �صهر رم�صـــــــان؟ فاإذ� عرفنا 

مفاتيح هذه �لزيادة ��صتطعنا �أن ن�صتخدمها 

بال�صكل �ل�صحيح ونعممها ونعرفها للنا�س 

حتى ي�صتفيدو� من هذه �ملفاتيح �لتي تفتح 

قلوب �لنا�س يف رم�صان لتعريفهم بالإ�صالم، 

�لقادمـــــــة،  �ل�صـــــــنو�ت  يف  منهـــــــا  ون�صـــــــتفيد 

ونعممها للمر�كز �لإ�صالمية خارج �لكويت، 

جديـــــــر بالذكـــــــر �أن هذ� هو �لأ�صـــــــلوب �لذي 

تتبعه �جلهات �لتن�صـــــــريية، فهـــــــم يقيمون 

يف �لدول �لإ�صالمية ل�صـــــــنو�ت عدة لدر��صة 

�ملناخ �لعـــــــام لكي ي�صـــــــتطيعو� �لتحرك من 

خالله، ويف هذ� �مللف �صـــــــوف نقدم �أ�صـــــــباب 

�إ�صـــــــالم هوؤلء يف رم�صان �ملا�صي، وذلك من 

خالل �صرد ق�ص�صهم �ملختلفة و�ملتنوعة.  

ملاذ� �أ�صلم هوؤلء يف رم�صان؟

37 مفتاًحا لدخول 
اإلسالم

�أخبار �للجنة

اأحـــد املهتدين �شـــد انتباهه اإعـــالن اللجنة 

اليومي يف ال�شحف عن عدد املهتدين الذين 

ي�شلمـــون كل يوم، ف�شاأل نف�شه ملاذا ي�شلم كل 

هـــوؤلء يوميًّا؟ وبعدها ظـــل يتابع هذا الأمر 

مـــع �شديقه امل�شلم الـــذي اأر�شده اإىل طريق 

جلنـــة التعريـــف بالإ�شالم، وذهـــب معه اإىل 

مقرهـــا حيث جل�ص مـــع الداعية وبعد عدة 

مناق�شات �شرح اهلل �شدره لالإ�شالم.

دعاء �مل�صلم

اأ�شلمـــت  اأحـــد املهتديـــن ا�شمـــه “مانيـــل” 

والدته قبل ع�شر �شنوات، ومنذ ذلك الوقت 

وهـــي تدعوه اإىل الإ�شـــالم من خالل الكتب 

واملجـــالت واحلقائـــب الدعويـــة ولكنـــه مل 

ي�شتجـــب لهـــا، ويف �شهر رم�شـــان وجد اأمه 

ت�شلـــي بالليـــل وهـــي تدعـــو اهلل اأن ي�شرح 

�شـــدره لالإ�شـــالم، فت�شـــاءل يف نف�شه “ملاذا 

تفعل اأمي هـــذا؟، ملاذا تدعوا وتبكي وتبتهل 

هلل اأن ي�شتجيـــب لدعائهـــا؟” ثـــم جـــاء اإىل 

اللجنة وقابـــل الداعية الذي تناق�ص معه يف 

اأ�شبـــاب اإعرا�شه عـــن الإ�شالم، وطرح عليه 

ما يحـــريه من اأ�شئلـــة فلما اأجابـــه الداعية 

اقتنع واأ�شهر اإ�شالمه يف رم�شان.

تفاعل �مل�صلمني مع �للجنة يف �لدعوة

اإحـــدى املهتديات ظلت تدعوها كفيلتها ملدة 

عـــام كامل فلم ت�شهـــر اإ�شالمها، وظلت على 

عنادهـــا اإىل اأن جاء �شهـــر رم�شان فدعتها 

مـــرة اأخرى، وقالت لهـــا يف اآخر كالمها: اإن 

�شهر رم�شان �شهـــر الأجر واحل�شنات، فاإذا 

اأ�شلمت فالأجـــر كبري لك ويل، وبف�شل اهلل 

اقتنعت واأ�شهرت اإ�شالمها.

ميتاز �شهـــر رم�شان عن غريه مـــن ال�شهور 

بالإجابـــة والقبـــول والرقـــة يف دعـــوة غـــري 

امل�شلمـــني، كذلك فاإن التهيئـــة امل�شبقة لهذا 

ال�شهر الف�شيـــل وما ميتاز به من خ�شائ�ص 

ل توجـــد يف ال�شهـــور الأخـــرى، فال�شياطني 

يكونـــون م�شفديـــن ول يبقـــى اإل �شلطـــان 

النف�ص.

�إ�صهار �لإ�صالم يف �مل�صاجد

يعد اإ�شهار الإ�شالم يف امل�شاجد اأحد العوامل 

التي لها دور كبري يف ارتفاع عدد من دخلوا 

هذا الديـــن احلنيف هذا العـــام، وذلك لأن 

اأهـــل احلي الذي يوجد بـــه امل�شجد اإذا راأوا 

م�شلًما جديًدا فـــاإن هذا العمل ينعك�ص اأثره 

علـــى رواد امل�شجـــد فيبـــداأون بالتفاعل مع 

دعوة غري امل�شلمني تاأثًرا بامل�شهد الذي راأوه 

مما يزيد معدل اإ�شهار الإ�شالم.

 ولإ�شهار الإ�شالم يف امل�شجد فوائد اأخرى، 

ذلك اأن النا�ص اإذا ما علموا اأن هذا ال�شخ�ص 

م�شلم جديد ف�شوف تكون له معاملة خمتلفة 

واهتمام خا�ص، كما ي�شاعد ذلك على اندماج 

املهتـــدي مع اأبناء جاليته فيبداأون يف تعليمه 

جوانـــب ال�شرع الأخرى كال�شـــالة والو�شوء 

وال�شـــوم والقـــراآن الكـــرمي اإىل جانب عمل 

اللجنة، كذلـــك فاإن املهتدي اجلديد بحاجة 

اإىل التثبيت، وتفيد هذه الطريقة يف اإ�شهار 

اإ�شالمـــه يف اأن اأهـــل امل�شجـــد �شي�شبحـــون 

اإخواًنـــا جدًدا له مهتمـــني ب�شئونه، وتتحقق 

هـــذه املزايا يف امل�شاجد املوجـــودة باملناطق 

ذات الكثافة العالية كم�شاجد الأ�شواق.

�إفطار �ل�صائم

اإحـــدى املهتديات اأ�شلمت من خالل م�شروع 

اإفطار ال�شائم املقام بالإدارة الن�شائية بفرع 

اجلهـــراء، وقـــد تعرفـــت علـــى الإ�شالم عن 

طريـــق امل�شابقـــة الرم�شانيـــة، بـــل اإن عدد 

الن�شاء الالتـــي دخلن يف الإ�شالم من خالل 

هـــذا امل�شروع بلـــغ 42 �شيـــدة، لذلك ينبغي 

ال�شتفادة مـــن هذا امل�شروع يف عمل برامج 

جديدة ومتنوعة حتى ميكن لنا حتقيق اأعلى 

معدل لإ�شهار الإ�شالم من خالله.

املناخ العام مهياأ ل�شتقبال املزيد 
من حالت اإ�شهار الإ�شالم
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�لأجو�ء �لرم�صانية

من العوامل املهمة يف زيادة اإ�شهار الإ�شالم يف 

رم�شـــان الأجواء التي يتميز بهـــا هذا ال�شهر 

الف�شيل، حيث تغلق املطاعم اأبوابها واجلميع 

يف حالـــة التزام بعدم الإفطـــار، وهذا امل�شهد 

يكون على م�شتوى الكويت بالكامل، مما يدفع 

غـــري امل�شلمني اإىل الت�شاوؤل عـــن هذا النظام 

والرتتيـــب واأ�شبابـــه، وبالتـــايل التعـــرف على 

الإ�شالم ثم الدخول فيه باإذن اهلل.

م�صاهدة �ل�صالة باحلرم �ملكي 

على �صا�صات �لتلفزيون

م�شهد امل�شلـــني املتجمعني لل�شالة يف احلرم 

املكـــي ال�شريـــف مـــع اختـــالف جن�شياتهـــم، 

وبلدانهم، له اأثر بالغ على غري امل�شلمني، فقد 

و�شـــع اأحد الكفالء جهـــاز تلفزيون يف املطبخ 

حيـــث يعمـــل لديه ثالثـــة من اخلـــدم، واأ�شلم 

هوؤلء الثالثة تاأثًرا مب�شهد ال�شالة يف احلرم 

املكي.

�نتظام �رتياد �مل�صلمني للم�صاجد

اأحـــد املهتديـــن اجلدد كان ي�شاهـــد امل�شلمني 

يذهبـــون اإىل امل�شجـــد يف اأوقـــات حمـــددة، 

فـــاأراد اأن يقلّدهـــم فكان يذهـــب اإىل امل�شجد 

ملـــدة 15 يوًمـــا ويجل�ـــص اأمامه، لحـــظ اأحد 

الإخـــوة الكويتيـــني اأن هذا ال�شخ�ـــص يجل�ص 

ول ي�شلـــي، ف�شاأله عن جلو�شه، وعندها ق�ص 

عليه حكايته، فما كان من الأخ الكويتي اإل اأن 

اأح�شر له كتيبات اللجنة، فقراأها، واقتنع مبا 

فيها، واأ�شهر اإ�شالمه.

�جلو �لأ�صري يف رم�صان

للجـــو املختلـــف الـــذي ي�شود الأ�شـــر يف �شهر 

رم�شـــان تاأثري كبري على غـــري امل�شلمني، فها 

هي اإحـــدى املهتديـــات تقول: اجلـــو الأ�شري 

يف رم�شـــان جعلني اأدخل الإ�شـــالم، حيث اإن 

الأطفـــال ي�شومون بالرغم مـــن �شغر �شنهم، 

مما جعلني اأتوقف عن الأكل وال�شراب مثلهم، 

فكنت اأ�شوم مثلهم، اإىل اأن طلبت التعرف على 

الإ�شالم وجئت اإىل اللجنة واأ�شهرت اإ�شالمي، 

اأغلـــب غري امل�شلمـــني ي�شومون مع الأ�شرة يف 

�شهـــر رم�شان من باب التجربـــة، ويكون ذلك 

مدخاًل لالإ�شالم.

�لدعاء يف رم�صان

اإحـــدى املهتديـــات اأ�شلمت يف �شهـــر رم�شان 

لأن الكفيلـــة اأو�شحـــت لها اأن الدعاء اإىل اهلل 

م�شتجاب يف الثلـــث الأخري من الليل، خا�شة 

اأنهـــا كانت متـــر بظروف �شيئـــة، فكانت تلجاأ 

اإىل اهلل بالدعاء لكي تخرج من اأزمتها، وفعاًل 

ا�شتجـــاب اهلل لهـــا، وفّرج كربهـــا، وكان ذلك 

�شبًبا يف اإ�شالمها.

�صماع �لقر�آن يف رم�صان

يكـــرث ترديد القراآن الكـــرمي يف املنازل ب�شهر 

رم�شان، مما ي�شاعد على �شماع غري امل�شلمني 

له، فيتاأثرون به، فاإحدى املهتديات جاءت اإىل 

الكويت وهي ل تعرف عن الإ�شالم الكثري ومل 

تهتم باأن تعرف عنه �شيًئا، ولكنها راأت الكفيلة 

وهي تقراأ القراآن كثـــرًيا ب�شوت وا�شح وعاٍل 

وكاأنها تريـــد اأن تُ�شِمعها، فكانت كلما �شمعت 

القراآن مـــن الكفيلة اأو من التلفزيون والراديو 

اق�شعـــر ج�شدها وانهالـــت الدموع من عينيها 

دون اأن تعـــرف ال�شبـــب، واأخذت تواظب على 

�شمـــاع القراآن كل يوم لأنها كانت ت�شعر حينها 

ا هذا  بالطمئنان، وكانت تقول يف نف�شها: حقًّ

لي�ص مـــن كالم املخلوق! واإمنا كالم اهلل الذي 

خلـــق ال�شمـــوات والأر�ص، ومن هنـــا اقتنعت 

بالإ�شـــالم ديًنـــا ومبحمـــد ] نبيًّـــا ور�شـــوًل 

وجاءت اإىل اللجنة ونطقت ال�شهادتني بف�شل 

اهلل.

�حلملة �لإعالمية يف رم�صان

تقـــوم اللجنـــة �شنويًّـــا بعمل حملـــة اإعالمية 

مـــن خالل و�شائـــل الإعـــالم املختلفة ومنها 

ال�شحـــف والإذاعة واملجـــالت الدعوية، كل 

ذلك يكون له تاأثريه يف دخول غري امل�شلمني 

اإىل الإ�شالم.

�مل�صابقة يف �ملجالت �لدعوية

من املفيـــد للغاية التنويع يف و�شائل الدعوة، 

فقـــد كان اإ�شالم اأحد املهتدين ب�شبب �شوؤال 

قـــراأه يف امل�شابقـــة الرم�شانيـــة.. تتلخ�ـــص 

الق�شـــة يف اأن هـــذا ال�شخ�ـــص وقـــع نظـــره 

علـــى �شوؤال “هل امل�شلمـــون يعبدون حممًدا 

اأم ل؟” وكـــان قبل ذلـــك يعتقد هذه الفرية، 

وعندها قال لـــه اأ�شدقاوؤه امل�شلمون: اإننا ل 

نعبـــد حممـــًدا ]، واأهدوه حقيبـــة دعوية 

فقـــراأ مـــا بها وتعـــرف على الإ�شـــالم وعلى 

حامـــل ر�شالته حممد ] دخـــل النور قلبه 

واأ�شهر اإ�شالمه.

�لزيار�ت �لدعوية

التوا�شـــل مـــع غـــري امل�شلمـــني عـــن طريق 

زيارتهـــم يف حمـــل �شكنهم، وبيـــان التكافل 

عند امل�شلمني مـــن خالل اإهدائهم الوجبات 

لـــه اأثـــره يف دعـــوة اأبنـــاء اجلاليـــات غـــري 

الدعويـــة  املحا�شـــرات  اأن  كمـــا  امل�شلمـــة، 

ب�شفة منتظمة يف تلك ال�شكنات لها دور يف 

هذا، حيـــث اإن اأغلب الذين نقـــوم بزيارتهم 

يت�شاءلـــون عن �شبب الهتمـــام بهم بالرغم 

مـــن اأن اأبنـــاء جاليتهم ل يهتمـــون بهم، كما 

تقـــوم اللجنـــة بالتفاعـــل مع غـــري امل�شلمني 

عـــن طريق حـــل م�شاكلهم وخا�شـــة م�شاكل 

الإقامة، وهذا ال�شبب اإذا قمنا بتحليله فاإنه 

يرتبط بق�شية اخلدمـــة الجتماعية، وهذه 

اخلدمـــة ل تقت�شر علـــى امل�شلمني فقط بل 

غري امل�شلمني اأي�ًشـــا، وخا�شة عند دعوتهم 

لالإ�شـــالم، فم�شاعدة غـــري امل�شلمني مدخل 

مهـــم يف دعوتهـــم، فن�شتطيـــع اأن نخ�ش�ـــص 

مكتًبا خلدمة غـــري امل�شلمني مل�شاعدتهم يف 

ت�شهيل اإجراءات الإقامـــة والك�شف الطبي، 

واخلدمات 

القانونيـــة، وال�شت�شـــارات 

النف�شيـــة والجتماعية... اإلـــخ، كما ميكننا 

ال�شتفـــادة من املجـــالت الدعوية يف تفعيل 

اخلدمة الجتماعية.

�ملحا�صر�ت قبل �لإفطار �جلماعي

اإحـــدى املهتديـــات مـــن اجلاليـــة الفلبينيـــة 

ا�شمها “يف” كانت ترتدد على اللجنة خالل 

�شهر رم�شان، وقد قامت بال�شيام 15 يوًما 

وكانت حت�شر وت�شارك يف الإفطار اجلماعي 

املقام باللجنة، وح�شرت اإحدى املحا�شرات 

عـــن “اأحكام ال�شيـــام و�شروطـــه”، وتاأثرت 

مبا �شمعته من اأحكـــام عن ال�شيام، وكذلك 

بالفطور اجلماعي، ثم اأ�شهرت اإ�شالمها.

�مل�صلمون �جلدد �لذين �أ�صلمو� يف رم�صان

هنـــاك م�شلمون جدد اأ�شلموا يف اأوائل �شهر 

رم�شان، ومل مي�ص على اإ�شالمهم �شوى اأيام 

فقامـــوا بدعوة اأقرانهم مـــن غري امل�شلمني، 

فاأ�شلموا، وكان ذلـــك يف الن�شف الثاين من 

رم�شان.

�لتوعية �لعامة يف رم�صان 

قام دعـــاة فرع املنقف بالتعـــاون مع جمعية 

م�شـــروع  بتفعيـــل  الجتماعـــي  الإ�شـــالح 

بريـــدة للخادمـــات وال�شائقـــني، كمـــا اأنهـــم 

قدموا الإر�شـــادات والتوعية لغري امل�شلمني 

مـــن اجلاليـــة ال�شريالنكيـــة، وقـــد اأعجبوا 

بالربنامـــج وطلبوا اللقاء مرة اأخرى للتعرف 

على الإ�شالم.

الكفـــالء.. 
من اأهــم اأ�شبـاب 
اإ�شهـار الإ�شـــالم
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�لتوحد يف �لعبادة

اأحد املهتدين اأ�شلم يف رم�شان ب�شبب احتاد 

امل�شلمـــني يف العبادة وطاعـــة اهلل عز وجل، 

فحينما جاء رم�شان كان هذا املهتدي يعمل 

حار�ـــص اأمن يف بنك الكويـــت الوطني، وقد 

كان اأ�شدقـــاوؤه امل�شلمـــون يعطونه الكتيبات 

التعريفيـــة بالإ�شـــالم، ومن هنا بـــداأ يعرف 

الفرق بني الإ�شـــالم وامل�شيحية، وما مفهوم 

الإلـــه يف الإ�شـــالم؟ وحينمـــا جـــاء رم�شان 

وراأى اأن امل�شلمـــني متحـــدون ومتوحدون يف 

اأداء عبـــادة ال�شوم مـــن ناحية بداية ال�شوم 

ونهايته يف وقت واحد، تاأثر بطاعة امل�شلمني 

هلل عز وجل فاأ�شلم.

مترين �ل�صيام لغري �مل�صلمني يف رم�صان

يف بع�ـــص الـــدول (مثل تركيـــا واملغرب) يتم 

تنظيم اأن�شطة لغـــري امل�شلمني ملدة �شهر من 

خالل برنامج “كـــن م�شلًما”، يطبق خاللها 

غري امل�شلم كل �شعائر الإ�شالم، فيذهب اإىل 

امل�شاجد وي�شلي وي�شوم ويزور امل�شلمني يف 

بيوتهـــم حتى يرى هـــل هذا الدين هو الدين 

املالئـــم لـــه اأو ل، وهل هـــذا الدين يتفق مع 

طبيعته اأو ل، وكثري من غري امل�شلمني عندما 

يقومـــون بتجربـــة ال�شيـــام تتغـــري نظرتهم 

واأحكامهـــم على الإ�شالم، فـــريون فيه �شيًئا 

اإميانيًّا واأخويًّا.

اأحـــد املهتدين اجلدد قبـــل اإ�شالمه كان كل 

زمالئه يف مكان العمل من امل�شلمني، ف�شام 

معهم طـــوال �شهر رم�شان، وبعـــد اأن عا�ص 

هذه التجربة الإميانيـــة فعليًّا ولم�ص احلق 

قلبه اقتنع بالإ�شالم، واأ�شهر اإ�شالمه.

�ملو�قف �ل�صتف�صارية

اأحـــد املهتديـــن اجلـــدد  اأح�شر معـــه اأحد 

الأ�شخا�ـــص من غـــري امل�شلمـــني لكي يفطر 

معـــه بفرع املال �شالـــح الرئي�شي، وكان هذا 

ال�شخ�ـــص غا�شًبـــا مـــن امل�شلمـــني، ف�شاألـــه 

الداعيـــة: ملـــاذا اأنت غا�شب مـــن امل�شلمني؟ 

فقال لـــه: اإن ال�شخ�ص الـــذي ح�شرت معه 

كـــان يف الأ�شـــل بوذيًّا واأ�شلـــم وهو حري�ص 

علـــى ال�شيـــام، ويوجد �شخ�ص اآخـــر م�شلم 

منذ مولده وهو غـــري حري�ص على ال�شيام! 

عندهـــا قـــام الداعية باإعالمـــه بالفرق بني 

الإ�شالم وامل�شلمني، وكيف يجب التفريق بني 

الإ�شـــالم كمنهـــج وامل�شلمني الذيـــن يقومون 

بتطبيـــق هـــذا املنهـــج، وبف�شـــل اهلل اقتنـــع 

واأ�شلم.

�هتمام �لكفالء بدعوة غري �مل�صلمني

اأحد الكفالء بجنوب ال�شرة جاء اإىل اللجنة 

لأخذ احلقائب الدعوية لدعوة غري امل�شلمني، 

فطلبنـــا منـــه اأن يعطينـــا اأرقـــام الأ�شخا�ص 

الذيـــن ياأخـــذون احلقائـــب حتـــى نتابعهم، 

وبالفعل اأعطانا رقم عامل يعمل لديه منذ 6 

اأ�شهر ومل ي�شلم، فقمنا بالت�شال به وطلبنا 

منـــه احل�شـــور اإىل اللجنـــة، وبالفعـــل جاء، 

وبعـــد مناق�شـــات وحوارات حـــول الإ�شالم، 

اقتنع ودخل الإ�شالم يف رم�شان.

�آد�ب و�صلوكيات �مل�صلمني

اإحـــدى املهتديـــات اأ�شلمـــت ب�شبب مـــا تراه 

من اآداب و�شلوكيـــات يتبعها امل�شلمون، فهم 

ا، ويطيعون ر�شوله، كما اأنهم  يعبدون اهلل حقًّ

ملتزمـــون بعـــدم الإفطار يف �شهـــر رم�شان، 

وي�شلـــون بالليل والنهـــار، كما اأنهم متحدون 

كاجل�شد الواحد.

زيارة �مل�صت�صفيات يف رم�صان

لزيـــارة امل�شت�شفيـــات يف رم�شـــان وتوزيـــع 

الكتـــب واملجـــالت علـــى املر�شى اأثـــر على 

غـــري امل�شلمـــني، بـــل اإنـــه عنـــد زيارتهم يف 

امل�شت�شفيـــات يطلبون مـــن امل�شلمني الدعاء 

لهم بال�شفاء، فهم ي�شعرون اأن �شهر رم�شان 

له مكانة عند امل�شلمني، واأنه �شهر “بركة”.

اإحدى املهتديات كانت مري�شة وكلما زارتها 

الداعية “اإميان”، كانت تقراأ عليها الفاحتة، 

فكانـــت ت�شر بذلـــك، اإىل اأن �شفاها اهلل عز 

وجل، و�شرح �شدرها لالإ�شالم.

�أجو�ء عيد �لفطر

يتاأثـــر غـــري امل�شلمـــني باأجواء عيـــد الفطر 

املبـــارك، لأن هذا العيـــد ياأتي بعد �شهر من 

ال�شيـــام والطاعات والعبادات املتنوعة، كما 

اأنه يتميـــز باملرح والبهجة، ولذلك يتم دعوة 

غـــري امل�شلمني مل�شاركـــة امل�شلمني واملهتدين 

اجلدد، حتى يتعرفوا على الإ�شالم.

��صتمر�ر �لأثر �لرم�صاين

 عقـــب انتهاء اإجازة عيـــد الفطر يظل الأثر 

الرم�شاين، فهناك البع�ص ممن مل ي�شتطيعوا 

احل�شـــور اإىل اللجنة خـــالل رم�شان ياأتون 

بعد انتهاء ال�شهـــر الف�شيل مبا�شرة لإ�شهار 

اإ�شالمهم.

��صتغالل �لتجمعات يف دعوة غري �مل�صلمني

اإحـــدى الداعيـــات امليدانيـــات كانت تذهب 

يف رم�شان املا�شـــي اإىل ال�شفارة الفلبينية، 

وجتل�ص بني غري امل�شلمات يف قاعة النتظار 

اخلا�شـــة باملعامالت، وتقـــوم بدعوتهن اإىل 

الإ�شالم خا�شة اأنهن ينتظرن وقًتا طوياًل.

�للتز�م بالإفطار عند �لأذ�ن

اأحـــد املهتديـــن كـــان يح�شـــر اإىل م�شـــروع 

اإفطـــار ال�شائم مـــع املهتديـــن اجلدد وغري 

امل�شلمـــني من اأبناء اجلاليـــة الفلبينية، وكان 

هـــذا ال�شخ�ـــص عندمـــا ياأتـــي وقـــت اأذان 

املغـــرب يقوم بـــالأذان، فيفطـــر ال�شائمون، 

ومل ينتبـــه اأحـــد اإىل اأنه غـــري م�شلم، فكان 

يح�شـــر املحا�شـــرات والدرو�ص �شـــواء قبل 

الإفطـــار اأو بعده، ويف اأحـــد الأيام طلب اأن 

يدخـــل الإ�شالم، تاأثًرا بدقة ونظام امل�شلمني 

يف وقت الإفطار حيث اإنهم لهم وقت معلوم 

يفطرون فيه ل يتاأخرون عنه ول يتقدمون.

�مل�صاو�ة يف �لإ�صالم

اإحداهـــن اأ�شلمت يف رم�شان ب�شبب ما راأته 

مـــن م�شـــاواة بـــني امل�شلمني اأثنـــاء الإفطار، 

فالكـــل يجل�ـــص يف مكان واحـــد، ل فرق بني 

�شخ�ص واآخر.

ت�صفيد �ل�صياطني يف رم�صان

اأحـــد املهتدين اجلـــدد كان ا�شمـــه “بيتــــر” 

(م�شيحـــي الديانـــة) جـــاء اإىل اللجنـــة قبل 

رم�شان ومت تعريفه بالإ�شالم ولكنه مل ي�شلم، 

وملـــا جاء �شهـــر رم�شان اأح�شـــره كفيله مرة 

اأخـــرى اإىل اللجنـــة وجل�شنا معه يف اأول يوم 

يف رم�شان، وبعد اأن قمنا باملناق�شة واحلوار 

معها قال: اأريـــد اأن اأدخل يف الإ�شالم، الآن 

اأ�شعر ب�شكينة واأمان.

قيام �لليل

اأحـــد الأ�شخا�ـــص (�شريالنكـــي) كـــان يعمل 

�شائًقـــا لـــدى عائلـــة كويتيـــة، فكـــان يقـــوم 

بتو�شيل العائلة لأداء �شالة قيام الليل، وكان 

ينتظرهم خارج امل�شجد، فريى امل�شلني لدى 

خروجهـــم من ال�شـــالة وعالمـــات ال�شرور 

والر�شـــا ترت�شم على وجوههم، عندها �شاأل 

عن احلكمة مـــن ال�شالة، فجاءتـــه الإجابة 

بـــاأن �شالة القيام تقـــرب العبد من اهلل عز 

وجـــل وجتعله ي�شعر بال�شكينـــة والطماأنينة، 

فتاأثر واأ�شلم.

