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الكـويــت - ال�شرق - �شارع اأحمد اجلابر

مبنى الهيئة اخلريية الإ�شالمية العاملية

تلفون: 99733047 - 22473657/8 - داخلي: 100  

�ص.ب: 1613 الرمز الربيـدي: 13017 ال�شفاة

www.albushraa.com
Info@albushraa.com

  �ملقالت و�لآر�ء تعرب عن وجهات نظر �أ�صحابها 
ول تعرب بال�صرورة عن وجهة نظر �ملجلة

�صاحــــب �لمتيـــــاز 

جلنة �لتعريف بالإ�صـالم

رئـــي�س �لتحريــــــر

حممد �إ�صماعيل �لأن�صاري

�مل�صـــــــرف �لعـــــام

جمال نا�صر �ل�صطي

مديـــر �لتحريـــــــر

�أن�س خالد �خلليفة

م�صت�صـــــار �لتحريــــــر

عبـادة نــوح

مدير �لعالقات �لعامة و�لإعالم

حممد طه

�صكرتيــــر �لتحريــــــر

حممــود بكـــر

�لتحريــــــــر

عامــــــر �أحمــــــد

م�صوؤول �لت�صويـــق

د�ود �ل�صمــــــــري

66682060

ت�صميـم و�إخـر�ج فنـي

حممــد �ل�صكــري

موؤ�ص�صة زخرف للدعاية و�لإعالن 

22473657 /8

م�صــوؤول �لتوزيـع 

يا�صــر ح�صـونـة

99 7330 47

�لطبـــــاعـــــــــــة

�ل�صرت�كات د�خل �لكويت
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قيمة 
العمل 

التطوعي
رئي�س �لتحـــريـر 

حممـد �إ�صماعيل �لأن�صاري

لقد بات العمل التطوعي اليوم ركيزة اأ�شا�شية 

يف بناء املجتمعات وحتقيق التنمية امل�شتدامة، 

حيث ارتبطت هذه املمار�شة الإن�شانية ارتباًطا 

وثيًقا بـــكل معاين اخلري والعمـــل ال�شالح يف 

الب�شرية جمعاء.

وميثل العمل التطوعـــي قيمة ح�شارية كربى 

تتمثـــل يف العطـــاء والبذل بـــكل اأ�شكاله، فال 

ميكـــن لأي دولـــة اأن تتبنى برامـــج التنمية يف 

املجتمعـــات مـــن دونه، لأن هـــذا القطاع يتيح 

لـــكل اأفراد املجتمـــع الفر�شـــة للم�شاهمة يف 

عمليات البنـــاء الجتماعي، كما ي�شاعد على 

تنمية امل�شوؤولية والإح�شا�ص بها.

فهـــوؤلء الأ�شخا�ـــص الذيـــن نـــذروا اأنف�شهـــم 

مل�شاعدة الآخرين، اختاروا ذلك بهدف خدمة 

املجتمـــع الذي يعي�شون فيه، بالإ�شافة اإىل اأن 

ذلـــك و�شيلة لراحة النف�ص وال�شعور بالعتزاز 

والثقة عند من يتطوع، لأنه يقوي عند الأفراد 

الثقة بامل�شتقبل.

ولكـــي يكون للعمـــل التطوعي قيمـــة ل بد اأن 

يقوم على اأ�شا�ص املردود املعنوي اأو الجتماعي 

املتوقع منه، مع نفي اأي مردود مادي ميكن اأن 

يعـــود علـــى الفاعل، اإىل جانـــب ارتباط قيمة 

العمل بغاياته الإن�شانية.

ودوافـــع الإقدام على العمـــل التطوعي كثرية 

اأبرزهـــا الدافـــع الديني بغر�ـــص ك�شب الأجر 

ومر�شـــاة الـــرب وال�شعور بال�شعـــادة، وكذلك 

الدافـــع الجتماعـــي لتوثيق الروابـــط وتنمية 

التعـــاون وال�شعـــور بامل�شوؤولية جتـــاه املجتمع، 

واأي�ًشـــا الدافـــع الإن�شاين، اإذ ي�شعـــر الإن�شان 

بـــاآلم الآخريـــن لتقـــدمي امل�شاعـــدة وال�شعور 

بامل�شوؤولية جتاههم.

ووفًقـــا لآخـــر الإح�شاءات الدوليـــة فاإن عدد 

املتطوعـــن يف العامل يبلغ تقريًبا 250 مليوًنا، 

وهذا الرقم يف ارتفـــاع م�شتمر، خ�شو�ًشا يف 

ظـــل الكـــوارث الطبيعية واحلـــوادث الطارئة 

واحلروب والأزمات، ما يتطلب جهوًدا تطوعية 

عامليـــة، حيـــث اإن 55 % مـــن املتطوعن من 

الفئة العمرية بن35 و45 �شنة، اجلزء الأكرب 

منهم مـــن الن�شاء بحـــوايل 58 %، كما تقّدر 

الإح�شاءات اأن التطوع للم�شاريع اخلريية يف 

العامل ي�شـــل اإىل 135 األف �شاعة �شنويًّا، اأي 

اإن تلك ال�شاعات اإذا ترجمت اإىل مبالغ فاإنها 

ت�شل قيمتها اإىل 4 مليارات دولر. 

اإًذا الأهميـــة الكربى للتطـــوع تكمن يف تنمية 

الإح�شا�ـــص الداخلـــي لدى املتطـــوع بالنتماء 

فئـــات  بـــن  الجتماعـــي  الرتابـــط  وتقويـــة 

املجتمع، كما اأن الأعمال التطوعية تكون لوًنا 

من األوان امل�شاركة الإيجابية، فكلما كرث عدد 

املتطوعـــن دل ذلك على وعي الأفراد وح�شن 

جتاوبهم مع هيئات ومنظمات املجتمع.

اإن العمـــل التطوعي لي�شت حكـــًرا على اأحد، 

لأنـــه يف النهايـــة عبارة عن روابـــط تقوم على 

القيـــم الجتماعية والدينيـــة والإن�شانية مثل 

الثقـــة وال�شدق والتعـــاون والرتاحم والتكافل 

للجميـــع، كاأفـــراد وجمموعـــات، فمـــا اأحـــوج 

عملنـــا اإىل الدعم املادي واملعنوي لكي يتمكن 

مـــن تاأديـــة ر�شالتـــه وزيادة خدماتـــه، وتقدمي 

الأن�شطة التي ت�شبع احتياجات النا�ص! 
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اأ�شـــاد وكيـــل وزارة الإعالم ال�شيـــخ �شلمان 

احلمـــود ال�شباح بالدور الذي تقوم به جلنة 

التعريـــف بالإ�شالم يف العمل الدعوي داخل 

وخـــارج الكويت، مبدًيـــا �شعادتـــه بال�شمعة 

الطيبـــة التـــي حققتهـــا اللجنـــة يف اإي�شـــال 

ر�شالـــة الإ�شالم باحلكمة واملوعظة احل�شنة 

لـــكل اجلاليات املوجودة علـــى اأر�ص الكويت 

مبختلف اجلن�شيات واللغات.

جـــاء ذلك خالل ا�شتقبالـــه - مبكتبه بوزارة 

الإعـــالم- وفًدا من جلنة التعريف بالإ�شالم 

�شم مديـــر الفروع باللجنـــة املحامي منيف 

عبـــداهلل العجمي ومرافقيـــه، وذلك لتكرمي 

كل من وكيـــل وزارة الإعـــالم ال�شيخ �شلمان 

احلمود ال�شبـــاح والوكيل امل�شاعـــد ل�شوؤون 

الإذاعـــة يو�شف م�شطفى، علـــى ما تقدمه 

الـــوزارة من دعم اإعالمـــي للجنة من خالل 

(الإذاعيـــة  املختلفـــة  الإعالميـــة  قنواتهـــا 

والتلفزيونيـــة)، كما ح�شرت الزيـــارة اأ�شرة 

اإذاعـــة القراآن الكـــرمي وعلـــى راأ�شها مدير 

الإذاعـــة اأحمـــد حاجيـــة، وفريـــق برنامـــج 

»م�شـــرية اخلـــري« املمثـــل يف املعـــد �شمـــري 

الغريب واملخرج �شالح الرجيب.

ويف م�شتهـــل الزيـــارة رحـــب احلمـــود بوفد 

»التعريـــف بالإ�شالم« مثمًنـــا املبادرة الطيبة 

التي قامت بها اللجنة يف �شبيل زيادة الدعم 

الإعالمي والتوا�شل امل�شتمر الذي يربز دور 

اللجنـــة يف الدعوة اإىل اهلل تعاىل، لفًتا اإىل 

اأن وزارة الإعـــالم ل تاألو جهًدا يف دعم مثل 

هـــذه الأعمال التـــي تخدم العمـــل اخلريي 

عامـــة وتو�شح �شمـــة اأهل الكويـــت، وتهدي 

النا�ـــص اإىل اخلـــري، وبالنهايـــة تـــوؤدي اإىل 

ن�شـــر الإ�شالم والتعريف بـــه لغري امل�شلمن 

مبختلف لغاتهم. 

ويف ختـــام كلمته قال احلمود اإن دعم العمل 

اخلريي اإعالميًّا يف الكويت ياأتي بتوجيهات 

مهمة من القيادة احلكيمة العليا املتمثلة يف 

ح�شـــرة �شاحب ال�شمو اأمـــري البالد ال�شيخ 

�شباح الأحمد اجلابر ال�شباح وويل عهده 

الأمن ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر ال�شباح 

حفظهمـــا اهلل تعـــاىل، لإبـــراز دور الكويت 

الريادي يف العمل اخلريي الإ�شالمي ب�شورة 

ح�شارية م�شرقة.

مـــن جانبـــه قـــال الوكيـــل امل�شاعـــد ل�شوؤون 

الإذاعـــة بـــوزارة الإعالم يو�شـــف م�شطفى 

اإن وزيـــر الإعـــالم ال�شيـــخ حممـــد عبداهلل 

املبارك ووكيل الوزارة ال�شيخ �شلمان احلمود 

ال�شبـــاح، حر�شـــا على تقدمي اأنـــواع الدعم 

الإعالمـــي للعمل اخلـــريي يف الكويـــت، اإذ 

يعرب عن الطابـــع الأ�شا�شي لأهـــل الكويت، 

خا�شـــة يف دعـــم الأعمال التـــي ت�شاهم يف 

اإبـــراز �شورة الإ�شـــالم احل�شارية من خالل 

اإقامـــة م�شابقـــات حفـــظ القـــراآن الكـــرمي 

وانعقاد املوؤمترات والندوات التي ت�شاعد يف 

ن�شر اخلري والهداية بن النا�ص.

واأ�شـــاف: اإننا نفخر بوجـــود جلنة التعريف 

بالإ�شـــالم التي تعمل علـــى تعريف الآخرين 

واملوعظـــة احل�شنـــة،  باحلكمـــة  بالإ�شـــالم 

م�شـــرًيا اإىل ما حققتـــه اللجنة من اإجنازات 

عظيمة يف الدعوة، ولفًتا اإىل ما تقدمه من 

برامـــج اإذاعية مميزة خا�شة حلقات اللجنة 

يف برنامـــج »م�شرية اخلـــري« باإذاعة القراآن 

الكرمي وبرامج الإذاعة الأخرى.

بدوره ثمن مدير اإدارة الأفرع بلجنة التعريف 

بالإ�شالم املحامي منيف العجمي دور وزارة 

الإعـــالم مبختلـــف و�شائلهـــا، �شـــواء كانـــت 

مرئيـــة اأو م�شموعـــة يف اإبراز عمـــل اللجنة 

ودعـــم اأن�شطتهـــا الدعوية، لفًتـــا اإىل اأن ما 

حتقق من اإجنازات ودخول كثريين لالإ�شالم 

مت بف�شـــل اهلل تعاىل ثم بالرعاية الإعالمية 

التي تلقاها اللجنة من وزارة الإعالم ل�شيما 

برامج اإذاعة القـــراآن الكرمي خا�شة برنامج 

»م�شـــرية اخلـــري«، وكذلـــك برامـــج الإذاعة 

الأخرى مثل برنامج »مراحب« وبرنامج »من 

هذا الوطن«.

واأعرب عـــن �شكره العميق حل�شن ا�شتقبال وكيل 

وزارة الإعـــالم ال�شيخ �شليمان احلمـــود ال�شباح 

والوكيـــل امل�شاعـــد ل�شـــوؤون الإذاعـــة على ح�شن 

ا�شتقبال وفد جلنة التعريف بالإ�شالم، ويف نهاية 

الزيـــارة قـــام العجمي بتقدمي درعـــن تذكاريتن 

لوكيل وزارة الإعالم والوكيل امل�شاعد. 

احلمود: 
دعم العمل اخلريي 
ياأتي بتوجيهات من 

القيادة العليا

»التعريف باإلسالم« في ضيافة وزارة اإلعالم
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تبليغهـــا، وهـــي م�شوؤوليـــة اجلميـــع، م�شرًيا 

اإىل اأن احلملـــة الدعوية التي انطلقت العام 

احلايل حتـــت �شعـــار »الدعـــوة م�شوؤولية.. 

بلغهـــا معانا« �شهـــدت م�شاركـــة وا�شعة من 

املواطنن واملقيمن، نتج عنها دخول 1218 

�شخ�ًشا يف الإ�شالم من املوجودين على اأر�ص 

الكويـــت خالل �شهر رم�شـــان، وهذا ي�شعنا 

يف م�شوؤوليـــة اأخرى وهـــي موا�شلة اجلهود 

لدعوة الآخرين، وتقدمي الدعم والرعاية ملن 

دخلوا يف الإ�شالم.

من ناحيته قال مدير حترير جملة »الب�شرى« 

اأن�ـــص اخلليفـــة: هناك خم�شـــة ر�شائل نريد 

تو�شيلهـــا للح�شـــور الطيـــب، اأولهـــا اأن اأول 

اآيـــة نزلت يف القـــراآن الكرمي {اقـــراأ با�شم 

ربـــك الـــذي خلق}، وهذا دليـــل على مكانة 

العلم والقراءة لـــدى امل�شلمن، وبالعلم �شاد 

امل�شلمون الأوائل الأمم، وتغري حالنا عندما 

تركنا العلم والقراءة، وهناك - بف�شل اهلل - 

بوادر نه�شة يف هذا اجلانب من خالل تقليل 

ن�شبـــة الأميـــة والهتمـــام بالثقافـــة والعلم، 

وزيادة القـــراءة، وزيادة املجالت الإ�شالمية، 

اأما الر�شالة الثانية فهي احلمد اهلل اأن جعل 

جملة »الب�شرى« �شبًبا مـــن اأ�شباب الهداية، 

اإذ ح�شرنا يف اللجنة اأ�شباب الهداية فكانت 

اأكـــرث من 30 �شبًبـــا منها جملـــة »الب�شرى« 

واملجـــالت الدعويـــة الأخرى، اأمـــا الر�شالة 

الثالثـــة ف�شكـــر الطاقات العاملـــة يف جملة 

»الب�شـــرى«، واأما الر�شالة الرابعة فهي �شكر 

كل من �شارك يف امل�شابقة، ونريد من كل فائز 

اأن يكـــون م�شارًكا يف عمـــل اللجنة الدعوي 

بدعـــوة الآخرين اإىل الإ�شـــالم، اأما الر�شالة 

الأخرية فهي الدعاء للح�شور جميًعا.

واختتـــم احلفـــل بتوجيـــه ال�شكـــر لراعـــي 

امل�شابقـــة، �شركـــة عطـــورات ال�شايع وتوزيع 

اجلوائـــز علـــى الفائزين الـــذي اأعربوا عن 

�شعادتهم بامل�شابقة وح�شورهم احلفل. 

الدعيــج: جناحنا الباهر 
هذا العام ي�ضعنا اأمــام 

م�ضوؤولية موا�ضلة اجلهود 
لدعوة الآخريــن 

اخلليفـــة: �ضكر خا�ص 
لراعي امل�ضابقـــة �ضركــة 

»عطورات ال�ضايع«

»البشرى« كرمت الفائزين في مسابقتها السنوية

اأ�شـــاد نائـــب املدير العـــام للجنـــة التعريف 

بالإ�شـــالم عبدالعزيـــز الدعيـــج بامل�شاركن 

يف امل�شابقـــة ال�شنويـــة التـــي تقيمهـــا جملة 

»الب�شرى«، موؤكًدا اأن ذلك يدل على الهتمام 

بالدعـــوة اإىل اهلل عـــز وجل، وحـــب القراء 

ملجلة »الب�شرى«. 

جاء ذلك خالل احلفـــل الذي اأقامته املجلة 

يف مقر جلنـــة التعريف بالإ�شـــالم مب�شجد 

املـــال �شالـــح وح�شـــره نائـــب املديـــر العام 

للجنة ومدير التحرير اأن�ص اخلليفة، وفريق 

العاملـــن يف املجلة، بالإ�شافة اإىل الفائزين 

يف امل�شابقة (50 �شخ�ًشا). 

واأكد الدعيج قائاًل: اأن امل�شاركة يف امل�شابقة 

اإمنـــا تدل علـــى الهتمام بالدعـــوة اإىل اهلل 

عز وجل، وحبكم وقراءتكم ملجلة »الب�شرى« 

وتفاعلكم مـــع جلنة التعريف بالإ�شالم التي 

تعد من اللجان املميزة يف التعريف بالإ�شالم 

لغـــري امل�شلمـــن ورعايـــة املهتديـــن اجلـــدد 

واجلاليات الإ�شالمية.

واأ�شـــاد الدعيـــج باحل�شـــور مل�شاركتهـــم يف 

الدعـــوة اإىل اهلل عـــز وجـــل والتـــي كان لها 

اأثرها الطيب يف دخول كثريين اإىل الإ�شالم، 

فالدعـــوة واجبـــة علـــى كل م�شلـــم ي�شتطيع 
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نظمت جلنة التعريف بالإ�شالم ملتقى حتت 

عنوان “دور ال�شريعة يف القت�شاد الإ�شالمي” 

بجمعية املعلمـــن الكويتية مبنطقة الد�شمة 

لأبناء اجلالية التاميلية على مدار ثالثة اأيام 

ح�شره املئات من الأ�شخا�ص، بالإ�شافة اإىل 

الدعاة واملحا�شرين.

بـــداأ برنامج اليـــوم الأول بكلمة نائب املدير 

العـــام للجنة التعريـــف بالإ�شـــالم املهند�ص 

عبدالعزيـــز الدعيـــج حيـــث وجـــه التحيـــة 

للح�شـــور، م�شريا اإىل اأهميـــة القت�شاد يف 

حياة الأمم، فالتقدم الآن يقا�ص مبدى �شعود 

موؤ�شر القت�شاد بدرجات منو عالية.

واأو�شح الدعيج اأن ال�شريعة الإ�شالمية فيها 

مـــن الأنظمة املالية ما يكفـــل متا�شك بنيان 

الأمـــة، ويقيم حياة �شعيـــدة لأفراد املجتمع، 

واأبـــرز مثـــال على ذلك هو حتـــرمي الإ�شالم 

للربا الذي هو اآفة القت�شاد.

ودعا الدعيج اإىل تكرار مثل هذه الربامج لتعم 

فائدتهـــا للنا�ص، وليتعرفوا عـــن قرب احللول 

التي يقدمهـــا الإ�شالم حول م�شكالت املجتمع 

�شواء كانت اجتماعية اأو اقت�شادية.

مـــن ناحيتـــه األقـــى د.�شارق نثـــار حما�شرة 

حـــول اأهمية النظـــم القت�شاديـــة املعا�شرة 

ونظـــام القت�شـــاد يف  الإ�شـــالم مع عر�ص 

بوربوينت.  

واأخـــريا األقـــى الداعية عبدامل�شـــور كلمات 

مفيـــدة موجـــزة عـــن دور جلنـــة التعريـــف 

بالإ�شـــالم يف رعاية اجلاليـــات الأجنبية يف 

اأر�ـــص الكويـــت مـــن النواحي العديـــدة مثل 

التعليم والثقافة وامل�شاعدة املادية واملعنوية، 

يذكـــر اأن امللتقـــى عقد نهايـــة كل جل�شة من 

جل�شاتـــه جل�شـــة حواريـــة يتـــم فيهـــا تبادل 

الأ�شئلـــة حـــول مو�شـــوع املوؤمتـــر ومناق�شة 

احللول لها وفـــق ال�شريعة الإ�شالمية، ولقد 

ا�شتمـــر امللتقـــى ثالثـــة اأيام ناق�ـــص خاللها 

العديد من الق�شايا القت�شادية. 

“دور الشريعة في االقتصاد اإلسالمي”..  ملتقى بالمعلمين

جـــاء ذلك خـــالل م�شاركـــة مديـــرة الإدارة الن�شائية بفـــرع خيطان 

نوريـــة عبدالهادي يف حفل م�شروع »ار�شـــم الب�شمة« الذي ح�شرته 

املهتديات من خمتلف اجلن�شيات، وقالت عبدالهادي بهذه املنا�شبة: 

يجب على امل�شلم القتداء بالر�شول ] يف اأخالقه وتعامالته، فقد 

كان �شلى ل يرى اإل متب�شما، ففي احلديث الذي رواه جرير البجلي 

ر�شـــي اهلل عنـــه: ما حجبني ر�شـــول اهلل ] منذ اأ�شلمت، ول راآين 

اإل تب�شم يف وجهي، فالبت�شامة دواء لكثري من الأمرا�ص التي تطول 

النفو�ص، وتبعد ال�شحناء والبغ�شاء، وتقرب الإخوان، م�شرية اإىل اأن 

الر�شـــول ] جعـــل من البت�شامة �شدقة، وهـــي �شدقة غري مكلفة 

ل حتتـــاج مـــن الإن�شـــان اإىل كبري جهد، بل ي�شتطيعهـــا يف كل زمان 

ومكان، فت�شبح عنوانا له، ودليل حمبة لالآخرين.

يذكر اأن احلفل تخللته فقرات ثقافية وترفيهية حيث قامت داعيات 

الفرع بتقدمي الهدايا للمهتديات مما اأدخل عليهن الفرحة وال�شرور، 

كما تخلل احلفل اإ�شهار اإ�شالم. 

مشروع »ارسم البسمة« للمهتديات الجدد

»الب�شمــــة لهــــا دور اإيجابــــي يف حيــــاة امل�شلم، فهي متثــــل القناعة والر�شا 

بــــاهلل عــــز وجل، كما متثل ال�شفــــاء والنقاء الداخلــــي يف تعامالت امل�شلم 

مــــع الآخريــــن، ولذلــــك كان الر�شــــول ] متب�شمــــا يحــــث الآخريــــن على 

البت�شام«.
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 حتفيـــظ القراآن الكـــرمي وتالوته بالطريقة 

ال�شحيحة للن�صء و�شيلة من الو�شائل املهمة 

لتعليمهـــم ال�شلوكيـــات القوميـــة، وتربيتهـــم 

الرتبيـــة ال�شحيحـــة، �شـــواء مـــن الناحيـــة 

النف�شية اأو الأخالقية اأو الروحية، لذا وجب 

علـــى املجتمـــع والأ�شرة الهتمـــام بتحفيظ 

القراآن الكرمي للن�صء منذ ال�شغر.

جـــاء ذلك خالل حفـــل اختتام الـــدورة ال�شيفية 

التي نظمها فرع خيطان بلجنة التعريف بالإ�شالم 

بعنوان “دور القراآن الكرمي يف النهو�ص بالن�صء”، 

و�شـــارك فيهـــا 60 طالبـــا وطالبـــة مـــن اجلالية 

الكريلوية الناطقن بلغة ماليامل، وحا�شر فيها 

الداعية عبدالرزاق فيالن.

وقـــال فيـــالن يف حما�شرته: لقـــد مت و�شع 

برنامـــج خالل الـــدورة ت�شمن حفظ القراآن 

الكـــرمي، وتالوتـــه التـــالوة ال�شحيحـــة كما 

ا�شتمـــل علـــى ف�شـــول خا�شة بتعليـــم اللغة 

العربيـــة للذين يواجهون �شعوبات يف تعلمها 

حتى يتمكنوا من حفظ وتالوة القراآن.

واأ�شـــار اإىل اأنه لكي ي�شتطيـــع الن�صء حفظ 

القـــراآن ب�شهولـــة وي�شر عليـــه البدء بحفظ 

ق�شار ال�شور، وو�شع برنامج زمني للحفظ، 

واملداومة علـــى املراجعة، ومراجعة املحفظ 

يف كل ما قام بحفظه من اآيات و�شور.

ودعا فيالن الطالب اإىل املداومة على حفظ 

القـــراآن الكرمي ملا فيه مـــن الف�شل العظيم، 

فمجال�ـــص القراآن الكرمي من اأعظم جمال�ص 

الذكر حيـــث الجتماع على تالوة كتاب اهلل 

ومدار�شتـــه، م�شـــريا اإىل اأن تلـــك املجال�ص 

ت�شهدها املالئكة، وتغ�شاها الرحمة، وتتنزل 

عليها ال�شكينة، ويتعلم الإن�شان فيها اأ�شرف 

العلـــوم وهي علوم القراآن، قال ]:  خريكم 

مـــن تعلم القراآن وعلمه، كما اأن اأهل القراآن 

الكرمي هم اأهل اهلل وخا�شته.

ويف ختـــام احلفـــل مت الإعـــالن عـــن اأ�شماء 

الفائزيـــن يف الـــدورة ثـــم تكرميهـــم ولقـــد 

اأعـــرب احل�شور عن �شعادتهـــم بالدورة وما 

احتوته من مواد قام بتدري�شها جمموعة من 

الأ�شاتذة الأكفاء. 

اأكـــد الداعيـــة الفلبينـــي جماهـــد غوماندر 

اأن تعليـــم املهتـــدي اجلديد اأحـــكام وتعاليم 

الإ�شـــالم هو العمـــل الأ�شا�شي الـــذي نقوم 

به بعـــد اإ�شهار اإ�شالمـــه، ولذلك نقوم بعمل 

الدورات ال�شرعية والتخ�ش�شية لهوؤلء حتى 

يكونوا على معرفـــة بتعاليم ومبادئ واأحكام 

امل�شابقـــة  وهـــذه  اجلديـــد،  دينهـــم  واآداب 

املبتكـــرة يف فكرتهـــا هـــي خـــري دليـــل على 

اجلهود التي تبذلها جلنة التعريف بالإ�شالم 

جتاه املهتدين اجلدد.

جـــاء ذلك خالل امل�شابقة التي اأقامها الفرع 

الرئي�شـــي باملال �شالح بعنوان “رفع الأذان” 

للمهتديـــن اجلدد من اأبناء اجلالية الفلبينية 

وح�شرها 100 �شخ�ص.

بـــداأت امل�شابقـــة بتقـــدمي التحيـــة للح�شور 

وامل�شاركـــن ثم كلمـــة للداعية غوماندر قال 

فيهـــا: هـــذه امل�شابقة خطوة مـــن اخلطوات 

التـــي ينبغـــي علـــى كل مهتـــٍد اأن ي�شلكها يف 

�شبيـــل تعلـــم العلـــم ال�شرعي، فـــالأذان من 

الأهميـــة مبكان، فهو �شعـــار امل�شلم، والنداء 

الـــذي مـــن خالله يـــوؤدي الركـــن الثاين من 

اأركان الإ�شالم وهـــي ال�شالة، وهو الو�شيلة 

الدعويـــة الإعالميـــة التـــي طاملـــا اأثرت يف 

القلـــوب واهتـــدت بها النفو�ـــص، ولقد جعل 

اهلل عـــز وجل املوؤذنن اأطـــول النا�ص اأعناقا 

يوم القيامة وما كان هذا اإل ل�شرف وعظمة 

هذا النداء ومن يقوم به.

واأ�شـــار غومانـــدر اإىل اأنه ينبغـــي اأن يتحلى 

املـــوؤذن بالعديـــد مـــن ال�شفات حتـــى يوؤدي 

الأذان كمـــا جـــاء عـــن الر�شـــول ]، ومنها 

العلـــم ب�شيغـــة الأذان، واحلفـــظ، واللتزام 

مبواعيـــد ال�شـــالة دومنـــا تاأخـــري اأو زيادة، 

وح�شن ال�شوت والنطـــق ال�شحيح... وغري 

ذلك. 

وحث غومانـــدر احل�شور علـــى تعلم الأذان 

ففيه اخلـــري الكثري، فعن معاوية ر�شي اهلل 

عنـــه، َقـــاَل: �َشِمْعُت ر�شـــول اهلل ]، يقوُل: 

نُوَن اأْطَوُل النَّا�ِص اأْعناقاً يَْوَم الِقَياَمة. املُوؤَذِّ

عقـــب ذلـــك بـــداأت امل�شابقة بــــ15 مت�شابق 

حيث قام كل مهتٍد برفع الأذان ثم مت تقييمه 

مـــن قبل اللجنة من ناحيـــة ال�شوت والنطق 

والأداء اللغـــوي، ولقـــد فـــاز باملركـــز الأول 

املهتـــدي نا�شر حممـــد، ويف نهاية امل�شابقة 

مت توزيـــع الهدايـــا علـــى الفائزيـــن ح�شـــب 

مراكزهم. 

100 مهتٍد في مسابقة “رفع األذان” 

“دور القرآن الكريم في النهوض بالنشء”.. دورة علمية
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ا�شتقبلـــت جلنـــة التعريف بالإ�شـــالم باملقر 

الرئي�شي وفد طـــالب حلقة حتفيظ القراآن 

مب�شجد الـــوزان مبنطقة حـــويل املكون من 

20 طالًبا مـــن حفظة القراآن الكرمي، وذلك 

للتعـــرف علـــى جلنـــة التعريـــف بالإ�شـــالم 

والأعمـــال الدعويـــة التـــي تقوم بهـــا خدمة 

للجاليـــات امل�شلمة وغـــري امل�شلمة، وكان يف 

ا�شتقبالهـــم من�شـــق العالقـــات العامة جابر 

مطر ال�شمري، ورئي�ص ق�شم الدعوة م�شاعد 

العنزي اللذان اأبديا �شعادتهما بزيارة الوفد 

للجنة.

وقام ال�شمـــري بعر�ص الأعمـــال والأن�شطة 

الدعويـــة التـــي تقـــوم بهـــا اللجنـــة، حيـــث 

ا�شتعر�ـــص التطور الذي �شهدته اللجنة منذ 

عـــام 1978م، اإىل وقتنـــا احلـــايل م�شـــريا 

اإىل اأن اللجنـــة خالل هـــذه الرحلة الدعوية 

بلـــغ عدد املهتدين واملهتديـــات الذين دخلوا 

الإ�شـــالم عن طريقها ما يزيد على 58 األف 

�شخ�ص، كما قام ببيان اأ�شلوب الدعوة وكيف 

يكون امل�شلم داعية يف جمتمعه. 

اأكـــد رئي�ص ق�شـــم الدعوة م�شاعـــد العنزي 

اأهميـــة العالقـــات الوديـــة امل�شرتكـــة التـــي 

تربط بـــن ال�شعبن الكويتـــي والهندي منذ 

القدم، والتـــي تتجلي فيما يجده اأبناء الهند 

مـــن ترحيب بن اأقرانهم مـــن اأبناء الكويت، 

والعالقات احل�شنة والأخوية بن ال�شعبن.

جـــاء ذلك خـــالل كلمـــة للعنـــزي يف احلفل 

الـــذي اأقامته اجلاليـــة الهندية مبنا�شبة يوم 

ا�شتقـــالل دولـــة الهنـــد يف الفـــرع الرئي�شي 

مب�شجـــد املـــال �شالـــح حتـــت رعايـــة جلنة 

التعريـــف بالإ�شالم، وح�شـــره اأكرث من مائة 

وخم�شن �شخ�شا يتحدثون مبختلف اللغات 

الهندية.

واأ�شاف العنزي: اإن الهند رافد من الروافد 

احل�شاريـــة يف العـــامل املعا�شـــر، وقدمـــت 

لالإن�شانية جميعا مثـــال يحتذى يف خمتلف 

املجالت، وبف�شل اهلل �شبحانه وتعاىل فقد 

اأ�شبحت من اأكرث الدول تقدما وتطورا.

ودعـــا العنـــزي اإىل توثيـــق عـــرى العالقات 

مـــن خالل التعـــرف علـــى الثقافـــة العربية 

ومعرفـــة  الهنديـــة  والثقافـــة  الإ�شالميـــة، 

العادات والتقاليد التي تتميز بها الثقافتان، 

م�شريا اإىل اأن اللجنة تقوم برعاية اجلاليات 

يف الكويت، وتقدم لهـــم الدعم والرعاية يف 

خمتلف املجالت.

ومـــن ناحيتهم قام دعـــاة اللجنة باإلقاء كلمة 

يف احل�شـــور كال ح�شـــب لغتـــه ثـــم اأقيمت 

امل�شابقـــة الثقافية بن احل�شـــور وا�شتملت 

علـــى معلومـــات تاريخية عن الهنـــد، واأبرز 

ال�شخ�شيات الهندية  التي كان لها دور فعال 

يف احلياة الهندية، وكذلك اأ�شهر الأماكن يف 

الهند كتاج حمل. 

واأعرب احل�شـــور عن �شعادتهـــم بالربنامج 

�شـــواء من ناحية الكلمـــات الطيبة امل�شاركة 

لهـــم يف فرحتهم مبنا�شبة ا�شتقالل الهند اأو 

من ناحية امل�شابقة الثقافية، مقدمن ال�شكر 

والتقدير للجنة التعريف بالإ�شالم ورعايتها 

للجاليات. 

»يوم استقالل الهند« بحضور 150 شخًصا من الجالية الهندية

طالب »حلقة مسجد الوزان« في ضيافة »المال صالح«
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�شـــرح مديـــر اإدارة الأفرع بلجنـــة التعريف 

بالإ�شـــالم املحامي منيـــف عبداهلل العجمي 

بـــاأن فـــرع الوفرة �شهـــد 231 حالـــة اإ�شهار 

اإ�شـــالم منذ ن�شاأتـــه يف عام 2003م، م�شريا 

اإىل اأن هـــذا الإجناز ما كان ليتحقق لول اأن 

هنـــاك جهدا كبريا مبذول من جانب اللجنة 

يف هذه املنطقة النائية، والتي تتميز اللجنة 

بوجودها فيهـــا حيث اإنها املوؤ�ش�شة اخلريية 

الوحيدة املوجودة يف الوفرة.

واأ�شار العجمي اإىل اأن هذه املنطقة مرتامية 

الأطـــراف ت�شمـــل منطقـــة الوفـــرة واملزارع 

وال�شاليهات واجلواخري وال�شطبالت، وبها 

عديـــد من اجلن�شيـــات التي تتحـــدث لغات 

خمتلفـــة منهـــا اللغـــة التلغويـــة، والهنديـــة، 

وال�شنهاليـــة  والتاميليـــة،  واملاليامليـــة، 

والنيبالية، والبنغالية، والفلبينية، وال�شينية 

وغريهـــا مـــن اللغـــات، ولذلـــك قـــام الفرع 

بتوفري الدعـــاة املتخ�ش�شن بهـــذه اللغات، 

وذلـــك للتوا�شل معهـــم وتقـــدمي كل و�شائل 

الدعم والرعاية وتعريفهم بالإ�شالم.

واأ�شـــاف العجمي اأن الفـــرع ينظم الربامج 

اليوميـــة والأ�شبوعية واملو�شميـــة للمقيمن 

مبنطقـــة الوفـــرة، �شـــواء يف الفـــرع اأو يف 

علـــى  الربامـــج  تلـــك  وت�شتمـــل  اأماكنهـــم، 

الأن�شطة والفعاليات واملحا�شرات والدرو�ص 

الزيـــارات  اإىل  بالإ�شافـــة  وامل�شابقـــات، 

امليـــداين، م�شريا اإىل اأن الفرع يوزع الآلف 

مـــن احلقائب الدعويـــة �شنويا، واحلمد هلل 

فقد اآتت الدعوة يف هذه املنطقة ثمارها.

واأ�شاد العجمي باأ�شحـــاب الأيادي البي�شاء 

الذيـــن يقدمون كل و�شائل الدعم وامل�شاعدة 

لفرع الوفرة للقيام باأعماله الدعوية.  

