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رئي�س �لتحـــريـر 

حممـد �إ�صماعيل �لأن�صاري

ي�شتقبـــل العمل اخلـــريي يف الكويـــت عاًما 

جديًدا من اأعوام العطاء والبذل والت�شحية، 

من اأجل حتقيق التكافل والت�شامن بني اأبناء 

الأمـــة، انطالًقا من قوله تعـــاىل: {َواْفَعلُوا 

رْيَ لََعلَُّكْم تُْفِلُحوَن}. اخْلَ

ول ي�شت�شعـــر قيمة العمل اخلريي اإل اأبناوؤه 

العاملـــون فيه اأو مـــن يتعامل معه، �شواء من 

قريـــب اأو من بعيد، فعندمـــا يقوم فريق من 

النا�ـــص بالدعوة اإىل اخلـــري، م�شداًقا لقول 

الر�شـــول- ]: »من دل علـــى خري فله مثل 

اأجـــر فاعله«، ي�شت�شعـــرون كثرًيا من املعاين 

الإميانية والدعوية التي قلما جتدها يف اأي 

جمتمع عمل اآخر.

فالإ�شـــالم يعظم مـــن �شـــاأن العمل اخلريي 

حتـــى ولو كان �شغرًيا، يقـــول تعاىل: {َفَمن 

ا يََرهُ}، كما اأنه ميدح  ٍة َخرْيً يَْعَمْل ِمثَْقـــاَل َذرَّ

فاعلـــي اخلري والداعـــني اإليه ويـــذم الذين 

مينعونـــه عن النا�ص، قـــال تعاىل: {َول تُطْع 

اِء بنَميٍم * َمنَّاٍع  �شَّ اٍز مَّ ِهني * َهمَّ ُكلَّ َحالٍَّف مَّ

لِّلَْخـــرْي ُمْعتَـــٍد اأثيٍم}، و�شريعتنـــا الإ�شالمية 

ـــب يف الإنفـــاق يف وجوه اخلري، واحلث  تَُرغِّ

علـــى ال�شدقـــة علـــى الفقـــراء وامل�شاكـــني 

وابـــن ال�شبيـــل، وحتـــرك النفو�ـــص اجلافة، 

والأيدي املم�شكـــة، وحتفز على التناف�ص يف 

ال�شاحلات.

وثواب العمل اخلريي ل يدانيه ثواب من اهلل 

تعاىل، فالعامـــل على ال�شدقة كاملجاهد يف 

�شبيـــل اهلل، اإذا حتـــرى مر�شاة اهلل، وابتغى 

وجهه الكـــرمي، و�شحت نياته، وق�شد بعمله 

يف الأ�شا�ص اهلل �شبحانه وتعاىل.

اأهـــم مرتكـــزات العمـــل اخلـــريي  اإن مـــن 

اأ�شحـــاب روؤو�ص الأمـــوال والأيادي البي�شاء 

من اأهل اخلري، لأنهم بالفعل املمول الرئي�ص 

لكثـــري مـــن امل�شاريـــع والأن�شطـــة والربامج 

واملوؤ�ش�شـــات التنموية والإغاثيـــة والدعوية 

داخل الكويت وخارجها.. فدعمهم املتوا�شل 

لنا يعنـــي ا�شتمـــرار اآلف الأعمال اخلريية 

والدعوية.

اإًذا ونحـــن على اأبواب عام جديد ن�شعى اإىل 

تعاون كل �شرائح املجتمع ب�شورة مبا�شرة اأو 

غري مبا�شرة مع اجلمعيات واملربات واللجان 

اخلريية املنت�شرة يف البالد، لأن عمل اخلري 

لي�ص الق�شد منه جمع املال فقط، واإمنا بناء 

ثقافة اخلري لدى اأفراد وموؤ�ش�شات املجتمع 

كله، لأن كل اإن�شـان يتفاعل مع اأي عمل مفيد 

معناه اأنـــه اقرتب خطوة من العمل ال�شالح، 

وابتعد خطوة اأخرى عن اأهل ال�شر. 

عام خيري جديد
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معـــايل  رعايـــة حمافـــظ اجلهـــراء  حتـــت 

الـــذي  ال�شبـــاح  مبـــارك احلمـــود  ال�شيـــخ 

اأنـــاب عنه خمتـــار منطقة »الق�شـــر« خالد 

احلجـــاج افتتحت جلنة التعريـــف بالإ�شالم 

دار عبداخلالـــق عبـــداهلل النـــوري للتعريف 

بالإ�شالم مبنطقة اجلهراء.

وقـــال رئي�ـــص جمل�ـــص اإدارة جلنـــة التعريـــف 

بالإ�شالم في�شـــل الزامل: من ف�شل اهلل علينا 

اأن غـــري امل�شلمـــني ياأتون اإلينـــا اإىل بلد اخلري 

الكويت، لذا وجب علينا اأن نعرفهم بهذا الدين 

القـــومي، حيـــث اإن معظمهم ل ميكـــث طوياًل، 

وبعدهـــا يعود راجًعا لبلده، فمـــن هنا لبد اأن 

نعرف هوؤلء بالإ�شالم.

وبـــنيَّ الزامل اأن الإ�شالم يحـــث على الهمة 

العاليـــة والطمـــوح والعمـــل، لفًتـــا اإىل اأن 

اللجنة تذخر بكثري من هذا الق�ش�ص الرائع 

ملهتدين جدد اأ�شبحـــوا دعاة يعرفون الآخر 

بالإ�شالم، بـــل وبع�شهم اأ�شلمت ب�شببه قرى 

كاملة.

واأ�شـــار الزامـــل اإىل اأن »التعريف بالإ�شالم« 

تهدف من خالل الأن�شطة والربامج والدورات 

اإىل جعل املهتدين فاعلني وم�شلحني، مثمًنا 

جهـــود العم نـــوري النوري وتربعـــه ال�شخي 

�شائـــاًل اهلل جل وعـــال اأن يجعل ذلك العمل 

يف ميـــزان املغفور له بـــاإذن اهلل تعاىل والده 

عبداخلالق النوري، متوجًها بال�شكر اإىل كل 

وزارات الدولـــة وموؤ�ش�شاتهـــا على التكاتف 

والتعا�شـــد مـــع عمل اللجنـــة الدعوي الذي 

يو�شح حب الكويت للعمل الدعوي.

 مـــن ناحيـــة اأخـــرى قـــال الداعيـــة ال�شيخ 

بـــدر احلجـــرف يف كلمة له: لقـــد اأنعم اهلل 

علينـــا بنعمـــة عظيمـــة توجب ال�شكـــر لياًل 

ونهـــاًرا، فقـــد ا�شطفانـــا اهلل تعاىل من بني 

خلقـــه وجعلنـــا م�شلمـــني موحديـــن، فغرينا 

يعبـــد احلجر وال�شجر، بـــل هناك اآخرون ل 

يعرتفون بخالـــق للكون اأ�شاًل، ونحن بف�شل 

فنحـــن  ولذلـــك  موحـــدون،  م�شلمـــون  اهلل 

ماأمـــورون بتبليغ تلك الر�شالة لالآخرين وفق 

منهج احلكمة واملوعظة احل�شنة، م�شرًيا اإىل 

ق�شة الر�شول ] مع ال�شبي اليهودي الذي 

اأ�شلـــم قبـــل وفاته وخـــرج الر�شـــول �شلوات 

اهلل و�شالمه عليه مـــن عنده ووجهه متهلاًل 

كالقمـــر يقول: احلمـــد هلل الذي اأخرجه بي 

من النار.

واختتم قائاًل: اإن غري امل�شلمني يعملون بجد 

واجتهاد لن�شـــر ر�شالتهم الباطلة، فكيف بنا 

اأ�شحاب املحجة البي�شاء؟! وا�شت�شهد بقول 

احلـــق �شبحانه، {َواإِن تَتََولَّـــْوا يَ�ْشتَبِْدْل َقْوًما 

ْمثَالَُكـــْم}، داعًيا اإىل 
َ
ُكـــْم ثُـــمَّ َل يَُكونُوا اأ َغرْيَ

العمل من اأجل الهمة الأ�شا�شية، فهذا الدين 

عظيـــم يجب العمل على ن�شره وتعريف غري 

امل�شلمـــني بحقيقتـــه، وكذلـــك الإنفـــاق يف 

�شبيـــل اهلل كالاًّ ح�شب جمـــال عمله وموطن 

عطائه.

ويف ختام احلفل قدم العم نوري عبداخلالق 

النوري مفاتيح دار النوري اإىل جلنة التعريف 

بالإ�شالم، متمنًيا لهـــم التوفيق وال�شداد يف 

عملهم املبارك الذي يقومون به. 

�أحدث مر�كز جلنة �لتعريف بالإ�صالم يف �جلهر�ء

افتتاح دار النوري للتعريف باإلسالم

)119( ــ يناير 2013 ــ �شفر 81434

�لتعريف بالإ�صالم

119-Jan. 2013.indd   8 12/26/12   4:49:21 PM



قـــام وفد من جلنة التعريف بالإ�شـــالم -فـــرع الفروانية- ممثاًل يف 

مديرهـــا حمـــدان النبهان بزيـــارة ل�شركة �شوق لولـــو هايرب ماركت، 

وكان يف ا�شتقبالهـــم املديـــر العـــام لل�شركة عبدالقـــادر �شيخ، وذلك 

لبحـــث �شبل التعاون بني اللجنة وال�شركة، ومناق�شة الأمور الدعوية 

واإمكانية عمل زيارات ميدانية لل�شوق لدعوة غري امل�شلمني.

واأكـــد النبهان خالل زيارتـــه حر�ص اللجنة علـــى التعريف بالثقافة 

الإ�شالميـــة، وغر�ص املفاهيـــم الإن�شانية التي حتث على عمل اخلري 

من خالل التوا�شل مع ال�شركات الداعمة للعمل اخلريي.

 واأ�شـــار اإىل اأن الزيـــارة قـــد اأثمرت عن موافقة �شركـــة لولو هايرب 

ماركت على و�شع ال�شتاندات الدعوية يف مداخل وخمارج ال�شوق، 

كدعـــم لعمـــل اللجنة الدعـــوي وامل�شاهمـــة يف التعريـــف بالإ�شالم، 

مـــن جانبه اأبدى عبدالقـــادر �شيخ �شعادته بزيـــارة الوفد وا�شتعداد 

ال�شركـــة للم�شاهمـــة يف العمل اخلريي الذي تقوم به اللجنة، موؤكًدا 

اأن اللجنـــة مثال يحتذى يف العمل الدعوي لي�ص داخل الكويت فقط 

بل وخارجها. 

»التعريف باإلسالم« في ضيافة »لولو هايبر ماركت«

يف يـــوم حافل افتتحـــت ن�شائية اجلهـــراء دار املرحـــوم عبداخلالق 

عبداهلل النوري للتعريف بالإ�شالم، هذا ال�شرح ال�شامخ  الذي يعلن 

عـــن انطالقة تو�شعيـــة للعمل الدعوي اخلريي، والـــذي جاء كعطاء 

�شخي من اأ�شرة النوري

بـــداأت فعاليات احلفل بالأنا�شيد الرتحيبيـــة باحل�شور، ثم بت�شغيل 

الن�شيـــد الوطنى لدولـــة الكويت، وبعد ذلك تـــالوة قراآنية للمهتدية 

�شـــارة، ثـــم كلمة مديـــرة دار املرحـــوم عبداخلالق عبـــداهلل النوري 

للتعريـــف بالإ�شـــالم �شعـــاع ال�شمري، مرحبـــة باحل�شـــور ومباركة 

للجميع افتتاح هذه الـــدار املباركة، وم�شرية اإىل اجتاهات واأهداف 

هذه الدار.

عقـــب ذلك توالت الفقرات بعر�ص C.D لإجنازات ن�شائية التعريف 

بالإ�شـــالم، ثم األقت مديرة الإدارة الن�شائية  و�شحة البلي�ص كلمتها، 

�شاكـــرة احل�شور ورعاة الوقف، وم�شيـــدة بجهودهم وحر�شهم على 

اإمتام هذا العمل اخلريي الذي يخدم الدين والدعوة، �شائلة اهلل لهم 

الأجـــر والثواب، ومن ثم قامت داعيات اجلهراء بعمل فقرة تعريفية 

لأهـــم اإجنازات واأن�شطة الدار وما مت حتقيقه من اإ�شهار اإ�شالم، ثم 

ُعر�ـــص فيلـــم ملراحل اإن�شاء دار النوري حلظـــة بلحظة، وتفاعاًل مع 

هذا العر�ص عربت الوالدة اأم نوري النوري يف كلمة لها األقتها نيابة 

عنهـــا ابنتهـــا اأم وائل عن فرحتها يف هذا اليـــوم الذي اأ�شمته بـ»يوم 

الوفـــاء« للوالد املرحوم عبداخلالق عبداهلل النوري ووا�شلت كلمتها 

ب�شكـــر كل القائمني على العمل اخلريي ومن ثم �شلمت مفتاح الدار 

للم�شوؤولـــة، معربة عن فرحتهـــا بت�شليم املفتاح لأنا�ص لهم باع طويل 

يف الدعـــوة ثـــم قامت الأخـــت حنان القطان باإلقـــاء كلمة عن ف�شل 

الدعـــوة اإىل اهلل، وكيـــف اأن اهلل ا�شطفـــى بع�ًشـــا من عبـــاده بهذه 

املهنـــة العظيمـــة واأن كالاًّ منـــا م�شوؤول عن الدعـــوة، خمتتمة كلمتها 

بالدعاء للمرحوم عبداخلالق عبداهلل النوري، وعرفاًنا بهذا العطاء 

الكرمي.

ويف نهايـــة احلفل قامـــت مديـــرة الإدارة الن�شائية و�شحـــة البلي�ص 

و�شعـــاع ال�شمري بتكرمي رعـــاة الوقف وامل�شاركـــني، واختتم احلفل 

بفقـــرة اإ�شهـــار اإ�شـــالم جماعـــي يف و�شط اأجـــواء موؤثـــرة لعدد من 

املهتديات اجلدد. 

�ختتم باإ�صهار �إ�صالم جماعي

.. وافتتاح نسائية الدار في الجهراء
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التخطيـــط يف حياة امل�شلم �شروري ومهـــم، و�شمام الأمان له، حتى 

ي�شلـــك طريقه يف احليـــاة الدنيا وفق ما يريد اهلل عز وجل ور�شوله 

].. جـــاء ذلك يف املحا�شرة الدعويـــة التي األقاها الداعية في�شل 
حممد للجالية ال�شريلنكية –لغة ال�شنهايل- يف مقر جلنة التعريف 

بالإ�شالم –الفـــرع الرئي�شي-، و�شارك فيها 24 من املهتدين اجلدد 

وغري امل�شلمني، وت�شمن الربنامج حما�شرة دعوية وم�شابقة ثقافية، 

واأ�شار الداعية في�شل يف حما�شرته اإىل اأن التخطيط الناجح ينمي 

القـــدرات يف اأطر مر�شومة �شحيحة، �شمـــن تعاليم الإ�شالم وقيمه 

ومبادئـــه، م�شرًيا اإىل اأن التخطيط يجـــب اأن ي�شمل مناحي احلياة، 

اقتداء بر�شولنا ] يف هجرته النبوية ال�شريفة، فقد خطط لها منذ 

حلظة خروجه اإىل حني و�شوله ] اإىل املدينة.