�لتز�م �مل�صلمني بالحت�صام يف �مللب�س

اأحـــد الأ�شخا�ص يدعـــى “فران�شي�ص” جاء 

اإىل اللجنـــة قبل 6 اأ�شهر ولكنه مل ي�شلم، ثم 

جاء مـــرة اأخرى يف �شهر رم�شـــان املا�شي، 

وبعـــد مناق�شات معـــه اأ�شلم، وملـــا �شئل عن 

ال�شـــيء الذي تاأثر بـــه عند اإ�شالمـــه، قال: 

ملب�ص امل�شلمني، فهو ميتاز بالوقار واحل�شمة 

خا�شـــة عند التعبد هلل، وهـــو ال�شيء الذي 

يفتقده غري امل�شلمني.

�ل�صتفادة من �ملهتدين �ملتميزين

ال�شتفـــادة من جهـــود املهتدين املتميزين يف 

دعـــوة غري امل�شلمـــني مت تفعليها هذا العام، 

فارتفع عدد امل�شلمني اجلدد يف فرع خيطان 

(رجـــال) مـــن 12 مهتدًيا يف رم�شـــان العام 

املا�شي اإىل 17 مهتدًيا هذا العام.

احتاد امل�شلمني يف العبادة 
و�شلوكياتهم بوابة للدخــول 
يف الإ�شـالم

»كن م�شلًما«..
 برنامج اإمياين ي�شتحق التجربة
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ملف �لعدد



�مل�صاو�ة يف �لعبادة

اأحد املهتدين عمل يف ال�شعودية �شائًقا ثالث 

�شنوات تقريًبا، وهناك راأى امل�شلمني ي�شلون، 

الكل يقـــف يف �شف واحـــد دون تفرقة بني 

عربي واأعجمي، كما اأنهم ي�شلمون وي�شافح  

بع�شهـــم بع�ًشا بال فرق بينهم اأي�ًشا وبعد اأن 

جاء اإىل الكويت ذهب اإىل امل�شجد يف الأيام 

اخلم�شـــة ع�شـــر الأوىل من رم�شـــان لريى 

عبـــادة امل�شلمني، وهناك راأى النا�ص ي�شلون 

كما راآهم قبل ذلك يف ال�شعودية. 

يقول املهتدي: لقد راأيت مبداأ امل�شاواة عند 

امل�شلمني يف العبادة وغريها، فاأنا من بداية 

رم�شـــان اأتناول الطعام مـــع كفيلي وزمالئه 

يف الديوانيـــة يف “طبـــق” واحـــد بـــال اأدنى 

فـــرق، وبالرغم من اأنني مل اأكن �شائًما فقد 

اأ�شركـــوين معهم يف طعامهـــم، وهذه اأخالق 

جميلـــة ل توجـــد يف البوذية حيـــث التفاوت 

بني الغني والفقري، كل هذا جعلني اأقتنع باأن 

الإ�شالم هو الدين احلق، فاأ�شهرت اإ�شالمي 

يف رم�شان.

�لن�صر�ت يف �مل�صت�صفى

اإ�شالمهـــا يف  اأ�شهـــرت  املهتديـــات  اإحـــدى 

م�شت�شفى �شفاء اجلزيرة ب�شبب اأحد الكتيبات 

اأخذته  من على »ال�شتاند« املخ�ش�ص للجنة 

التعريف بالإ�شالم بامل�شت�شفى.

وعـــن حكايتها مع الإ�شالم تقـــول: اأعجبني 

يف الإ�شـــالم �شيـــام �شهـــر كامـــل، والزكـــاة 

وال�شالة... كل هذه العبادات تطهر الإن�شان 

وجتعله نقيًّـــا، كذلك فاإن الإ�شالم لي�ص ديًنا 

اأو قانوًنـــا اإن�شانيًّا بـــل هو الدين احلق من 

اخلالق الواحد الأحد.

�خلوف من �لآخرة

كـــان يري النا�ص ي�شومـــون رم�شان كل عام 

حتى ال�شغار منهم، وكان يعرف اأن الإ�شالم 

ديـــن احلق ولكن بع�ص الأمور العائلية كانت 

متنعـــه اإل اأنـــه كان يلوم نف�شـــه دائًما وينكر 

عليهـــا عـــدم اتباعهـــا للحـــق، وكـــان يقـــول 

لنف�شـــه: مـــاذا تفعـــل اإذا مت علـــى الباطل 

ومبـــاذا �شتجيـــب؟ وبالفعـــل �شاعـــده ذكره 

للموت واحلياة الآخرة يف ح�شم ال�شراع مع 

ال�شيطـــان والنف�ص الأمـــارة بال�شوء فاختار 

طريق احلق والهداية ودخل الإ�شالم.

�لتاأثر باأخالق �جلري�ن �مل�صلمني

اأحد املهتدين له اأ�شدقاء م�شلمون ي�شركونه 

معهـــم يف كـــل �شيء حتـــى الطعـــام وال�شفر 

وعيـــادة املري�ـــص وحفـــالت الـــزواج، وكانوا 

ي�شلون ال�شلـــوات اخلم�ص يف اأوقاتها، ولذا 

حفظ بع�ص الأدعية مثل دعاء ركوب ال�شيارة 

ودعـــاء اخلالء، وكذا ال�شهادتـــان ومعناهما 

وبع�ـــص الأذكار، ولكنه مل ي�شلم يف بلده لأنه 

مل يعـــرف �شيًئا عن التوحيـــد، وبعدما جاء 

اإىل الكويـــت اأهـــداه اأحـــد اأ�شدقائـــه بع�ص 

الكتيبـــات التي تعرف بالإ�شـــالم، وقراأ فيها 

عـــن توحيـــد الربوبية والألوهيـــة وبعد ذلك 

ات�شـــل باللجنـــة وتوا�شـــل مـــع الداعية ملدة 

ثالثة اأيام ثم اأ�شلم.

�صماع �لأذ�ن

اإحدى املهتديـــات كانت تعمل يف بيت قريب 

مـــن امل�شجد فكانت كلمـــا �شمعت الأذان يف 

امل�شجد ت�شعر بالطمئنان والراحة النف�شية 

ومـــن �شـــدة فرحهـــا ب�شماعـــه كانـــت ترتك 

العمـــل وقـــت الأذان لت�شمعـــه، هكـــذا كـــان 

حالها كل يوم وذات يـــوم �شاألت كفيلتها عن 

هذا ال�شوت فقالت لها: هذا نداء امل�شلمني 

لل�شـــالة اإذا جاء وقتها، فاأبلغت الكفيلة اأنها 

تريد اأن تتعرف على الإ�شالم، فا�شطحبتها 

اإىل اللجنـــة حيث وجـــدت �شالتها واأ�شهرت 

اإ�شالمها.

اإحدى الأخوات مـــن اجلالية النيبالية كانت 

تعتقـــد البوذيـــة اإل اإنها مل تقتنـــع بها ولكن 

اإر�شـــاء لوالديها ا�شتمرت عليها، ثم تعرفت 

على �شديقة م�شيحيـــة حاولت اأن تن�شرها 

الن�شرانيـــة،  بالديانـــة  تقتنـــع  مل  ولكنهـــا 

مكـــان  يف  وعملـــت  الهنـــد  اإىل  و�شافـــرت 

بالقرب من م�شجد وكانت تالحظ اأن كثرًيا 

من النا�ص عندما ي�شمعون �شوًتا عالًيا اأ�شبه 

مـــا يكـــون بالنداء بالن�شبة لهـــا يذهبون اإىل 

مكان معني، وكان هـــذا ي�شغل كل تفكريها، 

ت�شاأل يف نف�شها ما هذا املكان؟ وملاذا يذهب 

النا�ـــص اإليه؟ وقررت يف يـــوم اأن تدخل هذا 

املكـــان لتتعرف عليه، دخلت وراأت كثرًيا من 

النا�ص يقفون يف �شف واحد وبخطوة واحدة 

يفعلون حركات متماثلة ويقف اأمامهم رجل، 

ف�شاألـــت �شخ�ًشا عندمـــا فرغوا من ال�شالة 

ملـــاذا تفعلـــون هكذا؟ قـــال لهـــا: اإنها �شالة 

امل�شلمـــني، و�شاألـــت الرجـــل: هـــل اأ�شتطيع 

ال�شـــالة مثلكـــم، قال لها: من يكـــون م�شلًما 

ي�شلـــي واإذا كنت تريدين ال�شـــالة يجب اأن 

تكوين م�شلمـــة، عندها �شاألت الرجل: كيف 

اأكون م�شلمة؟ وما الطريق اإىل ذلك؟ فما كان 

من الرجل اإل اأن ذهب بها اإىل اإمام امل�شجد 

الـــذي بداأ يعرفها علـــى الإ�شالم واأنه طريق 

النجـــاة وهـــو فطـــرة اهلل التي فطـــر النا�ص 

عليها، لكنها راأت اأن املعلومات التي ح�شلت 

عليهـــا عـــن الإ�شـــالم مل تكـــن كافيـــة، وقد 

�شمعـــت اأنها يف البـــالد الإ�شالمية ت�شتطيع 

اأن تتعرف على الإ�شالم ب�شكل اأف�شل، وبعد 

فرته ق�شـــرية جاءت اإىل الكويت بعقد عمل 

و�شاألت كفيلتها عن الإ�شالم فجاءت بها اإىل 

جلنة التعريـــف بالإ�شالم وكلمتهـــا الداعية 

ونطقت بال�شهادتني.

كتاب “حو�ر بني ن�صر�ين وم�صلم”

اإحدى املهتديات من اجلالية الفلبينية تقول: 

كانت حياتـــي مظلمة قبل الإ�شـــالم واأتذكر 

عندمـــا زرت م�شجًدا مـــع �شديقتي امل�شلمة 

يف الفلبـــني لحظـــت عدم الختـــالط عند 

امل�شلمـــني وكذلـــك الغت�شال قبـــل ال�شالة 

ولكنـــي �شمعـــت اأي�ًشـــا عـــن اإمكانيـــة زواج 

الرجـــل من اأربـــع زوجـــات، وا�شتباحة دماء 

النا�ص الأبرياء من جانب املت�شددين و�شعرت 

بال�شتياء حيال هذا الأمر، لكن عندما اأتيت 

اإىل الكويـــت ات�شحـــت يل �شـــورة الإ�شالم 

وفهمت اأ�شيـــاء كثرية عنه منها اأن الرجل ل 

يتـــزوج اأكرث من امـــراأة اإل اإذا كان م�شتطيًعا 

وفهمـــت اأن ال�شـــورة التـــي كنـــت اأراها عن 

الإ�شالم كانت م�شوهة ثم قراأت كتاب »حوار 

بني ن�شراين وم�شلـــم« (من اإ�شدارات جلنة 

التعريف بالإ�شالم) والذي ح�شلت عليه من 

»ا�شتاند« كتب يف جممع بالعا�شمة الكويت، 

وقـــد قررت اأن اأ�شلم منـــذ زمن بعيد ولكني 

مل اأجـــد الفر�شة املنا�شبة فانتهزت رم�شان 

لكي اأعلن اإ�شالمي فيه.

جئت اإلـى الكــويت 
و�شورتي عن 
الإ�شـالم م�شوهـــة 
وفيها تبينـت يل 
احلقـــائق
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مو�قف و�أقو�ل للمهتدين يف رم�صان 

• بع�ص املهتدين اأتوا اإىل امل�شجد يف تاك�شي 
ليقيمـــوا �شالة القيـــام، و�شلـــوا يف ال�شف 

الأول، وهـــذا اإن دل علـــى �شـــيء فاإمنا يدل 

على حر�شهـــم ورغبتهـــم يف اأداء العبادات، 

والذين مل ياأتـــوا اإىل امل�شجد معنا �شلوا يف 

م�شاجد مبنطقتهم.

• اأظهر املهتـــدون �شرورهم وفرحتهم ب�شهر 
رم�شـــان كون هـــذا ال�شيء جديـــًدا عليهم، 

حيـــث �شعروا بتكاتـــف امل�شلمـــني وتكافلهم 

فيما بينهـــم، فالغني يعطي للفقري واجلميع 

ي�شاعد بع�شهم بع�ًشا.

• ا�شتفـــاد امل�شلمـــون وغـــري امل�شلمـــني مـــن 
امل�شابقـــات التي اأقيمـــت يف رم�شان، حيث 

احتوت على معلومـــات كثرية، وكذلك زادت 

رغبتهـــم يف امل�شاركة يف مثـــل هذه الربامج 

التي تخلق فيهم روح املناف�شة.

• الكثـــري من غـــري امل�شلمـــني اأبـــدى �شكره 
للجنة ملا تقوم به من جهد يف تو�شيح �شورة 

الإ�شالم ال�شمحة واإزالة ال�شبهات التي كانت 

عالقة يف اأذهانهم �شد الإ�شالم واأهله.

• كـــرثة الزيـــارات امليدانيـــة كانـــت �شبًبا يف 
اإ�شهـــار اإ�شالم عديد من غري امل�شلمني، لأن 

كثرييـــن منهـــم مل يكونوا يعرفـــون �شيًئا عن 

الإ�شالم.

• بع�ـــص الأخـــوات كّن غـــري م�شلمات ومتت 
دعوتهـــن حل�شـــور م�شروع اإفطـــار ال�شائم، 

ومن خـــالل الإفطار اأ�شهرن اإ�شالمهن تاأثًرا 

باجلـــو الإمياين وموائد الإفطار التي جتمع 

بـــني م�شلمني وغري م�شلمـــني، حيث ل فرق 

بني جن�شية واأخرى.

• تقـــول املهتديـــة »اإملـــا«: اإن ال�شـــالة مـــع 
اجلماعة اأف�شل من �شالتي وحدي لأن فيها 

اأجًرا كبرًيا، واأ�شعر بال�شعادة عند ح�شوري 

لإفطـــار ال�شائم مع اأخواتي املهتديات نظًرا 

للجو الرم�شاين الإمياين.

• اأعربت املهتديات عن �شعادتهن بتوزيع زكاة 
الفطر عليهن و�شكرن اللجنة على التوا�شل 

وعلـــى الأن�شطة التـــي تقيمها خـــالل �شهر 

رم�شان ومنها توزيـــع زكاة الفطر واإح�شا�ص 

الغني بالفقري وامل�شاواة يف الإ�شالم.

• غري م�شلمة تقول عن امل�شابقة الرم�شانية 
لغـــري امل�شلمني: اإن هـــذه امل�شابقة يوجد بها 

معلومات كثرية وب�شببها اأخذت اأ�شاأل واأقراأ 

يف الكتب الإ�شالمية وبـــداأت الهتمام اأكرث 

بالإ�شالم.

• مهتديـــة تقول عـــن امل�شابقـــة الرم�شانية 
للمهتديـــن اجلـــدد: اإنهـــا م�شابقـــة �شاملـــة 

ملوا�شيـــع عدة ت�شيف لنـــا معلومات جديدة 

مهمـــة يف حياتنـــا كمـــا اأنها فر�شـــة لزيادة 

الثقافـــة لدينـــا والطالع اأكرث علـــى الكتب 

والبحـــث عن املعلومـــة.. لقائي بالداعية يف 

اللجنـــة �شحح يل بع�ـــص املفاهيم اخلاطئة 

عن الإ�شـــالم واأعطاين فر�شة للتعرف على 

هذا الدين احلنيف.

• تقـــول اإحداهـــن: عرفـــت يف الإ�شـــالم اأن 
زيارة امل�شلم لأخيه امل�شلم وحتى غري امل�شلم 

تـــورث بينهما املحبة والرحمـــة ومن اأ�شباب 

دخويل يف الإ�شالم زيارة الداعية يل عندما 

كنت مري�شة.

زيارة الداعية  
واأنا مري�ض اأدخلتني الإ�شـالم
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نتمنى اأن تعر�ض �شرية  
الر�شول ]  على 
الف�شائيات بكل اللغات
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رحمة للعاملني

�ل�صيخ نبيل �لعو�صي

مدير مربة طريق الإميان

عندنـــا كنـــز ا�شمـــه »ال�شـــرية النبويـــة« من 

يقراأها يجد اأنهـــا منهاج قومي، ومن يتاأملها 

يجـــد فيهـــا مـــن املواقـــف التي تتعلـــم منها 

الب�شريـــة جمعـــاء.. فهذا �شخ�ـــص اأمريكي 

كـــان قد اأ�شلـــم ب�شبب اأخـــالق الر�شول ] 

ال�شمحة، وتعامله الطيب مع اليهود، و�شربه 

على اأذاهم ومقابلتـــه ال�شيئة باحل�شنة، وملا 

�شاأل الإخوة يف جلنة التعريف بالإ�شالم هذا 

الرجل الأمريكي عن �شبب اإ�شالمه، قال لهم: 

اأ�شلمـــت ب�شبب موقف النبي ] من الرجل 

اليهـــودي الذي كان يجـــاوره، فقد كان هذا 

الرجل يرمي القاذورات واملهمالت اأمام باب 

بيته ] كل يـــوم، وعلى الرغم من ذلك كله 

مل يفعل له ر�شول اهلل ] �شيًئا، وذلك لي�ص 

�شعًفا منه ] واإمنا لأنه ] كان على خلق 

عظيـــم، كـــان حليًما يقابل الإ�شـــاءة باحللم، 

ويواجه الأذى باملعـــروف والإح�شان.. وذات 

يـــوم خـــرج النبي ] من بيته فلـــم يجد اأي 

قـــاذورات اأمام باب بيته كمـــا كان يراها كل 

يوم، فتعجب وا�شتغرب لهذا الأمر، وملا �شاأل 

عـــن جاره اليهودي علـــم اأنه مري�ص، فذهب 

] لزيارة ذلك الرجل اليهودي. 

يقـــول الرجـــل الأمريكـــي: اإن هـــذا املوقف 

ملـــا �شمعتـــه عن النبـــي ] جعلني اأدخل يف 

ديـــن اهلل عـــن اقتناع تام وبـــال اأي تردد ومل 

يجـــربين على ذلـــك اأحـــد، واإىل الآن اأق�ص 

هذه الق�شة علـــى الآخرين لي�شتفيدوا منها 

وليتخـــذوا العظة العـــربة منها، وقـــد اأ�شلم 

ب�شببها كثريون.

ويتابـــع: اإن ر�شـــول اهلل ] لي�ـــص اإن�شاًنـــا 

عاديًّـــا، لقـــد تعجبـــت وا�شتغربت مـــن اأمر 

الر�شول ]، حيث كان ي�شرب على اأذى ذلك 

اجلار اليهودي على الرغم من اأنه كان لديه 

جي�ص، وباإ�شـــارة منه ي�شتطيع اأن يوؤذي ذلك 

اليهودي، بل كل يهود املدينة، ولكنه ] كان 

يحافـــظ على عهده مع اليهـــود الذين كانوا 

ينق�شـــون عهودهم معـــه ]، فقد كان ] 

ْر�َشلْنَاَك 
َ
رحمة للعاملني، قال تعـــاىل: {َوَما اأ

اإِلنَّ َرْحَمًة لِّلَْعامَلِنَي}.

اإن �شعار جلنة التعريف بالإ�شالم هو »رحمة 

للعاملني«، فنحن ل�شنا ق�شاة على النا�ص، وما 

جئنـــا لنعذب الب�شريـــة اأو نق�شو عليها، لقد 

جئنـــا لرنحم الب�شر كمـــا رحمهم النبي ] 

الذي يقول »اإمنا اأنا رحمة مهداة«، فمنهجنا 

واملوعظـــة  احلكمـــة  اهلل  اإىل  الدعـــوة  يف 

احل�شنة.

يقـــول اأحـــد امل�شت�شرقـــني: »ملـــا قـــراأت عن 

لـــو كـــان  اأنـــه  حيـــاة حممـــد ] وجـــدت 

موجوًدا يف هـــذا الزمن لو�شع حلوًل ناجعة 

جلميـــع امل�شكالت ال�شيا�شيـــة والقت�شادية 

والجتماعية والنف�شية«، هذا الرجل يعرف 

قـــدر النبي ] ويعلم علـــم اليقني اأن منهج 

القراآن الكرمي و�شنة النبي ] �شامل للحياة 

بكـــل جمالتها، وقـــد تو�شل هذا املنهج منذ 

اأربعمائـــة �شنـــة اإىل مـــا تو�شـــل اإليـــه العلم 

احلديث حاليًّا.

ونحـــن نتمنـــى اأن يتم تناول �شـــرية الر�شول 

] يف جميـــع الف�شائيـــات بجميـــع اللغات 
الأجنبية ولي�ص العربية فقط. 

لدينـــا يف جلنة التعريـــف بالإ�شالم م�شروع 

يطلق عليـــه »الدعوة الإلكرتونيـــة« يت�شمن 

موقًعـــا اإلكرتونيًّـــا على ال�شبكـــة العنكبوتية 

يعر�ـــص الإ�شالم بكل اللغات، ولو اأننا ن�شرنا 

�شريته ] بكل اللغات لأ�شلم الآلف املوؤلفة 

من الب�شر ولدخلوا يف دين اهلل اأفواًجا، لكن 

اأيـــن امل�شلمـــون احلقيقيون الذيـــن يظهرون 

الإ�شالم للنا�ـــص كال�شم�ص نا�شعة البيا�ص.. 

اأ�شـــاأل اهلل العظيم اأن ينفعنا واإياكم ب�شريته 

] وحياتـــه، ولننهـــل من كنـــوز �شنته ودرر 
�شريتـــه ] ع�شى اهلل �شبحانـــه وتعاىل اأن 

يهدينا بهداه وب�شريته ال�شمحة.

كيف أسلم 
األمريكي؟



�شرف املحارب امل�شلم 
وراء اعتناقي الإ�شالم
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رحلة �إىل �لإ�صالم

ا�شتمرت رحلة روجيه جارودي اإىل ال�شالم 

قرابـــة ن�شـــف قـــرن معتمـــًدا علـــى البحث 

واحلـــوار والفكر- بغية البحث عن احلقيقة 

املعتقـــدات  كـــل  اأ�شقطـــت  حتـــى  الأزليـــة 

والفل�شفات والأفكار، وبعد اأن قراأ الديانات 

كلهـــا انتهى اإىل احلقيقـــة الأزلية: ل اإله اإل 

اهلل حممـــد ر�شـــول اهلل، واأ�شلم جارودي يف 

11رم�شـــان 1402هـ، يوليو عـــام 1982م، 

وبـــّدل ا�شمـــه اإىل رجـــاء، واأحـــدث اإ�شالمه 

�شّجة كبرية يف الغرب. 

يقول جارودي عن اعتناقه الإ�شالم اإنه وجد 

اأن احل�شارة الغربية قد بنيت على فهم خاطئ 

لالإن�شـــان، واأنـــه عرب حياته كـــان يبحث عن 

معنـــى معني مل يجده اإل يف الإ�شالم.. وظّل 

جارودى ملتزًما بقيـــم العدالة الجتماعية، 

ووجد اأن الإ�شـــالم ح�شب فهمه ين�شجم مع 

ذلـــك ويطبقه ب�شكل فائق، وظّل على عدائه 

لالإمربيالية والراأ�شمالية، وبالذات لأمريكا.

دو�فعه �إىل �لإ�صالم

اأكـــد رجاء يف موؤلفاته عـــن اأهم دوافعه اإىل 

اعتناقـــه الإ�شـــالم عندما تعر�ـــص لل�شجن: 

»اأول مـــرة اأتعرف فيها على الإ�شالم عندما 

اأدى بـــي موقف اإىل ال�شجـــن ثالث �شنوات، 

واأ�شدر الكوماندوز الفرن�شي حكًما باإعدامي 

رمًيا بالر�شا�ص، واأ�شدر اأوامره اإىل اجلنود 

اجلزائريـــني امل�شلمـــني، وكانـــت املفاجـــاأة.. 

رف�ص اإطالق النار، وبعدها عرفت ال�شبب.. 

اإن �شرف املحارب امل�شلم مينعه من اأن يطلق 

النار على اإن�شان اأعزل.. اإن اعتناقي الإ�شالم 

مل يكـــن �شيًئا من قبيـــل التجربة، ولكنه كان 

�شيًئا كالإجنازات الكربى يف حياة الإن�شان.. 

وعندما �شرح اهلل �شـــدري لالإ�شالم تكونت 

لـــدي قناعة بـــاأن الإ�شالم لي�ـــص جمرد دين 

يختلـــف عن بقيـــة الأديان فح�شـــب، بل اإنه 

ديـــن اهلل، اأعني بذلك اأن الإ�شالم هو الدين 

احلق منذ خلق اهلل اآدم.. الإن�شان الأول«.

يقـــول الدكتور رين وهو اأحـــد كبار اخلرباء 

ال�شيا�شيـــني يف اأمريكا ومـــن الذين اعتنقوا 

ملركـــز  واملن�شـــئ  املوؤ�ش�ـــص  وهـــو  الإ�شـــالم 

احل�شارة والتجديـــد يف اأمريكا: »يف الندوة 

التـــي جمعتنـــي مـــع الربوفي�شـــور روجيـــه 

جـــارودي يف دم�شق �شمعته يتحدث ويهاجم 

الراأ�شماليـــة منذ كان �شيوعيًّـــا، وكالنا كان 

لديـــه نف�ص الهدف، وهـــو اأن يدعم العدالة، 

وكالنـــا كان �شـــّد الرتكيز على الـــرثوة، لأّن 

الهتمـــام بجمـــع الـــرثوة لي�ص بعـــدل، لقد 

اّتبـــع جارودي املبداأ املارك�شـــي الذي ي�شعى 

لتحطيـــم امللكّيـــة يف حـــني اأيّن كنـــُت اأعترب 

امللكّية مفتاًحـــا للحرّية، لكن كالنا كان يرى 

اأن امللكّيـــة توؤّدي يف النهاية اإىل الظلم وعدم 

انت�شـــار العدل، وكالنا كـــان يدعو اإىل نظام 

يدعـــو اإىل اإنتـــاج واإعطاء العدالـــة للجميع، 

لذلـــك وجدنا اأّن الإ�شالم هو احلّل الوحيد، 

فهو الذي يحمل العدالة يف مقا�شد ال�شريعة 

ويف الكلّيـــات واجلزئّيات وال�شرورّيات، واأنا 

كمحـــام كنـــُت اأ�شعى اإىل مبـــادئ لي�شت من 

و�شع الب�شر«.