231 مهتدًيا ومهتدية.. من إنجازات فرع الوفرة

نا�شـــد رئي�ص جمل�ـــص اإدارة جلنة »ورثة الأنبيـــاء« يف جمعية النجاة 

اخلرييـــة الداعيـــة د.عثمـــان اخلمي�ص اأوليـــاء الأمـــور وطلبة العلم 

�شـــرورة اللتحاق بـــدورات اللجنة، م�شرًيا اإىل اأهمية هذه الدورات 

يف تنميـــة العلـــم ال�شرعـــي لدى �شرائـــح املجتمع كافـــة من خمتلف 

الأعمـــار ن�شـــاء ورجاًل، وفق املنهج ال�شرعـــي ال�شحيح، املنتقى من 

�شرع اهلل تعاىل و�شنة نبيه الكرمي ].

واأو�شـــح د.اخلمي�ـــص يف ت�شريح �شحايف اأن م�شـــروع مدر�شة ورثة 

الأنبيـــاء املنبثـــق عن اللجنة كان جمرد فكـــرة �شغرية، وكان الهدف 

منـــه تي�شري تعلم العلـــوم ال�شرعية التي يحتاج اإليها امل�شلم يف يومه، 

ويف حياته ويف عمله، وقد اأ�شبح الآن له جلنة خا�شة تابعة جلمعية 

النجـــاة اخلرييـــة، وكادر وظيفي من الن�شـــاء والرجال، على م�شتوى 

عـــال من الكفاءة خلدمة املنت�شبن له، بالتعاون مع املراقبة الثقافية 

بـــاإدارات امل�شاجد بوزارة الأوقاف وال�شوؤون الإ�شالمية يف حمافظة 

حويل وحمافظة الفروانية.

وقـــال د.اخلمي�ص: اإن حتويل الأفكار اإىل م�شاريع عمل لي�ص بالأمر 

الهـــن، مو�شًحا اأن الأفـــكار ل تن�شاأ من فراغ، واإمنـــا تن�شج املعاناة 

خيوطهـــا الأوىل، ول تنجـــح فكرة ما اإل اإذا ا�شتجمعت �شروًطا عدة 

للنجـــاح، فال تنجح اأي فكرة ما مل يحملها �شخ�ص متلك عليه كيانه 

وتاأخـــذ مبجامع نف�شه فيعي�ص الفكـــرة ويعي�ص لها، يُّج�شدها �شلوًكا 

وفكًرا، وت�شتغرق عليه ُجَلّ وقته. 

وعـــن �شبب ت�شمية امل�شروع اأو�شـــح اخلمي�ص اأن مرياث الأنبياء هو 

العلم وهو الهدف من هذا امل�شروع، لذلك كانت تلك الت�شمية، وحول 

الر�شالـــة التي تهدف اإليها املدر�شة اأ�شار اإىل اأنها تنح�شر يف تفقيه 

عامـــة امل�شلمن بدينهم وربطهم بعلماء ال�شلـــف ال�شالح وال�شحابة 

والتابعن، عالوة على تخريج جيل جديد من العلماء املعتدلن،على 

�شنة الر�شول الكـــرمي ]، وعلى فهم ال�شلف ال�شالح من ال�شحابة 

والتابعن والأئمة املتبوعن.

وذكـــر اخلمي�ص اأن م�شروع مدر�شة ورثـــة الأنبياء يهدف اإىل رعاية 

ال�شبـــاب والن�ـــصء مـــن خمتلف الأعمـــار بتعليمهم مبـــادئ الإ�شالم 

وحتفيظهـــم كتاب اهلل عز وجـــل، كما ي�شتهدف الأخذ بيد امل�شلمن 

وامل�شلمـــات لتعلم العلم ال�شرعي الالزم لهـــم ليقيموا العبادات وفق 

مـــا جـــاء يف كتاب اهلل عز وجل و�شنة ر�شولـــه ]، وت�شعى املدر�شة 

اإىل توفـــري الوقـــت واجلهد على طلبة العلم بتوفـــري العلماء الأكفاء 

لتدري�ص املواد ال�شرعية التي يحتاجون اإليها يف مكان واحد. 

الخميس: »ورثة األنبياء« تفقه عامة المسلمين بدينهم
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يعي�ص كثري من املنخرطن يف العمل اخلريي 

عديـــًدا من التجارب واخلربات التي ت�شقل 

اإمكاناتهـــم وتزيـــد مـــن  قدراتهـــم وتطـــور 

ح�شيلتهـــم الدعويـــة وامليدانيـــة، ومـــا هذه 

الكلمـــات التي اأكتبها اإل رغبـــة يف م�شاركة 

القـــراء مـــا تعلمته من جتربتـــي يف املجتمع 

التطوعـــي اخلـــريي، لعلهـــا تفيـــد وتنفـــع، 

فالدعوة تت�شع اجلميـــع، وي�شتطيع الداعية 

من خاللها تو�شيل الر�شالة والقيم واملبادئ 

باأ�شلوب مبا�شر اأو غري مبا�شر.

فمـــن ين�شـــط يف جمتمع الدعـــوة متر عليه 

كثـــري من املواقـــف والأحـــداث التي ي�شعب 

ن�شيانهـــا، ولعـــل اأهـــم ما ير�شـــخ يف الذهن 

ممار�شـــات بع�ص الدعـــاة اأو العوام التي قد 

ا وباطنها فيه خري اأو ما  يكـــون ظاهرها �شرًّ

ميكن التعبري عنه بـ»رب �شارة نافعة«.

فهنـــاك بع�ـــص الأ�شاليـــب الدعويـــة التـــي 

قـــد تكون غـــري �شحيحة، ولكنهـــا تقود اإىل 

نتائـــج اإيجابيـــة وتفتـــح لغري امل�شلـــم طريًقا 

لالإ�شالم ب�شكل ل يعلمه اإل اهلل، خا�شة اإذا 

توافـــرت �شروط واأ�شبـــاب اأخرى مل تكن يف 

احل�شبان.

 حكت لنا اإحدى داعيات اللجنة موقًفا يوؤكد 

هـــذا الكالم، فقالـــت: قامت كفيلـــة كويتية 

باإح�شـــار اأربعـــة من غري امل�شلمـــات الالتي 

يعملن لديها للجنـــة التعريف بالإ�شالم لكي 

يدخلـــن الإ�شـــالم بغري دعـــوة، فلما جل�شت 

معهـــن قلن: نحن غـــري م�شلمـــات ول نريد 

الدخـــول يف الإ�شـــالم، فقلـــت لهـــن: �شوف 

اأعرفكـــن فقط بالإ�شالم، ومـــن ثم اأننت من 

يحـــدد قـــرار الدخـــول من عدمـــه، وبالفعل 

�شرحـــت لهـــن اأن عي�شى لي�ص اإلًهـــا، بل هو 

نبـــي ك�شائـــر النبياء، وتطرقـــت اإىل مبادئ 

الإ�شـــالم، ومن هو اهلل وملاذا خلقنا يف هذه 

الدنيـــا، وختمت لهن باأنـــه لي�ص هناك اإكراه 

يف الدين داخل الإ�شالم... فقالت اإحداهن: 

اأنـــا اأريد دخول الإ�شـــالم الآن، فما كان من 

الباقيـــات اإل اأن اأبديـــن رغبتهن يف الدخول 

يف الإ�شالم.

هـــذا املوقف يبـــن اأن اأ�شلـــوب الدعوة اإىل 

الإ�شالم قد يكون خاطًئا يف بع�ص الأحيان، 

وهذا ما حدث مع الكفيلة، ولكن ياأتي �شبب 

اآخـــر فيغـــري املعادلـــة، وهذا مـــا يت�شح يف 

موقف الداعية واأ�شلوبها الرائع واحلكيم يف 

تو�شيح ال�شـــورة احلقيقية عن الإ�شالم، ما 

�شاهم يف دخولهن لهذا الدين العظيم بعدما 

رف�شنه اأول مرة.

كذلـــك هنـــاك ق�شـــة �شـــاب اأمريكـــي كان 

يدر�ص باإحدى اجلامعـــات المريكية، واأراد 

الدخـــول يف الإ�شـــالم، وكان ي�شكـــن بجواره 

بع�ص الطلبة العـــرب ممن يدر�شون معه يف 

نف�ـــص اجلامعة، حيث طلـــب منهم ذات مرة 

اأن ي�شاعدوه يف الدخول يف الإ�شالم، فقالوا 

له: ملاذا تريد الدخـــول يف الإ�شالم واخلمر 

والقمـــار فيه غري مباحن؟ اإنك �شوف تفقد 

كثـــرًيا، والأف�شـــل لك اأن تبقـــى على دينك، 

لكـــن الرجل اأ�شر على معرفة الإ�شالم، فما 

كان مـــن هوؤلء ال�شبـــاب اإل اأن اأ�شاروا عليه 

بـــاأن يذهب لل�شقـــة املجـــاورة، حيث يقطن 

فيهـــا رجل ي�شتطيـــع اأن ي�شاعده، وكان هذا 

الرجـــل هو الدكتور ب�شـــري الر�شيدي املفكر 

الإ�شالمـــي املعروف، حيـــث اأقنعه بالإ�شالم 

وبالفعل دخل هذا ال�شاب فيه.

هـــوؤلء ال�شباب دلوه علـــى الرجل ال�شحيح، 

بالرغم من اإ�شاءتهـــم للدين وعدم حر�شهم 

على دعوته، وطلبهم منه اأن يبقى على دينه، 

ولكن رب �شارة نافعة.. وهذا دين اهلل يفتح 

به قلوب من ي�شاء. 

بعـ�ص الأ�ضاليب الدعوية 
قــد تكـــون غري �ضحيحة 
لكنهـا تقـــود اإلى نتائـــج 
اإيجابيـــة
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ر�صائل دعوية

املدير العام للجنة التعريف بالإ�شالم

جمال �ل�صطي

رب ضارة 
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7090 شخًصا يعتنقون اإلســالم 
في تركيا

اعتنـــق 7090 �شخ�ًشـــا يف تركيا الإ�شالم يف الفرتة بن عامـــي 2000 و2012، واأ�شار 

املوقع الإلكرتوين لرئا�شة ال�شوؤون الدينية الرتكية اإىل اأن 5929 مواطًنا تركيًّا اعتنقوا 

الإ�شـــالم، بالإ�شافـــة اإىل اعتنـــاق 1161 مواطًنا اأجنبيًّا، معظمهم مـــن اأملانيا واجنلرتا 

وفرن�شا، م�شرًيا اإىل اأن اأغلبيتهم من الن�شاء امل�شيحيات، واأكدت رئا�شة ال�شوؤون الدينية، 

ح�شبما ذكرت �شحيفة »ميلليت« الرتكية اأن اأحداث 11 �شبتمرب 2001 يف اأمريكا اأثرت 

�شلًبا على اأعداد املواطنن الذين كانوا يرغبون يف اعتناق الإ�شالم يف تلك الفرتة. 

إسالميو أوروبا يدشنون قوافل 
ا على  دعوية للتعريف باإلسالم رّدً

الفيلم المسيء
»رب �شـــارة نافعـــة«.. تنوعـــت اأ�شاليب الرد علـــى الإ�شاءة املتكررة لالإ�شـــالم، والهجوم 

علـــى الدين ورمـــوزه ومقد�شاته، الذي و�شل اإىل اإنتاج اأ�شواأ فيلم م�شيء عن النبي ]، 

ملـــا احتـــواه مـــن اأقذر الألفـــاظ وامل�شاهد، مما اأحـــدث ردة فعل عنيفة مـــن قبل الدول 

الإ�شالميـــة جتاه الـــدول الراعية للفيلم، وعلى النقي�ص حتركـــت يف ربوع اأوروبا قوافل 

دعويـــة اإىل الدين ال�شالمـــى وتوعية ال�شعوب الأجنبية وغـــري امل�شلمة مبنهج الإ�شالم 

وتعاليمـــه، وفوجئ الأمريكيون بـ»اأتوبي�ـــص« كبري تابع ملجموعة من امل�شلمن الأمريكين 

كتبـــت عليـــه �شعارات اإ�شالمية دعوية حتت �شعار »اأنت ت�شـــاأل والإ�شالم يجيب« وذيلت 

باأرقام لالت�شال املجاين ملن يرغب يف التعرف على الإ�شالم وموقع لتعليم الإ�شالم.

وامتـــدت احلركـــة الدعويـــة اإىل اأملانيـــا، حيث مت اإعـــداد قافلة دعوية بعنـــوان اكت�شف 

الإ�شـــالم، وحترك �شباب يف بريطانيـــا باإعداد مطبوعات للم�شحف مرتجًما اإىل لغات 

متعددة ومت توزيعه يف القطارات وامليادين العامة جماًنا. 

قــس أمريكــــي 
يشــهر إســالمه 
وينضم لقافلــة 

الحج
اأ�شهـــر ق�ـــص اأمريكي من اأ�شـــل كوري 

اإ�شالمه وان�شـــم لقافلة حجاج �شيوف 

خادم احلرمن ال�شريفن لأداء منا�شك 

احلـــج هـــذا العـــام، وكان عبدالوهاب 

جـــون )ا�شمـــه بعد اإ�شالمـــه( تبحر يف 

قـــراءة املراجـــع والكتـــب التـــي ت�شرح 

�شماحة الإ�شـــالم، واكت�شف من خالل 

قراءاته اأنه دين احلق، ما جعله يراجع 

ال�شفارة ال�شعودية يف العا�شمة الكورية 

اجلنوبية �شيوؤول، حيث اأعلن رغبته يف 

اإ�شهـــار اإ�شالمـــه فتم له مـــا اأراد، كما 

اأبـــدى يف نف�ص الوقـــت الرغبة يف اأداء 

حج بيت اهلل احلرام هذا العام، لت�شمله 

مكرمة خادم احلرمن ال�شريفن.

كوريـــا  يف  ال�شعوديـــة  �شفـــري  وقـــال 

اجلنوبيـــة اأحمـــد الـــرباك اإن امل�شلـــم 

اجلديـــد اأ�شهر اإ�شالمـــه يف حفل رعته 

ال�شفارة، وبـــنَّ اأن عدد الذين اأ�شهروا 

اإ�شالمهم يف كوريا اجلنوبية هذا العام 

بلغ 39 �شخ�ًشا. 
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سلطات مدينة هامبورج 
ا  األلمانية تعترف رسمّيً

بأعياد المسلمين
اأعلنـــت ال�شلطـــات الأملانيـــة يف مدينة هامبـــورج اأنهـــا الأوىل التي 

تعرتف ر�شميًّا بالأعياد الإ�شالمية، لذلك ميكن للموظفن امل�شلمن 

والطـــالب الحتفـــال بها يف منازلهـــم، وذلك بوا�شطـــة اتفاقات مع 

اجلالية امل�شلمة باأملانيا.

وقـــال اأولف �شولت�ص عمدة هامبورج اإنـــه ياأمل يف اأن يكون التفاق 

مثاًل ملدن اأملانية اأخرى، وتعد ال�شرطة يف برلن على اأهبة ال�شتعداد 

لأعمـــال عنف حمتملة نهاية هذا الأ�شبوع، بعد اأن قال حزب مييني 

متطرف اإنه يخطط لتنظيم احتجاجات خارج م�شاجد يف العا�شمة 

الأملانية. 

إسالم قبطان باخرة و4 من 
معاونيه بميناء الدمام

اأعلن قبطـــان باخرة واأربعة من معاونيه مـــن اجلن�شية الفلبينية 

اإ�شالمهم يف ميناء الدمام ال�شعودي، حيث كانت تر�شو �شفينتهم، 

وذلـــك بعد اأن زارهـــم فريق دعوي من املكتـــب التعاوين للدعوة 

والإر�شـــاد وتوعية اجلاليات بالدمام، يف ميناء امللك عبدالعزيز، 

واأجـــرى حـــواًرا معهم عن مبـــادئ الإ�شالم ال�شمحـــة، وكيف اأن 

النا�ـــص يف الإ�شـــالم �شوا�شيـــة، ول فرق اأو ف�شـــل لأحدهم على 

الآخر اإل بالتقوى، والقرب من اهلل تعاىل.

ودار النقا�ـــص بـــن دعـــاة املكتب وطاقم الباخرة حـــول كيفية اأن 

ـــا واحـــًدا دون فـــرق لغني اأو  النا�ـــص يف امل�شاجـــد ي�شفـــون �شفًّ

فقـــري اأو اأي متييـــز، بينما يف غريهم من الديانـــات يتم التمييز 

واملفا�شلـــة، وبعـــد اأن �شـــرح اهلل �شدرهم لالإ�شـــالم اأبدوا رغبة 

وا�شحة يف اعتناق الإ�شالم واقتناعهم بذلك. 

اأثـــار كردينال من الروم الكاثوليك �شجـــة يف الفاتيكان بعر�ص فيلم 

مـــن على موقع يوتيوب يحمل توقعات مثـــرية ب�شاأن انت�شار الإ�شالم 

يف اأوروبا.

وكان مقطع فيديو مدته �شبع دقائق يحمل ا�شم »الرتكيبة ال�شكانية 

للم�شلمـــن« حديـــث جتمـــع دويل لالأ�شاقفة بعد يومـــن من عر�ص 

الكردينـــال بيرت ترك�شون للفيلم اأثناء فرتة مناق�شة حرة، وقال الأب 

توما�ـــص روزيكا، يف اإفادة لل�شحفين الذيـــن مل ي�شمح لهم بح�شور 

جل�شـــات املجمع الكن�شـــي وهي الأوىل منذ عر�ـــص الفيلم: »عندما 

و�شلنـــا هـــذا ال�شبـــاح �شئلت عدة مرات من خطـــط ذلك؟ وملن كان 

ذلك؟ ومن يقف وراء ذلك؟«.

وقال اإن الفيلم اأثار اأقوى مناق�شة حتى الآن يف املوؤمتر الذي ا�شتمر 

ثالثة اأ�شابيع، وقال اأحد الأ�شاقفة اإنه �شريد على ترك�شون من خالل 

تقـــدمي تقرير بـــه بيانات مغايـــرة، وجعل الفيلم الإ�شـــالم على قمة 

جدول اأعمال املجمع الكن�شي الذي ح�شره 262 من الأ�شاقفة، وقال 

روزيـــكا »الإ�شالم كلمة ترددت كثـــرًيا«، وقد و�شع م�شتخدم جمهول 

الفيلـــم علـــى موقع يوتيوب عام 2009 و�شوهـــد اأكرث من 13 مليون 

مرة، ويجمع الفيلم بن املو�شيقى املثرية واإح�شاءات �شكانية ويزعم 

اأن دوًل اأوروبيـــة خمتلفة مثل فرن�شا، »�شت�شبح يف غ�شون 39 عاًما 

جمهورية اإ�شالمية«.

واأ�شار منتقـــدون اإىل اأن اأرقام ن�شبة املواليد امل�شتخدمة يف الفيلم- 

التـــي تدعي اأن املـــراأة الفرن�شية تنجـــب يف املتو�شط 1.8 طفل فى 

حن اأن املراأة الفرن�شية امل�شلمة تنجب 8.1 طفل- ل ميكن اأن تكون 

حقيقية لأن فرن�شا ل جتمع الإح�شاءات وفًقا للديانة.

وت�شـــري درا�شة اأجراها مركز بيو لالأبحـــاث ومقره الوليات املتحدة 

اإىل اأن عدد امل�شيحين يف عام 2010 قد بلغ 2.18 ملياًرا ون�شفهم 

مـــن الكاثوليـــك، وقال املركـــز اإن اإجمايل عـــدد امل�شلمن من جميع 

الطوائـــف 1.6 مليـــار ومـــن املتوقع اأن يزيد عددهـــم بن�شبة 35 يف 

املائة اإىل 2.2 مليار بحلول عام 2030. 

13 مليون مشاهدة لـ 7 دقائق 
عن انتشار اإلسالم في أوروبا.. 

وضجة في الفاتيكان !
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كثـــرًيا منـــا مي�شـــي ب�شيارتـــه املكيفـــة وقت 

الظهرية يف اأيام ال�شيف احلارة، يف حن اأن 

غرينـــا مي�شي يف ال�شارع يف ال�شم�ص احلارة 

يعرق جبينـــه وي�شطلي بتلـــك ال�شخونة، اأو 

تلـــك ال�شم�ص املحرقة.. وهـــذا ينطبق على 

اأحـــد الأ�شخا�ص الـــذي كان مي�شي ب�شيارته 

الفارهـــة يف احلر القاتل، يتمتـــع بالتكييف 

البـــارد ول ي�شعر بحرارة ال�شم�ـــص، واإذا به 

يرى �شبعة مـــن الآ�شيوين مي�شون يف لهيب 

احلـــرارة ال�شديدة، وال�شم�ـــص فوق روؤو�شهم 

والعـــرق يت�شبب منهـــم، فنظـــر اإىل حالهم 

واأخذته ال�شفقـــة عليهم ونبع من قلبه �شيء 

ا�شمـــه الرحمة..»لكل ذي كبـــد رطبة اأجر«، 

فاأوقـــف �شيارتـــه ونادى هـــوؤلء الأ�شخا�ص، 

وظنوا اأن ذلك الرجل يحتاج كغريه من النا�ص 

اإىل ا�شتئجارهم للعمل، قال لهم: ما عندكم؟ 

قالوا: ننتظر العمل، قال: ا�شعدوا.. �شعدوا 

ال�شيارة، وقالوا له: اإىل اأين؟ ما العمل الذي 

تريد اأن نعمله؟ قـــال: انتظروا.. ثم اأخذهم 

اإىل بيتـــه واأدخلهـــم واأجل�شهـــم يف ديوانيته 

الفخمة ذات الأثاث الفاخر. 

بعـــد ذلك دخل هذا الرجـــل اإىل بيته، واأمر 

زوجتـــه اأن تاأتي بطعام الغداء اإىل الديوانية 

لإطعـــام هوؤلء امل�شاكـــن.. وجاء لهم بطعام 

الأ�شـــرة واآثـــر اأن يكون لأولئـــك النا�ص.. ما  

م�شلحته؟ ل م�شلحة له �شوى نيل الأجر من 

اهلل وابتغـــاء مر�شـــاة اهلل.. {اإمنا نطعمكم 

لوجه اهلل ل نريد منكم جزاء ول �شكوًرا اإنا 

نخاف من ربنا يوًما عبو�ًشا قمطريًرا}.

لقـــد تناول هـــوؤلء الأ�شخا�ـــص الغداء حتى 

�شبعـــوا متعجبـــن مت�شائلـــن: ما بـــال هذا 

الرجل؟ ماذا يريد منا بعدما اأطعمنا و�شقانا 

واأتـــى لنا بال�شـــراب البارد والطعـــام اللذيذ 

ال�شهي؟

مل يطلـــب منهـــم �شيًئـــا بعدمـــا اأطعمهم ما 

اأطعمهـــم، واأ�شربهم ما اأ�شربهم واأراحهم من 

عنـــاء احلـــر ال�شديـــد.. بعد اأن فـــرغ هوؤلء 

الأ�شخا�ص من تناول الطعام وال�شراب قالوا 

لهـــذا الرجل الكويتي: الآن مـــاذا تريد منا؟ 

قـــال لهم ارتاحوا حتى يعتـــدل اجلو وتخف 

ال�شم�ـــص مـــن حرارتها ويقل احلـــر وبعدها 

�شوف اأقلكم اإىل بيوتكم.

قالوا لـــه: بربك اأخربنا.. ملا فعلت هذا بنا؟ 

قـــال: اأريد الأجر، قالوا له: من اأمرك بهذا، 

ومن دلك علـــى ذلك؟ قال ديني.. قالوا: اأي 

دين؟ قال: ديـــن الإ�شالم، قالوا له: نريد اأن 

نتعلم هذا الإ�شالم، قال لهم: ل باأ�ص.. وعلى 

الفـــور ات�شـــل هذا املواطن بلجنـــة التعريف 

بالإ�شـــالم وذهـــب اإليها م�شرًعـــا م�شطحًبا 

معه هـــوؤلء النفر ال�شبعة واأجل�شهم مع اأحد 

الدعـــاة باللجنـــة، حيـــث كان هـــذا الداعية 

يتحدث بنف�ص لغة هـــوؤلء الراغبن يف تعلم 

الإ�شالم.

لقـــد جل�ص معهـــم الداعية قليـــاًل ومل يطل 

احلديـــث معهم، فالدعـــاة يف جلنة التعريف 

بالإ�شـــالم مدربون وموؤهلـــون يعرفون كيف 

يدخلون اإىل النا�ص من مداخلهم، لقد جل�ص 

معهـــم هذا الداعيـــة دقائق معـــدودة، وقال 

للرجـــل الكويتـــي: ماذا فعلت معهـــم؟ وماذا 

�شنعـــت لهم؟ فقال: مل اأ�شنع لهم �شيًئا غري 

اأنني قدمت لهم طعامي وطعام اأولدي، ومل 

اأبتـــغ بذلـــك اإل مر�شاة اهلل عـــز وجل ونيل 

الأجر والثواب، فقال له الداعية: اأب�شر باأجر 

هوؤلء ال�شبعة.. جميعهم يريدون الدخول يف 

الإ�شالم.. واإذا بهم ينطقون ال�شهادة.

اأي رحمـــة هذه التي خرجـــت من قلب هذا 

الرجـــل فاأنقذهم من النـــار واأدخلهم اجلنة 

بوجبـــة غـــداء! {ومـــا اأر�شلنـــاك اإل رحمة 

للعاملن} اإن ديننا دين رحمة ل دين عذاب، 

تلـــك الرحمـــة وال�شفقة والعطـــف اأدت اإىل 

دخول هوؤلء الأ�شخا�ـــص اإىل الإ�شالم واإىل 

اهتدائهم اإىل دين اهلل احلنيف بعدما كانوا 

يعي�شون يف �شالل ال�شـــرك وظالم الوثنية، 

لقـــد دخلوا اإىل نور الإميـــان.. بعدما ذهبوا 

واأ�شهـــروا  بالإ�شـــالم  التعريـــف  اإىل جلنـــة 

اإ�شالمهـــم، تلـــك اللجنـــة التي ترفـــع �شعار 

الرحمة التي حث عليها الإ�شالم والتي جاء 

النبي ] لن�شرها بن النا�ص جميًعا. 

الرحمة 
بالضعفاء!

الإ�ضالم دين رحمة يهتدي 
بها الكثريين مــن غيــــر 
امل�ضلمني
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تذخـــــــر �لكويـــــــت بكثريين مـــــــن �لعاملني يف 

جمال �لعمل �خلـــــــريي، ومل ل وهذ� �لعمل 

مـــــــن �ل�صمـــــــات �حل�صاريـــــــة لهـــــــذ� �ل�صعب؟ 

فالعمل �خلـــــــريي �لكويتـــــــي مل يرتك بقعة 

من بقاع �لأر�س �إل وكان له فيها ب�صمة من 

ب�صماته �ملميزة.

ومـــــــا كان ذلك ليتحقـــــــق �إل بوجـــــــود رجال 

�أوفياء خمل�صني �أحبو� هذ� �لعمل و�أخل�صو� 

فيـــــــه، فكافاأهم �هلل عز وجل باأن جعل �خلري 

يجري من غر�صهم يف �أي بقعة �أينما حلو�..  

�صيفنا �أحد هوؤلء �لرجال �لذين كانت لهم 

ب�صمـــــــات متعـــــــددة يف هذ� �لوطـــــــن �ملعطاء،  

فقد تبـــــــو�أ عمادة كليـــــــة �لرتبيـــــــة �لأ�صا�صية 

�لتطبيقـــــــي  للتعليـــــــم  �لعامـــــــة  بالهيئـــــــة 

و�لتدريـــــــب ملدة �أربـــــــع �صنـــــــو�ت ون�صف، قدم 

فيها مثـــــــاًل جيًد� للتو�زن بني حمور ت�صيري 

�لعمـــــــل وحـــــــل �مل�صـــــــكالت وحمـــــــور �لتطوير 

و�إ�صافـــــــة �لب�صمة يف �لإجنـــــــاز، كما كانت له 

ـــــــا ب�صمة وطنية متثلـــــــت ب�صكل عام يف  �أي�صً

دوره �إبان �لحتـــــــالل �ل�صد�مي �لغا�صم، من 

خالل رئا�صته للجنة �ملالية للجان �لتكافل 

مبنطقة �ل�صاميـــــــة �لتي �أخذت على عاتقها 

توزيـــــــع �أمـــــــو�ل �لإعا�صة جلميـــــــع �لوحد�ت 

�ل�صكنية بال ��صتثنـــــــاء يف منطقة �ل�صامية، 

ور�أ�س �صندوق �لتكافل لرعاية �أ�صر �ل�صهد�ء 

و�لأ�صـــــــرى �لذي �أن�صـــــــاأه ور�أ�صه بعد �لتحرير 

مبا�صرة. 

�هتـــــــم �صيفنـــــــا بتوثيق عطاء �أهـــــــل �لكويت 

يف جمـــــــالت كثـــــــرية، �أبرزهـــــــا �لتعليـــــــم من 

خالل مو�صوعة »مربون مـــــــن بلدي« و�صجل 

�ملح�صنـــــــني من خالل �صل�صلة »حم�صنون من 

بلـــــــدي« مب�صاهمـــــــة بيت �لـــــــزكاة يف �لكويت، 

وكتـــــــاب �لأيـــــــادي �لبي�ـــــــس »�صجـــــــل �لوفـــــــاء 

دعـــــــم  �لكويتيـــــــني يف جمـــــــال  للمح�صنـــــــني 

�خلدمات �ل�صحية« �حلائـــــــز جائزة �لدولة 

�لت�صجيعية للعلوم �لإن�صانية و�لجتماعية 

لعـــــــام 2005، وغريها مـــــــن �لكتب و�لرب�مج 

�لإذ�عيـــــــة �لتي ت�صب يف �لجتاه نف�صه، وقد 

بلغ جمموعها 13 كتاًبا.

قام �صيفنـــــــا باإن�صاء »مربة �لآل و�لأ�صحاب« 

�لتي ��صتهدفت تقدمي تر�ث �لآل و�لأ�صحاب 

ب�صـــــــكل يطـــــــوق �لفتنـــــــة �لطائفيـــــــة، ويوفر 

�لأ�صا�ـــــــس �لعقدي �ل�صليـــــــم ملعاي�صة مفهوم 

�لوحدة �لوطنيـــــــة يف �لكويت، ووحدة �لأمة 

ب�صكل عام، من خالل فهم طبيعة وتفا�صيل 

�لعالقـــــــة �حلميمة بني �آل �لبيت و�ل�صحابة 

�لأطهار �لأبر�ر.

تبو�أ ع�صوية جمل�ـــــــس �إد�رة مربة �ل�صناعات 

�لوطنيـــــــة �لتي متتاز بامل�صاهمة يف �ملجالت 

�خلرييـــــــة �ل�صناعيـــــــة و�ملهنيـــــــة و�لإن�صانية، 

وهـــــــو �لآن �أمني عام �لأمانة �لعامة لالأوقاف 

�لتي متثل �أبرز �جلهـــــــات �لر�صمية �ملمار�صة 

للعمـــــــل �خلـــــــريي.. �لدكتـــــــور عبد�ملح�صـــــــن 

�جلار�هلل �خلر�يف �أحد �أعالم �لعمل �خلريي 

يف �لكويت يحدثنا يف هذ� �حلو�ر عن عديد 

مـــــــن �لأمور �لتـــــــي تتعلق باملـــــــربة وبالأمانة 

�لعامـــــــة لالأوقاف ودورهـــــــا يف �ملجتمع وغري 

ذلك من.. فاإىل ن�س �حلو�ر. 

ُكرم �صمن �أبرز 11 �صخ�صية من رموز �لعمل �لتطوعي

»البشرى« في حوار مع األمين 
العام لألمانة العامة لألوقاف 
د. عبدالمحسن الخرافي
حو�ر: �أن�س �خلليفة
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تكـــــــرمي د. عبد�ملح�صن �خلر�يف �صمن 

�أبـــــــرز 11 �صخ�صيـــــــة من رمـــــــوز �لعمل 

�لتطوعي �لعربي.. ماذ� يعني لكم؟ 

هذا التكرمي يعني تقديًرا مل�شرية عمل خريي 

تطوعي هلل عز وجل، واأ�شعر اأن فيه تتويًجا 

طيًبـــا، واإن كانـــت هذه اجلائـــرة– مع كامل 

التقدير لهـــا- لي�شت كربى اجلوائز، ولكنها 

التفاتـــة وهلل احلمد مـــن املجتمع اخلليجي، 

وهلل احلمـــد اأن هـــذه اجلهـــود املبذولة قد 

والتقديـــر حتـــى خـــارج  التكـــرمي  وجـــدت 

الكويت، اأي�ًشا تكرمي رجالت ون�شاء الكويت 

هو تكرمي للكويت وتقدير لها، وتقدير للعمل 

اخلـــريي واإن كان الن�شاط الفني والريا�شي 

قد ا�شتقطب املالين من النا�ص واملال، فاإن 

العمل اخلريي فيه تكرمي وتقدير.

ور�ء مـــــــربة �لآل و�لأ�صحاب و�لأمانة 

�لعامة لالأوقاف حمطات بذلتم فيها 

جهًد� كبـــــــرًي�.. هل لكـــــــم �أن حتدثونا 

عنه؟ 

عمـــل املربة فكري حاولنا من خالله تطويق 

الطائفيـــة، وهـــي اإ�شافـــة اإبداعيـــة للعمـــل 

اخلـــريي، حيـــث ُقـــدم تـــراث اأهـــل البيـــت 

وال�شحابـــة بال�شـــكل اجلديد الـــذي يعك�ص 

العالقـــة احلميمـــة بـــن الآل والأ�شحـــاب، 

وب�شـــكل طيب واأكرث من رائع وغري م�شبوق، 

فيه نوع من الإبداع، ويحتار فيه اأي �شخ�ص 

لي�شت لديه الرغبـــة يف الإ�شالح والتقارب، 

فكانت املـــربة اإبداًعا ب�شهـــادة كثري العلماء 

والدعـــاة الذيـــن زارونـــا يف املـــربة وقت اأن 

كنـــت رئي�شها، حتى اإن الدكتور حممد راتب 

النابل�شـــي وال�شيـــخ حممد الب�شـــري مدر�ص 

القراءات يف احلرم النبوي وحممد عورتاين 

م�شوؤول بيت الـــزكاة يف دار الإفتاء اللبنانية 

قالـــوا يف زيارة لهم للمـــربة- بالرغم من اأن 

اأحدهم كان له 30 �شنة والثاين 33  والثالث 

35 يف العمـــل الدعـــوي: مل نـــر اإبداًعـــا يف 

الدعوة مثل فكرة مربتكم.

وهـــذه وهلل احلمـــد حمطـــة نذكـــر اأن فيها 

اإبداًعـــا واهلل عز وجل قـــد وفقنا فيه، وكان 

التلقـــف الكبـــري مـــن املجتمع لفكـــرة املربة 

لأن الطائفيـــة اأ�شبح لها وجود، وكان ينبغي 

تطويقه وتقدمي تراث اأهل البيت وال�شحابة 

بال�شكل الذي ينفي هذه الطائفية.

اأما حمطـــة الأمانة العامة لالأوقاف ف�شوف 

اأحاول الدمـــج فيها بن حموريـــن رئي�شن، 

العمـــل وحـــل م�شاكلـــه، وكل  اإدارة  حمـــور 

امل�شوؤولـــن يهتمـــون بهذا اجلانـــب، وحمور 

العمـــل  اإدارة  مت�شـــي  بحيـــث  التطويـــر، 

والإ�شالحـــات  والتطويـــرات  والتعديـــالت 

باجتـــاه واحد مًعـــا، لتطوير الواقـــع اإىل ما 

هـــو اأف�شـــل، فامل�شوؤول الناجـــح هو الذي ل 

ين�شغل فقـــط باإدارة العمـــل وم�شكالته واإن 

كان جـــزًءا ل يتجـــزاأ من العمـــل، لكن عليه 

اأن يقـــرن بـــن اإدارة العمل وحـــل م�شكالته، 

وتطويـــره لالأف�شـــل، فكثري مـــن امل�شوؤولن 

ين�شغلون بـــالإدارة وحل امل�شـــكالت لإر�شاء 

امل�شتـــوى الإداري الأعلـــى اأو الأ�شفل، ولكن 

الإن�شـــان مـــع هـــذا لبـــد اأن تكـــون لـــه يد 

اأخطبوطيـــة مت�شي يف كل الجتاهات لتقوم 

بعمليـــة التطوير، ونحـــن وهلل احلمد عندنا 

جهد حلل امل�شكالت وجهد للتطوير.