وحـــول خطـــوات التخطيط قـــال الداعية في�شل اإنـــه يجب حتديد 

الأهـــداف التي نريدهـــا، واأن تكون وا�شحة حمـــددة بدقة، وكذلك 

نحدد املجال الذي نريده، واأن تكون اأهدافنا واقعية، م�شرًيا اإىل اأن 

امل�شلـــم ينبغـــي اأن يخطط لآخرته ليفوز باجلنـــة كما يخطط لدنياه 

لينجح فيها.

ويف نهايـــة املحا�شرة اأقيم عر�ـــص فيديو على احل�شور حول اأهمية 

حت�شيـــل العلم املعا�شر خالل املواقع الإ�شالمية، وبعد هذا العر�ص 

قام اأحد الأ�شخا�ص من غري امل�شلمني يريد الدخول يف الإ�شالم ومت 

اإ�شهـــار اإ�شالمه عقـــب تلقينه ال�شهادتني، عقب ذلـــك قام املن�شقون 

باإجراء م�شابقة ثقافيـــة جلميع احل�شور بطريقة توزيع الأرقام ومت 

توزيع اجلوائز لفائزين ثالثة.

وقد اأ�شاد امل�شاركون بالربنامج، حيث قال اأحدهم: اإن الربنامج كان 

ا، وقال اآخر: لقد ا�شتفدنا كثرًيا من هذا الربنامج،  رائًعا ومفيًدا جداًّ

وعرفنـــا اأهمية الوقت وكيفية ق�شائه من خالل التخطيط له، حيث 

مل نكـــن نهتم ول نفكـــر فيه، وقال ثالث: لقد فرحت كثرًيا وح�شلت 

على عديد من املعلومات عن الإ�شالم. 

لقد اأر�شل اهلل عز وجل ر�شوله ] اإىل جميع اخللق املكلفني، فكان 

ب�شـــرًيا ونذيًرا لهـــم، مبيًنا لهم طريـــق الهداية لكـــي ي�شلكوه، وكان 

الر�شـــل قبلـــه ] ير�شلون اإىل اأقوامهم خا�شـــة، ولذلك يجب علينا 

القتداء به واإفراد العبادة له وحده.

جـــاء ذلك خـــالل املحا�شرة التـــي األقاها الداعيـــة حممد بالل يف 

الرحلـــة الدعوية اإىل املدينة الرتفيهية لأبناء اجلالية التلغوية حتت 

عنوان {وما اأر�شلناك اإل كافة للنا�ص ب�شرًيا ونذيًرا}، وح�شرها 19 

�شخ�ًشا من املهتدين اجلدد وغري امل�شلمني.

واأ�شـــار بالل اإىل اأن ر�شالة الإ�شالم جاءت للعاملني ملا متيزت به من 

ت�شامـــح وحمبـــة و�شالم، وح�شن خلـــق، ولقد قامت دعـــوة الإ�شالم 

علـــى احلكمة واملوعظة احل�شنة، م�شداًقا لقولـــه تعاىل: {اْدُع اإىَل 

ْح�َشُن 
َ
�َشنَـــة َوَجاِدلُْهْم بالَِّتي هَي اأ ْكَمِة َواملَْوعَظة احْلَ �َشِبيـــِل َربَِّك باحْلِ

ْعلَُم باملُْهتَِديَن}، واأكد 
َ
اإنَّ َربَّـــَك ُهَو اأْعلَُم مِبَْن �َشلَّ َعْن �َشِبيله َوُهـــَو اأ

بالل عديًدا من مظاهر الت�شامح واملحبة وح�شن اخللق يف الإ�شالم 

قائـــاًل: »هناك عديد مـــن الأخالق التي اأكد الإ�شـــالم عليها كجزء 

مـــن هذا الدين العظيـــم، منها احلديث الطيب مع الآخرين وال�شرب 

علـــى اأذيتهم والدعـــوة باحل�شنى والت�شامح وقـــول املعروف واحلث 

علـــى ال�شدقة ورعاية الفقـــراء وكظم الغيظ والدعـــوة اإىل الأمانة 

ورد التحيـــة باأح�شن منها والوفاء بالعهد وعدم اخليانة  والنهي عن 

اأكل اأمـــوال النا�ـــص بالباطل، ودعا بالل احل�شـــور اإىل التعرف على 

الإ�شالم، فهو دين الرحمة وال�شالم، ثم اأورد لهم الق�ش�ص التي ذخر 

بها القراآن الكرمي وال�شنة النبوية. 

»�أهمية �لتخطيط يف حياة �مل�صلم«

محاضرة دعوية للجالية السيرالنكية

{وما �أر�صلناك �إل كافة للنا�س ب�صرًي� ونذيًر�} 

محاضرة دعوية للجالية التلغوية
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نظمت جلنة التعريف بالإ�شالم بالفرع الرئي�شي-املال �شالح- حفل 

تخريـــج دفعـــة جديدة مب�شتوياتها املختلفة مـــن املهتدين اجلدد من 

اجلالية الفلبينية، وبلغ عدد اخلريجني 52 �شخ�ًشا.

ا�شتهـــل برنامج احلفل بتـــالوة من القراآن الكـــرمي للمهتدي املتميز 

اأنـــور هابون، ثم رحب الداعية الفلبيني جماهد غوماندر باملهتدين، 

�شاكـــًرا لهم ح�شـــن ح�شورهم والتزامهم بدينهـــم وحثهم على طلب 

العلـــم، مبيًنا اأهميـــة العلم يف الإ�شالم، حيث قال: يجب على امل�شلم 

اللتـــزام ب�شـــرع اهلل تعاىل فيمـــا اأوجبه اأو حرمه عليـــه، ول يعرف 

لوا اأْهَل 
َ
احلالل واحلرام اإل بالعلـــم، م�شداًقا لقولــه تعاىل: {َفا�ْشاأ

ْن ُكنْتُـــْم ل تَْعلَُموَن}، م�شرًيا اإىل اأن هذه الآية الكرمية تاأمر  ْكـــِر اإِ الذِّ

امل�شلمـــني بالّرجـــوع اإىل اأهـــل الذكـــر يف كّل ما اأ�شـــكل عليهم حّتى 

يعرفوا وجه ال�شواب.

وحـــول ف�شل تعلم العلـــوم ال�شرعية قال: يكفي �شاحب العلم ف�شاًل 

اأنَّ اهلل ي�شخر له كل �شيء لي�شتغفر له ويدعو له، فعن اأن�ص بن مالك 

ر�شي اهلل عنه اأنَّ ر�شول اهلل ] قال: �شاحب العلم ي�شتغفر له كل 

�شيء حتى احلوت يف البحر.

عقب ذلك حتدث دعاة املركز الكويتي الفلبيني الثقايف عن الإ�شالم 

واأو�شـــوا احل�شـــور ب�شـــرورة املحافظة على الديـــن، واحل�شور اإىل 

اللجنة لال�شتزادة من العلوم الدينية وال�شرعية.

ويف نهاية احلفل مت توزيع ال�شهادات على املهتدين ح�شب م�شتوياتهم 

الذيـــن اأ�شرقت وجوههـــم ب�شعادة غامرة لتكرميهـــم والحتفاء بهم، 

حيـــث �شعروا باهتمام اللجنة بهم مـــن خالل احلر�ص على تعليمهم 

الديـــن احلنيف، قائلني: كل ال�شكر والتقديـــر لدعاة جلنة التعريف 

بالإ�شالم والقائمني عليها. 

تخرج 52 مهتدًيا فلبينًيا بالفرع الرئيسي

قامـــت جلنـــة التعريف بالإ�شـــالم ممثلة يف 

امل�شرف العام على مكتبي اإ�شبيلية والعمرية 

فهـــد ال�شمـــري، واملن�شـــق الدعـــوي مبكتب 

اإ�شبيليـــة علـــي ح�شن ال�شمـــري بزيارة ملربة 

الر�شايـــدة اخلرييـــة، وكان يف ا�شتقبالهمـــا 

املديـــر العـــام للمربة نـــزال عامـــر البيدان، 

وذلـــك لبحث �شبل تنميـــة التعاون بني املربة 

واللجنـــة، وتقويـــة اأوا�شـــر العمـــل الدعوي 

بينهما.

وقـــال ال�شمري بهـــذه املنا�شبـــة: اإن الزيارة 

تهـــدف اإىل تقـــدمي ال�شكر للمـــربة ملا تقوم 

به من دعـــم ورعاية لالأن�شطة الدعوية التي 

يقـــوم بها مكتبا اإ�شبيليـــة والعمرية، وتكرمي 

املربة ملا تبذله من جهد كبري يف دعم العمل 

اخلريي الذي تقوم به اللجنة.

واأ�شـــار اإىل اأن املربة وقفت اإىل جانب عمل 

مكتبي اإ�شبيلية والعمرية منذ افتتاحه، حيث 

ن�شاأت �شراكـــة خريية قائمة على ال�شتفادة 

مـــن اخلـــربات والتعـــاون يف جمـــال العمـل 

اخليـــــــري، خا�شة اأن اللجنـــة- بف�شل اهلل 

عـــز وجـــل- لهـــا 18 فرًعا موزعـــة على كل 

حمافظات الكويت.

واأثنـــى علـــى ما تقـــوم بـــه مـــربة الر�شايدة 

اخلريية من جهـــود كبرية يف م�شاندة ودعم 

عمـــل اللجنة، وما تقوم به من اأعمال خريية 

داخـــل الكويـــت وخارجها، ممـــا ت�شتحق به 

ال�شكر والتقدير والمتنان.

مـــن ناحيته ثمـــن البيـــدان الـــدور احليوي 

والفعـــال الـــذي تقـــوم بـــه جلنـــة التعريـــف 

بالإ�شالم يف دعوة غري امل�شلمني والإجنازات 

غري امل�شبوقة التي حققتها يف هذا املجال. 

دور �للجنة و�صام �صرف على �صدر هذ� �لبلد �ملعطاء 

"التعريف باإلس��الم" في إش��بيلية والعمرية كرمت مبرة 
الرشايدة الخيرية
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التعـــاون مع املوؤ�ش�شـــات والهيئات املختلفة عمـــل جوهري للتعريف 

بالإ�شـــالم، فمن خاللـــه تقـــوم الإدارة بالتن�شيـــق والرتتيب مع تلك 

املوؤ�ش�شـــات والهيئـــات لدعـــوة العمالـــة املوجـــودة لديهـــا وتعريفها 

بالإ�شـــالم وثقافته وعـــادات وتقاليد املجتمع الكويتـــي امل�شلم، ومن 

هـــذا املنطلق كان التعـــاون املثمر بـــني الإدارة الن�شائية يف الرو�شة 

ومدر�شة البريق البتدائية يف منطقة الق�شور،

وقالـــت مديرة فـــرع الرو�شة الن�شائي عائ�شة جمعـــة مبنا�شبة قيام 

الفـــرع بزيارة دعوية ملدر�شة البـــريق البتدائية يف منطقة الق�شور، 

برفقـــة داعيـــات بلغات خمتلفـــة بغر�ـــص التعريـــف بالإ�شالم لغري 

امل�شلمـــات مـــن العامـــالت باملدر�شـــة، وكان يف ا�شتقبالهـــن مديـــرة 

املدر�شـــة ال�شيدة فاطمة زمان، والطاقم الإداري: اإن الزيارة احتوت 

علـــى تقـــدمي برنامـــج كامل يف طابـــور ال�شبـــاح باللغـــة الإجنليزية 

قدمتـــه الداعيـــة الهنديـــة حبيب الن�شاء حتت عنـــوان »حممد ]« 

ثـــم قدمت الداعية رئي�شة �شـــامل نبذة تعريفية عن اللجنة وما تقوم 

بـــه من اأن�شطة وخدمات للجاليات املقيمة على اأر�ص الكويت، �شواء 

كانـــت م�شلمة اأو غـــري م�شلمة، ودورها يف التعريـــف بالإ�شالم لغري 

امل�شلمـــات وكيـــف ميتد هـــذا الدور اإىل مـــا بعد اإ�شهـــار اإ�شالمهن، 

والهتمام بهن من خالل تعليمهن وتثقيفهن يف اأمور دينهن اجلديد، 

وتنظيـــم الدورات ال�شرعية والف�شول الدرا�شية لهن باملجان، واأثنت 

جمعـــة على تفاعـــل اإدارة املدر�شة مع عمـــل اللجنة الدعوي، ممثلة 

يف مديرتهـــا ال�شيدة فاطمة زمان، واختتمـــت جمعة ت�شريحها باأن 

الزيارة -بف�شل اهلل- اأ�شفرت عن اإ�شهار اإ�شالم �شيدتني حيث علت 

�شيحات التكبري والتهليل من قبل املدر�شات والطالبات، م�شرية اإىل 

اأن برنامج الزيارة ت�شمـــن اأي�ًشا حما�شرة دعوية لعامالت املدر�شة 

لتعريفهـــن بالإ�شالم وحثهـــن على القراءة عنه، حيـــث اأعطيت لهن 

احلقائب الدعوية. 

الرتفيـــه يف الإ�شالم مـــن الأمور املهمة التي 

يحتـــاج اإليها الإن�شان يف حياته، ولقد �شبط 

الإ�شـــالم هـــذا الأمر بحيث ي�شبـــح م�شدر 

�شعادة لالإن�شان يف الدنيـــا والآخرة، فيكون 

بال اإفراط ول تفريط، بل ترويح وترفيه عن 

النف�ص وفق �شوابط واأ�ش�ص.

جاء ذلك خالل املحا�شرة التي األقتها مديرة 

فرع ال�شاملية ليلى ال�شقر للمهتديات اجلدد 

مـــن اجلاليـــة ال�شريلنكيـــة يف الفـــرع قبل 

الرحلة الرتفيهية اإىل حديقة ال�شاملية،

واأ�شافت ال�شقـــر: اإن الإ�شالم اأباح الرتويح 

عن النف�ص لكـــي يعطيها ف�شحة من الراحة 

واإزالـــة التعـــب وامل�شقـــة واإدخـــال ال�شـــرور 

عليهـــا، ففـــي احلديـــث اأن ال�شيـــدة عائ�شة 

ر�شـــي اهلل عنهـــا كانت مـــع الر�شول ] يف 

�شفر، تقـــول: ف�شابقته ف�شبقته على رجلي، 

فلما حملت اللحم، �شابقته ف�شبقني، فقال: 

»هذه بتلك«، م�شرية اإىل اأن �شريعة الإ�شالم 

بـــني متطلبـــات  التـــوازن  متكاملـــة حتقـــق 

الإن�شـــان الروحية والبدنية، كما اأن الن�شاط 

الرتويحـــي ي�شهم يف اإك�شـــاب الفرد خربات 

ومهارات.

مـــن  بعديـــد  يقـــوم  الفـــرع  اأن  واأو�شحـــت 

الأن�شطـــة الرتفيهيـــة للمهتديات اجلدد من 

خمتلف اجلاليات للتعريف  بالإ�شالم وقيمه 

ومبادئـــه، وتعليمهن اأن الإ�شالم دين الفطرة 

الإن�شانية، ومل يرتك جماًل من املجالت اإل 

وقام بتنظيمه مراعاة لفطرة الإن�شان.

يذكر اأن الفرع نظم برناجًما ثقافياًّا وترفيهياًّا 

خـــالل الرحلـــة، حيـــث ا�شتمـــل علـــى فقرة 

امل�شابقة الثقافيـــة، والألعاب ال�شعبية لأبناء 

اجلالية ال�شريلنكية، حيث اأبدت املهتديات 

واأطفالهن �شعادتهن بالرحلة وح�شن التنظيم 

والرعاية والإدارة من قبل فرع ال�شاملية. 