يقـــول جـــارودي: »اأظهـــر الإ�شـــالم �شمولية 

كـــربى يف ا�شتيعابـــه ل�شائـــر ال�شعـــوب ذات 

الديانـــات املختلفـــة، فقد كان اأكـــرث الأديان 

�شموليـــة يف ا�شتقباله للنا�ـــص الذين يوؤمنون 

هـــذه  لأتبـــاع  قبولـــه  وكـــان يف  بالتوحيـــد 

الديانـــات يف داره منفتًحـــا علـــى ثقافاتهـــم 

وح�شاراتهـــم، واملثري للده�شـــة اأنه يف اإطار 

توجهـــات الإ�شـــالم ا�شتطاع العـــرب اآنذاك 

لي�ـــص فقط اإعطـــاء اإمكانيـــة تعاي�ص مناذج 

لهـــذه احل�شـــارات، بـــل اأي�ًشا اإعطـــاء زخم 

قـــوي لالإميان اجلديد: الإ�شالم، فقد متكن 

امل�شلمـــون يف ذلـــك الوقت مـــن تقبل معظم 

احل�شـــارات والثقافات الكـــربى يف ال�شرق 

واأفريقيـــا والغـــرب وكانـــت هذه قـــوة كبرية 

وعظيمـــة لـــه، واأعتقد اأن هـــذا النفتاح هو 

الذي جعل الإ�شالم قويًّا ومنيًعا«.

موؤلفاته بعد �إ�صالمه

وكـــرثة  جـــارودي  اإ�شـــالم  حداثـــة  ورغـــم 

امل�شاعـــب التـــي واجهتـــه، �شـــواء من حيث 

اللغـــة اأو الثقافـــة ا�شتطـــاع اأن يوؤلف عديًدا 

من الكتـــب الإ�شالمية منها: وعود الإ�شالم، 

والإ�شـــالم ديـــن امل�شتقبـــل، وامل�شجـــد مراآة 

الإ�شـــالم، والإ�شـــالم واأزمة الغـــرب، وحوار 

احل�شـــارات، وكيف اأ�شبح الإن�شان اإن�شانيًّا، 

وم�شتقبل املراأة، وجولتـــي وحيًدا حول هذا 

القرن، وفل�شطني مهد الر�شالت ال�شماوية، 

والوليات املتحدة طليعة التدهور، والإرهاب 

الغربي 2004.

تكرمي

نال جـــارودي جائـــزة امللك في�شـــل العاملية 

�شنة 1985 عـــن خدمة الإ�شالم، وذلك عن 

كتابيه »ما يعد به الإ�شالم«.

وفاته

تويف روجيه جـــارودي يوم الأربعـــاء املوافق 

13 يونيـــو 2012م، عـــن 98 عاًمـــا.. رحمه 

اهلل رحمة وا�شعة.

.. ورحل 
»جارودي«.. 
حامل لواء اإلسالم 
في الغرب  
رحل عن عاملنا �لفيل�صوف �مل�صلم روجيه جارودي عن عمر 

يناهز �لقرن من �لزمن، مالأ فيه �لأ�صماع و�لأب�صار يف �ل�صرق 

و�لغرب على حد �صو�ء، ح�صل »جارودي« على درجة �لدكتور�ه 

�لأوىل �صنة 1953 من جامعة �ل�صوربون عن �لنظرية �ملادية 

يف �ملعرفة، ثم ح�صل على درجة �لدكتور�ه �لثانية عن 

�حلرية عام 1954م من �لحتاد �ل�صوفييتي.. �عتنق �لفكر 

�ل�صيوعي مبكًر�، وكان ع�صًو� يف �حلو�ر �مل�صيحي- �ل�صيوعي 

يف �ل�صتينيات، و�صعى �إىل جمع �لكاثوليكية مع �ل�صيوعية 

يف حقبة �ل�صبعينيات من �لقرن �ملا�صي، قبل �أن يتجه 

للدين �لإ�صالمي �لذي وجد �أنه ين�صجم مع قيم �لعد�لة 

�لجتماعية �لتي يوؤمن بها.

رثــــاء



عمر �لإن�صـــــــان يف �لدنيا ق�صـــــــري.. ولكن هذ� �لعمر قد يطول مبا يقدمه �صاحبه من �أعمال 

خرييـــــــة، وكثريون من �أبنـــــــاء هذ� �لبلد �لطيـــــــب �لكويت �أفنو� حياتهـــــــم يف �لعمل �خلريي، 

فعـــــــمَّ هذ� �خلري �أنحاء �ملعمـــــــورة، ومل يخُل بلد منه، ومل يكن ُقطر �إل وكان للعمل �خلريي 

�لكويتي �أثٌر فيه، ف�صـــــــاًل عما بـــــــذره �لكويتيون د�خل بلدهم.. هوؤلء �لرجال هم حم�صـــــــنو 

�لكويت، ولذ� فاإننا يف كل عدد �صوف نقدم �صخ�صية من تلك �ل�صخ�صيات �لتي بذرت �خلري 

يف كل مكان لنتن�صـــــــم عبري �صـــــــريهم �لعطرة. فت�صبهو� بهم �إن مل تكونو� مثلهم.. �إن �لت�صبه 

بالرجال فالح.

خالل م�شريتـــي الدعويـــة الطويلة يف كنف 

العمـــل اخلريي والتطوعـــي علمتني الدعوة 

كثرًيا من القيم واملبـــادئ والأطر والأدبيات 

يف الدعـــوة اإىل اهلل وفـــق منهجيـــة وا�شحة 

ترتكز على كتاب اهلل و�شنة نبيه ].

علمتنـــي الدعوة ف�شل القـــراآن الكرمي على 

الب�شريـــة جمعاء، باعتبـــاره كتاب اهلل تعاىل 

للعاملـــني ولي�ص من عند ر�شول اهلل ]، فهو 

وحي من اهلل عز وجل لر�شوله لت�شيري حياة 

الكون وفق منظور رباين حمدد ودقيق.

ول غـــرو اأن القراآن الكرمي اأحد اأهم اأ�شباب 

اإ�شهـــار الإ�شـــالم، لأنـــه معجـــز مـــن بدايته 

لنهايتـــه، يف بالغتـــه، وحفظـــه، ونزوله، يف 

ترتيب الآيات، ومعانيه، يف كل �شيء معجز، 

حتـــى يف �شماعـــه، فالقـــراآن جـــاء لهدايـــة 

العاملـــني، حتى اإن كثرًيا من املن�شرين اأرادوا 

اأن يحاربـــوا الإ�شالم من خالل القراآن، فلما 

قراأوه دخلوا يف الإ�شالم.

تقـــول اإحـــدى داعيـــات اللجنـــة مـــن فـــرع 

“املنقف” هناك مهتدية فلبينية اأ�شلمت منذ 
فـــرتة قريبة عندما لحظـــت اأن القراآن فيه 

بركات كثـــرية، فهي تعاين بع�ص امل�شاكل يف 

العمل مع كفيلها نظـــًرا لعدم معرفتها اللغة 

العربيـــة، والكفيـــل ل يتحـــدث الإجنليزية، 

حتـــى باتـــت تعي�ـــص حتـــت �شغـــط ع�شبي 

�شديـــد، وخالل اطالعها علـــى مواد اللجنة 

الدعويـــة التي تـــوزع يف ال�شواق قـــراأت اأن 

�شـــورة الفاحتة فيهـــا بركة وخـــري لقارئها، 

فقراأت �شـــورة الفاحتة ودعت اهلل عز وجل 

اأن يوفقها مع كفيلها لكي ل تعود اإىل بالدها، 

وا�شتجـــاب اهلل لها ذلـــك، ثم طلبت من اهلل 

اأي�ًشا اأن يرزقها بكفيلة حت�شن معاملها، فما 

اإن رجعـــت اإىل املكتب حتى رزقها اهلل كفيلة 

ملتزمة ذات خلـــق ودين، فاأ�شهرت اإ�شالمها 

وقالت: اإن للقراآن الكرمي بركة كبرية.

وروي عن ال�شيخ �شراج احل�شن اأمري اجلماعة 

الإ�شالمية بالهند �شابًقا اأنهم قاموا بتنظيم 

حملـــة للتعريـــف بالقـــراآن الكـــرمي و�شميت 

باأ�شبـــوع التعـــارف بالقـــراآن يف جميع اأنحاء 

الهنـــد، قاموا خاللها بتوزيـــع تراجم القراآن 

مبختلف اللغات، والكتيبات والن�شرات، ومت 

تنظيـــم برنامج دعـــوي، يف ولية “يوبي” يف 

�شمال الهند، كـــان ال�شيخ حما�شًرا يف ذلك 

اليوم وملـــا انتهى من املحا�شـــرة واأخذ يوزع 

ترجمة القراآن باللغة الهندية، لغري امل�شلمني 

فـــرًدا فـــرًدا، اأتـــى �شخ�ـــص للمن�شـــة واأخذ 

ترجمتـــه، ثم و�شعهـــا على �شـــدره يعتنقها 

حبًّـــا وعجًبا وكاأنه وجد �شالته، وعال �شوته 

بالبكاء والنحيب، واأخذ مي�شح وجهه ويقول: 

ملـــاذا اأخفيتم عنا هذه الأمانـــة حتى اليوم؟ 

لقد كنا نح�شبه كتاًبا للم�شلمني ومل ندر اأنه 

كتاب اأنزله اهلل ليهتدي به النا�ص جميًعا.

كذلـــك هنـــاك ق�شـــة اأخـــرى ل�شخ�ص غري 

م�شلم كان يعمل باجلي�ـــص البنغايل املوجود 

على اأر�ص الكويت، هذا الإن�شان كان يح�شر 

مـــع اأقرانه امل�شلمني ليتعلمـــوا اللغة العربية 

مب�شجد املال �شالح، وبعد فرتة وجيزة �شاأل 

عـــن كيفية تعلـــم القراآن الكـــرمي، فاأحلقناه 

بدرو�ـــص تعلـــم وحفظ القـــراآن التـــي كانت 

تقـــام يوميًّا بعـــد �شالة املغرب، وبـــداأ بتعلم 

�شـــورة �شغرية وهي الإخال�ص، ثم اأهدي له 

كتـــاب للهندو�شيني حتت عنوان “ملاذا قبلت 

الإ�شالم؟”، حيث قراأه كاماًل ثم طلب اإ�شهار 

اإ�شالمه قائاًل: لقد تاأثرت ب�شورة الإخال�ص 

يف القـــراآن الكـــرمي.. هـــذا املهتدي ي�شرتك 

�شنويًّا يف امل�شابقة القراآنية الرم�شانية، وكل 

�شنـــة يزداد حفًظـــا للقراآن الكـــرمي، وحاليًّا 

�شافر اإىل بنجالدي�ص ب�شكل نهائي واأ�شهرت 

اأ�شرتـــه كاملة اإ�شالمها عدا ابنه البكر الذي 

يدر�ص باجلامعة.

هـــذه الق�ش�ـــص توؤكد لنـــا اأن القـــراآن كتاب 

معجـــز مـــن عند اهلل تعاىل، لـــه ف�شل كبري 

علـــى امل�شلم وغـــري امل�شلـــم، لأنـــه يخاطب 

العقول ويب�شر القلوب، واأي�ًشا ت�شعرنا باأننا 

مطالبـــون ب�شوؤال اأنف�شنا مراًرا وتكراًرا: هل 

قمنـــا بواجبنا جتـــاه الدعـــوة اإىل اهلل؟ هل 

بلغنا الإ�شالم بالًغا تاًما؟ 

اأخـــرًيا الدعـــوة بالقـــراآن ون�شره بـــني ربوع 

الب�شريـــة  درب  اإنـــارة  يف  ت�شهـــم  العاملـــني 

احلائرة، فالدعاة مطالبون بالتخلق بالقراآن 

وبـــذل الغـــايل والنفي�ـــص يف �شبيـــل تعريف 

النا�ص بالقراآن وف�شله على الكون، لأن كتاب 

اهلل له تاأثري خا�ص على من يقراأه اأو ي�شمعه 

باعتباره معجزة الإ�شالم للنا�ص اأجمعني.

القراآن الكرمي له تاأثري 
على من يقراأه اأو ي�شمعه 
باعتباره معجزة الإ�شالم
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ر�صائل دعويةرجال من �لكويت

ولـــد ال�شيـــخ يو�شـــف بـــن عي�شـــى القناعي 

بالكويت عام 1296هـ، 1878م ويف الثامنة 

مـــن عمره اأدخله والده الكّتاب وبعد تخرجه 

منه التحق بعمل والده يف التجارة ثم �شاءت 

اإرادة اهلل اأن يُحـــرم وهـــو يف مقتبـــل العمر 

من حنـــان الأب حيـــث تويف والـــده وهو يف 

اخلام�شة ع�شرة من عمره يف عام 1311هـ، 

1893م.

عمـــل ال�شيـــخ يو�شف القناعـــي بالتجارة ثم 

كاتًبـــا يف الدائـــرة التجاريـــة ل�شماحة خلف 

با�شـــا النقيب �شنة 1316هــــ، ومل يكن ذلك 

ي�شغله عـــن الدرا�شة والقـــراءة وتلقي العلم 

والتفقه يف الدين.

ورغبة منـــه يف تلقي املزيد من العلوم �شافر 

ب�شحبـــة ال�شيخ اأحمد بـــن خالد العد�شاين 

اإىل الإح�شـــاء �شنـــة 1321ه، ثـــم قام برحلة 

ثانيـــة اإىل مكة املكرمة وظل يف جوار احلرم 

املكي ما يقارب العامني.

�لإح�صان يف حياته

قـــال عنه ال�شيـــخ عبداهلل النـــوري: اإنه اأول 

رائـــد للنه�شة العلميـــة والأدبية يف الكويت. 

لقـــد كان رحمه اهلل وراء كل م�شروع خريي، 

وتخـــرج على يديه علمـــاء اأفا�شل من رجال 

ا لكل طالب  الكويـــت، فقد كان ديوانـــه مقرًّ

العلم ورواد الأدب العربي وكان يزور جمل�شه 

ال�شيخ �شامل املبارك ال�شباح.

بعـــد عودته من مكة امل�شرفة �شنة 1325هـ، 

فتـــح مدر�شة �شغرية لتعليـــم الأولد القراءة 

والكتابة، ومبادئ احل�شـــاب ومبادئ الدين، 

فكانـــت اأول مدر�شة جمعت بني علوم الدين 

والدنيا.

كما كانت له جهود كبرية يف تاأ�شي�ص املدر�شة 

املباركيـــة اأول مدر�شة نظاميـــة يف الكويت، 

كما طلـــب ال�شيخ اأحمد اجلابـــر من ال�شيخ 

يو�شـــف بن عي�شى القناعـــي اأن ي�شلح حال 

التعليـــم، فاأ�ش�ص مدر�شة اأخـــرى و�شميت بـ 

»املدر�شة الأحمدية«.

واأثـــرى رحمه اهلل احليـــاة الفكرية والعلمية 

مبا األفه من كتب ومذكرات دينية وتاريخية، 

منهـــا: امللتقطات (6 اأجـــزاء)، �شفحات من 

تاريـــخ الكويت، املذكـــرة الفقهيـــة للدرا�شة 

البتدائيـــة، لقـــب بقا�شي الق�شـــاة، ومفتي 

الكويـــت، فكـــان قا�شي التمييـــز يف امل�شائل 

املدنية والأحوال ال�شخ�شية وتعترب الأحكام 

ال�شادرة عنه اأحكاًما واجبة التنفيذ.

ويعترب ال�شيخ يو�شف القناعي اأول من طرح 

فكـــرة اإن�شاء بلدية الكويـــت التي اأ�ش�شت يف 

عهـــد املغفور له ال�شيخ اأحمد اجلابر ، وكان 

له الف�شل يف تاأ�شي�ص املكتبة الأهلية.

قالو� عنه

ال�شيـــخ عبدالعزيـــز الر�شيد: هـــذا الأ�شتاذ 

الفا�شـــل هـــو اأحد اأقطاب احلركـــة العلمية 

والفكريـــة يف وطنه واأحـــد العاملني يف كثري 

مـــن امل�شاريع اخلريية، بل هـــو يف احلقيقة 

م�شلح الكويت الفذ.

اأن�شد فيه ال�شيخ �شقر بن �شامل ال�شبيب:

�صغفت بكل �إ�صالح جليل 

منافعه تعود على �لعموم  

�أقمت �ليوم يو�صف خري ناد 

تقوم به مذ�كرة �لعلوم  

وفاته

تـــويف ال�شيخ يو�شف بن عي�شى القناعي عام 

1393هـ، 1973م عن عمر يقارب اخلام�شة 

والعمـــل  الكفـــاح  يف  ق�شاهـــا  والت�شعـــني 

والإ�شالح يف �شتى امليادين.

الشيخ يوسف بن عيسى
القناعي.. رائــــد النهضة

األدبية في الكويت

املدير العام للجنة التعريف بالإ�شالم

جمال �ل�صطي

كتاب اهلل
)5(علمتنــــي �لدعــــوة!
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اإمام وخطيب بوزارة الأوقاف

من �لإ�صالم

د.حممود �حلمود �لنجدي

وقد اأوجب اهلل تعاىل على الأمة الإ�شالمية 

حمبة نبيهـــا ]، وجعل ذلك عالمة حمبته 

�شبحانه وتعاىل، فقال: {قْل اإْن كنتم حُتبون 

اهلل فاتبعـــوين يُحببكـــم اهلل ويغفـــْر لكـــم 

ذنوبكـــم}، وفر�ـــص على امل�شلمـــني تعظيمه 

وتعزيـــره،  ون�شرتـــه  وتوقـــريه،  واحرتامـــه 

وحفـــظ مقامـــه ال�شريــف، قـــال �شبحانــــــه 

وتعالــــى: {لتُوؤمنوا باهلل ور�شوله وتعــــّزروه 

وتوقـــــروه}، وذلـــك ملا لر�شول اهلل ] من 

املنـــة العظيمـــة يف رقابنـــا، والف�شل الكبري 

والتوحيـــد  الإميـــان  اإىل  بدعوتنـــا  علينـــا، 

والعلـــم باهلل تعـــاىل، والهداية اإىل ال�شراط 

امل�شتقيـــم، وبتعليمنا كل ما ينفعنا يف الدنيا 

والآخرة.

وقد �شرع اهلل عز وجل من العقوبة الرادعة 

ملـــن اآذى ر�شـــول اهلل ] مـــا يحفـــظ مقام 

نبينا، ويردع َمن �شونَّلت له نف�شه التجروؤ على 

هذا املقـــام ال�شريف، بال�شـــب اأو النتقا�ص 

اأو ال�شتهـــزاء، وقبـــل ذلـــك نعر�ـــص احلكم 

ال�شرعـــي ملـــن تعر�ص ل�شـــب النبي ]، من 

كتاب اهلل العظيم:

و�لأدلة على ذلك - �أي كفر من �صـــــــب �لنبي 

] - كثرية، ومنها:

1 - قوله تعاىل: {َوِمنُْهُم النَِّذيَن يُوؤُْذوَن الننَِّبينَّ 

َويَُقولُـــوَن ُهـــَو اأُذٌن ُقـــْل اأُذُن َخرْيٍ لَُكـــْم يُوؤِْمُن 

ِبـــاهلِل َويُوؤِْمُن ِللُْموؤِْمِننَي َوَرْحَمـــٌة ِللنَِّذيَن اآَمنُوا 

ِمنُْكـــْم َوالنَِّذيَن يُـــوؤُْذوَن َر�ُشوَل اهلل لَُهْم َعَذاٌب 

اأَِليـــٌم يَْحِلُفـــوَن ِبـــاهلِل لَُكـــْم ِلرُيْ�ُشوُكـــْم َواهلل 

مَلْ  َوَر�ُشولُُه اأََحقُّ اأَْن يُْر�ُشوهُ اإِْن َكانُوا ُموؤِْمِننَي اأَ

ننَّ لَُه 
 َوَر�ُشولَُه َفاأَ

َ
يَْعلَُمـــوا اأَننَّـــُه َمْن يَُحـــاِدِد اهلل

ْزُي الَْعِظيُم  نَـــاَر َجَهننََّم َخاِلًدا ِفيَها َذِلـــَك اخْلِ

َل َعلَيِْهْم �ُشوَرةٌ تُنَبِّئُُهْم  يَْحَذُر امْلُنَاِفُقوَن اأَْن تُنَزنَّ

ِرٌج   خُمْ
َ
ـــا يِف ُقلُوِبِهْم ُقـــِل ا�ْشتَْهِزئُوا اإِننَّ اهلل مِبَ

َا ُكننَّا  ـــَذُروَن َولَِئْن �َشاأَلْتَُهْم لََيُقولُـــننَّ اإِمننَّ َمـــا حَتْ

نَُخو�ُص َونَلَْعُب ُقْل اأَِباهلِل َواآيَاِتِه َوَر�ُشوِلِه ُكنْتُْم 

تَ�ْشتَْهِزئُوَن ل تَْعتَِذُروا َقْد َكَفْرمُتْ بَْعَد اإِمَياِنُكْم 

ْب َطاِئَفَة ِباأَننَُّهْم  اإِْن نَْعف َعْن َطاِئَفٍة ِمنُْكْم نَُعذِّ

ِرِمنَي}. َكانُوا جُمْ

فهـــذه الآيات الكرمية ن�ٌص يف امل�شاألة، وهي 

يف املنافقـــني الذين كانوا يـــوؤذون النبي ] 

بالقـــول والعيب له، وي�شيئون اإليه، واإذا بلغه 

�شـــيء عنهم جاءوا يعتذرون له، قبحهم اهلل! 

ولهـــذا كانت هـــذه ال�شـــورة، �شـــورة التوبة، 

ت�شمـــى بالفا�شحـــة، لأنها ف�شحـــت اأ�شرار 

املنافقني، وهتكت اأ�شتارهم.

ثـــم اأخرب تعـــاىل اأنهم اإذا �شئلـــوا عما قالوه 

من الطعن على ر�شول اهلل، وعلى ال�شحابة، 

ويف دين اهلل واآياته قالوا: {اإمنا كنا نخو�ص 

ونلعب} اأي: كنا نلهو ومنزح ونقطع الوقت، 

ول ق�شــــد لنــــــا بالطعــــن والعيب! وقولــــه 

{ُقْل اأَِباهلِل َواآيَاِتِه َوَر�ُشوِلِه ُكنْتُْم تَ�ْشتَْهِزئُـــــوَن} 

اأي: لي�ـــص هـــذا مو�شـــع للهـــزل وال�شتهزاء 

وال�شخريـــة ثم قال:{ل تَْعتَـــِذُروا َقْد َكَفْرمُتْ 

ْب  بَْعَد اإِمَياِنُكْم اإِْن نَْعُف َعْن َطاِئَفٍة ِمنُْكْم نَُعذِّ

ِرِمني} اأي: بهذا الذي  َطاِئَفَة ِباأَننَُّهْم َكانُوا جُمْ

�شدر منكم قد كفرمت، واإن ح�شل العفو عن 

بع�شكـــم، ل بـــد من عـــذاب البع�ـــص، لأنهم 

مقيمون على كفرهم ونفاقهم.

وفيهـــا دليل على اأن من ا�شتهـــزاأ ب�شيء من 

كتـــاب اهلل اأو �شنة ر�شولـــه ]، اأو تنق�شها، 

اأو تنق�ـــص ر�شـــول اهلل اأو دينه اأو عابه، فاإنه 

كافـــر باهلل العظيـــم، لأن هـــذا الدين مبني 

على تعظيم اهلل ودينه و�شوله.

2 - وقولـــه تعاىل: {وما كـــان لكم اأْن تُوؤذوا 

ر�شـــوَل اهلل ول اأن تَنكحـــوا اأزواجه من بعده 

اأبـــًدا اإّن ذلكم كان عند اهلل عظيًما}، وهذه 

قاعـــدة عامة، وهي حرمـــة اأذية ر�شول اهلل 

] اأي اأذيـــة قوليـــة اأو فعليـــة، وكل ما يخل 
باحرتامه وتوقريه.

 
َ
ُذوَن اهلل 3 - وقولـــه تعـــاىل: {اإِننَّ النَِّذيَن يُـــوؤْ

نَْيا َواْلآِخَرِة َواأََعدنَّ  َوَر�ُشولَـــُه لََعنَُهُم اهلل يِف الدُّ

لَُهْم َعَذاًبا ُمِهيًنا}.

وهـــذه الآيـــة موؤكدة ملـــا �شبق، وفيـــه وعيد 

باللعنـــة مـــن اهلل والطـــرد مـــن رحمة اهلل، 

والعذاب املهني جزاء هذه الفعلة ال�شنيعة. 

ويف العـــدد القادم نبـــني اأقوال اأهل العلم يف 

�شامت الر�شول عليه ال�شالة وال�شالم

حكم سب 
النبي ]

عندمـــا ي�شُب الكفار من اأهـــل الدمنارك اأو 

غريهـــم نبينـــا حممـــًدا ]، فهـــذا اأمر قد 

يكـــون طبيعيًّا منهـــم، لأنهم كفـــار ومعادون 

ويكرهـــون الإ�شالم وامل�شلمـــني، لكن عندما 

يكتب م�شلمـــون كتابات ي�شبـــون فيها النبي 

] ويقدحون يف �شخ�شه الكرمي، فهذا اأمر 
يدعو للده�شـــة والعجـــب وال�شتغراب، ول 

يجوز ال�شكوت عليه اأبًدا. 

 فوجئ امل�شلمون يف هذه الأيام بكتابات تن�شر 

يف �شبكات التوا�شـــل الجتماعي »التويرت«، 

»والفي�ـــص بوك« وغريهما مـــن املواقع، فيها 

اإ�شـــاءات وا�شحة للنبـــي ]،  واأحياًنا فيها 

�شتـــم م�شت�شنـــع، بالإ�شافـــة لالنتقا�ص من 

�شاأن اأمهات املوؤمنني ر�شي اهلل عنهن، وكذا 

التعر�ـــص للخلفاء الرا�شديـــن، وغريهم من 

اأ�شحـــاب النبـــي ]، ول حـــول ول قوة اإل 

باهلل العلي العظيم.



وخطبـــة اجلمعة تعلمنـــا اأدب الإن�شات اإىل 

املتكلـــم وحتذرنـــا مـــن مقاطعتـــه لأي �شبب 

كـــان، فعـــن اأبي هريـــرة ر�شـــي اهلل عنه اأن 

النبـــي ] قال »اإذا قلـــت ل�شاحبك اأن�شت 

والإمـــام يخطب يوم اجلمعة فقـــد لغــــوت« 

(رواه البخـــاري)، ولغـــوت بح�شـــب »�شـــرح 

موطـــاأ الإمام مالك« تعني كالًما ل خري فيه 

وهـــو يف�شد اأجـــر اخلطبة، واحلـــال نف�شها 

تنطبـــق على من نهى يف ال�شالة م�شلًيا عن 

الكالم، فقـــد اأف�شد على نف�شه �شالته، ولو 

تخيلنـــا حال اأي خطبة اأو ندوة يتحدث فيها 

احل�شـــور بع�شهم مع البع�ـــص وقتما �شاءوا 

ف�شتعـــج ال�شالـــة اأو امل�شجـــد بال�شو�شـــاء 

املزعجـــة للمتحـــدث واملن�شتـــني، على حد 

�شـــواء، وهذا اأحد اأ�شباب التحذير من عدم 

الإن�شات. 