ماذ� عـــــــن �لطموحـــــــات �لتـــــــي ي�صعى 

�لدكتـــــــور عبد�ملح�صـــــــن لتحقيقها يف 

�لأمانة �لعامة لالأوقاف؟ 

اأن ن�شـــرك املجتمـــع كلـــه يف هـــم الأوقاف، 

لأنـــه بطبيعة احلـــال النا�ـــص م�شغولة، فهم 

يحبون العمـــل اخلريي ولكنهم بال�شرورة ل 

ينتبهـــون خلطورة الو�شـــع، واأهمية الوقف، 

فالوقـــف عنـــده حتديات، واملطلـــوب تذليل 

هـــذه التحديـــات، وهـــذا بحد ذاتـــه طموح، 

واأمنيـــة تتحقق يف هذا ال�شدد، ولكي نعرف 

الطموحات لبد لنا مـــن معرفة التحديات، 

ومن حتديات الأمانـــة العامة لالأوقاف اأنها 

جهة حكومية، ولهذا ل ت�شتقطب املتربعن، 

وقيلـــت لنا: اأنتـــم حكومة! ولكـــن من اأجلك 

�شـــوف نوقـــف، وبع�ـــص النا�ص لي�ـــص لديهم 

قناعة اإل بالقطاع اخلا�ص اأو الأهلي.

وقد بينـــت لكثري من امل�شوؤولـــن اأن الأمانة 

لأنهـــا حكوميـــة ل تاأتيها مـــوارد كثرية، ول 

ت�شتعمـــل وقفيـــات كثرية، فنحـــن اأمام هذا 

التحدي نريـــد تعوي�ًشا من جانب احلكومة، 

وهنا يكـــون الطمـــوح، دخـــول احلكومة مع 

الأمانـــة العامـــة لالأوقـــاف كواقـــف، فمبداأ 

الإر�شـــاد هو مبـــداأ �شرعـــي، ويق�شد به اأن 

ير�شـــد ويل الأمر لأحـــد املقتدرين ما يبني 

به عقاًرا اأو حمالًّ اأو م�شلحة ل�شالح العمل 

اخلريي، ول ينفق منه اأي �شيء على نف�شه، 

فمـــن خالل هذا املبداأ ت�شتطيع الدولة دعم 

الأمانة، وهذا اأحد احللول.

ومـــن التحديـــات اأي�ًشـــا اإ�شـــراك املجتمـــع 

الكويتـــي كله يف الوقف، ويف �شبيل ذلك قلنا 

اإن مـــن �شيتربع �شن�شع ا�شمـــه على الوقف 

اخلـــريي، اأو نوجـــه وقف اأحـــد الأ�شخا�ص 

اإىل امليـــاه وبحـــوث امليـــاه، اأو وقـــف اأحـــد 

الأ�شخا�ص لالإعجاز العملي للقراآن الكرمي، 

اأي للمجـــالت اجلديـــدة التـــي تخـــرج عن 

النطاق التقليدي كامل�شاجد والآبار والأيتام، 

فهـــذه معروفة من غري حديـــث، وهذا بحد 

ذاتـــه تطويـــر، اأي اإننـــا جند اأطـــر ت�شويقية 

واحدة..  بوتقة  يف  والر�ضمية  الأهلية  اخلريية  •اجلهات 
وجمال�ص اخلري مثال على التكامل

والأ�ضحاب..  الآل  مربة  خالل  من  الطائفية  تطويق  • حاولنا 
وهي اإ�ضافة اإبداعية للعمل اخلريي
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وت�شجيعية جديدة، ندخل فيها اجلمهور يف 

ال�شميم، وهذه اأمنية من الأمنيات التي نحن 

حري�شون عليهـــا.. والتكامل بن القطاعات 

طموح من الطموحات التي ن�شعى اإليها، فال 

نريـــد اأن نعمـــل يف قطاع ولدينـــا �شمور يف 

قطاع اآخر.

�لعالقـــــــة بني جهـــــــات �لعمل �خلريي 

�لأهليـــــــة و�لأمانـــــــة �لعامـــــــة لالأوقاف 

تكاملية �أم تناف�صية؟ 

لي�شـــت تناف�شيـــة لأننـــا جهـــة متويـــل لتلك 

الأهليـــة  اخلرييـــة  فاجلهـــات  اجلهـــات، 

والر�شمية تاأتـــي يف بوتقة واحدة، وجمال�ص 

اخلري مثال �شارخ على هذا التكامل.

تتميز �لكويت بوجود كفاء�ت متميزة 

يف �لعمل �خلريي، خا�صة يف �خلارج.. 

ماذ� تقولون يف ذلك؟ 

 قابلـــت اإحـــدى الأخـــوات، وتدعـــى �شيخـــة 

ال�شعـــالن، وهي فتاة بحرينيـــة واعدة، اأجرت 

مقابلة معي، وعندما اأبديت تقديري للمقابلة 

وحماورتهـــا قالت: اإنني كلما ذهبت اإىل مكان 

لعمل اخلري وجدت الإخوة الكويتين �شابقن 

يل،  فقد ذهبنا اإىل �شحايا ت�شونامي فوجدنا 

الكويتين �شبقونا، وذهبنا لالجئن ال�شورين 

على احلـــدود الأردنية فوجدناكم �شابقن لنا 

هنـــاك، اأنتم الأوائل يف كل �شيء، اتركوا �شيًئا 

لنا، فهناك اإبداع لدى العن�شر الكويتي ب�شبب 

اأجواء احلريـــة  والنفتاح وامل�شاركة ال�شعبية، 

فهناك اأجواء حرية جتعل من ال�شخ�ص اإن�شاًنا 

مبدًعـــا، بل هناك ت�شجيع، وهذه كلمة حق يف 

حكومتنـــا وحكامنا، ونظامنا احلاكم، جندهم 

يفتحون املجال لالآخرين من مربات وجمعيات 

ملختلف التوجهات.

مـــــــا �أبـــــــرز �لإجنـــــــاز�ت �لتـــــــي حققتها 

�لأمانة �لعامة لالأوقاف منذ ن�صاأتها؟

الأمانة العامـــة لالأوقاف خمت�شة- مبوجب 

املر�شـــوم الأمـــريي ال�شـــادر يف 13 نوفمرب 

1993م-  بالدعـــوة للوقـــف والقيام بكل ما 

يتعلـــق ب�شوؤونـــه مبـــا يف ذلـــك اإدارة اأمواله 

وا�شتثمارها و�شرف ريعها يف حدود �شروط 

الواقـــف ومبـــا يحقـــق املقا�شـــد ال�شرعيـــة 

للوقـــف وتنمية املجتمـــع ح�شاريـــا وثقافيا 

واجتماعيـــا لتخفيف العـــبء عن املحتاجن 

يف املجتمع.

وقـــد �شاهمت الأمانة لي�ـــص فقط يف العمل 

اخلـــريي وحـــده، بـــل يف حتقيـــق التنميـــة 

مبفهومهـــا ال�شامل �شـــواء يف داخل الكويت 

جهودهـــا  نتيجـــة  مـــن  وكان  خارجهـــا،  اأو 

الكبرية، اأن اأ�شبحـــت دولة الكويت– ممثلة 

عنهـــا الأمانة العامـــة لالأوقاف- هي الدولة 

املن�شقة جلهود الـــدول الإ�شالمية يف جمال 

الوقف مبوجب قرارات املوؤمتر العام لوزراء 

الأوقـــاف بالعا�شمة الإندوني�شية جاكرتا يف 

اأكتوبـــر من �شنة 1997، كما اختريت كذلك 

ملن�شـــب الرئي�ـــص الفخري ملنتـــدى الأوقاف 

بدول جنوب �شرق اآ�شيا ونيوزلندا.

وقـــد ح�شلت الأمانة العامـــة لالأوقاف على 

املركزيـــن اخلام�ـــص ثـــم الثـــاين يف جائـــزة 

اإدارة  ح�شلـــت  كمـــا  الإ�شـــالح،  مـــدركات 

التخطيـــط وال�شت�شارات الفنية على املركز 

الأول للعـــام الثـــاين على التـــوايل يف جائزة 

مـــدركات الإ�شـــالح التـــي تقيمهـــا جمعيـــة 

ال�شفافية، وهذا يدل على ال�شيا�شة واخلطة 

الوا�شحة لالأمانة العامة لالأوقاف.

العامـــة  الأمانـــة  اإ�شهامـــات  اأبـــرز  ومـــن 

والتنميـــة  اخلـــريي  العمـــل  يف  لالأوقـــاف 

مبفهومهـــا ال�شامل اأن قامـــت بتنفيذ عديد 

مـــن امل�شاريـــع  والربامج، مـــن اأهمها  »بناء 

منظومـــة ال�شناديق الوقفيـــة«، وهي جتربة 

كويتية فريدة متيزت بها دولة الكويت، حيث 

مت اإن�شـــاء جمموعة مـــن ال�شناديق الوقفية 

ت�شتهـــدف اإحياء �شنة الوقف وتكوين اأوقاف 

جديـــدة، وتنميـــة املجتمـــع وتوعيتـــه وتلبية 

احتياجاته، وامل�شاهمة يف تن�شيق جهود تنمية 

املجتمع ومن هذه ال�شناديق هي: ال�شندوق 

الوقفي للقـــراآن الكرمي وعلومـــه، ومن اأبرز 

اأن�شطتـــه جائـــزة الأمانة الكـــربى التي تقام 

�شنويًّا برعاية �شمـــو اأمري البالد وتعترب من 

اأكرب اجلوائز يف الكويت، وال�شندوق الوقفي 

م�شروعـــات  ولديـــه  الجتماعيـــة  للتنميـــة 

البـــن«  ذات  »اإ�شـــالح  كم�شـــروع  عديـــدة 

الـــذي حقق ن�شبـــة جناح جتـــاوزت الـ%50، 

وكذلـــك ال�شندوق الوقفي للتنمية ال�شحية، 

وال�شنـــدوق الوقفـــي للدعـــوة والإغاثة، كما 

قامـــت الأمانـــة باإن�شـــاء عدد مـــن امل�شاريع 

الوقفية، مثل م�شروع مركز الكويت للتوحد، 

وم�شروع رعاية طالب العلم، وقامت الأمانة 

كذلك باقرتاح م�شاريع كبرية لتن�شيق جهود 

دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية يف 

جمـــالت العمل الوقفي، اأو م�شروع »الوقف 

اخلليجي«.

دور �لأمانة �لعامة لالأوقاف يف خدمة 

�ملجتمع �لكويتي؟

حتر�ـــص الأمانـــة العامـــة لالأوقـــاف علـــى 

امل�شاهمة الفاعلة يف تنمية املجتمع الكويتي 

وتلبية احتياجاته من خالل تقدمي اخلدمات 

لأفـــراده ب�شـــكل عـــام، وللمهتمـــن بالوقف 

وتفعيـــل دوره ب�شكل خا�ـــص، ومن هنا كانت 

م�شاريعـــا الوقفيـــة ت�شب يف هـــذا الجتاه، 

ومنهـــا م�شـــروع اإ�شالح ذات البـــن، ومركز 

ال�شتماع، وم�شـــروع من ك�شب يدي، ومركز 

الروؤيـــة، وم�شـــروع دعـــم طلبـــة الدرا�شـــات 

العليا، وم�شروع طالب العلم، وم�شروع وقف 

الوقت، ومكتبة العلوم الوقفية... اإلخ.

وجل عز  اهلل  اإلى  للدعوة  منوذج  كله  • الوقف 
دعوة   يف  جلهودها  بالإ�ضالم  التعريف  للجنة  • حتية 

    غري امل�ضلمني
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تقـــــــوم �لأمانـــــــة بعديد مـــــــن �مل�صاريع 

�لر�ئعـــــــة و�لعظيمـــــــة.. فمـــــــا �جلديد 

لديها �لآن؟

لدينا عديـــد من امل�شاريع اجلديـــدة، ومنها 

مركز »�شدى« ويعنى بتعليم وتاأهيل ومتكن 

الأطفال ال�شعاف ال�شمـــع، ومركز »الروؤية« 

الـــذي يعمـــل علـــى توفـــري البيئـــة الآمنـــة 

ال�شاحلـــة لتمكـــن الأ�شـــر التـــي انف�شلت 

جـــراء الطالق مـــن روؤية اأبنائهـــم يف اأجواء 

منا�شبـــة وحتت اإ�شـــراف وتوجيه اجتماعي، 

وم�شـــروع »دورة« ملعاجلـــة العنـــف الأ�شري 

يف الكويت، واإن�شـــاء مركز لل�شلل الدماغي، 

وتاأ�شي�ـــص مركـــز ال�شرية النبويـــة ال�شريفة، 

واأي�ًشا ا�شتكمال املراحل امل�شتقبلية مل�شروع 

مركز التوحد، واإيجاد جممع رعاية الأ�شرة، 

واأي�ًشـــا مـــن امل�شاريـــع امل�شتقبليـــة التعاون 

مـــع جامعـــة الكويت فيما يتعلـــق بالقت�شاد 

املعـــريف اأو وقفيـــة دعم البحـــث العلمي مع 

جامعـــة الكويت والتو�شـــع يف تدري�ص العمل 

التطوعي ون�شر ثقافـــة العمل اخلريي، كما 

تعمـــل الأمانـــة على اإيجـــاد �شيـــغ توفيقية 

تخـــدم جهود التنميـــة امل�شتدمية والتخفيف 

من حـــدة التجاذب الجتماعـــي التي يعاين 

منها املجتمـــع الكويتي كالقبليـــة والطائفية 

والتع�شـــب املذهبي والفكـــري، فتقوم حاليًّا 

على درا�شة فكرة اإن�شاء مركز ال�شيخ ال�شباح 

لالأمـــن الوطني، واإن�شـــاء وقفيات خا�شة يف 

نبذ الطائفية وتطويقها والق�شاء على العنف 

املجتمعي، كما تقوم الأمانة باإن�شاء وقفيات 

تعنى بالفرد نف�شـــه منها وقفية ن�شر الوعي 

املروري واحلماية من حوادث الطرق.

�لأمانة �لعامـــــــة لالأوقاف ق�صة جناح 

�صاهم فيها عديد من �لرجال.. كيف 

ذلك؟

اإن النجاحـــات التي اأجنزتها الأمانة مل تاأت 

مـــن فراغ بل كانـــت تكلياًل جلهود عديد من 

رجـــالت الكويت، ول اأريـــد اأن اأذكر اأ�شماء 

حتـــى ل اأن�شـــى اأحـــًدا، وبف�شـــل اهلل ثـــم 

بجهود هوؤلء وبالعمـــل املوؤ�ش�شي ملنت�شبيها، 

ا�شتطاعت الأمانة اأن توجد لها مكاًنا عالًيا 

بـــل وعامليًّا يف جمال العمـــل الوقفي، فرحم 

اهلل مـــن مات منهم وبـــارك يف عمر الأحياء 

وجعل جهودهم يف ميزانهم يوم القيامة. 

لالأوقـــــــاف  �لعامـــــــة  �لأمانـــــــة  فـــــــازت 

باملركـــــــز �لأول يف معياري �لتخطيط 

�ل�صرت�تيجي و�لقيـــــــادة.. ما �جلهود 

�ل�صـــــــدد  هـــــــذ�  بذلتموهـــــــا يف  �لتـــــــي 

لتحقيق هذ� �ملركز؟

منذ ن�شاأة الأمانة تبنت اجلانب ال�شرتاتيجي 

يف جميع اأعمالها واأن�شطتها، وقد اأقرت اأول 

ا�شرتاتيجيـــة لها يف عام 1996 وبداأت تقيم 

اأعمالها، ا�شتناًدا اإىل هذه ال�شرتاتيجية من 

حيث اإجراءات العمل، العالقة بن املوظفن 

واملتعاونن، العالقة مـــع املحيط اخلارجي، 

ومـــع الواقـــف ومن ميثلـــه، ومـــع املتلقي اأو 

امل�شتفيد منه والعالقة مع اخلدمات املقدمة، 

وهـــذا ما اأعطـــى الأمانة الزخـــم والقوة يف 

اأداء اأعمالها، �شواء يف املجال اخلريي اأو يف 

املجال الوقفي، لأنها اأ�ش�شت مبر�شوم اأمريي 

�شامل للجوانب التي تقيمها على اأ�شول قوية 

تي�شر لهـــا اأداء اأعمالها بدقـــة واإتقان، ومن 

ثـــم فقد تبنت اأفـــكاًرا و�شيًغـــا ا�شرتاتيجية 

مبتكرة وغري م�شبوقة يف اآليات اأعمالها مثل 

ابتكارها فكـــرة ال�شناديـــق الوقفية وتبنيها 

امل�شاريـــع الوقفية واإيجـــاد م�شارف جديدة 

يف العمل الوقفـــي وغريها من الآليات التي 

ا�شتثمرتهـــا يف خدمـــة املجتمع والإ�شهام يف 

تنميتـــه ال�شاملة وامل�شتدامة، ولهذا جاء فوز 

الأمانة باملركـــز الأول يف معياري التخطيط 

ال�شرتاتيجـــي والقيادة، كما فـــازت باملركز 

اخلام�ـــص يف موؤ�شـــر مـــدركات الإ�شالح يف 

اجلهات العامة، للتزامها مبعايري الإ�شالح 

التـــي و�شعتهـــا جمعية ال�شفافيـــة الكويتية، 

وهي: ال�شفافية والنزاهة وامل�شاءلة واحرتام 

القانون والعدالة وتكافوؤ الفر�ص والتخطيط 

ال�شرتاتيجي والقيادة.

�صور جميلة من �لوقف يف �لإ�صالم.

هنـــاك كثريون كتبـــوا عن روائـــع الوقف يف 

الإ�شـــالم وبينوا كيـــف اأن هـــذا النظام يعد 

اآية على رقـــي احل�شارة الإ�شالمية و�شبقها 

لغريها من احل�شارات، ل �شيما يف اهتمامها 

لي�ـــص فقـــط برعايـــة الإن�شـــان بـــل برعاية 

احليـــوان واجلماد كذلك، ف�شاًل عن اأنها مل 

تكـــن مقت�شرة على الرعايـــة املادية وحدها 

بـــل كانت كذلـــك ت�شمـــل الرعايـــة النف�شية 

كذلـــك، فعلى �شبيل املثـــال كانت هناك دور 

خم�ش�شـــة لإقامـــة الن�شـــاء الغا�شبات من 

اأزواجهـــن موؤقًتا حتى يكون لهم ماأوى يقيهم 

�شر الت�شرد اأو املذلـــة، وكانت هناك اأوقاف 

خم�ش�شـــة لت�شليـــة املر�شـــى ولي�ـــص فقط 

لإعانتهـــم وعالجهم، وكانت هنـــاك اأوقاف 

تعو�ـــص املوايل عن الفخـــار اأو الأ�شياء التي 

تنك�شـــر منهـــم اأثناء عملهـــم، وغري ذلك من 

الأوقاف التي نفتخر بها ونرغب يف التاأ�شي 

بروحهـــا الإن�شانيـــة واحل�شاريـــة يف عمـــل 

الأمانة العامة لالأوقاف.

ر�صالة توجهونها للعاملني يف �لقطاع 

�خلريي.

العمـــل يف هـــذا املجـــال يحتـــاج اإىل اإنـــكار 

الـــذات، وعدم التمحور حـــول الأنا، والإيثار 

والعمل هلل �شبحانـــه وتعاىل، ولي�ص مل�شاريع 

�شخ�شيـــة، وهـــذا بف�شـــل اهلل موجـــود يف 

العاملن يف العمل اخلريي يف الكويت، وهي 

ر�شالـــة موجهـــة لل�شبـــاب، ثم نحـــن بحاجة 

اإىل الهمـــة، فاجلواذب كثـــرية للعمل املادي، 

وال�شوارف عن العمل الدعوي كثرية اأي�ًشا، 

فنحـــن ن�شـــد على يد كل من هـــو �شامد يف 

العمـــل اخلريي، فهـــو كالقاب�ص على اجلمر 

مـــع فـــارق الت�شبيه، لأن هنـــاك تعًبا وجهًدا 

ومعانـــاة، واإجنـــاًزا واإح�شا�ًشـــا بالآخريـــن، 

واملرتب�شـــون كثريون، ولذلـــك نحن بحاجة 

اإىل القدوة احل�شنـــة، ولأن الإن�شان يف هذا 

العمـــل هو القـــدوة جند اأنه حتـــت املجهر، 

فح�شنات الأبرار �شيئات املقربن، ومن يعمل 

يخطـــئ، وبالتايل لبد لل�شخ�ص اأن ي�شع يف 

اعتباره اأنه م�شتهدف ومر�شود، واأنه قدوة، 

فكل �شيء حم�شوب عليه. 
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لل�صنة �حلادية ع�صرة على �لتو�يل و�صهد �إ�صهار �إ�صالم فلبيني   

تكريم الفائزين في مسابقة 
الرهيماني للمهتدين الجدد 

والجاليات اإلسالمية
)117( ــ نوفمرب 2012 ــ ذو احلجة 241433
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الدعيج:
امل�ضابقة قائمة على ثغر من ثغور 
التعريف بالإ�ضالم.. 
ا�ضرتك فيها 750 م�ضارًكا

اأكد نائب املدير العام للجنة التعريف بالإ�شالم املهند�ص عبدالعزيز 

الدعيج اأن م�شابقة الرهيماين حلفظ القراآن الكرمي تقوم على ثغر 

مـــن ثغور التعريف بالإ�شـــالم، وهو حتفيظ القراآن الكرمي للمهتدين 

اجلـــدد واجلاليـــات الإ�شالمية، معرًبـــا عن اأملـــه يف اأن يكون العام 

املقبل ذا اإجنازات اأكرث يف امل�شابقة، لتتوا�شل اأكرث مع حفظة كتاب 

اهلل، وتت�شع قاعدة احلفاظ لكتاب اهلل.

جـــاء ذلك خالل احلفل الذي اأقامته جلنة التعريف بالإ�شالم مببنى 

الهيئـــة اخلرييـــة الإ�شالميـــة العامليـــة حتـــت رعاية وزيـــر الأوقاف 

وال�شـــوؤون الإ�شالمية هاين عبدالعزيز ح�شن الذي اأناب عنه مدير 

اإدارة �شـــوؤون القـــراآن الكـــرمي خالـــد بوغيث، وبح�شـــور ممثل ورثة 

املرحـــوم- بـــاإذن اهلل تعـــاىل- �شليمـــان �شالح الرهيمـــاين عبداهلل 

املدينـــي، و�شفري دولة باك�شتان افتخار عزيز وال�شيخ عبداهلل الفهد 

اأحد الداعمن للجنة التعريف بالإ�شالم، ورئي�ص جمل�ص اإدارة جلنة 

التعريـــف بالإ�شـــالم في�شل الزامـــل، واملدير العام للجنـــة التعريف 

بالإ�شالم جمال ال�شطي، ونائب املدير العام جلمعية النجاة اخلريية 

جابـــر الوندة وعدد كبري من امل�شاركن يف امل�شابقة، والفائزين فيها 

مـــن املهتدين اجلدد واجلاليـــات الإ�شالمية من خمتلف اجلن�شيات، 

وكبـــار رجال العمل اخلـــريي يف الكويت، وم�شـــوؤويل جمعية النجاة 

اخلريية.

بـــداأ احلفل بكلمـــة لعريف احلفل مديـــر امل�شاريع بلجنـــة التعريف 

بالإ�شالم جـــودة خلف الفار�ص، حيث رحب باحل�شور �شاكًرا معايل 

وزير الأوقاف وال�شوؤون الإ�شالمية هاين عبدالعزيز ح�شن واملنظمن 

للم�شابقة ورثة املرحوم- باإذن اهلل تعاىل- �شليمان �شالح الرهيماين 

الذين مازالوا على رعايتهم لتلك امل�شابقة منذ 11 عاًما، والقائمن 

على اإدارة امل�شجد الكبري مل�شاهمتهم ودعمهم للم�شابقة وامل�شاركن 

يف امل�شابقة التي اأقيمت حتت �شعار »اأهل اهلل وخا�شته«. 

عقـــب ذلـــك تـــال اأحـــد امل�شاركـــن يف امل�شابقـــة تـــالوة عطـــرة من 

القـــراآن الكرمي ثم األقى نائـــب املدير العام للجنة التعريف بالإ�شالم 

عبدالعزيـــز الدعيج كلمة قال فيها: »لقد �شعدنا باحل�شور بن هذا 

العـــدد الكبري من اأبناء اجلاليات غـــري الناطقة باللغة العربية، فهم 

يجتهـــدون لياًل ونهـــاًرا يف حفظ كتاب اهلل، وحتفيظ القراآن الكرمي 

»اأمانة« كلفنا بها يف جلنة التعريف بالإ�شالم خلدمة املهتدين اجلدد 

واأبناء اجلاليات غري الناطقة باللغة العربية، ونتقدم لورثة املرحوم- 

بـــاإذن اهلل- �شليمان �شالح الرهيماين بال�شكـــر والتقدير لرعايتهم 

املتوا�شلة للعام احلادي ع�شر على التوايل لتلك امل�شابقة.

واأو�شـــح الدعيـــج اأن امل�شابقة تكت�شب اأهميتها مـــن رعايتها لكتاب اهلل 

عـــز وجـــل، وتخ�شي�شها لغري الناطقـــن باللغة العربيـــة، حيث ي�شعب 

عليهم القراءة واحلفظ بلغة غري لغتهم، فقد �شاألنا اأحد الأ�شخا�ص من 

اجلاليـــة الغربيـــة: ما ال�شبب الذي جعلك تدخل الإ�شالم؟ فقال:     
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لقـــد قراأت ترجمة القـــراآن الكرمي ووجدت اأن القراآن �شيء عجيب، 

وا�شتمـــررت يف قراءته يومن وبعد ذلك تعرفت اأكرث على الإ�شالم، 

و�شـــرح اهلل �شـــدري فدخلت فيه، ويقول هـــذا ال�شخ�ص: كنت كلما 

اأ�شمع تالوة القراآن الكرمي باللغة العربية جتري دموعي، بالرغم من 

اأنني ل اأفهم الآيات ولكني اأ�شعر اأنها مت�ص �شغاف القلب.

واأ�شار الدعيج اإىل اأن القراآن الكرمي عزيٌز على قلوبنا جميًعا، وهذه 

اأمانـــة نوؤديها، لأنه منذ نزول الإ�شالم انتقل القراآن الكرمي من جيل 

اإىل جيل وهو حمفوظ يف ال�شدور، وهذا من اإعجازه.

وحـــول امل�شابقـــة قال: لقـــد ا�شـــرتك يف امل�شابقة هـــذا العام 750 

م�شارًكا على ثالث فئات، اجلاليات امل�شلمة، ثم املهتدون اجلدد، ثم 

الأبناء من املهتديـــن واجلاليات، م�شيًدا بامل�شاركن يف امل�شابقة من 

حفظة كتاب اهلل، رغم �شعوبة اللغة العربية لديهم.

�أكرث بقاع �لأر�س خدمة لكتاب �هلل تعاىل

من جانبه األقى ممثل راعي احلفل مدير اإدارة �شوؤون القراآن الكرمي 

خالـــد بوغيـــث كلمة قـــال فيها: مازالـــت الكويت واحـــة من واحات 

الدعوة الرا�شـــدة و�شاحة من �شاحات التناف�ص ال�شريف بن اأبنائها 

يف فعـــل اخلريات وكفالة الأيتام وبناء بيوت اهلل تعاىل يف كل اأنحاء 

الأر�ص، بل هي واحة من اأكرث بقاع الأر�ص خدمة لكتاب اهلل تعاىل، 

تعليًمـــا وتدري�ًشا وحتفيًظا، ورعاية للحفـــاظ من اأهل القراآن الذين 

هـــم اأهـــل اهلل وخا�شتـــه، اإذ ل  ينق�شي فيها �شهر مـــن �شهور العام 

اإل وجدنـــا م�شابقـــة هنـــا اأو مناف�شـــة هناك بن حفظـــة كتاب اهلل 

لإعانتهم على احلفظ اأو فهم ما حفظوه ول اأدل على ذلك من مثل 

هـــذه امل�شابقة املباركة، م�شابقة �شليمـــان �شالح الرهيماين- رحمه 

اهلل- التي تقام لل�شنة احلادية ع�شرة على التوايل برعاية كرمية من 

معـــايل وزير الأوقاف وال�شوؤون الإ�شالمية، واإ�شراف كامل من جلنة 

التعريف بالإ�شالم، تلك اللجنة امليمونة التي اأح�شن القائمون عليها 

حتمـــل عـــبء الدعوة اإىل اهلل علـــى ب�شرية وهدى ففتحـــت اأبوابها 

للراغبن يف التعرف على �شماحة الإ�شالم، و�شمو تعاليمه ال�شماوية 

اخلالـــدة، فكانت �شبًبـــا يف دخول ع�شرات الآلف من غري امل�شلمن 

يف دين اهلل تعاىل.

�لوعي �لقر�آين

واأ�شـــاف اأنه مما ل�شك فيـــه اأن هذا الكتاب املعجز اخلالد ل تزال 

اآثـــاره الطيبة ونـــور اآياته املباركة تنطبع علـــى كل �شفحات القلوب، 

ا وعيوًنا عمًيا، وتاأخذ بنوا�شي  فيفتح اهلل بها قلوًبا غلًفا واآذاًنا �شمًّ

العقـــول والألبـــاب اإىل �شبيـــل الهداية والر�شـــاد، فتنجو من اجلهل 

والهـــالك وتعرب ب�شاحبها اإىل بر الأمـــان يف الدنيا والآخرة، ومل ل 

وهو كالم اهلل تعاىل، وحبله املتن، ونوره املبن، الذي وعد �شبحانه 

وتعـــاىل مـــن يحفظه ويعمل بـــه اأن يوفيه يوم القيامـــة خري الوفاء، 

فيقال له: اقراأ ورتل كما كنت ترتل يف الدنيا فاإن مقامك يف اجلنة 

عنـــد اآخر اآية تقراأها؟ وكما ل يخفـــى عليكم الفوائد اجلمة لإقامة 

مثل هذه امل�شابقات القراآنية املباركة التي تكون �شبًبا يف ن�شر الوعي 

القـــراآين، وترتيـــل اآياتـــه يف كل مكان يف املجتمع، لتطـــال بركته كل 

�شيء، ويعم نوره اأرجاء الوطن.

واأو�شـــى بوغيث احلفظـــة بال�شتمرار يف هذا النهـــج القراآين، واأل 

يتوقفـــوا عند الفـــوز يف امل�شابقـــة، اإمنا يحر�شون علـــى التبحر يف 

علـــوم القراآن، والعمل مبقت�شاه، وتوجيهاته الربانية املباركة ليكونوا 

اأ�شـــوة يف املجتمـــع ومثاًل حيًّا لأخالق الر�شـــول ] الذي كان خلقه 

القراآن.

بوغيث:
التعريف بالإ�ضالم حتملت عبء 
الدعوة اإلى اهلل  فكانت �ضبًبا يف 
دخول الآلف يف ال�ضالم

)117( ــ نوفمرب 2012 ــ ذو احلجة 261433

ملف �لعدد

117-Nov. 2012.indd   26 10/30/12   3:27:22 PM



م�صتوى ر�ٍق  

بدوره اأكد رئي�ص جلنة التحكيم يف امل�شابقة حامد دنون اأن امل�شابقة 

تتكـــون من عـــدة م�شتويات: »م�شتويـــات متقدمة« وهـــي عبارة عن 

5 اأجـــزاء فاأكرث، و»م�شتويات املهتدين اجلـــدد« و»م�شتويات الطلبة 

املتو�شطـــن«، مع مراعاة اختالف الأعمار، ف�شغار ال�شن  يتقدمون 

بجـــزء اأو ن�شـــف جـــزء، ومنهم من يتقـــدم باأكرث من ذلـــك، م�شيًدا 

بالتطور الذي �شهدته امل�شابقة منذ انطالقها حتى و�شولها اإىل هذا 

امل�شتوى الراقي من التنظيم، ويف كل عام هناك تزايد يف م�شتويات 

الطالب، اإذ جند اأنها تتقدم تقدًما ملحوًظا.

موقع �إلكرتوين خا�س بامل�صابقة

اأمـــا رئي�ص اللجنـــة املنظمة للم�شابقـــة م�شاعد العنـــزي فقال: َقاَل 

ْهِلَن ِمْن النَّا�ِص« َقالُوا: 
َ
 َعلَيْـــِه َو�َشلََّم: »اإِنَّ هلِلِ اأ

ُ
َر�ُشـــوُل اهلِل �َشلَّى اهلل

تُُه«،  ِ َوَخا�شَّ
َّ

ْهُل اهلل
َ
ْهُل الُْقْراآِن، اأ

َ
يَـــا َر�ُشوَل اهلِل، َمْن ُهْم؟ َقاَل: »ُهْم اأ

وحتـــت �شعـــار »اأهل القراآن هـــم اأهل اهلل وخا�شتـــه« اأقامت اللجنة 

الت�شفيـــات الأوليـــة بن امل�شاركن يف امل�شابقـــة، و�شارك فيها 750 

م�شـــارًكا، واأقيمت يف امل�شجد الكبـــري- بالن�شبة للرجال، اأما الن�شاء 

فقد اأقيمت الت�شفيات اخلا�شة بهن يف مقر ن�شائية الرو�شة، ولقد 

قمنـــا بعمل موقع اإلكرتوين خا�ص بامل�شابقـــة حيث يتمكن املت�شابق 

من الت�شجيل، وهو مرتبط ب�شبكات التوا�شل الجتماعي،كما ميكن 

ال�شخ�ص الطالع على �شروط امل�شابقة واملعلومات املتعلقة بها.

وتقدم العنزي بال�شكر والعرفان لأ�شرة املرحوم- باإذن اهلل- �شليمان 

�شالح الرهيماين لرعايتهم الكرمية للم�شابقة لل�شنة احلادية ع�شرة 

علـــى التوايل، واإدارة امل�شجد الكبـــري متمثلة يف مديرها العام �شعد 

احلجي الذي اأتاح للجنة الفر�شة لإقامة الت�شفيات بامل�شجد

�صعادة يف حفظ �لقر�آن �لكرمي

ويقـــول اأبوالب�شـــر اأمريول والد اثنن من الفائزيـــن: اأ�شعر بال�شعادة 

عندمـــا اأجد اأولدي يحفظون اآية من القراآن، ولقد علمتهم اأن تعلم 

القـــراآن الكـــرمي يجعلـــه �شفيًعا لنا يـــوم القيامـــة، واحلمد هلل فقد 

�شاركوا يف امل�شابقة، وفازوا فيها مما �شبب يل �شعادة كبرية.

تاج يف �جلنة

ويقـــول املت�شابـــق �شعيـــب ابن عمر، هنـــدي اجلن�شيـــة، وحافظ لـ5 

اأجـــزاء: اإنني اأحفظ القراآن الكرمي لعلي اأكون �شبًبا يف اأن يكرم اهلل 

عز وجل والدي بتاج يف اجلنة باإذن اهلل، ولقد �شجعاين على حفظ 

القـــراآن الكرمي، ودائًما كانـــوا يدفعونني للمزيد من احلفظ، ويجب 

علـــى ال�شخ�ـــص الذي يريد احلفـــظ اأن يبداأ يف حفـــظ القراآن منذ 

�شـــن 10 �شنوات حيث يكون احلفظ �شهاًل يف هذه املرحلة، خمتتًما 

حديثـــه بتقدمي ال�شكر للجنة التعريـــف بالإ�شالم واأ�شرة الرهيماين 

الكرام. 

�أمنيات

اأمـــا عبدالوهـــاب �شامل اأمريول، وهـــو فلبيني اجلن�شيـــة- 11 �شنة 

وحافـــظ لثالثة اأجزاء وفائز يف امل�شابقة: اإنني اأريد اأن اأ�شبح اإماًما 

يف املدينة املنورة.

