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مـــن املعروف اأن الإ�شالم جاء للب�شرية جمعاء 

من اأجل تنظيم اأحوال الفرد والأ�شرة واملجتمع 

من جميع النواحي الدينية والدنيوية، فقدم لنا 

ا �شامالاً للحياة والتعاطي مع امل�شتجدات  منهجاً

ا مـــن امل�شلمني ل يجيد  املعا�شـــرة، ولكن كثرياً

تبليغ ر�شالة الإ�شالم للنا�ص بال�شورة املطلوبة، 

الأمر الـــذي دفع بع�ص الغيوريـــن على الدين 

من اأبناء هذا الوطن اإىل اإن�شاء جلنة التعريف 

بالإ�شالم لتحمل على عاتقها م�شوؤولية الدعوة 

اإىل اهلل ب�شورة ح�شارية.

اإن �شهر رم�شان املبارك ميثل للجنة التعريف 

ا لتزايد اإقبال  بالإ�شـــالم اأهمية خا�شة، نظـــراً

غري امل�شلمني للتعرف على الإ�شالم من خالل 

ال�شعائـــر الدينية، فيزيـــد اأعداد الداخلني يف 

الإ�شالم، ما يتطلب م�شاعفة اجلهود وتوحيد 

الأعمال.

ولقـــد داأبت اللجنـــة على حتقيـــق النجاحات 

ا بعد عام،  امل�شتمرة على ال�شعيد املحلي عاماً

فبعـــد الو�شـــول اإىل 1062 مهتدياًـــا ومهتدية 

العـــام املا�شي ت�شعـــى اإىل املزيد مـــن اإب�شار 

القلوب احليارى والعقـــول ال�شاردة اإىل دعوة 

احلق �شبحانه وتعاىل.

لـــذا حر�شت منـــذ ن�شاأتها علـــى تنظيم حملة 

دعوية يف �شهر رم�شـــان املبارك، فكان �شعار 

هذا العـــام »الدعوة م�شوؤوليـــة.. بلغها معانا« 

بهدف اإ�شهار اإ�شـــالم 1250 مهتدياًا ومهتدية 

داخل الكويت.

وحتـــث احلملة علـــى الهداية ون�شـــر الإ�شالم 

بني غري امل�شلمني املقيمـــني يف دولة الكويت، 

ودعوتهـــم لهـــذا الديـــن، وبيـــان اأن الدعـــوة 

م�شوؤوليـــة اجلميـــع وفر�ـــص علـــى كل م�شلـــم 

وم�شلمة.

ا من الو�شائـــل الفاعلة  وتنتهـــج اللجنـــة عديداً

يف حملتهـــا اجلديـــدة، منهـــا توزيـــع الو�شائل 

الدعويـــة املرتجمـــة لأكرث من مليـــون ن�شخة 

باأكرث مـــن 14 لغة، عرب اأفرع اللجنة املنت�شرة 

بالكويـــت وعددها 15، عالوة على الإعالنات 

ال�شحافيـــة والفاليرات والبو�شرتات، وكذلك 

الربامـــج التلفزيونية والإذاعية، خا�شة اإذاعة 

القراآن الكرمي، اإىل جانب املواقع الإلكرتونية 

ومواقع التوا�شل الجتماعي.

واملتابـــع يالحـــظ اأن مـــن اأهم اأ�شبـــاب تزايد 

املهتدين يف رم�شان بركة هذا ال�شهر الكرمي، 

ا بالإميانيات التي  لأن اجلـــو العام يكون مفعماً

تدفع النا�ص اإىل الهتمام بالدعوة وجذب غري 

امل�شلمـــني لالإ�شالم ممن يتعجبـــون من كيفية 

امتثال جميع امل�شلمني لأمر اهلل �شبحانه وتعاىل 

، ما يدعوهم اإىل الرغبة  ا كامالاً بال�شوم �شهراً

 يف التعرف على هذا الدين العظيم. 

كذلـــك يوؤثر الإفطـــار اجلماعي على املهتدين 

اجلـــدد ب�شورة معربة وجديـــرة بالهتمام، ملا 

ميثلـــه من برنامـــج اجتماعـــي تتخلله خواطر 

اإميانيـــة وم�شابقـــات، وكذلك التعـــارف فيما 

الجتماعـــي يف  بالتكافـــل  وال�شعـــور  بينهـــم 

الإ�شالم.

اإن الدعـــوة م�شوؤوليـــة جميـــع الغيوريـــن على 

الإ�شـــالم من اأبنـــاء هذا الديـــن العظيم، فلن 

يتحقـــق املـــراد دون تكاتـــف الأيـــادي وتوحد 

القلوب والعقـــول حول م�شروع واحد، ل�شيما 

اأن احلكمـــة واملوعظـــة احل�شنـــة نهجنـــا يف 

الدعوة لبناء جمتمع م�شلم �شالح.

اإننـــا ندعو كل م�شلم حمـــب لدينه غيور على 

دعوتـــه مل�شاركتنا يف اإجنـــاح احلملة، ومد يد 

العـــون للجنة يف تفعيل ر�شالتها، كل يف جمال 

عملـــه وموطـــن عطائـــه، فالدعـــوة ل تقت�شر 

علـــى فـــرد اأو جماعة بعينهـــا، فامل�شلم داعية 

اأينما حل وارحتل من خـــالل اأخالقه واأفعاله 

و�شلوكياتـــه احل�شارية ومعامالته الإن�شانية.. 

»الدعوة م�شوؤولية.. بلغها معانا«.

الدعوة 
مسؤولية

رئي�س �لتحـــريـر 

حممـد �إ�صماعيل �لأن�صاري
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اأكـــد �شفـــري الفلبني لـــدى الكويـــت �شولن 

اأن �شهـــر رم�شـــان هـــو �شهـــر  فرميابـــريا 

الرتاحـــم والتعاطـــف، حيـــث يذكـــر باأحوال 

الفقراء واملحتاجني عندما مي�ص ال�شائمني 

ا اإىل اأن ال�شيـــام  اجلـــوع والعط�ـــص، م�شـــرياً

ا لالأمرا�ص النف�شية فقط، واإمنا  لي�ص عالجاً

ينظـــف اجل�شـــم ويعالج ا�شطرابـــات املعدة 

ا ما ين�شح املر�شى  والأمعاء، فالطبيب دائماً

بال�شيام عـــن الأكل وال�شرب، حيث ي�شاعد 

ذلـــك يف العالج وتخلي�ص ج�شم الإن�شان من 

ال�شموم.

اخلام�شـــة  النـــدوة  يف  ال�شفـــري  واأ�شـــاف 

ل�شتقبـــال �شهر رم�شـــان املبـــارك للجالية 

الفلبينية يف �شوق الوطية مبنطقة ال�شاحلية 

يف العا�شمة الكويت، والتي ح�شرها ما يقرب 

من 1000 �شخ�ص من اأبناء اجلالية وامللحق 

العمـــايل ل�شفـــارة الفلبـــني، ومديـــر املركز 

الكويتـــي- الفلبينـــي خالـــد ال�شبـــع، ومقدم 

برنامـــج »راديـــو« باللغة الفلبينيـــة يف اإذاعة 

الكويـــت خالد مـــريو، ودعـــاة املركز وجلنة 

التعريـــف بالإ�شـــالم: هذه ال�شنـــة هي املرة 

الثانيـــة التي اأح�شر فيهـــا اأمامكم، وعندما 

و�شلتنـــي دعـــوة املركـــز اأقبلت علـــى الفور، 

وقمت باإلغـــاء جميع الدعوات ال�شابقة التي 

�شتنعقـــد يف هذه الليلة لكـــي اأح�شر معكم، 

لأنني تذكـــرت ال�شنة املا�شيـــة وا�شتمتاعي 

باملحا�شـــرات التـــي األقاهـــا الأ�شاتذة، لقد 

اأعجبتنـــي بحق تلك املحا�شـــرات والدرو�ص 

وهـــوؤلء الأ�شاتـــذة، حيـــث كانـــوا يقتب�شون 

الآيـــات من القـــراآن دون النظر اإىل مذكرة. 

وكان احلفـــل قد بداأ بتالوة اآيات من القراآن 

الكرمي، تالها ف�شيلة ال�شيخ حممد طه، ثم 

األقى �شفري الفلبـــني �شولن فرميابريا كلمة 

رحـــب فيها باحل�شـــور، وهناأهـــم با�شتقبال 

�شهر رم�شان.

 وقـــال ال�شفـــري: مـــن اأف�شـــل مـــا يتميز به 

املركز الكويتـــي- الفلبيني الثقايف واأع�شاوؤه 

مراعاة الوقت، حيث يبداأ الربنامج يف وقته 

بال�شبط، وهذا ل يحدث يف املنظمات التي 

اعتـــدت احل�شور فيها، وقبل ربع �شاعة من 

بدايـــة الربنامـــج لحظـــت اأن الن�شـــاء اأكرث 

ا مـــن الرجـــال، ويف نظري هـــذا لي�ص  عـــدداً

فقط هو معنى امل�شاواة بني الرجال والن�شاء 

يف الإ�شـــالم، واإمنـــا يف احلقيقـــة مراعـــاة 

خ�شو�شية الن�شاء يف الإ�شالم. 

رم�صان فر�صة لالن�صباط �لذ�تي

وتابـــع ال�شفـــري اأن ال�شيـــام تدريـــب لتغيري 

ال�شلـــوك، فعلـــى امل�شلم ال�شائـــم اأن يخترب 

نف�شـــه يف الإم�شـــاك عـــن الأكل وال�شـــرب 

واجلمـــاع، ولنا اأن نتخيل مدى �شعوبة ذلك! 

فعندمـــا يكون للنا�ص ال�شيطرة على اأنف�شهم 

مـــن الأكل وال�شرب ي�شبح مـــن الأ�شهل لهم 

تـــرك الرذائل، وي�شبح ال�شائـــم اأكرث تدّيناًا، 

حيـــث تكون لـــه القدرة على اجتنـــاب ال�شر 

والفتنـــة، واأمتنى لـــكل واحد مـــن امل�شلمني 

اأن يتم �شومه بنجـــاح، واأ�شاأل اهلل تعاىل اأن 

ي�شبـــغ عليكم وافر النعـــم خالل هذا ال�شهر 

املبارك. 

�صهر �لقر�آن

من ناحيتـــه األقى الداعية خالد بهني حنفي 

مـــريو حما�شرة بعنـــوان »ف�شائـــل رم�شان 

وفوائـــد ال�شيـــام«، حيـــث قـــال: اأنـــزل اهلل 

القـــراآن يف �شهر رم�شان قال تعاىل: {ڳ   

ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ  
ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   
ہ  ہ  ہ   ہھ  }، ومن هنا ينبغي 
علـــى امل�شلـــم ال�شتفـــادة من هـــذا ال�شهر، 

ا  والهتمـــام بالقـــراآن تـــالوة وترتيـــالاً وفهماً

واأن يتخلـــق بخلقـــه ويتفكـــر فيمـــا جاء فيه 

من الآيات قـــال تعاىل: {ڈ  ژ  ژ   ڑ  

گ      گ   ک   ک   ک   ک   ڑ  
ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گگ  

ڱ}.
وحـــول نواهـــي ال�شيام قال مـــريو: رم�شان 

�شهـــر التوبة والعمـــل ال�شالح، قـــال ر�شول 

اهلل ]: »مـــن مل يََدْع قوَل الزوَر والعمَل به 

فلي�ص هلل حاجة يف اأن يدع طعامه و�شرابه«، 

ولذلك ينبغي علـــى ال�شائم احلذر من قول 

الـــزور والكـــذب، اأو الإ�شـــاءة لالآخرين، قال 

ر�شـــول اهلل ]: »فـــاإن �شابه اأحـــد اأو قاتله 

فليقـــل اإين �شائـــم«، فال ينبغـــي للم�شلم اأن 

يعود ل�شانه على ال�شب وال�شتم.

اأمـــا الداعيـــة الفلبينـــي يف جلنـــة التعريف 

بالإ�شـــالم وخطيـــب م�شجد مـــرزوق البدر 

باللغة الفلبينية جماهد غوماندر فقد األقى 

يف احل�شور حما�شرة بعنوان »حكمة ال�شيام 

واأحكامه«، قال فيها: من حما�شن الإ�شالم اإذا 

اأ�شلم الكافر ثم ح�شن اإ�شالمه فاإن ال�شيئات 

تُغفر له لقوله تعاىل:{ڻ  ۀ   ۀ  

ے      ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ    ہ   ہ    
ا  م�شـــرياً ڭ}،  ۓ   ۓ   ے  
اإىل احلكمـــة مـــن اإيجاب ال�شيـــام يف قوله 

تعـــاىل: {ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  

ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ        ٹ     ٹ  
ڦ  ڦ}، فال�شيـــام يثمـــر التقوى ملا 
فيـــه من اإلـــزام الإن�شان نف�شـــه بطاعة ربه، 

وقوله تعـــاىل: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  

ڀ   ڀ  } يبـــني اأن هداية هـــذا القراآن ل 
ينالها حقيقة اإل اأهل التقوى.

واختتـــم حما�شرته مب�شائل هامـــة لل�شيام 

منهـــا اأن من اأكل اأو �شـــرب يف نهار رم�شان 

نا�شياًا مل يفطر، واأن اجلماع يف نهار رم�شان 

مف�شـــد لل�شـــوم وموجـــب للتوبـــة والق�شاء 

�ص لهم يف الفطر ويجب  والكفارة، وَمن يُرخِّ

هُ  عليهم الق�شاء هم املري�ص الذي يُْرَجى بُْروؤُ

ـــا َمن يُرّخ�ص لهم يف الفطر  وامل�شافر واأي�شاً

وجتـــب عليهـــم الفدية هـــم املري�ـــص الذي 

ل يرجـــى بـــروؤه وال�شيخ الكبـــري، وبني حكم 

ع وكذلـــك احلائ�ص  �شيـــام احلامـــل واملُْر�شِ

والنف�شاء.

واختتمت فعاليات النـــدوة مب�شابقة ثقافية 

بني احل�شور وتوزيع اجلوائز على الفائزين، 

كمـــا مت تكرمي �شفري الفلبـــني وال�شيخ خالد 

مـــريو وال�شيـــخ جماهـــد غومانـــدر وال�شيخ 

عبدالهادي غوماندر.

"�لكويتي - �لفلبيني �لثقايف" يقيم: 
الندوة الخامسة الستقبال شهر رمضان 

المبارك للجالية الفلبينية

ال�سفري الفلبيني: 
�سهر رم�ســان 
�سهر التـــراحم 
والتعاطف.. وفر�سة 
للإن�ضباط الذاتي
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�لتعريف بالإ�صالم
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�لتعريف بالإ�صالم

»اأهل القراآن الكرمي هم اأهل اهلل عز وجل وخا�شته، وحافظ القراآن 

لـــه منزله عظيمة عند اهلل عز وجـــل، حيث يرتقى �شاحبه درجات 

ا  اجلنـــة بقدر ما معه من الآيات القراآنية، بل اإن القراآن يكون �شفيعاً

يوم القيامة لقارئه«.

جـــاء ذلك خالل الكلمة التي األقتهـــا م�شوؤولة الإدارة الن�شائية بفرع 

اجلهراء اأثناء حفل التكرمي الذي اأقيم لرباعم م�شجد رافع بن املعال 

ـــا وحافظة لكتاب اهلل باأعمـــار الزهور ب�شحبة  وح�شـــره 52 حافظاً

اأمهاتهم وبح�شور داعيات وموظفات الفرع.

واأ�شـــارت ال�شمري يف كلمتها اإىل اأثر حفـــظ القراآن بالن�شبة للن�صء 

ا على حامله حني يتمثل تعاليمه ومبادئه  ا كبرياً قائلة: اإن للقراآن اأثراً

ا، فالقـــراآن الكرمي له اأثر يف تقومي  وتوجيهاتـــه حتى ولو كان �شغرياً

�شلـــوك الن�صء، وخا�شـــة اإذا اأمت حفظه ثم تاله بعـــد ذلك بدرا�شته 

وفهمه، مما يكون له مردود اإيجابي على الفرد واملجتمع.

واختتمـــت كلمتها ب�شرورة الهتمام بالن�صء، وت�شجيعهم على حفظ 

وترتيـــل القـــراآن الكرمي فهم جيـــل امل�شتقبل، ف�شتان مـــن ن�شاأ على 

تعاليم القراآن وبني غريه، فالقراآن هدى ونور، ولذلك دعا اهلل عباده 

ا َفاتَِّبُعوهُ  َراِطي ُم�ْشتَِقيماً نَّ َهــــَذا �شِ
َ
اإىل التم�شـــك به قال تعاىل: {َواأ

َق ِبُكْم َعن �َشِبيِلِه}. بَُل َفتََفرَّ َولَ تَتَِّبُعواْ ال�شُّ

ويف ختـــام احلفل ثمنـــت ال�شمري عمل م�شرفـــات م�شجد رافع بن 

املعـــال وجهودهـــن الكبـــرية لتخريج جيل قراآين من هـــوؤلء الرباعم 

معربـــة عـــن �شعادتها بهـــذ احلدث حيـــث قامت بتكرميهـــن بدروع 

تذكارية با�شم جلنة التعريف بالإ�شالم. 

نائب املدير العـــام للجنة التعريف 

بالإ�شـــالم م/ عبدالعزيـــز الدعيج

تعريف الجهراء كرمت براعم ابن المعال

اأكد املدير العام للجنة التعريف 

بالإ�شالم جمـــال نا�شر ال�شطي 

ا  اأن اللجنـــة ترفـــع �شنويًّـــا �شعاراً

ا اأثنـــاء اإطـــالق حملتهـــا  جديـــداً

الدعوية التي تبـــداأ من رم�شان 

وت�شتمـــر ملدة عام، وقد اختارت 

»الدعـــوة  �شعـــار  ال�شنـــة  هـــذه 

معانـــا«،  بلغهـــا  م�شوؤوليـــة.. 

فالدعـــوة م�شوؤوليـــة كل مواطن 

كويتـــي اأو مقيم يقـــول ل اإله اإل 

اهلل حممـــد ر�شـــول اهلل، والكل 

فالدعـــوة  اهلل،  اأمـــام  م�شـــوؤول 

لي�شت مناطة بخريجي ال�شريعة 

اأو اأئمـــة امل�شاجد اأو باجلمعيات 

الإ�شالميـــة، واإمنـــا هـــي مناطة 

بكل م�شلـــم يقول »ل اإله اإل اهلل 

حممد ر�شول اهلل«.

وقـــال ال�شطـــي خـــالل احلفـــل 

اجلهـــراء  فـــرع  اأقامـــه  الـــذي 

مبنا�شبة افتتاح مكتبي القريوان 

ا، وح�شره  موؤخـــراً وال�شليبخات 

مدير اإدارة الأفرع منيف عبداهلل 

العجمـــي وخمتـــار ال�شليبخات 

نـــواف �شايـــع اأبو�شيبـــة ورئي�ص 

�شعـــود  ال�شليبخـــات  جمعيـــة 

البذال، بالإ�شافة اإىل جمع كبري 

من موظفي ودعـــاة الأفرع، بعد 

اأن تقـــدم عريف احلفـــل رئي�ص 

باللجنـــة جـــودة  املـــوارد  ق�شـــم 

خلف الفار�ص بال�شكر للح�شور، 

وخا�شـــة راعـــي احلفـــل خمتار 

ال�شليبخات: �شعت اللجنة طوال 

ال�شنـــوات املا�شيـــة اإىل التو�شع 

يف مناطـــق الكويـــت املختلفـــة، 

وال�شبـــب يف ذلك حالة ال�شغط 

الكبـــرية علـــى جلنـــة التعريـــف 

منـــذ  مررنـــا  فقـــد  بالإ�شـــالم، 

15 �شنـــة باأزمة ب�شبـــب الإقبال 

املتزايد على التعريف بالإ�شالم 

ويف نف�ـــص الوقـــت قلـــة املوارد، 

فالنا�ص جتربنـــا على العمل من 

اأجـــل التعريف بالإ�شـــالم، فهم 

بحاجـــة للكتـــب والدعـــاة، ويف 

نف�ص الوقت نعـــاين قلة املوارد، 

فقـــال لنـــا رئي�ص جمل�ـــص اإدارة 

جمعيـــة النجاة اخلرييـــة اأحمد 

�شعـــد اجلا�شر: هـــذه دعوة اهلل 

وهـــو املتكفل بحمايتهـــا، ول�شنا 

خمولـــني بنجاحهـــا اأو ف�شلهـــا، 

واإمنا نحـــن �شبـــب، توكلوا على 

اهلل وهو �شبحانه املبارك.

واإذا نظرنـــا اإىل اللجنـــة اليـــوم 

جنـــد اأن اهلل �شبحانـــه وتعـــاىل 

قد بـــارك يف اأعمالها وتو�شعت، 

فبالرغم مـــن الأزمات التي متر 

بهـــا ال�شعوب بني الوقت والآخر 

جند اأن اللجنة مازالت م�شتمرة 

ويتواىل �شعودها وتو�شعها.

 % 90 اأن  اإىل  ال�شطـــي  واأ�شـــار 

مـــن الذيـــن ي�شهـــرون اإ�شالمهم 

ياأتون مـــن اأماكن يكون التوا�شل 

فيهـــا بينهم وبني النا�ص مبا�شرة 

كالبيـــوت وال�شـــركات واملكاتب، 

وهذا ل ينفي دور علماء الدين، 

بل هـــم اأ�شا�ص الدين والقائمون 

عليه واأ�شحاب الغرية عليه.

وحث ال�شطي على تفعيل الدور 

الدعوي لكل فـــرد من خالل ما 

اأمرنـــا به ر�شـــول اهلل ]، وهو 

ا اإىل  التبليـــغ ولـــو باآية، م�شـــرياً

اأن اأكـــرث النا�ـــص ت�شهر اإ�شالمها 

باملعاملة الطيبة.

واأو�شح ال�شطي اأن اللجنة تتوقع 

اأن يزيـــد عـــدد الذيـــن ي�شهرون 

اإ�شالمهم هذا العام على خم�شة 

اآلف �شخ�ـــص، اأمـــا يف رم�شان 

ا. فاملتوقع 1250 �شخ�شاً

مـــن ناحيته قـــال مديـــر الأفرع 

يف  العجمـــي  منيـــف  املحامـــي 

كلمتـــه: نحن يف جلنـــة التعريف 

بالإ�شـــالم ل ن�شتغنـــي عن هذه 

الوجـــوه الطيبـــة التـــي ح�شرت 

جلنـــة  وقـــود  فهـــي  الفتتـــاح، 

التعريف بالإ�شالم الذي يحركنا 

نحـــو العمل، والدعـــوة اإىل اهلل 

كل  وعلـــى  وتعـــاىل،  �شبحانـــه 

م�شلم اأن ي�شعى اإىل امل�شاركة يف 

الدعـــوة، فلدينا يف الكويت اأكرث 

مـــن ن�شـــف مليون غـــري م�شلم، 

ا، ولنا  ودعوتهم م�شوؤوليتنا جميعاً

اأن نعلم اأن هوؤلء الذين يهتدون 

ي�شبحون دعاة بعد ذلك.

اأما خمتار ال�شليبخات اأبو�شيبة 

فقـــال: اأحد العلمـــاء الأمريكان 

الأديـــان  بـــني  يقـــارن  اأن  اأراد 

فتو�شـــل اإىل اأن الإ�شـــالم هـــو 

الدين اخلـــامت، فاأ�شهر اإ�شالمه، 

ثم قـــال: الر�شول ] واأ�شحابه 

الكرام و�شلوا لأقا�شي البلدان، 

بالرغم من عدم وجود ال�شيارات 

والطائـــرات والإعـــالم، واليـــوم 

لـــدى امل�شلمني اأ�شهـــل الو�شائل 

لتو�شيل دعوة اهلل عز وجل، لذا 

ـــا اأن مند يد  وجـــب علينا جميعاً

العون وامل�شاعدة والدعم للجنة 

التعريف بالإ�شالم.

واأ�شـــار اأبو�شيبـــة اإىل اأن اللجان 

املوجـــودة اليوم قليلـــة ولبد من 

زيادتهـــا، خا�شـــة ونحن يف هذه 

الأيام حيث ت�شتـــد احلاجة ملثل 

تلـــك اللجـــان، فاأجـــر الهدايـــة 

عظيـــم، والر�شـــول ] يقـــول: 

ا  »لئن يهدي اهلل بك رجالاً واحداً

خري لك من حمر النعم«.

واختتـــم احلفل بتكـــرمي خمتار 

ال�شليبخات وكوكبة من موظفي 

اإدارة املـــوارد يف جلنة التعريف 

بالإ�شالم.

خالل �فتتاح مكتبي �لقريو�ن و�ل�صليبخات

الشطي: الدعوة مسؤولية كل مسلم.. و90 % من المهتدين 
الجدد بالتواصل المباشر

منيــف العجمي: ه�ؤالء هم 
وقود »التعريف بالإ�ضلم« 
ال��������ذي يحركن��ا نح��و 

العمل..
ولدين��ا يف الكوي��ت اأكرث 
من ن�ضف مليون غري م�ضلم 
دعوتهم م�ضوؤوليتنا جميًعا 

�شـــرح نائب املديـــر العام للجنة 

املهند�ـــص  بالإ�شـــالم  التعريـــف 

عبد العزيـــز الدعيج باأن اللجنة 

�شهدت منذ بداية �شهر رم�شان 

وعلى مدار ع�شرة اأيام 436 حالة 

اإ�شهار اإ�شالم على م�شتوى اأفرع 

اللجنة، واأ�شـــاد الدعيج باجلهد 

املبـــذول علـــى م�شتـــوى الأفرع 

وفـــق اإطـــار احلملـــة الدعويـــة 

التـــي قامـــت اللجنـــة باإطالقها 

يف مطلـــع �شهـــر رم�شـــان حتت 

عنوان »الدعوة م�شوؤولية.. بلغها 

معانا« والتي تهدف اإىل اإ�شراك 

املواطنني واملقيمني، خا�شة اأبناء 

اجلاليات الإ�شالمية يف احلملة 

الدعويـــة باعتبـــار اأن التعريـــف 

ا. بالإ�شالم ر�شالتنا جميعاً

واأو�شح اأن اأعداد غري امل�شلمني 

يف الكويـــت اأكرث مـــن 600 األف 

اإىل  بحاجـــة  وهـــم  �شخ�ـــص، 

واللجنـــة  بالإ�شـــالم،  تعريفهـــم 

ا  اأعـــدت يف �شبيـــل ذلـــك كثـــرياً

من الفعاليـــات والأن�شطة ل�شهر 

رم�شـــان، مثـــل م�شـــروع اإفطار 

ال�شائـــم الـــذي يتـــم تنفيذه يف 

عديـــد مـــن الأماكن، �شـــواء يف 

اأفرع اللجنة اأو امل�شاجد اأو غري 

ذلك من الأماكن، بالإ�شافة اإىل 

اإقامـــة النـــدوات واملحا�شـــرات 

وامل�شابقـــات، وتوزيـــع اأكـــرث من 

50 األف حقيبة هداية، وم�شروع 

اإفطار ال�شائم هذا يحتوى على 

اأكـــرث مـــن 120 األـــف وجبة على 

ا اإىل اأن  م�شتوى الأفـــرع، م�شرياً

الأمل اأن يدخل يف الإ�شالم هذا 

ا،  العـــام اأكرث مـــن 1250 �شخ�شاً

وهـــذا ل يتاأتـــى اإل با�شت�شعـــار 

امل�شوؤوليـــة يف الدعـــوة اإىل اهلل 

عز وجل. 

وحث الدعيـــج املواطنني واملقيمني 

اإىل التفاعل مع احلملة الدعوية، 

فالكل مطالب بالدعوة، واللجنة 

على ا�شتعداد لتو�شيل احلقائب 

اإىل الراغبني بل اإن دعاة اللجنة 

موجـــودون بالأفرع منذ ال�شباح 

الباكر اإىل ال�شاعة الثانية ع�شرة 

. ليالاً

الدعيج: 436 مهتدًيا في الثلث األول من رمضان
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اأكـــدت رئي�شـــة ق�شـــم الف�شول 

الن�شائيـــة  بـــالإدارة  الدرا�شيـــة 

لطيفـــة  بالإ�شـــالم  للتعريـــف 

ال�شعيد اأهمية الدور الذي تقوم 

به اللجنـــة جتاه تعليم املهتديات 

وم�شاعدتهن  ورعايتهـــن  اجلدد 

على حفظ القراآن الكرمي تالوة 

ا. وجتويداً

جـــاء ذلـــك علـــى هام�ـــص حفل 

التعريـــف  مهتديـــات  تكـــرمي 

بالإ�شالم الالتي ح�شدن املركز 

الإتقـــان  م�شابقـــة  يف  الأول 

حلفـــظ القـــراآن الكـــرمي التـــي 

اأقامتها وزارة الأوقاف وال�شوؤون 

احلفـــل  واأقيـــم  الإ�شالميـــة، 

مبقر اللجنـــة الن�شائية مبنطقة 

الرو�شـــة، و�شط ح�شـــور مميز 

من املهتديات اجلدد واجلاليات 

امل�شلمة.

وتابعــــــــــت ال�شعيد: نحــــــــن يف 

الإدارة الن�شائيـــة نحر�ـــص على 

اأن نعلم املهتديـــة اجلديدة اأمور 

دينهـــا ون�شاعدهـــا علـــى حفظ 

ا،  القراآن الكرمي تـــالوة وجتويداً

ونحفز همتها ون�شجع عزميتها، 

ـــا مع هـــذا الهدف تنظم  وات�شاقاً

ا مـــن الـــدورات  اللجنـــة عديـــداً

لربـــط هوؤلء املهتديـــات بدينهم 

اجلديد.

وقالــــــــــــــت اإن دورات القـــراآن 

الكرمي وعلومـــه م�شتمرة ونهيئ 

ال�شحـــي  املنـــاخ  للم�شـــاركات 

املنا�شـــب ليكونـــوا نـــواة جديدة 

للكثـــري مـــن حافظـــات القـــراآن 

الكـــرمي، موؤكدة اأنهـــا من خالل 

خربتهـــا الطويلـــة يف الف�شـــول 

الدرا�شيـــة التقت مـــع مهتديات 

تطـــرب  نديـــة  اأ�شـــوات  ذوات 

القلـــوب عندمـــا تقـــراأ القـــراآن 

ال�شعيـــد  واختتمـــت  الكريــــــم، 

ا  كلمتها بحـــث امل�شلمـــني جميعاً

علـــى اأن يكونـــوا دعـــاة اإىل اهلل 

عـــز وجـــل، كل يف جمـــال عمله 

وموطن عطائه، ثم قامت بتوزيع 

ال�شهـــادات التقديرية واجلوائز 

الفائـــزات،  علـــى  الت�شجيعيـــة 

وذلك بح�شور مدر�شات التالوة 

املتطوعـــات وهن الأ�شتاذة مرمي 

احلردان والأ�شتاذة �شناء الوهيب 

والأ�شتـــاذة ملـــى احللـــو، مثمنـــة 

دورهـــن البـــارز يف ت�شجيعهـــن 

وم�شاعدتهن علـــى حفظ وتعلم 

القراآن الكرمي.