ثمرة �لدعوة �خلارجية يف �لرو�صة �لن�صائية

إسالم سيدتين بمدرسة البيرق االبتدائية في »القصور«

»�لرتفيه يف �لإ�صالم«

رحلة للجالية السيرالنكية في حديقة السالمية

إسالم سيدتين بمدرسة البيرق االبتدائية في »القصور«
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الدعـــوة امليدانية اأحد الأعمال التي يقوم بها فرع خيطان الن�شائي، 

بهـــدف التعريـــف بالإ�شالم لغري امل�شلمـــات يف اأماكن عملهن، حيث 

تقوم الداعيات بزيارة املجمعات التجارية وزيارة العامالت واإهدائهن 

احلقائب الدعوية مبختلف اللغات.

�شرحت بذلك مديرة فـــرع خيطان الن�شائي نورية عبدالهادي التي 

قالت: اإن الفرع كثف جهوده يف الدعوة امليدانية خالل الفرتة املا�شية، 

حيـــث قامت الداعيات مبختلف اللغات بزيارات اإىل اأماكن خمتلفة 

منهـــا املجمعات التجاريـــة يف منطقة الفروانيـــة، و�شكن العامالت، 

وم�شاغل اخلياطة، ودعوة غري امل�شلمات يف تلك الأماكن.

واأ�شـــارت عبدالهـــادي اإىل اأن الدعـــوة توؤتـــي بف�شـــل اهلل عز وجل 

ثمارها يف تلك الأماكن، والداعيات يقمن بعمل برامج دعوية لهوؤلء 

العامالت، حيث تتم دعوتهن اإىل الندوات واملحا�شرات التي يقيمها 

الفرع مبختلف اللغات.

واأ�شادت باأ�شحاب الأعمال يف تلك الأماكن وتعاونهم مع عمل اللجنة 

الدعـــوي، م�شـــرية اإىل اأن تلـــك الزيارات ي�شبقهـــا تن�شيق مع اأرباب 

الأعمال من قبل الإدارة، ودعت عبدالهادي املقيمني واملواطنني اإىل 

التفاعـــل مع احلملة الدعوية للجنة التعريف بالإ�شالم التي اأطلقتها 

منذ فرتة حتت عنوان »الدعوة م�شوؤولية.. بلغها معانا«. 

»نسائية خيطان« تكثف دعوتها الميدانية بمحافظة الفروانية

التكافـــل والتعـــاون يخلق جمتمًعـــا مرتابًطا 

متما�شًكا، خا�شة اأن النا�ص لي�شوا �شواء، بل 

هم خمتلفون يف اأحوالهـــم واأو�شاعهم، وكل 

فـــرد بحاجـــة لالآخر حتى ي�شتقيـــم املجتمع 

ويوؤدي الدور املنوط به جتاه الأفراد.

جاء ذلك خالل الربنامج الدعوي الرتفيهي 

الـــذي اأقامتـــه جلنـــة التعريـــف بالإ�شالم– 

فرع حمافظـــة الأحمدي- مبنطقـــة الوفرة 

الزراعيـــة مبزرعـــة ريحـــان حتـــت عنـــوان 

»بالإ�شالم اآمنا.. وباحلب والأخوة جتمعنا«، 

مـــن  املهتديـــن اجلـــدد  مـــن   50 وح�شـــره 

اجلاليات الهندية وال�شريلنكية والكريلوية 

والبنغالية.

واأعرب مدير الأفـــرع ومدير احلج والعمرة 

املحامي منيف العجمي  عن �شعادته وترحيبه 

باحل�شـــور من خمتلـــف اجلاليـــات، قائاًل: 

اإن لقـــاء اليـــوم اأخوي جتمعـــت فيه خمتلف 

اجلن�شيـــات، وجت�شدت فيه معـــاين الأخوة 

واملحبـــة وامل�شاواة، فالإ�شـــالم دين امل�شاواة 

ل يفـــرق بـــني �شخ�ص واآخر،م�شـــرًيا اإىل اأن 

الإ�شـــالم عـــزز مبـــداأ الأخـــوة والتكافل بني 

الإن�شـــان واأخيه، ما جعـــل من التكافل �شمة 

من �شمات املجتمع الإ�شالمي، فال جند فيه 

مكاًنـــا لالأنا، بل الكل يتحـــرك ويعمل بروح 

اجلماعـــة والأخوة، بعيًدا عن التع�شب، فال 

يوجـــد فارق بني م�شلم واآخر ب�شبب اللون اأو 

اجلن�ص اأو اللغـــة، فالكل �شوا�شية اأمام اهلل، 

م�شرًيا اإىل اأن التقوى هي امليزان.

واأ�شـــار العجمـــي اإىل �شـــرورة األ يقت�شـــر 

عمل اخلري علـــى امل�شلم فقط، بل يجب اأن 

ميتـــد هذا اخلري اإىل غـــري امل�شلمني اأي�ًشا، 

فهـــم اإخوة لنا يف الإن�شانيـــة، وبالتايل نحن 

مطالبون بتقدمي يد العـــون وامل�شاعدة لهم، 

وهـــذا جزء مـــن عقيدتنـــا، لأن ر�شولنا ] 

بعـــث بالرحمة والرتاحـــم، وبالتايل لبد اأن 

يكـــون هذا اخللق الكرمي جزًءا من اأخالقنا، 

اقتـــداء به ]، قال تعـــاىل: {وما اأر�شلناك 

اإل رحمة للعاملني}.

ويف نهايـــة الربنامج مت تكـــرمي الفائزين يف 

امل�شابقات الريا�شية التي اأقامها الدعاة. 

»بالإ�صالم �آمنا.. وباحلب و�لأخوة جتمعنا«

احتفالية دعوية شهدتها "الوفرة الزراعية"
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لنزال نتعلم من مدر�شة العمل 

اخلريي يف الكويت باعتبارها 

موؤ�ش�شـــة عريقـــة يف احلقـــل 

التطوعي على مدار ع�شرات 

جـــت عديـــًدا  ال�شنـــني، اإذ خرَّ

مـــن رواد العمـــل اخلريي يف 

العـــامل الإ�شالمـــي، و�شنظـــل 

ونكت�شب  التجـــارب  نخو�ـــص 

اخلـــربات التـــي مـــن �شاأنهـــا 

والإمكانات،  القـــدرات  �شقل 

ومـــا هذه اخلواطـــر اإل رغبة 

�شادقة لتعميم الفائدة ون�شر 

اخلري يف ربوع جمتمعاتنا.

اأن العمـــل  علمتنـــي الدعـــوة 

بـــال مقابل اأحد اأهـــم �شمات 

الداعيـــة الناجـــح، فهي �شفة 

الأتقيـــاء،  ور�شالـــة  الأنبيـــاء 

م�شــداًقـــا لقولــــــــــه تعـــاىل: 

َوَل  َجـــَزاء  ِمنُكـــْم  نُريـــُد  {َل 

�ُشُكوًرا}، باعتبار اأن الداعية 

دائًمـــا يخالط النا�ص ويتعرف 

علـــى احتياجاتهـــم ويخاطب 

عقولهم ويعمل من اأجل تقومي 

�شلوكياتهم.

وامل�شلـــم الذي ي�شعر بر�شالته 

يف احلياة ويحمل همها جتده 

دائًمـــا يحر�ـــص علـــى العمل، 

�شواء كان دنيوياًّـــا اأو اأخروياًّا، 

انطالًقا مـــن ال�شعور باأهمية 

يف  احل�شـــاري  دوره  تاأديـــة 

اإبالغ النا�ـــص ر�شالة الإ�شالم 

باحلكمة واملوعظة احل�شنة.

لقد حثنـــا ر�شولنا الكرمي ] 

على البـــذل والعطاء واملثابرة 

يف  قـــال  عندمـــا  العمـــل  يف 

احلديث ال�شريف: »اإذا قامت 

ال�شاعة ويف يد اأحدكم ف�شيلة 

حتـــى  تقـــوم  األ  فا�شتطـــاع 

يغر�شها فليغر�شها...«، وهذه 

هـــي اأهمية العمل مهما كانت 

الظروف املحيطـــة والأخطار 

املحدقـــة، لأن العمل ال�شالح 

يف حـــّد ذاتـــه عبـــادة، �شـــواء 

قطف فاعله الثمرة بنف�شه اأم 

قطفها غريه.

والإ�شـــالم يكـــرم مـــن يعمـــل 

ويجتهد ويحر�ص على تقدمي 

اخلـــري لالآخريـــن، فالأنبيـــاء 

والر�شل كانـــوا يدعون النا�ص 

وال�شريعـــة، يف  الهدايـــة  اإىل 

الوقـــت الذي كانـــوا ميتهنون 

كاآدم  خمتلفـــة،  مهًنـــا  فيـــه 

عليـــه ال�شالم الـــذي عمل يف 

الزراعـــة، وداود عليه ال�شالم 

عليـــه  ونـــوح  احلـــدادة،  يف 

ال�شالم يف التجـــارة، وحممد 

كمـــا  الغنـــم،  رعايـــة  يف   [
اأن بع�ـــص ال�شحابـــة امتهـــن 

التجـــارة كاأبي بكـــر ال�شديق، 

و�شناعـــة الأحذيـــة ك�شعد بن 

اأبي وقا�ـــص، واخلدمة كبالل 

بـــن رباح، واخلياطـــة كالزبري 

بن العوام.. وكما قال اخلليفة 

الرا�شـــد عمـــر بـــن اخلطاب 

لأرى  اإين  عنـــه:  اهلل  ر�شـــي 

الرجل فيعجبنـــي فاأقول: األه 

حرفة؟ فـــاإن قالـــوا ل �شقط 

من عيني. 

ال نريد 
جزاء وال 

شكوًرا

�لعم��ل ب��ا مقاب��ل �أه��م 
�سمات �لد�عية �لناجح
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ر�صائل دعوية

املدير العام للجنة التعريف بالإ�شالم

جمال �ل�صطي

علمتني �لدعوة!
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مستشرق فرنسي: جوهر 
اإلسالم وعقالنيته غير 

موجودين بالفكر الغربي
ا�شتقبـــل الدكتـــور اأحمـــد الطيب، �شيـــخ الأزهر، امل�شت�شـــرق الفرن�شي 

الدكتور �شارل �شان برو الذي عر�ص خالل اللقاء اأفكاره حول الإ�شالم 

الو�شطي املعادي للفكر العلماين واحلداثة املتطرفة، ودعا اإىل القرتاب 

من جوهر الإ�شالم وعقالنيته وفكره املعتدل، والنفتاح غري املوجود يف 

الفكـــر الغربي الذي يعتقد اأنَّه املالك الوحيد للح�شارة يف العامل. واأيَّد 

الطيـــب خالل اللقاء الأفكار التي طرحهـــا امل�شت�شرق الفرن�شي، موؤكًدا 

اأَنّ مـــن دعائـــم الفكـــر يف الأزهر التوا�شـــل والنفتاح علـــى كِلّ الأديان 

واحل�شـــارات، حتى ي�شود التفاهم وال�شالم بني ال�شرق والغرب، القائم 

علـــى الحرتام املتباَدل والبُعد عن النظرة ال�شتعالئية من الغرب جتاه 

امل�شلمـــني، واألقى امل�شت�شرق الفرن�شي حما�شرة بكلية اللغات والرتجمة 

بجامعة الأزهر حول »عالقة الإ�شالم بالغرب.. حوار اأم �شدام؟«. 

خبير مصرفي: 500 بنك في 
العالم يعمل وفًقا للشريعة

ك�شـــف الدكتور حممد البلتاجي رئي�ص جمل�ـــص اإدارة اجلمعية امل�شرية للتمويل 

الإ�شالمـــي اأن عدد البنوك التي تعمل وفًقا لل�شريعة الإ�شالمية يف العامل ي�شل 

اإىل 500 بنًكا يتجاوز حجم اأ�شولها تريليون دولر يف نحو 60 دولة.

وقال البلتاجي: عدد البنوك التقليدية حول العامل التي تقدم اأن�شطة وخدمات 

م�شرفيـــة اإ�شالميـــة يبلغ نحو 320 م�شرًفا، وتبلغ حجـــم متويالتها 200 مليار 

دولر وفًقا لل�شريعة الإ�شالمية... والتمويل الإ�شالمي يقدم للعمالء وال�شركات 

الراغبـــة يف احل�شول على متويالت مل�شروعاتها و�شائـــل متويلية متعددة، منها 

امل�شاربة الإ�شالمية اأو التاأجري اأو املرابحة اأو امل�شاركة. 

ماجي حسن.. أول مسلمة 
تحكم والية أمريكية

فـــازت ماجي ح�شـــن بحكم ولية نيو هامب�شـــري الواقعة على 

ال�شاطـــئ ال�شرقي للوليـــات املتحدة الأمريكيـــة والتي كانت 

تلقب بالرئي�ص املوؤقت للحزب الدميوقراطي وزعيمة الأغليبة، 

وبذلـــك ت�شبـــح اأول م�شلمة حت�شل على مثل هذا املن�شب يف 

اأمريكا.. ولدت ماجي ح�شن يف ولية بو�شطن، وح�شلت على 

البكالوريو�ـــص مـــن جامعـــة براون يف عـــام 1980 و�شهادة يف 

القانـــون من جامعة نورث عام 1985، ودخلت عامل ال�شيا�شة 

مـــن خـــالل حماولتهـــا الأوىل للح�شول على مقعـــد مبجل�ص 

ال�شيـــوخ عـــام 2002 عن الوليـــة والتي ف�شلـــت فيها، ولكنه 

الأمـــر الـــذي كلل بالنجاح بعد عامني من هـــذا التاريخ لتظل 

باملجل�ص ثالث فرتات متتالية، حتى عام 2010 الذي خ�شرت 

فيه النتخابات و�شط اكت�شاح اجلمهوريني. 
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قلق إزاء العنف 
ضد اإلسالم 

في فرنسا
اأعـــرب املجل�ص الفرن�شي للديانة الإ�شالمية 

عـــن قلقه اإزاء مـــا اأ�شماه »ال�شـــكل اجلديد 

مـــن العنف �شد الإ�شـــالم« يف فرن�شا وذلك 

بعـــد اقتحام ن�شطاء تابعني لليمني املتطرف 

مل�شجد حتت الإن�شـــاء يف �شاحية »بواتييه« 

بو�شـــط فرن�شـــا، واأدان املجل�ـــص الذي يعد 

اأعلـــى �شلطـــة اإ�شالميـــة يف فرن�شـــا باأ�شـــد 

العبـــارات عمليـــة القتحـــام هذه..وو�شفها 

باخلطـــرية والرببريـــة وغـــري القانونيـــة، ل 

�شيما ال�شعارات املعادية لالإ�شالم وامل�شلمني 

التـــي ا�شتخدمها الن�شطـــاء والتي مل ي�شبق 

لها مثيل يف تاريخ البالد.

واأعـــرب املجل�ص عن قلقـــه العميق اإزاء هذا 

ال�شـــكل اجلديد مـــن العنف �شـــد الإ�شالم 

والـــذي يدل مرة اأخرى علـــى ا�شتعداد هذه 

الف�شائـــل اأن تهـــدد العي�ص مًعـــا والتما�شك 

الكراهيـــة  ت�شجيـــع  خـــالل  مـــن  الوطنـــي 

والنق�شـــام، وكان نحـــو 70 �شخ�ًشا يقولون 

اإنهم ينتمون لليمني الفرن�شي املتطرف اليوم 

ال�شبت قاموا باقتحام م�شجد حتت الإن�شاء 

يف منطقة بواتييه بو�شط فرن�شا.