وكان �شمن فقرات احلفل اأن�شودة للمركز الثقايف الكويتي- الفلبيني، 

كما �شهد احلفل اإ�شهار اإ�شالم اأحد الأ�شخا�ص من اجلالية الفلبينية 

وقام بتلقينه ال�شهادة �شفري دولة باك�شتان. 
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التوازن 
في حياة 

المهتدين 
الجدد )1(

من الأ�شئلـــة التي تدور يف اأذهـــان املهتدين 

اجلديد: هـــل ال�شعي وراء الأمـــور الدنيوية 

يوؤثر علـــى اإميان الفرد بالآخـــرة؟ هل يركز 

الفرد على الأمور الأخروية ول يبايل بالأمور 

الدنيوية؟ هل ي�شتطيـــع املهتدي اجلديد اأن 

يحدث توازًنا بن الأمرين؟

ولتو�شيـــح موقف الإ�شالم مـــن هذه الأمور 

نقـــول اإن الإ�شالم ديـــن الو�شطية يف الأمور 

الدنيويـــة والأخروية مًعا.. لقد خلقنا املوىل 

عـــز وجل لهـــدف نبيل يف هـــذه احلياة ومل 

يخلقنـــا عبًثـــا، خلقنا اهلل لنقـــر بوحدانيته 

ونعبـــده دون غريه، نقــراأ يف القراآن الكريـــم 

ن�ـــَص اإِلَّ ِلَيْعبُُدوِن}،  نَّ َواْلإِ {َوَمـــا َخلَْقُت اجْلِ

ولـــو وقفنـــا على هـــذه احلقيقـــة ف�شندرك 

اأهمية بذل ما يف و�شعنا لعبادة اهلل عز وجل 

حق العبادة وفق منهج ر�شول اهلل ].

وعلـــى اجلانـــب الآخـــر، علينـــا اأن ن�شعـــى 

لتح�شيـــل الـــرزق بالطـــرق امل�شروعـــة مما 

يتطلب التوا�شل والتعامل مع الآخرين، فهل 

ينـــاأى املهتدي اجلديد بنف�شـــه عن الآخرين 

ويعي�ـــص يف عزلـــة؟ والإجابـــة بالطبـــع ل، 

فالإ�شالم لي�ص �شد التعامل مع الآخرين ول 

يوؤيد فكرة نبذ احليـــاة الدنيوية، فالتوا�شل 

مـــع الآخريـــن لي�ص جرمية، بـــل اإن الإ�شالم 

يدعـــو املهتـــدي اجلديـــد اإىل الندمـــاج مع 

الآخرين. 

واملهتـــدي احلقيقـــي هـــو الـــذي يندمج مع 

الآخريـــن وياأمرهم باملعـــروف وينهاهم عن 

املنكر من اأجل حتقيـــق العدل على الأر�ص، 

وهـــذا يتمثـــل يف دوره كع�شـــو ن�شيـــط يف 

املجتمع الذي يعي�ص فيه.

ويحدثنـــا القـــراآن الكرمي عن ق�شـــة قارون 

وكيف اأن ال�شاحلن من قومه ن�شحوه وقالوا 

اَر اْلآِخَرةَ َوَل  لـــه: {َوابْتَِغ ِفيَما اآتَاَك اهلل الدَّ

ْح�َشَن 
َ
ْح�ِشن َكَما اأ

َ
نَْيا َواأ يَبَك ِمَن الدُّ تَن�َص نَ�شِ

 
َ
نَّ اهلل ْر�ِص اإِ

َ
اهلل اإِلَيْـــَك َوَل تَبْغ الَْف�َشاَد يِف الأ

َل يُِحبُّ املُْف�ِشِديَن}. 

وهـــذا هو املطلوب من املهتـــدي اجلديد اأن 

يحدث توازًنا بن الأمور الدنيوية والأخروية، 

وال�شـــوؤال الذي يطرح نف�شـــه: كيف يحدث 

املهتـــدي هذا التـــوازن؟ واأقـــرتح هنا بع�ص 

الن�شائح لإحداث هذا التوازن. 

اإدارة الوقـــت هـــي مفتاح النجـــاح، فلو اأدار 

املهتـــدي اجلديد وقتـــه ف�شيكـــون مبقدوره 

عمـــل الكثري، فعليـــك اأيها املهتدي اأن حتدد 

قائمـــة اأولوياتك، ولتبداأ بالأكـــرث اأهمية ثم 

املهـــم ثم الأقـــل اأهمية، ولت�شتغـــل كل ثانية 

يف حياتـــك، ففـــي طريقـــك للعمـــل والعودة 

منـــه ميكنـــك ا�شطحـــاب ترجمـــة للقـــراآن 

الكـــرمي بلغتك لتقراأ منها بع�ص الآيات، كما 

ميكنـــك ا�شتغـــالل هذا الوقـــت يف ذكر اهلل 

وال�شتغفـــار، وهـــذا ما يطلق عليـــه البع�ص 

توازن امل�شلم مع روحه. 

ولنا يف ر�شول اهلل ] اأ�شوة ح�شنة.. حتكي 

لنـــا ال�شيـــدة عائ�شـــة ر�شـــى اهلل عنها ماذا 

كان يفعـــل ر�شول اهلل يف بيتـــه: قال الأ�شود 

�شاألت عائ�شة مـــا كان النبـــي ] ي�شنع يف 

اأهلـــه قالت: كان يف مهنة اأهله فاإذا ح�شرت 

ال�شالة قام اإىل ال�شالة. 

فالر�شول ] كان ي�شاعد زوجاته وهذا اأمر 

دنيـــوي، واإذا ح�شرت ال�شالة ترك كل �شيء 

وذهب للم�شجد وهـــذا اأمر ديني، وهذا هو 

قمـــة التـــوازن، وننبـــه اإىل اأن النخراط يف 

الأمور الدنيويـــة دون الهتمام باللتزامات 

الدينية اأمر غري حممود يف الإ�شالم.. يقول 

اهلل تبـــارك وتعـــاىل عـــن هـــذا ال�شنف من 

اهتمام املهتدي بتقوية 
عالقته بربـه عليه األ 
يقابلــه برتك الدنيـا 

كليـــًة
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�صل�صلة دعم �ملهتدين �جلدد

حم�صن هريدي

نائب رئي�ص حترير ال�شبكة الدعوية املتخ�ش�شة 

التابعة للجنة الدعوة الإلكرتونية - الكويت
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ُكلُوَن َكَما 
ْ
النا�ص: {َوالَِّذيَن َكَفُروا يَتََمتَُّعوَن َويَاأ

نَْعاُم َوالنَّاُر َمثًْوى لَُّهْم}.
َ
ُكُل اْلأ

ْ
تَاأ

قد يعتقـــد املهتدي اجلديد اأنـــه يف املرحلة 

النتقاليـــة عليه اأن ينبذ كل �شيء يف احلياة 

ويهتم فقط بتقوية عالقته بربه، ولي�ص عيًبا 

اأن يهتـــم بهذا اجلانب ولكن اخلطاأ ياأتي من 

تـــرك الدنيا بالكلية، ويبـــن احلديث التايل 

منهج الر�شول ] يف هذا ال�شاأن:

روى الإمـــام م�شلـــم اأّن نفـــًرا مـــن اأ�شحاب 

النبـــي ] �شاألوا اأزواج النبي ] عن عمله 

يف ال�شـــّر فقـــال بع�شهم: ل اأتـــزوج الن�شاء، 

وقال بع�شهـــم: ل اآكل اللحم، وقال بع�شهم: 

ل اأنـــام على فرا�ـــص، فحمَد اهلل واأثنى عليه 

فقال: ما باُل اأقـــواٍم قالوا كذا وكذا! ولكني 

اأ�شلـــي واأنام واأ�شوم واأفطـــر واأتزوج الن�شاء 

فمن رغَب عـــن �شنتي فلي�ص مني.. هذا هو 

منوذج التوازن بن اأمور الدنيا واأمور الآخرة، 

فالإفراط والتفريط منبوذان يف الإ�شالم.

والقـــراآن الكـــرمي يوؤكد يف اأكـــرث من مو�شع 

اأن اهلل ل يكلـــف نف�ًشـــا اإل و�شعها (البقرة: 

268، التغابـــن: 16)، ويقول الر�شول ]: ما 

نهيتكـــم عنه فاجتنبوه ومـــا اأمرتكم به فاأتوا 

منه مـــا ا�شتطعتم. (رواه البخـــاري وم�شلم) 

وعـــن عائ�شـــة ر�شي اهلل عنها قالـــت: َدَخَل 

ــَم  ــى اهلل َعلَيْـــِه َو�َشلَـّ َعلَـــيَّ َر�ُشـــوُل اهلِل �َشلَـّ

ةٌ 
َ
َوِعنِْدي اْمَراأةٌ، َفَقاَل: َمْن َهِذه؟ َفُقلُْت: اْمَراأ

ــي. َقاَل: َعلَيُْكْم ِمـــْن الَْعَمِل َما  َل تَنَـــاُم، تُ�َشلِـّ

تُِطيُقوَن َفَواهلل َل مَيَلُّ اهلل َحتَّى مَتَلوا. َوَكاَن 

يِن اإِلَيِْه َما َداَوَم َعلَيِْه �َشاِحبُُه. (رواه  َحبَّ الدِّ
َ
اأ

البخاري وم�شلم)

كمـــا ينبغي على املهتـــدي اجلديد اأن ي�شعى 

لطلب العلم ويلتحق بالف�شول التعليمية التي 

تنظمهـــا اللجان املختلفة مثل جلنة التعريف 

بالإ�شالم لكي يتعرف على احلالل واحلرام 

ويتعـــرف علـــى اأ�شا�شيـــات الإ�شـــالم مثـــل 

ال�شالة وال�شيـــام حتى يعبد اهلل تعاىل 

على بينة وعلم.

فليكـــن �شعارك اأخـــي املهتدي 

والو�شطية  التـــوازن  اجلديد 

اهلل  و�شفهـــا  اأمتـــك  لأن 

بالأمـــة الو�شط: {َوَكَذِلَك 

َو�َشًطـــا  ـــًة  اأمَّ َجَعلْنَاُكـــْم 

َعلَـــى  �ُشَهـــَداء  لِّتَُكونُـــواْ 

�ُشوُل  النَّا�ـــصِ َويَُكـــوَن الرَّ

ن�شاأل  �َشِهيًدا}..  َعلَيُْكْم 

اهلل عـــز وجـــل اأن يثبت 

املهتديـــن اجلـــدد علـــى 

دينهـــم واأن يعينهم على 

املرجو  التوازن  اإحداث 

منهم يف هـــذه املرحلة 

احلرجـــة مـــن حياتهم 

اجلديدة. 
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هذ� حممد.. ر�صول �لرحمة

الهجـــوم على الإ�شـــالم ور�شوله حممد ]، 

لي�ـــص اأمـــًرا جديًدا ول طارًئـــا، فقد بداأ مع 

بدايـــة الدعوة الإ�شالميـــة يف مكة، والقراآن 

الكرمي يحفـــل بالأو�شاف التي اأطلقها كفار 

مكـــة عليه، مـــن اأنه كاذب وجمنـــون وكاهن 

و�شاحر و�شاعر ومفرٍت. 

وهـــو امتداد ملا قيل عن �شائـــر الأنبياء قبل 

حممد ]، الذين تعر�شوا ملثل ما تعر�ص له 

مـــن القذف، قال اهلل تعاىل:{َوَكَذِلَك َجَعلْنَا 

َن املُْجِرِميـَن...}(الفرقان: 31)،  ا مِّ ِلُكلِّ نَِبيٍّ َعُدوًّ

تَى الَِّذيَن ِمن َقبِْلِهم 
َ
وقال تعاىل {َكَذِلَك َما اأ

نُـــــــوٌن}  ْو جَمْ
َ
لَّ َقالُوا �َشاِحــــٌر اأ �ُشوٍل اإِ ـــن رَّ مِّ

(الذاريات: 52).

ثم انتقل الهجـــوم على الإ�شالم ورموزه بعد 

ذلـــك اإىل الغرب منـــذ اأن مت طـــرد القوات 

الرومانيـــة من بالد ال�شام وم�شـــر، فهو اإًذا 

هجوم قدمي اأي�ًشا، ففي اأواخر القرن الثامن 

واأوائل القرن التا�شع للميالد، ظهرت كتابات 

يف الق�شطنطينية تكيل التهامات وال�شتائم 

لر�شولنا حممد ] و�شريته وللقراآن الكرمي، 

كما ظهرت يف نف�ـــص الفرتة تقريًبا، كتابات 

يف اأحـــد الأديـــرة يف �شمـــال اإ�شبانيا عرفت 

با�شـــم املقالـــة الإ�شبانيـــة، تهاجـــم القـــراآن 

الكـــرمي والنبـــي حممـــًدا ] وت�شفهما مبا 

لي�ص فيهما.

وعندمـــا بداأ بابا الفاتيـــكان »اأوربان الثاين« 

التح�شـــري للحروب ال�شليبيـــة، األقى خطبة 

يف �شنة 1095م، يف بلده كلريمونت بفرن�شا 

يف ح�شـــد مـــن النا�ـــص، يتقدمهـــم الرهبان 

وممثلـــو ملـــوك واأمـــراء اأوروبـــا واملقاتلـــون 

وغريهـــم، حثهم فيها على قتـــال امل�شلمن، 

الذيـــن و�شفهـــم باأب�شـــع ال�شفـــات واأحـــط 

النعـــوت و�شوه الدين الإ�شالمـــي، ووعد كل 

من ي�شرتك يف حربهم باأنه �شيغفر له ذنوبه، 

بالإ�شافة اإىل الغنائم التي �شيجنيها منهم.

ويف �شنـــة 1285م، اأي بعـــد خطـــاب ذلـــك 

البابـــا بحـــوايل قرنن مـــن الزمـــان، وقبيل 

انتهـــاء احلـــروب ال�شليبية ب�شـــت �شنوات، 

األـــف �شاعـــر هولنـــدي ا�شمه جاكـــوب فان 

 (Jacob van maerlant) مارلنـــت 

ق�شيـــدة ملحمية عـــن تاريخ العـــامل بعنوان 

»مـــراآة تاريخية« خ�ش�ص منها 440 بيًتا عن 

نبينا حممد ]، تن�شـــح بالكذب والفرتاء 

والتزوير، ا�شتلهــم مادتها من موؤلفات كاتب 

فرن�شـــي ا�شمـــه فين�شن تيو�ص فـــان بوفيــــه 

 ،(Vincentius van Beauvais)
ومـــع اأن جاكوب فان مارلنـــت، كان معادًيا 

لليهود كبقيـــة اأبناء اأوروبـــا يف ع�شره، وقد 

و�شفهـــم باأب�شع الأو�شـــاف واأخ�ص النعوت، 

فـــاإن الإ�شـــالم ور�شولـــه حممـــًدا ]، ظال 

العـــدو الأكـــرب بالن�شبة لـــه، وكان ينطلق يف 

عدائـــه لالإ�شالم، من اأن حممًدا ] مل يكن 

ر�شـــوًل مـــن اهلل �شبحانه وتعـــاىل، ول حتى 

موؤ�ش�ًشا لديـــن جديد، اإمنا كان مهرطًقا(1) 

اأتى ببدعة ا�شمها الإ�شالم، ولذلك كان يرى 

�شـــرورة �شن حرب ل هـــوادة فيها لجتثاث 

الإ�شالم من جنوب اأوروبا وفل�شطن.

هذا وميكـــن اعتبار جاكوب فـــان مارلنت، 

الأب الروحي ملا ي�شمى الرهاب من الإ�شالم 

(الإ�شالموفوبيـــا) يف الغرب اليوم، ويف �شنة 

�لهجوم على �لإ�صالم ور�صوله حممد ] 

معالجة جديدة لموضوع ليس جديًدا

عبد�لوهاب �صالح �ل�صايع

رئي�ص جمل�ص اإدارة مركز التوا�شل احل�شاري 

بالهيئة اخلريية الإ�شالمية العاملية
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ت�ضويه �ضمعة الإ�ضالم والعرب وامل�ضلمني 
هدف الهجـوم على الإ�ضالم ورموزه

31 )117( ــ نوفمرب 2012 ــ ذو احلجة 1433

1935م كـــرم ا�شـــم هـــذا املفتـــــــري بلوحة 

ثبتـــت على برج كني�شة قريـــة ال�شيـــــــدة دام 

(Damme) يف هولنـــدا حيث عا�ص ومات 

هنـــاك، جـــاء فيهـــا عنـــه اأنـــه »اأبوال�شعراء 

الهولنديـــن قاطبة من القـــرن الثالث ع�شر 

امليالدي، واأنـــه كان يكتب من اأجل احلقيقة 

والعدل«،كما جـاء يف تعريف املكتبة الرقمية 

لـــالآداب يف هولندا عنه اأنـــه كان »ذا موقف 

حياتـــي رفيـــع، وكان �شغوًفـــا بالتقوى وحب 

احلقيقة« (2). 

هذا ول يـــزال الهجوم على الإ�شالم ورموزه 

ا اإىل يومنـــا هـــذا، بطـــرق وو�شائل  م�شتمـــرًّ

متعددة منها املك�شوف املبا�شر ومنها اخلفي 

غري املبا�شـــر، فبعد ت�شعة قرون من خطاب 

اأوربان الثاين، مل يجد خليفته بابا الفاتيكان 

احلـــايل بنديكتو�ص ال�شاد�ص ع�شر ما يقوله 

مل�شتمعيه يف حما�شرة األقاها يف �شنة 2006م 

يف اإحدى اجلامعات الأملانية اإل اأن ي�شت�شهد 

بقول ين�شب اإىل اأحـــد الأباطرة البيزنطين 

املوتوريـــن من العثمانين الذين حا�شروه يف 

عا�شمته الق�شطنطينيـــة حتى مت اإخ�شاعه 

لهـــم، فقد نقل عنه اأنه قال »اإن حممًدا ] 

جاء باأ�شياء كلها �شريرة«. ويف �شنة 2005م، 

ظهرت الر�شـــوم امل�شينة يف اإحدى ال�شحف 

الدمناركيـــة، ثم تالها يف �شنة 2006م فيلم 

الفتنة الذي اأنتجـــه �شيا�شي هولندي ا�شمه 

خـــريت فيلدرز، ثم جاء على اأعقابه يف �شنة 

2012م الفيلـــم امل�شيء من الوليات املتحدة 

الأمريكية.

كما اأننا كعـــرب وم�شلمن م�شتهدفون اأي�ًشا 

مـــن قبل جهـــات متطرفة وحاقـــدة، ويدخل 

مـــن �شمنهـــم بع�ص اأبنـــاء العـــرب من غري 

امل�شلمن ممن ا�شتوطن بالد الغرب، ومنهم 

منتج الفيلـــم ال�شيء ال�شمعة، بالإ�شافة اإىل 

الباحثن عن املراكـــز ال�شيا�شية اأو ال�شهرة، 

حيـــث يلتقـــون جميًعـــا يف هـــدف واحد هو 

ت�شويـــه �شمعة الإ�شالم والعـــرب وامل�شلمن، 

واإبقـــاء منطقتهـــم يف حالـــة غليـــان وعـــدم 

ا�شتقـــرار، لذا جتدهم ي�شبـــون الزيت على 

النـــار لكي ل تخمد، واإذا خمـــدت اأ�شعلوها 

مـــن جديـــد بو�شائـــل واأ�شاليـــب متعـــددة، 

منهـــا الر�شومـــات والأفـــالم والت�شريحات 

واملحا�شـــرات واملقـــالت والكتـــب... اإلـــخ، 

ي�شاعدهم يف م�شاعيهم اخلبيثة تلك �شهولة 

ا�شتفزازنا، ي�شتوي يف ذلك متعلمنا وجاهلنا 

على حد �شواء. 

كيفية �لتعامل مع هذ� �ملو�صوع

�أوًل: ل ي�صتفزونك

1. بنـــاًء على ما تقدم، اأود اأن اأوؤكد بكل ثقة 

واطمئنـــان اأن الهجـــوم علـــى �شيدنا حممد 

] (بـــاأي و�شيلة كانـــت) مل يوؤثر يف املا�شي 
ولن يوثـــر يف احلا�شر ول يف امل�شتقبل على 

عظمتـــه واإجنازاته، مهما افرتوا وزوروا،كما 

اأن الهجـــوم على القراآن الكرمي ل يوؤثر على 

حقيقتـــه مـــن اأنـــه وحـــي مـــن اهلل �شبحانه 

وتعاىل، واأنه حمفوظ بن�شه الذي اأنزل فيه، 

مهما كذبوا وافرتوا عليه، واإنهم ب�شفاهاتهم 

تلك لن ي�شـــروا الإ�شالم ورموزه ول تاريخه 

النا�شع. 

ثـــم اأمل تالحظوا اأنهم كلما هاجموا الإ�شالم 

ورمـــوزه، ا�شتد الطلب بـــن مواطنيهم على 

التعـــرف على هـــذا الدين ور�شولـــه؟ وعليه 

يجب اأن تت�شـــم ردود اأفعالنا باحلكمة، التي 

هي و�شع ال�شيء يف مكانه، يقول اأبوالطيب 

املتنبي: 

وو�صع �لندى يف مو�صع �ل�صيف بالعلى  

م�صر كو�صع �ل�صيف يف مو�صع �لندى  

ومعنـــى هذا بكل و�شوح، اأن اأفعالنا اأو ردود 

اأفعالنـــا يجـــب اأن تعك�ـــص �شيًئـــا من عظمة 

ر�شولنـــا حممد ] و�شريته، ل اأن تناق�شها 

حتت اأي �شعار اأو م�شمى اأو مربر.

2. جتنب الهياج والعنف والتطرف اأو احلث 

عليـــه باأي و�شيلـــة كانت، فلي�ـــص من الدفاع 

عن ر�شول اهلل ] اإزهاق الأرواح اأو تخريب 

وتعري�ـــص  الآمنـــن  ترويـــع  اأو  املمتلـــكات، 

حياتهـــم للخطـــر، اأو مهاجمـــة ال�شفـــارات 

وحماولـــة الدخـــول اإليهـــا بالقـــوة، واإنـــزال 

اأعالمهـــا اأو اإحراقها اأو حـــرق ممتلكاتها... 

اإلـــخ، فمثـــل ذلك العنف مـــن قبلنا يعترب رد 

فعل خاطئ واأهـــوج، على فعل اأو قول قبيح 

اأو خاطـــئ مـــن قبلهم، حيث تاأتـــي مثل تلك 

املواقف غري املن�شبطـــة باآثار �شلبية ونتائج 

عك�شيـــة، فكاأننـــا بذلـــك العمـــل الأرعن قد 

قدمنـــا خدمـــة جمانية ملـــن اأخطـــاأ بحقنا، 

واأراد اأن ي�شتفزنـــا لإظهارنـــا مبظهر ل يليق 

بنـــا، علًما اأن تلك الحتجاجات العنيفة (مع 

رف�شنـــا التام لها جملـــة وتف�شياًل) مل توجه 

اإىل اجلنـــاة احلقيقيـــن امل�شوؤولن عن ذلك 

الفيلـــم واإنتاجـــه واإخراجه وتوزيعـــه... اإلخ، 

اإمنا وجهت اإىل نا�ص اأبرياء.

3. يجـــب املحافظة على حياة وعر�ص ومال 

كل من دخـــل بالدنــــا من غيـــر امل�شلميــــــن 

(ب�شـــكل �شرعي) وي�شمل ذلك الزائر واملقيم 

واملهاجر وطالب العلم والرزق وممثلي الدول 

غري امل�شلمة من �شفراء وغريهم  
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لأنهـــم م�شتاأمنـــون، واإن العتـــداء عليهم اأو 

ترويعهـــم يَُعـــد من قبيل نق�ـــص العهود التي 

نهانا عنها ديننا.

4. يحـــب جتنـــب جتريـــح رمـــوز الديانـــات 

الأخرى، اأو التعـــدي باأي �شكل من الأ�شكال 

على كتبها املقد�شة، اأو اأماكن عبادتها.

5. احلـــذر من الجنـــرار وراء دعاوى بع�ص 

الأفـــراد اأو اجلماعات مـــن امل�شلمن، بغ�ص 

النظـــر عـــن ال�شعـــارات التـــي يرفعونها اأو 

امل�شميـــات التي يحملونهـــا، الذين ي�شتغلون 

مثل هذه املنا�شبات للظهور مبظهر املدافعن 

عـــن الإ�شـــالم ور�شولـــه، وهـــم يف احلقيقة 

يخدمـــون اأجنداتهم واأهدافهـــم احلزبية اأو 

الطائفية اأو ال�شخ�شية بالدرجة الأوىل. 

6. الغـــرب يتفهم الحتجاجات واملظاهرات 

ال�شلميـــة، فـــاإذا كان ل بـــد مـــن املظاهرات 

فلتكن �شلمية خالية من العنف متاًما.

7. هنـــاك غربيون كثـــريون لي�شوا من ديننا 

يتعاطفـــون معنـــا ومـــع ق�شايانـــا، فيجـــب 

املحافظة عليهم وعدم خ�شارتهم بت�شرفاتنا 

وردود اأفعالنا اخلرقاء.

ثانًيا: �لن�صرة بالقدوة �حل�صنة

اإن ن�شـــرة �شيدنـــا حممـــد ] اأمـــر واجب 

اأهمهـــا  ومـــن  ال�شرعيـــة،  بالطـــرق  علينـــا 

واأكرثهـــا اإيجابية واأ�شرعهـــا واأ�شدها تاأثرًيا 

على الإطـــالق �شلوكنـــا احل�شـــاري كاأفراد 

وجمتمعـــات و�شعـــوب، اأي تفعيـــل الأخالق 

التـــي حثنا عليهـــا نبينا حممـــد ]، والتي 

خل�ص بهـــا ر�شالته كلها بقولـــه: »اإمنا بعثت 

لأمتم مكارم الأخالق«.

وقال اأمري ال�شعراء اأحمد �شوقي:

�صالح �أمرك لالأخالق مرجعه   

فقوم �لنف�س بالأخالق ت�صتقم  

وقال اأي�ًشا:

 �إمنا �لأمم �لأخالق ما بقيت   

فاإن همو� ذهبت �أخالقهم ذهبو�  

فاأداء امل�شلمـــن لعباداتهم من �شالة و�شوم 

وحـــج... اإلـــخ، وكذلـــك احلجـــاب بالن�شبة 

للم�شلمـــات، قد يلفت انتبـــاه غري امل�شلمن 

يف بالدنـــا اأو يف بالدهـــم يف حلظـــة مـــن 

اللحظـــات، وقد ين�شون مـــا راأوا ول يعودون 

يتذكرونـــه اأو يتاأثـــرون به، ولكنهـــم يتاأثرون 

ب�شدة وب�شرعة �شلًبا اأو اإيجاًبا مبا يرونه من 

اأخالقنا وت�شرفاتنا قوًل وعماًل معهم اأو مع 

غريهـــم، حيث ينطبع ذلـــك يف ذاكرتهم ول 

ميكن اأن ين�شوه اأبًدا. 

فهـــذا هو املحك احلقيقـــي للن�شرة، والذي 

ميكـــن اأن يطلـــق عليـــه الن�شـــرة بالقـــدوة 

احل�شنـــة، ومـــن مميـــزات هـــذا الأ�شلـــوب 

احل�شـــاري يف الن�شـــرة، اأنـــه ل يحتاج اإىل 

تهييـــج للم�شاعـــر، ول اإىل ح�شـــد النا�ص يف 

مظاهرات قـــد تخرج عن هدفهـــا املن�شود، 

كمـــا اأن هـــذا الأ�شلوب ل يحتـــاج اإىل جمع 

الأمـــوال من تربعـــات وغريها لأنه ل يكلف 

درهًما ول ديناًرا.

فالكـــذب وت�شييـــع الأمانة ومـــا يتبعهما من 

غ�ص وخداع ور�شوة، وعدم اللتزام بالوعود 

والعهود واملواثيـــق التي يقطعها امل�شلم على 

نف�شـــه، والتقاع�ـــص يف اأداء الأعمال اأو عدم 

اإجادتهـــا، وتقدمي غـــري الأكفاء على غريهم 

مـــن ذوي الكفاءات اأو حتـــى م�شاواتهم بهم، 

وعـــدم التقيـــد باملواعيد اأو احـــرتام الدور، 

وعـــدم املحافظـــة علـــى نظافـــة البيئـــة يف 

املنزل ومكان العمل وال�شارع ويف املتنزهات 

وغريهـــا، والإ�شراف يف ا�شتعمال املاء، كلها 

اأعمـــال خمالفـــة لديننـــا ولأخـــالق وتعاليم 

ر�شولنـــا الكـــرمي حممد ] الـــذي نريد اأن 

نن�شره. 

ثالًثا: �متالك زمام �ملبادرة

1. ا�شتثمار وجود امل�شلمن يف بالد الغرب، 
والعمـــل على رفع الوعي عندهـــم وتاأهيلهم 

ليعطوا �شورة طيبة عن الإ�شالم ب�شلوكهم.

2. يجـــب التحـــول مـــن مرحلـــة رد الفعـــل 
الع�شوائـــي، الـــذي يخبـــو بنف�ـــص ال�شرعـــة 

ال  التـــي ا�شتعل بها، اإىل مرحلـــة الفعل الفعَّ

الإيجابي وامل�شتمر، الذي ميلك زمام املبادرة 

ول تخبـــو �شعلته، وذلك بدرا�شة ثقافة وقيم 

وقوانـــن الغربين، والتعـــرف بعمق على ما 

يحبـــون ومـــا يكرهـــون وما يعتقـــدون، وعن 

احتياجاتهم وم�شاكلهم وما يعانون، وتوظيف 

ذلـــك يف برامج مدرو�شـــة وهادفة معدة من 

قبـــل خـــرباء متخ�ش�شن يف هـــذا امليدان، 

هذ� حممد.. ر�صول �لرحمة
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وتوجيههـــا لهم لتعريفهـــم بالإ�شالم ور�شوله 

حممـــد ]، لت�شحيـــح املفاهيـــم اخلاطئة 

عندهم.

3. يجـــب علينا اأن نبـــن للغرب بكل الطرق 

امل�شروعة عندهم اأن حرية التعبري يجب اأن 

متار�ـــص مب�شوؤولية، ول يجـــوز اأبًدا ال�شماح 

ب�شوء ا�شتغاللها لن�شـــر الكراهية والتطرف 

واإثارة النعـــرات والقالقل والفـــنت، وتاأجيج 

م�شاعر البغ�شاء والكراهية، اأو امل�ص ب�شروط 

العي�ـــص امل�شـــرتك بـــن النا�ـــص مل�شلحتهـــم 

بالدرجـــة الأوىل، وحماولـــة �شن قوانن من 

قبـــل برملاناتهـــم متنع وجترم ذلـــك، متهيًدا 

للجـــوء اإىل ق�شائهم املعـــروف با�شتقالليته 

ونزاهته، بوا�شطة مكاتب حماماة موؤهلة يف 

بالدهـــم، �شـــد كل من يقـــوم اأو ي�شاعد باأي 

�شكل من الأ�شكال مبثل تلك الإهانات. 

مكانة القانون يف الغرب:

1. للقانون منزلـــة رفيعة يف العامل الغربي، 

حيث يخ�شع لـــه اجلميع حاكًما اأو حمكوًما 

بـــال ا�شتثنـــاء، ولي�ص ملـــن يخالـــف القانون 

عندهم اأي عذر.

2. اإن مـــن اأهم الأمـــور القبيحة وامل�شتنكرة 

عندهم الكذب والغ�ص واخلداع يف القول اأو 

العمل وعدم التقيـــد بالقوانن، اأو ا�شتغالل 

النفوذ للح�شول على اأي ميزة.

3. للنا�ـــص عندهـــم- اأفـــراًدا وجماعـــات- 

حقوق يكفلها القانون، فالإن�شان حمميٌّ من 

ه وِعرقه وعن�شره وجن�شه  جهة ماله وِعر�شِ

ولونه، وله حرية العتقاد باأي دين، كما كفل 

القانون له حرية التعبري واإبداء الراأي الذي 

يعترب من الأمور املقد�شة عندهم، ومن ذلك 

ن�شاأت �شطوة الإعالم يف البالد الغربية.

4. ياُلَحـــظ اأن القانـــون يف الغرب ل يحمي 

الديـــن  فيهـــا  مبـــا  رموزهـــا،  ول  الأديـــان 

امل�شيحـــي، وين�شحـــب ذلك بطبيعـــة احلال 

على الدين الإ�شالمي ورموزه، لذا فاإن نقده 

ونقد رموزه، اأو اإن �شئت مهاجمته ومهاجمة 

ُرُمـــوزه، مـــن حريـــة التعبري عندهـــم، التي 

يكفلها القانون.

ومـــن هنا يت�شح لنا بجالء- نحن امل�شلمن- 

ملـــاذا يُهاَجم الإ�شالم كدين وعقيدة و�شريعة 

وُرُموز وتاريخ... اإلخ يف بالد الغرب من قبل 

اأي كان، ولكنهـــم يتجنبون مهاجمة امل�شلمن 

بـــاأي �شـــكل من الأ�شـــكال، اأو عـــدم التعامل 

معهـــم اأو توظيفهم... اإلـــخ، كونهم م�شلمن، 

ومـــن يفعـــل ذلـــك منهم يقـــع حتـــت طائلة 

القانون، وبالإمـــكان مقا�شاته والقت�شا�ص 

منه يف حماكمهم. 

فـــاإذا مـــا دار بخلدك-كعربي اأو م�شلم- عن 

�شبب عدم تطبيق حريـــة التعبري تلك، على 

مـــا يتعلق باأمـــور تهم اأو مت�ـــص اليهود مثاًل، 

فاعلـــم اأن هناك قانوًنـــا مينع التعر�ص لهم، 

لأن اليهـــود كمواطنن ا�شتخدموا مالهم من 

قوة اقت�شادية و�شيا�شية يف تلك املجتمعات، 

اأو  الربملانـــات  اإىل  الو�شـــول  يف  وجنحـــوا 

التاأثـــري على بع�ص اأع�شائهـــا، ل�شن قوانن 

متنـــع خمالفيهـــم مـــن نقدهـــم اأو التعر�ص 

لهـــم اأو الإ�شاءة اإليهـــم اأو الت�شكيك اأو حتى 

جمرد الت�شاوؤل فيما يخ�ص مو�شوع املحرقة 

�لهو�م�س              

1. الهرطقـــة: كلمة كرث ا�شتخدامهـــا بن الق�شاو�شة 

الن�شـــارى يرتا�شقون بهـــا، للدللة على اخلروج على 

امللـــة، اأو الطريقـــة التـــي يراها كل فريـــق منهم اأنها 

�شحيحة.

2. م�شتقـــى من كتـــاب الإ�شالموفوبيـــا، �ص 61 اإىل 

�ـــص 68 - تاأليـــف لوكا�ص كاثريــــــن (كاتب بلجيكي) 

ترجمة حممود حميد جابر، ط1، يناير2010.
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أي الذي اأي الذي أي الذي  أي الذي إبداء الر أي الذي اأي الذي أي الذي إبداء الر أي الذي اأي الذي إبداء الر إبداء الراإبداء الر إبداء الرالقانون له حرية التعبري و »الهولوكو�شـــت« علـــى �شبيـــل املثـــال، حتت إبداء الرالقانون له حرية التعبري و

مظلة الإ�شاءة اإىل ال�شامية.