وعلـــى هام�ص احلفـــل مت تكرمي 

حافظات �شورة يو�شف واملميزات 

يف قـــراءة �شـــورة الكهـــف مـــن 

املهتديـــات اجلـــدد حلثهن على 

مزيد من العطاء واملتابعة.

“المسلمات الجدد” حصدن المركز األول في مسابقة 
“اإلتقان” لحفظ القرآن 

�شرحـــت مديـــرة الإدارة الن�شائيـــة بفرع خيطان نوريـــة عبدالهادي 

ا يف الو�شول بدعوتهـــا اإىل املدعوات من  بـــاأن الإدارة ل تاألـــو جهـــداً

غـــري امل�شلمات يف كل مـــكان، ولذلك اأقامت طاولة دعوية  يف �شوق 

»احلمـــرا مـــول«، واأ�شافـــت: لقـــد اأ�شرفت علـــى الطاولـــة داعيات 

مبختلـــف اللغـــات، حيث مت توزيـــع احلقائب والن�شـــرات والكتيبات 

الدعوية مبختلف اللغات، وكان هناك اإقبال تفاعلي من زوار ال�شوق 

من املواطنني واملقيمني.

واأ�شارت اإىل اأن الإدارة تقوم بعديد من الزيارات اخلارجية الدعوية 

لأماكـــن وجـــود العمالة من الن�شـــاء، �شواء يف ال�شالونـــات اأو اأماكن 

اإقامتهـــن، اأو امل�شت�شفيات واملراكز الطبيـــة... اإلخ، داعية املواطنني 

واملقيمـــني اإىل الإ�شهام والتفاعل مع العمـــل الدعوي الذي تقوم به 

الإدارة، خا�شـــة اأن   الفـــرتة املقبلـــة �شوف ت�شهـــد احلملة الدعوية 

للجنة التعريف بالإ�شالم التي �شتنطلق ال�شهر املقبل.

“طاولة دعوية” بسوق “الحمرا مول”

�لتعريف بالإ�صالم



قبل �شنتني اأ�شدر الفيزيائي املرموق �شتيفن 

 »The grand design« هــــوكنـــج كتابـــــــه

(الت�شميم الذكي) الذي انتهى به اإىل نتيجة 

مفادها اأن الكون لي�ص يف حاجة اإىل خالق.

واأثـــار �شجة بكتابـــه هذا، وحـــاول تب�شيط 

و�شـــرح نظريتـــه مـــن خـــالل حـــوارات قناة 

C.N.N وغريها، وطلبت من الدكتور عمرو 

�شريـــف رئي�ـــص اأق�شام جراحـــة طب جامعة 

عـــني �شم�ـــص واحلائز علـــى جائـــزة الدولة 

و�شاحب الكتب املعمقـــة »املخ ذكر اأو اأنثى« 

و»كيـــف بـــداأ اخللـــق« و»رحلة عقـــل«، وهو 

ترجمة ودرا�شـــة لكتاب اأ�شر�ـــص ملحد بعد 

عودته لالإميان بالعلم »هناك اإله« للفيل�شوف 

اأنتـــوين فلو، واأخرياًا �شدر له كتاب »ثم �شار 

«.. طلبت من الدكتور راأيه العلمي  املخ عقالاً

يف بع�ص مقاطـــع الفيديو للفيزيائي �شتيفن 

هوكنج فكتب يل هذه الإجابة:

اإننـــي ل اأتعر�ص لنظريـــات هوكنج العلمية، 

فهـــذا اأمـــر ل ِقَبَل يل بـــه، ولكـــن تعليقاتي 

وتعليقـــات الآخريـــن موجهـــة اإىل تاأويالتـــه 

الفل�شفية لهذه النظريات، وهذا جمال متاح 

ـــا اأن كثرييـــن مـــن  يل ولالآخريـــن، خ�شو�شاً

العلماء (فال�شفة �شعاف) كما يقول اآين�شتني، 

تاأويالتهم الفل�شفية ميكن اأن ي�شوبها التحيز 

لأيديولوجيـــات معينـــة، والآن اإىل تعليقاتي 

على تلك التاأويالت الفل�شفية:

: يقـــول هوكنج: مـــن اأجل اأن ت�شنع كوناًا  اأولاً

فاأنـــت حتتـــاج اإىل ثالثـــة عنا�شـــر: املـــادة، 

الطاقـــة،   الف�شاء، لقد اأغفـــل هوكنج اأهم 

 Know مكـــون للكون وهـــو املكون املعـــريف

How، اأي كميـــة املعلومات الهائلة املطلوبة 
لن�شـــاأة هـــذه العنا�شـــر، ثم لرتابطهـــا، لقد 

اأ�شبح املكون املعريف اأهم عنا�شر اأي منتج.

ثانياًا: يقول هوكنج: لقد وجهت قوانني الكم 

النفجـــار الأعظـــم لت�شكيل الكـــون الوليد. 

نقول: كيف و�شعـــت قوانني الكم واأ�شبحت 

جاهـــزة لتوجيـــه النفجـــار الأعظـــم قبـــل 

حدوثه؟ من و�شعها؟

ثالثاًا: يقول هوكنج يف مو�شع اآخر: اإن قوانني 

الكـــم قادرة على اإيجاد الكون من عدم. هنا 

نطرح على هوكنج ت�شاوؤلني:

-1 هل كانت قوانني الكم موجودة يف العدم 

قبل وجود الكون؟ من الذي اأوجدها؟

2 - األ يعنـــي خلـــق املـــادة مـــن عـــدم خرق 

قانون بقاء املادة القائل اإن املادة ل تفنى ول 

ت�شتحدث؟ ل ميكـــن اأن يخرق هذا القانون 

اإل اإله خالق.

ا: يقول هوكنج: اإن ثبات قوانني الطبيعة  رابعاً

يعني اأننا ل نحتاج لإله.. اإن هذا القول يرجع 

اإىل اعتقاد هوكنج اأن املُوِجد للكون اإما الإله 

ا  واإما قوانـــني الطبيعة، فاأنكر الألوهية نظراً

لثبات القوانني.

لقـــد غـــاب عـــن هوكنـــج اأن الإلـــه ي�شتعمل 

قوانني الطبيعة يف اخللق: {ں  ڻ  ڻ  

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ}.
ـــا: يقـــول هوكنـــج: اإذا جمعنا الطاقة  خام�شاً

املوجبـــة والطاقـــة ال�شالبة يف الكـــون �شار 

ا« مـــا يعني اخللق من عدم،  املجمـــوع »�شفراً

ومـــن ثم ل حاجة لإله. نقول: نحن نتفق مع 

هوكنج اأن الكون ُخِلَق من عدم، وهذا ما يتفق 

مع طـــرح القراآن الكـــرمي، ولكن ما نعرت�ص 

عليـــه هو قوله اأن ذلـــك يوؤكد عدم الحتياج 

لإلـــه، فال اأ�شا�ص لهذه القفـــزة ال�شتنتاجية 

بـــل العك�ص، فكـــون بهذا اجلمـــال والتكامل 

يحتاج لإله حتى ين�شاأ من »�شفر«.

ـــا: يقـــول هوكنج: اإن الزمـــان واملكان  �شاد�شاً

ا،  خلقـــا مع خلق الكون، وقبل ذلك كانا عدماً

اأي مل يكـــن هنـــاك مـــكان ول زمـــان ليوجد 

فيهما الإله! �شدقني قال ذلك! اإن هوكنج ل 

يعرف مفهـــوم اأن الإله خارج الزمان وخارج 

املـــكان، واإذا مل يكـــن هناك زمـــان اأو مكان 

لالإلـــه، فهل كان زمان ومـــكان لقوانني الكم 

لتقوم بعملها وتُن�شئ الكون؟

الكون 
والخالق
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بيني وبينكم

د. حممد �لعو�صي

دكتوراه يف الفل�شفة الإ�شالمية

هوكنج ل  يع���رف  
مفهوم اأن »الإله خارج 
الزمان واملكان«... 
فهل هناك زمان 
ومكان لقوانني الكم
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�لعامل �لإ�صالمي

اأ�شهـــر ق�ص اأمريكـــي اإ�شالمه بعد جهود بذلها معـــه دعاة املكتب 

التعـــاوين للدعـــوة والإر�شـــاد وتوعية اجلاليـــات يف حي البطحاء 

مبدينة الريا�ص ال�شعودية، بالتعاون مع �شاب �شعودي.

واأكـــد مدير املكتب ال�شيخ نوح بن نا�شـــر القرين اأن الرجل الذي 

ا،  ا يف الوليات املتحدة ويبلغ عمره 48 عاماً اأ�شهر اإ�شالمه كان ق�شًّ

واأنـــه غـــري ا�شمه مـــن كري�شتيان اإىل حممد. وعـــن كيفية اهتداء 

الق�ـــص اإىل الإ�شـــالم قـــال القريـــن اإن الف�شل يف ذلـــك يعود اإىل 

�شـــاب �شعودي يعمـــل معه، اإذ تاأثر الرجل بح�شـــن معاملة ال�شاب 

التـــي ولـــدت لديـــه رغبـــة يف التعرف علـــى تعاليم الديـــن، فقرر 

مراجعـــة املكتب، حيـــث التقى به اأحـــد الدعاة و�شـــرح له تعاليم 

الديـــن الإ�شالمـــي فان�شرح له �شدره واهتدى اإليـــه، واأ�شار مدير 

املكتـــب ال�شيـــخ نوح القريـــن اإىل اأن ال�شاب املُ�شـــار اإليه اأ�شهم يف 

هدايـــة 5 اأ�شخا�ص من اأمريـــكا واأوروبا اإىل الإ�شالم، حيث لعبت 

اأخالقـــه احل�شنة العامل الرئي�ـــص يف اهتدائهم لهذا الدين، وكان 

ـــا يدعوهـــم اإىل املكتب بعـــد اأن يقدم لهـــم املعلومات الأولية  دائماً

حول الإ�شالم وتعاليمه.

اجلدير بالذكر اأن القائمني على املكتب يف حي البطحاء يقومون 

بجهـــود كبـــرية يف الدعـــوة، اأثمرت قبـــل �شنوات اإ�شهـــار ال�شفري 

الإيطايل نوركوراتو كارديللـــي اإ�شالمه، وذلك حتت رعاية ال�شيخ 

القرين نف�شه.

انتصار النقاب في 
تورينو اإليطالية

اأ�شـــدرت نيابـــة تورينـــو �شمـــال اإيطاليا 

ا اأجازت مبوجبه ارتداء النقاب يف  قـــراراً

الأماكـــن العامـــة �شرط رفعـــه اإذا طلبت 

ال�شلطـــات مـــن املراأة التـــي ترتديه ذلك 

بغر�ص التحقق من الهوية، وذكرت تقارير 

اإيطاليـــة اأن النيابـــة حَفظـــت ال�شكـــوى 

املقدمـــة من مواطن اإيطـــايل �شد امراأة 

م�شريـــة م�شلمة بتهمة »خـــرق القانون« 

الـــذي مينـــع تغطيـــة الوجـــه يف الأماكن 

العامـــة لرتدائها النقـــاب، ولكن املدعي 

العـــام باولو بورنيا كتب يف طلب احلفظ 

اإنـــه يجـــوز ارتـــداء النقـــاب يف الأماكن 

العامة �شـــرط اأن يوافـــق ال�شخ�ص على 

رفعـــه حال طلبت ال�شلطات ذلك بغر�ص 

التحقق من الهوية. 

ولفـــت املدعـــي اإىل اأن املـــراأة امل�شريـــة 

ك�شفت عن وجهها مرتني لل�شرطة عندما 

طلبت منها ذلك للتحقق من هويتها. 

تنظـــم موؤ�ش�شة الأمري بنـــدر بن عبدالرحمـــن اآل �شعود بالتعاون 

مـــع رابطة العـــامل الإ�شالمي- الهيئة العامليـــة للتعريف بالر�شول 

ون�شرتـــه، حملة عاملية للتعريف بنبـــي الرحمة، وقد اأطلقا عليها 

ا�شم »حملة الوفاء ل�شلطان اخلري العاملية للتعريف بنبي الرحمة«، 

وفاء وعرفاناًا للمغفور له باإذن اهلل الأمري �شلطان بن عبدالعزيز، 

وا�شتمراراًا جلهوده رحمه اهلل تعاىل يف خدمة الإ�شالم وامل�شلمني 

ب�شـــكل عـــام، ون�شـــرة نبينا حممد عليـــه ال�شالة و�شـــالم ب�شكل 

خا�ـــص، ورابطـــة العـــامل الإ�شالمـــي هـــي امل�شـــرف العلمي على 

احلملـــة، اإىل جانـــب فريق علمي برئا�شـــة الدكتور عادل بن علي 

ا مـــن ذوي اخلربة، تابعني  ال�شـــدي، بالإ�شافـــة اإىل اأربعني ع�شواً

للهيئـــة العاملية للتعريف بالر�شول ون�شرتـــه وغريها من اجلهات 

ذات العالقة.

اجلديـــر بالذكـــر اأن احلملـــة تهـــدف اإىل التعريف ب�شـــرية النبي 

حممد، ] باللغات احلية، من خالل الكتيبات اأو ال�شطوانات اأو 

املحا�شـــرات اأو املواقع الإلكرتونية اأو مواقع التوا�شل الجتماعي 

اأو مـــن خـــالل الإجابـــة على الت�شـــاوؤلت حـــول ال�شـــرية النبوية 

العطـــرة، وذلك بعدد مـــن اللغات، وقال ال�شيـــخ اإبراهيم بن علي 

املح�شـــن امل�شـــرف العام على احلملة: اإن هـــذه احلملة الّتعريفية 

تعد الأكرب من نوعها، وخطط لها اأن متر عرب 118 دولة يف مدة 

عام واحد.

اعتنقـــت اأكادميية بريطانيـــة بجامعة الباحة 

»ِق�شـــم اللغـــة الإجنليزية« الإ�شـــالم بعد عام 

واحد من ح�شورها للباحة.

امل�شلمـــة اجلديدة حتمـــل �شهـــادة الدكتوراه 

يف اللغـــة الإجنليزيـــة، وتعمل ع�شواًا يف هيئة 

التدري�ـــص بجامعـــة الباحـــة، منذ بـــدء العام 

الدرا�شـــي، وقـــد اأثـــرت فيهـــا ح�شمـــة املراأة 

ال�شعوديـــة، كمـــا اأنهـــا تاأثرت بدعـــوة دكتورة 

اأخرى معها يف الق�شم نف�شه (اأردنية) اأح�شرت 

لها الكثري مـــن الكتب، واأخربتها بالكثري عن 

حقائـــق الإ�شالم، وقال ع�شـــو مكتب الدعوة 

والإر�شـــاد وتوعية اجلاليـــات بالباحة ال�شيخ 

�شهر يف 
ُ
راجـــح عبداهلل الفهـــاد: بف�شل اهلل اأ

مكتب الباحة اإ�شالم 500 �شخ�ص خالل 10 

�شنوات.

اأثـــار الرئي�ـــص الأملـــاين اجلديد يواخيم جاوك جـــدلاً يف اأملانيا ب�شبـــب ت�شريحاته حول 

الإ�شالم التي ناأى فيها بنف�شه عن ت�شريحات �شلفه كري�شتيان فولف الذي قال من قبل 

اإن الإ�شالم جزء من اأملانيا.

وقـــال جـــاوك: اأما اأنا فكنـــت �شاأقول بب�شاطة اإن امل�شلمني الذيـــن يعي�شون هنا جزء من 

اأملانيـــا، وذكـــر اأنه ل ي�شتطيع تبني العبارة التـــي قالها �شلفه فولف كما هي، وقال: لكني 

ا اأن فولف كان يريد بهذه العبارة مطالبة املواطنني بالنفتاح  اأقبل ق�شده يف ذلك، مو�شحاً

ا من امل�شلمني يعي�شون يف هذا البلد. على احلقيقة، وهي اأن كثرياً

واأثـــار الرئي�ص الأملاين بهذه الت�شريحـــات ا�شتياء املنظمات الإ�شالمية واجلالية الرتكية 

يف اأملانيـــا، حيث قـــال اأمين مازيك رئي�ـــص املجل�ص الأعلى للم�شلمـــني يف اأملانيا: الغرب 

الأوروبـــي قـــام بو�شوح �شديد علـــى اأكتاف ال�شـــرق امل�شلم، ومن ينكر ذلـــك فاإنه يزيف 

التاريخ، هناك حاجة ما�شة الآن لإجراء حوار مو�شع حول هذا املو�شوع يف املجتمع. 

حملة عالمية للتعريف بنبي الرحمة

أكاديمية بريطانية بجامعة الباحة تعلن 
إسالمها

الرئيس األلماني يثير غضب المسلمين

قس أمريكي يشهر إسالمه بالبطحاء في السعودية

قائمة »فورب�س �ل�صرق �لأو�صط«:

جمعيات الكويت 
الخيرية األكثر شفافية 

في الوطن العربي
ت�شـــدرت 61 جمعيـــة خريية من خمتلف 

دول العامل العربي قائمة »فورب�ص ال�شرق 

الأو�شط« هذا العام (اجلمعيات اخلريية 

الأكرث �شفافية يف العامل العربي)، وذلك 

للمرة الثانيـــة على التوايل، وبلغ جمموع 

الإيرادات للجمعيـــات اخلريية امل�شاركة 

يف القائمـــة 564.4 مليون دولر، يف حني 

بلـــغ اإجمايل الإنفـــاق علـــى امل�شروعات 

اخلريية 428.8 مليون دولر.

وجاءت نتائج هذا العام بزيادة طفيفة عن 

العام املا�شي يف عدد اجلمعيات اخلريية 

امل�شاركـــة، كمـــا تبـــني من خـــالل حتليل 

التوزيـــع اجلغـــرايف  �شيطـــرة ال�شعودية 

على القائمة مب�شاركة 19 جمعية خريية، 

تلتها فل�شطني يف املركز الثاين مب�شاركة 

13 جمعية خريية، ليكون الأردن يف املركز 

الثالث منا�شفة مع الإمارات مب�شاركة 6 

جمعيات لكل دولة، يف حني ا�شتقر لبنان 

يف املركـــز الــــ4 بـ5 جمعيـــات خريية، ثم 

الكويت التـــي ا�شتطاعت حيازة املركزين 

الأول والثاين يف القائمة. 
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رحمة للعاملني

�ل�صيخ نبيل �لعو�صي

مدير مربة طريق الإميان

فجـــاأة وبال مقدمـــات دخل علينـــا يف جلنة 

التعريـــف بالإ�شـــالم رجـــل اأ�شلـــم للتو- ومل 

يكن قد م�شى على اإ�شالمه اإل اأيام قالئل- 

باكياًـــا، ول نعرف ملاذا يبكـــي، جل�ص الدعاة 

مـــع الرجـــل قائلـــني: ماذا بـــك؟ قـــال لهم: 

اأنقذوين.. اأبي يحت�شر، قالوا: اذهب به اإىل 

امل�شت�شفـــى، قـــال: اأبي يف بلـــده على فرا�ص 

املـــوت ويف �شاعاته الأخـــرية، لقد ات�شل بي 

ا  اإخـــواين واأخـــربوين اأن حالتـــه حرجة جدًّ

وهـــو رجل م�شن، قالـــوا: وما الذي ن�شتطيع 

اأن نفعلـــه لك؟ قال لهـــم: اأريد اأن اأدعوه اإىل 

الإ�شـــالم، اأخـــاف اأن ميوت علـــى غري دين 

اهلل.

كيف يفكر اإن�شان اأ�شلم حديثاًا هذا التفكري؟ 

اإنـــه هم الديـــن.. و�شبحـــان اهلل! فقد اأ�شلم 

والـــده.. اإن الإ�شـــالم يك�شـــر ال�شخـــر، وبه 

ڑ   ڑ   ژ    ژ   {ڈ   كـــربى  معجـــزات 

گ      گ   ک   ک   ک   ک  
گ}، كيـــف ل يتاأثر قلب اإن�شان على الرغم 
مـــن اأن اجلبل قد تاأثر، فعالاً �شاعده الدعاة 

واأعطـــوه كتباًـــا ليعلم اأباه الإ�شـــالم، وبالفعل 

�شافـــر الرجـــل اإىل اأبيه واأخـــذ الكتب معه، 

وات�شـــل هاتفيًّـــا علـــى الدعاة بعـــد اأيام من 

�شفره ونربة �شوته تدل على اأنه غري حزين، 

فقالوا: عظم اهلل اأجرك، هلل ما اأعطى وهلل 

ما اأخذ، اإنا هلل واإنا اإليه راجعون، فقال لهم: 

اأود اأن اأب�شركـــم، قالوا: ب�شـــر يا اأخي، قال: 

ا، ومل  لقـــد تويف اأبي وكان ي�شحـــك، مبت�شماً

 : يتـــوف اإل بعـــد اأن نطق ال�شهادتـــني قائالاً

ا  اأ�شهد اأن ل اإلـــه اإل اهلل، واأ�شهد اأن حممداً

ر�شول اهلل.

لقد قدم الرجل لأبيه اأعظم خدمة، وبتوفيق 

اهلل اأدرك والـــده قبـــل اأن ميوت، لقد �شافر 

مـــن الكويت اإىل بلده بعـــد اأن تعلم الإ�شالم 

من اأحد دعاة جلنة التعريف بالإ�شالم، كان 

هـــذا الرجل �شبباًـــا يف هداية اأبيـــه ودخوله 

الإ�شـــالم.. رب كتـــاب اأو �شريط اأو ن�شرة اأو 

اإعـــالن اأو غـــري ذلك من الو�شائـــل الدعوية 

تكون �شبباًا يف دخول كثريين اإىل الإ�شالم.

اأحياناًـــا لو قراأنـــا القراآن علـــى النا�ص بدون 

�شرح معانيه لهم يكون ذلك �شبباًا يف دخولهم 

الإ�شالم، ففي اإحدى الدول الإفريقية كانت 

هنـــاك اإذاعـــة للقـــراآن الكـــرمي ل تبث غري 

القـــراآن باأ�شوات كبـــار القـــراء، وكانت لغة 

�شكان هـــذه الدولة غري عربيـــة حيث كانوا 

يتحدثـــون الفرن�شيـــة بالإ�شافـــة اإىل لغتهم 

ال�شعبية، وبعد اأيام جاء رجل من �شكان هذا 

البلـــد اإىل مبنـــى الإذاعة وقـــال مل�شوؤوليها، 

اأريـــد اأن اأطلـــب منكـــم �شيئاًـــا، فقالـــوا لـــه: 

تف�شل، فقـــال لهم: اأريد ن�شخة من الأغاين 

التـــي تبثونهـــا يف اإذاعتكـــم، فقالـــوا له: اأي 

اأغـــان؟ قال لهم: تلـــك التي اأ�شمعهـــا يوميًّا 

وي�شرتيح لها قلبي ويطمئن لها فوؤادي وتهداأ 

جوارحي واأ�شعر كلما اأ�شمعها براحة نف�شية 

مل اأ�شعر بها من قبل، فاأخربه القائمون على 

الإذاعـــة بـــاأن الذي �شمعه يبـــث يف اإذاعتهم 

اإمنا هـــو قراآن يتلى اأنزلـــه اهلل على حممد 

] ولي�ـــص اأغـــاين كما كان يظـــن، فاأعطوه 
ـــا فيه تـــالوة للقراآن الكـــرمي ب�شوت  �شريطاً

اأحـــد القراء، عالوة على ذلـــك فقد اأعطوه 

ـــا للقراآن الكرمي وكذا  ا مرتجماً ا �شريطاً اأي�شاً

اأ�شرطة تعريفية بالإ�شالم ومببادئه واأ�ش�شه 

واأركانـــه.. يقـــول م�شوؤولو الإذاعـــة بعد اأيام 

جـــاء اإلينا الرجـــل ومعه �شتة مـــن اأهل بيته 

ا يف مبنى  يريـــدون اأن يعلنوا اإ�شالمهم جميعاً

الإذاعة بعد  �شماعهم لتلك الأ�شرطة.

لقـــد اأ�شلم هوؤلء ملا �شمعوا القراآن الكرمي.. 

جمـــرد �شماع ومل يفهموا معانيه.. فكيف لو 

تعلم النا�ـــص معاين القـــراآن الكرمي ومبادئ 

الإ�شـــالم عن طريق جلنـــة دعوية مثل جلنة 

ا يف  التعريـــف بالإ�شـــالم التي ل تاألـــو جهداً

القيـــام بعملهـــا الدعـــوي ولديهـــا عديد من 

امل�شاريـــع الدعوية التي تعلم النا�ص الإ�شالم 

وتوؤلف قلوبهم عليه، كما تعلمهم جميع علوم 

الإ�شالم ومن بينها اللغة العربية حتى يكونوا 

م�شلمني طائعني هلل مهتدين بف�شله وبكرمه 

عز وجل.  

أسلم 
على 
فراش 
الموت!



قلمي بيـــــــدي ثقيـــــــل، وكاأنه ياأبـــــــى �أن يكتب 

ب�صـــــــيغة �ملا�صـــــــي.. هكـــــــذ� نحـــــــن يف �حلياة 

�لدنيا �صـــــــيوف، �ليوم نكتب �أعمالنا ون�صود 

�صـــــــفحاتنا باخلري تارة وبال�صر تارة �أخرى، 

وغًد� ن�صـــــــبح من �أبنـــــــاء �لأم�ـــــــس، فقد �أمر 

�لباري عز وجل �أن تخف�س �لأقالم وت�صـــــــلم 

�لأور�ق.. وقد �أف�صـــــــى كل منا �إىل ما �أف�صى 

�إليه من عمل �صالح وغريه.. �أقول ذلك وقد 

�أف�صت �أختنا �لفا�صلة �صـــــــعاد �لوليتي )�أم 

�ملثنى( �إىل ما �أف�صـــــــت �إليـــــــه من عمل، وقد 

�صـــــــهد لها �لقا�صـــــــي و�لد�ين يف بلدنا باأنها 

من �ل�صـــــــاحلات- باإذن �هلل– ول نزكيها على 

�هلل فهو ح�صيبها �صبحانه.

�إل �أن �ملوؤمنني �صهد�ء �هلل يف �لأر�س، فن�صهد 

لبع�صنا بال�صـــــــالح وخالفه، وقد �صهدنا لها 

بكل خري ونرجـــــــو �هلل تعاىل �أن يجعلها كما 

نظـــــــن بها من �أهل �جلنة و�لفردو�س �لأعلى 

حتت ظل عر�صـــــــه �صـــــــبحانه، ملا علمنا منها 

�أنها عا�صـــــــت ل تبتغي �إل ر�صا �هلل عز وجل، 

وعلى �صـــــــريعة و�صنة حممد ] �لذي بلغت 

يف حتقيق �صنته يف حياتها �أي مبلغ.

اأقـــول واأ�شتعني باهلل املعـــني لعلني بكلماتي 

هـــذه اأرد لها بع�ص اجلميل الذي اأ�شدته يل 

يف حياتـــي بتوفيق ربي وكرمه علي وعليها.. 

فقـــد عرفتها منـــذ اأكرث من �شـــتٍّ وع�شرين 

�شنـــة، وكان ذلـــك يف ا�شكتلنـــدا حـــني كان 

اأزواجنـــا ي�شتكملون درا�شتهـــم العليا.. فاأين 

ميكن اأن يجتمع املرء مع ال�شيدة الفا�شلة اأم 

املثنـــى رحمها اهلل اإل يف املراكز الإ�شالمية، 

فقد عرفتها هذه املراكز يف الوليات املتحدة 

الأمريكيـــة ثـــم يف بريطانيا، كمـــا كانت من 

اأوائل روادها بالكويت.

وهناك كان يل ال�شـــرف بالتعرف على هذه 

ال�شعلة، املثقفة، املتدينة، املبدعة، فقد كانت 

تلفت الأنظار اأينما حلت، وت�شغي لها الآذان 

اإن بـــداأت باملحا�شرات والدرو�ـــص الدينية، 

اأما اإبداعهـــا يف تنظيم امل�شابقات والأ�شمار 

الإ�شالميـــة  املوؤمتـــرات  واإدارة  الثقافيـــة، 

فحدث ول حرج.. فقد كانت رائعة.

كانت توزع الأدوار وتكت�شف املواهب، وتطلق 

الطاقـــات التـــي ل يعـــرف اأ�شحابهـــا كيف 

يطلقونها، بل وحتول ال�شخ�شيات الب�شيطة 

الـــة، واأ�شهـــد اأن  اإىل �شخ�شيـــات موؤثـــرة فعَّ

ال�شنـــوات الثالثة التي ق�شيتها يف ا�شكتلندا 

ا عن  قبـــل ح�شـــور اأم املثنـــى، تختلـــف متاماً

الثـــالث الأخرى بعـــد و�شولهـــا، فقد كانت 

نقلة كبرية اإىل الأمام.

وبف�شـــل حرية العمل الإ�شالمي يف الكويت، 

ثـــم حرية العمـــل يف اأمريـــكا اأ�شبحت ذات 

التجمعـــات  هـــذه  مثـــل  تنظيـــم  خـــربة يف 

لل�شيدات امل�شلمـــات، لقد حباها اهلل تعاىل 

بقـــدرة عجيبة على حـــب القراءة والطالع، 

كان اأ�شا�ـــص ن�شاأتها يف اأ�شرة مثقفة متدينة، 

فقـــد كان والدهـــا املرحـــوم عبدالرحمـــن 

ـــا بالدعوة والن�شـــر وميتلك  الوليتـــي مهتمًّ

جملة البالغ الثقافية الإ�شالمية.

هـــذه البيئة املثقفة، وحياتهـــا يف هذا اجلو 

مـــن حب القراءة والطـــالع، كان لهما الأثر 

الأكرب يف حبها للقراءة.

حدثتنـــي فقالت: عندما كنت يف البتدائية، 

كنـــت كثرية الـــرتدد علـــى مكتبـــة املدر�شة، 

اأ�شتعـــري الق�شـــة تلو الأخرى حتـــى نهرتني 

اأمينـــة املكتبـــة وطردتنـــي- هكـــذا يعامـــل 

املبدعون يف مدار�شنا- ولكن هذه ال�شغرية 

حباهـــا اهلل باأبويـــن فتحا لهـــا باب الطالع 

على م�شراعيه فارتوت حني منعتها املدر�شة 

ومل تباِل مبوهبتها الفذة.

وكانـــت تقـــول يل اإنها تختم القـــراآن الكرمي 

يف رم�شـــان مـــرات كثرية وتخجـــل اأن تذكر 

عددهـــا ومثلها ل يعدد عملـــه ال�شالح اأمام 

النا�ـــص.. هذه املوهبة التـــي حباها اهلل بها 

وهـــي القـــراءة ال�شريعة باركـــت يف عمرها 

الق�شـــري، فالكتاب الـــذي يقـــراأه ال�شخ�ص 

العـــادي يف اأ�شبوع اأو اأكرث، كان با�شتطاعتها 

رحمهـــا اهلل اأن تنهيه بيـــوم واحد مع الفهم 

وال�شتمتاع به وا�شتخراج الفوائد منه.