ومن اأدب الإن�شات يف خطبة اجلمعة تاأجيل 

ت�شميـــت العاط�ـــص اإىل مـــا بعـــد اخلطبـــة، 

فالت�شميـــت يعـــد اأمًرا غـــري م�شتحب فيها، 

اإذ يـــروى عـــن العالمة ابن دقيـــق العيد يف 

كتـــاب »فتح البـــاري ب�شـــرح البخـــاري« اأنه 

يرجـــح الإن�شـــات اإىل اخلطبة على ت�شميت 

العاط�ـــص، لأنه بالإمكان »تـــدارك الت�شميت 

بعـــد فـــراغ اخلطيـــب، ول �شيمـــا اإن قيـــل 

بتحـــرمي الكالم والإمام يخطب«، ولكن ماذا 

لو عط�ـــص اخلطيب.. فهـــل ي�شمت؟ يجيب 

ابـــن دقيق العيد: »لو كان العاط�ص اخلطيب 

فحمـــد وا�شتمــر يف خطبته فاحلكـــم كذلك 

(اأي عـــدم الت�شميت) واإن حمد فوقف قلياًل 

لي�شمـــت فال ميتنع اأن ي�شـــرع ت�شميته« (اأي 

جاز الت�شميت).

اأما الإمام مالك واأبوحنيفة فقال اإنه »يجب 

الإن�شـــات اإذا قعد الإمام علـــى املنرب وقبل 

اأن ي�شـــرع يف اخلطبـــة« ودلـــال علـــى ذلـــك 

بقولهما اإن »الإن�شات اإمنا هو لالإ�شغاء اإىل 

اخلطبة« وقبـــل اأن يبتدئ الإمـــام باخلطبة 

مل يوجـــد مـــا ي�شغى له ومل يلـــزم بعد حكم 

الإن�شـــات للخطبـــة فـــال معنى لـــه ول يلزم 

علـــى هذا الإن�شات بني اخلطبتني لأن حكم 

الإن�شات قد لزم«

الإن�شـــات احلقيقيـــة  اأهميـــة  ولن�شتوعـــب 

لنفرت�ص اأن �شخ�ًشا اأح�شن الإن�شات طوال 

اخلطبـــة واأن اآخر كان �شـــارد الذهن عنها، 

ل�شـــك يف اأن الأول �شيخرج مبعلومات اأكرث 

ورمبا �شوف تنتابه حالة من التاأثر الروحاين 

ت�شاعده علـــى تقييم نف�شه والبـــدء باأ�شبوع 

جديـــد اأكـــرث قرًبا من ر�شا ربـــه، اأما الثاين 

ف�شيخـــرج، بطبيعة احلال، خـــايل الوفا�ص 

مـــن هذه اخلطبة التـــي يفرت�ص اأن غر�شها 

امل�شاهمة يف تغيري �شلوكه وزيادة معلوماته.

اأمـــا ح�شـــور �شـــالة اجلمعة فثالثـــة اأنواع، 

فعـــن النبـــي ] قال يح�شـــر اجلمعة ثالثة 

نفـــر، رجـــل ح�شرها يلغو وهـــو حظه منها، 

ورجل ح�شرها يدعو فهو رجل دعا اهلل عز 

وجـــل اإن �شاء اأعطـــاه واإن �شاء منعه، ورجل 

ح�شرهـــا باإن�شات و�شكوت ومل يتخط رقبة 

م�شلم ومل يوؤذ اأحًدا فهي كفارة اإىل اجلمعة 

التـــي تليها وزيادة ثالثة اأيام، وذلك باأن اهلل 

عز وجل يقول: »من جاء باحل�شنة فله ع�شر 

اأمثالها«.

ومن اأجمل ما يتعلمه املرء يف خطبة اجلمعة 

اأن حـــق املن�شـــت يف التحـــدث مكفول ولكن 

بعـــد اأن يفـــرغ املتحـــدث من كالمـــه، فبعد 

خطبـــة اجلمعـــة والإن�شـــات اإىل اآيات اهلل 

تعـــاىل يف ال�شـــالة يف�شح املجـــال عادة لأي 

�شخ�ـــص بالقـــدوم اإىل الإمـــام وحماورته اأو 

توجيـــه اأ�شئلة معينة اإليـــه، ويف ذلك تدريب 

ومـــن  الرجـــال،  مـــن  للم�شلـــني  اأ�شبوعـــي 

ي�شاهـــدون اخلطبة من الن�شـــاء عرب التلفاز 

يف اأرجـــاء املعمـــورة كافة، فيتعلمـــون اأن يف 

الإن�شـــات يتحقق الأجر والثـــواب، واأن فيه 

احرتام لوقت الآخرين املن�شتني، ف�شاًل عن 

اأنـــه خلق رفيع يف التعامل مـــع من هم اأعلم 

منا.

من ل يلتـــزم بالإن�شات اأثناء خطبة اجلمعة 

يحـــرم نف�شه من اأجر عظيـــم، فبمجرد رفع 

الأذان و�شـــروع اخلطيـــب يف خطبتـــه مينع 

احلديث يف اأثناء ذلك، بل حتى اإلقاء ال�شالم 

علـــى احل�شـــور اأثنـــاء اخلطبـــة يف�شد على 

امل�شلي اأجر اجلمعة، فعن اأبي هريرة ر�شي 

اهلل عنـــه عن النبي ] قال »من اغت�شل ثم 

اأتـــى اجلمعة ف�شلـــى ما قدر له ثـــم اأن�شت 

حتى يفرغ من خطبته ثم ي�شلي معه غفر له 

ما بينه وبني اجلمعـــة الأخرى وف�شل ثالثة 

اأيام« (رواه م�شلم).

خطبة الجمعة.. 
دورة أســبوعية 
في فن اإلنصات
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مفاهيم دعوية

دعـــا النبي ] بع�ص اأهـــل الكتاب لالإميان 

بـــه، ودعاهـــم اإىل طاعتـــه، فكـــان جوابهم: 

اأتريـــد يا حممد اأن نعبـــدك مع اهلل؟ فاأنزل 

ن يُوؤِْتَيُه 
َ
اهلل تعاىل هذه الآية {َما َكاَن ِلَب�َشٍر اأ

ةَ ثُمنَّ يَُقوَل ِللننَّا�ِص  ْكَم َوالنُّبُونَّ  الِْكتَـــاَب َواحْلُ
ُ ّ
اهلل

ِ َولَـِكن ُكونُواْ 
ّ

ُكونُـــواْ ِعَبـــاًدا يلِّ ِمـــن ُدوِن اهلل

َربنَّاِنيِّـــنَي مِبَا ُكنتُْم تَُعلُِّمـــوَن الِْكتَاَب َومِبَا ُكنتُْم 

تَْدُر�ُشوَن}، وفيها ذكر بع�ص مقا�شد البعثة 

ووظائـــف الر�شـــول ] ومـــن ذلـــك اأنه ] 

ياأمر اأتباعه بـــاأن يكونوا ربانيني، ولهذا كان 

مـــن الأهمية اأن يتعـــرف حمب الر�شول ] 

ومتبعـــه على معنى الربانيـــة واأبعادها حتى 

يتحقق بهذا الو�شف.

فالرباين يف لغة العرب من�شوب اإىل الرب- 

بزيادة األف ونون للمبالغة- وقيل: هو من الرب 

مبعنى الرتبية، كانوا يربون املتعلمني ب�شغار 

العلـــوم قبل كبارها، وقـــد اختلف املف�شرون 

يف املـــراد بالربانيني، َفَقـــاَل بَْع�شهْم: َمْعنَاهُ: 

ُكونُـــوا ُحَكَمـــاء ُعلََمـــاء فقهاء وهـــو قول ابْن 

ّي، وذهب  دِّ اِهد وال�شُّ ِبي َرِزين وجُمَ
َ
َعبنَّا�ص واأ

َكَماء الأتِْقَياء،  �َشِعيـــد بْن ُجَبرْي اإىل اأنهم احْلُ

َوَقاَل اآَخـــُروَن: ُهْم ُولة الننَّا�ص َوَقاَدتهْم، كما 

بنَّاِنيُّوَن: النَِّذيَن يَُربُّوَن الننَّا�ص  قال ابْن َزيْد: الرنَّ

 :
َ
ْمـــر، يَُربُّونَُهْم: يَلُونَُهـــْم، َوَقــَراأ

َ
ُولة َهـــَذا اْلأ

ْحبَار}، َقاَل: 
َ
ــوَن َواْلأ بنَّاِنيُـّ {لَْوَل يَنَْهاُهـــْم الرنَّ

ْحَبار: الُْعلََماء.
َ
بنَّاِنيُّوَن: الُْولة، َواْلأ الرنَّ

وقال ابن �شعدي: »اأي: علماء حكماء حلماء 

معلمـــني للنا�ـــص ومربيهـــم، ب�شغـــار العلـــم 

قبـــل كبـــاره، عاملـــني بذلـــك، فهـــم ياأمرون 

بالعلـــم والعمـــل والتعليـــم التـــي هـــي مدار 

ال�شعادة، وبفوات �شيء منها يح�شل النق�ص 

واخللل«.

وميكـــن هنـــــا اأن نلخ�ص اأهـــــــــم �شمــــــــات 

الربانيني:

�أوًل: �لتوحيد و�لإخال�س 

توحيـــد اهلل تعـــاىل اأ�شا�ـــص دعـــوة الر�شـــل 

ْر�َشلْنَـــا ِمن َقبِْلَك 
َ
كمـــا قال عز وجـــل {َوَما اأ

نَا 
َ
ننَّـــُه َل اإِلََه اإِلنَّ اأ

َ
�ُشـــوٍل اإِلنَّ نُوِحي اإِلَيِْه اأ ِمـــن رنَّ

َفاْعبُـــُدوِن}، والإخال�ـــص من اأهـــم ما ياأمر 

بـــه الر�شـــل النا�ص كما قـــال تعـــاىل: {َوَما 

يـــــَن  نَي لَُه الدِّ ِل�شِ  خُمْ
َ نَّ
ِمـــُروا اإِلنَّ ِلَيْعبُُدوا اهلل

ُ
اأ

ُحنََفــــاء...}، ول يخفى اأن الرباين من�شوب 

اإىل الـــرب وهـــو اهلل تعـــاىل، قـــال الطاهر 

بـــن عا�شـــور: »لأن الن�شـــب اإىل ال�شيء اإمنا 

يكون ملزيـــد اخت�شا�ص املن�شـــوب باملن�شوب 

اإليـــه، ومعنى ذلك اأن يكونـــوا خمل�شني هلل 

دون غـــريه«، ولهذا قـــال يف الآية التي تليها 

ن تَتنَِّخُذواْ 
َ
ُمَرُكْم اأ

ْ
تاأكيًدا لهذا املعنى: {َولَ يَاأ

ُمُرُكم ِبالُْكْفِر بَْعَد 
ْ
يَاأ
َ
ْربَاًبا اأ

َ
امْلاََلِئَكـــَة َوالنِِّبيِّنْيَ اأ

�ْشِلُموَن}. نتُم مُّ
َ
اإِْذ اأ

ثانًيا: �لتعلم و�لتعليم 

مـــن اأهم �شمـــات الرباين ال�شتغـــال بالعلم، 

درا�شة عميقة وتدري�ًشا رفيًقا، وهذا ما تدل 

عليـــه ن�شو�ص العلماء، قال ابـــن الأعرابي: 

»الربـــاين: العامل املعلم، الـــذي يغذو النا�ص 

ب�شغـــار العلـــم قبـــل كبارها«، وقـــال حممد 

بـــن علي ابـــن احلنفية ملا مـــات عبداهلل بن 

عبا�ص- ر�شـــي اهلل عنه: »اليوم مات رباين 

هـــذه الأمة«، وروي عـــن علي [ اأنه قال: 

»النا�ـــص ثالثـــة، عـــامل ربـــاين، ومتعلم على 

�شبيل جناة، وهمج رعاع اأتباع كل ناعق«.

وقال ابن �شعدي: »والباء يف قوله {مِبَا ُكنتُْم 

تَُعلُِّمـــوَن} باء ال�شببيـــة، اأي: ب�شبب تعليمكم 

لغريكـــم املت�شمـــن لعلمكم ودر�شكـــم لكتاب 

اهلل و�شنـــة نبيـــه التي بدر�شهـــا ير�شخ العلم 

ويبقى، تكونون ربانيني«.

وقـــال الطاهر: وقوله {مِبَا ُكنتُـــْم تَُعلُِّموَن 

الِْكتَاَب}، اأي لأن علمكم الكتاب من �شاأنه 

اأن ي�شدكم عن اإ�شراك العبادة، فاإن فائدة 

العلم »العمـــل«، و»تدر�شون« معناه تقراأون 

اأي قراءة باإعادة وتكرير: لأن مادة در�ص يف 

كالم العرب حتوم حـــول معاين التاأثر من 

تكرر عمل يعمـــل يف اأمثاله، وقالوا: در�ص 

الكتاب اإذا قراأه بتمهل حلفظه، اأو للتدبر، 

ويف احلديـــث مـــا اجتمع قـــوم يف بيت من 

بيـــوت اهلل يتلـــون كتـــاب اهلل ويتدار�شونه 

بينهـــم اإل نزلت عليهـــم ال�شكينة، فعطف 

التدار�ـــص على القـــراءة، فعلم اأن الدرا�شة 

اأخ�ـــص من القـــراءة، ومادة در�ـــص ت�شتلزم 

التمكـــن من املفعـــول، فلذلك �شـــار در�ص 

الكتاب جمـــاًزا يف فهمـــه واإتقانه، ولذلك 

عطف يف هذه الآية {ومبا كنتم تدر�شون} 

على {مبا كنتم تعلمون الكتاب}.

ثالًثا: �لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر 

الربـــاين يقـــوم بوظيفة الر�شـــل والنبيني، 

اإىل م�شاحلهـــم،  النا�ـــص  اإر�شـــاد  ومنهـــا 

ودعوتهـــم اإىل خـــريي الدنيـــا والآخـــرة، 

واأمرهـــم باملعـــروف ونهيهـــم عـــن املنكـــر 

بنَّاِنيُّوَن  كما قـــال تعاىل: {لَْولَ يَنَْهاُهـــُم الرنَّ

ْحَت  ْكِلِهُم ال�شُّ
َ
ْحَباُر َعـــن َقْوِلِهُم الإِثَْم َواأ

َ
َوالأ

لَِبئْ�َص َما َكانُواْ يَ�ْشنَُعوَن} قال ابن �شعدي: 

هال ينهاهم العلماء املت�شدون لنفع النا�ص، 

الذيـــن مّن اهلل عليهم بالعلم واحلكمة عن 

املعا�شـــي التـــي ت�شـــدر منهم، ليـــزول ما 

عندهم من اجلهل، وتقوم حجة اهلل عليهم، 

فاإن العلماء عليهم اأمر النا�ص ونهيهم، واأن 

يبينـــوا لهم الطريـــق ال�شرعي، ويرغبونهم 

يف اخلري ويرهبونهم من ال�شر.

بنَّـــايِن  ولهـــذا ذهـــب الطـــربي اإىل اأن الرنَّ

بنَّان وهو النَِّذي يَُرّب الننَّا�ص،  َمنْ�ُشوب اإِىَل الرنَّ

ُمورهـــْم َويَُرّبَها، َويَُقوم 
ُ
َوُهـــَو النَِّذي يُ�ْشِلح اأ

ْكَمة ِمْن  ِبَهـــا قال: َوَكاَن الَْعامِل ِبالِْفْقِه َواحْلِ

ُمور الننَّا�ص ِبتَْعِليِمِه اإِينَّاُهْم 
ُ
امْلُ�ْشِلِحنَي، يَُرّب اأ

ـــرْي، َوُدَعاِئِهْم اإِىَل َما ِفيـــِه َم�ْشلََحتهْم،  اخْلَ

، َوالَْويِلّ  ِ
نَّ

ِكيـــم التنَِّقـــّي هلِل َوَكـــاَن َكَذِلَك احْلَ

نَْهاج النَِّذي  ُمور الننَّا�ص َعلَـــى امْلِ
ُ
النَّـــِذي يَِلي اأ

لْق  ُمور اخْلَ
ُ
َوِلَيُه امْلُْق�ِشُطوَن ِمْن امْلُ�ْشِلِحنَي اأ

ـــا ِفيِه �شـــالح َعاِجلهم  ِبالِْقَيـــاِم ِفيِهـــْم، مِبَ

َواآِجلهـــم، َوَعاِئـــَدة الننَّْفع َعلَيِْهـــْم يِف ِدينهْم 

ننَُّهْم 
َ
ـــنَي اأ َوُدنْيَاُهـــْم; َكانُـــوا َجِميًعا ُم�ْشتَِحقِّ

ـــْن َدَخَل يِف َقْوله َعزنَّ َوَجلنَّ {َولَِكْن ُكونُوا  مِمنَّ

بنَّاِنيُّوَن اإًِذا، ُهْم ِعَماد الننَّا�ص  َربنَّاِنيِّنَي}، َفالرنَّ

نَْيا،  يـــن َوالدُّ ُمـــور الدِّ
ُ
يِف الِْفْقـــه َوالِْعلْـــم َواأ

ننَّ 
َ
ْحَبار، ِلأ

َ
اِهد: َوُهْم َفْوق اْلأ َوِلَذِلَك َقاَل جُمَ

اِمع اإِىَل  : اجْلَ بنَّايِنّ ْحَبار ُهْم الُْعلََماء َوالرنَّ
َ
اْلأ

يَا�َشِة َوالتنَّْدِبري،  الِْعلْـــم َوالِْفْقه، الَْب�َشر ِبال�شِّ

ِعينَّة، َوَمـــا يُ�ْشِلحُهْم يِف  ُموِر الرنَّ
ُ
َوالِْقَيـــام ِباأ

ُدنْيَاُهْم َوِدينهْم. 

ول�شك اأن هناك �شفات اأخرى للربانيني، 

يجمعها اللتزام بكل ما �شرعه اهلل تعاىل 

مـــن العقائد والأخـــالق والأعمال، ظاهًرا 

وباطًنـــا، فعـــاًل وترًكا، مـــع الإخال�ص هلل 

تعـــاىل والإتباع لر�شـــول اهلل ] والن�شح 

للخلـــق ورحمتهـــم، ن�شـــاأل اهلل تعـــاىل اأن 

يجعلنا منهم.

كونـــوا 
ربانيين

د. وليد خالد �لربيع

اأ�شتاذ الفقه املقارن - كلية ال�شريعة

الرباين يـــــوؤدي وظيفة 
ويدعو  والنبيني  الر�شـل 
النا�ض اإلى خيـري الدنيا 

والآخـــرة

ملاذا �شمـي ابن عبا�ض [ 
رباين هذة الأمــة ؟
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�مل�صلمون حول �لعامل

»ذهبنـــا اإليـــه -اأحـــد التجـــار امل�شلمني- يف 

حانوت له كبري ملـــيء بالأقم�شة، تعمل فيه 

عـــدد من املوظفات، فوجدنا الرجل م�شًنا.. 

ذكر لنا ا�شمه واأنه من منطقة بعلبك، بادرته 

بال�شـــوؤال عن اأحوال العـــرب هنا يف القدمي 

فاأجـــاب: العرب ماتوا، فقلـــت له: قد يكون 

هـــذا مفهوًمـــا بالن�شبـــة اإىل عـــرب اجليـــل 

الأول، ولكـــن اإذا مـــات العـــرب الأوائل فاإن 

املفرت�ص اأنهم يكونون قد خلفوا من اأولدهم 

واأحفادهـــم مـــن يرثـــون عروبتهـــم يف هذه 

البالد، وقد يكونون اأكرث منهم عدًدا، فقال: 

ولكن اأولدهم لي�شوا عرًبا، اإنهم بارغوائيون 

ل يعرفون العربية ول الدين«.

هـــذا مـــا كتبـــه ال�شيـــخ حممـــد بـــن نا�شر 

العبودي الأمني العام امل�شاعد لرابطة العامل 

الإ�شالمـــي بعـــد زيارته ملدينـــة اأ�شنون�شيون 

عا�شمة دولة الباراغـــواي، وكان هذا اللقاء 

مع اأحد التجار امل�شلمني.

�شافـــرت اإىل الباراغواي بداية عام 1987م 

للبـــدء يف تاأ�شي�ـــص اأول عمـــل اإ�شالمي بهذه 

الدولـــة، واجتمعـــت مـــع قيـــادات اجلاليـــة 

امل�شلمـــة يف مدينـــة ثيـــوداد ديـــل اي�شتـــي، 

واأخربتهـــم بالهدف من زيارتـــي، مل يت�شجع 

اأحد للفكرة اإل ال�شيد ح�شني طيجن، رحمه 

اهلل، كـــان رجـــاًل ذا �شخ�شيـــة قويـــة وكلمة 

م�شموعـــة داخـــل دولـــة الباراغـــواي، وكان 

رئي�ًشا للغرفة التجارية يف ذلك الوقت، وهو 

الـــذي قوى من عزميتي وقال لبد من بداية 

العمـــل الإ�شالمـــي داخل الباراغـــواي، ويف 

اليوم التايل جاءين اأحـــد ال�شباب امل�شلمني 

املتحم�شني وهو احلاج حممد عدنان جبارة، 

واأخـــربين ب�شـــرورة اأن يكـــون هنـــاك مركز 

لتجميع امل�شلمـــني يف دولة الباراغواي، مما 

زاد مـــن عزمـــي وقوى من اإرادتـــي، فتوكلت 

علـــى احلـــي الذي ل ميـــوت، وتركـــت دولة 

الربازيل وتوجهت لدولة الباراغواي، وكانت 

البداية بزيـــارة امل�شلمـــني يف مدينة ال�شرق 

ثيـــوداد ديـــل اي�شتـــي التي تقع علـــى حدود 

دولـــة الربازيل، ثـــم بداأت بزيـــارة العا�شمة 

اأ�شون�شيون، والتقيت بالتاجر الذي التقى به 

ال�شيخ العبودي قبل �شنوات، ولكن هذه املرة 

اأخربته عن �شرورة اإن�شاء مركز اإ�شالمي يف 

العا�شمة.

وجمهورية الباراغواي هي اإحدى دول اأمريكا 

اجلنوبيـــة و»باراجـــواي« كلمـــة هندية تعني 

النهـــر املزدان، ن�شبـــة اإىل نهـــر الباراغواي 

الذي يخرتق الدولة، و�شل اإليها الإ�شبان عام 

1526م ومل ي�شتطيعـــوا احتاللها، وخ�شعت 

للرهبـــان الي�شوعيني وظلت حتت �شيطرتهم 

اإىل اأن طردتهـــم اإ�شبانيا عام 1767م، نالت 

البـــالد ا�شتقاللها مـــن ال�شتعمار الإ�شباين 

عـــام 1814م بعد الثورة التـــي انطلقت عام 

1811م، وبعدها دخلت الباراغواي يف حرب 

طاحنـــة مع جريانها (الربازيـــل، الأرجنتني، 

الأوروجواي) خ�شـــرت على اأثرها كثرًيا من 

اأرا�شيهـــا واأعداًدا هائلة مـــن �شكانها بلغت 

ن�شـــف عدد ال�شكان، ثم دخلت بعد ذلك يف 

حـــرب �شد بوليفيـــا ا�شتمرت ثالثـــة اأعوام 

1935م اإىل 1938م فقـــدت بعدها م�شاحة 

كبرية من اإقليم ت�شاكو.

تقع الباراغواي و�شـــط اأمريكا اجلنوبية ول 

يوجد لديهـــا اأي منافذ طبيعية، يحدها من 

ال�شـــرق الربازيـــل والأرجنتني ومـــن الغرب 

واجلنـــوب الأرجنتني ومـــن ال�شمال بوليفيا، 

وتبلـــغ م�شاحتها 406،752 كيلومرًتا مربًعا، 

وعا�شمتهـــا اأ�شون�شيـــون، وتنق�شـــم اإىل 17 

مقاطعة، اأهم مدنها ديل اي�شتي واإنكرن�شيون 

وكولنيـــل اأوفيدو، ومتو�شـــط درجة احلرارة 

�شيًفـــا 27 درجـــة مئويـــة و�شتـــاًء 17 درجة 

مئوية.

يبلغ عدد �شكانها 6،191،368 مليون ن�شمة، 

ح�شـــب اإح�شاء 2004م، وهـــم عبـــارة عن: 

91 % خليـــط مـــن اأجنا�ـــص خمتلفة، 3% 

هنـــود، 2 % اأملـــان، 4 % اأجنا�ـــص اأخـــرى، 

وتعتـــرب الإ�شبانيـــة اللغة الر�شميـــة للدولة، 

ويتقن ال�شعب لغة حملية وهي  »الغواراين«، 

وهـــي لغة هنديـــة قدمية يتحدثهـــا ال�شعب 

بطالقـــة وتدر�ـــص يف املدار�ـــص احلكوميـــة، 

ويعـــد املذهب الكاثوليكـــي الديانة الر�شمية 

لأهـــل البـــالد بن�شبـــة 98 %، والبقيـــة من 

اأديان ومذاهب اأخرى، وتوجد يف الباراغواي 

خم�ص جامعات رئي�شية يدر�ص فيها 30,000 

األـــف طالب، وتبلـــغ ن�شبة الأميـــة 24 % - 

اإح�شاء 1991م- ويعترب »الغواراين« العملة 

الر�شميـــة للبـــالد والدولر الواحـــد ي�شاوي 

2050 غواراين، ومتو�شـــط الدخل ال�شنوي 

للفرد 3600 دولر.

نظام احلكم جمهـــوري، وال�شلطة التنفيذية 

بيد رئي�ص اجلمهورية الذي ينتخب كل خم�شة 

اأعوام، والرئي�ص احلايل هو فريناندو لوغو، 

واأهـــم الأحزاب ال�شيا�شيـــة احلزب الوطني 

اجلمهـــوري وي�شتهر باحلـــزب الأحمر وهو 

احلزب احلاكم، واحلزب الليربايل وي�شتهر 

باحلزب الأزرق.

و�صــــول �مل�صلمـــني للبار�غــــو�ي

و�شـــول  اأن  التاريخيـــة  الروايـــات  تذكـــر 

املهاجريـــن امل�شلمـــني للباراغواي بـــداأ عام 

1888م، وا�شتقـــروا بالعا�شمـــة اأ�شون�شيون  

ومعظمهـــم كان مـــن اأ�شل �شـــوري، هاجروا 

طلًبا حلياة اأف�شل وعملوا بالتجارة وتزوجوا 

مـــن ن�شاء هـــذه البـــالد وانقطعـــت �شلتهم 

بالعـــامل الإ�شالمـــي ممـــا عر�ـــص اأجيالهـــم 

للذوبان وال�شياع، ومـــع نهاية اخلم�شينيات 

بـــداأت هجرة جديدة من لبنـــان على مدينة  

ثيـــوداد ديـــل اي�شتـــي التي تقع علـــى حدود 

الربازيـــل، ون�شطـــت هذه الهجـــرة بعد بناء 

ج�شـــر ال�شداقة بني الربازيـــل والباراغواي 

واعتبـــار مدينة ثيـــوداد ديل اي�شتـــي مدينة 

جتارية حرة، وقد زادت الهجرة من لبنان بعد 

انـــدلع احلرب الطائفية 1974م،  ومازالت 

م�شتمرة اإىل وقتنا احلا�شر مبعدلت كبرية، 

وكذلك و�شل اإىل املدينة م�شلمون من �شوريا 

وفل�شطـــني وبنغالدي�ـــص وباك�شتـــان وبع�ـــص 

اجلن�شيات الأخرى، وتقـــدر التوقعات عدد 

امل�شلمني بحوايل 7،500 م�شلم.