الكيل مبكيالن:

برملاناتهـــا  يف  ممثلـــة  الغربيـــة  ال�شيا�شـــة 

تعك�ـــص  كـــي  تبـــذل جهدهـــا  وحكوماتهـــا، 

قراراتهـــا القيـــم النبيلـــة التـــي توؤمـــن بهـــا 

�شعوبهـــم، ومنها ن�شرة املظلـــوم وم�شاعدته 

�شـــد من ظلمه... اإلخ، ب�شـــرط األ تتعار�ص 

تلـــك القيم مع م�شالـــح دولهم العليـــا، واإل 

فاإنهم يغ�شون النظر عنها، واأقرب مثال على 

ذلك فيما يخ�ص مو�شوعنا، قيام ال�شلطات 

الفرن�شية بالتدخـــل وال�شغط على �شحيفة 

فرن�شية (بطلب مـــن ال�شلطات الربيطانية) 

ملنـــع ن�شر �شور عارية لزوجة ابن ويل العهد 

الربيطـــاين، وقد جنحـــت يف ذلك، يف حن 

اأن هـــذه ال�شلطات نف�شهـــا، اأعلنت بعد اأقل 

مـــن ع�شـــرة اأيام مـــن هذا احلـــادث، اأنها ل 

ت�شتطيـــع اأن متنـــع تلك ال�شحيفـــة من ن�شر 

الر�شـــوم امل�شيئة لالإ�شـــالم، بحجة اأن حرية 

التعبري يكفلها القانون. 
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�لن�صاأة

ولد ال�شيخ جا�شم الإبراهيم من اآل اإبراهيم 

بن رميـــان العنقري، اأمراء ثرمـــدا يف اإقليم 

الو�شـــم بنجد من بني �شعد، من متيم، رهط 

ال�شحابي اجلليل قي�ـــص بن عا�شم املنقري 

عـــام 1268هــــ املوافـــق لعـــام 1869م، يف 

فريـــج ابن اإبراهيم يف بهيتة (حي الو�شط 

مبدينـــة الكويـــت)، اأمـــام موقـــع ق�شـــر 

ال�شيـــف حاليًّـــا، ا�شتقـــر اأجـــداده يف 

الكويـــت بعد هجرتهـــم من جند يف 

نف�ص توقيت تاأ�شي�ص الكويت، وذلك 

عام 1120هـ تقريًبا.

كان لأ�شـــرة املح�شن -رحمه 

جتـــاري  ن�شـــاط  اهلل- 

وا�شع يف الكويت والهند، 

وقـــد ن�شـــاأ متاأثـــًرا بهذه 

البيئة التـــي كان لها �شهم 

قدراتـــه  تنميـــة  يف  وافـــر 

وات�شالتـــه،  مداركـــه  وتو�شيـــع 

خ�شو�ًشـــا يف مركز جتـــاري وعاملي 

مثـــل مدينـــة بومبـــاي التـــي كان لهـــم 

فيهـــا �شولـــة وجولـــة، وقد تنـــوع ن�شاط 

هـــذه الأ�شـــرة التجاري ف�شمـــل كل �شنوف 

التجارة، وكانت اأحـــد الأقطاب الرئي�شة يف 

جتارة اللوؤلـــوؤ، منذ منت�شف القـــرن التا�شع 

ع�شـــر اإىل ظهور اللوؤلـــوؤ ال�شناعي، وانهيار 

�شوق اللوؤلـــوؤ الطبيعي يف نهاية الع�شرينيات 

من القرن املا�شي.

ت�شلـــم ال�شيـــخ جا�شـــم الإبراهيم بعـــد وفاة 

والده وعمه– رحمهما اهلل– اأعمال الأ�شرة 

ون�شاطها التجاري حوايل عام 1908م، فكان 

عنـــد ح�شن الظن بـــه اإذ انكـــب على العمل 

بكل همة ون�شاط، فحقق بف�شله تعاىل قدًرا 

كبـــرًيا مـــن النجاح وال�شهرة مًعـــا، وغدا من 

اأغنى التجار العرب لي�ص يف اخلليج فح�شب 

بل يف الهند كذلك.

�أوجه �لإح�صان يف حياته

كان ال�شيخ جا�شم الإبراهيم من اأهل اجلود 

والكـــرم.. وقـــد �شجل لـــه التاريـــخ مواقف 

رائعـــة وم�شرفة داخـــل الكويـــت وخارجها، 

بـــذل خاللهـــا اأمواًل طائلـــة يف اأوجه اخلري 

كافـــة، فقد �شاهـــم املح�شن ال�شيـــخ جا�شم 

الإبراهيـــم– رحمـــه اهلل– بالن�شيب الأوفر 

يف اإن�شاء املدر�شة املباركية، اإذ تربع– رحمه 

اهلل– بــــ30 األـــف روبيـــة، كمـــا كان مـــالًذا 

بعـــد اهلل تعـــاىل لكل الكويتيـــن بل والعرب 

الشيخ جاسم بن محمد 
اإلبراهيم رحمه اهلل.. 
مظلة عطاء شملت أقطاًرا 
عربية وآسيوية وأوروبية

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

خريية، وكثريون من �أبناء هذ� �لبلد �لطيب �لكويت �أفنو� حياتهم يف �لعمل �خلريي، فعمَّ 

هذ� �خلري �أنحاء �ملعمورة، ومل يخُل بلد منه، ومل يكن ُقطر �إل وكان للعمل �خلريي �لكويتي 

�أثٌر فيه، ف�صاًل عما بذره �لكويتيون د�خل بلدهم.. هوؤلء �لرجال هم حم�صنو �لكويت، ولذ� 

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

لنتن�صم عبري �صريهم �لعطرة. فت�صبهو� بهم �إن مل تكونو� مثلهم.. �إن �لت�صبه بالرجال فالح.

رجال من �لكويت
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يف الهنـــد، وقـــد �شاد تعبري عند بحارة الكويـــت واخلليج عامة اأثناء 

وجودهم يف بومباي، يقولونه يف �شاعة الع�شرة، حيث كانوا يقولون: 

»ان�شو كولبا« اأي: اق�شدوا �شاحية »كولبا« حيث ق�شور اآل اإبراهيم 

ودواوينهم ومكاتبهم.

ومـــن املواقـــف امل�شرفة التي عرفت عنـــه اأي�ًشا– رحمـــه اهلل– اأنه 

كان يوظـــف جناحـــه ون�شاطه ومكانته املرموقـــة يف اخلارج خلدمة 

اأبنـــاء وطنه فـــكان يُعن الفقراء علـــى التعليم، ويق�شـــي الدين عن 

املدينن، وي�شاهم يف نفقات الزواج لل�شباب ممن يلوذ به منهم طالًبا 

امل�شاعدة، في�شهم يف بناء �شكنهم، م�شاركة لهم ودعًما لإعانتهم على 

ال�شتقرار.

و�شاهـــم ال�شيـــخ جا�شم الإبراهيم– رحمـــه اهلل– على اإعالء �شمعة 

بلده الكويت ومكانتها عرب البحار، من خالل تاأ�شي�شه �شركة املراكب 

العربية، وكان من �شمن موؤ�ش�شيها امل�شاركن ال�شيخ مبارك واأولده 

وبع�ص التجار الكويتين واخلليجين.

ومل يقت�شر خري ال�شيخ جا�شم الإبراهيم– رحمه اهلل – على وطنه 

الكويت فح�شـــب، بل كان �شجرة وارفة مباركة العطاء كثرية الثمار، 

فامتـــدت مظلة عطائه وجوده و�شملت الكثري مـــن الأقطار العربية 

والآ�شيويـــة بل والأوروبية، ف�شاهم يف اإن�شـــاء كلية الدعوة والإر�شاد 

بالقاهرة، كما اأعاد بناء م�شجد و�شريح ال�شحابي الزبري بن العوام 

بالعـــراق، كمـــا �شاهم يف اإن�شاء اجلمعيـــة اخلريية يف دم�شق، ودعم 

اجلمعية اخلريية الإ�شالمية باملدينة املنورة، كما �شاهم يف بناء �شكة 

حديد احلجاز.

وفاته

وقـــد تويف– رحمه اهلل– يف عام 1357هـ املوافق لعام 1956م، ول 

تـــزال ذكراه العاطرة و�شريته احل�شنة تتناقلها الأجيال، ويقتدي بها 

املح�شنون اإن �شاء اهلل. 

�شـــن يف جمال التنمية الب�شريـــة ق�ّشة فاأٍر  يـــروي اأحد املتخ�شِّ

جريـــت عليه جتربة خمتربية ل�شتجالء اآثار تكرار �شلوك معنَّ 
ُ
اأ

َع يف نهايتها  دِخـــَل الفاأر متاهة، ُو�شِ
ُ
وكيفيـــة التاأقلّم معه.. فقد اأ

ته يف اجتياز طريقه  قطعة جنب، ا�شتدراًجا له واإثارًة لرغبته وِهمَّ

الطويـــل املعّقد، كمـــا ُركِّب بعد م�شافـــة 20 �شنتيمرًتا من بداية 

املتاهـــِة جهـــاز �شعٍق كهربائـــي تتنا�شب قّوته مع قـــدرات الفاأر، 

وكان الفاأر يبداأ م�شريتـــه بدافع الرائحة الزكية، وكلّما ا�شطدم 

بال�شاعـــق قفز يف الهواء ِعّدة قفزات متجـــاوًزا احلاجز ُمْكِماًل 

طريقه باجتاه الهدف. 

ر الفاأُر التجربَة عّدة مـــّرات بالطريقة نف�شها، بعدها حدثت  كـــرَّ

املفاجـــاأةُ عندما »ت�شقلـــَب« عالًيا بعد اأن قطـــع امل�شافة نف�شها، 

زيل 
ُ
�ص ِللَ�ْشعة التيار، اإذ كان قد اأ لكْن هذه املّرة من دون اأن يتعرَّ

من طريقه 

�شبابنـــا الكـــرام.. اإنها خطـــورة الربجمة امل�شبقة التـــي تتلقاها 

عقولنـــا وحماولة تعميم طريقٍة ملتويـــٍة وحيدة– ِبُحْكم الواقع– 

لتحقيق اأهدافنا.. واإل، فلماذا نقفز مبا�شرًة اإىل تو�شيط »زيد« 

امل�شوؤول و»عبيد« املدعوم للدخول اإىل تلك اجلامعة، اأو للتوّظف 

يف هاتيـــك ال�شركـــة، اإن مل تكـــن تلك الأفكار قـــد ع�شع�شت يف 

روؤو�شنـــا؟! بل ملاذا نفرت�ص وجود املعّوقـــات وال�شعوبات، ونرّبر 

لأنف�شنا تلك القفزات، بحّجِة انت�شار الداء، حر�ًشا على اخت�شار 

الطريق وتوفري الوقت وتعجيل النتائج؟! 

اإّنهـــا الأفكار.. نعم.. الأفكار التي نبتـــت يف عقولنا واأّثرت على 

اأ�شلوِب تفكرينا.. فالعقل كاحلقل، حيث متّثل كلُّ فكرٍة فيه بذرًة 

مغرو�شًة يف اأر�شه، يف حن تتحّول عملية التفكري اإىل رّي حقيقي 

ي�شهم يف اإنبات البذور، ليجنَي �شاحبُها ح�شاد ما زرع. 

خال�شة التجربة– اأيها ال�شباب– مع فارق اأننا اأهُل عقٍل ومتييز 

واإدراك اأن نَْحـــَذر عند تبّني الأفـــكار.. فهي »َحبُّ الّدماغ«، وما 

ْدِخـــَل طاحونة العقِل ف�شيخرج اإما خبـــًزا طيًبا نافًعا اأو طعاًما  
ُ
اأ

فا�شـــًدا مف�شـــًدا.. ولتعلموا �شبابنا اأّن هنـــاك فرًقا بن التفكري 

والفكـــر، فالأول هـــو جمموعة تقنيات ذهنيـــة »لتدوير« الأفكار 

الّداخلـــة، اأما الثاين فهو الروؤية واملنهجية التي ت�شّكلها عمليات 

رة، والتي ت�شت�شرفون من خاللها البعيد، وتك�شفون  التدوير املتكرِّ

لون بناًء عليها خطواتكم نحو الأهداف.  بها الغام�ص، وتعدِّ

اأيهـــا ال�شبـــاب، تعالـــوا بنا نتعاهد علـــى هجرة الأفـــكار امللتوية 

واملنهجيات غري ال�شرعية والتكالية والأعذار امل�شبقة الت�شنيع، 

ولنهاجر اإىل اهلل تعاىل بعقـــول متنوِّرة واإرادات م�شّددة.. اآملن 

اأن ينفعنا اهلل وينفع بنا، ويوّفقنا ملا يحبُّه وير�شاه.  

مهاجرون بأفكار 
ة! غير شرعيَّ

هنادي �ل�صيخ جنيب

مديرة حترير جملة غدي ال�شبابية تربع بـ 30 األــــف روبيـــة 
للمدر�ضة املباركيـــة.. 
وكان مـــالًذا للكويتيـــني 
والعـــرب يف الهند

35 )117( ــ نوفمرب 2012 ــ ذو احلجة 1433

�صباب �لدعوة
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ت�شرفـــت باأن اأكون عريف حفل توزيع جوائز 

م�شابقـــة املرحوم بـــاإذن اهلل �شليمان �شالح 

الرهيمـــاين لل�شنـــة احلاديـــة ع�شـــرة علـــى 

التـــوايل حلفـــظ القـــراآن الكـــرمي للمهتدين 

اجلـــدد واجلاليـــات يف الكويـــت بتربع كرمي 

من اأ�شرة الرهيمـــاين الكرام، وبرعاية وزير 

البـــرتول ووزيـــر الأوقاف بالإنابـــة املهند�ص 

هاين ح�شن الرتكيت الـــذي اأناب عنه الأخ 

الفا�شـــل خالد بوغيث مديـــر اإدارة حلقات 

حتفيظ القـــراآن الكـــرمي، وقامـــت باإدارتها 

جلنة التعريف بالإ�شالم .

بداية اأقول هنيًئا لهذه الأ�شرة الكرمية هذا 

العمـــل املبـــارك وال�شتمـــرار فيـــه ل�شنوات 

م�شداًقا لقوله ] »خريكم من تعلم القراآن 

وعلمـــه«، وكذلك قوله ] »اإذا مات ابن اآدم 

انقطـــع عمله اإل من ثـــالث.. �شدقة جارية 

اأو علـــم ينتفع بـــه اأو ولد �شالـــح يدعو له«، 

فمـــا اأكرم من ن�شر كتـــاب اهلل وهي �شدقة 

كالنهـــر اجلاري باإذن اهلل، واأبناء الرهيماين  

اأبناء �شاحلـــون بـــاإذن اهلل لقيامهم باأعمال 

الـــرب واخلري عن والدهم رحمه اهلل، واأ�شال 

اهلل اأن يجزيهـــم خري اجلزاء ويجعل عملهم 

هـــذا يف موازين ح�شناتهم ووالدهم، ويجعل 

قـــربه رو�شة من ريا�ص اجلنة ويو�شع له فيه 

مد الب�شر.

واإنني لينتابني �شعـــور بالفرح والغبطة عند 

ح�شـــور هذا احلفـــل �شنويًّـــا، واأنـــا اأ�شتمع 

ملجموعة طيبة من الأ�شوات الندية يف تالوة 

القـــراآن الكـــرمي، ومـــن اأنا�ص غـــري ناطقن 

باللغة العربية، م�شداًقا لقوله تعاىل {ولقد 

ي�شرنا القراآن للذكر فهل من مدكر«، فواهلل 

اإننـــي اأفـــرح بانت�شـــار كتاب اهلل عـــز وجل، 

واأغبطهـــم اأنهم �شبقونا باحلفـــظ والتالوة، 

وهناك منـــاذج ن�شمعها باحلفـــل، اأ�شواتهم 

ا تدخـــل الطماأنينـــة يف القلوب  جميلـــة جدًّ

عنـــد �شماعها، كما قال عز وجل {األ بذكر 

اهلل تطمئن القلـــوب}، اأ�شاأل اهلل اأن يبارك 

فيهم ويحفظهم ويجعلهم اأئمة يهدون باحلق 

وين�شرون هذا الكتاب وهذا الدين العظيم.

»جلنـــة التعريـــف بالإ�شـــالم« هـــذه اللجنـــة 

املباركة بجهودها، املميزة باأعمالها يف دعوة 

غـــري امل�شلمن لالإ�شـــالم ورعايـــة املهتدين 

منهـــم اأ�شبحت منارة يف العـــامل ال�شالمي 

ومـــن معـــامل دولة الكويـــت امل�شرفـــة، اأ�شلم 

علـــى اأيـــدي دعاتهـــا منـــذ تاأ�شي�شهـــا عـــام 

1978 وحتـــى الآن اأكرث مـــن 58 األف مهتد 

من جميـــع اجلن�شيات، وهـــذه امل�شابقة من 

�شمن الأن�شطة الكثـــرية والكبرية واملتنوعة 

التي تقدمها اللجنة، وحتر�ص على اأن تكون 

حتت رعاية وبح�شور كبار ال�شخ�شيات من 

الـــوزراء وم�شـــوؤويل الدولة، حتفيـــًزا لهوؤلء 

املهتدين وتثبيًتا لهم على هذا الدين وتطبيًقا 

لقوله تعاىل {اإمنا املوؤمنون اإخوة}.

ل ي�شكـــر اهلل من ل ي�شكر النا�ص، ف�شكًرا.. 

اأقولها لهوؤلء.. وزارة الأوقاف- م�شجد الدولة 

الكبـــري– والأخ الفا�شـــل عبـــداهلل املديني، 

ممثـــل اأ�شرة الرهيماين والذي يحر�ص على 

احل�شور �شنويًّا لتكـــرمي الفائزين، والأ�شتاذ 

جمال ال�شطي املدير العـــام للجنة التعريف 

بالإ�شـــالم، وم.عبدالعزيـــز الدعيج م�شاعد 

املدير العام والأ�شتاذ اأمن النبهان من الهيئة 

اخلرييـــة الإ�شالميـــة العامليـــة وفريق عمل 

امل�شابقة بقيـــادة الأخ م�شاعد خالد العنزي 

وهـــم حممـــد جميل ال�شمـــري وفهد حممد 

ال�شمـــري وعبداهلل جابر ال�شمري والأ�شتاذ 

حممد طـــه والداعية عبدامل�شور، وموؤ�ش�شة 

زخـــرف للدعاية والإعـــالم وميثلها الأ�شتاذ 

عالء اجلرجاوي وجملـــة »الب�شرى« وميثلها 

الأ�شتاذ حممود بكر واجلهات الإعالمية من 

قنوات وجرائد قامت بتغطية احلفل. 

وصية 
الرهيماني.. 
عطاء 
يتجدد!

للمهتدين  م�ضابقة حتفيــز 
اجلــدد وتثبيتـًا لهــــم 
على دينهم اجلديد
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م�صاري �لعر�دة

قيـــل: »اإن النا�ـــص يف حمبـــة اهلل عـــز وجل 

عـــام وخا�ـــص، فالعـــوام اأحبوه لكـــرثة نعمه 

ودوام اإح�شانـــه اإل اأن حمبتهـــم تقل وتكرث، 

واأمـــا اخلوا�ص فاأحبوه ملا عرفوا من �شفاته 

واأ�شمائه احل�شنـــى وا�شتحق املحبة عندهم 

لأنه اأهل لها ولـــو زالت عنهم جميع النعم«، 

نعـــم اإن هلل عز وجل �شفـــات واأ�شماء تتمثل 

يف كل الوجـــود مما نعلـــم ومما مل نعلم، ولو 

اآمـــن بهـــا العبـــد حـــق الإميان لعـــرف طعم 

املحبـــة هلل عـــز وجل ولذاق حـــالوة الإميان 

بـــه، يف ال�شـــراء وال�شراء علـــى ال�شواء، بل 

ويف كل اأمـــوره تتجلـــى حمبـــة اهلل يف قلبه، 

مـــا �شـــره ع�شـــر بعد ي�شـــر يف احليـــاة، ول 

�شيـــق من بعـــد �شعة وبحبوحة مـــن العي�ص، 

ومـــا ا�شتوح�ص من قلـــة ول خاف يف ظلمة، 

ومـــا عرف القنوط ولـــو كان يف بطن حوت، 

اإمنا عليه من اليقن �شرابيل تقيه الربد ويف 

قلبـــه �شمعة حب ل تنطفئ، يزهو بحب اهلل 

واأن�شـــه وتطري روحه �شوًقـــا اإىل لقائه، فما 

�شر اخلا�شة من �شـــيء ولو ماتوا على فقر 

وجوع اإمنا هم قوم عرفوا اهلل وا�شتقرت يف 

نفو�شهـــم جالل املحبة وعظم املعرفة ورفعة 

الإميان باهلل عز وجل.

وكذلك قيل: »عبد ذاهب عن نف�شه، مت�شل 

بذكر ربـــه، قائم بـــاأداء حقوقـــه، ناظر اإليه 

بقلبه، اأحرق قلبه اأنوار هويته، و�شفا �شربه 

مـــن كاأ�ـــص وده، وانك�شفـــت لـــه الغيوب من 

اأ�شتـــار غيبه، فاإن تكلم فباهلل واإن نطق فعن 

اهلل واإن حتـــرك فباأمـــر اهلل واإن �شكن فمع 

اهلل، فهـــو بـــاهلل وهلل ومـــع اهلل«، وما اأجاله 

ومـــا اأحاله مـــن اأمر، كنا اإذا مـــا ازدادت يف 

نفو�شنـــا وقدة من اإميان هرعنا اإىل ال�شالة 

اأو للدعاء اأو لقـــراءة القراآن، فكاأمنا ننقطع 

قلياًل عن الدنيا لنن�شغل بالآخرة، واأما ذلك 

العبـــد املوؤمـــن املت�شل قلبه بـــاهلل عز وجل 

وتفي�ص يف قلبه وروحه حمبة اخلالق البارئ 

امل�شور الذي له الأ�شماء احل�شنى، فهو دائم 

الت�شـــال ومفـــرط امليـــل باملحبة بـــال نيل، 

وميله هلل عز وجل واإىل طاعته وعبادته ميل 

بكلّيتـــه ل بجزء اأو بقليل ذكـــر، واإمنا اإيثاره 

علـــى النف�ـــص وموافقته يف ال�شـــر واجلهر، 

واأخـــرًيا علمـــه الدائم بتق�شـــريه يف املحبة، 

فذلـــك العبد انقطاعه عن الذكر وفتوره مع 

الت�شـــال القلبي والروحي هـــو انقطاع عن 

الآخـــره لين�شغل بن�شيبه يف الدنيا وقليل ما 

هم.

اإنهـــا حقيقة اللذة ل �شورة عنها واإنها لبوؤرة 

ال�شعـــور ل هيئته، وذلك بـــاأن تكون من اأهل 

اهلل، واأن يـــراك اهلل عـــز وجل يف حزبه ويف 

زمرته ويف تلك املوا�شع التي يحبها، بل ويكون 

�شـــريك على جادته ل حتيد عنها ب�شريتك، 

اإن الطريـــق اإىل اهلل ذو وح�شة وغربة، ومن 

�شلـــك ذاك الطريـــق اإمنا قد ن�شـــب نف�شه 

واآثر �شهوته ون�شيبه من الدنيا بذلك النعيم 

الأبدي وتلك املحبة التي ما ذاقها موؤمن اإل 

وقد جاوزت بهـــا عنان ال�شماء وانفكت عنه 

الأر�ص بعالئقها وا�شتوح�ص الفناء، ها نحن 

يف �شهر اخلري الذي ينتظره املوؤمنون كل عام 

ليخل�شهـــم من ال�شيطان و�شركه ومن الدنيا 

و�شراكهـــا، فاللهم �شخره لنا وباركه لنفو�شنا 

وعظم لنا �شعائرك واجعلنا من خا�شة عبادك 

وخمل�شيهم يا رب العاملن. 

نفحات إيمانية
من روض 
الرياحين.. ونشر 
المحاسن

من�شد واإعالمي

العبد املوؤمن دائم الت�ضال 
باهلل عــز وجل ميــال اإلى 
طاعتــه وعبادتــه منقطع 
لالآخــــرة
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د. وليد خالد �لربيع

ير�شد الإ�شالم اأتباعه اإىل ا�شتعمال عقولهم 

الر�شيـــدة وتوجيـــه اأفهامهـــم ال�شديدة فيما 

يعـــود عليهـــم ب�شـــالح دنياهـــم واأخراهـــم، 

فاهلل- عز وجل- قـــد اأمد الإن�شان بو�شائل 

الإدراك املختلفـــة، وجعل لـــه العقل والقلب 

الـــذي مييز بهمـــا ما يرد عليـــه من خواطر 

وعلـــوم وم�شاعـــر ورغبـــات ويتنبـــه اإىل ما 

يحيـــط به مـــن اأخطـــار واأ�شـــرار ومفا�شد، 

في�شلـــك طريقه �شليًمـــا مما يوؤذيه يف دنياه، 

اأو ي�شره يف دينه واأخراه.

فامل�شلـــم اأريب، لبيب، فطن، عاقل، من ذوي 

الأفهـــام النيـّرة، والأذهـــان ال�شافية، ولي�ص 

بطـــيء احل�ص، ول �شقيم الفهـــم، ول اأغلف 

القلب، اأو اأعمى الب�شرية.

يـــدل على هذا املعنى حديـــث ال�شيخن َعْن 

ِبـــى ُهَريْـــَرةَ ر�شي اهلل عنه َعـــن النبي ] 
َ
اأ

اأنـــه َقال: »لَ يُلْـــَدغ امْلُوؤِْمُن ِمـــْن ُجْحٍر َواِحٍد 

.» تَْنِ َمرَّ

وهـــذا احلديـــث له ق�شـــة ذكرهـــا اأ�شحاب 

نَّ 
َ
احلديـــث، كمـــا قـــال النـــووي وغـــريه: »اأ

اِعـــر يَْوم بَْدر،  ة ال�شَّ بَا َعزَّ
َ
�َشـــَر اأ

َ
النَِّبـــّي ] اأ

فذكر فقـــًرا وعياًل، فَمـنَّ النبـــي ] َعلَيِْه، 

�ص َعلَيِْه َول يَْهُجوهُ،  ل يَُحرِّ
َ
فَعاَهَدهُ اأبوعزة اأ

فاأطلَقـــه النبـــي ] َفلَِحَق بَقْوِمـــِه، ثُمَّ َرَجَع 

ُحد، 
ُ
�َشَرهُ يَْوم اأ

َ
اإِىَل التَّْحِري�ـــص َوالِْهَجاء، ثُمَّ اأ

لَُه امْلَّن، َفَقاَل النَِّبّي ]: »امْلُوؤِْمن َل يُلَْدغ 
َ
َف�َشاأ

« واأمر به فقتل. تَْنِ ِمْن ُجْحر َمرَّ

قـــال احلافظ ابن حجر: »في�شتفاد من هذا 

اأن احللـــم لي�ـــص حممـــوًدا باإطـــالق، كما اأن 

اجلود لي�ص حمموًدا مطلًقا، وقد قال تعاىل 

يف و�شـــف ال�شحابة: {اأ�شـــداء على الكفار 

رحماء بينهم}.

فهذا احلديث له اأهمية يف حياة امل�شلم، كما 

قـــال ابن بطـــال: »فيه اأدب �شريـــف اأّدب به 

النبي ] اأمتـــه، ونبههم كيف يحذرون مما 

يخافون �شـــوء عاقبته«، وامل�شلم يخاف �شوء 

العاقبة يف الدنيا قبل الآخرة، واحلديث قد 

دل على ذلك من وجهن:

�لوجـــــــه �لأول: �أن علـــــــى �مل�صلـــــــم �حلذر مما 

ي�صره يف دينه و�آخرته:

فذكـــر النووي اأن املوؤمن املـــراد يف احلديث 

هـــو الفطن الذي ل يخـــدع يف اأمور الآخرة 

دون الدنيـــا، وهو ما ذهب اإليـــه ال�شيخ ابن 

�شعـــدي فقال: هـــذا مثل �شربـــه النبي ] 

لبيـــان كمـــال احـــرتاز املوؤمن ويقظتـــه، واأن 

املوؤمـــن مينعه اإميانه من اقـــرتاف ال�شيئات 

التي ت�شره مقارفتها، واأنه متى وقع يف �شيء 

منها، فاإنه يف احلال يبادر اإىل الندم والتوبة 

والإنابة.

ومن متـــام توبته اأن يحـــذر غاية احلذر من 

ذلـــك ال�شبب الذي اأوقعـــه يف الذنب، كحال 

مـــن اأدخل يده يف جحـــر فلدغته حية، فاإنه 

بعد ذلك ل يكاد يدخل يده يف ذلك اجلحر، 

ملا اأ�شابه فيه اأول مرة.

وقال اأي�ًشا: وقد حذر اهلل املوؤمنن من العود 

اإىل ما زينه ال�شيطان من الوقوع يف العا�شي 

بًَدا اإِن 
َ
ثِْلِه اأ ن تَُعوُدوا مِلِ

َ
فقـــال: {يَِعُظُكُم اهلل اأ

وؤِْمِنَن}، ولهذا فاإن من ذاق ال�شر من  ُكنتُم مُّ

التائبـــن تكون كراهته لـــه اأعظم، وحتذيره 

وحذره عنه اأبلـــغ، لأنه عرف بالتجربة اآثاره 

القبيحة.

وقال: وكمـــا اأن الإميان يحمل �شاحبه على 

فعل الطاعات، ويرغبه فيها، ويحزنه لفواتها، 

فكذلـــك يزجره عن مقارفـــة ال�شيئات، واإن 

وقعـــت، بادر اإىل النـــزوع عنها، ومل يعد اإىل 

مثل ما وقع فيه.

�لوجـــــــه �لثاين: على �مل�صلـــــــم �حلذر مما قد 

ي�صره يف دنياه:

ذكـــر املحدثون اأن هـــذا احلديث يروى على 

وجهـــن: اأحدهما: ب�شـــم الغن على اخلرب، 

ومعناه : املوؤمن املمدوح، وهو الكيـّ�ص احلازم 

الذي ل ي�شتغفل، فيخدع مرة بعد اأخرى، ول 

يفطـــن لذلك، َقال النووي: الرواية امل�شهورة 

امل�ضلم ينبغي اأن يـكون 
من اأكمل النا�ص عقـاًل 
واأ�ضدهــم راأًيا يح�ضن 
توجيـــــــه نعم ربـــه

)117( ــ نوفمرب 2012 ــ ذو احلجة 401433

مفاهيم دعوية

المؤمن 
حذر فطن

اأ�شتاذ ال�شريعة - جامعة الكويت

117-Nov. 2012.indd   40 10/30/12   3:28:05 PM



برفـــع الغن، وقال احلافظ ابن حجر: هو 

بالرفـــع على �شيغة اخلرب، قال اخلطابي: 

َقولـــه: »ل يُلْـــَدغ« َهَذا لَْفظه َخـــرَب َوَمْعنَاهُ 

تَى  ْي ِلَيُكْن امْلُوؤِْمن َحاِزًما َحِذًرا َل يُوؤْ
َ
ْمـــر، اأ

َ
اأ

ة بَْعد اأْخَرى،  ِمْن نَاِحَيـــة الَْغْفلَة َفيُْخَدع َمرَّ

ين َكَما يَُكون يِف  ْمر الدِّ
َ
َوَقْد يَُكون َذِلَك يِف اأ

َذر. ْولُهَما ِباحْلَ
َ
نَْيا، َوُهَو اأ ْمر الدُّ

َ
اأ

و�لوجه �لأخر: بك�صر �لغني على �لنهي، �أن 

يوؤتى من جهة �لغفلة.

وعلى هـــذا فيكون املـــراد باملوؤمن يف هذا 

احلديـــث »الكامـــل«، كمـــا قـــرره احلافظ 

الذي اأوقفته معرفته على غوام�ص الأمور 

حتـــى �شار يحذر ممـــا �شيقع، واأما املوؤمن 

املغفل فقد يلدغ  مرارا.

قال ال�شيخ ابن �شعدي: ويف هذا احلديث: 

احلـــث علـــى احلـــزم والكي�ـــص يف جميـــع 

الأمـــور، ومن لوازم ذلـــك: تعّرف الأ�شباب 

النافعـــة ليقـــوم بهـــا، والأ�شبـــاب ال�شارة 

ليتجنبها.

ويـــدل علـــى احلـــث علـــى جتنـــب اأ�شباب 

الريــــب التي يخ�شى مـــن مقاربتها الوقوع 

يف ال�شـــر، وذهـــب بع�ـــص العلمـــاء اإىل اأن 

معنى احلديث: مـــن اأذنب ذنًبا فعوقب به 

يف الدنيا فاإنه ل يعاقب به يف الآخرة.

ويعلق ابن حجـــر قائال: اإن اأراد قائل هذا 

اأن عمـــوم اخلرب يتناول هـــذا فيمكن، واإل 

ف�شبـــب احلديـــث ياأبى ذلـــك، ويوؤيده قول 

من قال: فيه التحذير من التغفيل، واإ�شارة 

اإىل ا�شتعمال الفطنة.

وقـــال اأبوعبيد: معناه ل ينبغي للموؤمن اإذا 

نكب من وجه اأن يعود اإليه، قال ابن حجر: 

هذا هو الذي فهمه الأكرث ومنهم الزهري 

راوي احلديث، فاأخرج ابن حبان من طريق 

�شعيد بن عبدالعزيز قـــال: وقيل للزهري 

ملـــا قدم من عند ه�شام بن عبدامللك: ماذا 

�شنـــع بك؟ قال: اأوفى عني ديني، ثم قال: 

يابـــن �شهاب تعـــود تدان؟ قلـــت: ل، وذكر 

احلديث.

وقد اأخـــرج البخاري تعليًقـــا عن معاوية- 

ر�شي اهلل عنـــه- اأنه قال: ل حكيم اإل ذو 

جتربـــة، وذكر ابن حجر عنه لفظ اآخر: ل 

حلـــم اإل بالتجارب، و�شـــاق حديًثا �شعيًفا 

وهـــو: ل حليم اإل ذو عـــرثة، ول حكيم اإل 

ذو جتربـــة، ونقل عن ابن الأثري اأن معناه: 

ل يح�شل احللم حتى يرتكب الأمور ويعرث 

فيها فيعترب بهـــا وي�شتبن موا�شع اخلطاأ 

ويجتنبهـــا، وقال غـــريه: املعنـــى: ل يكون 

حليًمـــا كاماًل اإل مـــن وقع يف زلة، وح�شل 

منه خطاأ، فحينئذ يخجل، فينبغي ملن كان 

كذلـــك اأن ي�شرت مـــن راآه على عيب فيعفو 

عنه، وكذلك من جـــرب الأمور علم نفعها 

و�شررها فال يفعل �شيًئا اإل عن حكمة.

واخلال�شـــة اأن امل�شلـــم ينبغي اأن يكون من 

اأكمل النا�ص عقـــاًل، واأ�شدهم راأًيا، يح�شن 

توجيـــه نعـــم ربـــه اإىل ما فيه خـــري الدنيا 

والآخرة، ويحـــذر اأ�شباب ال�شـــر والف�شاد 

وما ي�شره يف دينـــه ودنياه واآخرته، وباهلل 

التوفيق.  

�لر�صالة �لأوىل 

ِمهنيًّا:

القـــراءة امل�شتمرة يف جمال تخ�ش�شـــك تعطيك قوة 

ومهـــارة ومعرفـــة، ت�شنـــع على املـــدى البعيد متيزك 

ومتنحـــك فر�ص عمـــل اأف�شل وتعطيـــك عائًدا ماديًّا 

جمزًيا، احر�ص عليها ول ترتدد يف �شراء كتب جديدة 

يف تخ�ش�شك اأو ال�شتماع اإىل حما�شرات �شوتية اأو 

ح�شـــور ندوات وور�ص عمل لتبني احرتافيتك ملهنتك 

ول ت�شتـــت نف�شك يف عدة مهن، بل التزم بتخ�ش�شك 

ومن معرفتك به وعمق فهمك له.

تدريـــــــب: �ذكر ما �صتفعلـــــــه لتدعم هذه �لر�صالة 

وتطبقها يف حياتك 

مع النا�ص:

ا يف النقد،  يف تعاملـــك مع الآخريـــن كن بطيًئا جدًّ

ا يف تقدير و�شكر الآخرين، فكل كلمة  �شريًعا جـــدًّ

ثناء منك و�شكر ترفـــع معنويات الآخرين وتزدهر 

بهـــا حياتهـــم وت�شفـــو نفو�شهـــم، وكل كلمـــة نقد 

واإن كانـــت �شحيحـــة تهبـــط بالآخريـــن اإىل اأدنى 

م�شتويـــات تقدير الذات، وتر�شـــخ قناعات �شلبية 

لديهم عن اأنف�شهـــم وعن العامل من حولهم.. بادر 

اإىل تقدير و�شكر الآخرين على اأي موقف يقومون 

به و�شاندهم يف  اأى ف�شل قد يواجهونه.