اأما الكتب ال�شغرية فكانت حتدثني وتقول: 

اأ�شتطيـــع قراءتها اأثناء توقـــف ال�شيارة عند 

الإ�شارة احلمراء.. اإن املرء يف حينها ل ميلك 

اإل اأن يهلـــل ويذكر ا�شـــم اهلل حني يرى مثل 

هـــذه القدرات، اإن الربكـــة يف هذه الطريقة 

(القـــراءة ال�شريعة) اأتاح لهـــا ا�شتيعاب اأكرب 

قـــدر ممكن مـــن العلم يف فرتة وجيـــزة.. اآه 

لفراقك يا اأم املثنى. 

اأما ثمرة هذه الثقافة فهي اأنها كانت �شاحبة 

قلم رقيق عـــذب وكاأن مـــداده الع�شل.. نتج 

عنـــه اإنتـــاج اأدبـــي نظيـــف ل جتـــد فيـــه ما 

يخد�ـــص احلياء، بل الكلمة الطيبة النا�شحة 

باأ�شلـــوب ق�ش�شي حمبب فمـــن اإ�شداراتها 

الق�ش�شيـــة “واكويتاه - انق�شـــع ال�شباب - 

ا – اأزواج وزوجات - اأماه.. هل فات  اأريد اأمًّ

الأوان– كويتـــي + كويتية – تعلم كيف تتعلم 

– الداعيـــة التي نريـــد– دع عنك التفكري– 
نوف”.

كان بينهـــا وبني القلم �شداقـــة عميقة، فاإن 

كانـــت مبتهجـــة عربت عن بهجتهـــا بكلمات 

حلوة مرحة، واإن كانت حزينة كانت الورقات 

حتـــت يدها تئن بالعـــربات ت�شتكي اإىل اهلل 

حزنها.

حتـــى نحـــن اأخواتهـــا يف اللجنـــة وكل مـــن 

يعرفهـــا وت�شعر جتاهه مب�شوؤوليـــة التوجيه 

والن�شيحـــة، كانـــت تبعـــث لنـــا بالر�شائـــل 

الواحدة تلـــو الأخرى، اإما ن�شيحة وموعظة 

اإن كان الأمـــر يحتـــاج اإىل ذلك مثل ر�شائلها 

الرم�شانيـــة، اأو الإ�شـــارة اإىل خطـــاأ مـــا اأو 

تق�شـــري، ويكـــون فيها من احلـــزم واللوم ما 

يغني عن الكالم وي�شمن لها عدم اجلدال.

وكثـــري ل يعرف عـــن اأم املثنـــى رحمها اهلل 

اأن خطها يف منتهى الروعة واجلمال، �شواء 

كان باللغة العربية اأو الإجنليزية وبال اأخطاء 

اإمالئيـــة مع �شرعـــة الكتابة، كمـــا كانت لها 

جتربة ل باأ�ص بها بالر�شم.

رحمهـــا اهلل، كانـــت مثالاً ملـــن ي�شتفيد مما 

يتعلم مع التطبيق العملي باأح�شن وجه، فكم 

من النا�ص ينتظمون يف دورات علمية، ولكن 

كم منهم يطبق ما �شمع بالدورة؟ هوؤلء �شوف 

يحا�شبون علـــى الأموال التي �شرفوها على 

الدورة، والوقت الـــذي ق�شوه هناك، ومنهم 

مـــن ترك بع�ـــص واجباتـــه (دوام - اأطفال- 

اأزواج - واجـــب نحـــو الوالدين) وغريها من 

تكاليـــف الدنيـــا، تركهـــا لأجـــل دورة علمية 

ولكن لالأ�شف مل يطبق منها �شيئاًا.

اأختنـــا كانـــت ت�شتفيد مـــن كل علـــم تعلمته 

وت�شتمـــر فيه وتطبقه وتتعمق فيه اأكرث حتى 

توؤتي هـــذه الدورة ثمارها معهـــا، ومن هذه 

الـــدورات التي انتظمت فيهـــا دورة “اأمناط 

ال�شخ�شية”، حيث التزم بها األوف املوظفني 

والأعمـــال  الأعمـــار  �شتـــى  مـــن  والأفـــراد 

والأجنا�ص.

ا�شتمرت حتى تعمقت فيها وقامت برتجمة 

الكتـــب اخلا�شة بهذا العلم، فنفعها ذلك يف 

التعـــرف على النا�ـــص والتعامل معهم، وق�ص 

علـــى ذلـــك كل �شيء تتعلمه، فمـــا بالك مبا 

تعلمته من العلم ال�شرعي الذي كان بالن�شبة 

لها الهواء الـــذي تتنف�شه واملاء الذي ت�شربه 

رب  اإىل  الهـــدى  باأنـــوار  املنـــري  والطريـــق 

العاملني.

خط��ت باإدارة ال�ض�وؤون الن�ضائي�ة خط��وات غري 
م�ضبوق��ة... وهك�ذا اأدت زكاة علم��ها!
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وكلمـــا نهلت من العمـــل زهدت يف الدنيا اأكرث 

واأكـــرث.. كانت ل تاأخذهـــا يف اهلل لومة لئم، 

ا حتى  فهـــي �شديدة يف احلـــق ل جتامل اأبـــداً

واإن نفر منهـــا البع�ص، كانت ت�شري يف اأمريكا 

وعباءتهـــا على راأ�شها والنقـــاب يغطي وجهها 

وا�شتمرت على ذلـــك يف بريطانيا، وهذا منذ 

ـــا حيـــث كان من النـــادر اأن جند  ثالثـــني عاماً

امراأة منتقبة تلب�ص العباءة يف هذه البالد.

اأما اختيارها يل وعر�شها علي العمل معها يف 

اللجنـــة، فهو النعمة الكـــربى التي اأنعهما ربي 

علـــي، فكانت �شبباًا يف وجودي يف هذه اللجنة 

املباركة، وا�شاأل اهلل تعـــاىل اأن يثقل موازينها 

ا  بهذه احل�شنة التي اأدخلت على نف�شي �شروراً

مازلـــت اأعي�شـــه وهلل احلمـــد.. معهـــا قراأنـــا 

ع�شـــرات الكتـــب املفيدة، معهـــا دخلنا دورات 

علميـــة نافعـــة، معهـــا دخلنـــا جمال�ـــص العلم 

ال�شرعية، معهـــا تطورت قدراتنـــا ومهاراتنا، 

ا للخري، فهنيئاًا  لقـــد جعلها اهلل تعـــاىل مفتاحاً

لهـــا وثقـــل موازينهـــا بـــكل خـــري غر�شتـــه يف 

غريها!.

لقـــد خطـــت بـــاإدارة ال�شـــوؤون الن�شائيـــة يف 

جلنـــة التعريـــف بالإ�شـــالم خطـــوات وا�شعة 

نحـــو التطور يف الدعوة والإبـــداع فيها، وفتح 

املجال اأمـــام الداعيـــات والإداريات لالنتظام 

يف الـــدورات العلمية ال�شرعية، �شواء ما كانت 

تقدمه بنف�شهـــا اأو بال�شتعانة بامل�شايخ الذين 

ارتبطت معهم يف احللقات العلمية، فكان من 

ال�شهـــل عليها اأن ت�شتعني بهـــم لينتفع غريها 

كذلك، وكانوا ي�شتجيبون لها ب�شدة لتقديرهم 

لها ملـــا عرفوا منها من �شـــدق النية يف طلب 

العلم واجلدية يف حت�شيله.

ـــا، وي�شهد زوجها  وعرفتهـــا كذلك زوجـــة واأمًّ

الدكتـــور الفا�شل ال�شيد جمـــال الزنكي، فقد 

هيـــاأت له اجلو املنا�شب ليتم حت�شيله العلمي 

العايل، فكان عبء البيت عليها، حيث حفظته 

ا  يف بيتـــه وماله وولده، وكانـــت رحمها اهلل اأمًّ

لبنني املثنى واإخوانه- حفظهم اهلل- ومل تكن 

بينهـــم بنـــت ت�شاعدها كما هو احلـــال عادة، 

فكان هّم الرتبية اأعظم واأثقل.

ا عن �شبـــاب ربتهـــم تربية  جزاهـــا اهلل خـــرياً

�شاحلـــة، ذكرُت اأنها كانت تاأخذ كل ما تتعلمه 

بجديـــة تامـــة، فمـــا ظنكـــم باأ�شـــول الرتبية 

الإ�شالميـــة والنهج النبـــوي يف الرتبية لأغلى 

النا�ص على قلبها؟ اختارت لهم اأف�شل املدار�ص 

وجاءت لهم بال�شيوخ واملحفظني للقراآن الكرمي 

وحببتهم يف القراءة وهياأت لهم كل ما ينفعهم 

من الكتب، واأحاطتهم بحنانها فكانت تاأخذهم 

بنف�شها اإىل النوادي الريا�شية لتعلم الفرو�شية 

وركوب اخليـــل وال�شباحة وغريها مما يحتاج 

اإليه ال�شباب لغذاء اجل�شم والروح.

ا  جزاهـــا اهلل عنهم خري اجلـــزاء وجعلهم ولداً

ا يدعو لها فال ينقطع عملها ال�شالح..  �شاحلاً

عرفت عنهـــا كيف كانت تاأخذ نف�شها بال�شدة 

يف العبـــادات، فكانـــت جتـــرب نف�شهـــا علـــى 

ا كثرية ثـــم تفطر على  احتمـــال ال�شيـــام اأياماً

طعام ب�شيط.. واأدت هلل تعاىل اأكرث من ع�شر 

حجـــات، كما كانت تكرث مـــن ال�شالة والقيام 

والعبـــادات التي اأ�شاأل اهلل تعـــاىل اأن يتقبلها 

منهـــا بف�شلـــه ومنتـــه وكرمه، ومن يعـــرف اأم 

املثنـــى ويعـــرف �شخ�شيتهـــا يعلـــم كيف تلقت 

خرب اإ�شابتهـــا باملر�ص وكيف واجهته بال�شرب 

والحت�شـــاب، ومل متنعها قلـــة ال�شحة من اأن 

تواظـــب على طلب العلم حتى اآخر اأ�شابيع من 

حياتها.

ا، فلم  مل ت�شيـــع �شيئاًا من حياتها يف اللهو اأبداً

تكـــن ت�شـــارك يف الأفـــراح والأعرا�ـــص لكرثة 

املنكرات فيها، ول فيما ي�شمى بال�شتقبالت، 

وكانـــت زياراتها تقت�شر على اأرحامها وما قد 

ينفعها يف دينها من زيارات لأخوات يف اهلل اأو 

لإعطاء در�ص اأو ن�شيحة.

لقـــد اأدت زكاة علمهـــا ومواهبهـــا ومهاراتها، 

ـــا علـــى اأداء ن�شيحـــة، �شواء  فلـــم تبخـــل يوماً

بالكلمـــة امل�شموعـــة اأو املقروءة، �شـــواء كانت 

باللغة العربيـــة اأو الإجنليزية.. ل اأ�شتطيع اأن 

اأويف بقلمـــي حق احلديث عن هـــذه الإن�شانة 

امل�شلمة الواعية املبدعة الكاتبة الأم والزوجة 

واملدبرة... ل اأ�شتطيع!.

نودعك يا اأم املثنى، وع�شى اأن يكون اللقاء بك 

يف جنـــة النعيم عند اأرحم الراحمني وهو ويل 

ذلك والقادر عليه!
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�ضداقة عميقة 
ربطتها بالقلم.. 

وكانت تقراأ اأثناء 
توقفها يف الإ�ضارات 

ا�ضتغلًل للوقت
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ملف �لعدد

»ينبغي �أن نعلم �أن علينا ترجمة �لإ�صـــــــالم ترجمة طيبة عملية مع 

غـــــــري �مل�صـــــــلمني �لذين يكونون يف بيوتنا وو�صـــــــط �أ�صـــــــرنا و�أطفالنا، 

و�لذين جاءو� لطلب �لـــــــرزق يف بالدنا من خالل تعريفهم تقاليدنا 

و�أعر�فنا ونظمنا، خا�صـــــــة يف �صـــــــهر رم�صـــــــان، فغري �مل�صلمني �صو�ء 

كانو� من �لن�صاء �أو �لرجال، يتاأثرون بها، وقد ي�صومون معنا طو�ل 

�صهر رم�صان، وهم لي�صو� على دين �لإ�صالم، ثم ياأتون بعد ذلك �إىل 

جلنة �لتعريف بالإ�صالم.. وهنا يبد�أ دور �للجنة«.

كانـــت هذه الكلمـــات جزءاًا من كلمـــة الدكتور خالـــد املذكور رئي�ص 

اللجنـــة ال�شت�شارية للعمل على تطبيق اأحـــكام ال�شريعة الإ�شالمية 

وامل�شـــرف العام علـــى م�شروع الـــزكاة وال�شدقات بلجنـــة التعريف 

بالإ�شـــالم يف املوؤمتـــر ال�شحـــايف الـــذي عقدته اللجنـــة يف جمعية 

ال�شحافيـــني الكويتيـــة مبنطقـــة ال�شويخ لتد�شني احلملـــة الدعوية 

ال�شنوية للجنة حتت عنوان »الدعوة م�شوؤولية.. بلغها معانا« برعاية 

الأمانـــة العامة لالأوقـــاف، وح�شر املوؤمتر نائب املديـــر العام للجنة 

التعريـــف بالإ�شـــالم املهند�ـــص عبدالعزيز الدعيـــج، وعدد كبري من 

مديري وموظفي اللجنة، بالإ�شافة اإىل الإعالميني وال�شحافيني.

يف البدايـــة رحب عريف املوؤمتـــر رئي�ص ق�شم املوارد بلجنة التعريف 

ـــا ال�شكر للدكتور  بالإ�شـــالم جـــودة خلف الفار�ـــص باحل�شور، مقدماً

خالـــد املذكور والأمانـــة العامة لالأوقـــاف راعية احلملـــة، وجمعية 

ال�شحافيـــني الكويتـــة التـــي ا�شت�شافـــت املوؤمتر، وو�شائـــل الإعالم 

املختلفة التي جاءت لتغطتيه.

�إجناز�ت غري م�صبوقة

بـــداأ املوؤمتر بتالوة اآيات مـــن الذكر احلكيم 

للمهتـــدي »اإبراهيـــم«، ثم كلمـــة نائب املدير 

العـــام للجنة التعريـــف بالإ�شـــالم املهند�ص 

عبدالعزيـــز الدعيج التي قال فيها: اإن جلنة 

التعريف بالإ�شالم من اللجان امل�شهود لها يف 

دولـــة الكويت، وكانت لها جهود طيبة خالل 

الــــ34 �شنة املا�شية، متثلـــت يف دخول اأكرث 

مـــن 57 األف �شخ�ـــص اإىل الإ�شـــالم، وهذا 

يو�شح اأن اللجنة عليها م�شوؤولية كبرية، وهي 

التعريـــف بالإ�شالم لغـــري امل�شلمني يف دولة 

ي�شل اأعداد غري امل�شلمني فيها اإىل اأكرث من 

600 األـــف �شخ�ص، واللجنـــة ل ت�شتطيع اأن 

تقـــوم بهذا العمل اجلبار مبفردها، لذا راأت 

اأن تقوم بعملها هذه ال�شنة وفق روؤية خمتلفة، 

وهي جعل الدعوة م�شوؤولية اجلميع، ولذلك 

اخرتنـــا للحملة ا�شـــم »الدعـــوة م�شوؤولية.. 

بلغها معانا«، فنحن ندعو جميع ال�شرائح يف 

املجتمـــع واجلاليات ب�شفـــة خا�شة، اإىل اأن 

يتفاعلـــوا مع اللجنـــة يف التعريف بالإ�شالم، 

والهتمام باملهتدين اجلدد.

ا  واأ�شـــار الدعيـــج اإىل اأن اللجنة اأعدت كثرياً

مـــن الفعاليـــات والأن�شطة التـــي �شوف يتم 

تنفيذهـــا يف �شهـــر رم�شـــان، مثـــل م�شروع 

اإفطـــار ال�شائم الذي يتـــم تنفيذه يف عديد 

مـــن الأماكـــن، �شـــواء يف اأفـــرع اللجنـــة اأو 

امل�شاجـــد اأو غري ذلك مـــن الأماكن، واإقامة 

النـــدوات واملحا�شرات وامل�شابقات، وبف�شل 

اهلل هنـــاك كثري من املوؤ�ش�شـــات وال�شركات 

تتفاعـــل مع اللجنـــة، وت�شاعدهـــا يف تنفيذ 

الربامج التـــي اأعدتها لهذا ال�شهر الف�شيل، 

�شـــواء مـــن خـــالل اإتاحـــة الفر�شـــة للدعاة 

بالدعـــوة يف تلك املوؤ�ش�شـــات وال�شركات، اأو 

ال�شماح بح�شور العاملني اإىل اللجنة، وناأمل 

اأن يدخـــل يف الإ�شـــالم هذا العـــام اأكرث من 

1250 �شخ�ص، وهذا ل يتاأتى اإل با�شت�شعار 

امل�شوؤولية.

��صتعد�د�ت خا�صة يف رم�صان

واأ�شـــار الدعيـــج اإىل اأن اللجنة اأعدت خطة 

خا�شـــة ل�شهـــر رم�شـــان ت�شمنـــت برامـــج 

لغـــري امل�شلمـــني واأخـــرى للمهتديـــن اجلدد 

وامل�شلمـــني، ومـــن هـــذه الربامـــج امل�شابقة 

الثقافيـــة ال�شنوية لغري امل�شلمني وللمهتدين 

اجلدد، وكذلك املطبوعات الدعوية اخلا�شة 

ب�شهـــر رم�شـــان واإعداد احلقائـــب الدعوية 

ملواجهـــة الطلـــب املتزايـــد عليهـــا، وتنفيـــذ 

احلملة الدعوية الإعالمية الرم�شانية التي 

تنق�شـــم اإىل ق�شمـــني: الأوىل باللغة العربية 

وموجهـــة ل�شريحـــة العـــرب والثانية موجهة 

لغـــري امل�شلمـــني لتعريفهـــم بالإ�شـــالم وهي 

بعدة لغات، كما يتم تكثيف الدعاة يف املركز 

الرئي�ـــص والفروع ل�شتقبـــال غري امل�شلمني، 

حيث يـــزداد يف هـــذا ال�شهر املبـــارك عدد 

ا  املهتدين، كما اأن اللجنة �شوف تبث برناجماً

تلفزيونيًّـــا لل�شيخ اأحمد القطان بعنوان »نور 

القلـــوب« عرب عدة قنـــوات ف�شائية، ف�شالاً 

عـــن برنامج اإذاعـــي باإذاعة القـــراآن الكرمي 

طـــوال �شهر رم�شان املبـــارك بعنوان »قلوب 

طرق بابها الإ�شـــالم« لتعليم عامة امل�شلمني 

كيفية الدعوة اإىل اهلل، وبيان اأهميتها، وكيف 

يكون امل�شلم �شبباًا يف هداية الآخرين.

املذك��ور: 
اأهيب باإخوان�ي 
املح�ضنني اأن يعط��وا 
من زكاتهم للموؤلفة 
قلوبهم والفق��راء.. 
وبحمد اهلل بيننا من 
يتخفى يف اإعطاء 
ال�ضدقات

بعنو�ن »�لدعوة م�صوؤولية.. بلغها معانا«

»التعريف باإلسالم« 
تدشن حملتها الدعوية 
السنوية
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ملف �لعدد

برنـامـــج �إميانــــي.. تربــــوي رم�صاين

ـــا  واأو�شـــح اأن اللجنـــة تعـــد �شنويًّـــا برناجماً

اإميانيًّـــا تربويًّـــا للمهتديـــن يف �شهر رم�شان 

ا من الأعمـــال منها م�شروع  يت�شمـــن عديـــداً

اإفطار ال�شائم للمهتدين بكل الأفرع، وعدد 

من امل�شاجد، وخواطـــر اإميانية وم�شابقات، 

بالإ�شافة اإىل امل�شابقة الثقافية الرم�شانية، 

و�شـــالة القيام يف امل�شجد الكرب، داعياًا اإىل 

امل�شاهمـــة يف م�شروع اإفطـــار ال�شائم الذي 

يعـــد اأحد اأبـــرز �شـــور التكافـــل والرتاحم، 

فتكلفـــة الوجبة الواحـــدة يف م�شروع اإفطار 

ا  دينـــاراً قيمتهـــا  تبلـــغ  للمهتديـــن  ال�شائـــم 

ا. واحداً

وقال الدعيج اإن عدد الدعاة بلجنة التعريف 

بالإ�شـــالم و�شـــل اإىل 85 داعية، 50 داعية 

من الرجال و35 من الن�شاء، يتحدثون بلغات 

خمتلفـــة، موزعني على اأفـــرع اللجنة، وهذا 

العـــدد ل يتواكب مع زيادة الأفرع، حيث اإننا 

ا اإىل  نحتاج اإىل اأكرث من 180 داعية، م�شرياً

ا. اأن كفالة الداعية تبلغ 250 ديناراً

وحول ال�شرائـــح امل�شتهدفة يف احلملة قال: 

هـــم غـــري امل�شلمـــني لتعريفهـــم بالإ�شـــالم، 

بالإ�شافة اإىل �شريحة امل�شلمني من املواطنني 

واملقيمني حلثهم علـــى الدعوة وبذل اجلهد 

يف ن�شر الإ�شالم وبيان م�شوؤولية الدعوة اإىل 

اهلل تعاىل.

مـــن جهته قـــال الدكتور خالـــد املذكور: يف 

هـــذا ال�شهر املبارك (�شهـــر رم�شان) يتزود 

الإن�شان، وخري الزاد التقوى، وهو مو�شم من 

موا�شـــم اخلري، واإخـــواين يف جلنة التعريف 

ا على  بالإ�شـــالم �شرفـــوين باأن اأكـــون م�شرفاً

الـــزكاة وال�شدقـــات، مع اأن العمـــل امل�شني 

والذهـــاب والإياب ومبا�شـــرة العمل وجميع 

مـــا يلزم لذلك هـــم يقومون به، فلهم  الأجر 

والثـــواب، واأنـــا جمـــرد اإ�شـــراف، واإن �شـــاء 

اهلل اأكـــون معهـــم بكل ما اأ�شتطيـــع من اأجل 

جذب الهمم، وهذا مـــن ف�شل اهلل �شبحانه 

وتعاىل.

�ملوؤلفة قلوبهم   

بهـــذا ال�شهر كثـــري من النا�ـــص يوؤقتون زكاة 

اأموالهـــم، واحلـــول يكون مبـــرور �شنة كاملة 

علـــى الن�شاب، وهذا يختلف من اإن�شان اإىل 

اآخر، ولكـــن معظمهم يوؤدي الـــزكاة يف هذا 

ال�شهـــر الكـــرمي، ولذلك فاإنـــه مو�شم العمل 

والفالحـــة - كمـــا يقولون - وهـــي اآتية من 

الفـــالح، وبالتايل فـــاإذا ما اأخذنـــا ما يتعلق 

مب�شـــارف الـــزكاة يف قولـــه تعـــاىل: { ڻ  

ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   
ھ   ھ   ہ   ہ    ہ   ہ  
ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  
تاأليـــف  جنـــد  ڭڭ  ۇ  ۇ    ۆ} 
ا يف الإ�شالم  القلب للم�شلم الذي دخل جديداً

مـــن م�شارف الزكاة، وذلـــك لتقوية عقيدته 

وعزميتـــه واأخوتـــه، وهذا يحتـــاج – كما هو 

يف ن�شـــاط جلنـــة التعريـــف بالإ�شالم - اإىل 

اإعطائـــه كل مـــا يحتـــاج، من كتـــب بلهجته، 

ولي�ـــص بلغته فقط، وغـــري ذلك من الن�شاط 

املتمثـــل يف الذهـــاب اإىل العمرة اأو احلج اأو 

الزيـــارات اأو اللقاءات اأو الندوات، وكل هذا 

ا  يحتـــاج اإىل بـــذل وعطاء، وجـــزى اهلل خرياً

جمعيـــة النجاة اخلريية التـــي اأعطت للجنة 

التعريـــف بالإ�شالم الفر�شة لكي تكون باإذن 

اهلل تعاىل من اأ�شهـــر واأرقى جلان التعريف 

بالإ�شالم يف العـــامل الإ�شالمي، ول تقت�شر 

مهمـــة التعريف بالإ�شالم علـــى العمالة من 

اجلاليـــات فقط، بل ميتد هـــذا اجلهد اإىل 

الأوروبيني من كبـــار ال�شخ�شيات وال�شفراء 

الذيـــن ياأتـــون اإىل الكويـــت، وقـــد اأ�شلم يف 

جلنـــة التعريـــف بالإ�شـــالم عـــدد مـــن كبار 

ال�شخ�شيـــات واملوظفـــني يف بالدهم، وهذا 

رد على ما يظنه البع�ص من اأن اللجنة تركز 

على العمالة الآ�شيوية بو�شفها عمالة فقرية 

موجودة على اأر�ص الكويت، فلجنة التعريف 

بالإ�شـــالم تعمل و�شط اجلاليـــات الآ�شيوية 

والإفريقيـــة والأوروبيـــة والأمريكيـــة، ولهم 

نـــاٍد ثقايف تابـــع للجنة التعريـــف بالإ�شالم، 

يقوم بعديد مـــن الأن�شطة ويتفاعل مع هذه 

اجلاليات ويعرفها بالإ�شالم.

ترجمـــة عمليـــة لالإ�صــــالم

واأ�شاف: ينبغي اأن نعلم اأن علينا ترجمة الإ�شالم 

ترجمـــة طيبـــة عملية مـــع غري امل�شلمـــني الذين 

يكونـــون يف بيوتنـــا وو�شـــط اأ�شرنـــا واأطفالنـــا، 

والذين جاءوا لطلـــب الرزق يف بالدنا من خالل 

تعريفهـــم تقاليدنا واأعرافنـــا ونظمنا، خا�شة يف 

�شهـــر رم�شان، فغـــري امل�شلمني �شـــواء كانوا من 

الن�شـــاء اأو الرجال، يتاأثرون بهـــا، وقد ي�شومون 

معنـــا طوال �شهر رم�شـــان، وهم لي�شوا على دين 

الإ�شالم، ثم ياأتـــون بعد ذلك اإىل جلنة التعريف 

بالإ�شالم.. وهنا يبـــداأ دور اللجنة يف احرتامهم 

واإقامـــة الدورات لهم، بعد اأن ي�شهروا اإ�شالمهم، 

فهولء الذيـــن دخلوا الإ�شـــالم حديثاًا يحتاجون 

اإىل تقوية ومعونة.

دعــــــوة مباركـــــة لأهل �لكويــــت

وتابـــع: اأما امل�شرف الثاين للـــزكاة فهو الفقراء، 

فكثـــري ممن ي�شلمـــون يكونون فقـــراء يحتاجون 

اإىل امل�شاندة املالية، والتعلم عن طريقة الدورات 

ال�شرعيـــة الفقهيـــة، وتعلـــم علوم القـــراآن، وقد 

يحتاجون اإىل الدخول اإىل املدار�ص واجلامعات، 

وكم مـــن اأنا�ص ذهبوا وتركـــوا الكويت وليزالون 

يذكـــرون هـــذه اللجنـــة التـــي لهـــا عالقـــات مع 

اللجـــان ال�شقيقة يف العـــامل الإ�شالمي كله، واأنا 

اأهيب باإخواين املح�شنـــني واملح�شنات اأن يعطوا 

مـــن زكاتهـــم لهاذين ال�شنفـــني (املوؤلفـــة قلوبهم 

والفقراء)، ول باأ�ـــص كذلك بال�شدقات، فاأحياناًا 

يواجـــه هـــذا امل�شلـــم اجلديد بع�ـــص امل�شاكل يف 

بـــالده وقد يكون ل ميلك مـــالاً ول �شيئاًا ول بيتاًا 

فن�شاعـــده علـــى بناء بيتـــه، وعلى اإيـــواء اأ�شرته، 

وقد يكون داعيـــة لأ�شرته ولأقربائه، ويكون بعد 

ذلـــك مهيئاًا لأن ي�شبح داعيـــة يف بالده اإذا رجع 

اإليها، ول �شك اأن الكويت بلد خري وعطاء ومناء، 

وجند- بحمـــد اهلل- من املح�شنـــني واملح�شنات 

مـــن يتخفى يف اإعطاء ال�شدقات للجنة التعريف 

بالإ�شـــالم واللجـــان اخلرييـــة، فجمعيات اخلري 

عمت جميع املجتمع.

»�لتعريف بالإ�صالم« تفتتح 7 مكاتب دعوية 

ونيابـــة عن مدير الفروع املحامي منيف العجمي 

األقـــى عريـــف احلفل جـــودة الفار�ـــص كلمة قال 

فيها: ي�شرنا اأن نعلن عن افتتاح اللجنة 7 مكاتب 

دعويـــة جديـــدة يف اجلهـــراء القدميـــة والق�شر 

وال�شليبخـــات  والقـــريوان  العبـــداهلل  و�شعـــد 

والعمريـــة واإ�شبيليـــة، لتقـــدمي اخلدمـــات لهذه 

املناطـــق ومدهـــا بالو�شائل الدعويـــة واحلقائب 

والن�شـــرات والكتيبـــات التـــي تعـــرف بالإ�شـــالم 

الو�شطي املعتـــدل، و�شوف تكون جميعها جاهزة 

للعمل خالل �شهر رم�شان املبارك. 

واأ�شاف اأن التعريف بالإ�شالم بداأت فكرة �شغرية 

و�شعهـــا لفيـــف مـــن اأهل اخلـــري بق�شـــد تعليم 

اجلاليـــات التـــي تعمل يف الكويـــت اللغة العربية 

كونهـــم ل يعرفون اللغة العربيـــة ول الإجنليزية، 

ومن ثم كانت حلقة التوا�شل مفقودة بينهم وبني 

املواطنـــني، و�شعياًـــا لت�شيـــق هذه الهـــوة اأن�شئت 

جلنـــة التعريف بالإ�شالم، وكانـــت ت�شمى اآنذاك 

»مدار�ـــص اجلمعـــة«، لأنهـــا كانت قا�شـــرة على 

در�ـــص يوم اجلمعة فقط، وبعدها تطورت الفكرة 

فاأ�شبحت مكتباًا بوزارة الأوقاف ثم ُخ�ش�ص املقر 

الرئي�شي مب�شجد املال �شالح ثم تطورت فاأ�شبح 

ـــا ومكتباًا دعويًّا يف �شتي  لهـــا قرابة ع�شرين فرعاً

مناطق الكويت من اجلهراء اإىل الوفرة. 