يحظى امل�شلمون بنوع من الحرتام والتقدير 

مـــن ال�شلطـــات احلاكمـــة نظـــًرا لنفوذهـــم 

التجـــاري ومكانتهـــم ال�شيا�شية، حيث يتمتع 

اأبنـــاء امل�شلمـــني مبكانـــة �شيا�شيـــة  بع�ـــص 

احلـــايل  اخلارجيـــة  فوزيـــر  واجتماعيـــة، 

اليخنـــدرو حامـــد فرانكـــو م�شلـــم، وهو من 

املوؤ�ش�شـــني للمركـــز الإ�شالمـــي يف عا�شمة 

البـــالد، خالًفـــا للكثـــري من اأبنـــاء امل�شلمني 

الذين تولـــوا وظائف ح�شا�شة داخل الدولة، 

وغـــري هـــوؤلء كثريون مـــن مديـــري البنوك 

والأطباء ومدر�شي اجلامعات، ومعظم هوؤلء 

قلما يعرفون �شيًئا عن دينهم، لكنهم يحملون 

احلب للعرب ولأ�شولهم الإ�شالمية.

�حتياجــــات �مل�صلمـــــني

رغـــم املكانـــة التـــي يتمتع بهـــا امل�شلمون يف 

الباراغـــواي والتـــي ل تتهيـــاأ لغريهـــم مـــن 

التجمعـــات الإ�شالميـــة الأخـــرى يف اأمريكا 

اجلنوبية فاإنهم يعانون معاناة �شديدة ب�شبب 

بعدهم عن البالد الإ�شالمية، وعدم الهتمام 

الـــالزم من املوؤ�ش�شـــات الإ�شالميـــة املحلية 

والعامليـــة بهم، وكذلك هـــم عر�شة للذوبان 

يف املجتمع لكـــرثة و�شهولة طرق النحراف 

اإذامل تتقدم الأيدي املخل�شة لدعم وجودهم 

وم�شاعدتهم يف احلفاظ على هويتهم. 

مقرتحات للنهو�س باأو�صاع 

�مل�صلمـــــني يف �لبار�غــــو�ي

• دعـــم وجود امل�شلمني يف مدينة ثيوداد ديل 
اي�شتي لتاأ�شي�ص مركز اإ�شالمي متكامل يليق 

بو�شعهم ومكانتهـــم يف املدينة، ويكون رمًزا 

للح�شور الإ�شالمي يف تلك الدولة.

• دعـــم م�شروع بناء املركـــز اخلريي الثقايف 
الإ�شالمـــي ليكون املقر الدائم للم�شلمني يف 

العا�شمة اأ�شون�شيون.

• العمـــل على اإيجـــاد داعية متفـــرغ يتجول 
على جتمعات امل�شلمني هناك.

• اإر�شـــال مكتبـــات متكاملة باللغـــة العربية 
والإ�شبانية وبرامج كومبيوتر وغري ذلك مثل 

الربامج الإعالمية.

• دعـــوة بع�ـــص ال�شخ�شيـــات الإ�شالمية يف 
الباراغواي حل�شور املوؤمترات املختلفة التي 

تعقـــد هنا وهناك لإي�شـــال �شوت امل�شلمني 

اإىل اإخوانهم يف �شتى بقاع املعمورة .

ن�شاأل اهلل اأن يوفق اجلميع ملا يحب وير�شى 

واأن يجـــزي خـــرًيا جميـــع مـــن يقـــدم عوًنا 

لالأقليات امل�شلمة يف �شتى بقاع الأر�ص.

مسلمو الباراغواي.. 
شعب يبحث عن هويته!

خالد رزق تقي �لدين

مدير املركز الإ�شالمي يف الربازيل

Contacts
SHEIKH.KHALED TAKY EL DIN
www.takydin.net
www.islamlatin.com
Tel : 00 55 11 6344 4224

معاناة �شديدة للبعد عن 
العامل الإ�شالمي واإهمال 

املوؤ�ش�شات الإ�شالمية
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مهتدون يف �لكويت

ا�شمـــي عبدالعزيـــز ظاهـــر، ولـــدت يف عام 

1392 هــــ 1971م، عائلتي عائلة م�شيحية، 

الأم والأب والأعمـــام والأجـــداد جميعهـــم 

م�شيحيـــون، كان يوم الأحد من اأيام الأ�شبوع 

املقد�شـــة، فقـــد كنـــا نذهـــب اإىل الكني�شـــة 

بانتظام، اإل اأننـــي كنت كلما كربت متلكتني 

ال�شكوك حول عقيدتـــي الن�شرانية، فهناك 

كثـــري مـــن الأمـــور املعلنـــة التـــي تدر�ص يف 

ال�شفوف الدرا�شية مل اأجد لها تف�شرًيا، بل 

مل اأجد لها معنى بالن�شبة يل، وعندما  كنت 

اأطـــرح اأ�شئلة حول هذه الأمور كان يقال يل 

دائمـــا: »ينبغي عليك جمرد الإميان الأعمى 

وعـــدم ال�شوؤال عن كلمـــات اهلل«، وهذا كان 

اأمـــًرا غري مقبـــول بالن�شبـــة يل، وخ�شو�شا 

عندما تكون بع�ص هذه الأمور متناق�شة.

نتيجـــة لذلـــك تركت الذهـــاب اإىل الكني�شة 

وكان عمـــري 16 عاًمـــا، واأ�شبحت ل اأهتم 

بهـــا، وبذلـــك اأ�شبحت ملحـــًدا. لعدم وجود 

دليل عملي عندي على وجود اهلل.

عندما كنـــت يف املدر�شة حتدثت اإىل عديد 

مـــن الأ�شخا�ص علـــى اختالفهم يف مو�شوع 

الإميـــان بـــاهلل، اأي �شخ�ص يقـــول اإنه يوؤمن 

بـــاهلل وعندما كنت اأقول اإننـــي ل اأوؤمن كان 

الأمـــر يبـــدو غريًبـــا على اجلميـــع، كنت يف 

البدايـــة اأعتقد اأنه جمـــرد �شيء خاطئ من 

هـــوؤلء النا�ص، واأنهم كانـــوا لي�شوا على قدر 

كبـــري مـــن الذكاء، ولكـــن يف نهايـــة املطاف 

بـــداأت اأ�شك يف نف�شي لأن الغالبية العظمى 

مـــن النا�ـــص يعتقـــدون يف اهلل، مهمـــا كانت 

كيفية اعتقاداتهم، وبداأت اأقول لنف�شي رمبا 

لـــدي �شيء يجب القيام بـــه يف هذا ال�شاأن، 

فرمبا يكون هناك �شيء خاطئ بالن�شبة يل، 

هناك �شيء ينبغـــي علي النظر فيه يف كثري 

من الأحيان وب�شدة.

هكـــذا بداأت ال�شالة (الدعـــاء) يف ال�شباح، 

وبعـــد الظهـــر، ويف امل�شـــاء قبـــل اأن اأذهـــب 

لأنـــام اأقول: »يارب، اإذا كنت موجوًدا، اجعل 

نف�شـــك معروًفـــا يل وبـــني يل مـــا املفرت�ص 

اأن اأقـــوم به«، خالل هـــذه املرحلة بداأت اأمر 

بتحولت خمتلفة، واأدر�ص خمتلف املجالت 

والأيديولوجيات، واأقراأ الكتب املختلفة.

كـــان يل �شديـــق والـــده م�شـــري ي�شكن يف 

مكـــان اآخر، عندما جاء لزيـــارة ابنه اأخذين 

اإىل امل�شجـــد وكان معه ابنه البالغ من العمر 

ثـــالث �شنوات، وكـــان ذلك يف وقـــت �شالة 

الظهر فاأدوا ال�شـــالة و�شلى الولد ال�شغري 

مـــع والـــده ال�شـــالة كاملـــة، وكنـــت اعرف 

اأن امل�شلمـــني ي�شلـــون ولكـــن مل اأكن اأعرف 

بال�شبـــط مـــاذا كانـــوا يفعلون ولكـــن �شورة 

ال�شبي ال�شغري وهو ي�شلي مع والده، ويفعل 

كـــل ما يفعله اأبوه اأثـــرت يف كثرًيا، فقد كان 

الطفل �شبيًّا �شغرًيا بحاجة اإىل اللعب اأكرث 

منه اإىل ال�شالة، لكنه بالرغم من ذلك ذهب 

اإىل ال�شالة مع والده.

الأب مل يقـــل يل �شيًئا، ومل يطلب مني �شيًئا 

واإمنا كنت اأ�شبه ب�شاهد على ما يحدث، ويف 

نهاية لقائنا اأعطاين ترجمة للقراآن الكرمي، 

وعليـــه اتخذت قـــراري، الآن اأ�شتطيع قراءة 

القـــراآن كاماًل كما اأ�شتطيـــع اأن اأقراأ الكتاب 

املقد�ـــص كله، بـــداأت قراءة بع�ـــص �شفحات 

القـــراآن الكـــرمي، والكتاب املقد�ـــص كل يوم، 

وبعـــد ب�شعة اأ�شابيع، قررت األ اأقراأ الكتاب 

املقد�ـــص اأكـــرث مـــن ذلـــك واأن اأقـــراأ القراآن 

الكـــرمي فقـــط، فهـــو يتحـــدث يل اأكرث من 

الكتـــاب املقد�ص، فالقراآن كان اأكرث و�شوًحا 

بالن�شبة يل، فكل �شـــيء فيه �شخ�شي اأكرث، 

وميثلني اأكرث، وروحي متيل اأكرث اإليه. 

اأكـــرث رعايـــة  الكـــرمي  القـــراآن  كـــان  لقـــد 

مل�شلحتـــي، لقد قمت بجـــولت عند قراءتي 

للقـــراآن.. جولـــة البعد املـــادي وجولة البعد 

الروحـــي وجولة البعـــد العقلي وجولة البعد 

القت�شـــادي،  البعـــد  وجولـــة  الجتماعـــي 

كـــل �شـــيء ميكن اأن اأجده يف القـــراآن، ولكن 

حتى تلـــك املرحلة كنت ل اأزال غري م�شتعد 

لعتنـــاق الإ�شـــالم، لقـــد كانـــت يل اأفكاري 

واأهدايف وتطلعاتي اخلا�شة، ولكن من اأجل 

هذا �شعيت اإىل الأ�شدقاء امل�شلمني والذين 

لي�شوا م�شلمني ولكنهم يهتمون بالإ�شالم. 

يف يـــوم مـــن الأيام كنت مع اأحـــد اأ�شدقائي 

مـــن غري امل�شلمني قام �شخ�ص من امل�شلمني 

بدعوتـــه واإقناعـــه بالذهـــاب اإىل امل�شجـــد، 

والنطـــق بال�شهـــادة، يف هـــذا الوقت مل اأكن 

اأنـــوي النطـــق بال�شهادة ولكـــن ذهبت معهم 

ملعرفـــة مـــاذا يحـــدث، ذهبنـــا اإىل امل�شجد 

والإمـــام �شرح »اأنـــت �شت�شبح م�شلًما، لديك 

لـــه:  فقـــال  وهكـــذا...«،  �شلـــوات  خم�ـــص 

موافـــق، ثم قال له الإمام »كرر معي«، فنطق 

ال�شهادتـــني ثـــم قال لـــه: اإن معنـــى منطوق 

ال�شهادة اأنه ل يوجـــد �شيء ي�شتحق العبادة 

اإل اإله واحـــد الذي ن�شميه »اهلل« واأن النبي 

حممد هـــو ر�شوله ونبيه.. قلـــت لنف�شي اأنا 

اأعتقـــد واأوؤمـــن بذلـــك ولي�ص لـــدي م�شكلة 

مـــع ال�شـــالة اأو ال�شوم، ولـــذا قمت بالنطق 

بال�شهـــادة معهـــم مع العلم اأننـــي مل اأكن قد 

خططت لذلك يف ذلك الوقت، كان ذلك من 

حـــوايل ع�شرين عاًمـــا، واأنا م�شلم منذ ذلك 

احلني.

وكـــان مما �شـــدين اإىل الإ�شـــالم الن�شباط 

والنتظام الذي �شاهدته يف عبادة امل�شلمني، 

فقـــد كانوا يوؤدون ال�شـــالة خم�ص مرات يف 

اليوم، وي�شومون رم�شان بانتظام... اإلخ. 

مات والدي عندما كـــان عمري اأربعة ع�شر 

عاًمـــا، ووالدتـــي ل تزال علـــى قيد احلياة- 

ع�شى اهلل اأن يهديها- لدي �شقيقة �شغرى- 

ع�شـــى اهلل اأن يهديهـــا اأي�ًشـــا- كـــل عائلتي 

لي�شـــوا م�شلمـــني اإل اأطفـــايل، لقد تزوجت 

بعد �شنة من نطقـــي بال�شهادة ولدي ع�شرة 

اأطفال، وبف�شل اهلل  كلهم م�شلمون. 

اعتقـــدت والدتي اأن فكـــرة الإ�شالم مرحلة 

اأخـــرى من املراحل التي كنت اأمر بها، واأنني 

خالل ب�شعة اأ�شهـــر اأو نحو ذلك �شوف اأمر 

ب�شـــيء اآخـــر، وبعد حـــوايل �شنـــة اأو �شنتني 

اأدركـــت والدتـــي اأن هذا الأمـــر ل تغيري له. 

ا يل، ع�شـــي اهلل اأن  لقـــد كانت داعمـــة جدًّ

يهديها.

بعد اأن اأ�شبحت م�شلًما اعتدت العي�ص بجوار 

امل�شجد، وكنـــت اأعمل يف مدر�شة اإ�شالمية،  

وبـــداأت اأ�شعر بالقلق لأنني كنـــت اأرى كيف 

كـــان كثري من الأطفال مييلـــون اإىل الأ�شياء 

التـــي مل يكن لها اأي عالقة بالإ�شالم، حيث 

كانـــوا مييلون نحو كثري مـــن طرق واأ�شاليب 

غري امل�شلمني، كان هـــذا ي�شكل م�شدر قلق 

بالن�شبـــة يل لأننـــي ع�شـــت حيـــاة مثل هذه 

احليـــاة وعرفـــت اأنها لي�شت مفيـــدة، لذلك 

اأ�شبـــح م�شعـــاي منـــذ ذلك احلـــني حماولة 

معرفة ال�شبل لإبقاء النا�ص على   الدين.

قمنا ب�شراء مبنى، ونحن يف انتظار اأن ي�شبح 

مركـــًزا خلدمـــة امل�شلمني وغـــري امل�شلمني، 

كما بداأنـــا يف عام 1995تكوين منظمة غري 

ربحية تدعـــى »موؤ�ش�شة اآر انـــد جون�شون«، 

واأنـــا الآن اأ�شغـــل من�شـــب نائـــب الرئي�ـــص، 

ون�شعى مل�شاعـــدة ال�شباب وتعريفهم بديننا، 

ولذلك قمنا بتطوير برامج لل�شباب لتعليمهم 

الإ�شـــالم بعمق ولي�ص مبجـــرد احلديث عن 

املو�شوع من ال�شطح.

واحلمـــد هلل اأديت احلج ثالث مرات، واملرة 

الأوىل التـــي اأديـــت فيها احلج كانت يف عام 

1999، واأتذكـــر اأنه كان �شيًئـــا غريًبا لأنني 

لأول مـــرة اأ�شاهد الكعبة ال�شريفة، لقد كان 

م�شهًدا غامـــًرا اأن ت�شاهد كل هوؤلء النا�ص، 

فاأنـــا مل اأر اأبـــًدا كل هـــذا الكم مـــن الب�شر 

جمتمعـــني مًعـــا يف مكـــان واحـــد يف حياتي 

كلها، لذلك كان �شيًئا مده�ًشا، ثم اإن الأمور 

كانت اأكرث تقدًما مما كنت اأعتقد، لقد كنت 

اأتوقـــع اأن اأكون يف مكان �شحراوي مع بع�ص 

املبـــاين واأ�شياء من هـــذا القبيل، كنت اأنظر 

اإىل كـــل ما حويل وعندمـــا اأرجع اإىل البيت 

اأفكـــر طوال الوقت يف كل هوؤلء النا�ص.. اإن 

منط احلياة التي كان يعي�شها هوؤلء مل يكن 

هيًنا.

�لأمريكي ظاهر: 

»اإليمان األعمى« 
مهد الطريق إلسالمي

هزتني �شـورة �شبـي 
�شغري ي�شلي مع والـده.. 
و�شدنـي اإلى الإ�شـالم 
االن�شبـاط الذي �شاهدته 
يف عبادة امل�شلمني

كتب: حممود بكر
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كنوز �للجنة

ة من �لب�صـــــــر فقال: {�لذين يبلغون ر�صـــــــالت �هلل ويخ�صـــــــونه ول يخ�صون  لقد �أثنى �هلل عز وجل على ُثلَّ

�أحًد� �إل �هلل...}، وت�صاءل �لقر�آن نافًيا: {ومن �أح�صن قوًل ممن دعا �إىل �هلل وعمل �صاحًلا وقال �إنني من 

�مل�صلمني}.. ومن هوؤلء �ملبلغني لر�صالت �هلل دعاة يف جلنة �لتعريف بالإ�صالم، ُعِرفو� بها وُعِرفت بهم، 

يعملون يف �صـــــــمت �بتغاء مر�صـــــــاة �هلل تبارك وتعاىل.. و»�لب�صرى« �إذ ت�صجل �أ�صماءهم يف �صجل �ل�صرف 

�لدعـــــــوي، وتقف على رحالتهم �لعلمية و�لدعوية، و�أبرز �إجناز�تهم وجتاربهم، تف�صـــــــح لهم �صـــــــفحاتها 

لي�صدو� ن�صائحهم �لدعوية للم�صلمني وغري �مل�صلمني.. وتقدم يف كل حلقة د�عًيا ود�عية.  

امل�شرف العام لإدارة العالقات 

العامة واملوارد

حممد �ل�صمري

ا�شمي كالورو ريا�ص بي، اأحتدث باللغة العربية 

والإجنليزية والهندية والأردو والتلغو، كما اأنني 

در�شـــت اأ�شـــول احلديث ال�شريـــف (املنظومة 

البيقونيـــة)، وعلـــوم القراآن الكـــرمي وتف�شريه 

واأدر�ـــص يف كلية للبنـــات يف الهند، وعملت يف 

الإدارة الن�شائيـــة بال�شامليـــة منـــذ بدايـــة عام 

2011م، واأقـــوم بعديد من الأن�شطة والربامج 

داخـــل الفرع وخارجه مثـــل الدعوة اخلارجية 

يف ال�شالونـــات والأ�شـــواق، والذهـــاب لزيارة 

العامـــالت يف مدر�شة حويل للدعوة، واأ�شارك 

يف املعار�ص وو�شع احلامالت فيها، والتدري�ص 

يف الف�شـــول الدرا�شيـــة، واأ�شلم على يدي منذ 

عملت يف اللجنة 65 �شخ�ًشا.

من حالت اإ�شهار الإ�شالم املميزة التي �شهدتها 

اإحـــدى الأخـــوات التي كانت علـــى الهندو�شية 

وعندما كرثت م�شاكل اقرتا�شها بالربا �شارت 

تذهـــب اإىل الكني�شـــة وتدعـــو عي�شـــى عليـــه 

ال�شـــالم فدعتها اأختها التـــي اهتدت من قبل 

وقالت لها: كيف تدعني من هو ب�شر ون�شحتها 

بـــاأن تدعـــو اهلل �شبحانه وتعـــاىل، ومنذ ذلك 

الوقـــت �شارت تتعـــرف اإىل اهلل اإىل اأن قررت 

اأن ت�شهـــر اإ�شالمها بعـــد اأن �شرحت لها اأختها 

جمال الإ�شالم.

ويجـــب علـــى امل�شلمني اأن يراقبـــوا اهلل تعاىل 

يف اأعمالهـــم مهمـــا كانت �شغـــرية واأن يطيعوا 

اهلل تعـــاىل ور�شولـــه ]، اأمـــا غـــري امل�شلمني 

فاأن�شحهم بـــاأن يبحثوا عن احلق حتى يجدوه 

ويتبعـــوا الطريـــق امل�شتقيم حتـــى يهديهم اهلل 

تعاىل.

الداعية فيصل محمدالداعية كالورو رياض بي

اأخوكـــم في�شـــل حممـــد، �شريالنكي 

اجلن�شيـــة، تلقيـــت العلـــوم ال�شرعية 

العربيـــة  الكليـــة  يف  الإ�شالميـــة 

يف  حما�شـــًرا  عملـــت  الإ�شالميـــة، 

امل�شاجد، واألقيت املحا�شرات العامة، 

التدريبيـــة  الـــدورات  يف  و�شاركـــت 

والندوات، وكنت داعًيا متطوًعا اأي�ًشا 

يف مركز التقوى لدعوة غري امل�شلمني 

يف �شريالنكا.

وجدت فر�شة العمل يف حقل الدعوة 

التعريـــف  بلجنـــة  تعـــاىل  اهلل  اإىل 

بالإ�شالم عام 2005، ومنذ هذه الفرتة 

اأبـــذل ق�شارى جهـــدي يف دعوة غري 

امل�شلمني، وتدري�ص املهتدين وتربيتهم 

وتثقيـــف اأبنـــاء اجلاليـــة امل�شلمة يف 

�شـــوء الكتـــاب وال�شنـــة ال�شحيحـــة، 

كمـــا اأقوم باإلقـــاء املحا�شرات وكتابة 

املقالت والبحـــوث والرتاجم واإقامة 

دورات اللغـــة العربيـــة لغري الناطقني 

بهـــا اإىل غري ذلك، ونهتـــم يف اللجنة 

قـــدر ا�شتطاعتنـــا بتو�شيـــل ر�شالـــة 

الإ�شـــالم، م�شتخدمـــني يف ذلـــك كل 

الو�شائـــل جلذب قلوب غري امل�شلمني 

اإىل الإ�شالم.

ن�شمـــع كثـــرًيا عـــن حـــالت اإ�شهـــار 

الإ�شـــالم، فهـــذا فـــالن اأ�شلـــم وهذه 

فالنـــة اأ�شلمـــت، ولكـــن لكـــل واحـــد 

اأ�شبابه يف دخوله الإ�شالم، فال ندري 

مـــن يريد اهلل بـــه الهداية ومتي واأين 

وكيف، واأذكر ذات مرة اأنه كان عندنا 

برنامـــج للمهتديـــن عبارة عـــن زيارة 

ملقـــربة بال�شليبخـــات، وملـــا جتمعنـــا 

للذهـــاب جاء اأحـــد املهتدين ب�شديق 

لـــه غري م�شلم، فقلت لغري امل�شلم هل 

ترغب يف الذهاب معنا؟ فقال: اإن مل 

يكن هناك مانع فاأنا م�شتعد، بالرغم 

مـــن اأنه كـــان يكـــره امل�شلمـــني و�شد 

الإ�شالم دائًما كمـــا اأخربين �شديقه 

املهتدي، فلما انتهينا من زيارة القبور 

و�شالة اجلنازة، قال الأخ غري امل�شلم: 

عنـــدي بع�ـــص ال�شتف�شـــار ف�شرحنا 

لـــه ما يريد فقـــال فوًرا اإننـــي مقتنع 

يالإ�شالم وراغـــب يف اعتناقه، ودخل 

الإ�شـــالم، لقد تاأثر بكيفيـــة التغ�شيل 

والتكفـــني وال�شـــالة والدفـــن للميت 

امل�شلـــم بال�شوا�شيـــة، فهـــذه الزيـــارة 

اأمر ب�شيـــط ووقت قليل ولكن ثمرتها 

هدايـــة اإن�شان ودخـــول نف�ص اجلنة، 

وهلل احلمـــد نطـــق ال�شهادتـــني وهو 

يف املقـــربة وكان جميئه اإليهـــا كافًرا 

وعودته منها م�شلًما.. وهلل احلمد.

اأن�شـــح نف�شـــي واإخواين بـــاأن نتحلى 

بح�شن املعاملـــة والأخالق، ول نن�شى 

حظنـــا يف الدعوة اإىل اهلل، كما علينا 

تثبيت املهتدين على الدين.
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م�صاهري �هتدو�

وكـــان ح�شني روف واحـــًدا من الجتماعيني 

الإجنليـــز الذيـــن در�شوا الأديـــان واملذاهب 

متاأنيـــة  درا�شـــة  املختلفـــة  الجتماعيـــة 

متعمقـــة فبهرتـــه عظمـــة الإ�شـــالم و�شمـــو 

اأهدافـــه ومبادئـــه، وقدرتـــه اخلارقـــة على 

مواجهـــة املتاعـــب وامل�شكالت التـــي يعانيها 

الأفـــراد واملجتمعـــات، ومالءمتـــه العجيبـــة 

ملختلـــف البيئات واحل�شارات علـــى تباينها 

واختالفها.

وكان طبيعيًّا اأن يبادر اإىل اعتناق هذا الدين 

احلنيـــف ويدعو بكـــل طاقته اإليـــه لتب�شري 

مواطنيه مببادئه واأهدافه، وتفنيد ما يوجهه 

اإليه اأعداوؤه- كذًبا وبهتاًنا- من تَُهم باطلة.

وقد بداأ روف بدرا�شة عقيدتي اأبويه.. وكان 

اأحدهما م�شيحيًّا والآخر يهوديًّا.. ثم انتقل 

اإىل درا�شـــة العقيـــدة الهندو�شية وفل�شفتها، 

وخا�شة تعاليمهـــا احلديثة عند يوباني�شادو 

فيدانتـــا، ثـــم در�ـــص العقيـــدة البوذيـــة، مع 

مقارنتها ببع�ص املذاهب اليونانية القدمية، 

واملذاهـــب  النظريـــات  بع�ـــص  در�ـــص  كمـــا 

اأفكـــار  وخا�شـــة  احلديثـــة،  الجتماعيـــة 

الفيل�شوف الرو�شي  ليوتول�شتوي.

ـــا اأن اهتمامـــه بدرا�شة  ومـــن العجيـــب حقًّ

الإ�شـــالم جـــاءت متاأخرة، بالن�شبـــة لالأديان 

والعقائـــد الأخـــرى، برغم اإقامتـــه يف بع�ص 

البـــالد العربيـــة.. وكان اأول تعـــرف له عليه 

خالل قراءاته لرتجمـــة للقراآن الكرمي التي 

و�شعها رودويل اإل اأنه مل يتاأثر بها، لأنها مل 

تكـــن ترجمة اأمينة �شادقـــة، وكان �شاأنها يف 

ذلك �شـــاأن كثري من الرتجمات املماثلة التي 

ي�شوبها اجلهـــل اأو الأغرا�ص العدائية والتي 

�شدرت بعدة لغات اأجنبية.