مع الذات:

عندمـــا تداهمـــك الهمـــوم وتزعجـــك امل�شاكل 

وتتحداك ال�شعوبات وتواجهك اأزمات وتفاجئك 

والنـــوازل  اخلطـــوب  بابـــك  وتقـــرع  امللمـــات، 

ال�شاعقـــات، فانطـــرح بـــن يدي ربـــك الكرمي 

الوهـــاب وارفع يديك بالدعاء والبكاء، واآمن اأن 

الفرج قريب، واأن بعد الع�شر ي�شًرا، و�شوف جتد 

راحـــة يف القلب، وطماأنينـــة يف النف�ص، ور�شاء 

بالق�شـــاء والقدر، و�شاعتهـــا �شتاأتي املب�شرات، 

وتذهب العرثات، وت�شجد لربك باكًيا حامًدا اأن 

فـــرج كربـــك واأزال غمك فيا لها مـــن �شعادة ل 

تنتهـــي وفرحة ل تو�شـــف.. اأح�شن الظن بربك 

و�شوف جتد ما ي�شرك.  

رســائل الصباح في 
والنجــاح اإليجابيــة 

عمرو حممود ح�صن

من متام توبة املوؤمن احلذر من ال�ضبب 
الذي اأوقعه يف الذنب
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مهتدون يف �لكويت

األمريكي كارل سميث.. 
مهندس طيران 
آخر رحلته ساحة اإلسالم

اأنـــا كارل �شميـــث ولدت يف وليـــة وا�شنطن 

عام 1982 مبدينة ت�شمى اإفرتون وا�شنطن، 

اأعمـــل مهند�ًشا يف اإحـــدى �شركات الطريان 

الأمريكيـــة، واأ�شرتي تتكون من اأخت واحدة 

واأبي واأمي، انف�شل والداي بالطالق عندما 

كنـــت يف �شن الثالثة، ثم تزوجت اأمي، مكثت 

مـــع اأمـــي وزوجها اجلديـــد وقـــد كان لديه 

ولـــدان، تزوج والدي بعـــد ذلك واأجنب ولًدا 

وبنًتـــا مـــن، ع�شـــت اأثناء ذلك منـــط احلياة 

الأمريكية املعتادة.

عائلتـــي اأغلبهـــا مـــن الن�شـــارى الكاثوليك، 

با�شتثناء جدتي لأبي فقد كانت تتبع الديانة 

اليهوديـــة، ولكنها عندما و�شلت اإىل اأمريكا 

ابتعـــدت عنهـــا وهجرتها ب�شـــكل كبري، وقد 

تاأثر والدي بها، اإىل اأن اأ�شبح اأ�شبه مبلحد، 

فهـــو بالرغـــم مـــن عدم قولـــه: اأنـــا ل اأوؤمن 

باهلل، فاإنه ل يذكر اهلل، ول يعتقد اأن الدين 

فكـــرة جيـــدة، اأما اأمـــي فهي مـــن الن�شارى 

الربوت�شتانت، وتذهب اإىل الكني�شة بانتظام 

ما مل يكن هناك ما مينعها من الذهاب.

هكـــذا كانـــت تربيتـــي ون�شاأتي، لقـــد كانوا 

ي�شطحبوننـــي اإىل الكني�شـــة كل يـــوم اأحد، 

ـــا اأو األقـــي باًل  لكننـــي مل اأكـــن األتفـــت حقًّ

لهـــذا املو�شـــوع، وكنـــت اأعتقـــد اأنـــه ممل، 

وكنـــت اأت�شاءل متى �شاأكف عن الذهاب اإىل 

الكني�شـــة، واأ�شاأل اأمـــي دائًما عن ذلك، ومل 

يكـــن ذلك ب�شبب اعتقادي اأنه غري منطقي، 

ولكن لأنني مل اأكن اأحب ذلك، لقد كان �شيًئا 

، ومبجرد اأن قالـــت يل اإنه لي�ص علي  ممـــالًّ

الذهـــاب اإىل الكني�شة، توقفت عن الذهاب، 

ويف تلك املرحلة فكرت يف كل دين على حدة، 

الـــكل يعتقد اأن دينه هو الأ�شوب، لكنني يف 

النهايـــة مازلت اأعتقد اأن هناك خالًقا، وقد 

اآمنـــت بذلك، واإذا كان هناك خالق يجب اأن 

يكـــون هناك م�شار �شحيح، وبداأت ب�شيء ل 

ميكـــن لأحـــد اأن يكون قادًرا علـــى معرفته، 

ولكن اهلل هداين واأراين امل�شار ال�شحيح.

اأتذكـــر واأنـــا يف املرحلة الثانويـــة– رمبا يف 

ال�شـــف احلـــادي ع�شـــر اأو الثـــاين ع�شـــر- 

كان هنـــاك حديث ملدة اأ�شبـــوع اأو اثنن عن 

الإ�شـــالم يف ال�شـــرق الأو�شـــط، وذلـــك من 

خـــالل درو�ص التاريخ الـــدويل التي على ما 

اأتذكر قد تناولوها يف عام ومل يتناولوها يف 

العام التايل.

كتب: حممود بكر
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كنت اأحب القراءة، ولذلك قمت بقراءة كتب 

يف موا�شيع متنوعة وب�شكل ع�شوائي، وذات 

يوم كان هناك حمل لبيع الكتب يقوم اأ�شحابه 

بت�شفيته وقالـــوا باإمكانك اأخذ ما تريد من 

هـــذه الكتب، ميكنك اأن متـــالأ هذه احلقيبة 

مبا تريـــد من الكتب مقابـــل ع�شر دولرات 

فقـــط! واأي �شـــيء ت�شعه يف هـــذه احلقيبة 

ميكنـــك احل�شول عليـــه، بحثت عن الأ�شياء 

اأو املوا�شيع التي قد تكون لها اأهمية عندي 

وكان مـــن �شمن الكتب التـــي اأخذتها كتاب 

عـــن ال�شـــرية الذاتية ملالكـــوم اآك�ص.. معظم 

النا�ـــص يعرفـــون ق�شـــة هذا الرجـــل، ولكنه 

كان يف جماعـــة ت�شمـــى اأمـــة الإ�شالم وهي 

جماعة توؤمن باأن الأمريكان ال�شود الأفارقة 

هم ب�شـــكل اأ�شا�شي خـــريون واأن الأمريكان 

البي�ص هم اأ�شا�ص ال�شر واأن الرجل الأبي�ص 

هـــو ال�شيطان نف�شـــه، قـــراأت ق�شته ع�شرة 

مرات.. كنت اأحرتم هـــذا ال�شخ�ص، اأق�شد 

اأحرتم ما كان يقوله، ولكنني كنت اأعرف اأن 

مـــا يقوله غري �شحيـــح، اإذ اإنني رجل اأبي�ص 

واأنا اأعرف اأنني ل�شت �شيطاًنا، ولكن �شيا�شيًّا 

يعتـــرب هذا الـــكالم اإىل حد ما �شحيح فيما 

يخ�ص العالقات ال�شيا�شية بن الدول، �شيًئا 

ف�شيء تعمقت اأكـــرث يف الكتاب وعرفت اأنه 

قد اأدى احلج وكتـــب عن هذه الرحلة وعما 

حدث له اأثناء احلـــج، فقد راأى اأنا�ًشا بي�ص 

الب�شرة ي�شاركـــون اجلميع الطعام وال�شراب 

وحكى عن الأمـــري ال�شعودي الذي تنازل له 

عـــن غرفته و�شريره لريتاح وقد و�شف هذا 

الأمري باأنه كان من ذوي الب�شرة البي�شاء.

�أحد�ث �صبتمرب

عندمـــا قراأت كل ذلك عرفت اأن هذا الدين 

هو الديـــن احلق الذي يحمل اخلري، واأردت 

تعلـــم املزيد عنه، ولذلك عقـــب انتهائي من 

قـــراءة الكتـــاب ذهبـــت اإىل املكتبـــة العامة 

واأخـــذت كتـــاب ترجمـــة القـــراآن الكـــرمي، 

وانتهيـــت من قراءته، وكان ذلك قبل اأحداث 

احلـــادي ع�شـــر مـــن �شبتمـــرب عـــام 2001 

باأ�شابيع قليلة، وبعد هـــذه القراءة اأ�شبحت 

واثًقـــا كل الثقـــة اأن هـــذا هـــو الدين احلق، 

وكان هـــذا هو اعتقـــادي عندما حدثت هذه 

الأحداث.

عندما حدثت اأحـــداث �شبتمرب مل اأكتب اأي 

�شـــيء عنها لأننـــي كنت من هـــذا النوع من 

النا�ص الذي يت�شـــكك- لدرجة كبرية- فيما 

يقال، لذا فقد تو�شلت اإىل اأنني ميكنني لوم 

امل�شلمن على ما حدث ولكن من املحتمل اأن 

يكون هناك �شيء اآخر يف هذا ال�شاأن.

بحث دوؤوب

ا�شتمـــررت بعـــد ذلـــك يف درا�شـــة الإ�شالم 

وكنت اأح�شل على اأي كتب ميكنني اإيجادها 

يف املكتبـــات العامة بالرغم مـــن قلة الكتب 

التـــي تتحدث عن الإ�شالم يف تلك املكتبات، 

فاأنت قد جتد ثالثن كتاًبا عن الإ�شالم منها 

كتابان يتحدثان عن الإ�شالم ب�شكل �شحيح، 

اأما الثمانيـــة والع�شرون فمكتوبـــة بوا�شطة 

كتـــاب كارهـــن لالإ�شـــالم يحاولـــون الكتابة 

مبـــا ي�شيء لالإ�شالم، ولذلك فبمجرد روؤيتي 

ل�شم عربي اأ�شرع لقراءة هذا الكتاب، وكنت 

كلمـــا قراأت اأكرث من هذه النوعية من الكتب 

عقلت اأكرث وتفهمت الأمور.

�إ�صالم يف �ل�صر

كنـــت اأذهب اإىل الإنرتنت للبحث عن اأ�شياء 

تخ�ـــص الديـــن الإ�شالمـــي، وكنـــت اأمار�ـــص 

العبادات اخلا�شة بالإ�شالم ولكن يف ال�شر، 

ومل اأكـــن اأخرب اأحًدا بذلك، لقد كنت اأجل�ص 

وحـــدي يف غرفتـــي واأ�شلـــي، مل اأكن اأعرف 

كيف اأ�شلي، اأو متى اأ�شلي.

لقـــد توقفـــت عن �شـــرب اخلمـــر واأكل حلم 

اخلنزيـــر ومثـــل هـــذه الأ�شيـــاء، ومل اأخـــرب 

والديَّ ول اأ�شدقائـــي، وعندما كان اأحدهم 

يدعـــوين اإىل تناول الطعام يف مطعم ويقول 

يل: فلتجـــرب تناول هذا ويكـــون عبارة عن 

ح�شاء م�شنـــوع من حلم اخلنزير كنت اأقول 

ل.. اأنـــا ل اأحـــب هـــذا النـــوع، اأنـــا ل اأحب 

احل�شـــاء، كنت دائًما اأبحـــث عن خمرج من 

مثل تلك الأمور.

قـــررت ال�شتمـــرار يف درا�شـــة الإ�شالم ملده 

ثـــالث �شنـــوات، وكنـــت كلمـــا در�شـــت اأكرث 

رغبـــت يف الزديـــاد، ويف يـــوم مـــن الأيـــام 

ذهبـــت اإىل »ماركـــت« وبداأ البائـــع املوجود 

هناك احلديث معي، وفجاأة توقف عما كان 

يتحـــدث معي فيه، واندفع يف الكالم قائال: 

ينبغـــي عليـــك اأنت ت�شبح م�شلًمـــا، يجب اأن 

تتعلـــم ماهية الإ�شالم فقلـــت: اأنا فعاًل اأريد 

اأن اأ�شبح م�شلًما، فاأنـــا اأقوم بدرا�شة الدين 

الإ�شالمـــي واأريد حقيقـــًة اأن اأ�شبح م�شلًما، 

يف مكتباتنا العامة.. 
من بني 30 كتاًبا عن 

الإ�ضالم كتابان يتحدثان 
عنه ب�ضكل �ضحيح و28 

كتبها كارهون له

ا..  حقًّ
اأريد اأن اأذهب اإلى مكة 

واأوؤدي فري�ضة احلج! 
وهذه هي الطريقة 

الوا�ضحة الوحيــدة التي 
تقود اإلى اجلنــة
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ا؟ فلتاأت هنا اليوم و�شاآخذك  فقـــال يل: حقًّ

اإىل امل�شجـــد، وعندما عـــدت له ا�شطحبني 

اإىل امل�شجـــد املحلي، وقدمني لبع�ص النا�ص 

هنـــاك، واأخـــربوين ببع�ص الأ�شيـــاء القليلة 

عـــن الإ�شـــالم، وقد كنـــت اأتـــردد يف النطق 

بال�شهـــادة، ولذلك كنت اأذهـــب اإىل امل�شجد 

للتحاور واملناق�شة واأ�شياء من هذا القبيل.. 

علموين كيف اأ�شلي، لكنني مل اأكن قد نطقت 

ال�شهـــادة.. ويف يـــوم من الأيـــام �شاألني اأحد 

الإخـــوة مـــاذا تنتظر لكي تنطـــق بال�شهادة؟ 

كنـــت اأخ�شى اأمي. ثم قال يل لو اأنك منتظر 

اأن تخرب اأمـــك فاإنك يف هذه احلالة ترتكب 

 فادًحا، فاأنت عليك فعل ذلك على كل 
ً
خطـــاأ

حال، وكان اجلميـــع يقولون يل: اإنك �شوف 

تفعـــل ذلـــك ل حمالة، ميكنك اإخبـــار اأمك، 

وميكنك اإيجاد طريقة لإخبار عائلتك. 

  بني �لأم و�لإ�صالم

 كنـــت ل اأحـــب املواجهـــة، واأحـــاول دائًمـــا 

جتنبها بقدر الإمكان، ولذلك مل اأرد التعامل 

مع هذا الأمر، ولذلك كنت اأدعو اهلل اأن يتم 

ذلك دون مواجهة، ويف يوم من الأيام ذهبت 

اإىل بيت اأمي وت�شادف اأنني طلبت كتاًبا من 

ر�شل الكتاب 
ُ
مكتبة   للكتب الإ�شالمية وقد اأ

اإىل منـــزل اأمي وراأته، ولقد اأخطاأت اأمي يف 

قـــراءة املكتوب علـــى الغـــالف وكان مكتوًبا 

عليه اخلال�ص يف الإ�شالم وقالت: هل تفكر 

يف اأن ت�شبـــح م�شلًما؟ قلت لها يف الواقع اأنا 

كذلـــك، فقالـــت اأنا ل اأمانـــع يف هذا الأمر، 

ثم اأخربت هي باقـــي اأفراد عائلتي، وبذلك 

جتنبت املواجهة واحلمد هلل.

و�أخرًي� �أ�صلمت

ذهبـــت مبا�شرة اإىل امل�شجـــد وقلت لالإمام: 

اإننـــي على ا�شتعـــداد لقول ال�شهـــادة الليلة، 

فقـــال: ح�شًنـــا، ويف تلـــك الليلـــة قبل �شالة 

املغـــرب نطقت ال�شهـــادة و�شليـــت املغرب، 

ومنـــذ ذلك احلن مل اأتوقف عـــن قراءة اأي 

�شـــيء عـــن الإ�شالم، منذ ذلـــك احلن اأقوم 

بدرا�شـــة الإ�شـــالم، وبـــداأت حفـــظ القراآن 

الكـــرمي، والآن- بف�شل اهلل– اأقوم بالإمامة 

يف امل�شجد كما اأقوم باإلقاء اخلطبة من حن 

لآخر.

اأنا امل�شلم الوحيد يف عائلتي، تزوجت زوجتي 

وهي م�شلمة، لكن والدتي و�شقيقتي ووالدي 

مازالـــوا غري م�شلمن، اأدعو اهلل اأن يهديهم 

ويجعلني مثاًل حتى يتمكنوا من روؤية نتيجة 

الإ�شالم وكيف اأن الإ�شالم غري حياتي، واأن 

اأي �شخ�ـــص يعتنـــق الإ�شـــالم �شتتغري حياته 

نحـــو الأف�شل، وهـــذا هو الطريـــق الوحيد 

لتحقيق النجاح.

�لكويت

تعد جتربـــة املجيء اإىل الكويت املرة الأوىل 

التـــي اأكون قادًرا فيها على اجللو�ص مع اأهل 

العلم والدرا�شة، وهذا �شيء بالفعل يفيدين 

ويعـــود باملنفعة على جمتمعـــي- باإذن اهلل- 

واأمتنى لو اأمتكن من اأداء فري�شة احلج، لقد 

ا اأريد اأن  راأيت فيديو عن منا�شك احلج، حقًّ

اأذهب اإىل مكة، واأوؤدي فري�شة احلج. 

اأن�شـــح غـــري امل�شلمـــن مبعرفـــة املزيد عن 

الإ�شالم لأن هذا هو امل�شار ال�شحيح، وهذا 

هو امل�شـــار الذي يريد اخلالق منا اأن نتبعه، 

وهـــو القراآن الكرمي وال�شنة املحمدية (كالم 

واأفعال النبـــي)، وفهم ال�شحابـــة (اأ�شحاب 

الوا�شحـــة  الطريقـــة  هـــي  وهـــذه  النبـــي) 

والطريقـــة الوحيدة التي تقودك اإىل اجلنة، 

وهـــذه هـــي الطريقة الوحيـــدة التي تنقذك 

مـــن نار جهنـــم، وباملثـــل ينبغـــي للم�شلم اأن 

يتبع نف�ص امل�شورة، ويدر�ص الإ�شالم، ويتعلم 

دينـــه وميار�شـــه ويطبقه بقدر مـــا ي�شتطيع، 

واأو�شيهـــم بالقـــراآن الكـــرمي وال�شنـــة فهما 

الدليـــل، فالقراآن هو الكتـــاب الذي يحتوي 

علـــى مر�شد لكل �شـــيء، والطريقة الوحيدة 

لتطبيـــق القراآن الكرمي هـــي �شنة النبي ] 

وفهم اأ�شحابه لتلك ال�شنة النبوية. 

مهتدون يف �لكويت

الطريقة الوحيدة 
لتطبيق القراآن الكرمي 

هي �ضنة النبي وفهم 
اأ�ضحابه لتلك ال�ضنة 
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حلظات �لهد�ية

حترك العـــامل.. هاج العامل.. ثـــار العامل.. 

ا�شتنكـــر و�شجـــب العـــامل.. دان العامل ذلك 

الفيلـــم امل�شن الذي اأ�شاء الأدب يف حق نبي 

الرحمة ] والذي مل اأ�شاهده، ولن اأ�شاهده 

باإذن اهلل تعاىل! وهذا ت�شخي�ص ملا حدث يف 

ال�شهر قبل املا�شي. 

ليعلـــم كل من يف الأر�ص اأن هذا الأمر مدبر 

من قبل رب العزة �شبحانه وتعاىل، فهو الذي 

يتحكم يف نوامي�ـــص الكون، فقلوب اخلالئق 

كلهـــا بيده، يقلبهـــا كيفما ي�شاء جـــل �شاأنه، 

ومـــا حـــدث لي�ص جمـــرد فيلم، ولكنـــه نوبة 

ا�شتيقـــاظ لقلـــوب الب�شرية عامـــة م�شلمن 

وغري م�شلمن.. كيف؟!

اهلل �شبحانـــه وتعاىل يقول يف كتابه العزيز: 

لَّ يَْعلَُمَها َوَل َحبٍَّة  {َوَمـــا تَ�ْشُقُط ِمْن َوَرَقـــٍة اإِ

ْر�ـــصِ َوَل َرْطـــٍب َوَل يَاِب�ٍص اإِلَّ 
َ
يِف ُظلَُمـــاِت اْلأ

يِف ِكتَاٍب ُمِبـــٍن}، فما ظنك بارجتاج العامل 

كله وحتـــرك �شكانه نحـــو �شخ�شية واحدة، 

واإن اختلفـــوا عليهـــا، وهي �شخ�شيـــة نبينا 

حممد]!

فالقلـــوب نائمـــة يف ثباتهـــا، حتـــى امل�شلمة 

منهـــا.. ومل يكـــن هـــذا الفعـــل بـــاإرادة اهلل 

تعـــاىل اإل ليوحدهـــا علـــى ال�شتيقـــاظ من 

هذا الثبات، باختالف انتماءاتها وباختالف 

مواقفها جتاه حبيبنا حممد ] �شواء كانت 

م�شيئة كارهة.. اأو مدافعة حمبة.

الأمـــر الذي يجعلنا نتدبـــر ونتذكر قول اهلل 

ا لَُكْم بَْل ُهَو َخرْيٌ لَُكْم  �َشبُوهُ �َشرًّ تعاىل {َل حَتْ

ِلـــُكلِّ اْمِرٍئ ِمنُْهْم َما اْكتَ�َشَب ِمَن اْلإِثِْم َوالَِّذي 

تََوىلَّ ِكرْبَهُ ِمنُْهْم لَُه َعَذاٌب َعِظيٌم}.

اأتـــدرون كـــم مليـــون م�شلـــم هبـــوا لن�شـــرة 

الر�شـــول ] باختالف اأنواع تعابريهم، واإن 

كان بع�شها ل ير�شي نبينا ]؟

اأتدرون كم مليـــون �شيتعرفون على الإ�شالم 

عامة وعلى �شرية خري الربية ]  وحياته  من 

غري امل�شلمن ب�شتى اختالف جن�شياتهم؟

اأتـــدرون كم األف �شخ�ص �شيدخلون الإ�شالم 

ب�شبب هذا الفيلم كـــردة فعل نتيجة البحث 

والتعـــرف عليـــه ] من خمتلـــف الديانات 

الأخرى؟

هـــل تعلمـــون اأن هناك مـــن امل�شلمن من ل 

يعـــرف مـــن هـــو حممـــد ]؟ هنـــاك اآلف 

امل�شلمـــن ل يعرفـــون عـــن نبيهـــم اإل ا�شمه 

فقط!

فاحلمـــد هلل رب العاملن.. لبد لنا اأن نفكر 

اإيجابيًّـــا يف اأن هذا العمـــل �شيدفع املالين 

مـــن امل�شلمن وغري امل�شلمـــن للتعرف على 

حياة و�شفات خري الب�شر ]. 

نعم �شي�شلم الآلف باإذن اهلل تعاىل، و�شننظر 

مـــا يجري غًدا اإن �شـــاء اهلل لو كنا من اأهل 

الدنيا، نعـــم �شي�شلمون كمـــا اأ�شلم اليهودي 

باأخالقـــه ]، وكمـــا اأ�شلم اخلـــادم عدا�ص 

بتوا�شعه ]، وكمـــا اأ�شلم �شلمان الفار�شي 

بلقائه ]، وكما اأ�شلم ثوبان ب�شماحته ].. 

نعم �شي�شلم كثريون بالتعرف عليه ]!

ومن املتوقع اأنه يف ال�شنوات القادمة �شيكون 

اأكـــرث الأ�شباب التي جعلـــت كثريين يدخلون 

الإ�شالم هو التعرف على �شخ�ص ر�شول اهلل 

.[

فال تهنـــوا ول حتزنوا.. وهـــذا ن�ص �شريح 

وقانون حماية اإلهي حلفظ عر�ص نبينا ] 

يف قوله تعاىل: {اإِنَّا َكَفيْنَاَك امْلُ�ْشتَْهِزِئَن}.

واجبك كم�شلم الجتهاد وال�شتيقاظ لن�شرة 

حبيبنا ] نبي الرحمة، يف تعريف الآخرين 

به عـــن طريق اأي و�شيلة كانت، فاإن مل جتد 

�شيًئـــا فيكفيك �شرًفا اأن تكون مع اهلل تعاىل 

ومالئكته املقربـــن بال�شالة عليه ]: {اإِنَّ 

يَُّها الَِّذيَن 
َ
 َوَماَلِئَكتَُه يُ�َشلُّوَن َعلَى النَِّبيِّ يَاأ

َ َّ
اهلل

اآَمنُوا �َشلُّوا َعلَيِْه َو�َشلُِّموا تَ�ْشِليًما}. 

نوبـــــة.. 
أيقظت 
العالم!

مدير العالقات العامة
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د. حممد �حلمود �لنجدي

عليهـــا، اأو داء يكون ببدنهـــا اأو �شوؤالها عما 

يعر�ص ويتعن عندها.

يَُّهـــا النَِّبـــيُّ ُقل 
َ
ثانًيـــا قـــول اهلل تعـــاىل: {يَاأ

ْزَواِجـــَك َوبَنَاِتـــَك َوِن�َشـــاء امْلوؤِْمِنـــَن يُْدنَن 
َ
أ لِّ

ن يُْعَرْفَن 
َ
ْدنى اأ

َ
َعلَيْهـــنَّ ِمن َجاَلِبيبهنَّ َذِلـــَك اأ

ِحيًما}، فقوله  َفاَل يُوؤَْذيَْن َوَكاَن اهلل َغُفوًرا رَّ

{جالبيبهـــن} جمـــع جلباب: وهـــي املالءة 

والعبـــاءة التـــي ت�شتمل بها املـــراأة، وقال يف 

جامـــع البيـــان: اجللباب رداء فـــوق اخلمار 

ي�شـــرت من فـــوق اإىل اأ�شفل، يعنـــي يرخينها 

عليهن، ويغطن وجوههن واأبدانهن. 

وقولـــــــــــه {ذلـــك اأدنـــى} اأي: اأقــــرب اإىل 

{اأن يعرفـــن} باأنهن حرائـــر {فال يوؤَذين} 

بالتعر�ـــص لهن، بخالف الإمـــاء فال يغطن 

وجوههن، وكان املنافقون يتعر�شون لهن.

قـــال ال�شيوطي: »هذه اآيـــة احلجاب يف حق 

�شائـــر الن�شـــاء ففيهـــا وجوب �شـــرت الراأ�ص 

والوجه عليهن«.

ثالًثـــا: النبي ] نف�شه قد �شـــرح باأن املراأة 

عـــورة كلهـــا، بالن�شبة لنظـــر الأجانب وعند 

خروجهـــا من بيتهـــا، ومل ي�شتثن مـــن املراأة 

�شيًئـــا، فعن عبداهلل بـــن م�شعود ر�شي اهلل 

عنه عن النبي ] قال: »اإن املراأة عورة، فاإذا 

خرجـــت ا�شت�شرفها ال�شيطـــان، واإنها اأقرب 

ما تكون اإىل اهلل وهي يف قعر بيتها«. 

وهذا احلديث يبن اأن املق�شود بالعورة هنا 

عورة املراأة عن نظر الأجانب، بدللة ال�شياق 

حيـــث ذكر خروجها من املنـــزل، واأنه حمط 

ا�شت�شـــراف ال�شيطـــان لهـــا، حتى لـــو كانت 

خارجة تق�شد وجـــه اهلل تعاىل للم�شجد اأو 

غريه.

رابًعـــا: فقيهة الأمة، والعاملة ب�شوؤون الن�شاء، 

ومـــن كانـــت مرجًعا لل�شحابـــة والتابعن يف 

كثـــري مـــن اأحكام الديـــن، وهـــي اأم املوؤمنن 

عائ�شـــة ر�شـــي اهلل عنهـــا، قـــد �شرحـــت 

ب�شفة احلجاب ال�شرعي، كما يف الأحاديث 

ال�شحيحـــة، حيث قالـــت: »يرحم اهلل ن�شاء 

ول، ملا اأنـــزل اهلل {ولي�شربن 
ُ
املهاجـــرات الأ

} �شققن مروطهن  بُخُمرهـــنَّ على جيوبهـــنَّ

فاختمرن بها«.

قـــال احلافظ ابن حجـــر رحمه اهلل: »قولها 

فاختمـــرن اأي: غطن وجوههن، و�شفة ذلك 

اأن ت�شـــع اخلمـــار على راأ�شهـــا، وترميه من 

اجلانـــب الأمين علـــى العاتـــق الأي�شر، وهو 

التقنع«. 

وقال الفراء: »كانوا يف اجلاهلية ت�شدل املراأة 

خمارهـــا من ورائهـــا، وتك�شف مـــا قدامها، 

مرن بال�شتتار واخلمـــار للمراأة كالعمامة 
ُ
فاأ

للرجل«.

خام�ًشـــا: وكـــذا حديثها الآخـــر: ر�شي اهلل 

عنها وهي تروي حادثة الإفك، عندما ذهبت 

تبحث عن عقد لها ف�شار اجلي�ص بهودجها، 

وهـــم يظنون اأنها فيه قبـــل رجوعها، فقالت 

ر�شي اهلل عنها: »وكنت جارية حديثة ال�شن، 

فبعثـــوا اجلمـــل و�شـــاروا، فوجـــدت عقدي 

بعدما ا�شتمر اجلي�ص، فبينما اأنا جال�شة يف 

منـــزيل غلبتني عيني فنمـــت، وكان �شفوان 

بـــن املعطل ال�شلمـــي ثم الذكـــواين من وراء 

اجلي�ـــص، فاأدلج فاأ�شبـــح عند منزيل، فراأى 

�شـــواد اإن�شـــان نائـــم، فاأتـــاين فعرفني حن 

راآين، وكان يراين قبل احلجاب، فا�شتيقظت 

با�شرتجاعـــه حن عرفنـــي، فخمرت وجهي 

بجلبابـــي، واهلل ما كلمنـــي كلمة، ول �شمعت 

منه كلمة غري ا�شرتجاعه، حتى اأناخ راحلته 

فوطئ على يديها فركبتها، فانطلق يقود بي 

الراحلة حتى اأتينا اجلي�ص«.

قـــال احلافظ ابن حجـــر رحمه اهلل: »قولها 

فعرفني حـــن راآين هذا ي�شعـــر باأن وجهها 

انك�شـــف ملـــا نامت، لأنـــه تقدم اأنهـــا تلففت 

بجلبابهـــا ونامـــت، فلما انتبهـــت با�شرتجاع 

�شفوان، بـــادرت اإىل تغطية وجهها، وقولها 

»وكان يـــراين قبل احلجـــاب« اأي: قبل نزول 

اآية احلجاب.

وقال رحمه اهلل: قولها فخّمرت اأي: غطيت 

وجهي بجلبابي، اأي الثوب الذي كان عليها.

ختاًما نحن عباد اهلل يف معركة عاملية، تدور 

رحاهـــا حول �شرت املـــراأة ولبا�شها، ويتعارك 

طرفاهـــا حـــول الأمـــر باللبا�ـــص وال�شـــرت، 

وهـــو راأي الطرف الرحمـــاين، ونزع اللبا�ص 

وال�شرت وهو راأي الطرف ال�شيطاين، وبيننا 

وبـــن هـــوؤلء قولـــه تعـــاىل: {َفِريًقـــا َهَدى 

اَللَُة اإِنَُّهـــُم اتََّخُذوا  َوَفِريًقـــا َحقَّ َعلَيِْهـــُم ال�شَّ

ِ َويَْح�َشبُوَن 
ّ

ْوِليَـــاء ِمـــن ُدوِن اهلل
َ
َياِطـــَن اأ ال�شَّ

ْهتَُدوَن}.  نَُّهم مُّ
َ
اأ

اإن اآيات القـــراآن �شريحة يف اأن الأمر بهتك 

ال�شـــرت، وبنـــزع اللبا�ـــص هو اأمـــر ال�شيطان 

وحزبـــه، ل اأمر الرحمن جـــل جالله، فتاأمل 

يف اأي طـــريف املعركـــة يقف اأعـــداء اخلمار 

اليوم؟ 

ولـــن نطيل ب�شرد الأدلة علـــى حجاب املراأة 

وتغطيـــة وجههـــا فهـــي كثـــرية، وقـــد �شبق 

احلديـــث عنهـــا، ولكـــن نقت�شر علـــى بيان 

طرٍف منها، مما فيـــه ت�شريٌح باأن احلجاب 

ال�شرعي �شامٌل حلجاب الوجه وبقية البدن، 

خالًفا ملا يدعيه املتاأولون اأو املغر�شون.

لْتُُموُهنَّ 
َ
فمنهـــا اأوًل: قوله تعـــاىل: {َواإَِذا �َشاأ

لُوُهـــنَّ ِمـــن َوَراء ِحَجاٍب}، قال 
َ
َمتَاًعـــا َفا�ْشاأ

الإمـــام القرطبي رحمـــه اهلل: يف هذه الآية 

دليـــل علـــى اأن اهلل تعـــاىل اأذن يف م�شاألتهن 

من وراء حجاب، يف حاجة تعر�ص اأو م�شاألة 

يُ�شتفتن فيها، ويدخل يف ذلك جميع الن�شاء 

باملعنى، ومبا ت�شمنته اأ�شول ال�شريعة من اأن 

املراأة كلها عورة، بدنهـــا و�شوتها كما تقدم، 

فـــال يجوز ك�شف ذلك اإل حلاجة، كال�شهادة 

الحرب على 
2-2الحجاب
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من �لإ�صالم

داعية اإ�شالمي
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م�صاهري �هتدو�

رئي�س �لحتاد �لعاملي للربجمة �للغوية �لع�صبية د. و�يت �صمول:

إن كان هذا هو اإلسالم 
فأنا مسلم!

كان رئي�ـــص الحتاد العاملـــي للربجمة اللغوية 

الع�شبيـــة د.وايت �شمول قـــد اأم�شى نحو 50 

عاًمـــا يف درا�شة الطب النف�شي و30 عاًما يف 

درا�شـــة الربجمـــة الع�شبية عندمـــا انفتحت 

اأمامـــه طاقـــة من النـــور قبل خم�ـــص �شنوات 

وال�شيخ عو�ص القرين يحدثه عن الإ�شالم يف 

اأحد املوؤمترات بالبحرين.

كان د.وايـــت الـــذي يحمل الدكتـــوراه يف فل�شفة 

العلـــوم قـــد �شمع القـــراآن الكـــرمي اأثنـــاء عمله 

فاأعجب به وتاأمـــل املو�شيقى الداخلية يف اآياته، 

وكاأن القراآن �شحره، ثم عندما �شارك يف املوؤمتر 

العاملـــي للربجمـــة اللغوية الع�شبيـــة املنعقد يف 

البحرين حتت عنوان: »الربجمة اللغوية الع�شبية 

مـــا لها وما عليها« بتاريخ 29-6 1428/7/1هـ 

عـــن  وحتـــدث  م   2007/7/15-14 املوافـــق 

ا�شتخدام املـــدرب للمو�شيقى اللغوية يف دوراته، 

عقب قائاًل: طبًعا اأعلم اأن كالمي هذا ل يهمكم 

لأنكم ل�شتم بحاجـــة لأي مو�شيقى، اأنتم متلكون 

القراآن، اأعظم مو�شيقى لغوية �شمعتها من قبل، 

واأ�شـــاف: اإن لها تاأثرًيا غري عادي على اأع�شاب 

الإن�شان.. اإنها مريحة.

 بعدها األقى ال�شيخ عو�ص القرين على اأع�شاء 

املوؤمتـــر حما�شرة بعنـــوان: »الربجمة اللغوية 

الع�شبيـــة والديـــن« وقـــد حتدث عـــن فل�شفة 

العلـــوم والإ�شالم، وقـــال: اإن الدين الإ�شالمي 

جـــاء ليجيـــب على ثالثـــة اأ�شئلـــة احتارت يف 

الإجابـــة عنها عقـــول الب�شرية، وهي: من اأنا؟ 

ملـــاذا خلقت؟ مـــا م�شريي؟ فاأعجـــب »وايت« 

بطـــرح ال�شيـــخ عو�ـــص، وكيـــف اأنـــه ا�شتطاع 

اأن يجمـــل الإ�شـــالم كامـــاًل يف هـــذه الكلمات 

الوجيزة، ثم ا�شتفا�ص ال�شيخ عو�ص بعد ذلك 

يف احلديـــث عـــن الإ�شالم، فتاأثـــر وايت بهذا 

الكالم، لكنه ظل متحفًظا.