ا على امل�شاركة يف  وحـــث الفار�ص امل�شلمني جميعاً

ن�شـــر ر�شالة الإ�شالم كون الدعوة ل تقت�شر على 

فرد اأو جماعة، فامل�شلم داعية من خالل اأخالقه 

ا على اأن  املميـــزة و�شلوكياتـــه الرفيعـــة، م�شـــدداً

الهـــدف الأ�شمى هو تعريـــف الوافدين بالإ�شالم 

الو�شطـــي املعتدل، واأن اأهـــم اأ�شباب دخول غري 

امل�شلمني اإىل الإ�شالم املعاملة احل�شنة.

واأ�شاد بدعم اأهل اخلري، وتعاونهم املبارك الذي 

يعك�ـــص اهتمام ورعايـــة اأهل الكويـــت للجاليات 

الوافـــدة، كما متنـــى من اأرباب العمـــل والكفالء 

ال�شماح للمهتدين اجلـــدد باحل�شور اإىل اللجنة 

لتلقي درو�ص العلم كونهم حديثي عهد بالإ�شالم، 

ويحتاجون اإىل من يعرفهم اأركان الإ�شالم واآدابه 

وغريها مـــن الأمور الدينية التـــي تدر�ص مبنهج 

و�شطي معتدل.

عبدالعزيز الدعي�ج: 
غي��ر امل�ضلمني يف 

الكويت اأكث����ر من
 600 األ���ف.. 

واللجن�ة ل ت�ضتطيع اأن 
تدعوه��م وح�دها.. 
لـــذا رفعنـا �سعـــــار 
»الدعوة م�ضوؤولية.. 

بلغه��ا معان���ا«



خالل م�شريتـــي الدعويـــة الطويلة يف كنف 

العمـــل اخلريي والتطوعـــي علمتني الدعوة 

كثرياًا من القيم واملبـــادئ والأطر والأدبيات 

يف الدعـــوة اإىل اهلل وفـــق منهجيـــة وا�شحة 

ترتكز على كتاب اهلل و�شنة نبيه ].

علمتنـــي الدعـــوة اأن الأمانة مـــن الأ�شاليب 

الدعويـــة املهمـــة يف ك�شـــب كثري مـــن قلوب 

الب�شر، لأنها اإدراك مـــن الإن�شان مل�شوؤوليته 

الكاملة اأمام اهلل يف كل اأمر يوكل اإليه.

والأمانـــة املعروفـــة عنـــد النا�ص هـــي اأمانة 

الودائـــع، اإذ يجـــب احلفـــاظ عليهـــا وردها 

اإىل اأ�شحابهـــا عند طلبهـــا، اقتداء بر�شولنا 

الكـــرمي ] حينمـــا هاجـــر وتـــرك ودائـــع 

امل�شركـــني لـعلي بن اأبـــي طالب- ر�شي اهلل 

عنـــه- لي�شلمها نيابة عنه اإليهم، وهم الذين 

ا�شطروه اإىل ترك وطنه.

هـــذا الأمـــر يذكرين بق�شة اإحـــدى داعيات 

اللجنـــة من فـــرع اجلهراء حينمـــا قالت يف 

اأكـــرث مـــن منا�شبـــة: عندما كنـــت يف اإجازة 

ببلـــدي، وكنت اأ�شتقل القطـــار لق�شاء بع�ص 

احلوائـــج، جل�شت بجـــواري اإحدى الأخوات 

من غـــري امل�شلمات، وملـــا كان ال�شفر طويالاً 

دار بيننا حديث طويـــل، وا�شتغللت الفر�شة 

لأدعوها لالإ�شالم.

بـــداأت حديثهـــا معي عـــن مظهـــري والزي 

ال�شرعـــي الذي اأرتديـــه والنقـــاب املو�شوع 

علـــى وجهي، وعرفتها اأين اأطبق تعاليم اهلل 

�شبحانه وتعاىل، ومنها احلجاب الذي فر�ص 

حلفظ و�شون املراأة، حيث خلق اهلل املراأة يف 

اأح�شن �شـــورة..  ا�شتغرقت رحلتنا اأكرث من 

اثنتي ع�شرة �شاعـــة، ونتيجة لإرهاق ال�شفر 

نامـــت هذه الأخت على مقعدها، وكان معها 

مبلـــغ كبري من املال، فوقع منها اأثناء نومها، 

فاأخـــذت املال واأبقيته معي اإىل اأن ت�شتيقظ 

حتى اأعطيه لها.

 فلما ا�شتيقظت املـــراأة اأعطيتها املال الذي 

�شقـــط منها، فقالـــت يل: اإنني كنـــت نائمة 

وكان باإمكانـــك اأخـــذ املـــال ول اأحد يعرف 

اأنـــك اأخذته، فلمـــاذا مل تفعلـــي ذلك؟ قلت 

لهـــا: اإين م�شلمـــة ودينـــي ياأمـــرين بالأمانة 

ا  وينهاين عن ال�شرقة، ف�شاألتني: وماذا اأي�شاً

يف دينكم؟ فحدثتها اأكرث عن الإ�شالم، وكان 

معـــي يف حقيبتي ن�شـــرات دعوية فاأعطيتها 

لها، واأر�شدتها اإىل املركز الإ�شالمي القريب 

منها، وبالفعل اأ�شلمت.

هذه الق�شة تبـــني ب�شكل وا�شح اأن ال�شالم 

جـــاء ليخـــرج النا�ـــص من جـــور الدنيـــا اإىل 

ا لقول  عدل الدنيا والآخـــرة، وذلك م�شداقاً

امل�شطفى ]: »ل اإميان ملن ل اأمانة له، ول 

دين ملن ل عهد له«، واإن �شقاء العي�ص و�شوء 

املنقلب يكونان ب�شبب عدم التم�شك بفري�شة 

الأمانة، واخليانة �شياع للدين والدنيا.

 ولنـــا يف ر�شـــول اهلل اأ�شـــوة ح�شنـــة، حيـــث 

كان يعـــرف بـــني قومـــه بال�شـــادق الأمـــني 

قبـــل ال�شـــالم، ملـــا تخلـــق به ] مـــن خلق 

رفيـــع وم�شوؤوليـــة يف اإدراك املعنـــى اجلازم 

بالأمانة.

اإن ق�شيـــة الأمانـــة لدى امل�شلمـــني اليوم ل 

تكلفنـــا اأي جهـــد اأو تكلفـــة، واإمنا هي خلق 

و�شلـــوك �شغـــري يف ال�شكل كبـــري يف الأثر، 

فالإن�شـــان مطالـــب با�شت�شعـــار مراقبة اهلل 

يف كل زمان ومكان، خا�شة يف معامالته مع 

الآخريـــن، باعتبار اأنه �شفـــري لالإ�شالم قولاً 

. وعمالاً

والإن�شـــان غالباًـــا مفطور علـــى حب اخلري 

وم�شاعدة الآخرين، لأنه بطبيعته اجتماعي، 

يخالـــط النا�ص وي�شرب علـــى اأذاهم، ي�شعى 

اإىل �شعـــادة اجلميـــع، ل�شيمـــا اأن الإ�شـــالم 

ا مـــن الأخـــالق والقيـــم  غر�ـــص فينـــا كثـــرياً

وال�شلوكيـــات التي حتفزنـــا ب�شكل م�شاعف 

علـــى حتقيـــق النفعية لالإن�شانيـــة، ولعل من 

ا لقوله  هذه الأخالقيـــات الأمانـــة، م�شداقاً

تعاىل: {اإنـــا عر�شنا الأمانة على ال�شموات 

والأر�ص واجلبال فاأبني اأن يحملنها واأ�شفقن 

ـــا  اإنـــه كان ظلوماً منهـــا وحملهـــا الإن�شـــان 

.{ جهولاً
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هكذا كانت الأمانة �ضبًبا 
يف دخولها الإ�ضلم

ر�صائل دعوية

املدير العام للجنة التعريف بالإ�شالم

جمال �ل�صطي

أمانة المسلم
)6(علمتنــــي �لدعــــوة!
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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.
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رجال من �لكويت

أحمد عبداهلل عجيل 
أبواليتامى  العجيل.. 

والمساكين

ولـــد املح�شن اأحمد عبداهلل عجيــل العجيل 

1319هــــ  عـــام  وامل�شاكـــني)  (اأبواليتامـــى 

املوافـــق لعام 1901م، مبنطقـــة الفحيحيل، 

وكان البـــن الأول لوالديـــه، وبداأ تلقي العلم 

يف �شن مبكـــرة يف الكتاب، وحفظ ما تي�شر 

من القـــراآن الكرمي، بالإ�شافـــة اإىل القراءة 

والكتابة واحل�شاب.

ويعود ن�شب املح�شن اأحمد عبداهلل العجيل 

اإىل اأ�شـــرة كرمية، يت�شل ن�شبها بقبيلة عنزة 

من فخذ امل�شاليـــخ، قدمت اإىل الكويت من 

منطقـــة الزلفـــي، و�شكنت يف احلـــي القبلي 

را�شـــد  فيهـــا  وا�شتقـــر  العجيـــل)،  (فريـــج 

وعبداهلل وذريتهما، ورحل والدهما مع ابنيه 

حممـــد وفايز اإىل ملح وا�شتقروا فيها بع�ص 

الوقت، ومن ثم انتقلوا اإىل الفحيحيل مابني 

العقدين ال�شاد�ص وال�شابع من القرن الثامن 

ع�شر (ما بني 1855– 1875م).

وكان جـــده الأكرب عجيـــل- رحمه اهلل- من 

اأوائـــل املوؤ�ش�شني ملنطقـــة الفحيحيل، ثم اآل 

الإ�شـــراف عليها اإىل ابنه حممد بن عجيل، 

ثم عبداهلل بن عجيل.

والده املرحوم عبـــداهلل العجيل من نواخذة 

منطقة الفحيحيل، �شافر اإىل الهند و�شيالن 

يف ال�شاد�شـــة ع�شـــرة مـــن عمـــره، وا�شتقر 

هنـــاك قرابة 12 �شنـــة، للعمـــل يف الغو�ص 

علـــى اللوؤلوؤ، ثم عاد اإىل الكويت ومعه قرابة 

14 األـــف روبيـــة، عمل بهـــا يف التجارة، وله 

من الأبنـــاء اأحمد وحممد وعجيـــل.. ون�شاأ 

املح�شن اأحمد عبداهلل العجيل- رحمه اهلل- 

يف كنـــف هذه الأ�شرة املباركـــة التي �شنعت 

�شفحة بل �شفحات يف تاريخ الكويت.

عمله وجتارته

مل يركـــن املح�شـــن اأحمد عبـــداهلل العجيل 

حليـــاة الرفاه والدعة، بل عمـــل يف التجارة 

بـــني الب�شـــرة والهنـــد، واجتهـــد يف جتارته 

ا من املال، وبداأ يف تو�شيع  اإىل اأن كـــون مبلغاً

نطاق جتارته، فافتتح حمالًّ للمواد الغذائية 

يف نهايـــة الثالثينيات مبنطقـــة الفحيحيل، 

ومن خالله اجته اإىل العقار الذي حقق فيه 

ا. ا كبرياً جناحاً

زو�جه و�أ�صرته

تزوج رحمه اهلل تعاىل يف �شن مبكرة، واأجنب 

ع�شـــرة اأبنـــاء.. اأربعـــة ذكـــور، هـــم ال�شهيد 

عبداهلل، الذي اأ�شره النظام العراقي البائد 

اأمـــام اأبيه، خـــالل الغزو العراقـــي للكويت، 

وا�شت�شهد خالل فرتة الأ�شر، بالإ�شافة اإىل 

خالد وحممد وع�شام و�شت بنات.

�صفاته و�أخالقه

حتلـــى- رحمـــه اهلل- بكثـــري مـــن ال�شفات 

الطيبة والأخالق الكرمية وال�شجايا النبيلة، 

ولعـــل اأبرزها املثابـــرة والتوا�شع اجلم، كما 

عرف عنـــه اأهل الكويت اأنـــه حمب للفقراء 

واليتامى وامل�شاكـــني، حم�شن اإليهم عطوف 

»اأبواليتامـــى  بلقـــب  لقـــب  حتـــى  عليهـــم، 

وامل�شاكني«.

ا ال�شرب  وممـــا ات�شف به- رحمه اهلل- اأي�شاً

والر�شـــا بق�شـــاء اهلل تعاىل وقـــدره.. فقد 

عا�شـــر املح�شن اأحمد عبداهلل العجيل اأ�شر 

ولده عبداهلل على يد قوات الغدر ال�شّدامية 

اإبان احتالل الكويـــت، ف�شرب مثالاً لل�شرب 

والحت�شاب وقبول ق�شاء اهلل ب�شدر رحب، 

ثـــم علم با�شت�شهاد ذلـــك البن العزيز عليه، 

فتجلـــد لتلـــك امل�شيبة الكـــربى، رغم حزنه 

ال�شديد عليه، وكانـــت �شهادة ابنه يف �شبيل 

ـــا لـــه لالإكثـــار من فعـــل اخلريات  اهلل دافعاً

ا حمت�شباًا والجتهاد يف الطاعة، �شابراً

�أوجه �لإح�صان يف حياته

اأم�شـــى حياته- رحمـــه اهلل- كرمياًا حم�شناًا 

ا للخري يف جميع اأوجهه، عامالاً ب�شكر  منفقاً

اهلل عز وجل على نعمه التي اأنعم بها عليه، 

فلـــم يبخل مبا اآتاه اهلل من ف�شله، و�شهد له 

كثريون بكرمه وكرثة عطاياه، فوظف رحمه 

اهلل نعـــم اهلل عليـــه فيمـــا ير�شـــي ربنا عز 

وجـــل، ومن اأعماله عمارة امل�شاجد، وبف�شل 

مـــن اهلل تعـــاىل فقد وفـــق املح�شـــن اأحمد 

عبـــداهلل العجيل- رحمه اهلل– يف بناء �شتة 

م�شاجد داخل الكويت وخارجها، اأربعة منها 

يف حياته، واثنان مـــن و�شيته، ففي الكويت 

اأ�ش�ـــص م�شجـــد املرحـــوم اأحمـــد عبـــداهلل 

العجيل بالفحيحيل، وم�شجد املرحوم اأحمد 

عبـــداهلل العجيل مبنطقة جابـــر العلي، كما 

ا اآخر يف منطقـــة جابر العلي،  بنـــى م�شجـــداً

وم�شجـــد املرحـــوم اأحمد عبـــداهلل العجيل 

باملنقف، وم�شجـــد املرحوم عبداهلل العجيل 

باملنقـــف خلف موقع حمالت احلج احلالية، 

واأطلـــق عليـــه ا�شم والده- رحمـــه اهلل- اأما 

خارج الكويت فقـــد �شاهم- رحمه اهلل- يف 

بنـــاء ثالثة م�شاجـــد مبحافظـــة اجليزة يف 

جمهوريـــة م�شـــر العربيـــة ال�شقيقـــة، وهي 

م�شجـــد يف منطقـــة الـــوراق، وم�شجـــد يف 

جزيرة حممد، وم�شجد يف حمافظة اجليزة، 

كمـــا اأ�ش�ـــص- رحمـــه اهلل- م�شاجـــد اأخرى 

يف بع�ـــص الدول العربية ومنهـــا اجلمهورية 

العربية ال�شورية التي اأ�ش�ص فيها م�شجدين، 

وقـــام كذلـــك ببناء �شالة خرييـــة يف منطقة 

الرقـــة، وعهد باإدارتهـــا اإىل الهيئة اخلريية 

الإ�شالمية العاملية، ومت جتديد �شالة الرقة 

بالكامـــل، كمـــا حر�ـــص- رحمـــه اهلل- على 

اإقامة ولئم الإفطار يف عديد من امل�شاجد، 

يف داخـــل الكويـــت وخارجهـــا، خـــالل �شهر 

رم�شان املبارك.

ـــا كفل املح�شن اأحمـــد عبداهلل العجيل  اأي�شاً

ا من الأيتـــام يف دولتي باك�شتان وغانا،  عدداً

الن�شـــاط  اإدارة  الـــزكاة-  بيـــت  بوا�شطـــة 

اخلارجـــي، وذلك �شمـــن ال�شدقة اجلارية، 

ا مـــن الأيتام يف  كمـــا اأنـــه كان يكفـــل عـــدداً

جمهورية م�شـــر العربيـــة، ويرعاهم ب�شفة 

دائمة ب�شـــكل مبا�شر حتى اإنه يف اآخر زيارة 

لـــه اإىل م�شـــر- التي تويف فيهـــا- كان اآخر 

�شـــيء فعله اأنـــه زار هوؤلء الأيتـــام، وفق ما 

ذكره موثق هذه ال�شرية والقائم على و�شيته 

الأخ د.نا�شر حممد العجيل.

وله م�شاريـــع خريية متنوعة، فقد اأقام اأكرث 

ا خرييًّـــا يف اآ�شيا واإفريقيا  مـــن 30 م�شروعاً

معظمهـــا عـــن طريق بيـــت الـــزكاة وجمعية 

اإحياء الـــرتاث والهيئة اخلرييـــة الإ�شالمية 

العاملية وجلنة الزكاة يف الفحيحيل مب�شجد 

�شـــامل العلـــي، ومنهـــا عديـــد مـــن املدار�ص 

وامل�شاجد وحفر الآبار والأوقاف اخلريية.

ـــا من املح�شن اأحمد العجيل- رحمه  وحر�شاً

اهلل- علـــى تعدد اأنهار اخلري التي اأجراها- 

بعـــد وفاته- فقـــد اأودع -رحمـــه اهلل- قبل 

وفاتـــه 180000 د.ك (مائـــة وثمانون األف 

دينار كويتي) يف بيت الزكاة- الكويت، لتكون 

�شدقة جاريـــة، ي�شرف ريعها على امل�شاريع 

اخلريية املتنوعة الأخرى.. ويجري ثوابها له 

بعد وفاته.

و�صيته بالثلث �خلريي

�شعى املح�شن اأحمـــد العجيل- رحمه اهلل- 

ا له بعد  اإىل كتابة و�شيـــة خريية تكون ذخراً

مماته، وقـــد وثقها- رحمـــه اهلل- يف وزارة 

العـــدل الكويتيـــة يف يـــوم 21 اأبريـــل عـــام 

1981م (1401هــــ)، واأو�شى فيها باأن ينفق 

الثلث مـــن تركته يف �شبيـــل اهلل تعاىل، ويف 

وجوه اخلريات واملربات وكل وجه يعود على 

املو�شي بالثواب بعد موته.

دوره �لوطني

توىل املح�شن اأحمد عبداهلل العجيل- رحمه 

اهلل– خـــالل فرتة احلـــرب العامليـــة الثانية 

م�شوؤوليـــة التمويـــن يف املنطقـــة مـــن خالل 

البطاقـــة التموينية، فـــكان امل�شرف من قبل 

احلكومة الكويتية على توزيع املواد الغذائية 

علـــى اأبنـــاء املنطقـــة العا�شـــرة التـــي كانت 

ت�شمل اآنـــذاك مناطـــق الفحيحيل، واملنقف 

واأبوحليفة والفنطا�ـــص وال�شبيحية واملقوع، 

وكانـــت ال�شيارات احلكوميـــة تنقل الأغذية 

اإىل بيتـــه ثـــم يقوم بتوزيعها علـــى املواطنني 

بالعـــدل والق�شطا�ـــص، وقـــام- رحمه اهلل- 

بهـــذه املهمـــة خري قيـــام ب�شهـــادة احلكومة 

الكويتية. 

وفاته

تاأثر املح�شن اأحمد عبداهلل العجيل- رحمه 

ا باأ�شـــر ابنـــه ال�شهيد بـــاإذن اهلل  اهلل- كثـــرياً

تعـــاىل عبـــداهلل، وبعد حترير دولـــة الكويت 

كان رحمـــه اهلل كثـــري ال�شفـــر اإىل جمهورية 

م�شر العربيـــة يف اأواخر حياته لالإنفاق على 

اليتامى وتفقد امل�شاجـــد، وق�شى اآخر ثالثة 

ا هذه امل�شاجد  اأيـــام يف حياته مب�شـــر متفقداً

ا الذين يكفلهم،  التي بناهـــا، واخلم�شني يتيماً

ويف اليوم الرابع من و�شوله اإىل م�شر تويف- 

رحمـــه اهلل- ليلة اجلمعة 23 ذو احلجة عام 

1411هــــ، املوافق ليوم 5 يوليو عام 1991م، 

ومت نقـــل جثمانـــه اإىل الكويـــت حيث دفن– 

رحمه اهلل– وكم هو عظيم عند اهلل تعاىل اأن 

يتوفاه �شبحانه وهو متلب�ص بالعبادة والطاعة، 

مـــن خالل رعاية اأولئـــك الأيتام ورعاية تلك 

امل�شاجد.

180 األف دين������ار .. 
اأودعه��ا يف بيت الزكاة 
ي�ضرف  جاري��ة  �ضدقة 
من ريعه��ا يف اخلري.. 
م�ضاج��د  6 هلل  وبن��ى 
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اإن رحيـــل �شتيفـــن كـــويف، اأحد اأعـــالم علم 

ا بجراحه  الإدارة يف الع�شـــر احلديث، متاأثراً

اإثـــر حادث الدراجة الـــذي تعر�ص له، ليعد 

دليالاً عمليًّا على اأن هذا الرجل مازال ميار�ص 

حتـــى الرمـــق الأخري مـــن عمـــره الثمانيني 

عادة »ت�شنني املن�شار«، وهي اإحدى العادات 

ال�شبع التـــي ق�شى حياته يدعو النا�ص اإليها 

ا اأن الإن�شان مثل املن�شار ل  يف كتبه، معتـــرباً

ميكن اأن يوؤدي عمله على النحو املطلوب من 

دون اأن يجـــدد ن�شاطـــه ومعلوماته ويحافظ 

علـــى لياقته، ويوازن بـــني واجباته وحاجاته 

الذاتية، وهي الرمزية املق�شودة من »ت�شنني 

املن�شار«.

مـــا مييز هـــذا الرجـــل اأنه ق�شـــى نحو 25 

ـــا يدر�ص الناجحـــني يف العامل، على مر  عاماً

الع�شور، حتى تو�شـــل اإىل 7 عادات رئي�شة 

متيزهـــم، وو�شعها يف كتابه الرائع »العادات 

ال�شبـــع للنا�ص الأكرث فعالية« والذي بيع منه 

20 مليون ن�شخة وترجم اإىل 40 لغة عاملية، 

ا  ومن يقراأ الكتاب يدرك اأنه يقراأ كتاباًا عميقاً

ميكن اأن ي�شاهم يف تغيري جمرى حياة قارئه 

ا يف م�شاألة التغيري. اإذا كان جادًّ

ومـــن هذه العادات اأن يدرك املرء اأن تعامله 

مـــع الآخريـــن لبـــد اأن يراعـــى فيـــه مبـــداأ 

»املنفعـــة املتبادلـــة«، (win - win) حتـــى 

يك�شب الفرد تعاطـــف الآخرين ويوؤثر فيهم 

ويحقق مراده، وتدعو عادة اأخرى الفرد اإىل 

�شرورة »ترتيـــب اأولوياته«، فكم من �شخ�ص 

�شيـــع م�شاره الوظيفي ورمبـــا اأفراد اأ�شرته 

معـــه لأنـــه مل يرتـــب اأولوياتـــه اأو اأهدافـــه، 

، ليكت�شف  ف�شارف على �شـــن التقاعد، مثالاً

ـــا ماليًّا يذكر له ولعائلته،  اأنـــه مل يدخر مبلغاً

لأنـــه بب�شاطة مل يحـــدد اأولوياته املهمة ومل 

ا لأهميـــة  ا لتحقيقهـــا، ونظـــراً ي�شـــع جاهـــداً

املو�شـــوع فقـــد تو�شـــع يف �شرحـــه يف كتاب 

بعنوان »ترتيـــب الأولويات« الذي يعد براأيي 

ثاين اأف�شل كتاب له بعد »العادات ال�شبع«.

ا  وتطرق الأمريكي كويف اإىل عادة مهمة جدًّ

وهـــي �شـــرورة »اأن تفهـــم الآخريـــن قبل اأن 

تطالبهم بـــاأن يفهمـــوك« ول يتاأتى ذلك من 

دون التحلي مبهارة الإن�شات اجليد، فكثري 

منا يهدر �شاعات طوال من عمره يف اأحاديث 

طوال مع اأنا�ص يحاول اأن يفهمهم م�شاألة ما 

ليكت�شف اأنه هو الذي يحتاج اإىل اأن يفهمهم 

، فهو يف واد وهم يف واد اآخر!  اأ�شالاً

وب�شـــورة عامـــة اأن�شـــح كل مـــن قـــراأ كتاب 

العادات ال�شبع اأن يقراأه مرة اأخرى، ففي كل 

ا، لأنه من الكتب  مرة اأقراأه اأجد �شيئاًا جديداً

القليلـــة التـــي مت »طهيها« على نـــار هادئة، 

ف�شارت الطبخة لذيذة.. رحل �شتيفن كويف 

وبقيت موؤلفاتـــه واألبوماته ال�شمعية امللهمة، 

وهـــذا �شـــاأن املبدعني يف كل زمـــان، والذين 

ي�شدق فيهم قول ال�شاعر اأحمد �شوقي:

�لنا�س �صنفان موتى يف حياتـهم 

و�آخرون ببطن �لأر�س �أحيـــــــــــــــاء   

رحل صاحب 
العادات 
األكثر تأثيًرا!

مهـــــــار�ت

حممد �لنغيم�س

كاتب متخ�ش�ص يف الإدارة

�ضتيفن كويف "ثمانيني"  
اأ�ضتاذ الناجحني يف العامل
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اأ�شبحت جلنة التعريف بالإ�شالم- بف�شل 

ا يف �شماء العمل  ا لمعاً اهلل عز وجل- جنماً

اخلريي الكويتي املميز، وباتت من اللجان 

الرياديـــة علـــى امل�شتوى املحلـــي والعاملي 

بالإ�شـــالم  التعريـــف  جمـــال  يف  اأي�شـــا 

باحلكمـــة واملوعظة احل�شنة، ويرجع ذلك 

اإىل الإدارة احلكيمة التي تقود دفة اللجنة 

ووجود طاقم مميز من املوظفني والدعاة 

املخل�شني، وقبل ذلك كله الإخال�ص الذي 

ا وتوفيق اهلل  نتو�شمـــه يف العاملـــني جميعاً

عز وجـــل، وهلل احلمـــد تو�شعـــت اللجنة 

وكـــرب انت�شارها يف دولة الكويت، فبعد اأن 

كانت �شقة يف جممع الأوقاف الآن اأ�شبح 

لها فرع يف كل حمافظات الكويت تقريباًا، 

وذلك لتو�شيل ر�شالة الإ�شالم ودعوة غري 

امل�شلمـــني بالكويـــت اإىل الإ�شالم، وكذلك 

توعيـــة وتثقيـــف اجلاليـــات امل�شلمـــة من 

خمتلف اجلن�شيات واللغات.

لقـــد قامـــت اللجنـــة يف الفـــرتة الأخرية 

بافتتـــاح مكاتـــب �شغرية ببع�ـــص املناطق 

خدمـــة للمتربعـــني والأهـــايل، وب�شـــرى 

اأقدمهـــا يف هـــذا املقـــال لأهـــايل هـــذه 

املناطق واملناطـــق القريبة منها، حيث مت 

افتتـــاح مكاتـــب للجنـــة يف كل من منطقة 

الق�شر باجلهـــراء ومدينة �شعد العبداهلل 

ومنطقـــة القريوان ومنطقـــة ال�شليبخات 

واإ�شبيلية والعمرية، وقريباًا �شباح ال�شامل، 

ومـــن خدمات هذه املكاتـــب توزيع حقيبة 

الهدايـــة والو�شائـــل الدعويـــة والن�شرات، 

والـــزكاة  التربعـــات  ا�شتقبـــال  وكذلـــك 

والأوقـــاف لتاأليف قلوب املهتدين اجلدد، 

وذلك كله خدمة للمتربعني الكرام لتكون 

اللجنة قريبة منهم.

ويف هـــذا ال�شهـــر املبارك، �شهـــر العطاء 

والبـــذل والإنفاق، �شهـــر رم�شان الكرمي، 

وكما قال ] يف احلديث ال�شحيح »ينادي 

ا...« اأدعو  ـــا خلفاً ملـــكان اللهم اأعط منفقاً

اإخـــواين املح�شنني من مواطنني ومقيمني 

اإىل دعم جلنة التعريف بالإ�شالم والتربع 

بالـــزكاة وال�شدقات مل�شاريعهـــا الدعوية 

املختلفـــة، حتـــى ت�شتمر الدعـــوة اإىل اهلل 

بهـــذا البلد الكرمي الكويـــت لينالوا الأجر 

الكبـــري من اهلل عز وجل لقوله �شلى اهلل 

ا  و�شلـــم »لئـــن يهدي اهلل بك رجـــالاً واحداً

خـــري لك ممـــا طلعت عليـــه ال�شم�ـــص اأو 

غربـــت«، �شائالاً اهلل لنا ولكـــم القبول يف 

هذا ال�شهر الكـــرمي واأن يجعلنا عنده من 

الفائزين اللهم اآمني.

جــــودة �لفار�س

ن�صائم �خلري

رئي�ص  ق�شم املوارد

يف جلنة التعريف بالإ�شالم

مكاتب 
“التعريف 
باإلسالم”

من �ضقة يف جممع 
الأوقاف اإلى فرع يف كل 
حمافظة!
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�مل�صلمون حول �لعامل

متّر �صوريا مبرحلة تاريخية ��صتهلها �ل�صعب 

�ل�صوري �لأبي باإطالق ثورته �ل�صلمية �لتي 

تهدف �إىل حتقيق �لكر�مة، وتخلي�س �لبالد 

من نظام �حلكم �لقائم على �نتهاك �حلقوق 

�لأ�صا�صـــــــية ومنع �حلريـــــــات �لعامة وتدني�س 

�لكر�مـــــــة �لإن�صـــــــانية، �إن �لثـــــــورة �ل�صـــــــورية 

بطبيعتها �ل�صلمية، وزخمها �ل�صبابي، وثبات 

�أبنائها، تو�جه �أعتـــــــى �آلت �لإجر�م و�لظلم 

و�لطغيـــــــان، لذلـــــــك فاإنه يتعني علـــــــى �أبناء 

�لأمة ن�صـــــــرة �ل�صعب �ل�صـــــــوري على حتقيق 

�أهد�فه �لعادلة، وتخلي�صه من �لنظام �لذي 

�رتكب جر�ئم �لقتل �لع�صـــــــو�ئي، و�لعتقال 

�لتع�صفي، و�لرتويع و�لتهجري دون رحمة �أو 

�صفقة.

ونظًر� ملا يقت�صيه �لو�جب �ل�صرعي، ومتليه 

�ل�صـــــــرورة فقد �جتمعـــــــت نخبة مـــــــن �أبناء 

�ل�صـــــــعب �ل�صوري يف �إ�صطنبول، وبعد �حلو�ر 

و�لت�صـــــــاور، مت �لتفـــــــاق علـــــــى �لإعـــــــالن عن 

تاأ�صي�س هيئة �ل�صـــــــام �لإ�صالمية.. فما هذه 

�لهيئة؟ ومـــــــا �أهد�فهـــــــا ومرتكز�تها؟.. هذ� 

وغريه هو ما �صوف نعرفه مع �لدكتور يا�صر 

�ملقـــــــد�د رئي�س �ملجل�ـــــــس �لتنفيذي يف هيئة 

�ل�صام �لإ�صالمية. 