غري اأنه -حل�شن حظه- التقى باأحد الدعاة 

املثقفني الذين يتقدون حما�ًشا له، واإخال�ًشا 

يف تبليغ الإ�شالم للنا�ص، فقام بتعريفه لبع�ص 

حقائقه، واأر�شده اإىل اإحدى الن�شخ املرتجمة 

ملعاين القـــراآن الكرمي، ترجمها اأحد العلماء 

امل�شلمـــني، واأ�شـــاف اإليها تف�شـــرًيا وا�شًحا 

مقنًعـــا بُنـــي علـــى املنطـــق والعقـــل، ف�شاًل 

عـــن تو�شيح املعـــاين احلقيقيـــة التي تعجز 

عن اإبرازهـــا اللغة الإجنليزيـــة، كما اأر�شده 

اإىل بع�ـــص الكتب الإ�شالميـــة الأخرى التي 

تت�شـــم بال�شدق والربهان ال�شاطع، فاأتاح له 

كـــل ذلك اأن يُكوِّن فكـــرة مبدئية عن حقيقة 

الإ�شالم قد اأثـــارت رغبته يف ال�شتزادة من 

املعرفـــة بـــه ومببادئـــه واأهدافه عـــن طريق 

امل�شادر العلمية غري املغر�شة.

يقـــول: ذات يـــوم مـــن عـــام 1945 ُدعيـــت 

مل�شاهـــدة �شالة العيد، وتنـــاول الطعام بعد 

ال�شـــالة، فكان يف ذلـــك منا�شبة طيبة لأرى 

عن كثـــب ذلك احل�شد العاملـــي من خمتلف 

بالد العامل، وخمتلف الطبقات الجتماعية، 

ومـــن خمتلف الألـــوان، هناك قابلـــت اأمرًيا 

تركيًّا واإىل جواره كثري من املعدمني، جل�شوا 

جميًعـــا لتناول الطعام مًعا، ل تلمح يف وجوه 

الأغنياء امتعا�ًشا اأو تظاهًرا كاذًبا بامل�شاواة، 

كذلـــك الـــذي يبدو على الرجـــل الأبي�ص يف 

حديثـــه اإىل جاره الأ�شود، ول ترى بينهم من 

يعتـــزل اجلماعة اأو ينتحي فيها ركًنا ق�شيًّا، 

كمـــا ل تلمـــح بينهـــم ذلك ال�شعـــور الطبقي 

ال�شخيف الذي ميكن اأن يتخفى وراء اأ�شتار 

مزيفة من امل�شاواة.

ثـــم ا�شتطرد يقول: لي�ص هناك جمال ل�شرح 

كـــل اأمور احليـــاة التـــي وجـــدت يف �شرائع 

الإ�شـــالم مـــن حلـــول، مل اأجدهـــا يف غريه، 

ويكفـــي اأن اأقـــول اإننـــي بعـــد تفكـــري وتدبر 

راأيتنـــي اأهتدي اإىل الإميان بهذا الدين، بعد 

درا�شتي جلميع الأديان الأخرى املعروفة يف 

العامل، بدون اأن اأقتنع باأي واحد منها.

ثـــم م�شى يف بيان �شبب اإ�شالمه، فقال: قد 

بينـــُت فيما ذكـــرت، ملاذا اأ�شبحـــت م�شلًما، 

ولكـــن ذلـــك ل يكفـــي مطلًقا لبيـــان دواعي 

فخـــري واعتزازي بذلك، فـــاإن هذا ال�شعور 

منا وازداد مع مرور الزمن وازدياد جتاربي.. 

فقد در�شت احل�شارة الإ�شالمية يف جامعة 

اإجنليزيـــة، واأدركـــت لأول مـــرة اأنهـــا وبكـــل 

تاأكيـــد هي التي اأخرجت اأوروبا من الع�شور 

املظلمة وا�شتقراأت التاريخ، فراأيت اأن كثرًيا 

من الإمرباطوريات العظيمة كانت اإ�شالمية، 

واأن كثـــرًيا من العلوم احلديثة، يعود الف�شل 

فيها اإىل الإ�شالم. 

وملـــا جـــاء بع�ـــص النا�ـــص ليقـــول يل: اإين 

باعتناقـــي لالإ�شالم اأكون قـــد �شلكُت طريق 

التخلف، ابت�شمت �شخرية جلهلهم، وخلطهم 

بني املقدمـــات والنتائج، هل يجوز للعامل اأن 

يحكـــم على الإ�شالم مبقت�شى ما اأ�شابه من 

انحالل لظـــروف خارجة عنـــه؟ وهل يجوز 

احلـــط من قيمة الفن العظيم الذي �شاحب 

ع�شـــر النه�شـــة الأوربية، ب�شبـــب اللوحات 

املم�شوخة يف اأرجاء املعمورة يف اأيامنا هذه؟ 

ح�شبنـــا اأن نعلم اأن اأعظـــم العقول واأكرثها 

تقدًمـــا يف جميع الع�شور كانـــت كلها تنظر 

بكـــل تقدير اإىل الثقافـــة الإ�شالمية التي ل 

تـــزال اأكرث لآلئها مكنـــوزة مل يتو�شل الغرب 

بعد اإليها.

ثـــم اأ�شـــاد باأخـــالق امل�شلمـــني احلقيقيـــني 

وكرمهـــم، وقدرة الإ�شالم على عالج م�شكلة 

التفاوت الجتماعي بقوله: لقد �شافرت اإىل 

تيحت يل 
ُ
اأقطار كثرية يف اأنحاء املعمورة، واأ

الفر�شة لأرى كيـــف ي�شتقبل الغريب يف كل 

مكـــان، واأن اأعرف كيف يكون اإكرامه اأول ما 

يخطر علـــى البال.. وكيف يكـــون الت�شرف 

معـــه.. وعـــن الفائـــدة التـــي قـــد تاأتـــي من 

م�شاعدتـــه، فلم اأجد مـــن غري امل�شلمني من 

يدانيهم يف اإكرام الغريب والعطف عليه من 

غري مقابل.  

مل اأجــد من غيـر 
امل�شلمني من يدانيهم 
يف اإكــرام الغريـــب 

بـال مقابــل

يالحظ �ملتتبع لنت�صـــــــار �لإ�صـــــــالم يف �لدول �لأوروبيـــــــة و�لأمريكي 

�أن ن�صـــــــبة كبرية من �لذين ��صـــــــتجابو� له يف هـــــــذه �لدول من علماء 

�لجتمـــــــاع و�لعاملـــــــني يف جمـــــــالت �لإ�صـــــــالح �لجتماعـــــــي، وذلك 

ملـــــــا تتطلبه �لدر��صـــــــات �لتي يتناولهـــــــا �أولئك �لعلماء و�مل�صـــــــلحون 

�لجتماعيـــــــون مـــــــن تعر�س د�ئـــــــم للعقائد و�ملذ�هـــــــب �لجتماعية، 

وخا�صـــــــة من حيث تاأثريهـــــــا يف �ملجتمعات، وقدرتهـــــــا على معاجلة 

�مل�صـــــــكالت �لتي تعر�ـــــــس لالأفر�د و�جلماعات و�لإ�صـــــــهام يف تخفيف 

حدثها، و�لرتقاء بالقيم و�ل�صلوكيات �لجتماعية. 

ويف معر�س هذه �لدر��صـــــــات �لتي ت�صـــــــتخدم فيهـــــــا طريقة �لتحليل 

و�أ�صلوب �ملو�زنة و�ملقارنة تتجلى �أهد�ف �لإ�صالم �ل�صامية، وف�صائله 

�لكربى فتجتذب �لنفو�س �لعاقلة، وتتفتح لها �لقلوب �لو�عية.

عامل �لجتماع �لإجنليزي ح�صني روف:

دهشت ألمير تركي مسلم 
يأكل بين الفقراء!
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حلظات �لهد�يةقب�صات دعوية

حممد طه خاطر

اعرف وزنك.. 
أمام السد 
األعمى!

بلغـــات كثـــرية، واأحياًنا كـــان بع�ص احلجاج 

يرددون »لبيك اللهم لبيك«.

كـــان معظم احلجاج يركبـــون الهوادج، وكان 

التعب ياأخذ من اأحدنا كل ماأخذ فيغفو ب�شع 

حلظات لي�شحو على رجة مفاجئة، ثم يغفو 

ثانيـــة، لي�شتيقـــظ مرة اأخـــرى، وو�شلنا اإىل 

البحرة مـــع ال�شبح تقريًبا، فتوقفت القافلة 

لق�شـــاء النهار، ذلك اأن احلر مل يكن ي�شمح 

بامل�شري اإل اأثناء الليل.

هذه القريـــة التي مل تكن يف احلقيقة �شوى 

�شف مـــزدوج من الأكـــواخ واملقاهي وبع�ص 

البيوت ال�شغرية امل�شنوعة من �شوق النخيل 

وم�شجـــد �شغـــري، كانـــت املكـــان التقليدي 

الـــذي اعتـــادت القوافل اأن تتوقـــف فيه، اإذ 

كـــان يف منت�شـــف الطريق بني جـــدة ومكة، 

منذ اأن تركنا ال�شاحل ظلت الأر�ص هي هي 

نف�شهـــا تقريًبـــا، �شحراء مع تـــالل متوحدة 

هنا وهناك، وجبال زرقاء يف ال�شرق تف�شل 

تهامة عـــن جند.. بيد اأن كل تلك ال�شحراء 

ا من  من حولنا كانت اأ�شبه مبع�شكر كبري جدًّ

اخليام واملطايا والهوادج التي ل عد لها ول 

ح�شر، وخليط من اللغات املتعددة، العربية 

وال�شوماليـــة  والفار�شيـــة  والهندو�شتانيـــة 

والرتكيـــة اإىل غـــري ذلـــك من اللغـــات التي 

ليعلم عددهـــا اإل اهلل.. كان ذلك يف احلق 

جمموعـــة مـــن الأمم، غـــري اأنه ملـــا كان كل 

فـــرد يرتدي لبا�ص الإحرام فاإن املرء مل يكن 

يلحـــظ اأميا فرق بني خمتلف الأجنا�ص التي 

بدت وكاأنها اأمة واحدة لي�ص غري، ولقد كان 

احلجاج متعبني بعد تلك الليلة التي ق�شوها 

يف امل�شري، ول �شـــك يف اأن ال�شفر، بالن�شبة 

ملعظمهـــم كـــان مهمة غـــري عاديـــة اإىل حد 

بعيـــد، واأن تلك الرحلة الأوىل من نوعها يف 

حيـــاة بع�شهم.. واأي رحلة.. نحو اأي هدف! 

كـــان ل بـــد اأن ي�شتبد بهم القلق، وكان ل بّد 

األ ي�شتقروا يف مكان واحد، كما مل يكن بد 

لأيديهـــم من اأن تاأتـــي �شيًئا ما، حتى ولو مل 

يكن �شـــوى فتح اأكيا�شهـــم و�شررهم واإعادة 

حزمهـــا من جديد، وقد كتب لهم اأن ينت�شوا 

ب�شعادة غري اأر�شية.

 هذا هو ما حدث للعائلة يف اخليمة املجاورة 

خليمتـــي، وكانـــوا كما بـــدا يل، قادمني من 

قرية مـــن قرى البنغـــال.. اإنهـــم مل ينطقوا 

بكلمة، بـــل جل�شوا القرف�شـــاء على الأر�ص 

واأخـــذوا يحدقون بعيون ثابتـــة اإىل ال�شرق، 

جتاه مكـــة، اإىل ال�شحراء التي كان يغمرها 

القيـــظ املتالألـــئ اللمـــاع.. كانـــت وجوههم 

تنطـــق بذلك الأمن البعيد بحيث اإنك ت�شعر 

اأنهـــم كانوا فعاًل اأمـــام بيت اهلل، وعلى قاب 

قو�شـــني اأو اأدنـــى مـــن اهلل.. كـــان الرجـــال 

بارعي احل�شن، تدلت �شعورهم الطويلة على 

اأكتافهم، ونبتت حلاهم ال�شوداء الالمعة يف 

وجوههم، كان اأحدهـــم مري�ًشا ممدًدا على 

ب�شـــاط واإىل جانبه رب�شت امراأتان يافعتان 

كانتـــا اأ�شبـــه بطائريـــن �شغرييـــن زاهيـــي 

الألـــوان يف �شراويلهمـــا احلمـــراء والزرقاء 

وقمي�شيهما املطرزيـــن باخليوط الف�شية.. 

تـــويف الرجل املري�ص بعد ظهـــر ذلك اليوم، 

فلـــم ت�شدر عـــن املراأتني ولولـــة واحدة كما 

هي العادة يف البلدان ال�شرقية، ذلك اأن هذا 

الرجـــل قد مات وهو يـــوؤدي فري�شة احلج، 

يف اأر�ـــص مقد�شـــة، فتـــويف �شهيـــًدا وغ�شل 

الرجال اجلثمـــان ولفوه بالقما�ـــص الأبي�ص 

نف�شـــه الـــذي ارتـــداه الرجل لأخـــر مرة يف 

حياته (الإحرام)، ومن ثم وقف اأحدهم اأمام 

اخليمـــة وكور يديه حـــول فمه واأذن لل�شالة 

ب�شوت مرتفع: اهلل اأكـــرب، اهلل اأكرب، اأ�شهد 

اأن ل اإلـــه اإل اهلل، واأ�شهد اأن حممًدا ر�شول 

اهلل! ال�شالة على امليت يرحمكم اهلل جميًعا 

وجتمـــع النا�ص مـــن جميع اجلهـــات بلبا�ص 

الإحـــرام ووقفـــوا يف �شفـــوف، وراء الإمام 

كاأنهم جنود جي�ـــص عظيم.. وعندما فرغوا 

من ال�شـــالة احتفروا قرًبا وتال رجل عجوز 

ب�شـــع اآيات من القـــراآن، ثم غطـــوا بالرمل 

جثمـــان احلاج امليـــت بعد اأن اأرقـــدوه على 

جنبه، واأداروا وجهه نحو مكة.

�لق�صة �لتي يرويها كتاب »�لطريق �إىل مكة« 

لي�صـــــــت تاريًخا حلياة رجل ��صتهر بدور قام 

به يف �ل�صـــــــوؤون �لعامة، �أو �صـــــــرًد� ملغامرة قام 

بها، ولكنهـــــــا عر�س لكت�صـــــــاف رجل �أوروبي 

لالإ�صـــــــالم، ول�صـــــــريورته جزًء� ل يتجز�أ من 

�لبيئة �لإ�صـــــــالمية، وقد طوفنا فيما م�صى 

يف ق�صـــــــة حممد �أ�صد، ذلك �لرجل �ليهودي 

�لأوروبـــــــي �لذي تربى ليكون حاخاًما، ولكنه 

�كت�صـــــــف �لإ�صـــــــالم وتعمق يف در��صته �إىل �أن 

�أعلن �إ�صـــــــالمه.. ويف هذه �حللقة �خلام�صة 

ع�صـــــــرة من حلقاتنا نعي�س مـــــــع رحلته ملكة 

لأد�ء فري�صة �حلج.

يقـــول حممـــد اأ�شد: يف اأ�شيـــل اليوم التايل 

�شـــارت قافلتنـــا يف طريق مكـــة، تتلوى بني 

جماهري احلجاج، وبعد هنيهة خلفنا وراءنا 

اأ�شوار جـــدة البي�شاء، ووجدنا اأنف�شنا فجاأة 

يف �شحـــراء جـــرداء ل اأثر فيهـــا لأي حياة، 

كانـــت القوافـــل ت�شـــق طريقهـــا بعنـــاء ويف 

مواكب طويلة.

ويف �شمـــت ال�شحراء الذي كان يتخلله وقع 

خفوف اجلمال ونداءات �شائقيها البدو بني 

حني واآخر، والغناء املنخف�ص من هذا احلاج 

اأو ذاك، كان با�شتطاعتـــي اأن اأ�شمع النا�ص، 

يف جميـــع اجلهـــات، يتكلمـــون ويتهام�شـــون 

إلى مكة.. 
ألداء فريضة الحج

مل يكن يرى اجلـــالد 
وهو ي�شــربه.. 
فقط ُيكوى بنار ال�شياط

كم من اأنا�ـــص مب�شرين انبهروا بجمال اأعينهم..! 

ومتعوا اأنظارهم مبا ل ير�شي اهلل ور�شوله..

• اأنت مب�شر العينني ترى ال�شم�ص والقمر والنجوم 
وال�شجـــر والـــدواب، وكثـــرًيا من اآيـــات اهلل التي 

�شخرها لك، وت�شتمتع بجمالها ويكفيك اأنك ترى 

�شكل الإن�شان اإن�شاًنا واحليوان حيواًنا.. لكنك لو 

ولدت اأعمى فماذا كان ميكن اأن ترى؟

• فقـــط تـــرى ال�شم�ص حمرقـــة، وكل �شـــيء تراه 
�شعورًيّا ، ول ترى الأ�شياء الأخرى فهي غري ح�شية 

وغـــري ملمو�شـــة، لكنك تـــرى الرياح حـــني ت�شعر 

بالهواء.. وترى املاء حني ت�شربه اأو تغت�شل به، ترى 

كل �شيء ت�شمعـــه باأذنيك! ذلك.. اإذا ولدتك اأمك 

كفيًفـــا مل تر �شكـــل الطبيعة.. فهذا حال عبداهلل 

بن اأم مكتوم .. وليت حالنا جميًعا كحاله!

• عبـــداهلل ابـــن اأم مكتـــوم، بـــل �شيدنـــا عبداهلل 
[ ذلـــك اأكرم واأ�شـــرف اأعمى منـــذ اأن خلقت 
الإن�شانيـــة.. ولدتـــه اأمه مل ير مثل مـــا راأينا.. اإذ 

ي�شـــرب اأروع مثـــال يف الت�شحيـــة مـــن اأجل دينه 

يف بدايـــة اإ�شالمه ويف نهايـــة عمره.. ذلك البطل 

ال�شهيد!

• عبداهلل بن اأم مكتوم يعذب من اأجل الإ�شالم يف 
حـــرارة ال�شم�ص ول�شعة ال�شياط، ومفاجاأة الأمل.. 

فهـــو مل ير اجلـــالد حني ي�شربـــه.. ويفاجاأ فقط 

بال�شيـــاط تل�شع ج�شده لأنـــه ل يب�شر.. ومع ذلك 

ثابـــت من اأجل الإ�شـــالم.. ثابت من اأجل التوحيد 

ون�شرة الدين العظيم..!

• هـــو مل يـــر �شكـــل النبـــي وهيئته.. ولكنـــه اأحبه 
واأحـــب دينه وفداه بنف�شـــه وبروحه..! نعم مل يره 

بعينيه لكنه راآه بقلبه.. ويا �شعد القلب حني يرى، 

فالقلب املب�شر ل يرى اإل النور..!

• ر�شـــي اهلل عنك ياأيها املق�شـــود باآيات »عب�ص« 
فقـــد اأكرمك اهلل تعاىل بعتابـــه لنبيه فيك فقال: 

ْعَمـــى َوَما يُْدِريَك لََعلَُّه 
َ
ن َجاءهُ اْلأ

َ
» َعَب�ـــَص َوتََوىَلّ اأ

َكّى«. يََزّ

ومت�شي حيـــاة اأم مكتوم، ولو تناولنا ما دار فيها، 

ل تكفينـــا جملـــدات كاملة.. اإمنـــا ن�شتن�شق فقط 

ن�شمـــات عطـــرة من �شـــرية هذا ال�شجـــاع املغوار 

وذلك ال�شد الأعمى!

• اإي وربـــي.. �شجـــاع مغوار عجـــز املب�شرون عن 
القيـــام بـــدوره يف البطولـــة وقـــت القاد�شية حني 

وزعـــت الأدوار وانتهـــى كـــل بطل بـــدوره! اأما هو 

فيقـــدم نف�شه مبا حباه اهلل به مـــن بالء ونعمة.. 

»نعمـــة العمى« نعم اإنها نعمة بالن�شبة لهذا الرجل 

العظيم..! انظروا كيف حول بالءه نعمة.

معركـــة  يف  مكتـــوم  اأم  بـــن  يـــا  دورك  مـــا   •
القاد�شية؟..

• اقـــرتاح.. بل وهدف مقدم مـــن عبداهلل ابن اأم 
ا اأعمى  مكتـــوم [  يريـــد اأن ين�شب نف�شـــه �شًدّ

اأمـــام الكفـــار يف معركة القاد�شيـــة، فما اأجلّه من 

اقـــرتاح.. ومـــا اأنعمه مـــن راأي، ومـــا اأعظمه من 

هدف، اإنهـــا م�شورة العظماء.. نعـــم، فهو مقدام 

لين�شـــر احلـــق وتكون لـــه كلمة يف هـــذا ال�شاأن.. 

يتغنى بها التاريخ كما تغنى به القراآن.. ويت�شرف 

بها كل م�شلم ي�شمع بها اأو يقراأها..!

فما اأعلى من منزلة تتبواأها، اأن حتمل راية »ل اإله 

اإل اهلل« اأمام العدو؟

• فمـــاذا يريـــد ابـــن اأم مكتوم؟ حلظـــات الهداية 
تدفعه اإىل �شراء اأغلى �شلعة..!!

ا منيًعا يحمي الإ�شالم ويرفع  • يريـــد اأن يكون �شًدّ
رايته..

• يقـــول ابـــن اأم مكتـــوم يف اقرتاحـــه : اإذا اأقـــدم 
العدو لن اأفر من اأمامه مهما بلغت �شراوة املعركة  

فامنحـــوين هـــذا ال�شرف واأعطـــوين الراية حتى 

ا اأمام الفر�ص..!! اأكون �شًدّ

• عمـــرو [ بعـــد تاأمـــل طويـــل.. فلي�ـــص على 
الأعمى حرج يعطيه �شك املوافقة..!

• وينـــال ابن اأم مكتوم �شرف حمـــل راية الإ�شالم 
يف معركة القاد�شية ويقف اأما العدو �شامًدا حتى 

يلقى ربه �شهيًدا.. فقد ندر اأمثاله من الأبطال.

نعـــم.. اأمثاله نوادر.. حيث �شطر ق�شة اأنبل بطل 

كفيف على مر ع�شور الب�شرية.

• فعقب النت�شار العظيم للم�شلمني على الفر�ص، 
وجـــدوه مطروًحـــا �شهيـــًدا يـــروي الأر�ـــص بدمه 

الطاهـــر، وراية »ل اإلـــه اإل اهلل« تلتف حول عنقه 

وكاأنه كان موعوًدا اأن يكفن باأعظم ثوب..

• بقي اأن نقي�ص وزن اأنف�شنا بهذه النف�ص املطمئنة، 
اأراه جباًل �شاخًما، مل ي�شدعه اإل القراآن الكرمي.. 

ا منيًعا مل يخ�شع اإل حتت راية الإ�شالم..  واأراه �شًدّ

فماذا قدمنا نحن؟

• هـــل تعجز عن تقدمي ما قيمتـــه 50 فل�ًشا تكلفة 
»ن�شرة« تكون بهـــا �شبًبا يف هداية �شال لالإ�شالم 

رجـــاًل  كـــان اأو امراأة، وتت�شرف مبـــا قدمت اأمام 

ربـــك.. مثلما �شرف ابـــن اأم مكتوم بحمل الراية؟ 

فرمبا ترافق هوؤلء العظماء يف اجلنة باإذن اهلل!
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�لإعجاز �لعلمي

ملاذ� �لتعجيل بالإفطار؟ وملاذ� �لإفطار على مْتر 

�أو ماء؟ 

يقول ر�شـــول اهلل ]: »ل يزال النا�ص بخري ما 

عّجلوا الفطر«، رواه البخاري م�شلم  والرتمذي 

عـــن �شهل بـــن �شعـــد [ وروى الرتمذي عن 

اأبـــي هريرة [ عن ر�شـــول اهلل ] اأنه قــال: 

»قال اهلل عـــز وجّل يف حديثـــه القد�شي: اأحبُّ 

عبادي اإىّل اأعجلهم فطًرا«، كما كان ر�شول اهلل 

] يدعـــو عند اإفطاره على متر اأو ماء، فيقول 
»ذهـــب الظماأ، وابتلـــت العروق، وثبـــت الأجر، 

اإن �شـــاء اهلل تعـــاىل«.. فما الفائدة ال�شحية يف 

تعجيل الفطر، وهو من الهدي النبوي؟. 

اجلهـــاز اله�شمـــي هـــو اأكـــرث الأجهـــزة تاأثـــًرا 

بال�شيـــام، لأنـــه األف نظاًمـــا رتيًبا طـــوال اأحد 

ع�شـــر �شهـــًرا يف العام، فـــاإذا به يفاجـــاأ بنظام 

جديد خـــالل �شهر رم�شان، حيث تكون الوجبة 

الرئي�شية، وهـــي وجبة الإفطار بعد الغــــــروب، 

ثـــــــــم تكون الوجبـــــة الإ�شافيــــة (ال�شحور) يف 

وقت متاأخر مـــن الليل، وهكذا ينق�ص الربنامج 

الغذائـــي اليومي وجبة عّما كان جارًيا يف الأيام 

اخلوايل. 

اجلهـــاز  ي�شرتيـــح  ال�شيـــام  �شاعـــات  وخـــالل 

اله�شمـــي من اأعباء اله�شم وعملياته، ويتح�ّشن 

اأداء اجلهـــاز الدوراين (الـــدم) وينتظم ال�شغط 

يف ال�شرايـــني، ويقل احلمـــل امللقى على ع�شلة 

القلب، حتى اإن مر�شى ال�شغط املرتفع تتح�شن 

اأحوالهم خالل �شاعات ال�شيام يف رم�شان.

اأما م�شتوى ال�شكر يف الدم فاإنه يهبط عن معدله 

بعـــد   (3
(80-120ملليجرام/100�شـــم املعتـــاد 

�شاعـــات من بداية ال�شوم تقريًبـــا، فماذا يحدث 

يف اجل�شـــم حتى ين�شبط هـــذا امل�شتوى وت�شري 

العمليات احليويـــة، وخ�شو�ًشا وظائف الدماغ، 

على ما يرام؟ 

تتنبـــه - علـــى الفـــور - منطقـــة حتـــت املهـــاد 

بالدمـــاغ،   (ypothalamus) »هيبوثالم�ـــص« 

فرت�شـــل اإىل الغـــدد ر�شائل عاجلـــة تطلب منها 

العـــون واملـــدد، وعندئذ تفـــرز الغـــدة الكظرية 

مزيًدا من الهرمونات احلاثة على حتويل مركب 

»جاليكوجني« املخـــــــــزن اإىل �شكــر جلوكـــــــوز 

(بوا�شطة كـــل من هرمـــون اأدرينالني، وهرمون 

كورتيـــزول، وت�شنـــع الغـــدة الدرقيـــة مثل ذلك 

عـــن طريق اإفـــراز هرمون ثريوك�شـــني، وكذلك 

�أ. د. كارم �ل�صـــــــيد غنيم

اأ�شتـــاذ بجامعة الأزهر

ع�شـــــو املجلـ�ص الأعلـى 

لل�شــــــوؤون الإ�شالميـــــة

الغـــدة النخامية، عن طريـــق هرمون النمـــو 

(GrowthHormone)، والبنكريـــــــــا�ص 

اأي�ًشـــا عــــن طريـــق هرمـــون جلوكاجـــــــون 

كـــل  تت�شـــارك  وهكـــذا   ...(Glucagon)

هـــذه الهرمونـــات يف حـــث اجل�شـــم علـــى 

حتويل خمـــازن الطاقة املدخـــرة على هيئة 

جاليكوجـــني يف الكبد والع�شالت اإىل �شكر 

جلوكـــوز، ليعيـــد التـــزان املفقـــود يف �شكر 

الدم. 