انتهت املحا�شرة وق�شى ال�شيخ عو�ص القرين 

�شاعـــات مع املدربن يف نقا�ص واأ�شئلة وردود، 

ومنهـــم وايـــت وود �شمـــول، وقد بـــداأ ين�شرح 

�شـــدره لالإ�شـــالم مـــن فـــرط نقا�شـــه الهادئ 

العلمي الر�شن الذي دار بينه وبن د.عو�ص، 

واأخـــرًيا نزلت دموع وايـــت وقال: اإن كان هذا 

هو الإ�شالم فاأنا م�شلم.

كان ذلـــك بح�شـــور 60 م�شـــارًكا يف املوؤمتر، 

وبح�شور اأربعة اأ�شاتذة من جامعات البحرين

حما�ضرة القرين 
�ضرحت �ضدري 

لالإ�ضالم.. 
ولهذا �ضميت نف�ضي 

عبداحلكيم
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ويف اليوم الثاين اأعلـــن رئي�ص الحتاد العاملي 

للربجمـــة اللغويـــة الع�شبيـــة الدكتـــور وايـــت 

اإ�شالمه على يد ف�شيلة ال�شيخ الدكتور عو�ص 

بـــن حممد القـــرين، بعـــد اأن طلـــب اأن يكون 

اإ�شهار اإ�شالمه على يد هذا ال�شيخ اجلليل.

يقول د.وايـــت: يف اليومن الأخريين للموؤمتر 

جئت امل�شجد وقـــد علمني اأحد الإخوة كيفية 

الو�شـــوء و�شليت بجانب امل�شلـــن.. اأفعل ما 

يفعلـــون منتبًهـــا لأنني بن يـــدي اهلل اخلالق 

العظيم.. وظللت على اإعجابي بال�شيخ عو�ص 

القرين ب�شبب علمه وتوا�شعه، فطلبت منه اأن 

يكـــون نائبي يف اخلليـــج، فتمّنع ال�شيخ عو�ص 

بحكـــم م�شاغلـــه وارتباطاتـــه، فاأ�شررت على 

ذلـــك، فا�شـــرتط ال�شيخ عو�ص عـــدة �شروط 

اأهمهـــا اأن يوافـــق جميع املدربـــن على هذا، 

فقمـــت واأجريت ت�شويًتـــا، فوافق اجلميع بال 

ا�شتثناء، وهكذا اأ�شبح �شبب دخويل لالإ�شالم 

هـــو نائب رئي�ـــص الحتـــاد العاملـــي للربجمة 

اللغويـــة الع�شبية يف اخلليج وهو امل�شوؤول عن 

املدربن هناك.

ويذكـــر وايت اأن املتحدث حممد عا�شور تكلم 

يف ختـــام الـــدورة قائاًل: اإن كل مـــا نبذله من 

جهـــد هو ل�شالح الأمـــة ككل ول�شالح اإخواننا 

يف فل�شطـــن... واأ�شهـــب عا�شـــور حتـــى تاأثر 

اجلميع بكالمه. 

يقول وايت: قمت للتحدث ولكني تلعثمت لأول 

مـــرة منذ �شنوات طويلة.. قلت كلمات موجزة 

والدمـــوع تت�شاقط من عينـــي.. كدت اأ�شقط، 

هـــرع اإيل زميلـــي روبرت �شميـــث واحت�شنني 

و�شاعدين حتى ل اأ�شقط. 

اجلديـــر بالذكر اأن الدكتور وايت �شّمى نف�شه 

بعـــد اإ�شالمه عبداحلكيم با�شـــم البن الأكرب 

لف�شيلـــة ال�شيـــخ د.عو�ص القـــرين، وقد دعا 

ال�شيخ د.القرين �شديقه الدكتور عبداحلكيم 

لأداء فري�شـــة احلـــج والعمـــرة علـــى نفقتـــه 

اخلا�شة، ولّبى د. عبداحلكيم الدعوة.

ختاًما: 

القراآن الكرمي مفتاح القلوب احليارى والعقول 

ال�شـــاردة، لذا تبنت جلنـــة التعريف بالإ�شالم 

م�شـــروع »مليونيـــة القـــراآن«، وذلـــك لطباعة 

مليون ن�شخة مـــن امل�شحف املرتجم وتوزيعها 

يف كل دول العامل. 

الدين الإ�ضــالمي 
جاء ليجيب علـى 

ثالثـة اأ�ضئلـة: 
من اأنا؟ ملاذا خلقت؟ 

ما م�ضريي؟
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�لإعجاز �لعلمي

اإلعجاز العلمي 
في التخطيط االستراتيجي 

وإعداد الموازنات
د.خلف عبد�هلل - خبري مايل 
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عـــرف الفكر الإ�شالمي املوازنة التخطيطية 

وقـــدر الحتياجـــات والإيـــرادات الالزمـــة 

لتغطيتهـــا، كمـــا ورد يف ق�شـــة يو�شف عليه 

ال�شالم والتي حكاها القراآن بقوله: {اإين اأرى 

�شبع بقرات �شمان ياأكلهن �شبع عجاف و�شبع 

�شنبالت خ�شر واأخر ياب�شات}، فقد اأر�شى 

�شيدنـــا يو�شف مللك م�شر موازنة تخطيطية 

توافرت لها الأ�شول العلمية والعملية، وازن 

فيها الإنتاج الزراعي (الإيرادات) والنفقات 

املخاطـــر  مواجهـــة  بهـــدف  ال�شتهالكيـــة 

املحتملـــة من املجاعـــة املتوقعـــة، فقال لهم 

تزرعون �شبع �شنبالت خ�شر فما ح�شدمتوه 

فاتركـــوه يف �شنابله ليعطيهـــم اأجمل �شورة 

للتخطيـــط ال�شرتاتيجـــي الذي مـــن �شاأنه 

حفظ الإيرادات (املنتج الزراعي) بعيًدا عن 

املوؤثرات اخلارجية، وليتم ا�شتخدام ذلك يف 

�شنوات القحط بغر�ص تخطي فرتة الك�شاد 

يف �شوء الظروف املتاحة، وقد و�شع يو�شف 

� نظاًمـــا ا�شتمـــر تطبيقـــه خم�شة ع�شر 
عاًمـــا جنده يف قوله تعاىل: {َقـــاَل تَْزَرُعوَن 

ًبا َفَمـــا َح�َشْدمُتْ َفـــَذُروهُ يِف 
َ
�َشبْـــَع �ِشِنـــَن َداأ

ُكلُوَن. ثُمَّ يَاأِتي ِمْن بَْعِد 
ْ
ا تَاأ �ُشنْبُِلِه اإِل َقِلياًل مِمَّ

ْمتُـــْم لَُهنَّ اإل  ُكلَْن َما َقدَّ
ْ
َذِلـــَك �َشبٌْع �ِشـــَداٌد يَاأ

ِتي ِمْن بَْعِد َذِلَك 
ْ
نُوَن. ثُـــمَّ يَاأ �شِ ا حُتْ َقِليـــاًل مِمَّ

ُرون}. َعاٌم ِفيِه يَُغاُث النَّا�ُص َوِفيِه يَْع�شِ

ويف الآيات املباركات جند م�شروًعا له ثالث 

مراحل: 

املرحلـــة الأوىل: ت�شتمر �شبـــع �شنوات حدد 

يو�شف � معاملها كالآتي: 

• خطة الإنتاج: (تَْزَرُعون) (الزراعة) 
• مدة الإنتاج: (�َشبَْع �ِشِنَن)

ًبا) عماًل دائًبا متوا�شاًل. 
َ
• م�شتوى الإنتاج: (َداأ

• زيـــادة املدخرات: (َفَما َح�َشْدمُتْ َفَذُروهُ يِف 
�ُشنْبُِلِه) 

ُكلُون).
ْ
ا تَاأ ـ تقييد ال�شتهالك: (اإِل َقِلياًل مِمَّ

املرحلـــة الثانية: ت�شتمر �شبـــع �شنوات حدد 

اأهم معاملها كاآلتي: 

ِتي ِمْن 
ْ
• تقييـــد وتنظيم ال�شتهالك {ثُـــمَّ يَاأ

 { ْمتُْم لَُهنَّ ُكلَْن َما َقدَّ
ْ
بَْعِد َذِلَك �َشبٌْع �ِشَداٌد يَاأ

• ال�شتعـــداد لإعادة ال�شتثمـــار: {اإل َقِلياًل 
نُـــوَن} اأي هذه هـــي البذور التي  �شِ ـــا حُتْ مِمَّ

ينبغي اأن حتافظوا عليها.

ِتـــي ِمْن بَْعـــِد َذِلَك 
ْ
املرحلـــة الثالثـــة: {ثُمَّ يَاأ

ُرون}، اأي  َعـــاٌم ِفيِه يَُغاُث النَّا�ـــُص َوِفيِه يَْع�شِ

يبـــذرون ما احتفظوا بـــه يف �شنبله من قبل 

�شبـــع �شنن، فـــاإذا ما ارتفـــع النبات وغطى 

الأر�ـــص وزكا الثمر جمعوه وع�شروا زيوتهم 

وفاكهتهـــم، ومـــن هـــذا ن�شت�شـــف اأن خطة 

يو�شف عليه ال�شالم كانت ت�شتهدف املجتمع 

باأ�شره {تَْزَرُعون} واإرادته احلكيمة متوجهة 

لإيجـــاد �شفات يف ذلـــك املجتمع متكن من 

حتقيـــق الهدف املر�شـــوم واجتثاث اأي عائق 

يف �شبيل التنمية ومن ذلك: 

1 - زيـــادة �شاعـــات العمل وزيـــادة ا�شتثمار 

الطاقـــة الإنتاجيـــة لالأمـــة خـــالل املرحلـــة 

الأوىل باأكملهـــا، يتبن ذلك من خالل قوله: 

ًبا}، والداأب يف اللغة 
َ
{تَْزَرُعوَن �َشبَْع �ِشِنَن َداأ

يعنـــي العـــادة وال�شتمرار، وهـــذا ي�شتدعي 

حماربـــة البطالـــة بجميع اأنواعهـــا ول�شيما 

البطالـــة املقّنعـــة التي تظهـــر املجتمع بغري 

�شورتـــه احلقيقية ظاهـــره الرحمة وباطنه 

العذاب. 

2 - تنمية الوعي الدخاري كما يبينه قوله: 

{َفَمـــا َح�َشـــْدمُتْ َفَذُروهُ يِف �ُشنْبُِلـــِه اإل َقِلياًل 

ُكلُوَن}.
ْ
ا تَاأ مِمَّ

وهذا ي�شتدعـــي حماربة ظاهرة ال�شتهالك 

التي كانت منت�شرة عند امل�شرين يف ع�شره 

� كمـــا تذكر ذلك بع�ص امل�شادر وباإيجاد 
تلـــك  ال�شفـــات احل�شنـــة وحماربـــة  هـــذه 

ال�شفـــات الذميمة يتحقق مـــا اأراده يو�شف 

� مـــن رفع م�شتـــوى الإنتاج واملوازنة بن 
متطلبات الإنتاج والدخار وال�شتهالك. 

لقـــد اكتملـــت للموازنة التـــي اأر�شى يو�شف 

املوازنـــة  اأركان  وقواعدهـــا  اأ�ش�شهـــا   �
التخطيطية وتف�شيل ذلك اأن مفهوم املوازنة 

التخطيطيـــة اإمنـــا يقوم على فكـــرة التوازن 

واملوازنـــة، وقـــد قـــام يو�شف عليـــه ال�شالم 

باملوازنـــة بن الإنتـــاج الزراعي وال�شتهالك 

يف �شـــوء الظـــروف املتاحـــة وذلـــك بغر�ص 

تخطي اجلدب والقحط. 

اإن موازنـــة �شيدنـــا يو�شـــف قـــد توافـــر لها 

امل�شتويـــات  با�شـــرتاك  امل�شاركـــة،  مبـــداأ 

الإداريـــة يف امل�شوؤوليـــة، م�شوؤوليـــة مبا�شرة 

عـــن طريـــق حتقيـــق اخلطـــة يف مراحـــل 

اإعدادهـــا وتنفيذها، ولقد ا�شتنبط ذلك من 

خماطبتـــه لر�شول امللك بقولـــه {تَْزَرُعوَن} 

نُـــوَن}،  �شِ {حُتْ {َفـــَذُروهُ}،  {َح�َشـــْدمُتْ}، 

اإذ اخلطـــاب هنا ب�شيغـــة اجلمع، اأي للنا�ص 

املخاطبن جميًعـــا ولي�ص ب�شيغة املفرد، اأي 

جلميـــع النا�ص وامل�شوؤولن، وهذه اإ�شارة اإىل 

�شـــرورة ا�شـــرتاك كل امل�شتويـــات الإداريةـ 

عليـــا وو�شطى وتنفيذيةـ يف اإعـــداد املوازنة 

التخطيطية. 

اإن موازنـــة �شيدنا يو�شف قد توافر لها مبداأ 

توفري احلوافز، ومبداأ الواقعية يف الأهداف، 

وتنا�شبها مـــع الإمكانات، ذلك اأنه قد و�شح 

للنا�ص اأن �شنوات ك�شاد �شبع �شتعقب الرخاء، 

حمـــل اإليهـــم الب�شرى تطمئنهـــم وحتفزهم، 

وهـــي اأن هذه الأزمة اإىل انقطاع، اإذ �شياأتي 

علـــى النا�ص عام فيـــه يغاثون ويرزقون وفيه 

ِتي ِمـــْن بَْعِد َذِلَك َعاٌم ِفيِه 
ْ
يع�شـــرون، {ثُمَّ يَاأ

ُروَن}.  يَُغاُث النَّا�ُص َوِفيِه يَْع�شِ

موازنة �ضيدنا يو�ضف �ضمت مبادئ 
ال�ضراكة واحلوافز والوعي الإدخاري 
وزيادة �ضاعات العمل
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در��صات

دراسة أمريكية حديثة: 
المسلمون أكثر من ربع سكان 

العالم في 2030

مـــن املتوقـــع اأن يزيـــد عدد امل�شلمـــن حول العـــامل بنحو 35 % يف 

ال�شنـــوات الع�شرين املقبلة، لريتفـــع من 1.6 مليار م�شلم يف 2010 

اإىل 2.2 مليـــار ن�شمـــة بحلـــول عـــام 2030، مـــا يعنـــي اأن ن�شبتهم 

الإجماليـــة، مقارنة بباقـــي �شكان العامل �شت�شل اإىل اأكرث من الربع، 

مقابل ن�شبة اأعلى للم�شيحين ترتاوح بن 30 و35 %، وفق درا�شة 

جديدة ن�شرها مركز »بيو« الأمريكي للدين واحلياة العامة.

واأظهرت الدرا�شة التي جاءت بعنوان »م�شتقبل ال�شكان امل�شلمن يف 

العـــامل« اأن معدل النمو ال�شنـــوي للم�شلمن �شريتفع خالل العقدين 

املقبلن اإىل 1.5 % مقابل 0.7 % ل�شعوب باقى الديانات بحلول 

2030، ووفًقا لإح�شاءات املعهد الأمريكى فاإن ن�شبة امل�شلمن الآن 

تبلـــغ 23.4 % من  �شكان العامل البالـــغ 6.9 مليارات ن�شمة، ويف 

غ�شـــون 20 عاًما �شريتفـــع عدد الدول التي �شيبلـــغ عدد امل�شلمن 

فيهـــا اإىل مليـــون م�شلـــم على الأقـــل اإىل 79 دولـــة، مقارنة بالعدد 

احلايل وهو 72 دولة.

ورجحـــت الدرا�شة اأن ي�شـــكل امل�شلمون بعد ع�شرين عاًما 26،4 % 

من اإجمايل �شكان الكوكب الذي �شيبلغ عندها 8.3 مليارات ن�شمة، 

اأي ن�شبة الربع تقريًبا.

وت�شتند توقعـــات »بيو« الأمريكي اإىل املعـــدلت الدميوغرافية منذ 

بدايـــة عـــام 1999 وحتـــى 2010، بالإ�شافـــة اإىل افرتا�شات حول 

كيفيـــة اأن ت�شتمر هذه املعدلت يف ال�شنـــوات الع�شرين املقبلة، كما 

اأنهـــا ت�شع يف اعتبارها التغـــريات ال�شيا�شية التي طراأت على املناخ 

ال�شيا�شـــي يف الوليات املتحدة اأو الـــدول الأوروبية، والتي ميكن اأن 

توؤثـــر ب�شـــكل كبري علـــى اأمناط هجـــرة امل�شلمن اإليهـــا، على �شبيل 

املثال.
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 باك�صتان �لأكرث عدًد� 

واأ�شـــار مركـــز »بيـــو« الـــذي �شـــدرت عنـــه 

الدرا�شـــة اإىل اأن عـــدد �شـــكان باك�شتـــان، 

�شيزيد اإىل 256 مليـــون ن�شمة لتتفوق على 

عدد �شكان اإندوني�شيا التي تعترب اأكرب دولة 

اإ�شالمية يف العامل الآن.

وتتوقـــع الدرا�شـــة اأن يزيـــد عـــدد امل�شلمن 

يف الوليـــات املتحـــدة الأمريكيـــة اإىل 6.2 

ماليـــن م�شلـــم، يف حـــن �شيت�شاعف عدد 

�شـــكان اأفغان�شتان، ويقرتب مـــن 50 مليون 

ن�شمة، لت�شبح تا�شع دولة اإ�شالمية من حيث 

عدد ال�شـــكان، بينمـــا تعترب ن�شبـــة املواليد 

الفل�شطينين اأعلى الن�شب يف العامل.

وقالـــت الدرا�شة اإن نحو 60 % من م�شلمي 

العامل �شيعي�شـــون يف منطقة اآ�شيا واملحيط 

الهـــادي بحلـــول عـــام 2030، و20 % يف 

ال�شـــرق الأو�شط، و17،6 % يف دول جنوب 

ال�شحـــراء الكربى يف اإفريقيا، و2.6 % يف 

اأوروبا، و0.5 % يف الأمريكتن. 

ومـــن املتوقع اأن ت�شبح نيجرييا التي �شهدت 

عنًفا طائفيًّا بن امل�شلمن وامل�شيحين اأودى 

بحيـــاة الآلف مـــن ال�شـــكان خـــالل العقـــد 

املا�شـــي، دولـــة ذات اأغلبيـــة م�شلمة بحلول 

عام 2030.

و�شت�شـــل ن�شبة امل�شلمن يف فرن�شا وبلجيكا 

اإىل 10 % مـــن ال�شـــكان، بينمـــا �شتبلغ يف 

ال�شويـــد نحو 9.9 % من اإجمايل ال�شكان، 

حيـــث ترتفـــع ن�شبـــة امل�شلمـــن يف اأوروبـــا 

عـــام 2030 لت�شـــل اإىل 8 % مـــن اإجمايل 

ال�شكان. 

نَّة �شيظلون  واأ�شـــارت الدرا�شـــة اإىل اأن ال�شُّ

ي�شكلـــون الأغلبيـــة العظمى بـــن امل�شلمن، 

حيـــث قدرتهم بحـــوايل 87 اإىل 90 %، يف 

حن قد ينخف�ص عـــدد ال�شيعة مع الرتاجع 

الن�شبي ملعدل املواليد يف اإيران، حيث يعي�ص 

نحو ثلث ال�شيعة يف العامل.

ولحظت الدرا�شة ارتباًطا وثيًقا بن التعليم 

ومعدلت املواليـــد يف البلدان ذات الأغلبية 

امل�شلمـــة، فاملراأة يف البلـــدان التي تقل فيها 

معـــدلت تعليم الفتيـــات تنجب نحو خم�شة 

اأطفـــال، يف حن يبلغ املعدل بالن�شبة للمراأة 

يف الـــدول التـــي يرتفـــع فيهـــا معـــدل تعليم 

الفتيات 2.3 طفل يف املتو�شط.

 �مل�صلمون �أعلى مو�ليد 

وبح�شـــب الدرا�شـــة الأمريكيـــة يعـــود �شبب 

زيادة عدد ال�شـــكان امل�شلمن يف العامل اإىل 

ن�شـــب الـــولدات املرتفعـــة بينهـــم، اإذ تعترب 

الأعلى بن �شكان العامل.

ورغـــم اأن الزيادة بـــن امل�شلمن هي الأعلى 

يف العامل، فاإن ن�شبـــة هذه الزيادة اأ�شبحت 

اأقل من معدلتهـــا ال�شابقة، وت�شهد تراجًعا 

بطيًئا قيا�ًشا بالأعوام ال�شابقة، غري اأن هذا 

الرتاجـــع لن مينع زيـــادة امل�شلمن يف الفرتة 

املقبلة. 

ويف هـــذا ال�شدد يقول األن كوبرمان، املدير 

امل�شاعد ملركز »بيـــو«: »اإنهم يزدادون، ولكن 

ببـــطء.. اإن الزيـــادة يف ال�شنـــوات الع�شرين 

الأخـــرية اأكرب ممـــا نتوقـــع للع�شريـــن �شنة 

املقبلة«. 

ورغم الزيـــادة يف اأعداد امل�شلمن يف العامل 

فاإن الديانـــة امل�شيحية تظل الأكرث انت�شاًرا، 

و�شيظل اأتباعها الأكرث عدًدا خالل العقدين 

املقبلن، بح�شب املركز الأمريكي. 

ويبلـــغ عدد اأتباع امل�شيحية يف العامل حوايل 

مليـــاري ن�شمـــة، اأي مـــا بـــن 30 و35 % 

مـــن �شـــكان العـــامل، ويتوقع اأن يـــزداد عدد 

امل�شيحين يف العـــامل اإىل 2.2 مليار ن�شمة 

بحلول العام 2030.

ومل تن�شـــر الدرا�شـــة اأرقاًمـــا ب�شـــاأن عـــدد 

اأتبـــاع الديانات الرئي�شـــة الأخرى يف اأنحاء 

العـــامل، لكنهـــا قالت اإن »بيـــو« يعتزم اإعداد 

تقارير م�شابهة ب�شاأن توقعات النمو بالن�شبة 

للم�شيحيـــن والهندو�ـــص والبوذين وال�شيخ 

واليهود.  

60 % من م�ضلمـــي 
العامل �ضيعي�ضـون 

يف منطقـة 
اآ�ضيا واملحيــط 

الهـــادي.. 
وزيادة اأعـداد 

م�ضلمي اأمريكـــا 
وحتول نيجريا اإلى 

دولة ذات اأغلبيــة 
م�ضلمــــة
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مادة ال�
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3 - ما الع

�لإجابة: �لكبد

ماء بهذا ال�شم؟
ملاذا �شميت الغدد ال�ش
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�لإجابة: لكونها تفرغ حمتوياتها مبا�صرة يف �لدم 

ومتار�س تاأثريها يف خاليا بعيدة عن مكان ت�صكلها.

 الفيتامن الذي يذوب يف الدهون؟
5 – ما

A لإجابة �ل�صحيحة: �أ�

�صحتك بالدنيا

يوؤكـــد خمت�شـــو التغذية اأن تناول الطعـــام قبل النوم على المعدة!ليكن عشاؤك خفيًفا لراحتك في النوم.. 

مبا�شـــرة يوؤدي اإىل ك�شل يف عملية اله�شم، ما يجعل 

اجل�شم يخّزن نواجت اله�شم من دون فقدان الطاقة، 

وهـــذا ي�شاعـــد على زيـــادة الوزن وال�شعـــور بالك�شل 

والمتـــالء، خ�شو�ًشـــا اإذا كان الطعـــام يحتوي على 

ن�شبـــة كبرية مـــن الدهون مثل القلويـــات واحللويات 
ال�شرقية والن�شويات.

لـــذا يجـــب اأن تكون الوجبـــة الأخرية التـــي يتناولها 

ال�شخ�ـــص خالل اليـــوم خفيفة لت�شاعـــده على النوم 

الهـــادئ دون اأن ت�شّبـــب حمو�شـــة املعـــدة، وبكميات 

قليلـــة حتى ل تنتج م�شكالت يف احلجاب احلاجز اأو 
ت�شغط على القف�ص ال�شدري والقلب.

وين�شحـــك اأطبـــاء التغذية بتناول الع�شـــاء قبل النوم 

ب�شاعتن، ويف�شل اأن تتكون وجبتك من كوب »زبادي« 

وحبة فاكهة اأو طبق �شلطة، ويف ال�شتاء يُكتفى بكوب 

يزيد من �شعورك بال�شبع.من احل�شاء، ول تن�ص اأهمية �شرب كوب من املاء لأنه 
مـــن جانـــب اآخـــر يوؤكـــد الأطبـــاء اأن وجبـــة الع�شاء 

الغنيـــة بالربوتن (حلوم، دجاج، �شمك، فول، عد�ص، 

بقوليـــات) توؤثر �شلبًا على النوم، واإذا ا�شطررت اإىل 

ذلك يجب األ تنام اإل بعد الأكل ب�شاعتن على الأقل، 

لأن الطعـــام الغنـــي بالربوتن ي�شاهـــم يف احلد من 

اإفراز واإنتاج املالتونن (melatonin) وال�شريتونن 
.(Serotonin)

»تعشى وتمشى«

رارية، ولكن اجلديد يف الأمر 
ل جدل اأن امل�شي يحفز اجل�شم على حرق ال�شعرات احل

اأفادوا باأن امل�شي ملدة 90 دقيقة على الأقل 
اأن باحثـــن بجامعة جال�شجـــو ال�شكتلندية 

م�شتويـــات ال�شحوم يف الدم، كما يح�شن مرونـــة الأوعية الدموية 
الع�شاء يخف�ص 

قبـــل 

جبة د�شمة غنية بالكربوهيدرات، فال تتخل عن امل�شي قبل 
ظائفها، حتى بعد تناول و

وو

اء اإذا �شمحت ظروفك.
الع�ش
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الجزر
اجلـــزر غني بالأليـــاف الغذائيـــة واملعـــادن (خا�شـــة ال�شيلنيوم) 
والدهـــون القابلـــة للذوبـــان يف الكاروتـــنβ، والو�شـــع املتقدم لـ 
والنكهـــة املتميـــزة فيه ناجتة عن بع�ص الزيـــوت الإيثريية، وretinol 100 (فيتامـــن اأ)، ويحتـــوي اجلـــزر على 6 % مـــن ال�شكر، 
جرام من اجلزر ال�شاحلة لالأكل حتتوي على ما معدله 6 مليجرام 

.βويحتـــوى اجلـــزر على فيتامينات كثرية اأهمها اأ- ب - ب2 - ب6 من الكاروتن
– ج – و – د، ويتميـــز بن�شبـــة عالية مـــن فيتامن PP الذي يندر 

اأن يوجد يف غريه من اخل�شراوات.

اجلـــزر له خوا�ـــص امل�شادات احليوية، فهو يدمـــر البكترييا التي فو�ئده
تظهر يف الأمعاء، وي�شاعد يف التخل�ص من اللتهابات املعوية ويف 
�شفاء قرحة املعدة، وحماية اجللد من الآثار املوؤذية لأ�شعة ال�شم�ص 
ومتكنه من ا�شتعادة عافيته ب�شرعة، وا�شتخدامه طعاًما ودواًء يف 
ا يف عالج  عالج التهابات الكلى، كما يحتوي على هرمون نافع جدًّ
اأعرا�ـــص ال�شكري، وي�شاعد يف التخل�ص مـــن بع�ص ديدان املعدة 
واملغ�ص، كما ي�شاعد على ال�شفاء من ال�شعال ونزلت الربد، ومقٍو 
جيـــد للمناعة الطبيعية ويحفظ جـــدران اأجهزة اله�شم وي�شمده 
وهو منبه حلرقان املعدة ويزيد من اإفراز ال�شفراء ومدر للبول.

الطب النبوي )األترجة(

ثبت يف ال�شحيح عن النبي ] اأنه قال: »مثل املوؤمن الذي يقراأ القراآن كمثل الأترجة، طعمها طيب، وريحها طيب«، وهي �شجرة 

ها ت�شبه الليمونة، اإل اأنها اأكرب بكثري، 
من املوالح ي�شل ارتفاعها اإىل خم�شة اأمتار، ناعمة الأغ�شان والورق، اأزهارها بي�شاء وثمرت

ذات لـــون برتقـــايل ذهبي له رائحة مميزة ذكية، وحتتوي ق�شور ثمرة الأترج على زيت طيار، واملكون الرئي�ص لها هو ليمونن الذي 

الثيـــة وفيتامن C وكاروتن ومواد 
ي�شـــكل 90 % مـــن حمتويات الزيت، وحتتـــوي الق�شور على فالفونيدات وكومارينز وتربينات ث

اأ�شياء.. ق�شر، وحلم، وحم�ص، وبزر، ولكل واحد منها مزاج يخ�شه، فق�شره 
بكتينية، يف الأترج منافع كثرية، وهو مركب من اأربعة 

شه بارد ياب�ص، وبزره حار ياب�ص.
حار ياب�ص، وحلمه حار رطب، وحم�

ء والوباء، ويطيب النكهة اإذا اأم�شكه يف الفم، 
ف�شاد الهـــوا

ب منع ال�شو�ص، ورائحته ت�شلح 
منافـــع ق�شـــره اأنه اإذا جعل يف الثيا

 ومـــن 

ويحلـــل الريـــاح، واإذا جعـــل يف الطعام   اأعـــان على اله�شم، وذكر اأن بع�ص الأكا�شرة غ�شب على قـــوم من الأطباء، فاأمر بحب�شهم، 

ريه؟ فقالوا: لأنـــه يف العاجل ريحان، ومنظره 
وخريهـــم اأدًمـــا ل يزيـــد لهم عليه، فاختاروا الأتـــرج، فقيل لهم: مل اخرتمتوه على غ

مه فاكهة، وحم�شه اأدم، وحبه ترياق، وفيه دهن، وحقيق ب�شيء هذه منافعه اأن ي�شبه به خال�شة 
مفرح، وق�شره طيب الرائحة، وحل

الوجود، وهو املوؤمن الذي يقراأ القراآن، وكان بع�ص ال�شلف يحب النظر اإليه ملا يف منظره من التفريح.
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يف هذ� �لباب ُنقدم جملة من �لفتاوى �ل�صادرة عن كبار ُعلماء 

�لأمـــــــة و�ملجامـــــــع �لفقهية، و�لتي تهـــــــم كل م�صلم، وزخرت بها 

�ملو�صوعـــــــات �لفقهية وُكتب �لفقـــــــه و�لدر��صات �ملتخ�ص�صة يف 

هذ� �ملجال، و�لتي تتعلق مب�صتجد�ت �حلياة و�ملعامالت.

�مل�صدر: موقع �لإ�صالم �صوؤ�ل وجو�ب

يريد الزواج من سيدة أسلمت 
ولم يطلقها زوجها

م�صلـــــــم يريد �لـــــــزو�ج من �صيـــــــدة �أ�صلمت قبل �صنـــــــة ومل يطلقها 

زوجهـــــــا غري �مل�صلم، فهل يجـــــــوز؟ و�إن طلقها.. هل حت�صب �لعدة 

من يوم طالقها �أم من يوم �إ�صالمها؟ 

اجلواب:

 اإذا اأ�شلمت الزوجة التي دخل بها زوجها وبقي زوجها غري م�شلم 

حرمـــت عليـــه، ومل يجز لهـــا اأن متكنه من نف�شهـــا، لكن تتوقف 

الفرقـــة والبينونـــة على انق�شـــاء العدة من وقـــت اإ�شالمها، فاإن 

اأ�شلـــم قبـــل انق�شاء العدة فالنكاح باٍق علـــى حاله، واإن مل ي�شلم 

حتـــى انق�شـــت عدتها، ملكت اأمر نف�شها وحـــل لها اأن تتزوج من 

غريه، و�شئل علماء اللجنة الدائمة لالإفتاء: ما احلكم اإذا اأ�شلمت 

امـــراأة م�شيحية وهي متزوجة برجـــل م�شيحي، وبعد اأن اأ�شهرت 

اإ�شالمها تريد اأن تتزوج برجل م�شلم؟ فاأجابوا: اإذا اأ�شلمت املراأة 

حتـــت رجل غري م�شلم فاإنها حترم عليه، ويفرق بينهما، ويراعى 

خروجها من العدة، فاإن خرجت من العدة قبل اأن ي�شلم بانت منه 

ِمنَاٍت َفاَل  ْن َعِلْمتُُموُهنَّ ُموؤْ بينونة �شغرى، لقول اهلل تعـــاىل: {َفاإِ

}، واإن  ـــاِر َل ُهنَّ ِحلٌّ لَُهْم َوَل ُهْم يَِحلُّوَن لَُهنَّ ىَل الُْكفَّ تَْرِجُعوُهـــنَّ اإِ

اأ�شلـــم قبل انتهاء عدتهـــا ردت اإليه، لأن النبي ] رد املهاجرات 

اإىل اأزواجهن ملا اأ�شلموا وهن يف العدة.

فيجـــوز لهـــذه املـــراأة اأن تتزوج بعـــد انق�شاء عدتهـــا، ول حتتاج 

اإىل طـــالق من زوجهـــا الكافر، ولكن نظـــًرا لزواجها يف الأوراق 

الر�شمية، ولكونها يف بلد غري اإ�شالمي، فقد حتتاج اإىل ما يثبت 

انف�شالهـــا عن زوجها الأول، منًعا للمفا�شد التي قد ترتتب على 

زواجهـــا بـــدون هذا الإثبـــات، وحينئذ ينبغي اإقنـــاع الزوج (غري 

امل�شلم) بتقدمي ما يثبت ح�شول الفرقة بينهما، اأو احل�شول على 

وثيقة الفرقة باأي و�شيلة ممكنة، ولو بدفع مال للزوج، ول حتتاج 

اإىل عدة بعد احل�شول على هذه الوثيقة، فقد بانت منه مبجرد 

انق�شاء عدتها التي حت�شب من وقت اإ�شالمها. 

هل تجوز ُرقية المريض غير المسلم؟
هل يجوز �أن نرقي غري م�صلم بغر�س �لدعوة؟ �إذ لو جاءت �لرقية 

بنتيجة جيدة رمبا يفكر هذ� �لكافر يف �لإ�صالم.. وبالطبع �صوف 

يتـــــــم �إخبار هذ� �ل�صخ�ـــــــس باأنه لي�س هناك قـــــــوة يف هذه �لرقية 

نف�صها و�إمنا حت�صل مب�صيئة �هلل تعاىل.

اجلواب:   

لي�ص هناك ما مينع من هذا الفعل، والقراآن الكرمي جعل اهلل فيه 

�شفاء، كما جعل يف الع�شل اأو الزيت وغريهما من الأ�شياء، فهذه 

اأ�شباب لل�شفاء واهلل هو ال�شايف، فال باأ�ص برقية هذا ال�شخ�ص، 

خا�شة اأّنك تطمع يف اإ�شالمه. 

هل يجوز تركيب سماعة األذن لغير 
المسلم؟

�أعمل يف تركيـــــــب �صماعات �لأذن ل�صعاف �ل�صمـــــــع، فياأتيني بع�س كبار 

�ل�صـــــــن من �لن�صـــــــارى ويطلبـــــــون مني �أن �أركـــــــب هذه �ل�صماعـــــــات لهم، 

لت�صاعدهـــــــم يف �صماع درو�ـــــــس �لق�صاو�صة و�لرهبان ب�صـــــــكل �أف�صل، فهل 

يجوز يل �أن �أركب مثل هذه �ل�صماعات للن�صارى؟

اجلواب:  

اإذا كنت متحقًقا من اأن هذا الن�شراين يرغب يف تركيب �شماعة الأذن 

وغايته الوحيدة فقط ال�شتماع بوا�شطتها اإىل كالم الراهب يف الكني�شة 

فال يجوز ذلك لك.. اأما اإذا كان غري امل�شلم يرغب يف تركيب ال�شماعة 

لتعينه على اأمور حياته اليومية، وتخفف عنه ما اأ�شاب �شمعه من وهن 

و�شعف، و�شتكون الكني�شة اإحدى حمطات النتفاع بتلك ال�شماعة، فال 

حـــرج عليـــك حينئذ يف معاجلتـــه وتركيب ما يحتـــاج اإليه جلرب �شعف 

�شمعه، لأن اأ�شل تركيب ال�شماعة من العالج، وعالج امل�شلم لغري امل�شلم 

جائز بل م�شتحب باتفاق العلماء.