كيف كانت �لبد�ية؟ 

ا  ـــا مـــن الواجـــب ال�شرعـــي وحتقيقاً انطالقاً

لهويـــة ال�شعب ال�شوري العربيـــة الإ�شالمية 

اأن�شئـــت هيئة ال�شـــام الإ�شالمية لتكون لبنة 

بناء يف �شرح املجتمع ال�شوري وغرا�ص خري 

يف اأر�ـــص ال�شـــام املباركـــة، فاأ�ش�شـــت هيئة 

ال�شـــام الإ�شالمية يف اخلام�ص من �شهر ذي 

القعدة عام 1432هـ- اأكتوبر 2011م.

ماذ� عن �لهيئة و�أهد�فها؟

هيئـــة ال�شـــام الإ�شالميـــة هيئـــة اإ�شالحية 

جتديديـــة �شاملة تعمـــل على بنـــاء املجتمع 

احل�شـــاري الآمن امل�شتقـــر يف �شوريا، وتتبع 

يف ذلـــك و�شائـــل متعـــددة حتـــت م�شـــارات 

متنوعة، منهـــا العلمي والدعـــوي والرتبوي 

واخلـــريي والإن�شاين والإعالمي وال�شيا�شي 

واحلقوقي.

وتهـــدف الهيئة اإىل ال�شعـــي اإىل متكني دين 

ا، واملحافظة  ا و�شلوكاً اهلل يف املجتمع اعتقاداً

علـــى الهويـــة الإ�شالميـــة يف املجتمـــع وبناء 

ال�شخ�شيـــة الإ�شالميـــة املتكاملـــة، وحتقيق 

التعـــارف والتكافـــل والتعاي�ص بـــني مكونات 

املجتمـــع ال�شـــوري، وامل�شاركـــة الفاعلـــة يف 

الكفـــاءات  واإعـــداد  املجتمعيـــة،  التنميـــة 

والقـــدوات التي حتقـــق للمجتمـــع �شالحه 

ا للظروف ال�شتثنائية التي متر  واأمنه، ونظراً

بها الثورة ال�شوية، تركز الهيئة على اأهداف 

اآنيـــة توجبها طبيعـــة الظرف وهـــي موؤازرة 

ال�شعـــب ال�شـــوري ودعم �شمـــوده وتخفيف 

معاناتـــه واآلمه، وتفعيل دور �شوريي اخلارج 

يف دعـــم اأهلهم يف الداخل ون�شرة ق�شيتهم، 

وامل�شاركـــة يف تن�شيـــق اجلهود مـــع العاملني 

للق�شية ال�شورية.

و�أين مقر �لهيئة؟ 

املقر الرئي�ص للهيئة يف �شوريا، وهناك بع�ص 

الفروع يف الأقطـــار الأخرى ح�شب احلاجة 

كفـــرع الكويـــت وال�شعودية وقطـــر والأردن 

واإ�شطنبول.

هل هناك �صروط لالن�صمام للهيئة؟ 

كال  مـــن  لل�شوريـــني  مفتوحـــة  الع�شويـــة 

اجلن�شـــني ممن يلتزم بنـــود هذا امليثاق وفق 

�شروط النظام الأ�شا�شي.

ما �ملنطلقات �لتي قامت منها هيئة 

�ل�صام؟ وما مرتكز�ت �لعمل بها؟ 

تعد هيئة ال�شام الإ�شالمية اإحدى املوؤ�ش�شات 

الإ�شالميـــة العاملـــة يف املجتمـــع ال�شـــوري، 

وهي جـــزء من الأمـــة الإ�شالميـــة، وتنطلق 

الهيئـــة يف معتقداتها من كتاب اهلل عز وجل 

و�شنـــة ر�شوله حممـــد ] ال�شحيحة، على 

منهـــج اأهل ال�شنة واجلماعـــة، وفهم ال�شلف 

ال�شالـــح مـــن ال�شحابـــة والتابعـــني والأئمة 

املتبوعني، والأخالق الفا�شلة ركن اأ�شيل من 

منهج ال�شلـــف ال�شالح، ن�شعـــى اإىل التحلي 

بها والدعـــوة اإليها، وتعـــد املذاهب الفقهية 

ثروة علمية عظيمـــة تركها لنا علماء الأمة، 

ناأخـــذ بهـــا، ول نتع�شب لها، كمـــا اأننا نركز 

يف اخلطـــاب الدعـــوي علـــى بنـــاء العتقاد 

ال�شحيـــح واملنهج القومي، والأخـــذ بالتدرج 

املرحلـــي املن�شبـــط، ومراعـــاة الأولويـــات، 

وتنطلـــق الهيئـــة يف تكوينهـــا واأن�شطتها من 

العمـــل املوؤ�ش�شي، وتعتمـــد النتخاب و�شيلة 

لالختيار يف كل املنا�شـــب القيادية واملواقع 

الإدارية.

كيف تتعامل �لهيئة مع غري �مل�صلمني؟ 

نحـــن يف الهيئة نوؤكد علـــى املواطنة كرابطة 

للتعاي�ـــص امل�شرتك بني اأبنـــاء الوطن الواحد 

مهمـــا تباينـــت عقائدهـــم، والأ�شـــل حرمة 

واأعرا�شهـــم،  واأموالهـــم  املواطنـــني  دمـــاء 

ول م�شا�ـــص ب�شـــيء منهـــا اإل وفـــق الأحكام 

الق�شائيـــة، والرب والق�شـــط اأ�شا�ص العالقة 

يف التعامل مـــع امل�شاملني من غري امل�شلمني، 

ا لظلم اأحد  ول يكـــون اختالف الدين م�شوغاً

اأو ال�شتطالة عليه، كمـــا اأننا ن�شعى لن�شرة 

املظلـــوم واإغاثـــة امللهـــوف واإن كان من غري 

امل�شلمـــني، والإنكار على الظـــامل ومنعه من 

الظلم واإن كان من امل�شلمني، ونعترب النتماء 

الوطني اأو القومـــي عاطفة جبلية م�شروعة 

مـــا مل تتحول اإىل ع�شبيـــة وحمية جاهلية، 

والدعوة اإىل الدمج بـــني الأديان والطوائف 

ا، بل فيه  اأو اخللط بينها اأمر مرفو�ص �شرعاً

عـــدوان على تلـــك الأديان وامللـــل، وهو من 

الغ�ص الديني والثقايف.

هل لديكم �إح�صاء�ت عن �حلجم 

�حلقيقي لعدد �ل�صحايا؟ 

يقـــوم املكتـــب احلقوقـــي (عدالـــة) لدينـــا 

بر�شـــد النتهاكات وتوثيقها بهدف حماكمة 

املجرمـــني، واليوم تتحـــدث املنظمات عن 5 

اآلف �شهيـــد، واحلقيقـــة اأن العـــدد جتـــاوز 

، واأكرث  الــــ 15 األف من بينهـــم 1174 طفالاً

مـــن األـــف امـــراأة، وكثري منهـــم ق�شوا حتت 

ا اأكرث من مليون نازح  التعذيب.. وهناك اأي�شاً

داخلي، واأكرث من 200 األف لجئ.

هل لديكم تن�صيق وتعاون م�صرتك 

مع جهات وموؤ�ص�صات �أخرى لدعم 

ون�صرة �لثورة؟ 

نتحـــرك يف هذا الإطـــار من خالل حمورين 

اأحدهمـــا ت�شكيالت الثورة، �شـــواء امليدانية 

كمجال�ـــص قيادة الثورة املحلية والتن�شيقيات 

اأو ال�شيا�شيـــة كاملجل�ص الوطني اأو الإن�شانية 

والإغاثية، والثـــاين الأ�شدقـــاء والداعمون 

للق�شيـــة، ففـــي املحـــور الأول نحـــن علـــى 

تن�شيـــق كامل وتعاون مع الت�شكيالت الثورية 

واملجل�ـــص الوطني، ويف اإطـــار املحور الثاين 

قمنـــا بعمـــل اتفاقات مع عـــدد من اجلهات 

الإن�شانيـــة والإغاثيـــة واحلقوقيـــة يف �شبيل 

ح�شد القوى لدعم الثورة.

ما دور �لعلماء جتاه ماأ�صاة �ل�صعب 

�ل�صوري؟ وما تقييمكم لهذ� �لدور 

منذ بد�ية �لأزمة؟ 

لبـــد اأولاً من اإدراك اأهميـــة دور العلماء يف 

هذه الأزمـــة، وتعظم م�شوؤوليـــة العامل على 

ح�شـــب ما له من القبـــول عند النا�ص، ولكن 

دور العلمـــاء اإىل الآن لي�ـــص علـــى امل�شتـــوى 

املطلـــوب، ولكن هناك خطوات مباركة، وقد 

اأعلـــن قريباًا عن تاأ�شي�ـــص امللتقى الإ�شالمي 

ال�شـــوري، وقد �شاركت فيـــه هيئة ال�شام مع 

كثـــري من العلماء ورموز العمل الإ�شالمي يف 

�شوريا، يف �شبيل دعـــم ون�شرة ثورة ال�شعب 

املباركة.

ما �صكل �لعمل �لإغاثي �لذي تقوم 

به مكاتب �لهيئة؟ 

يقـــوم املكتب الإغاثي بـــدور مهم خالل هذه 

املرحلـــة، ويتكون من حموريـــن، الأول اإغاثة 

الالجئني يف اخلـــارج، والثاين اإغاثة اإخوتنا 

الالجئـــني يف الداخـــل، فالإغاثـــة الداخلية 

تاأخـــذ حوايل 90 % مـــن هذا العمل، حيث 

لدينـــا فرق كاملة تقـــوم بتوزيـــع الإغاثة يف 

خمتلـــف املحافظات ال�شورية، ونقوم بتوثيق 

هـــذا العمل، اأما امل�شاريـــع اخلارجية فنقوم 

بالت�شويـــق لهـــا فقط من خـــالل اجلمعيات 

واجلهات اخلريية.

رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لـ »�ل�صام �لإ�صالمية«

د. يا�صر �ملقد�د لـ »�لب�صرى«: 

15 ألف شهيد بينهم
1174 طفاًل وألف امرأة..
ومليون نازح 
و200 ألف الجئ

املذاهب الفقهية ثروة 
عظيمة تركها لنا 
علماوؤنا.. 
ناأخذ بها ول نتع�ضب لها

اخت���لف الدين 
لي�س م�ضوًغ�ا لأحد 
اأو ال�ضتطالة علي�ه.. 
ون�ضعى لن�ضرة املظلوم 
واإغاثة امللهوف 
ول��و كان غري م�ضلم
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ما �أبرز �لأعمال �لتي قامت بها 

�لهيئة خالل �لفرتة �ل�صابقة؟ 

ا مـــن الإجنازات  لقـــد حققت الهيئـــة عديداً

خـــالل الفـــرتة املا�شيـــة، فقد قمنـــا باإعالة 

 25 واأن�شاأنـــا  الداخـــل،  يف  اأ�شـــرة   7000

م�شت�شفـــى ميدانيًّـــا يف املحافظـــات واملدن 

ال�شورية لعالج اجلرحى وامل�شابني، واأن�شاأنا 

ا �شحيًّـــا يف لبنـــان- طرابل�ص لعالج  مركـــزاً

احلالت يف املرحلة الثالثة والرابعة والعالج 

 750000 املبدئيـــة  والتكلفـــة  الفيزيائـــي، 

دولر، واملركـــز يتكـــون مـــن 6 اأدوار ويت�شع 

لـ100�شريـــر، وفيه كادر طبـــي كامل بتنفيذ 

واإ�شـــراف هيئة ال�شام الإ�شالميـــة، كما اأننا 

نقـــوم بتقدمي الدعـــم الإعالمـــي، واأقمنا 3 

معاهد حتفيظ للقراآن وتعليم ال�شرية واللغة 

يف خميمـــات الالجئـــني يف تركيـــا، ويقـــوم 

املكتب الجتماعي يف هيئة ال�شام الإ�شالمية 

بتنظيم عيـــادات اجتماعيـــة نف�شية لتقدمي 

ال�شت�شـــارات واحللول يف مناطق اللجوء يف 

الأردن وتركيا، كذلـــك يقوم املكتب الدعوي 

بزيـــارة خميمـــات اللجـــوء يف الأردن ولبنان 

وعمل حمالت توعية وتثقيف.

اأمـــا املكتـــب العلمـــي فقـــد قـــام باإ�شـــدار 

جمموعة فتاوى ودرا�شات بلغت اأكرث من 15 

ا،  فتوى تخ�ص الثورة، وقد لقت قبولاً وا�شعاً

فبع�شهـــا كان عـــدد الزيارات لـــه يف املوقع 

خالل 24 �شاعة فوق 5500 زيارة.

ـــا اأ�شـــدرت الهيئة جملـــة �شهرية توزع  اأي�شاً

يف الداخـــل ال�شوري با�شم »نور ال�شام«، كما 

ي�شدر املكتب الإعالمي تقارير اإعالمية كل 

يومـــني تر�شد احلدث واملواقف حول الثورة 

ال�شورية، وقد بلغ عـــدد التقارير الإعالمية 

اإىل الآن 115، وي�شـــدر املكتـــب ال�شيا�شـــي 

التقريـــر ال�شرتاتيجـــي الأ�شبوعـــي لتحليل 

املواقـــف الدولية والعربيـــة وتقييم املوقف، 

ا،  وقد بلغ عدد التقارير حتى الآن 15 تقريراً

وبداأت ت�شتفيد منها بع�ص القنوات واجلهات 

الإعالمية وال�شخ�شيات املهتمة.

ماذ� عن �أكرث �ملو�قف �لتي �أثرت 

فيكم �أثناء عملكم يف �لهيئة؟ 

اأكـــرث املواقـــف التـــي اأثـــرت فينـــا جمـــزرة 

»اأطفـــال احلولـــة« التـــي هزت العـــامل، فلم 

ا عاقالاً يفعل ذلك، فال  نكـــن نت�شور اأن ب�شراً

يفعل ذلـــك اإل ال�شاديون، وهـــم الأ�شخا�ص 

ا  غري الأ�شويـــاء، ونذكر هنـــا اأن هناك كثرياً

من ال�شور وامل�شاهد الب�شعة التي ل تعر�ص 

علـــى �شا�شـــات التلفزيـــون، ول يف الإعالم، 

وتفوق يف ب�شاعتها جمزرة احلولة.

هل من ند�ء توجهونه لأهل �خلري 

يف �لكويت؟

نحـــن نوجه دعـــوة ونـــداء لالأفـــراد وجميع 

اجلمعيات واللجـــان اخلريية يف الكويت اأن 

ميـــدوا اأيديهم مع الهيئـــة مل�شاعدة اأهلنا يف 

الداخل، ونحن نقوم بال�شراكة لتنفيذ جميع 

امل�شاريـــع، �شواء الطبية اأو اإغاثـــة الأ�شر اأو 

الر�شائل الغذائية اأو احلقائب الإ�شعافية، اأو 

غريها مـــن امل�شاريع حتى الإعالمية، ونقوم 

بتوثيـــق هـــذا العمل لن�شمـــن �شالمة العمل 

الإغاثي من الألف للياء.

ونلفت هنا اإىل ق�شية النازحني يف الداخل، 

فهناك ما يقرب من املليون نازح، اأما النازحون 

يف اخلارج فهـــم 200 األف �شخ�ص، وق�شية 

النازحني يف الداخل اأعظم من النازحني يف 

اخلارج، فنازحو اخلارج قد يكونون يف فاقة 

ولكنهـــم ي�شعرون بالأمن، اأما نازحو الداخل 

فتاأتينـــا التقاريـــر عنهـــم با�شتمـــرار باأنهـــم 

يفرت�شون الطرقات وبع�شهم ل يجد الدواء، 

كمر�شى ال�شكري وغريهـــم، وهذه الق�شية 

تتعاظـــم يوميًّا، فهنـــاك الآلف من الأ�شر ل 

ن�شتطيع كفالتهـــم، ولذلك ندعو اأهل اخلري 

اإىل اأن ميـــدوا يدهـــم للوقـــوف مـــع الهيئـــة 

لكفالـــة هـــوؤلء، وكذلك يف اجلانـــب الطبي 

ـــا، فبع�ـــص امل�شت�شفيات التـــي اأقمناها  اأي�شاً

تقـــوم باإجـــراء العمليـــات، وعـــالج املر�شى 

املزمنني، لأن املجتمع الآن متفكك. 

�مل�صلمون حول �لعامل

للتو��صل و�لدعم: 

http://islamicsham.org/contactus
اأو عن طريق جمعية فهد الأحمد الأن�شانيــة

هناك �ضور وم�ضاه�د 
ل تعر�س على الإعلم 
تفوق بكثي��ر تلك التي 

تاأمل لها العال�م



يقول روبرت فات: لقد كان امل�شلمون حويل 

يف املدر�شة وغريها مـــن الأماكن، لكنهم مل 

ا عن الدين الإ�شالمي،  يكونـــوا يتحدثون اأبداً

فلـــم اأ�شمـــع عن اهلل اأو حممـــد اأو امل�شلمني 

اأو الإ�شـــالم، هذه املفاهيم الأربعة مل اأ�شمع 

عنهـــا اأي �شـــيء حتـــى قابلت ذلـــك ال�شاب 

ا اأنـــه ل يعرف  الفل�شطينـــي، وكنـــت معتقـــداً

�شيئاًـــا عن اهلل، حتى حتـــداين! واحلمد هلل 

ا. اأ�شبحت م�شلماً

ا�شمي حممد روبرت فات من تورونتو بكندا 

 »paradise for ever« واأنا رئي�ص  جمعية

(جنة لالأبد) اعتنقت الإ�شالم عام 1998.. 

اأعي�ص يف مدينه �شغرية، ويف تلك املدينة مل 

ا عـــن الإ�شالم، وبينما كنا يف يوم  اأ�شمـــع اأبداً

ا  احتفـــال يف ال�شابع من نوفمـــرب قابلت اأخاً

فل�شطينيًّا علق علـــى �شورة امل�شيح م�شلوباًا 

: اإنه  علـــى ال�شليـــب التي على رقبتـــي قائالاً

لي�ص منقـــذك.. وهنا دار حـــوار بيني وبينه 

حاولت من خالله اأن اأ�شرح له من هو »الرب 

ي�شوع«، وكيف اأنه املخل�ص واملنقذ للب�شرية، 

وظللـــت اأجادله ملدة ثالثـــة اأيام، يف حماولة 

مني لكـــي اأدعوه اإىل امل�شيحيـــه واأبعده عن 

الإ�شالم.

ا يف مكتب يف  ومـــرة اأخرى بينما كنت جال�شاً

مبنى »�شفن اليفن«، وكان ذلك يف الليل، دار 

احلديث حول الإ�شالم فقال يل: اإن الإ�شالم 

قواعده ثابتة وا�شحة، فالأوامر والنواهي ل 

ا، فهو  ا ول لب�شاً ا ول �شـــكًّ جتـــد فيها غمو�شاً

يتحدث بو�شوح عن ال�شالة مبيناًا اأنها خم�ص 

�شلـــوات، وينهـــي عـــن اخلمـــر واملي�شر فال 

خمر ول مي�شر يف الإ�شالم، كذلك ينهي عن 

الزنا، فال عالقات ن�شائية، ثم بداأ ي�شرح يل 

ا مفهوم  مفهوم التوحيد يف الإ�شالم، مو�شحاً

الإلـــه يف الإ�شـــالم، وقال 

يل الآيـــة القراآنية: {لَيْ�ـــَص َكِمثِْلِه 

�َشْيءٌ}، فهذه الآية هي البداية ملفهوم الإله، 

فهـــو عـــز وجل لي�ص كمثله �شـــيء ل يف ذاته 

ول يف �شفاتـــه ول يف اأفعالـــه، وكانـــت هذه 

الكلمـــات مزلزلـــة يل، فاأنا عقلـــي ريا�شي، 

وكنت مـــن زمن غري متقبل عقيـــدة التثليث 

ا اأمام هذه  يف امل�شيحيـــة، فقـــد وقفت كثـــرياً

النظرية التـــي مت اإخباري بها يف امل�شيحية، 

ا؟ وكيف يكون  فكيـــف يكون الثالثـــة واحـــداً

ي�شوع ربًّا وهو ب�شر ياأكل وي�شر وي�شلب، فاأنا 

ل اأقبـــل اأن اإلهي يحتاج للطعـــام وال�شراب، 

ومن هنا قبلت وتاأكدت اأن امل�شلمني عندهم 

املفهوم ال�شحيح للتوحيد.

ا�شتمر اللقاء اإىل قبـــل الفجر بب�شع دقائق 

ثـــم فتحت النافـــذة لكي اأ�شم الهـــواء النقي 

ا مـــن النافذة مكان  وكان علـــى بعد 15 مرتاً

بـــه طيور، فقال يل �شاحبي: ا�شتمع.. حيث 

كانـــت الطيـــور تغرد عنـــد �شـــالة الفجر.. 

ظننـــت اأن ذلـــك بال�شدفة، ولكـــن يف اليوم 

التايل حدث نف�ص ال�شيء يف نف�ص التوقيت، 

وكذلـــك يف اليوم الثالـــث.. عندها قال يل: 

هـــل عرفت الإ�شـــالم الآن؟ ماذا لو اأنك مت 

واأنـــت عائد لبيتـــك الآن؟ ويف هذه اللحظة 

نطقت ال�شهادتـــني، فالكفر ميحو كل �شيء، 

ا، ولكـــن الإ�شالم  فكلنـــا يعلم اأن هنـــاك اإلهاً

اأو�شلني للمعنى ال�شحيح للتوحيد.

كانـــت هنـــاك 6 عائـــالت م�شلمـــة فقط يف 

هـــذه املدينة حتى عـــام 1998، والآن لدينا 

ما يزيـــد على 800 عائلـــة م�شلمة.. بعد 8 

ا واأن�شاأناه يف  �شنـــوات اجتمعنا لنبني م�شجداً

نف�ـــص املـــكان التي كانت تغرد فيـــه الطيور، 

هـــذه الطيور هـــي التي األهمتنـــي لالإ�شالم، 

الكندي روبرت فات: 
عقلي رياضي ال يقبل 
إال التوحيد.. والطيور 
ألهمتني لإلسالم 

اأريد اخلري لقومي 
حتى اإن مل يقبلوا 
الإ�ضلم..
 
كن�دا اأر�س خ�ضب��ة 
للإ�ض���لم

خرى؟ قد يكون هذ� �ل�صوؤ�ل �أ�صعب �صوؤ�ل 
ُ
ملاذ� يختار �إن�صان عقيدة دون �أ

يو�جهه �إن�صان يف حياته، �أما كيف ي�صتطيع �ختيار �لعقيدة �ل�صحيحة من 

بني �لعقائد �لكثرية �لتي حتيط به، فهذ� �إن حدث فال بد �أن تكون ور�ءه 

ق�صة عظيمة.

من خالل هذ� �لباب ُنقدم يف كل عدد ق�صة من ق�ص�س �مل�صلمني �جلدد 

�لذين دخلو� هذ� �لدين عن وعي وثقافة وتفكر ودر��صة، مما جعل عقولهم 

قبل قلوبهم تقول: »�أ�صهد �أن ل �إله �إل �هلل و�أ�صهد �أن حممًد� ر�صول �هلل«.. 

�صهادة ُمردة خال�صة لوجه �هلل �صبحانه وتعاىل.

كتب: حممود بكر
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مهتدون يف �لكويت



واأقيمـــت اأول جمعـــة يف امل�شجد عام 2009 

و�شليت به.. لقد مت بناء هذا امل�شجد بدون 

القرو�ص الربوية التي تنت�شر يف كندا.

ا بعـــد الإ�شـــالم، واأول  لقـــد تغـــريت كثـــرياً

�شـــيء تغري لالأف�شـــل والأح�شن هو التزامي 

بالن�شباط واملحافظـــة على ال�شالة، فمنذ 

ا حتى الآن  اأن نطقت بال�شهادة منذ 14 عاماً

مل مير علـــي يوم بدون ال�شلـــوات اخلم�ص، 

واأ�شبحـــت علـــى يقني بـــاأن العمـــل ال�شالح 

يجعلك ت�شتحق رحمة اهلل التي تو�شلك اإىل 

اجلنـــة، واأن النبي ] هـــو القدوة وامل�شباح 

الـــذي ي�شيء لنا احليـــاة وهو النموج اجليد 

الذي نتبعه يف حياتنا. 

جنة إلى األبد! 
ند�ء من �أكرب موؤ�ص�صة دعوية 

للم�صلمني �جلدد يف كند�

يف عـــام 1999 كان عقـــد قـــراين بامل�شجد 

وكان اأقاربي حا�شريـــن، و�شديقات زوجتي 

يرتديـــن احلجاب، ويف هذا اليوم كان هناك 

اثنـــان ينطقـــون ال�شهـــادة، وتذكـــرت وقتها 

مدى ال�شعوبات التي رمبا تواجههما ب�شبب 

اإ�شالمهما وعدم ر�شاء اأ�شرتيهما، فتخيل اأن 

ابنـــك يوقظك من النـــوم ليقول لك: ل اأريد 

الإ�شالم، بالطبع �شوف تغ�شب ب�شدة.. هذا 

ا بعـــد اأحداث  مـــا يحدث يف كنـــدا خ�شو�شاً

احلـــادي ع�شر مـــن �شبتمرب، فـــالأب يخرب 

ـــا فاأنـــت مل  ولـــده اإذا اأردت اأن تكـــون م�شلماً

تعـــد ابني ويقوم بطـــرده من املنزل، هذا قد 

حدث مع بع�ص اليونانيني الأرثوذك�ص الذين 

حتولوا معي لالإ�شالم.

�لفكرة و�لأهد�ف

ويف عـــام 2000 كان هنـــاك بع�ـــص الإخوة 

الذيـــن اعتنقوا الإ�شالم حديثاًا وقد طردهم 

ال�شغـــري  بيتـــي  يف  فا�شت�شفتهـــم  ذووهـــم 

لأين اأعلـــم اأن املجتمع �شدهـــم وهذه كانت 

البداية، ثم جاءت فكـــرة م�شاعدة امل�شلمني 

مـــاذا بعد ذلك؟ اإن مل يكـــن هناك دعم من 

الكويـــت ومن قطر ومـــن غريهما من الدول 

يف هذا الجتاه، فكاأننا مل نفعل �شيئاًا، وهذا 

ما جئنا لأجله يف الكويت.

ـــا تليفزيونيًّا منذ  لقـــد كنـــت اأقـــدم برناجماً

2004 وحتـــى 2009، وقـــد دخـــل ب�شببـــه 

يف الإ�شـــالم اأكـــرث من 200 �شخ�ـــص، �شواء 

بطريقـــة مبا�شـــرة اأو غـــري مبا�شـــرة، مع اأن 

تركيزي مل يكـــن على دخولهم الإ�شالم، لأن 

هناك منظمات خا�شة لذلك.

بر�مج للم�صلمني �جلدد

نحن نقدم للم�شلم اجلديد الدورات ال�شرعية 

والعلميـــة املختلفة، فهناك دورات يف القراآن 

الكرمي وعلومه، وتعليم اللغة العربية وبرنامج 

ي�شمـــى »الأخ الأكـــرب والأخـــت الكربى« لأن 

معظمهـــم يحتاجـــون اإىل اأ�شخا�ص للتحدث 

معهـــم والرد على �شكوكهـــم وظنونهم، فهذا 

ا لدعمهم وعدم تركهم  الربنامـــج مفيد جـــدًّ

للدين.

وهناك م�شاجـــد تبنى بوا�شطـــة اجلاليات، 

مثل اجلالية الباك�شتانية، ولكنها تدار بنف�ص 

طريقة البالد التي جاءت منها اجلالية، وهذه 

ا، فاإذا دخل اأحد لي�ص من  م�شكلة كبرية جدًّ

اأ�شـــل باك�شتاين فاإنهـــم يت�شاءلون ماذا جاء 

ا ل  بـــك اإىل هنا؟ ومـــاذا تريد؟ وهـــذا طبعاً

ي�شجع النا�ص للذهاب اإىل امل�شجد.

حتديات

الآن نحن ب�شدد اإن�شاء مبنى خا�ص بجمعية 

»جنـــة اإىل الأبد« فمالك املبنى �شخ�ص غري 

م�شلـــم، واملبنـــى موؤجـــر، واإن مل نعطه املال 

ف�شـــوف يقـــوم ببيـــع املبنـــى، واإذا ا�شرتينـــا 

املركـــز مبا يعـــادل 180 األف دينـــار كويتي، 

فذلك يعطينا فر�شة عمـــل م�شروع موؤقت، 

فاملبلغ لي�ص كل ما نحتاج اإليه ولكنه جزء من 

امليزانية املطلوبة، ونعتـــربه بداية لكي نقوم 

بباقي امل�شاريع بعد ذلك.

وعندمـــا ناأتي املـــرة القادمـــة لإخواننا يف » 

GCC« �شوف يكون من ال�شهل اأن نطلب 3 

اأو 4 ماليني دولر لتنفيذ م�شاريعنا ولكن ل 

داعي للت�شرع.

ونحن نحتـــاج �شنويًّا اإىل رواتـــب واإيجارات 

منـــازل وو�شائـــل نقـــل وات�شـــالت تلفونيـــة 

وغريهـــا، وقد قدم لنـــا ال�شيخ حممد 100 

األـــف دولر �شنويًّا، ولكن نحتاج اإىل املزيد.. 

نريـــد اأن ي�شعـــر امل�شلمـــون يف كنـــدا بدعم 

اإخوانهم من الكويت.

 ميكنك امل�شاهمة ولـــو بالقليل.. ميكنك اأن 

ترعـــى م�شلم بــــ 800 د.ك �شنويًّـــا، واإن مل 

ت�شتطع فيمكنك الدخول لالإنرتنت واإعطاء 

3 دنانـــري �شهريًّـــا فهناك عديـــد من الطرق 

املبلـــغ  يكـــون  اأن  ي�شـــرتط  للم�شاهمـــة ول 

ا. كبرياً

للم�صاهمة ودعم �ملوؤ�ص�صة يرجى �لت�صال بـ :

• جلنة التعريف بالإ�شالم.
• الهيئة اخلريية الإ�شالمية العاملية.
• جمعية عبد اهلل النوري اخلريية.

• بيت الزكاة.