ولكـــن ال�شائـــم يفقـــد كميات مـــن املخزون 

لديه- من م�شـــادر الطاقة- خالل �شاعات 

ال�شيام، ويقّل حمتوى املاء يف الَعـَرق والبول، 

فالبد له اأن يعّو�ص ما فقده، وبالتايل يحتاج 

لأن يفطر ويتناول ال�شراب والطعام، ويجب 

اأن يبـــادر بتعجيل الفطر لك�شر حّدة اجلوع، 

وليبداأ بكمية قليلة من مادة حلوة، واأف�شلها- 

هدًيا و�شحة- التمر ثم املاء. 

ويف الهدي النبوي ين�شح النبي ] ال�شائمني 

بقولـــه: اإذا اأفطر اأحدكم فليفطر على متر، 

فاإن مل يجـــد فليفطر على ماء، فاإنه طهور، 

رواه اأبـــوداود، ويف روايـــة اأخـــري: اإذا اأفطر 

اأحدكم فليفطر على متر فاإنه بركة، فاإن مل 

يجـــد متًرا فاملاء، فاإنه طهـــور، رواه اأبوداود 

والرتمـــذي وابـــن  ماجه وابن حبـــان، وعن 

اأن�ص- ر�شي اهلل عنه- قال: كان ر�شول اهلل 

] يفطـــر على رطبات قبل اأن ي�شلي، رواه 
اأحمد واأبوداود، ويف رواية اأخرى: كان ر�شول 

اهلل ] اإذا كـــان �شائًما مل ي�شّل حتى ناأتيه 

برطب وماء، رواه ابن خزمية واأبويعلي وابن 

حبان، وليذهب عنه �شعور الظماأ وتبتل لديه 

العـــروق، يكـــون كذلك يف حاجـــة ما�شة اإىل 

احل�شـــول على الطاقـــة احلـرارية العاجـلة، 

ليعّو�ص بهـــا النق�ص احلادث يف �شكر الدم، 

خا�شة يف �شاعات ال�شوم الأخرية.

واأنـــت تبحـــث عـــن اأف�شل ما يحقـــق هذين 

الهدفـــني مًعا، ولن جتـــد اأف�شل مما جاءت 

به ال�ُشنة املطهرة، حينــما حتـث ال�شائمني، 

على اأن يفتتحوا اإفطارهم مبادة �شكرية حلوة 

غنيـــة باملاء، مثل الرطب، اأو منقوع التمر يف 

املـــاء، اأو نحو ذلـــك مما نعرفـــه اليوم، مثل 

�شـــراب قمر الدين، ومنقوع الفواكه املجففة 

املحالة (اخل�شاف)، وما �شابه هذا.

وعنـــد العلمـــاء لالأمعاء قـــدرة عجيبة على 

امت�شا�ـــص املاء املحلـــى بال�شكر يف اأقل من 

خم�ص دقائـــق، حيث يرتوي اجل�شم من بعد 

ظماأ، وتزول اأعرا�ـــص نق�ص ال�شكر �شريًعا، 

ويكـــون احلـــال غـــري ذلـــك متاًمـــا، اإذا بداأ 

ال�شائم فطـــره باأكل اللحـــوم واخل�شراوات 

واخلبز مبا�شرة. 

اأمـــا الندفـــاع اإىل الإفطـــار علـــى الطعـــام 

الثقيل، فاإنه يجّر متاعب ويوؤدي اإىل حدوث 

ا�شطرابـــات ه�شمية لل�شائـــم، لأن ج�شمه 

فقـــد كميات من املاء خالل �شاعات ال�شوم، 

وبالتايل تقـــل ع�شاراته الها�شمة، فاإذا حّل 

موعد الإفطار فعليه اأن يبداأ بقليل من املاء، 

ل بكثري، لأن الكثري يف�شد تركيز الع�شارات 

الها�شمة التي تفرزها املعدة والأمعاء والغدد 

امللحقة باجلهـــاز اله�شمي، فيوؤدي هذا اإىل 

ا�شطـــراب عمليـــات ه�شم الطعـــام (ع�شر 

اله�شـــم)، وحتـــى املـــاء ذاته يجـــب اأن يكون 

مبقدار، وقد حاول العلماء قدمًيا تعليل هذا 

الهدي النبوي، وتف�شري دوام ر�شول اهلل ] 

علـــى تناول التمـــر واملاء، اأو التمـــر اأو املاء، 

قبل اإفطاره حـــني يكون �شائًما وجمع خليل 

ال�شمادي عديًدا من اأقوال العلماء.

ابن حجر يقول: احلكمة يف ا�شتحباب التمر 

ملـــا يف احللو من تقوية الب�شر الذي ي�شعفه 

ال�شوم.

ابـــن القيم يقول: احللو اأ�شـــرع �شيًئا و�شوًل 

اإىل الكبـــد واأحّبــــه اإليهـــا ل�شيمـــا الرطب 

في�شتد قبولها فتنتفع به هي والقوى، فاإن مل 

يكـــن، فالتمر حلالوته وتغذيته، فاإن مل يكن 

فح�شـــوات املاء تطفئ لهيـــب املعدة وحرارة 

ال�شوم فتنتبه بعده للطعام وتتلقاه ب�شهوة.

يحتـــوي  التمـــر  اأن  اإىل  العلمـــاء  وتو�ّشـــل 

علـــى%70 من املواد ال�ُشكرية، ك�شكر العنب، 

و�شكر الفاكهة، و�شكـــر الق�شب، وهي مواد 

�شريعة المت�شا�ص، �شريعة التمثيل، ولي�شت 

جمهـــدة كاملواد الن�شوية اأو املواد الدهنية اأو 

املـــواد الربوتينية، ومن هنا ميكن للج�شم يف 

خالل دقائق قليلة اأن يح�شل على ما ي�شتاأنف 

بـــه ن�شاطه ويبعث الطاقـــة يف اأو�شاله، هذا 

اإ�شافـــة اإىل احتواء التمـــر على مواد اأخرى 

كاملعـــادن (بوتا�شيـــوم، �شوديـــوم، كال�شيوم، 

مغن�شيـــوم، فو�شفور)، وهى مـــواد مهمة يف 

العمليات الكيميائية داخل اجل�شم.

ويحتوي التمر، اأي�ًشا، على فيتامينات تقوي 

الأع�شاب وتلـــني الأوعية الدموية، ويحتوي 

علـــى األيـــاف �شيلولوزية ت�شاعـــد يف حركة 

الأمعـــاء وتزيد من مرونتهـــا، فتقي ال�شائم 

من الإ�شابـــة بالإم�شاك املزمن، واإىل جانب 

دور التمـــر يف تن�شيـــط اجلهـــاز اله�شمـــي، 

واإ�شعـــار ال�شائم بال�شبع بعد تناول قليل من 

التمـــر، فيقيه النهم وال�شره يف الطعام، فانه 

يوؤدي اإىل حت�شن حمو�شة البول  التي تزيد 

مع �شاعات ال�شوم فتقي ال�شائم من تكوين 

ح�شـــوات الكلى واملثانـــة.. والتمر، والزبيب 

اأي�ًشا على راأ�ص قائمة الأغذية املو�شوفــــــة 

(اأغذيـــة التغلـــب علـــى املواقـــف ال�شعبة) . 

فالتمر يحتوي على كمية من عن�شر معدين 

هـــو املغني�شيوم، وهـــو مهـــدئ للج�شم، كما 

يحتـــوي علـــى اأمـــالح معدنية اأخـــرى قلوية 

ت�شاعـــد يف تخلي�ـــص اجل�شـــم مـــن زيـــادة 

حمو�شة الدم امل�شببـــة للقلق والغ�شب التي 

تنتج عادة من نواجت ه�شم الطعام الد�شم.

ومـــن الهـــدي النبـــوي اأن يتنـــاول ال�شائـــم 

اإفطـــاره علـــى مرحلتني، قليل مـــن التمر اأو 

املـــاء اأو م�شـــروب حلـــو اإذا مل يتي�شر التمر 

اأو غـــاب املـــاء، ثـــم اأداء �شـــالة املغـــرب ثم 

ا�شتكمـــال وجبـــة الإفطـــار، فهـــل لالإفطار 

علـــى مرحلتـــني فائـــدة �شحيـــة؟ يف خالل 

هـــذه الفـــرتة الق�شرية، مـــن 10-15دقيقة 

ت�شتغرقها ال�شالة، يحدث امت�شا�ص �شريع 

للمادة ال�شكرية التي بداأ بها ال�شائم فطره، 

فريتفع م�شتـــوى ال�شكر يف الدم، مما يبعث 

الهمـــة والن�شاط يف الأج�شـــام، ويـــزول عن 

ال�شائـــم الإح�شا�ـــص (بالدوخـــة) والك�شـــل، 

وتتبدد عنـــده اأعرا�ص نق�ـــص ال�شكر، ويقل 

�شعوره باجلـــوع، فاإذا ق�شيت ال�شالة، وعاد 

ال�شائـــم ي�شتكمل فطـــره، اأقبل على طعامه 

بنف�ص را�شية مطمئنـــة، فال ي�شيب منه اإل 

بقدر حاجته، بال اإ�شراف ول تبذير

فو�ئـــــــــد �صحـّيـــــة يف توجيهـــــات نبويــــــــة 

حور( )اإلفطار والسُّ

لالأمعاء قدرة عجيبة على امت�شا�ض 
املاء املحلى بال�شكر يف اأقل من 
5 دقائق .. وهذا من الهدي النبوي 
يف الإفطار على التمر واملاء
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مأدبة عشاء!

جــــودة �لفار�س

ن�صائم �خلري

رئي�ص  ق�شم املوارد 

جلنة التعريف بالإ�شالم

هذه ق�شة موؤثرة و�شلتني بالإمييل واأحببت 

اأن اأن�شرها للفائدة مع ت�شرف ب�شيط مني.

يف ليلـــة اأقـــام فيهـــا اأبوفهـــد ماأدبـــة ع�شاء 

للزمـــالء اأخـــذ ثالثة مـــن اأطفالـــه مكاًنا يف 

طرف املجل�ص.. حممد واأن�ص ومعاذ.

كـــان اأبوفهد ي�شب القهـــوة ب�شو�ًشا �شاحًكا 

فرًحـــا.. مل يـــرق يل �شب اأبوفهـــد للقهوة.. 

كبـــري يف ال�شـــن وي�شـــب القهـــوة! فقمـــت 

واأحلحـــت عليـــه كـــي اأ�شبها.. لكنـــه حلف 

واأجربين على اجللو�ص. 

قلـــت لـــه ممتع�ًشا: ويـــن فهد ليـــه ما يجي 

يقابل الرجال وي�شاعد اأبوه. 

مل اأكـــن اأعرف عـــن فهد اإل اأنـــه ابنه البكر 

وكنت منتقاًل حديًثا لالإدارة. 

عندمـــا �شاألت عن فهد �شمـــت املجل�ص عن 

بكرة اأبيه.. وتغريت مالمح اأبوفهد.. اختفت 

البت�شامة.. لح بوجهه بعد اأن و�شع »الدلة« 

علـــى الطاولـــة وخـــرج مـــن املجل�ـــص وتبعه 

اأطفاله الثالثة.

عرفت اأن فهد متوفى من 10 �شنوات! 

عـــاد اأبوفهد بعد اأن اأفرغ ما به واآثار البكاء 

بادية على وجهه. 

تع�شينا.. وبقيت اأنا اآخر ال�شيوف.. اقرتبت 

منه وقلت: اأنا اآ�شف مل اأعلم اأن فهد ميت!

التفـــت اإيلنَّ وقـــال: ح�شل خـــري.. ل تعتذر 

فذكراه ل تغيب. 

قلت: ولكـــن يا اأبوفهد ع�شر �شنوات.. واأنت 

تبكيه.. اأين الإميان بالقدر. 

قال: اأنا موؤمن بالقدر. 

حزين مل يكن للوفاة، فقد فقدت معه طفلة 

اأخرى يف حادث وقع واأنا عائد للريا�ص قادًما 

من »اأبها« يف اإحدى الإجازات ال�شيفية ومل 

اأبكيهـــا كما بكيته.. مـــات وهو يبكي.. وبعد 

اأن اأغ�شبته وبعد اأن �شربته. 

كان اأبوفهد قادم من »اأبها« ب�شحبة عائلته.. 

كان فهد عمره ع�شر �شنوات.. وكان يف املقعد 

اخللفـــي لهًيا وم�شبًبـــا اإزعاًجا لوالده.. مل 

يحتمل اأبوفهد الأمر.. واأنزل العقال و�شربه 

�شرًبا مربًحا.. بكى فهد وتاأمل والده. 

ومـــع ذلـــك قـــال يف نف�شـــه �شاأرا�شيـــه يف 

الريا�ص. 

وفجاأة وقع احلادث وفهد يجه�ص بالبكاء. 

مات فهد وطفلة ر�شيعة. 

واأ�شيبـــت بقيـــة العائلة ومت نقلهـــم للريا�ص 

على طائرة اإخالء طبي. 

يقول اأبوفهد: ليته يعود ولو ل�شاعة. 

مات واحل�شرة يف �شدري. 

فقط اأرغب يف �شمه وم�شح دموعه. 

اأنا موؤمن بالق�شـــاء والقدر.. ولكن ما زالت 

احل�شرة يف قلبي. 

مات وهو غا�شب.. مات وهو باٍك. 

مـــات دون اأن اأ�شمـــه على �شـــدري واأطيب 

خاطره.. انتهت الق�شة.

ليت �لأيام تعود! 

كثـــري منا يتمنى لـــو اأ�شعفه القـــدر.. ليقول 

اآ�شف. 

نق�شو علـــى من نحب.. ونـــردد الأيام كفيلة 

باإر�شائهـــم.. ول نعلـــم اأن املـــوت رمبا يكون 

لـــه راأي اآخر.. فرمبا بيننا من اأغ�شب والده 

اأو والدتـــه.. اأو اأي �شخ�ص قريب اإىل قلبه.. 

فليبادر بالعتذار له وتطييب خاطره وتربئة 

الذمة، فالكلمة الطيبة �شدقة فال توؤجلها.

طفلي مات وهو بٍاك !
مات واحل�شرة يف �شدري! 
ليته يعود ولو �شاعة
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در��صات

تغيري مواقيت الوجبات وخف�ص عددها اإىل 

اثنتـــني �شاعد على زيـــادة ا�شتجابة اجل�شم 

لهرمون الإن�شولني ملر�شى ال�شكري  

هذه جمموعة من �شهادات اأطباء خمت�شني 

عـــن فوائد ال�شوم ال�شحية جل�شم الإن�شان، 

مل تاأت، بالطبع، جماملة لالإ�شالم وامل�شلمني، 

اإمنا جـــاءت نتيجة اأبحاث وجتارب ا�شتغرق 

بع�شها اأوقاًتا طويلة.. وكما يقولون: الف�شل 

ما �شهدت بـــه الـ... وهكذا كلما تقدم العلم 

ازداد املوؤمنون يقيًنا بربهـــــم.. و�شــدق اللـــــه 

{�شرنيهم اآياتنا يف الآفاق ويف اأنف�شهم حتى 

يتبني لهم اأنه احلق}.

• الدكتـــور مـــاك فـــادون، وهو مـــن الأطباء 
العامليـــني الذيـــن اهتمـــوا بدرا�شـــة ال�شوم 

واأثـــره: اإن كل اإن�شان يحتاج اإىل ال�شوم، واإن 

مل يكن مري�ًشـــا، لأن �شموم الأغذية جتتمع 

يف اجل�شـــم فتجعلـه كاملري�ـــص فتثقلـه ويقل 

ن�شاطـــه، فاإذا �شام خـــف وزنه وحتللت هذه 

ال�شموم من ج�شمه وذهبت عنه حتى ي�شفو 

ـــا وي�شرتد وزنه ويجدد خالياه يف  �شفاًء تامًّ

مـــدة ل تزيد عـــن 20 يوًما بعـــد الإفطار.. 

لكنـــه يح�ص بن�شـــاط وقوة ل عهـــد لـه بهما 

من قبل. 

• الك�شي�ـــص كاريل احلائز علـــى جائزة نوبل 
يف الطـــب: اإن كرثة وجبات الطعام ووفرتها 

تعطـــل وظيفـــة اأدت دوًرا عظيًمـــا يف بقـــاء 

الأجنا�ـــص احليوانيـــة وهي وظيفـــة التكيف 

علـــى قلة الطعـــام، اإن �شكـــر الكبد يتحرك 

ويتحرك معـــه اأي�ًشا الدهـــن املخزون حتت 

اجللـــد، وت�شحـــي جميع الأع�شـــاء مبادتها 

اخلا�شة من اأجل الإبقاء على كمال الو�شط 

الداخلي و�شالمة القلب، واإن ال�شوم لينظف 

ويبدل اأن�شجتنا. 

• توم برنـــز من مدر�شة كولومبيا لل�شحافة: 
علـــى الرغم مـــن اأنني بـــداأت ال�شوم بهدف 

تخلي�ـــص ج�شدي من الـــوزن الزائد اإل اأنني 

ا لتوقد الذهن،  اأدركـــت اأن ال�شوم نافع جـــدًّ

فهـــو ي�شاعـــد علـــى الروؤيـــة بو�شـــوح اأكرب، 

وكذلـــك علـــى ا�شتنبـــاط الأفكـــار اجلديدة 

وتركيـــز امل�شاعـــر، واأ�شعر بان�شـــراف ذاتي 

عن النـــزوات والعواطـــف ال�شلبية كاحل�شد 

والغـــرية وحب الت�شلط، كما تن�شرف نف�شي 

عن اأمور علقت بهـــا مثل اخلوف والرتباك 

وال�شعور بامللل.

علمـــاء  مـــن  اثنـــني  جتـــارب  اأ�شـــارت   •
اأن  اإىل  �شيكاغـــو  بجامعـــة  الفي�شيوجليـــا 

ال�شوم ملدة اأ�شبوعني يكفي لتجديد اأن�شجة 

اإن�شان يف عمر الأربعني، بحيث تبدو مماثلة 

لأن�شجة �شاب يف ال�شابعة ع�شرة من عمره، 

ْن  ْن تَ�ُشوُموا َخـــرْيٌ لَُكْم اإِ
َ
يقـــول تعـــاىل: {َواأ

ُكنْتُْم تَْعلَُموَن}.

• الربوفي�شـــور نيكوليف بيلوي من مو�شكو: 
على كل اإن�شـــان اأن ميار�ص ال�شوم بالمتناع 

عـــن الطعام ملدة اأربعـــة اأ�شابيع كل �شنة كي 

يتمتع بال�شحة الكاملة طيلة حياته. 

• الدكتورة اآن وينغمـــور احلائزة على جائزة 
نوبـــل لكت�شافها ال�شفاء بوا�شطة القمح: اإّن 

ال�شيام ميّكن اجل�شم من اأن ينّظف ذاته من 

الرت�شبـــات ال�شاّمة، فاإّن التخلّ�ص مما تبّقى 

مـــن الطعام يف ج�شد املري�ص الذي ل يتمتع 

بغـــذاء كاف يدخل تعقيًدا اآخـــر على حالته 

ال�شحية.

 Le يف كتابه عن ال�شوم Shelton شلتون� •
Jeune، ولوتزنـــر H. lutzner يف كتابـــه  

العودة اإىل حياة �شليمة بال�شوم: 

1 - يوؤدي ال�شوم اإىل �شبط الثوابت احليوية 

يف الدم و�شوائل البـــدن، ولذا نرى الإجماع 

الطبي على �شرورة اإجراء الفحو�ص الدموية 

على الريق، اأي يكون املفحو�ص �شائًما. 

2 - بف�شـــل ال�شـــوم ي�شتطيـــع البدن حتليل 

املـــواد الزائـــدة والرت�شبـــات املختلفة داخل 

الأن�شجة املري�شة.

3 - ال�شوم يعيد ال�شباب واحليوية للخاليا، 

واأكدت اأبحـــاث مورغولي�ص Morgulis اأن 

ال�شوم وحده قادر على اإعادة �شباب حقيقي 

للج�شد.

4 - ال�شـــوم يجمـــل اجللـــد متاًمـــا كمرهم 

التجميـــل، فالمتناع عن الطعـــام وال�شراب 

مدة مـــا، يقلل ن�شبة املـــاء يف اجل�شم والدم 

فتقـــل يف اجللـــد، وبالتـــاىل تـــزداد مقاومة 

اجللد لالأمرا�ص املعدية وامليكروبية كما تقل 

حدة الأمرا�ص اجللديـــة اللتهابية واحلادة 

املنت�شرة مب�شاحات كبرية يف اجل�شم، ويعالج 

ال�شيـــام اأي�ًشـــا اأمرا�ـــص الب�شـــرة الدهنية 

واأمرا�ص زيادة احل�شا�شية.

5 - يخفـــف العـــبء عـــن اجلهـــاز الـــدورى 

وتهبـــط ن�شبـــة الكول�شرتول فتقـــل الإ�شابة 

بت�شلـــب ال�شرايـــني وجلطات القلـــب واملخ، 

كمـــا تقل ن�شبة حم�ص البوليك مما يقي من 

الإ�شابة بالنقر�ص.

6 - التئـــام اجلـــروح، وحماربـــة الأمرا�ص، 

كمـــا يقـــول الدكتـــور ليـــك Liek: بف�شـــل 

توفري الطاقـــة املخ�ش�شة لله�شم وادخارها 

لن�شاطـــات اأخـــرى وكـــان الدكتـــور (هلبـــا) 

Helba الفرن�شـــي يعالج مر�شـــاه بالمتناع 
عن الطعـــام لب�شعة اأيام يقـــدم لهم خاللها 

وجبات خفيفة.

بوخنجـــر  كتـــاب  �شـــدر   1941 عـــام  ويف 

»املعاجلة بال�شوم كطريقة بيولوجية«، �شرح 

فيـــه كيفية ا�شتخدام ال�شوم لعالج كثري من 

الأمرا�ـــص امل�شتع�شية، وبني اأن اجلوع يوؤدي 

لطرح ال�شموم من اجل�شم.

7 - احلماية من ال�شكر: حيث يخف�ص ن�شبة 

ال�شكـــر يف الدم فيعطـــي البنكريا�ص فر�ص 

للراحة.

8 - عـــالج اآلم املفا�شـــل: اأثبتـــت التجارب 

اأن �شيـــام مـــدة ل تقل عن 3 اأ�شابيع يخل�ص 

اجل�شم من اجلراثيم ونفاياتها امل�شببة لعدد 

من اأمرا�ص املفا�شل.

9 - الوقايـــة من الأورام، حيث مينع ال�شيام 

الزيـــادات ال�شارة مثـــل احل�شوة والروا�شب 

والأكيا�ـــص  اللحميـــة  والزوائـــد  الكل�شيـــة 

الدهنية، والأورام يف بدايات تكونها.

• ن�شـــرت »الدورية الأمريكيـــة لعلم التغذية 
ال�شريـــري« ال�شادرة عن اجلمعية الأمريكية 

للتغذيـــة، مقاًل علميًّا ا�شتعر�شت فيه نتائج 

جتـــارب اأجريـــت علـــى الثدييـــات والب�شر، 

وك�شفت عـــن دور ال�شوم املتقطع يف خف�ص 

خماطـــر الإ�شابة ببع�ـــص الأمرا�ص املزمنة 

كداء ال�شكـــري، واأمرا�ص القلب وال�شرايني، 

وبينـــت اأن ال�شوم املتقطع �شاعد على زيادة 

ا�شتجابـــة خاليا اجل�شم لهرمون الإن�شولني، 

وعمل على حتفيز التقاط اخلاليا جلزئيات 

الإن�شولـــني، وهو مـــا يدعم نتائـــج درا�شات 

�شابقة اأكدت اأن هذا النوع من ال�شيام يزيد 

من ح�شا�شية اجل�شم لهرمون الإن�شولني، ما 

قـــد ي�شهم يف التقليل مـــن خماطر الإ�شابة 

بداء ال�شكري. 

كما اأ�شـــارت درا�شة ن�شرت بدورية اجلمعية 

الأمريكيـــة لعلوم احليـــوان اإىل اأن ال�شوم 

املتقطـــع اأدى اإىل زيادة فعالية اثنني من 

م�شتقبالت هرمـــون »الأديبوني�شيتني« 

الـــذي ي�شهـــم يف تنظيـــم ا�شتهالك 

اجل�شم ل�شكر اجللوكوز وا�شتقالب 

الأحما�ص الدهنية عند الثدييات، 

عـــالوة على لعـــب دوٍر يف زيادة 

لهرمـــون  الأن�شجـــة  ا�شتجابـــة 

الإن�شولني، الذي ينظم عمليات 

يف  للجلوكـــوز  والهـــدم  البنـــاء 

اجل�شم، ويف ال�شياق نف�شه ك�شفت 

درا�شـــة اأعدهـــا خمت�شـــون يف جمال 

التغذيـــة، ون�شرتهـــا الدوريـــة الربيطانيـــة 

للتغذيـــة، والتـــي ا�شتهدفـــت جمموعة من 

ال�شائمـــني يف �شهـــر رم�شـــان عـــن اأن 

تغيري مواقيت الوجبات وخف�ص عددها 

اإىل اثنتـــني برم�شان �شاعـــد على زيادة 

ا�شتجابة اجل�شم لهرمون الإن�شولني، وذلك 

بالن�شبـــة لالأفـــراد الذين ميتلكـــون عوامل 

الإ�شابة بداء ال�شكري.

اأما فيما يخت�ص بال�شحة القلبية فاأبرزت 

البحـــوث الطبية ارتباط ال�شيام املتقطع 

بعوامـــل الوقايـــة مـــن اأمرا�ـــص القلـــب 

وال�شرايـــني، حيث ك�شفـــت درا�شات عن 

دور ال�شـــوم املتقطـــع يف زيـــادة تركيــــز 

 (HDL) احلميــــــــد  الكول�شــــــــرتول 

وخف�ـــص  الأ�شحـــاء  الأ�شخا�ـــص  عنـــد 

م�شتـــوى الدهنيات الثالثيـــة التي ترتبط 

بزيـــادة خماطـــر الإ�شابـــة باأمرا�ص القلب 

وال�شرايـــني، الأمر الذي اأرجعـــه املخت�شون 

لنخفا�ـــص كتلـــة اجل�شـــم، وتراجـــع كميات 

الدهون فيه نتيجة لل�شيام.