واأعلنـــت م�شـــادر �شرطيـــة اأن جمموعة من 

ال�شبـــاب اقتحمـــوا اأعمال ت�شييـــد امل�شجد 

وو�شعـــوا على ال�شطـــح لفتات حتمل »نحن 

جيل الهوية.. ل نريـــد املزيد من املهاجرين 

من خـــارج اأوروبا ول نريد ت�شييد املزيد من 

امل�شاجد على الأرا�شي الفرن�شية«.

ومتكنت قـــوات الأمن الفرن�شيـــة من اإخالء 

امل�شجـــد بالكامـــل مـــن الن�شطـــاء قبـــل اأن 

تفتح النيابة حتقيًقـــا جنائياًّا وحتتجز ثالثة 

اأ�شخا�ص من بينهم. 

مسلمو هولندا 
أكثر تديًنا  

ك�شفـــت درا�شة هولنديـــة اأن م�شلمي اجليل 

الثاين يف هولندا اأكرث تديًنا ومت�شًكا بالدين 

الإ�شالمـــي، واأثبتت الدرا�شـــة ال�شادرة عن 

 SCP مركز التخطيط الجتماعي والثقايف

حتت عنـــوان »م�شلمـــو هولنـــدا 2012« اأن 

امل�شلمني الهولنديني يرتددون على امل�شاجد 

مرة واحد يف الأ�شبوع تقريًبا واأنهم اأ�شبحوا 

اأكرث مت�شًكا بتعاليم الدين الإ�شالمي مقارنة 

ب�شنوات م�شت.

وذكـــرت اإذاعـــة هولنـــدا العامليـــة اأن هـــذه 

الدرا�شـــة تاأتي لـــرتد العتقـــاد ال�شائد باأن 

امل�شلمني اأ�شبحوا اأقل تديًنا يف هولندا واأكرث 

ميـــاًل لتبني اأمنـــاط حياة غربيـــة، واأ�شارت 

الدرا�شـــة اإىل اأن اجليل الثـــاين من املغاربة 

اأظهر مت�شًكا اأكـــرب بالدين الإ�شالمي واأنهم 

يرتددون على امل�شاجد مرة يف الأ�شبوع على 

الأقل.

وبح�شب الدرا�شة فقد ارتفعت ن�شبة ال�شباب 

املرتدديـــن على امل�شاجد بـــني عامي 1988 

و2011 مـــن 9 اإىل 33 % بني الأتراك ومن 

23 اإىل 35 % بني املغاربة.

كمـــا بينـــت الدرا�شـــة اختالًفـــا يف ن�شبـــة 

الأ�شخا�ـــص املتدينني بني اجلاليتني املغربية 

والرتكيـــة اللذيـــن ميثـــالن اأكـــرب اجلاليات 

امل�شلمـــة يف هولنـــدا، ففـــي هولنـــدا يعي�ص 

حوايل 350 األف �شخ�ًشا من اأ�شول مغربية، 

مقارنـــة بحـــوايل 450 األـــف �شخ�ًشـــا مـــن 

اأ�شـــول تركية، اإل اأن ن�شبـــة التدين ارتفعت 

بني �شفـــوف املغاربة، خ�شو�ًشا اأبناء اجليل 

الثـــاين الذي ولد وتربى ق�شم كبري منهم يف 

هولندا.

جتـــدر الإ�شـــارة اإىل اأن اأعـــداد امل�شلمني يف 

هولندا تبلغ بح�شب املركز القومي لالإح�شاء 

CBS حوايل 825 األف م�شلم غالبيتهم من 
اأ�شول تركية ومغربية.  
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بعد اجتمـــاع طويل ومزدحم مع 

الدعـــاة وامل�شوؤولـــني والإداريني 

يف جلنة التعريف بالإ�شالم التي 

ل ينقطـــع عملهـــا اأبـــًدا، انتهى 

العمل يف �شاعـــة متاأخرة واأردنا 

اأن نذهـــب اإىل بيوتنـــا وقبل اأن 

نخـــرج مـــن اللجنـــة جـــاء اإلينا 

رجـــل اأمريكي، قلنـــا له: خرًيا.. 

ماذا تريد؟ قـــال: اأريد اأن اأ�شاأل 

عـــن الإ�شـــالم، رحبنا بـــه وقلنا 

له تف�شـــل، ورجعنا مـــرة اأخرى 

اإىل  اللجنـــة، وجل�شنـــا وجل�ـــص 

جميـــع الإخـــوة مع هـــذا الرجل 

الأمريكي.

قلت: ملاذا ت�شـــاأل عن الإ�شالم؟ 

قـــال: جئـــت للتـــو اإىل الكويـــت 

وكنت طوال حياتي يف الوليات 

املتحـــدة الأمريكيـــة.. وكنت قد 

راأيت يف املنام واأنا �شغري ال�شن 

روؤيا تتكرر عليَّ با�شتمرار تتمثل 

يف روؤيتي ملنطقة ا�شمها »مكة«، 

وهذه املنطقة مل اأ�شمع بها، ومل 

يحدثنـــي اأحـــد عنها مـــن قبل، 

فكنـــت اأ�شاأل جدتـــي الن�شرانية 

قائاًل: ماذا تعني مكة؟ واأين تقع؟ 

قالـــت يل: هذه بـــالد امل�شلمني 

فيهـــا مقد�شاتهم ويحجون اإليها 

ويزورونها.

هذا ال�شخ�ص حدث نف�شه قائاًل: 

لبـــد اأن اأبحث عن هذه املنطقة 

التـــي اأراها يف منامـــي، وكربت 

والتزمت بدينـــي وحر�شت على 

الذهـــاب اإىل الكني�شـــة، ولكنني 

كنـــت اأبحث عـــن اإجابات وردود 

وا�شتف�شـــارات  كثـــرية  لأ�شئلـــة 

عديدة كانت جتول يف خاطري، 

ولكـــن مل يجبنـــي عليها اأحد يف 

الكني�شـــة، فـــازددت حـــرية بعد 

ـــا بعد هم، واأردت اأن  حرية وهماًّ

يجيبني اأحـــد على هذه الأ�شئلة 

وتلـــك ال�شتف�شـــارات فلم اأجد 

اإجابـــات وافية لهـــا.. وملا بلغت 

الثالثني مـــن عمري رفعت يدي 

وطلبـــت مـــن ربـــي اأن ي�شتجيب 

لدعائـــي واأن يدلني على طريق 

يقربنـــي اإليـــه، ومازالت مكة يف 

قلبي واأعرف مكانها واأعلم ماذا 

يفعل امل�شلمون فيها؟ ولكنني مل 

اأ�شلم بعد.

لقـــد كنا ن�شتمع جميًعا باإن�شات 

لهـــذا الرجـــل الأمريكـــي حيث 

يقـــول: دعـــوت اهلل اأن يقربنـــي 

اإىل طريـــق يقربنـــي اإليـــه، ورن 

جر�ص الهاتف ورفعت ال�شماعة 

فقـــال يل اأحـــد الأ�شخا�ص اأنت 

الع�شكريـــة،  للخدمـــة  مطلـــوب 

قلت: ل باأ�ص لكن اأين؟ قال يل: 

يف الكويـــت.. واأغلقـــت �شماعة 

الهاتف وقلـــت لنف�شي لقد اأراد 

اهلل اأن ي�شتجيـــب دعائـــي واأراد 

اأن يقربنـــي اإىل مكـــة الواقعـــة 

يف جزيـــرة العـــرب وامل�شلمني.. 

بعـــد ذلك حزمت حقائبي وحان 

موعد ال�شفر وجئت اإىل الكويت 

والتحقـــت باملع�شكـــر يف جنوب 

الكويـــت، كنت يف املع�شكر اأ�شاأل 

عـــن الإ�شـــالم حتـــى اأر�شـــدين 

البع�ـــص اإىل الذهـــاب اإىل جلنة 

ا�شمها جلنة التعريف بالإ�شالم، 

واحلمد هلل و�شلـــت اإىل اللجنة 

وجئت لأ�شاأل عن الإ�شالم.

بداأنـــا ن�شرح له معنـــى التوحيد 

وال�شهادتـــني والإميـــان بالقراآن 

واإفراد العبـــادة هلل وحده، وبعد 

اأن انتهيت من كالمي معه قلت: 

ا على الدخول يف  اأمازلـــت م�شراًّ

الإ�شالم، قـــال: واهلل ما جئتكم 

يف اللجنـــة اإل واأنـــا م�شـــر على 

الدخـــول يف الإ�شـــالم، قـــال له 

الإخـــوة: اأتريـــد اأن ت�شلـــم الآن؟ 

قـــال: نعـــم علمـــوين واأنطقوين 

ال�شهادتني، واأخـــذ الرجل يردد 

اأحـــد الدعـــاة ال�شهادتني:  وراء 

اأ�شهـــد األ اإله اإل اهلل واأ�شهد اأن 

حممـــًدا ر�شـــول اهلل، لقد قالها 

من كل قلبه ولقد تاأثر احل�شور، 

فمنهـــم من دمعـــت عيناه ومنهم 

من قـــام يعانقـــه ومنهم من كرب 

ومنهم من فـــرح وا�شتب�شر.. اأي 

نعمة هذه! 

هنـــاك م�شـــروع ا�شمـــه م�شروع 

»كفالة الدعاة«، حيث تقوم جلنة 

التعريف بالإ�شـــالم بالدعوة يف 

جميع الأماكـــن.. و�شوف يجزي 

اهلل خـــري اجلـــزاء مـــن ي�شاهم 

يف هذا امل�شـــروع لن�شر الإ�شالم 

بـــني غري امل�شلمـــني من خمتلف 

اجلن�شيات. 

إسالم 
أمريكي!

ر�أيت مكة يف �ملن��ام 
فقادتن�ي �لر�ؤي�ا �إلى 

�لإ�س����ام
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كثـــــــريون ل يعرفـــــــون �إل �لقليـــــــل عن 

جلنة �لتعريـــــــف بالإ�صالم، ول يدرون 

طبيعـــــــة عملها �ملوؤ�ص�صي ول ما يبذله 

�لعاملـــــــون فيها من جهـــــــود جبارة يف 

�لدعـــــــوة �إىل ديـــــــن �هلل عـــــــز وجل، ويف 

تاأهيل �ملهتدين �جلـــــــدد و�لعمل على 

حـــــــل مـــــــا يو�جههـــــــم من م�صـــــــكالت.. 

»�لب�صـــــــرى« �لتقت نائـــــــب �ملدير �لعام 

للجنـــــــة م.عبد�لعزيـــــــز �أحمد �لدعيج 

و��صرتجعـــــــت معـــــــه ذكريـــــــات م�صـــــــو�ر 

»�لتعريـــــــف بالإ�صـــــــالم« يف �لكويـــــــت.. 

�لن�صاأة و�لبد�يـــــــة، ثم �لعمل �ملوؤ�ص�صي 

و�لتخطيـــــــط �لدعـــــــوي و�لإد�ري، ثم 

�لنجاحات �ملتالحقة، كما عر�صت معه 

للروؤى �مل�صتقبلية لعمل �للجنة وغري 

ذلك من �ملو�صوعات ذ�ت �ل�صلة.. 

فكان هذ� �حلــــو�ر.

• يف �لبد�يـــــــة نريد �أن نعطي للقارئ �لكرمي 
�صورة مب�صطة عن جلنة �لتعريف بالإ�صالم 

وطبيعة عملها.

جلنة التعريف بالإ�شالم من اللجان الفاعلة 

واملوؤثـــرة على م�شتوى دولة الكويت، بل على 

امل�شتوى العربي والإ�شالمـــي، والعمل الذي 

تقـــوم به هـــو تعريف غري امل�شلـــم بالإ�شالم 

وتوعية اجلاليات امل�شلمة، اأما الهداية فهي 

مـــن رب العاملني، فنحن علينا بذل الأ�شباب 

فقـــط، ففـــي نهايـــة حقبـــة ال�شبعينيات من 

القـــرن املا�شي وفـــد اإىل الكويـــت كثري من 

اجلاليـــات مـــن �شتى اأنحاء العـــامل فقام ثلة 

من الرعيل الأول باإن�شاء »مدار�ص اجلمعة«، 

وكان مقرهـــا جممع املثنـــى، لتعليمهم اللغة 

العربيـــة وتعريفهم عـــادات وتقاليد وثقافة 

املجتمـــع الكويتي باعتبـــاره جمتمًعا م�شلًما 

ثم انتقل العمل اإىل جممع الأوقاف مبنطقة 

ال�شرق، حيث قام الإخوة با�شتئجار �شقة اإل 

اأنهـــا مل تكن كافية، حيـــث تطور العمل مرة 

اأخرى، وبالتايل اأ�شبحت هناك حاجة لعمل 

مقر وبناء عمل موؤ�ش�شي فتم اختيار م�شجد 

ا للجنـــة التعريف  املـــال �شالـــح ليكون مقـــراًّ

بالإ�شالم. 

• من �أبرز �ملوؤ�ص�صني للجنة يف تلك �لفرتة؟

عندما نذكر جلنة التعريف بالإ�شالم يتوارد 

اإىل خاطرنا اخلريون من اأبناء هذا الوطن، 

واأ�شحـــاب الفكر الذيـــن كان لهم ف�شل بعد 

اهلل عز وجل يف تاأ�شي�ص هذا ال�شرح، وعلى 

راأ�شهـــم ال�شيـــخ م�شعـــل ال�شبـــاح، وال�شيخ 

اأحمد �شعد اجلا�شـــر، وال�شيخ نادر النوري، 

وال�شيـــخ الدكتـــور �شعد املر�شفـــي، وال�شيخ 

عبدالوهاب �شالـــح ال�شايع، وال�شيخ �شالح 

الرا�شـــد وال�شيـــخ عود اخلمي�ـــص، وغريهم 

ممن كانت لهم اللم�شات املباركة التي ن�شهد 

منها اليوم جلنة التعريف بالإ�شالم، وعديد 

من املوؤ�ش�شات واللجان اخلريية.

نائب �ملدير �لعام للجنة �لتعريف بالإ�صالم 

عبد�لعزيز �لدعيج لـ »�لب�صرى«:

لهذه األسب�اب..
ما بعد اإلس�الم 
أصعب مراحل الهداية
حو�ر: حممود بكر
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• ماذ� عن �لأهـــــــد�ف �لتي قامت من �أجلها 
جلنة �لتعريـــــــف بالإ�صالم و�لتـــــــي �صاغها 

�ملوؤ�ص�صون عند �لتاأ�صي�س؟ 

اختـــار الإخـــوة املوؤ�ش�شـــون جمموعـــة مـــن 

الأهـــداف جتعـــل من هـــذه اللجنـــة املباركة 

جلنة رائـــدة متميزة يف عملهـــا لي�ص حملياًّا 

فقـــط، ولكن على م�شتـــوى اخلليج واملنطقة 

العربيـــة، وميثـــل التعريـــف بالإ�شـــالم لغري 

امل�شلمـــني الهدف الرئي�ص الـــذي قامت من 

اأجلـــه، اإىل جانب اأهـــداف اأخرى مثل تعليم 

اللغـــة العربية لغـــري الناطقني بهـــا، ورعاية 

املهتدين اجلـــدد، وتقدمي الدعـــم والرعاية 

للجاليات امل�شلمـــة، وعمل �شراكة جمتمعية 

مـــع املواطنني واملقيمني للم�شاركة يف القيام 

بواجب دعوة غري امل�شلمني..