للدعم و�مل�صاهمة:

جرب �خلالدي

دعاء ودعوة 
في شهر 

الرحمة
اجلـــدد، لذلـــك افتتحنـــا جمعيـــة »جنة اإىل 

الأبـــد« لتنفذ امل�شاريـــع التعليمية والرتبوية 

ال�شنـــوات  يف  العمـــل  وبداأنـــا  والتوعويـــة، 

اخلم�ـــص الأوىل يف منزل، ويف عام 2010م 

وعدنـــا ال�شيخ حممـــد بن را�شـــد اآل مكتوم 

بامل�شانـــدة والدعم، وبالفعـــل دعمونا، ولكن 

عندمـــا ح�شلـــت اأزمة بعد حـــوايل 6 �شهور 

اأدركنـــا اأننا نحتـــاج اإىل دعم من دول اأخرى 

لربامــــــــــج حديثـــــي الدخول يف الإ�شــــــالم 

(امل�شلمني اجلدد) لن�شاعد املئات منهم لكي 

يكونـــوا منتجـــني وفاعلني، فنحـــن اجلمعية 

الغربية الوحيدة التي تر�شل امل�شلمني اجلدد 

للخارج ليتعلموا الإ�شالم، �شواء يف موريتانيا 

اأو م�شـــر اأو ال�شعودية اأو �شوريا لكي يكونوا 

�شفـــراء احل�شارة الإ�شالميـــة ويعودون اإىل 

كنـــدا يعلمون امل�شلمني اجلـــدد حتى يكونوا 

مواطنـــني �شاحلـــني، فكلمـــا ازداد الإ�شالم 

يف كنـــدا كان املجتمـــع اأف�شـــل، وهذا هديف 

لأنني اأريـــد الهداية لقومي وبلدي وحتى اإن 

مل يقبلـــوا الإ�شالم اأريدهـــم الآن اأن يكونوا 

حياديني كما فعل اأبوطالب مع الر�شول.

هـــذه كندا من وجهة نظري، فهي بيئة جيدة 

واأر�ـــص خ�شبـــة لالإ�شالم ت�شمـــح للم�شلمني 

ال�شفـــر لكـــي يتعمقـــوا يف الديـــن فدورنـــا 

وفر�شتنا اأن جنعل الإ�شالم ينت�شر ون�شاعد 

اجلميع ملعرفة الإ�شالم. 

�إجنــاز�ت

 اإن عملنـــا الأ�شا�شي اإعادة التاأهيل، ورعاية 

امل�شلـــم اجلديـــد، لأن من يدخلـــون الإ�شالم 

قـــد يرتكونه بعد اأول عامني ب�شبب الإهمال 

يف التعليـــم والتاأهيـــل، والبع�ـــص الآخر قد 

ل يرتكـــون العقيـــدة ولكن يرتكـــون التعاليم 

وي�شربـــون اخلمـــر اأو يرتكـــون ال�شالة، فهم 

يحتاجون اإىل اإ�شالح.

اإن امل�شاجـــد التـــي تقـــوم بربامـــج خا�شـــة 

للم�شلمـــني اجلدد يف اأوروبا 7 % ويف كندا 

اأقـــل من ذلك، ولو نظرنـــا اإىل الفيديوهات 

الأكرث انت�شاراًا على الإنرتنت جندها حلديثي 

الدخـــول يف الإ�شالم »�شـــيء مده�ص« ولكن 

نِزَل ِفيِه الُْقْراآُن 
ُ
قال تعاىل: {�َشْهُر َرَم�َشاَن الَِّذَي اأ

َن الُْهَدى َوالُْفْرَقاِن}. ى لِّلنَّا�ِص َوبَيِّنَاٍت مِّ ُهداً

طلت علينا اأيـــام �شهر رم�شان املبارك اأعاده اهلل 

على اجلميع بال�شحة والعافية و�شوما مقبولاً.

ونتذكـــر دائمـــااً اأحاديثـــى امل�شطفـــى ] وهـــي 

نربا�ص احليـــاة والنور الذي ي�شئ جنبات الأر�ص 

لقولـــه ]: (من �شام رم�شـــان اإميانا واحت�شابا 

غفر له ما تقدم من ذنبه).

تهيـــاأ امل�شلمـــون ل�شتقبـــال ال�شهـــر الف�شيل بكل 

حبور وغبطة فالأجر فيـــه م�شاعف واأيامه تاأتي 

م�شرعـــة، ال�شعيد مـــن اغتنمها وال�شقي من حرم 

لََك ِعبَاِدي 
َ
ف�شلها وثوابها. قال تعـــاىل: (َواإَِذا �َشاأ

اِع اإَِذا َدَعاِن..). ِجيُب َدْعَوةَ الدَّ
ُ
َعنِّي َفاإِينِّ َقِريٌب اأ

يكـــرث امل�شلـــم يف �شالتـــه ويف جميـــع اأوقاته من 

الدعاء بقبول اأعماله خا�شة يف �شهر رم�شان.

اإن جلنـــة التعريـــف بالإ�شالم تكثـــف ن�شاطها يف 

دعوة غري امل�شلمـــني اإىل الإ�شالم يف هذا ال�شهر 

الف�شيـــل، فتقوم بحملـــة اإعالمية كبرية يكون لها 

ثمارهـــا يف نهايـــة ال�شهـــر، حيث اأ�شلـــم يف �شهر 

رم�شان املا�شي 1073 �شخ�ص.

هذا اجلهد الكبري الذي تقوم به اللجنة خالل هذه 

ال�شهـــر الذي يت�شمن اإقامة م�شروع اإفطار �شائم 

علـــى م�شتوى حمافظات الكويت، وتوزيع املاليني 

من الكتب والأ�شرطة واإقامة الأن�شطة والربامج، 

فتكـــون اللجنة باأفرعهـــا املختلفة كاأ�شبه ما تكون 

بخليـــة نحل، الكل يعمل ويجتهد ليبلغ رحمة اهلل 

تعاىل املتمثلة يف الإ�شالم لغري امل�شلمني..

ول نن�شى يف هذا ال�شدد جهد املواطنني واملقيمني 

حيـــث كان لتفاعلهم مع اللجنة العام املا�شي اأثرا 

كبري يف زيادة حالت اإ�شهار الإ�شالم..

نختم بقولنا (اللهم بارك يف هذه اللجنة املباركة.. 

لتكون �شبيـــالاً لكل من حاد عن الطريق، فت�شيئه 

له فيدخل يف رحمة اهلل عز وجل)..

Name P4E Support Group 
INC

Bank Central Credit Union

IBAN (Transit #00646) 
–swift Bic: 
CUCXATTVAN

A/C NO. 8203382

Address 421 nugget Ave 
unit 8 scarborough 
Ontario Canada 
(mis418)

Currency CAD

For As an assistance 
extended by IICO
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مهتدون يف �لكويت
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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�شمـــي عبدالرزاق فيـــالن الندوي، 

تخرجت من كلية دار العلوم بكريال، 

ثـــم تخرجـــت مـــن جامعـــة امللـــك 

عبدالعزيـــز بـــن �شعـــود بالريا�ـــص، 

ومعهد اللغة العربية لغري الناطقني 

بها، ثم ح�شلت على درجة المتياز 

منه ودخلت كلية الرتبية ق�شم اللغة 

العربية يف نف�ص اجلامعة، ثم رجعت 

للهنـــد ودر�شـــت يف كليـــة الدعـــوة 

واأ�شـــول الدين، وتخرجـــت بدرجة 

ا يف الكلية-   امتيـــاز، ثم عملت معيداً

ق�شم البنات ملدة ثالث �شنوات.

يف ذلـــك الوقت جـــاء املديـــر العام 

للجنـــة التعريـــف بالإ�شـــالم جمال 

ا للهنـــد وعر�ص عليَّ  ال�شطـــي زائراً

العمل يف جلنـــة التعريف بالإ�شالم 

وجئت عـــام 2000م وعملت داعية 

بلغة املاليامل باللجنة.

قمـــت بعمـــل كثـــري مـــن الأن�شطـــة 

اجلاليـــة  اأن  خا�شـــة  والربامـــج، 

الكريلويـــة تتميز بكـــرثة مثقفيها، 

وكانت ح�شيلة هذه الأن�شطة اإ�شهار 

اإ�شـــالم 500 �شخ�ص منذ اأن عملت 

باللجنة.

ومن حـــالت اإ�شهار الإ�شـــالم التي 

تاأثـــرت بها ذلك ال�شائـــق الذي كان 

وكان  ـــا،  خياطاً الأ�شـــل  يف  يعمـــل 

ـــا يف الدعـــوة بعـــد اإ�شالمه،  ن�شيطاً

حتـــى اإنه قد اأ�شلم علـــى يديه اأكرث 

ـــا، والآن عـــاد اإىل  مـــن 15 �شخ�شاً

الهند ويعمل موؤذناًـــا، وكذلك هناك 

�شخ�ص اآخر يدعى عبدالتواب متهم 

يف 50 ق�شيـــة قتل بالهند، ففر من 

الهنـــد، وجاء اإىل الكويـــت متخفياًا، 

وهنـــا در�ـــص الإ�شـــالم، فاقتنع به، 

والآن هو يعمل بال�شعودية يف اإحدى 

ال�شركات.

واأقـــول للم�شلمني: الدعوة ل حتتاج 

ا، لأن الدين  اإىل اأن تكون عاملا كبرياً

املعاملة، فتعامـــل مع غري امل�شلمني 

معاملـــة ح�شنـــة، وعندهـــا �شتجـــد 

النا�ص تاأتـــي اإىل الإ�شالم، اأما غري 

امل�شلمني فاأقول لهم: اإن هذا الدين 

ي�شر ولي�ص ديـــن ع�شر ويحل جميع 

م�شـــكالت احلياة، ولذلك اأقول لهم 

ادر�شـــوا الإ�شالم وفكروا فيه بذهن 

متفتح، وادر�شوا الإ�شالم من القراآن 

وال�شنة ل من غريهما.

ا�شمـــي فاطمـــة حلميـــة ن�شـــور، �شريلنكيـــة 

للعلـــوم  الرابعيـــة  كليـــة  خريجـــة  اجلن�شيـــة، 

ال�شرعيـــة، حا�شلة على عـــدة دورات يف اللغة 

العربية وكثري مـــن الدورات ال�شرعية، وعملت 

فى جلنة التعريف بالإ�شالم منذ عام 2008.

ا مـــن الأن�شطـــة واملحا�شـــرات،  قدمـــت كثـــرياً

و�شاركـــت فـــى رحـــالت احلـــج والعمـــرة التي 

ت�شريهـــا اللجنـــة ب�شحبة املهتديـــات، واأدر�ص 

املهتديـــات اجلدد مبـــادئ الإ�شـــالم، كما اأقوم 

بالتدري�ـــص يف الـــدورات ال�شرعية التي تقيمها 

ا دعويًّا  اللجنة للمهتديات، ونفذت 290 ن�شاطاً

خارجياًـــا لغـــري امل�شلمـــني واأثمـــر 700 حالـــة 

اإ�شهار.

واأذكـــر اأن هناك حـــالت اإ�شهـــار اإ�شالم كثرية 

ا، ومنها حالـــة مهتدية لديها  كانت موؤثـــرة جدًّ

ابنة عمرها 8 �شنـــوات معاقة ل تتكلم، وكانت 

هـــذه املهتديـــة تقـــول: اأمتنـــى اأن اأ�شمـــع كلمة 

»مامـــا« منهـــا، فقلت لها: ادعـــي اهلل عز وجل 

با�شمـــه »ال�شايف«، ففعلت، فما كان منها اإل اأن 

تتعجـــب لنطق ابنتها املعاقـــة بكلمة »ال�شايف«، 

فا�شتد تعلقها با�شم اهلل ال�شميع ال�شايف.

ون�شيحتـــي لـــكل م�شلم اأن يكون قـــدوة ح�شنه 

باأخالقه ليتاأثر بـــه غري امل�شلم، واأن�شح امل�شلم 

اجلديد بالتـــزود بالعلم ال�شرعي، واأن�شح غري 

امل�شلـــم باأن يتقبل التعريف بالإ�شالم وينظر يف 

القراآن وال�شنة.

الداعية عبدالرزاق فيالنالداعية فاطمة حلمية



�إعد�د: نايف فار�س
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م�صاهري �هتدو�

عددهم بالع�صر�ت، رجاًل ون�صـــــــاء، �صبية و�صباًبا، و�صل بع�صهم �إىل 

�لقمة.. تاأملو� �لإ�صالم فوجدو� فيه �لن�صر�ح و�لطمئنان.. تقربو� 

منه فوجدو� فيه �لقوة و�لعزمية و�لعدل و�حلرية و�لأمان.

�نفرجت �أ�صـــــــاريرهم بعـــــــد �أن �هتدو� �إىل �لطريـــــــق �لأقــــوم، �نطالًقا 

{ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ـــــــى:  تعالـــ قولـــــــه  مـــــــن 

ڃڃڃڃچچچ   ڄ  ڄ 
ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڇڇڇڇڍ   
ک  ک  ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈ  
کگ  گ  گ  گ  ڳ   }.. �جتازو� م�صـــــــافات 
�ل�صـــــــك و�ليقـــــــني و�خلري و�ل�صـــــــر حتى و�صـــــــلو� �إىل بـــــــر �لأمان بعد 

�عتناقهم �لإ�صالم فاأخرجو� �أنف�صهم من �لظلمات �إىل �لنور... 

 ن�شـــاأ يف بيئـــة م�شيحيـــة بروت�شتانتيـــة مت�شـــددة، تاأثـــر بالفل�شفـــة 

الوجوديـــة، حيث العتقاد الكامل بكون املعتقدات خرافية لي�ص اإل، 

ان�شهـــر يف عامل الالوجـــود والالاأ�شياء، حيث املتعـــة واللهو واللعب 

دون جزاء، لكنه �شرعان ما اكت�شف لذة الإ�شالم وحالوة ال�شهادتني 

بعـــد م�شاهدتـــه �شعادة امل�شلمـــني الكبرية بهذا الديـــن رغم فقرهم 

ال�شديد.

يقـــول روجيه دوباكييه يف حوار له مع �شحيفة »جورنال دي جنيف« 

ال�شوي�شريـــة: كان لـــدي تاأثـــر كبـــري بالفل�شفـــة احلديثـــة، ل �شيما 

الوجوديـــة منها، وكنت اأعتقد علـــى الدوام اأن الأديان خرافات لي�ص 

اإل، لكننـــي ولعملـــي يف مهنـــة ال�شحافة �شافـــرت اإىل اأكرث من بلد 

ا من ال�شويد حتى ال�شرق الأو�شط، واأثناء تلك التنقالت كنت  منطلقاً

اأكت�شف مرات ومرات مدى تعا�شة الب�شر رغم التقدم والرخاء الذي 

يعي�شـــون فيـــه، يف حني اكت�شفـــت نقي�ص ذلك عندمـــا �شافرت اإىل 

بع�ص الـــدول الإ�شالمية يف ال�شرق الأو�شط، حيث وجدت امل�شلمني 

رغم فقرهم ال�شديد ي�شعرون ب�شعادة غامرة مقتنعني مبعنى احلياة 

التـــي يعي�شونها، وكانت هذه املالحظة هي التـــي جعلتني اأفكر مليًّا 

يف احليـــاة التي اأعي�شها واأتاأملها علـــى الدوام بعد مالم�شتي هذين 

النقي�شني: الغنى والتعا�شة.. الفقر وال�شعادة.

كنـــت اأ�شاأل نف�شي: ملاذا ي�شعر امل�شلمون ب�شعادة تغمر حياتهم برغم 

فقرهـــم وتخلفهم؟! وملاذا ي�شعر ال�شويديون بالتعا�شة وال�شيق برغم 

�شعـــة العيـــ�ص والرفاهية والتقـــــدم الذي يعي�شون فيه؟! حتى بلدي 

(�شوي�شـــرا) كنت اأ�شعر فيه بنف�ص ما �شعرت به يف ال�شويد، رغم اأنه 

بلـــد ذو رخـــاء، وم�شتـــوى املعي�شة فيه مرتفع، حينهـــا وجدت نف�شي 

يف حاجـــة ما�شة لأن اأدر�ص الديانات، خا�شة ال�شرقية منها، وبداأت 

ا لعدم اإجابتها عن  بدرا�شة الديانة الهندو�شية التي مل اأقتنع بها كثرياً

ت�شاوؤلتـــي املتعددة واملثرية، واجتهت للغر�ـــص نف�شه لدرا�شة الدين 

الإ�شالمـــي الـــذي �شرعان ما �شـــدين اإليه حينما وجـــدت فيه ما ل 

ا وعلمت حينها  يتعار�ص مع الديانات الأخرى، بل اإنه يت�شع لها جميعاً

اأنه خامت الديانات ال�شماوية.

روجيه دوباكييه.. 
المفكر الوجودي الذي أعلن 
إسالمه بسبب سعادة المسلمين 
رغم فقرهم الشديد

وي�شيـــف دوباكييه: اأخـــذت احلقيقة تزداد 

يقيناًـــا لـــدي بات�شـــاع قراءتـــي لهـــذا الدين، 

ا بعد اطالعي  حتى ر�شخت يف ذهنـــي متاماً

على موؤلفـــات الفيل�شوف الفرن�شي املعا�شر 

رينيـــه جينـــو الذي اعتنـــق الإ�شـــالم بدوره 

بعـــد اكت�شاف هذا الديـــن و�شماحته وعدله 

واإن�شافـــه، فاكت�شفـــت اأن الإ�شـــالم يعطـــي 

معنـــى للحياة على عك�ـــص احل�شارة الغربية 

واأديانها التي ت�شيطر عليها املادية ول توؤمن 

بالآخرة بقدر اإميانها بهذه الدنيا فقط.

�صكينة �لقلب

بداأ دوباكييه كلما تعمق يف قراءة تعاليم الدين 

ا به، فعمق  الإ�شالمـــي يزداد قرباًـــا والت�شاقاً

من زياراته اإىل ال�شرق الأو�شط لي�شاهد من 

جديد معـــامل هذا الديـــن ويكت�شف خاللها 

خلو هـــذه املجتمعات امل�شلمـــة من الأزمات 

الأخالقية التي تغزو الغرب، حيث النحالل 

والف�شاد واخلمر وحلم اخلنزير، تلك احلياة 

التي تدفع بكثريين اإىل النتحار والهروب من 

ماآ�شيها بعد تعاطيهـــم املخدرات و�شعورهم 

اليقينـــي بعدم قيمة احليـــاة، ويف هذا يقول 

»كنت اأ�شعر على الدوام بعدم اإميان ال�شباب 

الغربـــي بقيمة احليـــاة وقيمـــة اأنف�شهم، بل 

كنـــت على يقني دائم باأنهـــم ل يعلمون �شيئاًا 

عنهـــا نظـــري انغما�شهـــم يف اللهـــو واملجون 

طـــوال الوقت، وبالتايل كنت اأجد لهم العذر 

بعد �شماعي اأو م�شاهدتي حلالت النتحار 

املتكررة التي حتدث لهم، والتي قلما �شمعت 

عنها اأو راأيتها يف املجتمعات الإ�شالمية التي 

يحرم دينهـــا الإ�شالمي قتل النف�ص، واأيقنت 

(بعـــد رحالت متوا�شلة لل�شرق الأو�شط) اأن 

الإ�شـــالم يب�شـــط ال�شكينة يف النف�ـــص، واأن 

احل�شـــارة الغربية مباديتهـــا تقود اأ�شحابها 

اإىل الياأ�ص، كونهم ل يوؤمنون باأي �شيء، كما 

تبني يل اأن الأوروبيني مل ولن يدركوا حقيقة 

الإ�شالم لأنهم وبب�شاطة تامة يحكمون عليه 

مبقايي�شهم املادية«. 

�ل�صهادتان.. بد�ية �لنور

وي�شتطـــرد دوباكييـــه عن حلظـــات اإ�شالمه 

بالقـــول »كان اأول �شيء جذبني اإىل الإ�شالم 

هـــو ب�شاطـــة امل�شلمـــني وح�شـــن معاملتهـــم 

وكرمهـــم، وهـــي اأخالق لي�شـــت موجودة يف 

الديانـــات الأوروبية التـــي عاي�شتها ل�شنوات 

طـــوال ووجدتها فقط يف الديـــن الإ�شالمي 

الذي جمع كل �شيء فيه، وبداأت اأدرك مالمح 

واأ�شرار هذا الدين بعد �شماعي مرات عديدة 

لل�شهادتـــني من طرف بع�ـــص الأفراد الذين 

عاي�شتهـــم اأو من جراء �شـــوت الأذان الذي 

يرتدد خم�ص مرات يف اليوم الواحد، وينطق 

بهما يف كل مرة، واكت�شفت من خالل اأ�شهد 

ا ر�شـــول اهلل  اأن ل اإلـــه اإل اهلل واأن حممـــداً

اكتمـــال هذا الدين، حيـــث ارتباط كل �شيء 

فيه بالقـــراآن وال�شنة، و�شعرت كلما �شمعتها 

باأن الإن�شان ميكن اأن يتاأمل يف هذه ال�شهادة 

طوال حياته دون اأن ي�شيبه امللل اأو الياأ�ص اأو 

القنوط، فال�شهادة تقول ل اإله اإل اهلل، وهذا 

يعني اأنه لي�ص هنـــاك حقيقة نهائية ودائمة 

�شـــوى اهلل، اأما الفل�شفة احلديثة فتقول اإنه 

لي�ـــص هناك حقيقة �شـــوى هذه الدنيا، ذلك 

مـــا تقوله الفل�شفـــة الوجودية وغريها، وقد 

ده�شت لأن الإ�شالم يعرب عن احلقيقة التي 

تنا�شاها العلم والفل�شفة احلديثة«.

ثـــم ي�شتطرد يف حديثه بعد حلظة تاأمل اإىل 

بعيـــد ليقـــول »لقد تاأثـــرُت بالقـــراآن الكرمي 

ا عندما بداأت اأدر�شه، وتعلمُت وحفظُت  كثرياً

بع�ـــص اآياته.. واحلمد هلل فاأنـــا اأ�شتطيع اأن 

اأقـــراأ فيـــه، لكن هنـــاك بع�ص الآيـــات التي 

ا كالآيـــة الكرمية: {ڦ   ت�شتوقفنـــي كثـــرياً

ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ     ڦ   ڦ  
ڃ  چ  چ}، وقــــولـــــــــه تعـــاىل: 
{ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مبىب}، 

حينهـــا مل اأجد غ�شا�شة يف اإعالن اإ�شالمي 

على املالأ.

ا يف اأمور حياته حتى و�شل  بقي دوباكييه حائراً

بـــه املطـــاف اإىل اململكة العربيـــة ال�شعودية 

واأعلـــن اإ�شالمـــه فيها بعد فـــرتة طويلة من 

التمعن والتمحي�ص لهذا الدين الذي اأدركه، 

واأدرك �شنوات حياتـــه الطويلة التي عا�شها 

يف الظلمـــات، ووجد بالتايل اإجابات �شافية 

لأ�شئلتـــه التي طـــرق معها اأبـــواب الديانات 

املختلفـــة قبل اأن يجد لهـــا الدين الإ�شالمي 

الإجابـــات ال�شافية والكاملة، ويف هذا يقول 

دوباكييه »لقد اأح�ش�شت منذ اللحظة الأوىل 

التـــي اأعلنـــت فيهـــا الإ�شالم ونطقـــت فيها 

ال�شهادتني اأن داخلي قد �شع بالنور الأبي�ص 

الفاتـــن بعد اأن ا�شتوقفنـــي الظالم ل�شنوات 

عديـــدة، واأح�ش�شت اأن الفـــراغ الكبري الذي 

�شكنني قد امتالأ للتو، واأخذت اأ�شعر باأن من 

واجبي اأن اأخرج هـــذا النور اإىل العلن واإىل 

الآخريـــن الذين �شكنوا وي�شكنون يف غياهب 

ا اإىل موطني �شوي�شرا  الظلمات، وعدت �شريعاً

واأخـــذت يف اإعالن اإ�شالمي للجميع، لأنه مل 

يكن هناك مربر لإخفائه وبداأت ن�شر عديد 

من املقالت عـــن الإ�شالم و�شماحته وعدله 

وحريتـــه، بغيـــة تغيري ال�شـــورة التي ر�شمها 

الغـــرب حول هذا الديـــن وغر�شها يف عقول 

ال�شبـــاب، وكان اأول لقاءاتـــي مـــع �شحيفـــة 

»جورنال دي جنيف« و�شحيفة »جازيف دي 

لـــوزان« ال�شوي�شرية التي عمـــدت اإىل ن�شر 

حوارات طويلة ون�شر بع�ص املخت�شرات من 

الكتب التي تتنـــاول مو�شوعات اإ�شالمية اأو 

�شخ�شيات هامة اأعلنـــت اإ�شالمها، بل اإنني 

اأخذت بجل كتاباتي اأدافع عن ق�شايا الإ�شالم 

وامل�شلمـــني لأمهد الطريق لالآخرين لالجتاه 

ا«. اإىل الإ�شالم والدخول فيه اأفواجاً

اأول ما جذبن���ي اإلى 
الإ�ض�����لم ب�ض����اطة 
امل�ضلم���ني وح�ض�����ن 
معاملته����م وك��رم�هم
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حلظات �لهد�ية

حممد طه خاطر

يقـــول اهلل �شبحانه وتعـــاىل: {ٿ  ٿ  

ڤ   ڤ        ٹ     ٹ   ٹ   ٹ        ٿ  
ولـــو  ڦ}،  ڦ   ڦ    ڤ   ڤ  
نظرنـــا يف الت�شريع الإلهي لهذه الآيات جند 

اأن اهلل �شبحانـــه وتعاىل فر�ـــص ال�شيام يف 

جمملة ل�شالح عبيده رحمة بهم، ففي بداية 

الآيـــات جند اأن الهدف الأ�شمى من ال�شيام 

{  ڦ  ڦ}  قولـــه  يف  التقـــوى  هـــو 

اأي حتـــى ترزقـــوا عوامـــل التقـــوى والفالح 

التـــي تـــوؤدي اإىل الفوز باجلنـــة، وكذلك يف 

فري�شـــة ال�شيـــام وطبيعـــة تاأديتـــه بالن�شبة 

ڄ}  {ڄ   امل�شلمـــــــــة  للب�شريـــة 

ا وهي اأيام ال�شيام،  تقليل حلجم الــــ30 يوماً

مع اأنهـــا عظيمة يف الأجر والثـــواب، وراأفة 

ورحمـــة بنا اأيام الإفطار للمري�ص وامل�شافر، 

ڃ   ڃ     ڃ      ڄ   ڄڄ   {ڄ  

ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ      
ژ   ڈ   ڈ   ڎڎ   ڌ   ڌ    ڍ  
گ             گ   گگ   ک    ک   ک   ڑک   ڑ    ژ     

ڳ  }. 
رحمـــة مـــا بعدهـــا رحمـــة يف هـــذه الآيات 

الكرميـــات، تاأتي مـــن رب رحيـــم وكاأن اهلل 

�شبحانه وتعاىل يقول يا عبادي »اأنا الرحمن 

الرحيـــم« فال خـــوف عليكم فيمـــا فر�شت، 

فـــال حرج على املري�ص، ول على امل�شافر اأن 

يفطر فاأي رحمة بعد هذه الرحمة. 

من جانب اآخر ويف وقت اآخر واآية اأخرى يرى 

اهلل �شبحانه وتعاىل عباده يف حاجة لق�شاء 

حاجاتهم من ن�شائهم فياأتي الت�شريح الإلهي 

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ     } قولـــه  يف 

ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پپ   پ    
ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   ٺ  
ڤ     ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ  
ڄ   ڄ   ڄ   ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ  
چ   چ      چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ  
ڇڇ  ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  
ک   ک   ک   ڑ   ژڑ    ژ   ڈ   ڈ  
ڳ   ڳ    گ   گ   گ       کگ  
ڳ   ڳ  }، لقـــد انتهى الأمر ال�شاق 

بالن�شبة لكم عبادي، لي�ص هناك مانع من اأن 

تاأتوا ن�شاءكم وزوجاتكم الالتي اأحللن لكم. 

اهلل اهلل يف رحمة اهلل، ما اأجلها من رحمة! 

ومـــا اأعظمها! فلننظـــر اإىل معـــاين الآيات 

الكرميـــات {ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   

ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ  
ڄ   ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    
چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ  
چ}، وهنـــا ننظــر اإىل معنــــــى {ٹ  
ٹ} ولي�شت الآية هنا للتوبة فقط اإمنا 
توبـــة و�شفقـــة ورحمــــــــــة، {ٹ  ٹ} 

والعفو هو غاية الت�شريح مبا يريح الأنف�ص، 

ولو تاأملنا اأحاديث النبي ] يف كل ما ذكره 

عـــن ال�شيـــام جنـــد اأن فيه ما هـــو م�شلحة 

للعبـــد يف الدنيـــا والآخـــرة، يقـــول الر�شول 

] يف حديثـــه »�شوموا ت�شحوا«.. نعم فقد 
اأثبـــت علماء الطـــب يف القدمي واحلديث اأن 

ال�شيام هو اأنفع عالج لبني اآدم يف كل اأنواع 

الأمرا�ـــص وي�شهد على ذلـــك غري امل�شلمني 

�شهـــادات ر�شميـــة وموثقة طبيًّـــا، فالبع�ص 

منـــا يذهـــب حني مير�ـــص اإىل طبيـــب وقد 

يكـــون هذا الطبيب غري م�شلم واإذ به ي�شف 

عالجه بـــاأن ين�شـــح املري�ـــص بال�شيام ملدة 

ثـــالث اأيـــام اأو غري ذلك، فقد قـــال لنا هذا 

حبيبنا حممد ] قبل 1400 عام.

ومـــن النواحي الإميانية فـــاإن �شهر رم�شان 

فيـــه ليلة خري من األـــف �شهر، وكذلك الذي 

يـــوؤدي فيه فري�شة كمن اأدى �شبعني فري�شة 

فيما �شواه، األي�ص ذلك ف�شالاً من اهلل ورحمة 

بنـــا! فال�شريعة الإ�شالمية جـــاءت من اأجل 

ا يرجع  حيـــاة الب�شريـــة، واملتاأمل فيهـــا جيداً

بـــكل ما جاء به الإ�شالم من فرائ�ص واأحكام 

اإىل معنى قـــول اهلل تعاىل {ک  ک  

گ         گ  گ}، فهذا اخلطاب اإلهي من 
رب الكون ورب اخلالئق كلها. 

فيـــارب نظـــرة بعـــني ر�شاك جتعـــل الكافر 

وليَّـــا.. ونظرة من بحـــر جودك متالأ الأر�ص 

ريَّا.

هذه هي 
عظمة 

رحمة اهلل 
للصائمين!

فيارب نظ��رة بعني 
ر�ض��اك جتعل الكافر 

وليَّا.. 
ونظرة من بحر جودك 

ا مت�لأ الأر�س ريَّ



عـــن املقداد بن معد يكرب ر�شـــي اهلل عنه قال: �شمعت ر�شول اهلل 

ا من بطنه، ح�شب الآدمي لقيمات  ] يقول: ما مالأ اآدمى وعاءاً �شرًّ
يقمـــن �ُشلبه، فاإن غلبت الآدمي نف�شه، فثلث للطعام، وثلث لل�شرب، 

وثلث.