در��صات غربية: 

صيام مدة ال تقل عن 3 أسابيع يخلص 
الجسم من الجراثيم ونفاياتها

ي�شبط الثوابت احليوية يف الدم 
و�شوائل البدن.. 

ولذا جترى الفحو�ض الدموية 
واملفحو�ض �شائم
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يف هذ� �لباب ُنقدم جملة من �لفتاوى �ل�صادرة عن كبار ُعلماء 

�لأمـــــــة و�ملجامـــــــع �لفقهية، و�لتي تهم كل م�صـــــــلم، وزخرت بها 

�ملو�صـــــــوعات �لفقهية وُكتب �لفقه و�لدر��صـــــــات �ملتخ�ص�صة يف 

هذ� �ملجال، و�لتي تتعلق مب�صتجد�ت �حلياة و�ملعامالت.

هل يلزمه ق�شاء ما م�شى من رم�شان قبل اإ�شالمه؟
�ل�صوؤ�ل: هل يلزمه ق�صاء �لأيام �لتي م�صت من �ل�صهر قبل �إ�صالمه؟ 

اجلواب: ل يلزمه ق�شاء الأيام التي كانت قبل اإ�شالمه، لأنه حني 

ذاك ل يوجـــه اإليه الأمر بال�شيام، فلي�ص من اأهل وجوب ال�شيام 

حتى يلزمه ق�شاوؤه.

دعوة غري امل�شلم اإلى طعام الإفطار يف رم�شان
ما حكم دعوة غري �مل�صلم �إىل طعام �لإفطار يف رم�صان �لكرمي؟ 

اجلـــواب: دعوة الكافر للطعام اإن كان �شاحبها يريد بها هدايته 

ودعوتـــه لالإ�شالم وتاأليف قلبه فهي م�شروعة ملا فيها من ال�شعي 

يف هدايـــة النا�ـــص لالإميان، ولعله اإن �شـــاء اهلل يكون من الإنفاق 

يف �شبيـــل اهلل، وت�شرع كذلك اإن كان الكافـــر �شيًفا اأو حمتاًجا، 

لأن الـــرب والإح�شـــان اإىل الكافـــر غـــري املحارب مبـــاح مع ترك 

مودتـــه وموالته، فقـــد قال اهلل تعاىل {َل يَنَْهاُكُم اهلل َعِن النَِّذيَن 

ْن ترََبُّوُهْم 
َ
يـــِن َومَلْ يُْخِرُجوُكـــْم ِمـــْن ِديَاِرُكـــْم اأ مَلْ يَُقاِتلُوُكـــْم يِف الدِّ

 يُِحبُّ امْلُْق�ِشِطنَي}، واأما اإن كان ل ياأمل 
َ نَّ
َوتُْق�ِشُطـــوا اإِلَيِْهـــْم اإِننَّ اهلل

هدايتـــه ول ينويهـــا اأ�شـــاًل، ومل يكـــن الكافر حمتاًجـــا فعليه اأن 

يرتك دعوته ويوؤثر بهذا الطعام غريه من الأرحام ومن امل�شلمني 

املحتاجـــني ويـــدل لهذا مـــا يف احلديث: ل ت�شاحـــب اإل موؤمًنا، 

ول ياأكـــل طعامك اإل تقـــي، ويف حديث الرتمذي : ال�شدقة على 

امل�شكـــني �شدقـــة، وهي على الرحم ثنتـــان، �شدقة و�شلة، ويدل 

لـــه اأي�ًشـــا اأن الفقهاء عللوا ترك ال�شالم عليـــه ابتداء ملا فيه من 

اإعـــزازه وتكرميه وموؤان�شته، ول �شـــك اأن يف دعوته للطعام نوًعا 

من التكرمي واملوؤان�شة.

ا�شتعمال العمال غري امل�شلمني وال�شماح لهم بالأكل 
اأمام امل�شلمني وقت ال�شيام

�صاحب �صركة لديه عمال غري م�صلمني، فهل يجوز له �أن مينعهم 

مـــــــن �لأكل و�ل�صـــــــرب �أمام غريهم من �لعمال �مل�صـــــــلمني يف نف�س 

�ل�صركة خالل نهار رم�صان؟

اجلـــواب: اأكل غـــري امل�شلمـــني و�شربهـــم يف نهار رم�شـــان اأمام 

ال�شائمـــني من امل�شلمـــني ل باأ�ص به، لأن ال�شائـــم امل�شلم يحمد 

اهلل عـــز وجل اأن هداه لالإ�شالم الذي به �شعادة الدنيا والخرة، 

ويحمـــد اهلل تعـــاىل اأن عافاه، فهو واإن ُحرم عليه الأكل وال�شرب 

يف هـــذه الدنيـــا �شرًعا يف اأيام رم�شـــان، فاإنه �شينال اجلزاء يوم 

ينَّاِم 
َ
�ْشلَْفتُْم يف الأ

َ
القيامة، حني يقال له: }ُكلُواْ َوا�ْشَربُواْ َهِنيًئا مِبا اأ

اِلَيـــِة{ لكن مينع غـــري امل�شلمني من اإظهار الأكل وال�شرب يف  اخْلَ

الأماكن العامة ملنافاته للمظهر الإ�شالمي يف البلد.

هل جتوز ال�شدقة والزكاة لغري امل�شلمني؟
هل جتوز �ل�صدقة و�لزكاة على غري �مل�صلمني؟

اجلواب: نعم، يجوز دفع ال�شدقة لغري امل�شلمني لتاأليفهم على الإ�شالم 

مـــع رجـــاء اإ�شالمهم، �شواء من الزكاة اأو مـــن �شدقة التطوع، واأما لغري 

ذلـــك فتحل لهـــم �شدقة التطوع ول حتل لهم الزكـــاة، لقول اهلل تبارك 

يِن َومَلْ يُْخِرُجوُكْم  وتعاىل: {َل يَنَْهاُكْم اهلل َعْن النَِّذيَن مَلْ يَُقاِتلُوُكْم يِف الدِّ

 يُِحبُّ امْلُْق�ِشِطنَي}، واأما 
َ نَّ
ننَّ اهلل ْن ترََبُّوُهْم َوتُْق�ِشُطوا اإِلَيِْهْم اإِ

َ
ِمـــْن ِديَاِرُكْم اأ

الزكـــاة فاإنها ل حتل لكافر اإل اإذا كان موؤلنًَّفا، لقوله تعاىل يف بيان اأهل 

الزكاة: {َوامْلُوؤَلنََّفِة ُقلُوبُُهْم}.

هل يطعم غري امل�شلمني يف فدية ال�شيام؟
مري�ـــــــس وجب عليـــــــه �لإطعام، فهل يجوز له دفع هـــــــذ� �لطعام �إىل غري 

م�صلمني لأنه يقيم يف دولة غري �إ�صالمية؟ 

اجلـــواب: اإذا كان الإن�شان يف غري بـــالد اإ�شالمية ووجب عليه الإطعام 

فـــاإن كـــان يف هذه البالد م�شلمـــون من اأهل ال�شتحقـــاق اأطعمهم، واإل 

فاإنـــه ي�شرفـــه اإىل اأي بلد من بالد امل�شلمني التي يحتاج اأهلها اإىل هذا 

الإطعام، واهلل اأعلم.
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�لدعوة �لإلكرتونية

طريقة جمانية لتخزين كل ملفاتك  

ـــور واملف�شالت وتنظيمها 
ميكنـــك تخزين امللفات وال�ش

 ،Windows Live servers وتنزيلهـــا علـــى خـــوادم

ل اإليهـــا مـــن اأي كمبيوتـــر مت�شل 
ف�شـــاًل عـــن الو�شـــو

ور وامللفات التي 
شاركـــة ال�ش

بالإنرتنـــت.. كما ميكنك م�

 اأو التعاون ب�شاأن امل�شتندات 
باإن�شائها مع اأ�شدقائك

قوم 

باإن�شائها لأي 
ي تقـــوم 

ر وامللفـــات التـــ
اأو عر�ـــص ال�شـــو

.Windows Live شخ�ص على �شبكة�

 Windows Live ىل موقع ويب
عند ت�شجيل الدخول اإ

SkyDrive با�شتخـــدام Windows Live ID ميكن 

اأن حت�شـــل على التخزين، وميكنك تخزين اآلف ال�شور 

وامللفـــات، ويعر�ـــص عداد تخزيـــن Sky Drive مقدار 

م�شاحـــة التخزين امل�شتخدمة، وميكنـــك تنظيم ملفاتك 

باإن�شائها 
ي تقـــوم 

يف املجلـــدات واملجلـــدات الفرعية الت

ـــار اأذونات لكل جملد 
بامل�شتـــوى العلوي، والتحكم باختي

ت امل�شتوى العلـــوي والراحة 
ن�شائـــه من جملـــدا

تقـــوم باإ

رونة والعر�ص. 
وامل

كيف اأ�شلم هوؤلء؟

ص مقولة 
ئـــع.. يثبت عك�

طـــع يوتيوب اأكرث من را
مق

�شـــار �شاب ذو مالمح عربية 
شعوبـــة الدعوة، باخت

�

يف دولة غربية يدعو �شخ�ًشا من غري امل�شلمني على 

رًفـــا له الإ�شالم 
ئية وب�شاطة، مع

الطريق بكـــل تلقا

ر�شوله، كل ذلك بوجه طلق، والآخر 
واهلل عز وجل و

هاية ي�شلم الغربي.. فهل 
ت اإليه، ويف الن

�شعيد من�ش

من مقتٍد؟! 

http://goo.gl/MbQ1A :الرابط

 القبلة يف الواقع الفرتا�شي
»القبلـــة يف الواقـــع الفرتا�شي« تطبيـــق ير�شد امل�شلـــم اإىل اجتاه 
الكعبـــة با�شتخـــدام تقنية الواقـــع الفرتا�شي بحيث تـــرى الكعبة 
وكاأنهـــا اأمامـــك، اأي�ًشا يحتـــوي التطبيق على عديد مـــن املميزات 
منهـــا واجهة مميزة و�شهولة يف ال�شتخـــدام، وعر�ص القبلة ب�شكل 
مميـــز يف الواقع الفرتا�شي عند الو�شـــع الأفقي للجهاز، وعر�ص 
القبلـــة ب�شكل بانورامي عند و�شـــع اجلهاز ب�شكل عر�شي، وعر�ص 
القبلة بال�شكل التقليدي عند و�شع اجلهاز ب�شكل �شطحي، وبو�شلة 
مو�شـــح عليهـــا الجتاهات الأ�شليـــة الأربعة واجتـــاه القبلة يف كل 
ال�شا�شـــات، وبث حي للكعبة ال�شريفـــة 24 �شاعة عن طريق الواي 
فـــاي فقط، وعر�ـــص اجتاه بع�ص امل�شاجد حـــول العامل ومعلومات 
عنهـــا يف الواقع الفرتا�شي، والتطبيق يونيفر�شال يعمل مع جميع 
اأجهـــزة اأبـــل التي حتتوي على بو�شلة، وواجهـــة عربية اأو اإجنليزية 

على ح�شب اإعدادات اجلهاز.

http://goo.gl/dE5lz :الرابط
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مايكرو�شوفت تتخلى عن واجهتها التقليدية

جميات يف 
اأعلنـــت �شركـــة مايكرو�شوفت عمـــالق �شناعـــة الرب

العامل اأنها قامت بتعديالت كثرية على واجهة ويندوز 8 تت�شمن 

التخلي متاًمـــا عن واجهة  Aero Glass التي بداأ ا�شتخدامها 

يف ويندوز فيزتا ولحًقا يف ويندوز 7، وقالت مايكرو�شوفت اإنها 

غـــري متخوفـــة من هذا التغـــري واإن امل�شتخدم �شـــوف يتاأقلم مع 

جلديدة ب�شكل مبا�شر.
الواجهات ا

واعرتفـــت مايكرو�شوفـــت بـــاأن هنـــاك م�شاكـــل يف الواجهة يف 

الن�شخـــة التجريبيـــة التي اأطلقتهـــا يف �شهر مار�ـــص، وقالت اإن 

هـــذه امل�شاكل �شتختفـــي يف الن�شخة التجريبيـــة الثانية واملتوقع 

�شدورها ال�شهر املقبل.

 يُذكـــر اأن مايكرو�شوفـــت ت�شتخـــدم واجهة مـــرتو يف ويندوز 8، 

و�شتحتوي الن�شخة على متجر تطبيقات خا�ص مبايكرو�شوفت.

ال�شعوديون اأكرث �شعوب الأر�ض متابعة لـ »يوتيوب«
ك�شـــف تقريـــر �شحايف علـــى الإنرتنت تربـــع اململكـــة العربية 
ال�شعوديـــة على عر�ص اأكرث دول العـــامل التي ت�شاهد »يوتيوب« 

بوا�شطة الهواتف الذكية.

وذكـــرت �شبكـــة »العربية.نـــت« الإخبارية يف �شيـــاق تقرير لها 
مبنا�شبة الحتفال بالذكرى ال�شابعة على اإن�شاء �شبكة »يوتيوب« 
املتخ�ش�شـــة يف ا�شت�شافـــة وم�شاركـــة حمتـــوى الفيديـــو على 
الإنرتنـــت اأن ن�شبة امل�شاهدين ل�شبكـــة »يوتيوب« يف ال�شعودية 
و�شلـــت لأكرث مـــن 90 مليون م�شاهـــدة خالل اليـــوم الواحد، 

بح�شب اآخر الإح�شاءات.

واأ�شـــار التقرير اإىل اأن ذكرى اإن�شـــاء »يوتيوب« هذا العام تاأتي 
و�شـــط تزايد كبري يف عدد مرات امل�شاهدة لت�شل اإىل اأكرث من 
4 مليارات م�شاهدة خالل اليوم الواحد بزيادة قدرت باأكرث من 
%50 عمـــا كانـــت عليه خالل العام املا�شـــي، ويف ذلك الوقت 
مل يكـــن يت�شور اأحد اأن تكت�شح هذه ال�شبكة كل اأنحاء الأر�ص، 
حيـــث يتم حاليًّا حتميل اأكرث من 60 �شاعة من مقاطع الفيديو 

اإىل »يوتيوب« خالل الدقيقة الواحدة.

ولفـــت التقريـــر اإىل اأن الإقبال املتزايد من ال�شعوديني للدخول 
اإىل هـــذا العـــامل لن يتوقـــف لأ�شبـــاب متعددة اأهمهـــا املرونة 
والتفاعـــل وقلـــة التكلفـــة، طبًقا ملـــا ورد بوكالة »اأنبـــاء ال�شرق 

الأو�شط«.

فكرة مبتكرة.. هل من مبادر؟
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�إعد�د: �لتحرير

يتحتم على �مل�صلم، ل�صيما �لد�عية، يف ظل 

�لثقافـــــــات �ملتعددة و�لعقائـــــــد �ملتباينة �لتي 

يعتنقها �لب�صر على وجه �ملعمورة، �أن يلّم مبا 

ميكن �أن يكون عوًنا له على �لولوج �إىل دعوة 

�أ�صـــــــحاب هذه �مللل و�لعقائد.. من �أجل ذلك 

تقدم »�لب�صرى« �إىل قر�ئها هذ� �لباب.

ال�شيـوعيــــة

ال�شيوعية يف ال�شطالح العام نظام يقوم على اإلغاء امللكية الفردية، 

وعلـــى حـــق النا�ـــص يف ال�شـــرتاك يف املـــال والن�شـــاء، فالنا�ـــص يف 

ال�شيوعية �شركاء يف املال والن�شاء، و�شائر الرثوات واملكت�شبات. 

اأمـــا ال�شيوعية املارك�شيـــة احلديثة فلها عدة تعريفـــات، ومنها اأنها 

حركة فكرية واقت�شادية  يهودية واإباحية و�شعها كارل مارك�ص تقوم 

على الإحلاد، واإلغاء امللكية الفردية، واإلغاء التوارث، واإ�شراك النا�ص 

كلهـــم يف الإنتـــاج على حـــد �شواء، وقيـــل: اإنها ت�شـــور �شامل للكون 

واحليـــاة والإن�شـــان، ولق�شيـــة الألوهية كذلك، وهـــي تف�شري لذلك 

كلـــه علـــى اأ�شا�ص مادي، وعن هـــذا الت�شور ال�شامـــل ينبثق املذهب 

القت�شـــادي، ثم اإنها من جهة اأخـــرى مذهب اقت�شادي، واجتماعي 

و�شيا�شـــي وفكـــري مرتابـــط مت�شابـــك ل ميكـــن ف�شـــل بع�شه عن 

بع�ص. 

وقيل: ال�شيوعية تنظيم بقيادة يهودية، ذو هيمنة عقائدية، وو�شائل 

مغرية بال�شهوة والإباحية، والنفعية امليكافيلية، وي�شيطر بال�شتبداد 

املطلـــق املقرون بالعنف الدموي والإرهـــاب املعطل لطاقات احلرية 

والعملية والفكرية. 

واأخـــرًيا تعرف باأنها حركة يهودية اأ�ش�شها كارل مارك�ص وطبقها من 

جـــاء بعده، تقوم على الإحلاد، وتنظر اإىل الكون واحلياة من منظور 

مـــادي، وت�شعى اإىل حتقيق اأهدافها باحلديد والنار، وبكل ما متلكه 

من و�شائل.

عقائد ال�شيخ
اأبـــرز عقائد ال�شيخ مـــا يُعرف بالقواعد اخلم�ـــص للقبيلة ال�شيخية 

التـــي يعتمدون عليها اعتماًدا كليًّا، وهـــي اأ�شول الدين لديهم، وقد 

�ُشميت تلـــك القواعد اأو ال�شارات بالكافات اخلم�ص اأو باجن كهكها، 

لأن كلنَّ واحدة منها تبداأ بحرف الكاف باللغة الكورمكية، وهي:

�لكي�ـــــــس: اقتـــداء ب�شم�شون اجلبار الذي ا�شتهـــر عندهم باأننَّ قدرته 

اخلارقـــة تَْكُمـــن يف �شعـــر راأ�شـــه امل�شرت�شل، فقد اأرخـــى على هذا 

الأ�شا�ـــص ال�شيخية �شعور روؤو�شهم، واأطالوا حلاهم، تقيًدا بالقاعدة 

الأوىل الكي�ص: »عدم م�شا�ص ال�شعر مبق�ص«.

�لكانغـــــــا: عبارة عن ال�شفائر املجدولة فـــوق الراأ�ص، وذلك تعوي�ًشا 

عن امل�شط، ولكي يكونوا على اأهبة ال�شتعداد لنجدة الطائفة، وذلك 

يتطلب مهارة يف احلركة والوثب »امل�شط يحمله كل فرد«.

�لكات�صـــــــا: عبارة عن حتـــرمي ارتداء »الدوتي الهنـــدي«، وهو قما�ص 

ف�شفا�ـــص يلف حـــول اجل�شد فيعوق احلركة، لذلـــك ُعدنَّ هذا الزي 

الباهـــظ الثمن حمرًما، وو�شع مكانه »الكات�شا«، وهو �شروال مت�شع 

ي�شيق عند الركبتني للن�شاء والرجال على ال�شواء، »ارتداء ال�شروال 

الع�شكري«.

�لـــــــكار�: وتيمًنـــا بف�شائـــل نانك الـــذي مل يعرف البهرجـــة، ُحرمت 

ال�شيخيـــة الزينة واحللـــي واجلواهر، واكتفوا ب�شـــوار حديدي يُلف 

حـــول املع�شم ويُدعى »الكارا« والـــذي اعتمد على التقليد املتوارث، 

والقائـــل اإن احلديد يبعد اإغواء ال�شيطـــان (و�شع ال�شوار الفولذي 

يف اليد اليمنى).

�لكريبـــــــان: هي القاعـــدة اخلام�شة والأخرية، وقد دعـــت اإىل تقلد 

»الكريبـــان«، وهـــو �شيف تنطوي قب�شته علـــى احلد امل�شتل الذي ل 

يبـــني لـــه اأثر اإل عنـــد احلاجة فقط، (حمـــل املُـــدى اأو ال�شيف ذي 

احلدين).

عقيدة ال�شلب والفداء
الن�شـــارى يعتقـــدون اأن اأرواح الأنبيـــاء- عليهم ال�شـــالم- كانت يف 

اجلحيـــم يف �شجـــن اإبلي�ص مـــن عهـــد اآدم اإىل زمن امل�شيـــح ب�شبب 

خطيئة اآدم- عليه ال�شالم- واأكله من ال�شجرة، واأن كل من مات من 

بني اآدم اأخذه اإبلي�ص و�شجنه يف النار بذنب اأبيه.

قالـــوا: ثـــم اإن اهلل تعـــاىل ملـــا اأراد رحمتهم وخال�شهـــم من العذاب 

حتينَّـــل على اإبلي�ـــص، فنزل عن كر�شي عظمتـــه، والتحم ببطن مرمي 

حتـــى ُوِلد، وكـــرب، و�شار رجاًل، فمكن اأعداءه اليهود من نف�شه حتى 

�شلبـــوه، و�شمروه، وو�شعوا تاًجـــا من ال�شوك على راأ�شه وهو ي�شيح 

وي�شتنجـــد، وهـــم ي�شفقون حولـــه ويرق�شون، فخل�شهـــم بذلك من 

ال�شيطان، وا�شتحق اأعداوؤه العذاب وال�شجن يف اجلحيم.
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في�صل �لز�مل

رئي�ص جمل�ص اإدارة 

جلنة التعريف بالإ�شالم

كـــان موقـــع ديوانية عائلـــة رواحة يف طرف 

املدينـــة املنورة، ذهب اإليهـــا النبي ] راكًبا 

دابته، فلما و�شل اىل جمل�شهم ودخله وجد 

اأن زعيـــم املنافقـــني عبداهلل ابـــن �شلول قد 

�شبقـــه اإليهم، واأبـــدى ال�شيق ملجـــيء النبي 

] اإىل بيوتـــات املدينة، فو�شع طرف ثوبه 
علـــى اأنفه وهو يوجه كالمه للنبي ]: »لقد 

اآذانـــا ننت حمارك، اأيها املـــرء، مل ل جتل�ص 

يف م�شجدك فمن اأرادك اأتى اإليك هناك؟«، 

فقال عبداهلل بن رواحة بلهجة غا�شبة: »بل 

ما اأطيبك يا ر�شول اهلل وما اأطيب مقدمك، 

واهلل اإنـــا لنحب اأن تاأتي الينا يف جمال�شنا«، 

ولي�شـــت هذه اإل واحدة مـــن م�شايقات ابن 

�شلـــول التـــي لهـــا �شبيـــه يف كل زمـــان لي�ص 

ب�شبـــب ال�شيق من الدين، ولكن من النموذج 

املتحـــرك ملمار�شة التعاليـــم الدينية، بعبارة 

اأخرى، ل ينزعـــج كارهو الدين ممن يجل�ص 

يف دير اأو �شومعة، ول ممن يف�شل بني الدين 

واحلياة، يف الأوىل يكـــون راهًبا ويف الثانية 

يكون ماجًنا عابًثا، بقـــــدر ما ي�شايقهـــــــــــم 

مـــن يفهمــــــه على اأنــــــه {نُوًرا مَيْ�ِشي ِبِه يِف 

الننَّا�ِص}، كما هو الفهم القراآين. 

الفهـــم املتحرك للقيـــم الإ�شالمية هو الذي 

اأو�شلهـــا اإىل اأوا�شط اآ�شيـــا واأفريقيا »بلّغوا 

عني ولو اآية« ولول ذلك ل�شار الإ�شالم مثل 

ديانة �شعيب واأنبياء كرث اأر�شلوا اإىل اأقوامهم 

فقـــط، بينما الإ�شالم هـــو خامتة الر�شالت 

ال�شماويـــة املوجهـــة للب�شرية جمعـــاء، وهو 

�شامـــل لكل ميادين احلياة، فال ينبغي له اأن 

يبقـــى حبي�ص ديـــر ول �شومعـــة، وهو يحث 

اأتباعـــه علـــى الروحانيـــة الجتماعية التي 

متار�ـــص يف و�شط النهار »من يخالط النا�ص 

وي�شـــرب علـــى اأذاهـــم خري ممـــن ل يخالط 

النا�ـــص ول ي�شـــرب على اأذاهـــم«، نعم، لي�ص 

اأ�شهـــل ول اأريح مـــن العزلـــة والن�شحابية، 

ولكـــن اخلرييـــة والدرجـــة الرفيعـــة هناك، 

و�شـــط النا�ص، حتى اإن كان بينهم من يقول: 

»..اأفال جل�شت يف م�شجدك فمن اأرادك اأتى 

اإليك!«. 

�شحيح اأن م�شاكـــل املجتمعات كثرية، ولكن 

هل راأيـــت طبيبا يتاأذى من اأنـــني مري�ص اأو 

يتاأفـــف مـــن روؤية جرح ودمـــاء تنزف؟ كيف 

يكـــون طبيًبا اإذن؟  وما حـــال امل�شلم املدرك 

لر�شالـــة الإ�شالم اإل كحـــال الطبيب املاهر 

الذي ل يلتفت اإىل �شراخ املري�ص بل ي�شفق 

عليـــه، ويبـــذل جهـــًدا م�شاعًفـــا لتخفيـــف 

معاناتـــه، وقـــد قـــال النبـــي ] »اإين لآخذ 

حجزكم من النار واأنتم تقحمون – فتح التاء 

والقاف – فيها«، م�شهد فريد، رجل مي�شك 

باآخر من و�شط ثوبه الذي يلف و�شطه، وهو 

اأقوى جزء فيه، ليمنعه من ال�شقوط يف النار، 

بينمـــا الآخر يقتحمها ب�شبـــب غفلته وجهله 

مبا ينتظره اإذا �شقط يف تلك احلفرة. 

كلمـــة اأخـــرية: يحكـــى اأن رجـــاًل كـــان يبيع 

ال�شجائر يف مدينـــة بريدة يف اخلم�شينيات 

وكان جاره اإمـــام امل�شجد، يروح ويجيء معه 

اإىل ال�شـــالة ول يعلـــم عـــن �شنيعـــه �شيًئا، 

ويف ذات ليلة طرق بيـــت الإمام رجل و�شاأل 

عـــن بيت ذلك اجلار، فقال لـــه الإمام »تبي 

تـــنت (�شجائر) ؟« تلعثم الرجـــل وقال »نعم« 

فاأ�شار اىل بيت جاره، فلما ذهب اإليه اأدخله 

م�شرًعا حتى ل يراه اأحد، وعندما اأخربه ما 

قاله الإمام �شعق اجلار، واأخذ يردد بذهول: 

»هـــو يدري.. هو يـــدري«، �شبب الذهول هو 

�شمت الإمام وعدم خماطبته عن �شيء، كان 

يف تلـــك الفرتة ميكـــن اأن يت�شبب يف خ�شام 

وقطيعة بينهما. 

دخل اجلار اىل بيته وعاد يحمل رزمة كبرية 

(بك�شـــة) حتوي جميـــع ال�شجائر التي لديه، 

وقـــال للرجـــل »خذ بـــال ثمـــن، حرمت علي 

عقب اليوم«. 

فكرة من 
ديوانية في 
المدينة 
المنورة!