• مـــــــا �ملنطلق �لـــــــذي تنطلق منه �للجنة يف 
دعوتها لغري �مل�صلمني؟ 

الكويـــت بلد دينهـــا الر�شمي هـــو الإ�شالم، 

ويديـــن اأبنـــاوؤه بـــه، وبالتـــايل يجـــب علينـــا 

كم�شلمني يف دولة م�شلمة اأن نعطي  لالآخرين 

من غري امل�شلمني الفر�شة للتعرف على دين 

الإ�شالم، وذلك من منطلق قوله تعاىل: {اْدُع 

�َشنَِة  ْكَمِة َوامْلْوِعَظِة احْلَ اإِىِل �َشِبيـــِل َربَِّك ِباحْلِ

ْح�َشُن}.. واحلمد هلل 
َ
َوَجاِدلُْهم ِبالَِّتي ِهـــَي اأ

اأن الرفـــق يف الدعـــوة مـــن خـــالل احلكمة 

واملوعظـــة احل�شنـــة والبعـــد عـــن اجلـــدال 

والتنظري اأهـــم اأ�شاليبنا الدعويـــة، وال�شيء 

املهم يف هذا هو اتباع الهدي القراآين والنور 

النبـــوي يف الدعـــوة اإىل اهلل.. اإن كثرًيا من 

غري امل�شلمني على م�شتوى العامل ل يعرفون 

الإ�شـــالم، وهـــذه من امل�شاكل التـــي نعانيها، 

لأن النا�ـــص ل يعرفون من نحـــن، وهنا يبداأ 

دورنا.

• هل ينتهي دور �للجنة بعد دخول �ل�صخ�س 
لالإ�صالم؟ 

 هـــذا هـــو اجلانـــب ال�شعـــب مـــن عمـــل 

اللجنـــة، فمرحلة دخـــول ال�شخ�ص الإ�شالم 

هـــي اجلانـــب ال�شهل، حيث لبـــد اأن تتبعها 

خطـــوات اأخـــرى حتتوي على جهـــود كبرية، 

اإذ تبـــداأ الرعايـــة الجتماعيـــة والثقافيـــة 

وال�شرعية للمهتدي اجلديد، فرعاية املهتدي 

اجلديـــد اأحد اأهم اأهـــداف اللجنة، حتى ل 

يكـــون عر�شة للتيـــارات البديلة البعيدة عن 

الإ�شالم و�شماحته وو�شطيته، ولذلك فنحن 

نقوم بالدورات والدرو�ص واملحا�شرات وفق 

مناهـــج مدرو�شـــة ودعاة معلمـــني يتحدثون 

بنف�ص لغات املهتدين اجلدد. 

• هـــــــل هناك بر�مج ي�صتطيـــــــع �ملجتمع من 
خاللها �لتفاعل مع عمل �للجنة؟ 

ر�شالتنـــا لـــكل م�شلم اأن يعتـــرب نف�شه داعية 

باأخالقـــه ومعامالته واأ�شلوبـــه الراقي عند 

التعامـــل مـــع غـــري امل�شلم، ويتجنـــب الأمور 

الدينيـــة املختلـــف فيهـــا، وكذلـــك اخلالف 

التعامـــل  اإىل  بحاجـــة  فنحـــن  ال�شيا�شـــي، 

الراقـــي، و�شـــوف يجـــد امل�شلـــم ال�شتجابة 

والقبول من الطرف الآخر.

8 منتديات ثقافية ح�ضارية 
يوية على ضيوية على ضيوية على  ضرق �آ�ضرق �آ� رق �آ�ضرق �آ�ض ضل�ضل� للجاليات �

�أر�ض �لكويت

ًؤوليتنا جميًعا.. ؤوليتنا جميعا.. ؤوليتنا جميًعا..  ؤوليتنا جميعضوؤوليتنا جميعضو ضولدعوة م�ضولدعوة م� �
رضرضر�كة �أحـد �أهــد�ف  ضل�ضل� و�

�للجنــــة.. 
نــة ضنــة ضنــة  ضحل�ضحل� و�لقــدوة و�لأخالق �

�أقوى طرقهـــا! 

 منتديات ثقافية ح�ضارية 
يوية على 

ا.. 

آخرين الآخرين الآخرين  أن نعطي  لاأن نعطي  لالأن نعطي  لالأن نعطي  ل أن نعطي  للمة  أن نعطي  لاأن نعطي  لأن نعطي  للمة  أن نعطي  لاأن نعطي  للمة  لمني يف دولة م� ود كبرية، كم� رى حتتوي على جه أخاأخأخ أخوات  أخاأخأخوات  أخاأخوات  خط
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لقـــد قامت اللجنة هـــذا العام بحملة دعوية 

تعد الأكـــرب يف تاريخها وتهدف اإىل اإ�شراك 

املجتمـــع يف العمـــل الدعوي الـــذي تقوم به 

اللجنـــة، وبنـــاء �شراكة قوية بـــني املواطنني 

واملقيمني من ناحية وبينهم وبني اللجنة من 

ناحية اأخـــرى، ولذلك اأ�شمينـــا تلك احلملة 

»الدعـــوة م�شوؤوليـــة.. بلغها معانـــا«، فالكل 

مدعو اإىل امل�شاهمة يف الدعوة اإىل اهلل عز 

وجل، فلي�ص هـــذا الأمر مقت�شًرا على عمل 

جلنـــة التعريـــف بالإ�شالم فقـــط، فاملعاملة 

احل�شنـــة والإخال�ـــص يف العمـــل وم�شاعدة 

الآخريـــن  وجـــه  يف  والبت�شـــام  الآخريـــن 

وموا�شاتهـــم م�شلمـــني اأو غـــري م�شلمـــني... 

كل هذه الأمـــور دعوة اإىل اهلل عز وجل، بل 

قـــد يكون لها تاأثـــري  اأقوى من تاأثري الدعوة 

املبا�شـــرة، حيث متثـــل تلك الأفعـــال الوجه 

احل�شـــاري لديننـــا ودعـــوة مـــن دون بـــذل 

جمهود، وبالتايل فالبد من حتمل اجلميع 

امل�شوؤولية وال�شراكة يف الدعوة.

• بو�صفكم �إحدى �ملوؤ�ص�صات �لدعوية �لتي 
�كت�صبت م�صاحة كبرية يف �لعمل �لدعوي.. 

كيف يتم �لتخطيط لهذ� �لعمل؟  

الت�شعينيـــات  بدايـــة  منـــذ  اللجنـــة 

تعتمـــد الفكـــر ال�شرتاتيجي كاإحدى 

فهنـــاك  املوؤ�ش�شـــي،  العمـــل  اأدوات 

خطـــة �شنويـــة تت�شمـــن عديـــًدا من 

الأهـــداف، ومعايـــري حتقيـــق تلـــك 

الأهـــداف، وكذلك حتديـــد العمل 

الإدارات والأفـــرع، ولقـــد  داخـــل 

تبنـــت اللجنـــة يف عملهـــا هدًفـــا 

يف  التخ�ش�ـــص  هـــو  اأ�شا�شياًّـــا 

وتطويـــر  بالإ�شـــالم،  التعريـــف 

الو�شائـــل الدعوية، وتاأهيل الكوادر الدعوية 

املتخ�ش�شة يف دعوة غري امل�شلمني، وتطوير 

دعـــاة التعريـــف... وغري ذلك، كمـــا قامت 

اللجنـــة باإن�شـــاء ال�شـــركات الوقفيـــة التـــي 

تـــوؤدي دوًرا جمتمعياًّا فاعـــاًل داخل املجتمع 

من خـــالل اخلدمات املختلفة، مثل التطوير 

والتدريب، وتكنولوجيـــا املعلومات، والدعوة 

الإلكرتونية، والدعاية والإعالن، ومن ناحية 

اأخـــرى البتكار والتجديد يف املجال الوقفي 

ووقف    �شركات على خدمة الدعوة والعمل 

اخلريي الذي تقوم به اللجنة.

• ما دور �للجنة يف رعاية �جلاليات �مل�صلمة 
يف �لكويت؟ 

هـــذه اجلاليـــات امل�شلمـــة حم�شوبـــة علـــى 

املجتمـــع الكويتـــي، حيـــث اإنها تديـــن بدين 

الدولـــة، وبالتـــايل فالـــدور التوعـــوي لهـــا 

مطلـــوب بـــل هو �شـــرورة، خا�شـــة يف حالة 

اختـــالف العـــادات والتقاليد، فمـــا يحدث 

 ي�شرنا نحـــن امل�شلمني، فالأوىل 
ً
منهم خطاأ

ت�شحيـــح م�شـــار تلك اجلاليـــات، خا�شة اأن 

بع�شهـــم له خلفية ثقافية تختلف عن طبيعة 

املجتمع الكويتي، ونحن الآن ب�شدد تاأ�شي�ص 

8 منتديات ثقافية ح�شارية لهذه اجلاليات، 

وهدفنـــا توعيتهم بالإ�شالم وتب�شيط مبادئه 

ومفاهيمه الو�شطية.

واللجنة تقوم بدور كبري يف رعاية اجلاليات، 

وهذا الدور ح�شـــاري واإن�شاين اأكرث من اأي 

�شـــيء اآخـــر، فاللجنة حري�شـــة على توطيد 

العالقـــات التاريخيـــة والثقافية بني الكويت 

وال�شعـــوب الأخرى، واإبراز الدور احل�شاري 

لدولة الكويـــت، خا�شة الدور اخلريي الذي 

تقوم بـــه يف كل اأنحاء العـــامل، فالكويت لها 

د قامت اللجنة هـــد قامت اللجنة هـــد قامت اللجنة ه ـــلقـــلق

ـــربتعد الأكـــربتعد الأكـــرب يف تاريخها وتهدف 

ع يف العمـــع يف العمـــع يف العم ـــاملجتمـــاملجتم

اء �شراكة قوية بـــاء �شراكة قوية بـــاء �شراكة قوية ب ـــة، وبنـــة، وبن ة، وبنـــة، وبنـــ ـــاللجنـــاللجن

واملقيمني من ناحية وبينهم وبني اللجنة من 

رى، ولذلك ـــرى، ولذلك ـــرى، ولذلك  ـــأخـــأخ أخاأخا ناحية 

ؤوليشوؤوليشوؤولي شووة م�شووة م� وة م�ـــوة م�ـــ ـــ»الدعـــ»الدع

اهمة يف الدعوة شاهمة يف الدعوة شاهمة يف الدعوة  إىل امل�اإىل امل�شإىل امل�شإىل امل� إىل امل�مدعو  إىل امل�مدعو 

ذا الأمر مقت�ـــذا الأمر مقت�ـــذا الأمر مقت� ـــ هـــ ه صوجل، فلي�صوجل، فلي�ص

ف بالإ�ـــف بالإ�ـــف بالإ� ـــة التعريـــة التعري ة التعريـــة التعريـــ ـــجلنـــجلن

ة والإخال�ـــة والإخال�ـــة والإخال� ـــنـــن نشنش شاحل�شاحل�

والبت� واـــن  واـــن  ن  ـــالآخريـــالآخري

شم م�شم م�ش م م�ـــم م�ـــ ـــاتهـــاته اتهشاتهش شوموا�شوموا�

ور دعوة ـــور دعوة ـــور دعوة  ـــكل هذه الأمـــكل هذه الأم

أثاأثاأث اد يكون لها تاد يكون لها ت د يكون لها تـــد يكون لها تـــ ـــقـــق

رة، حيث متثـــرة، حيث متثـــرة، حيث متث ـــاملبا�شـــاملبا�ش

اري لديننشـــاري لديننشـــاري لدينن شـــاحل�شـــاحل�

جمهود، وبالتايل فالبد من حتمل اجلميع 

ؤولية وال�شراكة يف الدعوة.شوؤولية وال�شراكة يف الدعوة.شوؤولية وال�شراكة يف الدعوة. شوامل�شوامل�

• بو�صفكم �إحدى 
صبت م�صبت م� بت م�صبت م�ص صكت�صكت� �

كيف يتم �لتخطيط لهذ

من منـــة  منـــة  ة  ـــاللجنـــاللجن

د الفكـــد الفكـــد الفك ـــتعتمـــتعتم

العم العمأدوات  العماأدوات  أدوات 

شة �شة � ة �ـــة �ـــ ـــخطـــخط

داف، ومعايـــداف، ومعايـــداف، ومعاي ـــالأهـــالأه

داف، وكذلك حتديـــداف، وكذلك حتديـــداف، وكذلك حتدي ـــالأهـــالأه

الإدارات والأف الإدارات والأفـــل  الإدارات والأفـــل  ل  ـــداخـــداخ

ت اللجنـــت اللجنـــت اللجن ـــتبنـــتبن

شا�شا�ش ا�شا�ش شأ�شأ� أ�اأ�ا

التعري

�لهد�ي��ة م��ن رب �لعاملني �علين��ا بذل �لأ�سب��اب فقط 
��حلكمة ��ملوعظة �حل�سنة ��لبعد عن �جلد�ل ��لتنظري 

�أهم �أ�ساليبنا �لدعوية!

دخ��ول �ل�سخ���ص يف �لإ�س��ام �جلانب �ل�سه��ل من عمل 
�للجنة ��ل�سعوبة تاأتي يف مرحلة ما بعد �لإ�سام 
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ب�شمـــات خرييـــة واإن�شانيـــة يف كل دول العامل، وهـــذا الدور وا�شح 

للقا�شي والداين.

 مـــن ناحية اأخرى تقـــوم اللجنة برعاية املوؤمتـــرات وامللتقيات التي 

تقيمهـــا اجلاليـــات املختلفة واآخرهـــا ملتقى »الوفاء لبلـــد العطاء« 

للجاليـــة ال�شريلنكيـــة، حيـــث ح�شـــره وزيـــر العـــدل ال�شريلنكـــي 

وال�شفـــراء وكبـــار رجال العمل اخلريي يف الكويـــت، واأقيم بامل�شجد 

الكبري، و�شاركت اللجنة فيه بقوة من خالل دعاتها، واملعر�ص الذي 

قامـــت به، كما نظمت اللجنة اأي�ًشا كثـــرًيا من الأن�شطة والفعاليات 

للجاليـــات املختلفة على اأر�ص الكويت واآخرها ملتقى »حالل« الذي 

اأقامته اجلالية التاميلية وح�شره عدد كبري من غري امل�شلمني.

وتقدم اللجنة الدعم املادي واملعنوي لأبناء هذه اجلاليات، �شواء من 

خـــالل رحالت العمرة املختلفة، اأو من خالل املخيمات الطبية التي 

تقام باأفرع اللجنة، اأو من خالل م�شروع اإفطار ال�شائم، اأو من خالل 

الدورات ال�شرعية اأو التعاون مع ال�شفارات املختلفة وتقدمي اأ�شكال 

الدعم والرعاية لها.