ق�ّشم هذا احلديث النبوي “معدة” الإن�شان اإىل ثالثة اأثالث، ون�شح 

بـــاأل يزيد الطعام وال�شراب عما ميالأ ثلثي املعدة، وبذلك ين�شح اأن 

يرتك املرء الثلث املتبقي خالياًا..  فهل لهذا التق�شيم حكمة �شحية؟ 

ا وحديثاًا هذا التق�شيم، وهذا  نعم، لقد اأّيد الأطباء والباحثون قدمياً

النظام يف حماية املعدة من التلف، ووقاية اجل�شم من العطب، وقد 

�شـــرح غري واحد من علماء امل�شلمني هذا احلديث النبوي برواياته، 

ومنهـــم ابن القيم الذي قال: ومراتب الغـــذاء ثالثة.. اأحدها مرتبة 

احلاجـــة، والثانيـــة مرتبة الكفايـــة، والثالثة مرتبـــة الف�شلة’ فاأخرب 

النبـــي اأنه يكفيه لقيمـــات يقمن �شلبه، فال ت�شقط قوته ول ت�شعف 

معهـــا، فاإن جتاوزهـــا فلياأكل يف ثلث بطنه، ويدع الثلث الآخر للماء، 

والثالث للنف�ص.

ملـــــــاذ� يجـــــــب �أن يحافظ �ملـــــــرء على ثلث �ملعـــــــدة فارغا من 

�لطعام و�ل�صر�ب؟

الإجابـــة وردت يف احلديـــث النبوي ال�شريف، وهـــي: »لنف�شه«، فهل 

اأو�شح العلم احلديث عالقة التنف�ص باملعدة؟ نعم، فاحلجاب احلاجز 

ميثـــل الأر�شية للتجويف ال�شـــدري، وال�شقفيـــة للتجويف البطني، 

وميكـــن للتجويـــف ال�شـــدري اأن يت�شـــع بف�شل ما له مـــن ع�شالت، 

ا  وبات�شاعـــه يتغري و�شع اأو مكان احلجـــاب احلاجز، وبات�شاعه اأي�شاً

ينخف�ـــص ال�شغط بداخـــل التجويف البطني.. كمـــا يرتفع ال�شغط 

بداخـــل القف�ص ال�شـــدري وينخف�ـــص، حتى يتم حـــدوث العمليات 

احليويـــة الالزمـــة للتنف�ص، من �شهيـــق وزفري، وما يرتتـــب عليهما 

مـــن ا�شتخال�ص الإن�شـــان لغاز الأك�شجني وطرده لغـــاز ثاين اأك�شيد 

الكربون وكميات من املاء الزائد عن احلاجة. 

واإذا امتـــالأت املعـــدة فاإنها ت�شطر احلجاب احلاجـــز اإىل الرتفاع، 

في�شيـــق القف�ص ال�شدري، واإذا اأراد اأن يت�شع وجد �شعوبة، في�شعر 

املـــرء ب�شيق التنف�ص، ولذلك فمن الأف�شـــل اأن يحافظ امل�شلم على 

ـــا، حتى يعمـــل احلجاب  ثلـــث املعـــدة فارغاً

احلاجز بحرية، وميار�ص القف�ص ال�شدري 

مهامـــه بكفاءته املعتـــادة، في�شـــري التنف�ص 

�شريتـــه الطبيعية.. اأمـــا اإذا اتبـــع الإن�شان 

�شهوة البطـــن، وترك لنف�شـــه العنان، واأكل 

لهـــا ما ت�شتهيه، حتـــى امتالأت معدته، فاإنه 

�شيعّر�ـــص جهازه التنف�شـــي لالإرهاق، وقلبه 

لالإجهـــاد، و�شي�شاب ب�شعف الذاكرة، وقلة 

ا  الرتكيز، لأن املعدة اإذا امتالأت �شحبت دماً

ا من الدماغ من اأجل تن�شيط حركتها،  كثـــرياً

وهـــو مـــا يـــوؤدي اإىل انخفا�ـــص اأداء مراكز 

الدماغ، ومنها مركز الذاكرة، ويف هذا يقول 

اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب ر�شي اهلل 

عنه: من قّل اأكله �شفا فكره.. وحني متتلئ 

املعدة يـــزداد معدل �شربـــات القلب، فيقل 

معدل التنف�ـــص، ويرتفع احلجاب احلاجز- 

كمـــا اأ�شرنـــا– في�شعـــب علـــى الرئتـــني اأن 

تتمددا، وي�شعب امتالوؤهما بالهواء، في�شعر 

املرء ب�شعوبة يف التنف�ص!

لبه  حول قوله ]: لقيمات يقمن �صُ

يف روايـــة للحديـــث النبـــوي الـــذي نعي�ـــص 

برحابـــه جملـــة »غلب الآدمـــي نف�شه«، ويف 

روايـــة اأخـــرى فـــاإن كان ل حمالـــة، وهمـــا 

تفيدان اأن مـــلء الثلث الأول بالطعام وملء 

الثلث الثاين باملاء ل يكون اإل عند ا�شتحالة 

الكتفـــاء باللقيمـــات، كاأن يكـــون املـــرء يف 

وليمة، وقد ا�شطره �شاحبها، اأو اأ�شحابها 

اأن يـــاأكل، كمظهـــر من مظاهـــر ا�شتح�شان 

الطعـــام املقـــدم لـــه، اأو ك�شكل مـــن اأ�شكال 

الهتمام ب�شاحب، اأو اأ�شحاب، الوليمة. 

فهل اللقيمات، يف غري هذه احلالة واأمثالها، 

تكفي ج�شم الإن�شان الطبيعي؟ نعم، تكفيه، 

فال�شائـــم مثـــالاً اإذا اأفطر بربـــع رغيف من 

اخلبـــز، واأربـــع مالعـــق مـــن الفول به 

ملعقة من الزيـــت، وبي�شة، 

وكـــوب لنب حملى 

بال�شكـــر، فاإنـــه- كما اأح�شـــى وقدر خرباء 

ا حراريًّا،  التغذيـــة– يح�شل على 642 �شعراً

وهـــذا يكفيه، اإذ اإن ج�شمه يتطلب يف وجبة 

الإفطـــار 600-700 �شعـــر حـــراري، اأمـــا 

اإذا تنـــاول ال�شائم يف وجبـــة اإفطاره قطعة 

مكرونـــة، اأو ما يقوم مقامها، وربع دجاجة، 

وكمية قليلة من البطاط�ص املقلية و�شالطة 

(حبـــة طماطـــم وحبة خيـــار وملعقة زيت)، 

و�شـــرب كوباًا مـــن ال�شاي املحلـــى بال�شكر، 

ثـــم تناول حبتني مـــن الفاكهة، ثم قطعة من 

احللـــوى، فاإنـــه يح�شل علـــى 1306 اأ�شعار 

حراريـــة.. واإذا ح�شـــل ال�شائم على1306 

اأ�شعـــار حراريـــة بوجبـــة الإفطـــار، وكذلك 

ا حراريًّـــا بوجبة ال�شحـــور فاإنه  642 �شعـــراً
يكـــون قد ح�شل علـــى احتياجـــات ج�شمه 

من ال�شعـــرات احلرارية يوميًّا تقريبا.. ويف 

غري اأيام ال�شيام ميكنه توزيع الكميات على 

الوجبـــات الثالث يوميًّا ويزيـــد قليالاً حتى 

يح�شـــل على كمية مـــن ال�شعرات احلرارية 

تقدر بنحو 1800-2000 �شعر.

 حديـــث الثلـــث تنبـــه اإليه غـــري امل�شلمني، 

فاأخذوا به، حتى اإنـــك لتطالع على جدران 

ق�شم الأمرا�ص الباطنية باأحد م�شت�شفيات 

اأملانيا عبارة »ُكْل يف جزء من املعدة، وا�شرب 

يف جزء، واترك جزءاًا خالياًا.

هل من �ل�ُصنة �لإفطار على لنب؟

معظـــم الأحاديـــث النبوية التـــي تدعو اإىل 

التعجيـــل بالفطر حني تغرب ال�شم�ص تذكر 

الإفطـــار على متر اأو ماء، ولكن ابن خزمية 

يـــروي يف �شحيحـــه حديثاًـــا عـــن �شليمـــان 

ـــا اإىل ر�شول اهلل ] ورد  الفار�شـــي مرفوعاً

ا كان مغفرة لذنوبه  فيه: من فطر فيه �شائماً

وعتق رقبته من النار، 

وكان لـــه مثل اأجره من غـــري اأن ينق�ص من 

اأجره �شيء.. قالوا : يا ر�شول اهلل لي�ص كلنا 

يجد ما يفطر ال�شائم، قال ]: يعطي اهلل 

ا على مذقة لنب  هذا الثواب ملن فّطر �شائماً

ا  اأو مترة اأو �شربة ماء، ومن اأ�شبع فيه �شائماً

�شقاه اهلل من حو�شي �شربة ل يظماأ بعدها 

حتى يدخل اجلنة.

هكذا عرفنا اأنه قـــد ورد ن�ّص يف ال�شحيح 

يذكـــر ف�شـــل الإفطـــار علـــى لـــنب، اإ�شافة 

اإىل ورود التمـــر واملـــاء، فهـــل يفيـــد اللـــنب 

ال�شائم حـــني يبداأ به، قبل اأن يتناول وجبة 

اإفطـــاره؟ نعم، لأن اللنب �شهل اله�شم �شريع 

المت�شا�ـــص والتمثيـــل داخـــل اجل�شم، كما 

اأنـــه ل يرتك ف�شـــالت بعد ه�شمه تنوء بها 

الكلى، كما اأنه ل يزيد من حمو�شة اجل�شم 

لأنه يحتـــوي جمموعة من املـــوارد الالزمة 

للج�شم، وبكميات منا�شبة. 

وال�شائـــم بعـــد �شربه اللنب ي�شعـــر بال�شبع، 

ا لحتوائـــه عن�شر البوتا�شيـــوم، وهو  نظـــراً

عن�شـــر لزم لتـــوازن كمية املـــاء املوزعة يف 

خاليـــا اجل�شـــم وخارجها، وهـــو كذلك من 

العنا�شـــر املهمة التي توجـــد برتكيز داخل 

اخلليـــة، وهـــو مهـــم يف عمليـــات حيويـــة 

للع�شـــالت والدمـــاغ، وهـــذه الكميـــة مـــن 

اللنب تفيـــد يف اإمداد اجل�شـــم بالبوتا�شيوم 

يف حالت نق�شه، وعنـــد نق�ص الربوتينات 

وعقب اجلوع ال�شديد، كما يحدث لل�شائم، 

وعنـــد تنـــاول اللنب، فـــاإن اجل�شـــم يح�شل 

علـــى كميـــة البوتا�شيـــوم املفقـــودة، فتتنبه 

حركة الأمعـــاء، وتن�شط ل�شتقبال الطعام 

وه�شمه.

حديث الثلث 

أو حديث اللقيمات
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�لإعجاز �لعلمي

�أ. د. كارم �ل�صيد غنيم

اأ�شتاذ بجامعة الأزهر - ع�شـو املجلـ�ص الأعلـى لل�شـوؤون الإ�شالمية

اأحد م�ضت�ضفيات اأملانيا ُكتب على 
جدرانها  »ُكْل يف جزء من املعدة 
وا�ضرب يف جزء واترك جزًءاآ فارغًا«



الإ�شـــالم ر�شالـــة عامليـــة �شاملـــة لـــكل زمان 

ا،  ومكان، حتمل يف طياتها اخلري للب�شر جميعاً

قال تعاىل: { چ  چ  چ  ڇ  ڇ   

ڌ}،  ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ  
فهـــذا الدين هـــو متام النعمـــة لالإن�شان، ومن 

متامها الركن الثالـــث من اأركان الإ�شالم وهو 

ال�شيام الذي جعله اهلل عز وجل عمالاً تعبديًّا 

ا له �شبحانه وتعاىل واأفرده بخ�شو�شية  خال�شاً

اجلزاء.

ـــا بعد يوم تثبـــت الدرا�شـــات والأبحاث  ويوماً

عظمـــة الر�شالـــة املحمديـــة، مـــن خالل ما 

تقدمـــه مـــن نتائج نـــرى فيها اإعجـــاز هذه 

الر�شالة وربوبيتها، ومن هذا الدرا�شات ما 

يتعلق بال�شيام.. ويف هذا العدد ن�شتكمل 

ما بداأنـــاه يف العدد ال�شابق من درا�شات 

واأبحـــاث حـــول ال�شيام، وكيـــف تتجلى 

عظمـــة ورحمـــة اهلل بنا حينمـــا فر�ص 

لنا ال�شيام بهـــذه الكيفية، و�شدق اهلل 

العظيـــم: { ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  

ۈ  ٴۇ   ۋ..} 
�صـــــــيام رم�صـــــــان يزيـــــــد معـــــــدل 

»�ت�س دي �ل« ويخف�س م�صـــــــتوى 

�لكول�صرتول �ل�صيئ يف �لدم

ا  خل�شت درا�شة اإماراتية اأجريت اأخرياً

اإىل اأن ال�شيـــام يوؤدي اإىل زيادة معدل 

الكول�شـــرتول اجليد وخف�ـــص م�شتوى 

الكول�شـــرتول ال�شيـــئ يف الـــدم، الذي 

يرتبـــط باأمرا�ـــص البدانـــة وال�شكـــري 

وارتفـــاع �شغط الـــدم، واأجريت درا�شة 

»اآثار ال�شيـــام خالل �شهر رم�شان على 

م�شتويـــات الكول�شـــرتول يف الدم« على 

يد فريق من اأطبـــاء القلب برئا�شة عمر 

احلالق وعدد من املتطوعـــني، واألقت ال�شوء 

علـــى مو�شـــوع ال�شيام خالل �شهـــر رم�شان، 

اإذ تناولـــت التغـــريات يف م�شتوى الكول�شرتول 

ا واأحد عوامل املخاطر  ا رئي�شاً الذي يعد موؤ�شراً

املرتبطـــة باأمرا�ـــص القلـــب، فيمـــا عر�شـــت 

نتائجهـــا خالل املوؤمتر العاملي لأمرا�ص القلب 

الذي انعقد يف دبي.

ا جميعهم  ا بالغاً و�شملت الدرا�شـــة 37 متطوعاً

قادرون على ال�شيام خالل �شهر رم�شان، حيث 

مت قيا�ـــص كل من موؤ�شر كتلـــة اجل�شم ومعدل 

�شغـــط الدم وم�شتوى الدهـــون قبل اأ�شبوعني 

مـــن بدء �شهر رم�شان يف حني مت اإجراء نف�ص 

هـــذه الفحو�شات مرة اأخرى خـــالل الأ�شبوع 

الرابـــع مـــن �شهر رم�شـــان ثم مـــرة ثالثة بعد 

ثالثة اأ�شابيع على انق�شاء ال�شهر.

وتو�شلـــت الدرا�شـــة اإىل اأن معـــدل م�شتـــوى 

الكول�شـــرتول ال�شيـــئ (ال دي ال) انخف�ـــص 

اأثنـــاء ال�شيام يف رم�شان بينمـــا ارتفع معدل 

م�شتويـــات الكول�شرتول اجليـــد (ات�ص دي ال) 

وهـــو مـــا نتج عنـــه حت�شـــن وا�شـــح يف ن�شبة 

الكول�شـــرتول العـــايل الكثافـــة والكول�شرتول 

املنخف�ـــص الكثافة على الرغـــم من انخفا�ص 

موؤ�شر كتلة اجل�شم.

ويف تعليقـــه على الدرا�شة قـــال عمر احلالق 

يف ت�شريحات اأوردتها وكالة الأنباء الإماراتية 

اإن الدرا�شـــة وفـــرت دليالاً علـــى اأن التغريات 

يف عـــادات واأمنـــاط تنـــاول الطعـــام خـــالل 

ال�شهـــر الف�شيـــل لهـــا يف الواقع اأثـــر اإيجابي 

على م�شتويات الكول�شـــرتول، على الرغم من 

وجود زيادة يف موؤ�شر كتلة اجل�شم �شمن عينة 

الدرا�شة.

واأ�شـــار اإىل اأن الدرا�شـــة حتمل اأهمية خا�شة 

ـــا يف ن�شـــب  يف املنطقـــة التـــي ت�شهـــد ارتفاعاً

الإ�شابـــة بالبدانـــة وال�شكـــري، حيث حققت 

ا خالل املوؤمتر العاملي  ا جدًّ نتائجها قبولاً جيداً

لأمرا�ص القلب الذي انعقد اأخرياًا يف دبي.

واأ�شـــاف الدكتور احلالق اأنه مـــن ال�شروري 

قيا�ـــص م�شتـــوى الكول�شرتول مـــرة كل خم�ص 

�شنـــوات على الأقـــل بالن�شبـــة للبالغني الذين 

تتجاوز اأعمارهم 20 �شنة وب�شكل متكرر لدى 

الذكور فـــوق عمر 35 �شنة والإناث فوق عمر 

45 �شنة.

هل تتاأثـــــــــر هرمونـــــــــــات �جل�صــــم بال�صيام؟

وجـــد الباحثـــون اأن هرمونـــات ال�شـــدة وهي 

الكورتيزول والربولكتني ل تتاأثر بال�شيام، اأي 

اإن ال�شيام حالة �شحية غري جمهدة للج�شم.

 ويف بحـــث قدمه الدكتور فريدون عزيزي يف 

موؤمتر ا�شتانبول ا�شتعر�ص فيه كل الدرا�شات 

التـــي اأجريـــت علـــى الهرمونـــات يف رم�شان، 

فتبـــني اأنـــه مل حتـــدث اأي تبـــدلت تذكـــر يف 

هرمونـــات الغـــدة الدرقيـــة، ومل حتـــدث اأي 

تبـــدلت تذكر يف معـــدلت هرمـــون الذكورة 

 LH ، التو�شت�شـــرتون اأو الهرمونـــات الأنثوية

FSH اأو الربولكتني.
وا�شتنتـــج الباحـــث اأن وظائف الغدد وم�شتوى 

هرمونات الغـــدة النخاميـــة اأو الغدة الدرقية 

اأو هرمونـــات الذكورة والأنوثة مل تتغري خالل 

�شيام رم�شان.

هل يزد�د حدوث �ل�صكتة �لدماغية يف رم�صان؟

�شـــوؤال طرحة باحثون من جامعـــة ا�شتانبول، 

فقد قام هوؤلء الباحثون بدرا�شة 5559 حالة 

�شكتـــة دماغيـــة حدثت خالل الفـــرتة ما بني 

1984 – 1994 واأدخلـــت م�شت�شفـــى جامعة 

ا�شتانبول، وكانت اأعمار هوؤلء املر�شى ترتاوح 

ما بني 17 – 101 �شنة.

وا�شتنتج الباحثـــون يف نهاية بحثهم اأن معدل 

الدماغيـــة مل يختلـــف يف  ال�شكتـــة  حـــدوث 

رم�شان عنه يف الأ�شهر الأخرى، كما اأن ن�شبة 

ا  الوفيات من ال�شكتة الدماغية مل تختلف اأي�شاً

يف �شهـــر رم�شان عنهـــا يف بقية ال�شهور، وقد 

قدم هذا البحث يف املوؤمتر العاملي الثاين عن 

ال�شحـــة ورم�شان، والذي عقـــد يف ا�شتانبول 

يف �شهر دي�شمرب 1997.

واأ�شـــارت درا�شـــة اأخرى من جامعـــة �شليمان 

ا اأ�شيب  دميرييـــل واأجريت على 1579 مري�شاً

بال�شكتـــة الدماغية (ما بني 1991 – 1995) 

اإىل نف�ص النتيجة ال�شابقة، وهي عدم حدوث 

اأي اختالف يف معدل حدوث ال�شكتة الدماغية 

يف �شهر رم�شان عنه يف بقية اأ�شهر العام.

رم�صان و�لذكاء و�لرتكيز

يف ج�شـــم الإن�شان هرمون يطلـــق عليه »مانع 

خروج املاء«، ويفرز هذا الهرمون من الدماغ، 

ويعمـــل علـــى امت�شا�ص املـــاء يف اجل�شم عن 

طريـــق الكليـــة،  ومن العوامل التـــي تزيد من 

اإفـــراز هـــذا الهرمون عدم �شـــرب املاء وكرثة 

التعـــرق... اإلـــخ، ومـــن املعلـــوم اأن ال�شائم يف 

رم�شـــان ميتنـــع عـــن �شـــرب املاء مـــن الفجر 

وحتى الغروب، ومن املفرت�ص اأن م�شتوى هذا 

الهرمون يرتفع يف فرتة ال�شيام.

وقد وجد الباحثون يف بحثني ن�شرتهما جملة 

الالن�شـــت الربيطانيـــة، واأجريـــا علـــى بع�ص 

احليوانات املخربية اأن هذا الهرمون يزيد من 

�شرعة تعلم تلك احليوانات وين�شط ذاكرتها،

 

باحثون: 
وظائف الغدد وم�ست�ى 

هرمونات النخامية 
والدرقية والذكورة 

والأنوثة ل تتغري خلل 
ال�سيام..

ول علقة لرم�ضان 
بال�ضكتة الدماغية
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شهادات ودراسات 
عن األيام الرمضانية



ول يعـــرف بال�شبـــط عالقة هـــذا الهرمون 

بالذاكرة عند الإن�شان، ورمبا ت�شري الأبحاث 

امل�شتقبلية اإىل اأن ال�شيام ل يوؤدي اإىل �شعف 

ذهنـــي اأو قلـــة يف الرتكيز كما يظن البع�ص، 

بل رمبا يح�شن من القدرة على الرتكيز. 

ونود اأن نوؤكد هنا على اأن املق�شود بال�شيام 

هـــو ال�شيـــام ال�شحـــي ولي�ص �شيـــام الذين 

ي�شهرون الليل كله وينامون معظم النهار.

معظم مر�ضى القلب 
ي�ضتطيعون 

�ضيام رم�ضان ب�ضرط 
تناولهم اأدويتهم 

بانتظام وا�ضت�ضارة 
الطبيب

هل ي�صتطيع مر�صى �لقلب �ل�صيام؟

قدم كاتب هذا املقال بحثاًا يف موؤمتر جمعية 

اأمرا�ـــص القلب يف �شهـــر فرباير عام 1998 

وقـــد قام باإجراء هـــذا البحث يف م�شت�شفى 

امللك فهد للقـــوات امل�شلحة بجدة بامل�شاركة 

مع الدكتـــور فواز الأخر�ـــص والدكتور جمد 

ـــا م�شاباًـــا باأمرا�ص  ر�شتـــم علـــى 86 مري�شاً

القلـــب املختلفة من مر�ص �شرايني القلب اأو 

ف�شـــل القلب اأو اآفات �شمامات القلب، وكان 

ا عليه  و�شع هوؤلء املر�شى ال�شحي م�شيطراً

ب�شـــكل جيد بالأدويـــة، وقد ا�شتطاع 86 % 

مـــن هوؤلء �شيام كل �شهر رم�شان، و10 % 

من املر�شى ا�شطروا اإىل الإفطار لعدة اأيام 

يف رم�شان، ومـــع نهاية �شهر رم�شان، �شعر 

78 % منهـــم بتح�شـــن يف حالتهم ال�شحية، 

يف حني �شعر 11 % منهم بازدياد الأعرا�ص 

التـــي كانوا ي�شكون منها، وواظب على تناول 

الـــدواء 93 % مـــن املر�شـــى ب�شـــكل جيد، 

وتبني من الدرا�شة اأنه مل تكن هناك تبدلت 

تذكـــر يف الفحو�ص الدمويـــة الكيميائية من 

�شكر الدم اأو الكول�شرتول اأو �شوارد الدم اأو 

حم�ص البول اأو وظائف الكبد.

املر�شـــى  معظـــم  اأن  الباحثـــون  وا�شتنتـــج 

امل�شابـــني باأمرا�ـــص القلـــب وامل�شتقرين من 

الناحيـــة ال�شحيـــة ي�شتطيعـــون �شيام �شهر 

رم�شـــان بـــدون اأي م�شاكل تذكـــر، �شريطة 

تناولهـــم اأدويتهم بانتظام، ولبد من الإ�شارة 

اإىل �شرورة ا�شت�شارة الطبيب قبل اتخاذ اأي 

قرار يف ال�شيام.

�ل�صيام يحارب �لأمر��س �ملزمنة

اأظهـــرت عديد مـــن الدرا�شـــات العلمية اأن 

ال�شيـــام ب�شـــكل متقطـــع قد يلعـــب دوراًا يف 

حماربـــة الأمرا�ص املزمنة، ويف هذا ال�شياق 

ن�شـــرت الدوريـــة الأمريكيـــة لعلـــم التغذية 

ال�شريري، وال�شادرة عن اجلمعية الأمريكية 

للتغذيـــة مقالـــة علميـــة تناولـــت ا�شتعرا�ص 

نتائج جتارب اأجريت على الثدييات والب�شر، 

وك�شفت عـــن دور ال�شوم املتقطع يف خف�ص 

خماطر الإ�شابة ببع�ـــص الأمرا�ص املزمنة، 

كداء ال�شكري واأمرا�ص القلب وال�شرايني.

ا للمقالة تبني اأن ال�شوم املتقطع �شاعد  ووفقاً

على زيادة ا�شتجابـــة خاليا اجل�شم لهرمون 

الأن�شولني، حيث عمـــل على حتفيز التقاط 

اخلاليـــا جلزئيـــات الأن�شولـــني، بعـــد مرور 

ثالثة اأ�شابيع على �شيام الفرد، لتدعم بذلك 

نتائج درا�شات �شابقة اأجريت يف هذا املجال، 

واأكـــدت اأن هذا النوع مـــن ال�شيام يزيد من 

ح�شا�شية اجل�شم لهرمون الأن�شولني، ما قد 

ي�شهـــم يف التقليل من خماطر الإ�شابة بداء 

ال�شكري عند الأفراد.

كما اأ�شارت درا�شة ن�شرت يف دورية اجلمعية 

الأمريكيـــة لعلـــوم احليـــوان اإىل اأن ال�شـــوم 

املتقطـــع اأدى اإىل زيـــادة فعاليـــة اثنـــني من 

م�شتقبـــالت هرمـــون الأديبوني�شيتني الذي 

ي�شهـــم يف تنظيـــم ا�شتهـــالك اجل�شم ل�شكر 

اجللوكـــوز وا�شتقـــالب الأحما�ـــص الدهنية 

عنـــد الثدييـــات، عـــالوة على لعـــب دوٍر يف 

زيـــادة ا�شتجابة الأن�شجة لهرمون الأن�شولني 

الـــذي ينظم عمليات البناء والهدم للجلوكوز 

يف اجل�شم.

ويف ال�شيـــاق نف�شـــه ك�شفت درا�شـــة اأعدها 

ون�شرتهـــا  التغذيـــة  جمـــال  يف  خمت�شـــون 

الدوريـــة الربيطانيـــة للتغذيـــة، وا�شتهدفت 

جمموعة من ال�شائمني خالل �شهر رم�شان 

عـــن اأن تغيـــري مواقيت الوجبـــات، وخف�ص 

عددهـــا اإىل اثنتني يف رم�شـــان �شاعد على 

زيادة ا�شتجابة اجل�شـــم لهرمون الأن�شولني، 

وذلـــك بالن�شبة لالأفراد الذين لديهم عوامل 

خطورة لالإ�شابة بداء ال�شكري.

اأمـــا فيما يخت�ص بال�شحـــة القلبية فاأبرزت 

البحـــوث الطبية ارتبـــاط ال�شيـــام املتقطع 

بعوامل الوقاية من اأمرا�ص القلب وال�شرايني، 

ا من  حيث ك�شفت درا�شات ا�شتهدفت اأفراداً

الب�شر عن دور ال�شوم املتقطع يف زيادة تركيز 

الكول�شرتول احلميد (hdl) عند الأ�شخا�ص 

الدهنيـــات  م�شتـــوى  وخف�ـــص  الأ�شحـــاء، 

الثالثية التي ترتبط بزيادة خماطر الإ�شابة 

باأمرا�ـــص القلـــب وال�شرايـــني، الأمـــر الذي 

اأرجع املخت�شـــون اأ�شبابه اإىل انخفا�ص كتلة 

اجل�شـــم، وتراجع كميات الدهون فيه نتيجة 

لل�شيام، بح�شب توقعاتهم.
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�صحتك بالدنيا

�صفاء دقة 

duqas@windowslive.com

كنوز السنة

ل ر�شول اهلل 
نـــه قال: قا

ن املقـــدام بن معديكرب ر�شي اهلل ع
عـــ

 اآدم اأكالت 
طنه، بح�شـــب ابن

ا من ب �شرًّ
مـــا مـــالأ اآدمي وعاء 

 [

ابه وثلث 
ث ل�شر

مه وثل
الة فثلث لطعا

لبه، فاإن كان ل حم
يقمن �ش

نف�شه.
ل

ا  ينا باليمن والربكات اأعواماً
عاده اهلل عل

�شهر رم�شان اأ
ومع حلول 

ت، وكاأن هناك 
جر واجلمعيا

ىل املتا
ت البيوت اإ

رع ربا
ا ته واأعواماً

جة التخزين 
ـــراء بح

يف ال�ش
الد، وتبداأ 

ة �شـــوف جتتاح الب
جماعـــ

بة البيت 
هر الرحمة حتى تبـــداأ ر

شهـــر اخلري، وما اإن يبـــداأ �ش
ل�

كيلها مبا لذ وطـــاب من الأطعمة، حتى 
د وت�ش

ري املوائ
يف حت�شـــ

ل ي�شتطيع 
ل ينتهي اإل وهو 

طعـــام 
يف تناول ال

الفرد 
 مـــا بداأ 

اإذا

، فتبـــداأ التخمة و�شيق 
فة ماء

ف ر�ش
 يرت�ش

لتنف�ـــص ول حتـــى اأن
ا

ص ال�شكري 
اناة بعد ذلك من اأمرا�

ل واملع
النف�ص والك�شل واخلمو

 اأ�شوة 
ر�شولنا

ن لنـــا يف 
ـاذا ذلك وقد كا

انة، فلمــ
ط والبد

وال�شغـــ

 اأ�شر الأوعية؟ 
ر لنا اأن البطن من

�شنة؟ اأمل يذك
ح

جورة من قبل معظم 
ــة امله

ه ال�شنـ
حلوا بهذ

�شـــوا على اأن تت
فاحر

 وثلثاًا 
طعـــام

ا لل
جبة ثلثاً

ــاء الو
مة اأثنـ

ة مق�ش
ل املعـــد

النا�ـــص، وجعـــ

ا للنف�ص.
ب وثلثاً

لل�شرا

حياة سليمة العودة إلى 
يف كتـــاب »العـــودة اإىل حياة �شليمـــة بال�شوم« من بالصوم

ترجمـــة الدكتور طاهر اإ�شماعيـــل ورد اأهم فوائد 
ال�شيـــام، ومنهـــا: ال�شـــوم راحة للج�شـــم، ويوقف 
عملية امت�شا�ص املـــواد املتبقية يف الأمعاء ويعمل 
علـــى طرحهـــا، وبف�شـــل ال�شـــوم ت�شتعيـــد اأجهزة 
الطرح والإفراغ ن�شاطهـــا وقوتها ويتح�شن اأداوؤها 
الوظيفـــي يف تنقيـــة اجل�شـــم، وي�شتطيـــع اجل�شم 
حتليـــل الرت�شبات واملواد الزائـــدة داخل الأن�شجة 
املري�شة، وال�شوم ميكن اأن يعيد ال�شباب واحليوية 
اإىل اخلاليا املختلفة يف اجل�شم، وي�شمن احلفاظ 
على الطاقة اجل�شدية وعلى تر�شيد توزيعها ح�شب 
حاجـــة اجل�شـــم، ويح�شن وظيفة اله�شـــم، وي�شهل 
المت�شا�ص وي�شمح بت�شحيح فرط التغذية، ويفتح 
الذهـــن ويقـــوي الإدراك، وله تاأثـــريات مهمة على 
ا كمـــا يفعل مرهـــم التجميل، يجمل  اجللـــد، متاماً
وينظـــف اجللد، وعـــالج فعال لكثري مـــن اأمرا�ص 
الع�شر، فهو يخفف عـــبء اجلهاز الدوري، ويقلل 
ن�شبـــة الد�شـــم وحم�ص البول يف الـــدم، فيقي من 
ا، اأكـــدت درا�شـــات اأجنبيـــة اأجريـــت على من اأمرا�ص التغذية والدوران واآفات القلب.الإ�شابـــة بت�شلب ال�شرايني وداء النقر�ص، وغريها  واأخـــرياً

جمموعـــة من ال�شائمني اأن كفـــاءة الأداء الع�شلي 
لهـــم حت�شنـــت بن�شبـــة 20 % واأن اآلم ال�شاقـــني 
انخف�شـــت بن�شبة 11 %، فيمـــا حت�شنت �شربات 

القلب بن�شبة 20 %.