ول تفـــوت علـــى نف�شك فر�شة الدعـــوة اإىل اهلل تعـــاىل، وك�شب قلوب 

هوؤلء لعلك تكون �شبًبا يف هدايتهم، فاأكرثهم غافلون عن احلق، تائهون 

عن �شواء ال�شبيل، ينتظرون من ير�شدهم اإىل النور يف اأفق نفق احلياة 

املظلم، وذلك ل يكون اإل يف �شعادة الإ�شالم وهداية ال�شريعة. 
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�لدعوة �للكرتونية

جهاز جديد لقراءة الكتب الإلكرتونية
ك�شفت �شركة �شوين عن جهازها اجلديد لقراءة الكتب الإلكرتونية Sony Reader PRS-T2 الذي يعد حتديًثا جلهازها 

ويتميـــز قـــارئ �شـــوين اجلديد باإ�شافة دعم ‘’في�شبوك’’ ودعـــم خدمة ت�شجيل املالحظات ال�شحابيـــة، اإ�شافة اإىل حت�شن PRS-T1 الذي اأطلقته العام املا�شي.
�شرعة الت�شفح، و�شا�شة رئي�شية اأكرث ب�شاطة وحت�شن يف عمر البطارية، ويتوافر اجلهاز باألوان اأبي�ص واأحمر واأ�شود، ويباع 
ب�شعـــر 130 دولرا، ويقـــدم اجلهاز �شا�شة بقيا�ص 6 اإن�شات مع 2 جيجا بايت من امل�شاحة التخزينية، ويت�شمن قلًما ي�شمح 
وي�شمـــح الدمـــج مع ‘’في�شبوك’’ مب�شاركة املقاطـــع اأو اأغلفة الكتب على ال�شبكة الجتماعيـــة، كما ي�شمح دعم Evernote عرب �شا�شة اللم�ص، كما تقدم بطاريته �شهرين كاملن من عمر البطارية عندما يكون الت�شال الال�شلكي غري مفعل.بت�شجيـــل املالحظـــات �شمن الكتب الإلكرتونية، كما يوفر اإمكانية التحكم عن طريق الأزرار اخلارجية، اإ�شافة اإىل التحكم 
ويح�شب قارئ �شوين مناف�ًشا لعدد من اأجهزة القراءة الأخرى املتوافرة يف ال�شوق، ومن اأبرزها جهاز كيندل من ‘’اأمازون’’ مكتبته الإلكرتونية املوجودة لديه م�شبًقا من جهاز الكمبيوتر اإىل قارئ �شوين.كمـــا يقـــدم متجر Reader Store خدمة �شراء اأو ا�شتعارة الكتب مـــن املتجر، ويتيح اجلهاز اأي�ًشا للم�شتخدم اإمكانية نقل اأف�شل عرب حذف جميع العنا�شر غري املهمة - كالإعالنات - من ال�شفحة لت�شهيل القراءة.مب�شاهـــدة �شفحـــات الويب التي قام امل�شتخدم بتخزينها يف اخلدمة التي تقوم بتح�شن الن�شو�ص، من اأجل قراءتها ب�شكل 

و’’نوك’’ من ‘’بارنز ونوبل’’.

»هومتيل« يغري ا�ضمه اإلى 

»اأوتلوك دوت كوم«

هـــا 
بريد  

�شـــم
ا ري 

تغيـــ
شوفـــت 

كرو�
ماي قـــررت 

ـم الذي 
ل�شــ

هـــو ا
ل، و

متيـــ
ين مـــن هو

الإلكـــرتو

اأوتلوك 
ـــام 1998 لي�شبح 

ه منذ ع
عليـــ

تـــه 
اأطلق

ميه 
م�شتخد

ل املعدل 
شي�شاعد الإميي

م، و�
ت كو

دو

الوة على 
ولها ع

ور و�ش
ر�شائل ف

ف ال
�شني

علـــى ت

ى �شكايب. 
فية عل

كاملات هات
راء م

اإج

درا�ضة: يوتيوب نوع جديد من ال�ضحافة املرئية

مل يعد موقع تبادل الفيديو ال�شهري يوتيوب جمرد موقع مل�شاهدة 

مقاطـــع الفيديو الطريفة، اأو مل�شاهدة الأفـــالم وامل�شل�شالت، بل 

اأ�شبـــح اأي�ًشا م�شدًرا لالأخبار، وميكن و�شفه على اأنه نوع جديد 

 Pew من ال�شحافة املرئيـــة، وذلك بح�شب درا�شة ن�شرها مركز

لالأبحاث.

وتو�شلـــت الدرا�شـــة اإىل هـــذه النتيجة بعد درا�شـــة 250 مقطًعا 

ــا كانت الأكرث �شهرة علـــى املوقع بن يناير 2011 ومار�ص  اإخباريًـّ

2012، ومـــن اأهم مـــا اأبرزته الدرا�شة الفرق بـــن اأخبار يوتيوب 

واأخبـــار حمطـــات التلفـــزة التقليديـــة، واعتمـــاد تلـــك الأخـــرية 

علـــى يوتيوب كم�شـــدر لالأخبار يف عديد من احلـــالت وخا�شة 

�شـــور الكوارث الطبيعيـــة، اأو الكوارث الب�شريـــة، وال�شطرابات 

ال�شيا�شية، وغري ذلك من املقاطع التي اأ�شبح باإمكان اأي �شخ�ص 

ت�شويرها ب�شهولة عرب هاتفه املحمول.

وقالـــت الدرا�شة اإن اأكرث مقاطع الفيديو الإخبارية م�شاهدًة هي 

تلـــك التي تعر�ص الكوارث الطبيعيـــة اأو ال�شطرابات ال�شيا�شية 

التي تت�شمن عادًة م�شاهد قا�شية.

�لدعوة �لإلكرتونية
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فيديو لق�ص ي�ضهر اإ�ضالمه على الهواء 
  انت�شـــر مقطـــع فيديو علـــى موقع »يوتيوب« ي�شري اإىل اإ�شالم ق�ص يدعى (كري�ص) خالل برنامج يذاع على الهواء مبا�شرة بقناة 

(رم�شان تي يف).

وبـــداأ مقـــدم الربنامـــج يطرح على الق�ص عدة اأ�شئلة ليتاأكد من موقفه جتاه الديـــن احلنيف، فقال له: هل توؤمن باأن اهلل واحد؟ 

فاأجـــاب: (نعـــم بالطبـــع)، ثـــم �شاأله املذيع: هـــل توؤمن باأن عي�شى عبد هلل (خملـــوق)؟ وهل توؤمن باأن حممـــد ]  هو عبد اهلل 

ور�شولـــه؟ فكانـــت اإجابتـــه ك�شابقتها، م�شرًيا اإىل اأنه ح�شل على ن�شخة من القراآن الكرمي من املكتبة وهي التي اأقنعته بالدخول 

يف الإ�شالم.

واأقـــر الق�ـــص ال�شابـــق باإميانه باملالئكة والغيب واليوم الآخـــر واجلنة والنار، وعندها قال له مقـــدم الربنامج التليفزيوين: »اأود 

اأن اأدعـــوك لالإ�شـــالم يا اأخـــي«، وعر�ص عليه ترديد ال�شهـــادة وراءه باللغة العربية، فاأجابه الق�ـــص وردد ال�شهادتن على الهواء 

مبا�شرة.

وكرّب املذيع و�شيف احللقة بعد ترديد الق�ص لل�شهادتن، واأكد له مقدم احللقة اأنه كان يف موقفه �شابًقا، واأن اهلل قد غفر له كل 

ما �شبق من ذنوبه بعد دخوله الإ�شالم لأن »الإ�شالم يجب ما قبله«، مرجًعا الف�شل يف هدايته اإىل اهلل �شبحانه وتعاىل.

طويل لإح�شا�شه بالوح�شة والغربة.مـــن جانبـــه، اأكـــد امل�شلم اجلديد اأنه ي�شعر ب�شعادة غامرة لكونه م�شلًما، م�شـــرًيا اإىل رغبته العارمة يف اإعالن اإ�شالمه منذ زمن 

وتوجه �شيف احللقة بالتحية للم�شلم اجلديد، موؤكًدا اأن لديه الآن عائلة كبرية جًدا من امل�شلمن، وهم جميًعا اإخوة له يف هذا 

الرابط: http://goo.gl/uuybDالدين، داعيًا اإياه اإىل اأداء فري�شة احلج حتى يتمكن من م�شاهدة عائلته على الطبيعة.

المه على الهواء ضالمه على الهواء ضالمه على الهواء  ضإ�ضإ� إ�اإ�ا هر ضهر هر ضهر ضضهر هر  ض ي�ضض ي�ض ي� ي� ي� صفيديو لق�صصفيديو لق�صفيديو لق�فيديو لق�صصصص
 يدعى (كري�
 يدعى (كري�

10 عوامل لنجاح جوجل

د ال�شقـــريي مقـــدم برنامج »خـــواط« اأهم عوامل 
ك�شـــف اأحم

واأ�شبـــاب جنـــاح �شركـــة »جوجل« خـــالل 13 عاًمـــا فقط على 

دايتهـــا، حيث متتلك الآن اأكرث مـــن 40 بليون دولر وهو اأكرث 
ب

من احتياطي بع�ص دول العامل.

ي اأ�شبـــاب هـــذا النجـــاح يف 10 عوامل هي: 
ص ال�شقـــري

وخل�ـــ

�شالـــة وا�شحـــة، وتظهر مـــن �شعارهم »ترتيـــب املعلومات يف 
ر

�شافة، وم�شاحة من 
ع«، والقيمة امل

جعلها متاحة للجمي
العـــامل و

شانية، وراحة املوظفن، 
، وتلبية احلاجات الإن�

احلرية للموظفن

 بيئـــة داعمة لالأفكار 
ت ال�شباب والعزمية يف

واأفـــكار واإبداعـــا

ن ديونها �شفر، 
رفيه املوظفن، ول للديون، حيث اإ

شاريع، وت
وامل�

ـــة املفتوحة، حيث باإمكانك التحدث مع اأي موظف مهما 
والبيئ

لثقة التـــي نبعت من ثقة 
قيـــود، والأمانة وا

ظيفته دون 
كانـــت و

ن وامل�شتثمرين يف »جوجل«.
امل�شتخدم

غوغل ترفع مكافاآت مكت�ضفي الثغرات يف كروم

قامـــت غوغل برفع املكافاآت املاليـــة التي تعطى من قبلها 

لكل من يك�شف عن ثغرات جديدة �شمن مت�شفحها كروم، 

وجاء ذلك نتيجًة لنخفا�ص عدد الثغرات املكت�شفة، وذكر 

جميات كـــروم "كري�ص ايفانز" اأنـــه ويف الآونة 
مهند�ـــص بر

الأخـــرية، �شهـــد كـــروم انخفا�ًشا كبرًيا يف عـــدد الثغرات 

املكت�شفـــة، وهذه اإ�شارة تدل علـــى اأن العثور على الثغرات 

اأ�شبح اأكرث �شعوبة، ولهذا ال�شبب مت زيادة املكافاآت، وقال 

ايفانز اأن املكافاآت اجلديدة �شتمنح من الآن و�شاعًدا لكل 

مـــن يبلغ عن خلل اأو ثغرة معينة، و�شي�شاف عالوة قيمتها 

1000 دولر وما فـــوق، زيادة على املكافاأة الرئي�شية التي 
حمددة.

تك�شف اأنواع ثغرات 
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نزول المسيح 
آخر الزمان

د. م�صعود �صربي

يعترب نـــــــزول �مل�صيح � مـــــــن �ل�صماء �إىل 

ا ي�صعـــــــى بني �لنا�س  �لأر�س مـــــــرة �أخرى حيًّ

مـــــــن عالمات يوم �لقيامة �لكربى، وهذه من 

�حلقائق �لتـــــــي ن�س عليها �لقـــــــر�آن �لكرمي 

يف �آياتـــــــه يف �أكرث من �آيـــــــة، كما قال �صبحانه 

ِرَب �ْبُن َمْرمَيَ َمَثاًل �إَِذ� َقْوُمَك  وتعاىل: َومَلَّا �صُ

ْم ُهَو َما 
َ
�آِلَهُتَنا َخرْيٌ �أ

َ
ـــــــو� �أ وَن. َوَقاُل دُّ ـــــــُه َي�صِ ِمْن

ُموَن.  ـــــــَك �إِل َجَدل َبْل ُهْم َقْوٌم َخ�صِ َرُبوُه َل �صَ

ـــــــِه َوَجَعْلَناُه َمَثاًل  ْنَعْمَنا َعَلْي
َ
�إِْن ُهـــــــَو �إِل َعْبٌد �أ

ـــــــا ِمْنُكْم  َعْلَن ـــــــْو َن�َصاُء جَلَ ـــــــي �إِ�ْصَر�ِئيَل. َوَل ِلَبِن

ـــــــُه َلِعْلٌم  ر�ـــــــس َيْخُلُفـــــــوَن. َو�إِنَّ
َ
َمالِئَكـــــــًة يِف �لأ

َر�ٌط  ِبُعوِن َهَذ� �صِ نَّ ِبَها َو�تَّ رَتُ اَعِة َفال مَتْ ِلل�صَّ

ُم�ْصَتِقيـــــــٌم، فالقـــــــر�آن يوؤكـــــــد �أن عي�صى � 

عبد مـــــــن عباد �هلل تعـــــــاىل، ولأن �للغط ثار 

عليه كثرًي�، و�دعى �لن�صارى وقت بولي�س �أن 

عي�صى �بن �لإله، �أو �أنه هو �لإله، �أو جزء من 

�لإله �لأكرب عندهم، فاإن �لإ�صالم جاء ليقرر 

ب�صريتـــــــه، وي�صعه يف مكانته �لالئقة به دون 

زيـــــــادة �أو نق�صان، كما قال �صبحانه: {�إِْن ُهَو 

ـــــــاُه َمَثاًل ِلَبِني  ْنَعْمَنا َعَلْيِه َوَجَعْلَن
َ
ـــــــٌد �أ �إِل َعْب

�إِ�ْصَر�ِئيـــــــَل}. فهـــــــو عبد من عبـــــــاد �هلل، �أنعم 

�هلل تعـــــــاىل عليه بالنبـــــــوة و�لر�صالة، وجعله 

ر�صـــــــوًل �إىل بنـــــــي �إ�صر�ئيل وقـــــــدوة يحتذيه 

�ل�صاحلون.
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ق�ص�س �لأنبياء

باحث بوزارة الأوقاف وال�شوؤون الإ�شالمية
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ويوؤكـــد القـــراآن ب�شرية عي�شـــى � بكونه 

ب�شـــًرا �شينزل اإىل الأر�ص مرة اأخرى بعد اأن 

رفعـــه اهلل تعاىل اإىل ال�شماء، فالإله ل ينزل 

اإىل الأر�ص، ول يعي�ص بن النا�ص، ول ي�شلي 

معهم، ول يـــاأكل من طعامهم ول ي�شرب من 

�شرابهم؛ لأن هـــذه اأفعال املخلوقن ولي�شت 

اأفعـــال اخلالق، فـــاإذا تقـــررت حقيقة نزول 

امل�شيـــح � فهذا دليل علـــى اأنه ب�شر، بل 

جعـــل اهلل تعـــاىل نزولـــه اأمارة مـــن اأمارات 

اقرتاب ال�شاعة واحل�شاب كما قال �شبحانه: 

اَعِة}. {َواإِنَُّه لَِعلٌْم ِلل�شَّ

وهـــذه احلقيقية وهـــي نزول امل�شيـــح عليه 

ال�شـــالم مـــن ال�شمـــاء اإىل الأر�ـــص يف اآخر 

الزمـــان وقـــرب قيـــام ال�شاعة تاأكـــدت بعد 

القـــراآن يف ال�شنـــة النبويـــة املطهـــرة، ففي 

ال�شحيحـــن مـــن حديث اأبـــي هريرة ر�شي 

اهلل عنـــه اأن النبي ] قال: »والـذي نف�شي 

بيده ليو�شكن اأن ينزل فيكم عي�شى بن مرمي 

حكًمـــا مق�شـًطـــا فيك�شــــر ال�شليــــب ويقتل 

الـخنزيـر وي�شع الـجزيـة ويفيـ�ص املال  حتى 

ل يقبله اأحد«.

وت�شيـــف ال�شنـــة النبوية هنـــا حقائق اأخرى 

غـــري التـــي قررهـــا القـــراآن، فالقـــراآن قرر 

احلقيقـــة الكـــربى وهي النـــزول، ولأن �شنة 

الر�شول ] تف�شل مـــا اأجمله القراآن، فقد 

اأخرب الر�شول ] بع�ص اأعمال عي�شى �  

بعدمـــا ينـــزل اإىل الأر�ص، فهـــو ينزل حكًما 

بن النا�ـــص بالعدل، فيقيمه بن النا�ص، فال 

يكـــون هناك مظلوم يف الأر�ص، كما اأنه يرد 

النحـــراف الذي ح�شـــل لديانتـــه ور�شالته 

التي جاء بها، فيك�شر ال�شليب، للدللة على 

اأنـــه مل ي�شلب، واأن القـــول ب�شلبه خرافة ل 

حقيقيـــة، ويقتـــل اخلنزير، نفًيـــا للقول باأنه 

حـــالل يف �شريعة الن�شـــارى، وي�شع اجلزية 

عن النا�ص، ويفي�ص املال واخلري على النا�ص 

حتى ل يكون هناك فقر اأبًدا.

وكلهـــا عالمـــات تدل علـــى طبيعـــة احلياة 

بعد نزول امل�شيح عليـــه ال�شالم، من انت�شار 

العدل وحتقق العدالة الجتماعية والتكافل 

الجتماعـــي بن النا�ـــص، وت�شحيح العقائد 

املنحرفة.

وي�شـــف الر�شـــول ] امل�شيـــح حتى تتعرف 

عليـــه اأمة حممـــد ] يف حديـــث اأبي داود 

عـــن اأبي هريـــرة ر�شي اللـه عنـــه اأن ر�شول 

اللــــه ] قال: لي�ص نبـــي بيني وبن عي�شى 

ابـــن مرمي واإنه نازل، فاإذا راأيتموه فاعرفوه، 

اإنه رجـــل مربوع لي�ص بالطويل ول بالق�شري 

ول بال�شمن ول بالنحيف  مائل اإىل احلمرة 

والبيا�ص كاأن راأ�شه يقطر ماء من غري بلل. 

ولعـــل هـــذا من عظمـــة الإ�شـــالم اأن يعرف 

الب�شريـــة كلهـــا باأو�شـــاف امل�شيـــح– عليـــه 

ال�شالم، وهي اأو�شاف حممودة، فهو معتدل 

يف كل �شـــيء، جميـــل ح�شن يف كل �شيء، بل 

اإن الر�شول ] يحـــدد مكان نزوله حتديًدا 

دقيًقـــا، ففـــي �شحيـــح م�شلـــم اأن النبي ] 

قـــال: ينـــزل عي�شـــى عنـــد املنـــارة البي�شاء 

�شرقي دم�شق بن مهرودتن، ويف رواية بن 

مم�شرتـــن (اأي ثوبـــن م�شبوغـــن ب�شفرة 

خفيفة ي�شـــرية)، وا�شًعا كفيـــه على اأجنحة 

ملكـــن اإذا طاأطاأ راأ�شه قطر واإذا رفع راأ�شه 

حتدر منه جمان كحبات اللوؤلوؤ.

ويتوجـــه عي�شـــى � من دم�شـــق اإىل بيت 

املقد�ـــص وقد اأقيمت ال�شالة فـــاإذا راأى من 

تقـــدم لالإمامة عي�شى عليـــه ال�شالم عرفه، 

ورجع لي�شلـــي عي�شى عليه ال�شالم بالنا�ص، 

فيقـــول له نبي اللـه: لك اأقيمت فاإن بع�شكم 

علـــى بع�ص اأمـــراء تكرمة اللـه لهـــذه الأمة، 

في�شلي عي�شـــى �  خلف اإمام امل�شلمن، 

فاإذا انتهـــوا من ال�شالة انطلق عي�شى � 

اإىل بـــاب بيـــت املقد�ص واأمرهـــم اأن يفتحوا 

البـــاب، فاإذا فتح راأوا الدجـــال خلف الباب 

ومعه �شبعون األًفا من اليهود بال�شيوف، فاإذا 

نظـــر الدجـــال اإىل عي�شـــى  � ذاب كما 

يذوب امللح يف املاء، فرييد الدجال اأن يهرب 

فيتبعـــه عي�شى �  ويدركـــه عند باب لد 

بفل�شطن فيقتله.

ومـــن بركات نـــزول عي�شى �   اأن متحى 

كل ال�شرائـــع والأديان ول يبقى اإل الإ�شالم، 

ويعـــم اخلري على النا�ص يف الأر�ص، وينت�شر 

الأمـــان حتـــى بـــن احليوانـــات، كمـــا ب�شر 

الر�شـــول ]، كمـــا يف م�شند الإمـــام اأحمد 

و�شحيح ابـــن حبان و�شحح ال�شند احلافظ 

ابـــن حجر من حديث اأبى هريرة ر�شي اللـه 

عنـــه وفيـــه اأن ر�شول اللــــه ] قال: فيهلك 

يف زمـــان عي�شـــى امللـــل كلهـــا اإل الإ�شـــالم، 

ويهلك اللـه امل�شيح الدجال، وتنزل الأمنة يف 

الأر�ص حتى ترعى الأ�شود مع الإبل، والنمار 

مع البقر، والذئاب مع الغنم، وهذا م�شداق 

ِه الإ�ْشالم.  يَن ِعنَد اللَـّ قوله تعاىل: اإِنَّ الدِّ

وي�شف لنـــا الر�شول ] �شدة انت�شار الأمن 

و�شًفا دقيًقا فيقـــول ]: فيكون الذئب مع 

الغنم كاأنه كلبها ومير الوليد على الأ�شد فال 

ي�شره ومتر الوليدة على احلية فال ت�شرها، 

رفع الظلم وا�شتقر الأمـــن والأمان والرخاء 

وزادت الربكة حتى تنزل الأمنة يف الأر�ص. 

ونبـــاأ النبي ] عـــن احلالة التـــي ل تتكرر 

يف تاريـــخ الب�شريـــة بعد نـــزول امل�شيح عليه 

ال�شالم فيقـــول: طوبى لعي�ـــص بعد امل�شيح، 

طوبـــى لعي�ص بعد امل�شيح، يـــوؤذن لل�شماء يف 

القطـــر ويـــوؤذن لالأر�ص يف النبـــات حتى اإذا 

بـــذرت حبك على ال�شفا لنبـــت ول ت�شاحن 

ول حتا�شـــد ول تباغ�ص، حتـــى مير الرجل 

علـــى الأ�شد ول ي�شره ويطاأ على احلية فال 

ت�شره، ول ت�شاح ول حتا�شد ول تباغ�ص.

وهكـــذا ي�شطر القـــراآن وال�شنـــة �شورة عن 

امل�شيـــح عليه ال�شالم ل جندهـــا يف الكتاب 

املقد�ـــص، ليعلم اجلميع اأن امل�شلمن عظموا 

امل�شيـــح اأكرث مـــن الن�شـــارى، لكنـــه تعظيم 

عبداملعطـــي  الدكتـــور  لي�شـــدق  بالعـــدل، 

الدالتي الذي اأ�شلم بعدما كان م�شيحيًّا حن 

قال: ربحت حممـًدا ومل اأخ�شر امل�شيح. 
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طوبــى لعيــــ�ــص بعـــد 
لل�ضماء  يوؤذن  امل�ضيـح.. 
يف القطر ويوؤذن لالأر�ص 
يف النبــات.. ول حتا�ضد 

ول تباغــ�ص
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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�صحـــــــاب هذه �مللل و�لعقائد.. من �أجل ذلك 

تقدم »�لب�صرى« �إىل قر�ئها هذ� �لباب.

األفكار والمعتقدات في العلمانية
العلمانية دعوة اإىل اإقامة احلياة على اأ�ش�ص العلم الو�شعي والعقل، 

بعيًدا عن الدين، فما الأفكار واملعتقدات التي تقوم عليها؟

بع�ـــص العلمانيـــن ينكـــرون وجـــود اهلل اأ�شـــاًل، وبع�شهـــم يوؤمنـــون 

بوجـــود اهلل لكنهـــم يعتقدون بعـــدم وجود اأي عالقـــة بن اهلل وبن 

حيـــاة الإن�شان، واحلياة لديهم تقوم على اأ�شا�ص العلم املطلق وحتت 

�شلطـــان العقـــل والتجريب، وهناك حاجز �شميك بـــن عاملي الروح 

واملـــادة، والقيم الروحية لديهم قيـــم �شلبية، ول بد من ف�شل الدين 

عن ال�شيا�شة واإقامة احلياة على اأ�شا�ص مادي، وتطبيق مبداأ النفعية 

Pragmatism علـــى كل �شيء يف احلياة، واعتماد مبداأ امليكافيلية 
يف فل�شفـــة احلكـــم وال�شيا�شة والأخالق، ون�شـــر الإباحية والفو�شى 

الأخالقيـــة وتهدمي كيـــان الأ�شرة باعتبارها النـــواة الأوىل يف البنية 

الجتماعية.

اأما معتقـــدات العلمانية يف العامل الإ�شالمي والعربي التي انت�شرت 

بف�شل ال�شتعمار والتب�شري فهي الطعن يف حقيقة الإ�شالم والقراآن 

والنبـــوة، والزعـــم باأن الإ�شـــالم ا�شتنفـــد اأغرا�شه وهـــو عبارة عن 

طقو�ـــص و�شعائـــر روحية، واأن الفقه الإ�شالمـــي ماأخوذ عن القانون 

الرومـــاين، والإ�شالم ل يتـــالءم مع احل�شارة ويدعـــو اإىل التخلف، 

والدعـــوة اإىل حترير املراأة وفق الأ�شلوب الغربي، وت�شويه احل�شارة 

الإ�شالميـــة وت�شخيم حجم احلركات الهدامة يف التاريخ الإ�شالمي 

والزعم باأنها حركات اإ�شالح، واإحياء احل�شارات القدمية، واقتبا�ص 

الأنظمـــة واملناهـــج الالدينيـــة عن الغـــرب وحماكاته فيهـــا، وتربية 

الأجيال تربية ل دينية.

مواقع النفوذ واالنتشار للبوذية
البوذيـــة منت�شرة بن عدد كبري من ال�شعـــوب الآ�شيوية، حيث يدين 

بهـــا اأكرث من �شتمائـــة مليون ن�شمة، ولهم معبـــد �شخم يف كامتندو 

بالنيبـــال، وهـــو عبارة عن مبنى دائري ال�شـــكل وتتو�شطه قبة كبرية 

وعاليـــة وبها ر�شم لعينـــن مفتوحتن وجزء من الوجـــه، ويبلغ قطر 

املبنـــى 40 مـــرًتا، اأمـــا الرتفاع فيزيد علـــى خم�شـــة اأدوار، مقارنة 

باملباين ذات الأدوار، والبوذية مذهبان:

• �ملذهب �ل�صمايل: وكتبه املقد�شة مدونة باللغة ال�شن�شكريتية، وهو 
�شائد يف ال�شن واليابان والتبت ونيبال و�شومطرة.

• �ملذهـــــــب �جلنوبي: وكتبه املقد�شة مدونة باللغة البالية، وهو �شائد 
يف بورما و�شيالن و�شيام.

الصهيونية المسيحية
كان لليهود املهاجرين من اأ�شبانيا اإىل اأوروبا وخا�شة فرن�شا وهولندا 

اأثرهـــم البالغ يف ت�شرب الأفـــكار اليهودية اإىل الن�شرانية من خالل 

حركـــة الإ�شالح، وخا�شـــة العتقاد باأن اليهـــود �شعب اهلل املختار، 

واأنهم الأمة املف�شلة، كذلك اأحقيتهم يف مرياث الأر�ص املباركة، ويف 

عام 1523م اأ�شدر مارتن لوثر كتاب »عي�شى ُوِلد يهوديًّا« متاأثًرا فيه 

بالأفـــكار ال�شهيونيـــة، ويف عام 1544م اأ�شدر لوثر كتاًبا اآخر يتعلق 

باليهود واأكاذيبهم.

كانت هزمية القوات الكاثوليكية وقيام جمهورية هولندا على اأ�شا�ص 

املبـــادئ الربوت�شتانتيـــة الكالفينية عـــام 1609م انطالقـــة للحركة 

ال�شهيونيـــة امل�شيحيـــة يف اأوروبا، مما �شاعد علـــى ظهور جمعيات 

وكنائ�ـــص واأحـــزاب �شيا�شية عملـــت جميًعا على متكـــن اليهود من 

اإقامة وطن قومي لهم يف فل�شطن، ومن اأبرز هذه احلركات احلركة 

البيوريتانيـــة التطهريية التي اأ�ش�شت على املبادئ الكالفينية بزعامة 

ال�شيا�شـــي الربيطـــاين اأوليفـــر كروميـــل 1649-1659م الذي دعا 

حكومته اإىل حمل �شرف اإعادة اإ�شرائيل اإىل اأر�ص اأجدادهم ح�شب 

زعمه.
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في�صل �لز�مل

رئي�ص جمل�ص اإدارة 

جلنة التعريف بالإ�شالم

يف الرابـــع والع�شرين من �شعبـــان عام 1409 

للهجـــرة املوافـــق 31 مار�ـــص 1989، اأي قبل 

23 عاًمـــا، با�شر بيت التمويل الكويتي الرتكي 

اأعمالـــه ر�شميًّا يف ا�شطنبـــول، كاأول م�شرف 

اإ�شالمـــي اأجنبـــي ينطلق يف ال�شـــوق الرتكية، 

حيـــث التقـــت اأفـــكار رجـــال خمل�شـــن مـــن 

الكويت باإخـــوة لهم يف تركيا وتوحدت روؤيتهم 

علـــى تاأ�شي�ص وحـــدة م�شرفية تلتـــزم بتعاليم 

ال�شريعـــة الإ�شالمية الغـــراء، متزج بن خربة 

الكويت ورجالتها يف هـــذا القطاع واإمكانات 

تركيا القت�شادية واملالية الواعدة. 

ففـــي �شبيحة ذلـــك التاريـــخ وبينمـــا يحتفل 

»بيتـــك- تركيـــا« بانطالقتـــه و�شـــط ح�شـــور 

م�شاهميـــه واأع�شائه وجهـــازه الإداري، وقف 

املغفـــور لـــه بـــاإذن اهلل اأحمد بزيـــع اليا�شن، 

عراب العمـــل امل�شريف الإ�شالمـــي كما اأطلق 

عليـــه عدد من املخت�شـــن، والذي توىل قيادة 

اأول جمل�ص اإدارة لبيتك تركيا، ليقول: »العامل 

الإ�شالمي يعاين من كرثة خرياته وقلة انتفاع 

�شعوبنا بهذه اخلريات، فبلداننا متتلك ثروات 

طبيعيـــة وقـــدرات �شناعيـــة وعمالـــة ماهرة، 

لكنهـــا ت�شتورد من مزارع الآخرين وم�شانعهم 

مـــا ت�شتطيع اأن تنتجه هـــي«.، واأ�شاف قائاًل: 

لهذا فكرنا يف اإن�شاء عديد من املوؤ�ش�شات التي 

تتكامل فيمـــا بينها لو�شع حد لهذه الظاهرة، 

وي�شـــكل »بيتـــك تركيـــا« واحـــًدا منهـــا، تركيا 

متتلـــك قـــدرات اقت�شادية متنوعـــة و»بيتك- 

تركيا« �شيعمل جاهًدا لربط امل�شتثمر العربي 

وامل�شلم بتلك الإمكانـــات، ول ميكن باأي حال 

من الأحـــوال اإغفال الدور الكبري الذي قامت 

بـــه الإدارات املتعاقبـــة التي تولـــت اإدارة هذا 

ال�شرح. 

يف  انطلـــق  تركيـــا«  »بيتـــك-  اأن  واحلقيقـــة 

ظـــروف اقت�شاديـــة �شعبـــة، فلم تكـــن تركيا 

اآنـــذاك هي �شاحبـــة القت�شـــاد املزدهر كما 

هـــو احلال الآن، بيـــد اأن الروؤية ال�شت�شرافية 

الدقيقـــة لبلد ذي اإمكانات كبرية ونبل الهدف 

وم�شداقية رجاله، ف�شاًل عن درا�شة اجلدوى 

القت�شاديـــة الدقيقـــة التي اأجراهـــا »بيتك«، 

جميعهـــا مكنت البنك لينطلق بخطوات واثقة 

ا طريقه للنجاح ومهتدًيا بتعاليم ال�شريعة  �شاقًّ

وملتزًمـــا بفل�شفة املجموعـــة الهادفة لتحقيق 

مبـــداأ »اإعمار الأر�ص«، فامتلك »بيتك« ق�شب 

ال�شبـــق يف الدخول اىل هـــذه ال�شوق مر�شًخا 

مكانته، وبعد عقود يجتهد الآخرون يف البحث 

عن موطئ قدم هناك. 

وخـــالل هـــذه الفرتة، حقـــق »بيتـــك- تركيا« 

اإجنـــازات عديـــدة ل حت�شـــب فقـــط مبعيـــار 

الزمن واإمنا تقا�ص كذلك مبدى ما حققته من 

اإفادات وقيم م�شافة للعمالء والأ�شواق، فمن 

مقر حمدود د�شن منه اأعماله اإىل 186 فرًعا 

اليوم تنت�شر جغرافيًّا يف خمتلف اأنحاء ال�شوق 

الرتكي املرتامي الأطراف مع ا�شتهداف 210 

فروع قبل نهاية العام احلايل. 

واأطلق »بيتك- تركيا« منتجي �شندوق الذهب 

وح�شاب الذهب ال�شتثمـــاري، كاأول م�شرف 

يف العامل يطلق هذيـــن املنتجن اللذين حققا 

جناًحـــا م�شهـــوًدا يف ال�شـــوق الرتكيـــة نظـــًرا 

لتميزهمـــا وارتباطهمـــا بتقاليـــد اجتماعيـــة 

اأ�شيلـــة يف املجتمع الرتكـــي الذي مييل غالبه 

اإىل الحتفـــاظ بالذهـــب، ف�شاًل عـــن فوائد 

املنتجن لالقت�شاد املحلي، ومت اإدراج �شندوق 

الذهب يف بور�شة ا�شطنبول. 

ويف غمـــار النجاح الـــذي حققه منتج الذهب، 

بـــادر البنـــك اإىل اإطـــالق منتـــج جديـــد وهو 

�شنـــدوق املتاجرة بالف�شـــة واأدرجه كذلك يف 

بور�شة ا�شطنبـــول، كاأول بنك يقدم على هذه 

املبـــادرة، واأتـــاح »بيتـــك- تركيـــا« لعمالئه يف 

الكويت احل�شول على جمموعة من اخلدمات 

امل�شرفية والتمويلية الأ�شا�شية خالل وجودهم 

يف تركيا لال�شطياف وال�شتثمار، واأمد بع�ص 

الفروع يف تركيا مبوظفن كويتين للوفاء بهذه 

اخلدمات بالدقة وال�شرعة املطلوبتن. 

وقد توجت هذه امل�شرية من النجاح باعرتافات 

و�شهـــادات دوليـــة واإقليميـــة وحمليـــة، جتلت 

يف اجلوائـــز املرموقة والت�شنيفـــات املحايدة 

التي ح�شل عليها »بيتـــك تركيا«، لعل اأبرزها 

ح�شوله من احلكومة الرتكية عام 2007 على 

جائزة اأف�شل بنك داعم لالأعمال القت�شادية، 

وح�شوله على جائزة اأف�شل بنك اإ�شالمي من 

غلوبـــل فاينان�ـــص، كما حاز ثـــالث جوائز من 

اإ�شالميـــك فاينان�ـــص بعـــد جنـــاح اأول اإ�شدار 

لل�شكـــوك يف تركيا، وجائـــزة ال�شفقة الأكرث 

ابتكاًرا من »يورومني«. 

»بيتك- تركيا«.. 
23 عاًما من 
النجاح وتطوير 
صناعة المال 
اإلسالمية
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ل اللجنة عدد (3236) يتيمًا.
كف

ت

شهريًا. 
ك 

شهرية قدرها (19475) د.
ت 

شا
م اللجنة معا

تدفع له

سنويًا.
ك 

م مبلغ (233700) د.
ت المقدمة له

ساعدا
يبلغ مجموع الم
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