ا �مللتقى �لأوروبي للم�صلمني  • تقيم جلنة �لتعريف بالإ�صالم �صنويًّ
�جلدد.. ما �لهدف من هذ� �مللتقى؟ 

الفكـــرة جاءت مـــن حر�ص اللجنة علـــى تو�شيع دائـــرة التوا�شل مع 

املراكـــز الإ�شالميـــة لن�شر الإ�شالم باملنهـــج الو�شطي املعتدل، وذلك 

مـــن خـــالل الفعاليات والنـــدوات التـــي تنظمها اللجنـــة با�شتمرار، 

وهـــذا امللتقى يحتوي على عدة دورات للوفد الأوروبي من امل�شلمني 

اجلـــدد حول عديد من الأمـــور الدعوية وال�شرعيـــة والتنموية عند 

دعوة الآخرين لالإ�شالم، وما ال�شبل التي لبد للم�شلمني اجلدد من 

مراعاتهـــا لتاأهلهـــم للدعوة يف اأوطانهم بطريقـــة ح�شارية من واقع 

املبادئ الإ�شالمية.

وهـــذا املوؤمتـــر ي�شارك فيـــه �شنوياًّا نخبـــة من العلمـــاء وكبار رجال 

العمل اخلريي اأمثـــال العم الفا�شل يو�شف ال�شميط ورئي�ص اللجنة 

ال�شت�شاريـــة العليـــا للعمل علـــى ا�شتكمال تطبيق اأحـــكام ال�شريعة 

الإ�شالمية الدكتور خالد املذكور، ورئي�ص الهيئة اخلريية الإ�شالمية 

الدكتـــور عبـــداهلل املعتـــوق واملدير العـــام جلمعية النجـــاة اخلريية 

حممـــد اإ�شماعيل الأن�شـــاري، ورئي�ص جمل�ـــص اإدارة جلنة التعريف 

بالإ�شـــالم في�شـــل الزامل، واملديـــر العام للجنة التعريـــف بالإ�شالم 

جمـــال ال�شطي وغريهم، كما يح�شره اأي�ًشا نخبة من العلماء اأمثال 

الدكتور طـــارق ال�شويدان والدكتور مو�شى اجلوي�شر، بالإ�شافة اإىل 

عديـــد من العلماء البارزين مـــن خارج الكويت مثل الدكتور عبداهلل 

حكيـــم والداعيـــة ال�شيخ حممد ال�شريف والداعيـــة حممد ال�شايف 

والداعية اإميان كوفل�ص.

• ر�أينا جتربتكم �لناجحة يف �ملر�كز �لثقافية كمركز �لوعي لتطوير 
�لعالقات �لعربية -�لغربية ومركز تايز للتو��صل �حل�صاري و�ملركز 

�لثقايف �لكويتي- �لفلبيني.. فما �جلديد �لذي �صتقدمه �للجنة 

للجاليات؟ 

هناك فكر جديد داخل اللجنة يقوم على عمل منتديات تكون خا�شة 

بـــكل جالية ح�شب لغتها، ويقـــوم املنتدى على اأمور اأ�شا�شية منها اأن 

يفهـــم بع�شنا بع�ًشا )م�شلمني وغري م�شلمني( واأن نعي�ص ب�شالم مًعا 

من خالل العي�ص امل�شرتك، واأن جنعل من اللغة مدخاًل للتو�شل اإىل 

�شيغـــة ح�شارية وثقافيـــة ومعرفية لتعزيز مبـــداأ التعارف والتبادل 

احل�شاري والثقايف.

نحـــن ن�شعى من خالل تلك املنتديات اإىل حتقيق هدف اأ�شمى وهو 

التو�شـــل اإىل نقطة م�شرتكة يف تبادل املعارف والثقافات واخلربات 

الإن�شانيـــة، فنحـــن نلحظ اأن بع�ص من جـــاءوا من جمتمعات اأخرى 

تختلـــف عـــن جمتمعنا الإ�شالمي يكون عندهـــم كثري من ال�شبهات، 
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م�شاعـــدة اأبناء اجلاليـــة املاليالية املوجودة 

يف الكويـــت، وتفعيل مبداأ احلـــوار والتبادل 

الثقـــايف واملعريف بـــني اأبناء هـــذه اللغة من 

ناحيـــة وبني التوا�شـــل احل�شاري بني ثقافة 

اأبنـــاء هذه اللغـــة والثقافـــة الإ�شالمية التي 

ميثلها املجتمع الكويتي.

• كيف تف�صر حالة �لعد�ء لالإ�صالم، خا�صة 
يف و�صائل �لإعالم �ملختلفة؟ 

جزء كبري من عداء غري امل�شلمني للم�شلمني 

اأنهـــم ل يعرفـــون الإ�شـــالم ول ثقافتـــه يف 

التعامـــل مـــع الآخـــر، الإ�شالم ديـــن تعارف 

وتاآلـــف، فنحـــن يف اللجنـــة نتعامـــل غـــري 

امل�شلمـــني مـــن خالل دعاة يتحدثـــون بنف�ص 

اللغة التي يتحدث بها غري امل�شلم، ول يبادر 

الداعية بدعوة غري امل�شلم مبا�شرة بل تكون 

هناك جل�شة تعارف وقد متتد اإىل جل�شات، 

فالآخـــر يجهـــل يف الغالب مـــن نحن ولذلك 

نكون حري�شني على تو�شيل ر�شائل النطباع 

الأول له عن الإ�شـــالم و�شماحته، ورفقه يف 

التعامل مع الآخر.

• �لبع�ـــــــس ي�صـــــــيء �إىل �لإ�صالم من حيث ل 
يدري.. كيف ترون ذلك؟ 

ذات مـــرة قال بروفي�شور مـــن اإحدى الدول 

الغربيـــة: كيف اأرى �شخ�ًشا يدعي اأنه م�شلم 

ويلب�ص لبا�ـــص الإ�شالم يف اأماكـــن كالبارات 

مثـــاًل، معنـــى هذا اأنـــه هنـــاك م�شكلة لدى 

امل�شلمـــني؟ فكان ردي عليه بـــكل ب�شاطة اأن 

هذا ال�شخ�ص يت�شرف من منطلق �شخ�شي، 

ولي�ـــص منطلـــق عقـــدي، وبالتـــايل م�شكلته 

م�شكلـــة �شخ�شيـــة ل عالقـــة للديـــن بهـــا، 

ا ولي�ص كلهم  وامل�شلمـــون اأعدادهم كبرية جداًّ

ملتزمـــني، ومن يخالف اأوامر الإ�شالم يعترب 

م�شلًما عا�شًيا ول يجوز اأن نن�شب فعله اإىل 

الإ�شالم.

• مـــــــاذ� عن �أبرز ق�ص�س �إ�صهار �لإ�صالم �لتي 
�أثرت يف �ملهند�س عبد�لعزيز �لدعيج؟ 

اأحـــد الأ�شخا�ـــص يعمـــل طبيًبا غـــري م�شلم 

ولـــه مكانة طيبة على م�شتوى دولة الكويت، 

ا جعلني  دار بينـــي وبينـــه نقا�ص ب�شيط جـــداًّ

منده�ًشـــا! �شاألته اأ�شئلـــة ب�شيطة ووجدته ل 

يعرف �شيًئا عن الإ�شالم، اإذا ل ميثل الإ�شالم 

بالن�شبـــة لـــه اإل امل�شجد و�شهـــر رم�شان اأو 

احلج، قلـــت له: هذه عبـــادات يف الإ�شالم، 

ولي�شـــت كل الإ�شـــالم، و�شبحان اهلل جل�شت 

معـــه ن�شف �شاعة فقـــط، عرفته خاللها ما 

الإ�شـــالم وما التوحيد، وكيـــف تكون عالقة 

ال�شخ�ـــص بـــرب العاملـــني، فقـــال يل: كنت 

اأمتنـــى لو اأن اأحًدا اأخـــربين بهذه املعلومات 

منذ خم�ـــص �شنوات، وهو تاريخ جميئي اإىل 

الكويت، وذلـــك لأنه بداأ يفهم عقيدة امل�شلم 

وينظر لالإ�شالم ب�شورة راقية. 

�لتخ�س�ص �تطوير �لو�سائل 
�لدعوية �تاأهيل �لكو�در ��لبتكار 

يف �ملجال �لوقفي.. �أبرز �خلطط 
�ل�سرت�تيجية

ة املاـــة املاـــة املاليالية املوجودة  اك م�شكلة لدى ـــاك م�شكلة لدى ـــاك م�شكلة لدى ـــأبناء اجلاليـــأبناء اجلالي ـــه هنـــه هن ه هنـــه هنـــ ـــأنـــأن أناأنا أنى هذا  أنى هذا  ى هذا ـــى هذا ـــ ـــ، معنـــ، معن ـــالمثـــالمثـــاًل أبناء اجلالي

ت، وتفعيل مبدـــت، وتفعيل مبدـــت، وتفعيل مبد ـــيف الكويـــيف الكوي

ايف واملعريف ب الثق

أبناء اجلالياأبناء اجلاليأبناء اجلالي دة ـــدة ـــدة  ـــاعـــاع اعشاعش شم�شم�

وهـــذه متثـــل عوائـــق بيننـــا وبـــني اأ�شحاب 

الديانات الأخرى، ويرجـــع ذلك اإىل و�شائل 

الإعـــالم، فهـــي تعمـــل علـــى تاأ�شيـــل هـــذا 

اخلـــالف وتلك ال�شبهـــات، ويف النهاية نحن 

ن�شبـــح ال�شحية، فتكون النظـــرة اإلينا على 

اأننا اأعداء، حتى ولو مل نخطئ يف حقهم.

 لقـــد بداأنا بالفعـــل يف تلك املنتديات ونحن 

على و�شـــك النتهاء منها متاًما مثل املنتدى 

املاليايل- من لغات الهند- الذي يهدف اإىل 
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ولـــد املح�شـــن اأحمد عبـــداهلل اأحمد الفهد 

يف عـــام 1325هـ املوافق لعـــام 1907م، يف 

طقـــة القبلة بدولة الكويـــت، ن�شاأ وترعرع 
من

يف بيت والده واأ�شرته يف تلك املنطقة بجوار 

ة املباركية، وكان والده ال�شيد عبداهلل 
املدر�ش

اأحمد الفهد- رحمه اهلل- عميد عائلة الفهد 

يف الكويـــت، رزقـــه اهلل  �شبعة مـــن الأبناء، 

كبريهـــم اأحمـــد ثـــم يو�شـــف وعبداملح�شن 

و�شليمـــان واإبراهيـــم وعبدالعزيـــز وحممد، 

اإ�شافة اإىل بنتني. 

كان -رحمـــه اهلل- دمـــث اخللـــق، ذا كـــرم 

و�شخـــاء، وكان حمبوًبا من اجلميع، خمل�ًشا 

ـــا لهـــا، ي�شـــل اأرحامه ويحث  حمباًّ
لعائلتـــه و

اأبنـــاءه على ذلـــك، وقـــد كان- رحمه اهلل - 

يربي اأبناءه على حب الدين، واجتهد يف ذلك 

حتـــى اأكرمه اهلل يف اأولده وبـــارك له فيهم 

من بعده، فكانوا خري خلف خلري �شلف.

�أوجه �لإح�صان يف حياته

تعـــددت اأوجـــه الإح�شـــان والـــرب يف حيـــاة 

املح�شن اأحمد الفهد- رحمه اهلل - و�شملت 

د، وامل�شت�شفيات، ورعاية الأيتام، 
بناء امل�شاج

والتربع لإعانة الدول الإ�شالمية يف نكباتها، 

ووجـــوه اأخرى من العطـــاء واخلريات، وكان 

هـــذا العطاء والإنفـــاق يف �شبيل اهلل، عماًل 

بقولـــه تعاىل {... َواآتَى امْلَاَل َعلَى ُحبِِّه َذِوي 

ِبيِل  الُْقْربَـــى َوالَْيتَاَمـــى َوامْلَ�َشاِكنَي َوابْـــَن ال�شَّ

َقاِب...}. اِئِلنَي َويِف الرِّ َوال�شَّ

كانـــت نف�ـــص املح�شن اأحمـــد الفهد -رحمه 

اهلل- تتوق اإىل اإعمار بيوت اهلل تعاىل، وقد 

وفقـــه اهلل تعاىل اإىل تاأ�شي�ص اأربعة م�شاجد 

يف كل من الكويت وم�شر وباك�شتان واليمن،  

بالإ�شافـــة اإىل اأنـــه �شاهـــم يف اإن�شـــاء عدد 

م باإن�شاء دور 
مـــن امل�شاجد الأخرى، كما قـــا

حتفيظ القراآن الكـــرمي، وطباعة امل�شاحف 

والكتـــب الدينيـــة، وحر�ص املح�شـــن اأحمد 

الفهـــد- رحمـــه اهلل - علـــى نيـــل الثـــواب 

العظيـــم لولئم الإفطـــار، التي بـــني ر�شول 

َر �َشاِئًما  اهلل ] ف�شلها يف قوله: {َمْن َفطَّ

ْجِر 
َ
نَُّه ل يَنُْق�ُص ِمْن اأ

َ
ْجِرِه، اإِل اأ

َ
ُكِتَب لَُه ِمثُْل اأ

اِئـــِم}، كمـــا قام املح�شـــن اأحمد الفهد  ال�شَّ

بكفالة الأيتام وطلبة العلم، وذبح الأ�شاحي، 

ولـــه م�شاهماته اخلريية يف جمـــال التعليم، 

واملجال ال�شحي داخل الكويت وخارجها.

مد يد العون من خالل اللجنة ال�شعبية جلمع 

التربعـــات، وقد قدم من خاللها م�شاهمات 

كثـــرية يف جمـــال جمـــع التربعـــات، ل�شالح 

منكوبـــي الكوارث الطبيعيـــة اأو احلروب يف 

بالد العامل الإ�شالمي، كما يلي:

1 - م�شاعـــدة اأهـــل م�شـــر عقـــب العدوان 

الثالثي عام 1956م.

2 - م�شاعـــدة املت�شرريـــن مـــن الزلزل يف 

اليمن واجلزائر.

تربعات من و�صيته

وبعـــد وفاتـــه– رحمـــه اهلل– مل يتوقف نهر 

اخلـــري الـــذي اأجراه، حيث اأنفـــق اأولده من 

خـــالل و�شيتـــه اخلرييـــة، مب�شاركـــة اأخيه 

يو�شـــف الفهـــد– رحمـــه اهلل– يف كل وجوه 

اخلري.

دوره �لوطني

اإن رجـــاًل  كاملح�شـــن اأحمد الفهـــد- رحمه 

اهلل - كانـــت له هذه امل�شـــاركات يف املجال 

اخلـــريي داخـــل الكويت وخارجهـــا، ما كان 

لين�شـــى حق وطنه عليه، بـــل كان هذا احلق 

فًعـــا قوياًّـــا لهـــذه الأعمال اخلرييـــة، فقد 
دا

�شـــارك –رحمـــه اهلل- يف جمال�ـــص الدولة 

اإداراتها املتعـــددة يف بدايات هذه املجال�ص 
و

يف اخلم�شينيات، اإبان النتداب الربيطاين، 

فـــكان ثواب خدمته للنا�ص وروؤية الفرحة يف 

اأعينهـــم بق�شاء حوائجهم مناًرا هادًيا له يف 

هذه املنا�شب: ع�شـــو جمل�ص اإدارة ال�شحة 

يف مايو 1943م، وع�شو املجل�ص البلدي منذ 

يـــة تاأ�شي�شه من 2 يناير عام 1950م اإىل 
بدا

17 اأغ�شط�ص عام 1954م، ثم من 10 يونيو 

1963م، وع�شـــو  اأكتوبـــر   12 اإىل  1960م 

جلنة تعمـــري الكويت عـــام 1955م، وع�شو 

جلنـــة التثمـــني بالبلديـــة مـــن 1956م حتى 

نهاية عـــام 1966م، وع�شـــو جلنة التحكيم 

وف�ـــص املنازعات التجارية يف غرفة التجارة 

وال�شناعة.