ا اأن مـــن الإح�شا�ص بالعط�ص اأو اجلفاف، اإىل جانب اأنها م�شدر الأمر الذي يجعل اجل�شم يحتفظ باملاء لفرتة طويلة، ويقلل التـــي حتتوي على ن�شبة عالية من املاء مثل اخل�ص واخليار، ومن امل�شتح�شن اأن حتتوي وجبة ال�شحور على اخل�شراوات العبد املوؤمن على طاعة اهلل عز وجل يف يومه. ويحافـــظ على م�شتـــوى ال�شكر يف الدم فرتة ال�شيام، وتعني فقد اخلاليا الأ�شا�شية للج�شـــم، وتن�شط اجلهاز اله�شمي، واخلمـــول والرغبة يف النـــوم اأثناء �شاعـــات ال�شيام، ومتنع الإح�شا�ص باجلوع والعط�ص ال�شديد، ومتنع ال�شعور بالك�شل اأثنـــاء نهـــار رم�شان، وت�شاعـــد الإن�شان علـــى التخفيف من وجبة ال�شحور وجبـــة مباركة متنع حدوث الإعياء وال�شداع لماذا وجبة السحور؟  بزيـــت الزيتـــون اأو اجلـــنب والبي�ص.. قال املتو�شطـــة يف اله�شـــم مثـــل الفـــول املدم�ص تكون وجبـــة ال�شحور من الأطعمة ذات ال�شرعة جيـــد للفيتامينـــات والأمـــالح، كمـــا يف�شـــل اأي�شاً
يف  فـــاإن  »ت�شحـــروا   :[ اهلل  ر�شـــول 

ال�شحور بركة«.

قيام الليل وتقوية جهاز المناعة

وقيـــام الليل �شالة وعبادة خفية يف جوف الليل يوؤدي اإىل 
دور اأ�شا�شـــي يف تقوية جهاز املناعة لدى امل�شلى، 

لل�شـــالة 

فية دور اأكرب يف 
ذه العبادة اخل

ماأنينة للقلوب، فمما ل �شك فيه اأن يكون له
�شمو الروح وجلب الهدوء وال�شكينة والط

جهـــاز املناعة، فالتوتر يثري غدة حتت املهـــاد (Hypothalamus) ومن ثم يثري اجلهاز الع�شبي ال�شمبثاوى 
تقويـــة 

الذي يغذي و�شط الغدة فوق الكلوية التي تفرز الأدرينالني، وتفرز غدة حتت املهاد هرمونات ع�شبية تتجه اإىل الغدة 

النخامية لتنتج هرمون (A.C.T.H) لي�شل عرب الدم اإىل ق�شرة الغدة فوق الكلوية، لتفرز كميات كبرية من هرمون 

ة اأورام الغدة فوق الكلوية اأو عند الإفراط يف اأخذ دواء الكورتيزون.
الكورتيزون يف الدم اأ�شعاف ما يُنتج نتيج

م بقيام الليل، فاإنه داأْب ال�شاحلني قبلكم، وٌقربٌة اإىل اهلل تعاىل، ومنهاةٌ عن الإثم، وتكفري 
قال ر�شول اهلل ]: َعليُك

لل�شيئات ومطردةٌ للداء عن اجل�شد.

اختبر معلوماتك:

مما ي�صـــــــهل 
يف �ملاء 

ينـــــــات يذوب 
ذه �لفيتام

• �أحـــــــد ه

فقد�نه من �جل�صم:

فيتامني ك)
فيتامني هـ -

فيتامني ج - 
ني اأ - 

فيتام
)

فيتامني ج
ب ال�شحيح: 

جلوا
ا

از �لدوري من:
• يتكون �جله

دم 
 وال

القلب
اته - 

ميع حجر
ب بج

القل
دم - 

 وال
القلب

)

شاء)
البي�

اء و
دم احلمر

ت ال
كريا

وية - 
ة الدم

والأوعي

موية
ة الد

م والأوعي
 والد

القلب
ب ال�شحيح: 

جلوا
ا

ن �ل�صعادة:
• ي�صمى هرمو

�شولني)
ن النمو- الإن

رنالني -هرمو
وراأد

-الن
رنالني 

(الأد

رينالني
ح: الأد

ب ال�شحي
جلوا

ا

ني �لأمعاء و�لوقاية من �لإم�صاك:
ن تلي

• م�صوؤولة ع

لألياف)
كريات– ا

ال�ش
تينات- 

- الربو
مينات

فيتا
(ال

لألياف
ح: ا

ب ال�شحي
جلوا

ا

التمر

ى ن�شبة عالية من احلديد، ومقو 
ا لفقر الدم، حيث اإنه يحتوي عل يعترب عالجاً

�شفور، وملني ومعالج لالإم�شاك، 
يوم والف

للعظام والأ�شنان لحتوائه على الكال�ش

ع�شا الليلي و�شالمة الأع�شاب و�شالمة 
طوبة العني ويقي من ال

ويحافظ على ر

د وال�شعر لحتوائه على فيتامني اأ، ويزيـــد الوزن لدى الأطفال باعتباره 
اجللـــ

علوا له ن�شيباًا من غذائكم 
.. هذا ونحن مل نف التمر حقه فاج

غـــذاء متكامالاً

اليومي.
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متى نحكم للشخص باإلسالم
مات �صخ�س غري م�صـــــــلم و�أنا �أعرف �أنه قبل �لإ�صالم و�عتقد 

به ولكنه مات قبل �أن يتحّول �إىل �لإ�صالم.. هل هذ� �ل�ّصخ�س 

ُيغفر له �أو �أنه ل يز�ل يعترب و�حًد� من �لكفار؟

اإذا مل ينطق ال�شخ�ص ال�شهادتني ويدخل يف الإ�شالم فال يُحكم له باأّنه 

م�شلـــم ولو كان معجباًا بالإ�شالم ويعرتف باأّنه اأف�شل الأديان اأو اأّنه دين 

ا ونهى اهلل  عظيـــم ونحو ذلك، وهـــذا اأبوطالب عّم النبي ] مات كافراً

نبيـــه عن ال�شتغفـــار له مع اأّنه كان يدافع عـــن النبي ] بل ويقول يف 

�شعره:

من خري �أديــــــــــان �لبـــرّية دينا و�إين لأعلم �أن دين حممـد 

لوجدتني �صمًحا بذ�ك مبينا لول �ملالمة �أو حذ�ر م�صّبة  

فـــاإذا مات ال�ّشخ�ـــص ومل ينطق بال�شهادتني عاملنـــاه معاملة الكّفار يف 

الدعـــاء وال�شـــالة عليه ودفنه ونحو ذلك ونَِكُل اأمـــره اإىل اهلل.. اأّما اإذا 

دخـــل ال�شخ�ـــص يف الإ�شالم عن اعتقاد ويقني ونطـــق بال�شهادتني فاإنه 

ا حتى ولو مل ي�شّجل اإ�شالمه ر�شميًّا، ولو مل يراجع حمكمة  يكون م�شلماً

ا اإ�شالميًّا لياأخذ وثيقة بذلك، وحتى ولو مل يُ�شهره اأمام املالأ،  اأو مركـــزاً

ولـــو مات مثل هذا ال�شخ�ص فاإننا نرجـــو له اجلنة وندعو له بالرحمة، 

واهلل ب�شري بالعباد.

صيام غير المسلم
�مر�أة غري م�صلمة ت�صـــــــاأل عن موعد �صهر رم�صان، وهل 

ميكنها �أن ت�صوم مع �مل�صلمني؟  

اهتمامـــك ب�شهر رم�شان املبارك و�شوؤالـــك متى �شياأتي وترقبك 

ا يدّل على تاأّثرك بهذه العبادة الإ�شالمية  ملجيئـــه اأمر جميل جدًّ

العظيمـــة، وهي المتناع عن الأكل وال�شـــرب واجلماع من طلوع 

الفجر اإىل غروب ال�شم�ص يف اأيام ال�شهر الكرمي. 

واأّمـــا عن موعد قدومه فلعلك تعلمني اأيتها ال�شائلة الكرمية اأننا 

نحـــن امل�شلمني ترتبط �شعائرنا التعبدية يف توقيتها بدليل ح�شّي 

ظاهـــر وملمو�ص، دليل مرئي غـــري ح�شابّي األ وهو روؤية الهالل، 

فـــاإذا راأينـــا اأو راأى الثقة منا هالل رم�شان وجب على جميع اأّمة 

الإ�شالم ال�ّشروع يف ال�ّشوم يف كّل نهار من هذا ال�ّشهر حتى نرى 

ولدة هـــالل �شهر �شوال، وهـــو ال�ّشهر الذي يلي رم�شان فنعرف 

عند ذلك اأّن رم�شان قد انتهى.

ـــا، وقد يكون  وال�ّشهـــر الهجـــري قد يكـــون ت�شعـــة وع�شرين يوماً

ا بح�شب روؤيـــة الدليل املادّي امللمو�ـــص وهو الهالل،  ثالثـــني يوماً

ولكـــن اعلمي اأيتها ال�شائلة الراغبة يف عبادة ال�شيام الذي �شرع 

يف الإ�شالم اأن �شيام �شهر رم�شان ل ينفع ول يقبل عند اهلل اإل 

ملن دخل يف دين الإ�شالم وترك الدين الذي هو عليه لأن الإ�شالم 

هو الدين احلق، والدخول يف دين الإ�شالم ل يح�شل اإل بالإقرار 

ا ر�شول اهلل واإذا  بال�شهادتني �شهادة اأن ل اإله اإل اهلل واأن حممداً

دخل الإن�شان يف الإ�شالم �شحت منه العبادات التي �شرعها اهلل 

فيه ونحن ندعوك اأيتها ال�شائلة املحبة للف�شائل اإىل الدخول يف 

الإ�شـــالم لتفوزي ب�شعادة الدنيا والآخـــرة ونحن م�شتب�شرون لك 

بحيـــاة �شعيدة واإميان قوّي وعمر طيب �شتق�شينه يف ظالل هذا 

الّدين، ون�شاأل اهلل اأن يحفظك ويرعاك.

هل تدفع الصدقة المستحبة 
لغير المسلم؟

�إذ� كان �لرجـــــــل حمتاًجا �إىل �ل�صـــــــدقة وهو ل ي�صـــــــلي، 

فهل يجوز �لت�صدق عليه؟

 ال�شدقـــة الواجبـــة مـــن الـــزكاة وغريها مـــن الواجبـــات املالية 

كالكفـــارات والنذور و�شدقة الفطـــر ل تدفع اإىل غري امل�شلم اإل 

اإذا كان من املوؤلفة قلوبهم، اأما �شدقة التطوع والتربعات فيجوز 

دفعهـــا اإىل غـــري م�شلم اإذا كان يرتتب علـــى هذا م�شلحة ككونه 

قريباًـــا من الأقرباء اأو غري ذلك، لقوله ] لأ�شماء بنت اأبي بكر 

ِلي اأمك، وكانت كافرة. ر�شي اهلل عنه: �شِ

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.

�مل�صدر: موقع �لإ�صالم �صوؤ�ل وجو�ب
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�لدعوة �لإلكرتونية

YouTube وق�ضة اإ�ضلم �ضتة من 
الن�ضارى باأملانيا

ـة ال�شيـــخ حممـــد العريفـــي يف 
يتحـــدث ف�شيلــ

 اأوروبا، 
 اإنت�شار الإ�شـــالم يف

ا اليوتيوب عـــن
هـــذ

شائيـــة لعدد الذيـــن يدخلون يف الإ�شالم يف 
واإح�

يف اأملانيا 
ق وتباع 

اأملانيا وعدد الكنائ�ـــص التي تُغل

انيا.. فيديو 
م �شتة من الن�شارى باأمل

�شـــة اإ�شال
وق

اأكرث من رائع!

http://goo.gl/qXzr4 :لر�بط�

ل�ضقات �ضغرية ت�ضاعدك على تنظيم حياتك 

اإلكرتونيًّا

ة بتقنية 
اأطلقـــت �شركة »�شام�شونغ« ل�شقات اإلكرتونية مقرتن

الت�شال القريب املـــدى املعروفة اخت�شارا بـ«NFC” وحتمل 

ـة بالهواتف الذكية 
العالمـــة التجاريـــة “TecTiles”، خا�شــ

 Smart“ ركـــة، وذلك على غـــرار اإك�ش�شوار
التـــي تنتجها ال�ش

Tag” اخلا�ـــص ب�شركة “�شوين”، اأو تقنية “Tag+” اخلا�شة 

 Optimus“ هاتفها الذكي
ب�شركة “اإل جي” واملدجمة داخل 

.”LTE Tag

وتت�شـــم هذه الال�شقات ال�شغرية يف حجم طوابع الربيد باأنها 

رة، وبالتايل تتيح للم�شتخدم 
قابلة للربجمة لأكرث من 1000 م

رة لتنا�شـــب احتياجاته 
تغيـــري وظائـــف الال�شقة لأكرث مـــن م

�شيـــة، فاحلزمة املقدمة من ال�شركة حتتوي على خم�ص 
ال�شخ

 للقيام بعمل معني وتغيري 
ل�شقـــات، وميكن برجمة كل ل�شقة

ـــا ملتطلبات ال�شخ�ـــص، حيث ميكن   وفقاً
برجمتهـــا عـــدة مرات

 ال�شيارة 
تفعيلهـــا يف اأي مكان اأينما وجـــدت مثل ل�شقها داخل

اأو يف اأي مكان باملنزل اأو على املكتب اأو و�شعها خلف جهازك 

ة لتقوم بالإجراء املحدد لها 
الذكي، ثم �شبط برجمة كل ل�شق

بنقرة واحدة على الهاتف.

5 تهديدات تواجه م�ضتخدمي الفي�س بوك يف 
ال�ضرق الأو�ضط

مواقـــع التوا�شـــل الجتماعـــي اأ�شبحـــت متثل فر�شـــة كبرية 
للقرا�شنـــة، لحتوائهـــا على بيانات �شخ�شيـــة كثرية ومتعددة، 
خا�شـــة موقـــع الفي�ـــص بوك الـــذي اأ�شبـــح بوابة تنطلـــق منها 
الربامج ال�شارة واملتخ�ش�شون يف عمليات الحتيال الإلكرتوين 
مـــن خـــالل ا�شتغـــالل ثقـــة امل�شتخدمـــني يف تعامالتهـــم عرب 
املوقـــع ون�شر ال�شفرات الربجميـــة اخلبيثة والر�شائل املزعجة 
التـــي ت�شـــل امل�شتخدمني مبجـــرد النقر على بع�ـــص العناوين 
املوجـــودة يف �شفحات الأ�شدقاء، ومبـــا اأن هذا املوقع يحتوي 
علـــى اأكرث من 28 مليـــون م�شتخدم عربـــي ي�شتعملونه ب�شفة 
يومية لغايـــات واأهداف متعددة قـــررت �شركة �شيمانتك جمع 
معلومـــات بيانية ت�شاعد امل�شتخدمني يف ال�شرق الأو�شط على 
فهـــم طبيعة الر�شائل املزعجة واحليل التـــي ي�شتعملها اأطفال 
الهاكـــرز لالإيقـــاع بفرائ�شهـــم، ووقـــع تلخي�ص هـــذه احليل يف 
 Like،) 5 نقـــاط مهمة وهي كالآتـــي: الإعجـــاب اأو امل�شاركة
Share)، والإعجـــاب ب�شـــكل خفـــّي، والتطبيقـــات اخلبيثـــة، 
وهجمات ال�شفرات الربجمية من نوع ن�شخ- ل�شق، واخلدع اأو 
ال�شائعـــات الكاذبة، ودعـــت ال�شركة جميع امل�شتخدمني للحذر 
التـــام ومراجعة ح�شاباتهم وم�شح التطبيقات غري املوثوق فيها 

وتغيري كلمات ال�شر يف حالة ال�شك.
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جوجل وفي�ضبوك يف �ضدارة املواقع التي تتعقب 
اأثر م�ضتخدميها

العنكبوتية وموقع في�شبـــوك ال�شهري للتوا�شل الجتماعي ياأتيان علـــى �شبكـــة الإنرتنـــت اأن حمرك جوجـــل للبحث علـــى ال�شبكة ك�شف تقرير عن املواقع الإلكرتونية التي تتعقب اأثر م�شتخدميها 

يف �شدارة املخالفني.

وجود ملفات ن�شيـــة �شغرية تعرف با�شم »كوكيز« خا�شة بتعقب تعقـــب امل�شتخدمني على الإنرتنـــت اأن موؤ�ش�شة اإيفيدون ر�شدت واأفاد تقرير اإيفيدون جلوبال تراكر �شبه ال�شنوي اخلا�ص باأن�شطة 
امل�شتخدمني لدى اأكرث من 1.6 مليون م�شتخدم.

»جوجل اأد�شين�ص«، فيما جاءت ملفات »في�ص بوك كونيكت« �شمن وكان اأكرث هذه امللفات انت�شاراًا هي ملفات »جوجل اأناليتك�ص« ثم 
اأكرث خم�ص ملفات تعقب انت�شاراًا على اأجهزة امل�شتخدمني.

للكمبيوتـــر علـــى موقعهـــا الإلكرتوين اأن هيمنـــة ملفات »جوجل واأ�شـــاف التقرير الذي اأوردته جملـــة »بي. �شي ورلد« الأمريكية 

اأناليتك�ص« مل تاأت من قبيل املفاجاأة.

اآبل تتحدى جوجل بربنامج خرائط مطّور

خلرائط على 
خلا�شـــة لعر�ص ا

ك�شفـــت اآبل النقـــاب عن خدمتها ا

الأجهـــزة املحمولـــة وطّورت قـــدرات البحث مل�شاعدهـــا ال�شوتي 

برنامج »�شريي« لتتحدى جوجل يف ملعبها.

وقـــاد الرئي�ص التنفيذي تيـــم كوك الذي خلـــف املوؤ�ش�ص امل�شارك 

جلديدة التي تاأتي 
خلدمـــات ا

الراحـــل �شتيف جوبز الإعالن عن ا

يف م�شعـــى ل�شد هجـــوم جوجل ومن�شتها �شريعـــة النمو لالأجهزة 
املحمولة اأندرويد.

واأدخلت اآبل عدة تعديالت على نظامها الت�شغيلي لالأجهزة املحمولة 

حت�شـــني قدرته علـــى املحافظة علـــى ولء امل�شتخدمني، 
ملحاولـــة 

وتعزز التطويرات تر�شانة اآبل التي تعمل على اإبقاء بيئتها املتكاملة 

للتطبيقـــات والعتاد، متقدمـــة على املناف�شني مـــن منتجي اأجهزة 

اأندرويد مثل �شام�شونغ اإلكرتونيك�ص وموتورول موبيليتي.



الإله يف الطاوية
الإلـــه يف الطاوية- وهـــي اإحدى كربى العقائـــد ال�شينية القدمية– 

لي�ـــص ب�شـــوت، ول �شورة، اأبدي ل يفنى، وجـــوده �شابق وجود غريه 

وهـــو اأ�شل املوجودات، وروحه جتري فيها، وطاو هو املطلق الكائن، 

وهـــو مراد الكون، اإنـــه لي�ص منف�شالاً عن الكـــون، بل هو داخل فيه 

دخولاً جوهريًّا، انبثقت عنه جميع املوجودات.

الطاويـــون يوؤمنـــون بوحدة الوجـــود، اإذ اإن اخلالـــق واملخلوق �شيء، 

واحد ل تنف�شل اأجزاوؤه واإل لقى الفناء.

اإن نظرتهـــم اإىل الإلـــه قريبة من مذهـــب احللولية الذي يذهب اإىل 

اأن اخلالـــق حـــالٌّ يف كل املوجـــودات، كما اأن اخلالـــق ل ي�شتطيع اأن 

يت�شـــرف اأو يعمـــل اإل بحلولـــه يف الأ�شيـــاء، اإنهم يوؤمنـــون بالقانون 

ال�شمـــاوي الأعظم الذي هو اأ�شل احلياة والن�شاط واحلركة جلميع 

املوجودات يف ال�شماء والأر�ص.

ويـــرى �شونـــغ ت�شي اأن الإن�شان قد جـــاء اإىل الوجود مع الكون، فهو 

يحب اهلل ولكنه يحب امل�شدر الذي جاء منه اهلل اأكرث من حبه اهلل، 

فهـــو ت�شور يدل على اأنهـــم يعتقدون اأن هناك مبداأ قبل اهلل، تعاىل 

ا. ا كبرياً اهلل عما يقولون علوًّ

الروح يف الهندو�ضية
الأج�شـــاد حتـــرق بعد املـــوت، لأن ذلك ي�شمح باأن تتجـــه الروح اإىل 

اأعلى وب�شكل عمودي لت�شل اإىل امللكوت الأعلى يف اأقرب زمن، كما 

ا،  ا تامًّ اأن الحـــرتاق هـــو تخلي�ص للروح من غالف اجل�شـــم تخلي�شاً

وعندما تتخل�ص الروح وت�شعد يكون اأمامها ثالثة عوامل: اإما العامل 

الأعلـــى: عـــامل املالئكة، واإما عامل النا�ص: مقـــر الآدميني باحللول، 

واإمـــا عـــامل جهنم: وهذا ملرتكبـــي اخلطايا والذنـــوب، ولي�ص هناك 

جهنـــم واحدة، بل لكل اأ�شحاب ذنب جهنـــم خا�شة بهم، والبعث يف 

العامل الآخر اإمنا هو لالأرواح ل لالأج�شاد.

العبادات وال�ضعائر يف الأرثوذك�ضية
توؤمن الكني�شة الأرثوذك�شية بالأ�شرار ال�شبعة للكني�شة: �شر املعمودية، 

و�شـــر املريون، و�شر القربان، و�شـــر العرتاف، و�شر م�شحة املر�ص، 

و�شر الزواج، و�شر الكهنوت.

�ل�صالة

يعتقد الأرثوذك�ص بوجوب �شبع �شلوات: �شالة باكر، وتقال يف الفجر، 

ا، و�شـــالة ال�شاد�شة، وتقال  وال�شاعـــة الثالثة وتقال التا�شعة �شباحاً

ا، و�شـــالة التا�شعة وتقـــال حوايل الثالثة بعـــد الظهر، و�شالة  ظهـــراً

الغـــروب، و�شـــالة النوم، و�شالة ن�شـــف الليل وتقـــال على دفعات، 

وال�شالة اإما اأن تكون فردية اأو جماعية، وهي عبارة عن دعاء بهيئة 

معينة، ول ت�شتخدم الآلت املو�شيقية يف الرتانيم الكن�شية، ول يقام 

فيها القدا�ص يوميًّا.

�ل�صوم

وهـــو المتنـــاع عن الأكل حتـــى الغروب، ولغري امل�شتطيـــع اأن ي�شوم 

على قدر طاقته، ويعفى منه خم�ص فئات: املر�شى، والرجل ال�شيخ، 

واملراأة العجوز، والأطفال اأقل من اثنتي ع�شرة �شنة، واملراأة احلامل، 

ا ملا ر�شمه لهم اآباء الكني�شة بالمتناع  واملر�شع وميكنهم اأن ياأكلوا تبعاً

عن اللحوم باأنواعها وم�شتخرجاتها، ويقت�شر على ما تنبت الأر�ص، 

واأنـــواع ال�شـــوم عندهم �شبعة: ال�شوم الكبـــري ال�شابق لعيد القيامة 

عندهم، وال�شوم ال�شابـــق لعيد امليالد، و�شوم يونان، و�شوم الر�شل 

بني عيـــد اخلما�شني وعيد الر�شل، و�شوم ال�شيـــدة العذراء، و�شوم 

الربمون، وذلك على مدد متفاوتة لكل منها.

�لأعياد

تنق�شـــم الأعيـــاد يف الأرثوذك�شيـــة اإىل اأعياد �شيدية كـــربى واأعياد 

�شيديـــة �شغـــرى، وللكني�شة امل�شريـــة اأعياد خا�شة بهـــا مثل اأعياد 

القدي�شـــني وال�شهداء، وحتتفـــل الكني�شة الأرثوذك�شيـــة بعيد ميالد 

ال�شيد امل�شيح يف اليوم ال�شاد�ص من �شهر يناير.
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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.
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في�صل �لز�مل

رئي�ص جمل�ص اإدارة 

جلنة التعريف بالإ�شالم

هـــذه الزيـــارات الرم�شانية احلميمية بني 

الأقـــارب وعمـــوم اأفـــراد املجتمـــع، بـــدءاًا 

مـــن قيادته اإىل كل فرد فيـــه، كيف ميكن 

حتويلهـــا اإىل طاقة اإيجابيـــة يتحقق فيها 

الرتاحم واملـــودة ال�شادقـــة ل امل�شطنعة، 

وال�شتعـــداد لتقـــدمي التنـــازلت من اأجل 

احلفاظ على ال�شمعة الطيبة؟ 

الـــذي نـــراه يف بلدنا علـــى اأر�ـــص الواقع 

يختلـــف عـــن هـــذه ال�شـــورة الرم�شانيـــة 

اجلميلـــة، فاحلـــدة يف اخل�شومة منت�شرة 

بني النا�ص، �شـــواء يف ال�شوؤون اخلا�شة اأو 

العامـــة، وقد قـــراأت يف التاريخ اأن املدينة 

املنـــورة قـــد تعر�شـــت عـــام 920 ميالديًّا 

اإىل حمـــم نارية خرجت جنوباًا عن منطقة 

تبـــوك وتدفقت يف �شيل من اخلور الذائبة 

تـــرتك يف  ومل  املنـــورة،  املدينـــة  باجتـــاه 

ا اإل  طريقهـــا قريـــة اإل دمرتهـــا ول �شجراً

اأحرقتـــه، وفـــر النا�ص مـــن بيوتهم هاربني 

ا عن طريـــق نهر املوت املخيف الذي  بعيداً

كان يتجـــه مبا�شرة اإىل املدينة املنورة التي 

عـــم اأهلهـــا الفزع، كانـــت الأنبـــاء ت�شلهم 

باقرتاب اخلطـــر وارتفاع حجم النهر اإىل 

مرت ون�شف املرت من النريان الذائبة، اأقبل 

النا�ـــص على الدعاء والت�شرع اإىل اهلل عز 

وجـــل اأن يدفع عنهم هـــذا البالء، واجتمع 

املتخا�شمـــون بع�شهم مـــع بع�ص وقد عفا 

بع�شهم عـــن بع�ص، و�شعـــى الظاملون اإىل 

اأ�شحـــاب املظـــامل وطلبـــوا منهـــم ال�شفح 

واأرجع الغا�شب ما اغت�شبه من امل�شاكني، 

وعندمـــا و�شل النهـــر النـــاري اإىل �شمال 

ا  املدينة املنورة ان�شطر اإىل �شطرين، متجهاً

اإىل �شرقهـــا وغربها وتوقف عند م�شارف 

جبل اأحد، ومـــرت اأ�شابيع كثرية حتى برد 

يف مكانه، فوق احلرة القدمية التي حتيط 

باملدينة من �شرقها وغربها. 

تذكرت اأثر البالء والنوازل على النا�ص يف 

الإ�شـــالح بينهم، وت�شاءلـــت، هل لبد من 

بالء كهذا، اأو كمثل اأيام الحتالل البغي�ص 

حتـــى نقلل مـــن خ�شوماتنـــا، ونخفف من 

اأورام النفو�ص التي �شاعت بيننا؟ لقد بكى 

عمـــر بـــن اخلطـــاب ر�شـــي اهلل عنه وهو 

ي�شاهد الأمـــوال تتدفق بعد الفتوح، كانت 

�شفائـــح الذهب تتـــالألأ يف �شاحة امل�شجد 

النبـــوي حتت �شـــوء ال�شم�ص، مـــا دعاهم 

لتغطيتها بك�شاء حتى ل تبهر عيون النا�ص، 

قيل لعمر »مل تبكي يا اأمري املوؤمنني وهذا 

اأوان فرحـــة؟« فقـــال وهو ينظـــر اإىل تلك 

الأمـــوال: »مـــا فتحت الدنيا علـــى قوم اإل 

�شاعـــت بينهم ال�شغينـــة والبغ�شاء«، وهو 

م�شـــداق قول النبـــي ]: »واهلل ما الفقر 

اأخـــاف عليكـــم، ولكـــن اأخاف عليكـــم اأن 

تب�شـــط عليكم الدنيا كما ب�شطت على من 

كان قبلكـــم، فتناف�شوهـــا كمـــا تناف�شوها، 

فتهلككم كم اأهلكتهم«. 

�شحيـــح، لتـــزال يف بالدنـــا- اخلليجيـــة 

ب�شكل عام- روح التربع لالأعمال اخلريية 

التـــي زادت مع زيادة الـــرثوة، وهذا �شيء 

جيد، ولكن ما نتمناه »التربعات النوعية« 

مثـــل الت�شحيـــة بالوقـــت لزيـــارة الأقارب 

والكف عـــن كلمـــة »م�شغـــول« والت�شحية 

باملـــال لإ�شـــالح ذات البني مـــع يقني باأنه 

ـــا اإذا خل�شت النية لقول  �شريجع م�شاعفاً

النبـــي ] »ما نق�شـــت �شدقة من مال«.. 

ناأمـــل اأن ن�شتخل�ـــص من توا�شـــل رم�شان 

�شيئاًا يبقى بعد رم�شـــان.. وكل عام واأنتم 

بخري. 
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