وفاته

وقـــد ظـــل املرحوم بـــاإذن اهلل تعـــاىل اأحمد 

الفهـــد طوال حياته متفانًيـــا يف خدمة دينه 

ووطنه واإخوانه امل�شلمني، وظل هكذا اإىل اأن 

توفاه اهلل تعاىل يف 25 ربيع الأول 1404 هـ 

املوافـــق 29 دي�شمرب عام 1983م، بعد فرتة 

مـــن ال�شراع مـــع املر�ص حيـــث كان مري�ًشا 

ب�شرطـــان الـــدم (اللوكيميـــا).. فرحمة اهلل 

عليـــه، ودعوة �شادقة من القلـــب اأن ي�شكنه 

اهلل ف�شيـــح جناته، هـــو واإخوانه املح�شنني، 

وكل من �شار على دربهم، وكل من �شاهم يف 

عمل اخلري يف كل زمان ومكان. 

عمـــــــر �لإن�صـــــــان يف �لدنيا ق�صري.. ولكن هذ� �لعمر قد يطول مبا يقدمه �صاحبـــــــه 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 

ُقطـــــــر �إل وكان للعمل �خلريي �لكويتي �أثٌر فيه، ف�صاًل عما بـــــــذره �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.

أحمد عبداهلل أحمد الفهد.. 

رغم وفاته لم يتوقف نهر 
الخير الذي أجراه!

)119( ــ يناير 2013 ــ �شفر 261434

رجال من �لكويت
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�أعد�ء �لإ�سام �أ�ساعو� 
�أنه دي��ن �لعجائ�ز.. 
�هذ�  تفني��د �آرئ�ه��م

27 )119( ــ يناير 2013 ــ �شفر 1434

�إ�صاء�ت دعوية

ح�صن قاطرجي

رئي�ص جمعية الحتاد الإ�شالمي - لبنان

الدعوة 
اإلسالمية 

والشباب

اهلل  ديـــن  الإ�شـــالم  اأن  معلـــوم 

جلميع النا�ـــص بغ�ّص النظر عن 

قومّياتهم واأجنا�شهم واأعمارهم، 

ا  ومع ذلـــك احتفى احتفاًء خا�شاًّ

بال�شبـــاب من اجلن�شـــني، نظًرا 

لأهمية هذا الُعُمر وقوة حيوّيته 

وِعَظم طاقته، ولقدرتهم الفائقة 

ـــج �شهواتهم  على الإجنـــاز وتاأجُّ

بالدنيـــا  اغرتارهـــم  وَمِظّنـــة 

وافتتانهم مبباهجها.

ولذلك نّوه قائُد الأّمة ومر�شدها 

 [ اهلل  ر�شـــول  �شّيُدنـــا  الأول 

مبرحلـــة ال�شبـــاب يف اأكـــرث من 

حديـــث، ففـــي احلديـــث الـــذي 

اأ�شـــاد فيـــه بالأ�شنـــاف ال�شبعة 

مـــن النا�ص الذين يُظلّهم اهلل يف 

ظـــّل عر�شه يوم ل ظـــّل اإل ظلُّه 

-وهو يف ال�شحيَحنْي- وذكر يف 

مقدمتهـــم بعـــد التنويه باحلاكم 

العـــادل: »و�شـــابٌّ ن�شاأ يف طاعة 

اهلل«، بـــل يف روايـــة لفتة وذات 

دللة رائعة: »و�شابٌّ اأفنى �شبابه 

يف طاعـــة اهلل«، والعلماء ن�ّشوا 

على اأن ال�شاّبة مثل ال�شاب.

الـــذي  احلديـــث  يف  وكذلـــك 

اأخرجـــه احلاكـــم يف امل�شتدرك، 

وهـــو �شحيح، قـــال ]: »اغتنم 

خم�ًشـــا قبـــل خم�ـــص...« وذكر 

منهـــا »�شبابَـــك قبـــل َهَرمـــك«، 

فهـــو مرحلة خ�شبـــة يف الهداية 

والعبادة وقوة الإقبال على خدمة 

الإ�شالم وفعـــل اخلري وحت�شيل 

العلم والتفّوق يف احلياة واجلهاد 

لإعالء كلمة اهلل.

بـــل اإن النبي ] اأنـــذر، كما يف 

احلديث ال�شحيح الذي اأخرجه 

الرتمـــذّي، كل اإن�شان اأن مرحلة 

�شبابـــه حما�َشٌب عليها وم�شوؤول 

عن ت�شرفاتـــه فيها و�شتكون يف 

ميـــزان التقـــومي ب�شـــكل خا�ص 

يوم القيامـــة، فقال �شلوات اهلل 

و�شالمه عليـــه: “لن تزوَل قدما 

عبٍد يوم القيامة حتى يُ�شاأل عن 

اأربع”.. ومن هـــذه الأربع: “عن 

�شبابه: فيم اأم�شاه؟”. 

فكرة خاطئة

ومـــع هـــذه الن�شو�ـــص، وغريها 

كثري، ندرك خطورة الفكرة التي 

اأ�شاعها اأعداء الإ�شالم واأذنابهم 

من امل�شت�شرقني من اأن الإ�شالم 

هو »دين ال�شيوخ والعجائز« بعد 

مهـــم يف ال�شـــن والإح�شا�ص  تقدُّ

بقـــرب املـــوت وهجـــوم اخلوف 

مـــن دنّو زيـــارة املقابـــر، واأرادوا 

بذلك �َشرَف ال�شباب، قوة الأمة 

وطاقتها احليوية، عن الهتمام 

بالديـــن والرتبـــاط بهوية الأمة 

وق�شاياها ومقارعة خمططاتهم 

والحتماء من غزوهم، بل اأرادوا 

توظيـــف هذه الطاقـــات الهائلة 

واحليويـــة يف الإف�شـــاد ون�شـــر 

امليوعة التـــي مُتّثل اأمنوذج حياة 

العبـــث والإباحيـــة والتفلّت من 

الِقَيـــم.. احليـــاة التـــي يريدها 

الغرب واأذنابه ل�شبابنا و�شاباتنا، 

وهـــذه الفكـــرة هي واحـــدة من 

ثـــالث ل تقـــل كل واحـــدة عـــن 

ختَيْهـــا يف اخلطـــورة وت�شويـــه 
ُ
اأ

الإ�شـــالم، والثانيـــة هـــي مقولة 

الديـــن عـــن احليـــاة«،  »ف�شـــل 

والثالثـــة �شاللة »ف�شـــل الدنيا 

عن الآخرة«.

�لإ�صالم وقوة �ل�صباب 

ولـــو اأردُت اأن اأخّل�ـــص بجملـــة 

ق�شـــرية اجلواب عن �شوؤال مهم 

بـــل يف غاية الأهمية رمبا يُراِود 

كثـــرًيا مـــن ال�شبـــاب، وتطرحه 

كتـــب الفل�شفـــة وكتـــب الرتبيـــة 

ومناهج التعليم وهو �شوؤال: ماذا 

يريد الإ�شـــالم ودعوتُه العظيمة 

املنقـــذة للب�شريـــة مـــن �شقائها 

وتخبطها من ال�شباب؟ لقلُت: اإن 

الإ�شالم، بـــكل و�شوح وحتديد، 

يريـــد مـــن ال�شبـــاب اأن يكونـــوا 

اأقوياء، فالقـــوة يف كل املجالت 

ال�شخ�شيـــة واحلياتية ينبغي اأن 

يرنَُو اإليها كل �شـــاّب و�شاّبة لأن 

النبـــي ] يقول: »املوؤمن القوّي 

خري واأحـــّب اإىل اهلل من املوؤمن 

ال�شعيف«، كما يف ال�شحيحني، 

بـــل اإّن حت�شيـــل القـــّوة تكليـــف 

ربـــاين ومطلب قراآين، فقد جاء 

يف الآيـــة مـــن �شـــورة الأنفـــــال: 

{واأعّدِوا لهم مـــا ا�شتطعتم من 

قوة} وهو تعبري رائع وبديع من 

حيـــث تنكري »قوة« فلـــم تدخلها 

)ال( التعريف ومن حيث تقدمي 

حـــرف »ِمـــْن« -املفيـــد للعموم- 

عليهـــا، فوجـــب بن�ـــص القـــراآن 

حت�شيـــل القـــوة يف كل �شـــيء، 

وهذا تاأكيد على عظمة الإ�شالم 

وحيويته وعّزته وقّوته واأنه يريد 

اأن تكـــون اأّمته اأّمـــة قوية عزيزة 

متفّوقة. 
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خالل �فتتاح »�ل�صحافة �لإ�صالمية.. خطاب متجدد« �لذي نظمته »�لوعي �لإ�صالمي« 

وزير األوقاف هاني حسين:
أمير البالد حريص على نهج جديد

لإلعالم اإلسالمي
�أكد وزيـــــــر �لنفط ووزير �لأوقـــــــاف و�ل�صوؤون 

�لإ�صالميـــــــة بالوكالة هاين ح�صني �أن موؤمتر 

�ل�صحافة �لإ�صالمية �لأول نرب��س لالأجيال 

�لإ�صالميـــــــني،  �ل�صحافيـــــــني  مـــــــن  �ملقبلـــــــة 

وهو �ملوؤمتـــــــر �جلامع لتلـــــــك �لعقول �لنرية 

من �صتـــــــى بقاع �لأر�ـــــــس، و�أ�صـــــــاف يف كلمه 

�ألقاهـــــــا خالل �فتتاح �ملوؤمتـــــــر �لذي تنظمه 

وز�رة �لأوقاف و�ل�صـــــــوؤون �لإ�صالمية وجملة 

»�لوعـــــــي �لإ�صالمي« حتت �صعـــــــار »�ل�صحافة 

�لإ�صالميـــــــة.. خطـــــــاب متجـــــــدد«، وعقد يف 

فنـــــــدق كـــــــرو�ن بـــــــالز�، وح�صـــــــره نخبـــــــة من 

�ل�صحافيـــــــني و�لإعالمـــــــني ورجـــــــال �لفكـــــــر 

و�ل�صحافـــــــة �لإ�صالمية، �أن هـــــــذ� �ملوؤمتر هو 

�لأول مـــــــن نوعه يف جمال �ل�صحافة �جلادة 

و�لأ�صيلة.
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واأو�شـــح اأن ح�شرة �شاحب ال�شمو اأمـــري البالد ال�شيخ �شباح 

الأحمـــد اجلابر ال�شباح حفظه اهلل ورعـــاه حر�ص بتوجيهاته 

ال�شامية على اأن يكون هذا املوؤمتر دافًعا لنهج جديد من العمل 

الإعالمـــي الذي يتحرى ال�شدق ونفع البالد والعباد من خالل 

عمـــل الوزارة التي ل تنفك تعمل بكل ال�شبل على ن�شر الدعوة 

الإ�شالمية وجتميع �شتـــات امل�شلمني ومللمة اجلهود لن�شل اىل 

درجة حتمل الأمانة ودعوة احلق.

واأ�شـــار اإىل اأن امل�شوؤولية امللقاة على عاتق امل�شاركني ج�شيمة، 

معرًبـــا عـــن ثقتـــه يف اأن ي�شهـــم املوؤمتر يف و�شـــع ت�شور خطة 

القائـــم  باإعالمنـــا الإ�شالمـــي املتميـــز  للنهو�ـــص  م�شتقبليـــة 

علـــى �شدق املعلومة وجدتهـــا ونفعها للمتلقي اأياًّـــا كان جن�شه 

وموطنه.

مـــن ناحيته قـــال وزير الإعـــالم امل�شري �شـــالح عبداملق�شود 

يف كلمـــة األقاها نيابة عـــن امل�شاركني: اإن الأمة الإ�شالمية متر 

مبرحلة فا�شلة من تاريخها، ت�شعى فيها اإىل ا�شرتداد مكانتها 

والتخل�ص من عوامل التخلف والرتاجع والتبعية.

ودعـــا اإىل �شرورة تطوير الو�شائـــل والأدوات الإعالمية لتظل 

قادرة علـــى �شد الهجوم العاملي على عقيدتنـــا واأوطاننا، ويف 

هـــذا الإطـــار تظل ال�شحـــف الإ�شالمية على كرثتهـــا العددية 

اأ�شواًتا خافتة ما مل تت�شافر وتتكامل جهودها.

وذكـــر اأنـــه يجب األ يكون الرقيب علينـــا يف ا�شطالعنا باأمانة 

الكلمـــة نظاًما حاكًما اأو �شلطة ب�شرية قاهرة، اإذ ل رقيب على 

ال�شحـــايف الر�شايل امللتزم �شـــوى اهلل ثم ال�شمري احلي الذي 

ي�شتح�شر معية اهلل يف كل حرف يكتبه.

مـــن جانبه رحب وكيـــل وزارة الأوقـــاف وال�شـــوؤون الإ�شالمية 

الدكتور عادل الفالح بال�شيوف على اأر�ص الكويت، �شاكًرا لهم 

ا�شتجابتهم للدعوة حل�شور املوؤمتر الذي �شيناق�ص اأكرث ق�شايا 

ال�شحافـــة الإ�شالمية ح�شا�شية وحاجـــة يف اإطارها ال�شرعي 

والفكري.

وقـــال: اإن جملة »الوعي الإ�شالمي« هـــي املجلة التي ت�شلحت 

بالكلمـــة الطيبة منذ قرابـــة اأربعة عقود لإثراء م�شرية الإعالم 

الهـــادف عـــرب �شفحاتها، فنجحـــت يف ك�شب القلـــوب ونب�ص 

النفو�ـــص وامل�شاعر.. وباتت �شاهد ال�شمري.. ول�شان الق�شاء.. 

واأداة العلم ور�شول املعرفة و�شفري احل�شارة.. وثـمرة الل�شان.. 

مَلْ تََر َكيَْف 
َ
واأداة البيان.. ودليل ال�شدق.. وموؤنق الأ�شماع.. {اأ

�ْشلَها ثَاِبٌت وَفْرُعَها 
َ
�َشَرَب اهلل َمثاًَل َكلَمًة َطيَِّبًة َك�َشَجَرٍة َطيَِّبٍة اأ

ْمثَاَل 
َ
ُكلََها ُكلَّ ِحنٍي ِباإْذِن َربَِّها ويَ�ْشِرُب اهلل الأ

ُ
َماِء تُوؤْتي اأ يِف ال�شَّ

ُروَن}. ِللنَّا�ِص لََعلَُّهْم يَتََذكَّ

�زير �لإعام �مل�سري �ساح عبد�ملق�سود:
ل رقيب على �ل�سحفي �لر�سايل �سوى �هلل 

ثم �ل�سمري �حلي

�لفاح: 
»�لوعي �لإ�سامي« تعمل على تر�سيخ 

�تاأ�سيل �لهوية �لإ�سامية 
�تعزيز �ل�سعور بالنتماء لاأمة
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واأ�شـــاد باملنهج الفكري للمجلة منذ بدايـــة عملها قائاًل: لقد 

حـــددت لنف�شها هدًفا اأ�شا�شياًّا هو ن�شر الفكر وتنمية  الوعي 

الإ�شالمـــي وتاأكيد الهوية الإ�شالمية لدولـــة الكويت ومتابعة 

امل�شـــكالت املعا�شرة وطرح املعاجلـــات والدرا�شات اخلا�شة 

بها، واتخذت لنف�شها �شيا�شة البعد عن اخلالفات ال�شيا�شية 

واملذهبية.

واأكد الفالح اأن جملة »الوعي الإ�شالمي« تعمل وفق جمموعة 

مـــن الغايات بهدف تر�شيخ الفكـــر الإ�شالمي املعتدل والفهم 

ال�شحيـــح لالإ�شالم وبنـــاء منوذج متميز لالإعـــالم الإ�شالمي 

الهـــادف وتعزيز النت�شـــار الثقايف الإ�شالمـــي وامل�شاهمة يف 

املعاجلة الفكرية للم�شكالت الإ�شالمية املعا�شرة، م�شرًيا اإىل 

اأن املجلـــة �شعـــت منذ �شدورها اإىل اإثـــراء املكتبة الإ�شالمية 

باجلديد والنافع واملفيد.. فاأ�شدرت كتًبا قيمة ومفيدة وهادفة 

وذات اجتـــاه فكري هادف، واأي�ًشا اأ�شـــدرت من اأربعة اأجزاء 

الك�شـــاف العام ملجلة »الوعـــي الإ�شالمي«، وهو كتاب توثيقي 

علمـــي ملو�شوعات املجلة وكتابها خـــالل م�شرية العطاء التي 

امتـــدت اأكرث مـــن اأربعة عقود، واأ�شـــدرت املجموعة امل�شورة 

الكاملـــة ملجلة »الوعـــي الإ�شالمي« عـــرب م�شريتها التاريخية 

.pdf ب�شيغة

واختتـــم قائـــاًل: اإن ملجلة »الوعـــي الإ�شالمي« �شـــدى كبرًيا 

وانت�شاًرا وا�شًعا يف العامل الإ�شالمي، فهي جملة كويتية املن�شاأ 

ولكنهـــا عاملية الر�شالـــة، اإذ تهتم ب�شـــوؤون امل�شلمني يف جميع 

اأنحاء العامل، وتعمـــل على تر�شيخ وتاأ�شيل الهوية الإ�شالمية 

وتعزيز ال�شعور بالنتمـــاء لالأمة، م�شرًيا اإىل اأن املجلة �شوف 

تبقـــى منـــارة للوعي الإ�شالمي التي ت�شـــب يف نهر احل�شارة 

الإ�شالميـــة، وهي ذلك املعني املتدفق الذي ي�شمو بنا فوق ما 

هو حم�شو�ص.

مـــن جهته قال رئي�ص حترير جملة »الوعي الإ�شالمي« في�شل 

يو�شف العلي: اإن املجلة اعتادت جمع ثلة من اأ�شحاب العقول 

النا�شجـــة والروؤى الثاقبـــة واخلربات الوا�شعـــة والت�شورات 

امل�شتقبلية الواعدة على �شفحاتها وبني دفاتها، وهاهي اليوم 

جتمـــع �شفوة من املخت�شـــني واملعنيني على طاولتها لتتباحث 

معهم، ولتتالقى ثمار هذا الفكر النري لتكون �شراًجا ي�شت�شيء 

به العاملون يف ال�شحافة الإ�شالمية.

وذكـــر اأنه مع ظهور النهج الإعالمي اجلديد يف بداية الألفية 

وتراجع دور الإعالم املطبوع ل تزال جملة »الوعي الإ�شالمي« 

حتافظ على قرائهـــا الذين ارتبطوا بها منذ نعومة اأظفارهم 

وتعمل على تو�شيع دائرة انت�شارها يف خمتلف الدول العربية 

والإ�شالمية.

�لعلي: جمعنا �سفوة من �ملخت�سني للتباحث 
معهم �تاقي ثمار فكرهم �لنري ليكون �سر�ًجا 

ُي�ست�ساء به

�لوعي �لإ�سامي منارة ت�سب يف نهر �حل�سارة 
�لإ�سامية
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�أهد�ف �ملوؤمتر

وهـــدف املوؤمتر اإىل تفعيل الـــدور التنموي لل�شحافة الإ�شالمية من 

خـــالل درا�شة واقعها املعا�شر و�شبـــل نه�شتها، واإعداد ا�شرتاتيجية 

بعيـــدة املدى لدور ال�شحافـــة الإ�شالمية يف تر�شيـــخ قيم العتدال 

والفهـــم ال�شحيح لالإ�شالم، وتب�شيـــط الر�شالة الإعالمية للجمهور، 

و�شياغـــة و�شائل فاعلة للتن�شيق والتعاون والتوا�شل بني كتاب الأمة 

الثقـــات ومنابـــر ال�شحافة الإ�شالمية املتنوعـــة، وبحث �شبل تطوير 

اخلطاب الإعالمـــي املتجدد، �شاحب التاأثـــري والإقناع يف احلراك 

املجتمعي، وتوحيد الـــروؤى الإعالمية يف اأولويات الطرح واملناق�شة، 

لإحـــداث التاأثـــري الدائم يف توجهات الـــراأي العـــام، وتعزيز املهنية 

لـــدى ال�شحفيـــني يف التناول ال�شحفي للق�شايـــا واملوا�شيع، واإبرام 

بروتوكـــول تعاون بني ال�شحف الإ�شالميـــة لتعزيز مكانتها وتاأثريها 

لدى اجلمهور.

حماور �ملوؤمتر

ودار املحور الأول حول دور املجالت الإ�شالمية يف التنمية احل�شارية 

لالأمـــة خالل ن�شف قرن، واحتوى على ثالث ندوات ناق�شت الأوىل 

دور جملة »الوعي الإ�شالمي« يف التنمية احل�شارية، والثانية ناق�شت 

دور ال�شحافـــة الإ�شالمية وحتديات امل�شتقبل، والأخرية كانت حول 

ال�شحافة الإ�شالمية بني الفعل ورد الفعل.

اأمـــا املحور الثـــاين، فكان حـــول ال�شحافـــة الإ�شالميـــة والقوا�شم 

امل�شرتكـــة مع ال�شحافة التقليدية، وخ�ش�شت له ندوتان الأوىل هي 

القوا�شـــم امل�شرتكة بـــني ال�شحافة الإ�شالميـــة والتقليدية، والثانية 

كانت حتت عنوان جمالت الأطفال والر�شالة القيمية.

وكان املحـــور الثالـــث حتت عنـــوان »نحو خطـــاب اإ�شالمي اإعالمي 

و�شطي متجدد يجمع الأ�شالة واملعا�شر«، وا�شتمل على ور�شة عمل 

بعنـــوان »نحو بروتوكول تعاون بني ال�شحف الإ�شالمية«، و�شم ندوة 

بعنوان »نحو خطاب اإ�شالمي اإعالمي متجدد«.
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�لتو�صيات

دعا موؤمتر ال�شحافة الإ�شالمية يف تو�شياته 

التـــي قدمها يف ختام اأعماله اإىل التو�شع يف 

اإن�شـــاء وتاأ�شي�ص �شحـــف يومية، كما اأو�شى 

بال�شتعانة برجال الأعمال من اأبناء امل�شروع 

الإ�شالمي للتغلب على م�شكلة التمويل وقلة 

الإعالنات.

ويف التو�شيـــات العملية دعـــا املوؤمترون اإىل 

تاأ�شي�ـــص وكالة اأنبـــاء قابلة للربح على املدى 

املتو�شط، وميكن عمل وكالت حملية خا�شة 

ت�شبح م�شتقباًل عاملية، واإن�شاء ناد لل�شحافة 

الإ�شالمية ككيان م�شتقـــل ي�شم املوؤ�ش�شات 

ال�شحافيـــة الإ�شالمية وجميـــع ال�شحفيني 

العاملني يف نف�ص املجال، على اأن تكلف جملة 

»الوعـــي الإ�شالمـــي« بتاأ�شي�شـــه والإ�شراف 

عليه، واإن�شـــاء مر�شد اإعالمي يجمع كل ما 

ين�شر �شلًبـــا واإيجاًبا عن امل�شروع الإ�شالمي 

واقـــرتاح طرق التعامل معه، وكذلك تاأ�شي�ص 

وقف خريي يدعـــم املوؤ�ش�شـــات ال�شحافية 

الإ�شالميـــة من اأجـــل �شمـــان ا�شتمراريتها 

وتو�شيع دائرة تاأثريها.

وا�شتملـــت التو�شيات العامـــة للموؤمتر على 

عدة بنـــود منها جتنـــب ردود الفعل العنيفة 

التـــي ت�شر بامل�شـــروع الإ�شالمـــي اأكرث مما 

ت�شـــر بالآخـــر وحتـــول دون الو�شـــول اإىل 

الهـــدف املن�شـــود والعـــادل، وتطويـــر لغـــة 

واأ�شلـــوب حتريـــر و�شكل واإخـــراج ال�شحف 

واملجالت الإ�شالمية لكـــي تنجح ال�شحافة 

الإ�شالميـــة يف التوا�شـــل مـــع اأكرب عدد من 

القـــراء، والتو�شع يف اإن�شاء وتاأ�شي�ص �شحف 

يومية من خالل عمل درا�شات جدوى للتاأكد 

من قابليتها للتوازن بني النفقات واملدخالت 

املالية خالل املرحلة الأوىل ثم قابليتها للربح 

يف وقـــت لحـــق، وجتنب الإثـــارة ال�شحفية 

حتـــى يف جمال ك�شـــف احلقائـــق واللتزام 

بتحـــري الدقـــة يف املعلومـــات ون�شبتها اإىل 

م�شـــادر معلومـــة، والرتكيز علـــى م�شمون 

اخلطـــاب الإعالمـــي ومـــا يحويه مـــن فكر 

وقيم واأ�شاليب، وحماولة �شبغ ذلك بال�شبغ 

الإ�شالمية، وو�شع ال�شوابط ال�شرعية لذلك 

امل�شمـــون، والهتمـــام مبجـــالت الطفل ملا 

لها من دور تكميلـــي خطري �شمن املنظومة 

الرتبويـــة، وقيـــام رجـــال الأعمال مـــن اأبناء 

امل�شروع الإ�شالمي بدورهم يف دعم �شناعة 

ال�شحافـــة الإ�شالمية للتغلـــب على م�شكلة 

التمويل، وقلة الإعالنات..

وا�شتحدثت التو�شيـــات جائزة �شنوية حتت 

ا�شـــم »التميـــز يف ال�شحافـــة الإ�شالميـــة« 

لت�شجيع العاملني يف هذا املجال، كما اأو�شى 

املوؤمتر باإن�شاء مر�شد اإعالمي يجمع كل ما 

ين�شر �شلًبـــا واإيجاًبا عن امل�شروع الإ�شالمي 

واقرتاح طـــرق التعامل معـــه، واإن�شاء مركز 

درا�شـــات متخ�ش�ـــص يف جمـــال الدرا�شات 

الإعالمية و�شناعة ال�شرتاتيجيات، مهمته 

الإعالمـــي  اخلطـــاب  حمـــددات  �شياغـــة 

وحتديـــد مفرداتـــه وم�شاعـــدة املوؤ�ش�شـــات 

والأفـــراد العاملـــني يف موؤ�ش�شـــات الإعالم 

الإ�شالمـــي للتعاطـــي معهـــا، وتاأ�شي�ص وقف 

ال�شحافيـــة  املوؤ�ش�شـــات  يدعـــم  خـــريي 

الإ�شالميـــة من اأجـــل �شمـــان ا�شتمراريتها 

وتو�شيع دائرة تاأثرهـــا، واإن�شاء دليل معايري 

اجلـــودة املهنيـــة بوا�شطة جلنـــة م�شكلة من 

خرباء ال�شحافـــة الإ�شالمية، واإن�شاء مركز 

تدريبـــي يف جمـــال ال�شحافـــة يتـــم متويله 

ودعمـــه من ال�شحف واملجـــالت الإ�شالمية 

ورجـــال الأعمـــال، واإن�شاء بوابـــة اإلكرتونية 

واملجـــالت  ال�شحـــف  باأن�شطـــة  للتعريـــف 

الإ�شالميـــة، وتنفيـــذ م�شـــروع ترجمة لأبرز 

ال�شحـــف واملجـــالت الإ�شالميـــة باللغـــات 

العامليـــة الأكرث انت�شـــاًرا، واإن�شـــاء اأكادميية 

متخ�ش�شـــة لالإعـــالم الإ�شالمـــي باللغـــات 

العاملية الأكرث انت�شاًرا.  

واختتـــم امل�شاركـــون املوؤمتـــر بور�ـــص عمـــل 

تخ�ش�شيـــة احتوت على اأربعة مو�شوعات.. 

اأخالقيات ال�شحافة الإ�شالمية، ومو�شوعية 

ال�شـــورة يف النـــ�ص ال�شحفـــي، وال�شحافة 

ال�شحافـــــة  ومهـــارات  ال�شتق�شائيـــــــــــــة، 

الإلكرتونية. 
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 �َشُرْفـــُت يـــوم الثالثـــاء املوافق 

2012/11/13 باأن اأكون عريف 

حفـــل افتتـــاح دار عبداخلالـــق 

بالإ�شـــالم  للتعريـــف  النـــوري 

مبحافظـــة اجلهراء، وهي بتربع 

كرمي من العم نوري عبداخلالق 

جلنـــة  فـــرع  لي�شبـــح  النـــوري 

التعريـــف بالإ�شـــالم باجلهـــراء 

با�شم املرحوم بـــاإذن اهلل والده، 

وكان حفـــل الفتتاح حتت رعاية 

حمافظ اجلهراء ال�شيخ مبارك 

احلمود ال�شباح الذي اأناب عنه 

خمتار منطقـــة الق�شـــر ال�شيد 

خالـــد احلجـــاج م�شكـــوًرا، ويف 

حقيقـــة الأمر كان احلفل مميًزا 

ومهيًبـــا لكثافـــة احل�شور وعلى 

راأ�شهـــم ال�شيـــخ الدكتـــور خالد 

املذكـــور والعم يو�شـــف احلجي 

وال�شيـــخ بدر احلجـــرف  الذي 

األقـــى كلمة طيبـــة باحلفل، ومن 

اأ�شـــرة النـــوري الوزيـــر ال�شابق 

حممود النوري واأبناء العم نوري 

النـــوري ورئي�ـــص جمل�ـــص جلنة 

التعريف بالإ�شـــالم الأخ في�شل 

الزامـــل واملديـــر العـــام جلمعية 

حممـــد  احلبيـــب  الأخ  النجـــاة 

اللجنـــة  وموظفـــو  الأن�شـــاري 

وبع�ـــص ال�شيـــوف الذيـــن متت 

دعوتهـــم، ومتـــت تغطية  احلفل 

من خمتلـــف و�شائـــل الإعالم.. 

فتخيلـــوا معي اأن يكـــون اأحدكم 

عريًفا لهـــذا احلفل وتتكلم اأمام 

هـــوؤلء الثلـــة الطيبـــة وامل�شايخ 

كلمـــة   فـــكل  وال�شخ�شيـــات، 

حم�شوبـــة علـــي ومراقبـــة منهم 

وكاأنني اأناق�ص ر�شالة ماج�شتري 

اأو دكتوراه!

فكـــرت فيمـــا اأتكلـــم واأمهـــد به 

التـــربع  وهـــذا  احلفـــل  لهـــذا 

الكرمي مـــن العم نـــوري النوري 

ببناء هـــذه الدار وبتكلفة كبرية، 

فذكرت ق�شة ال�شحابي اجلليل 

اأبـــي الدحـــداح ر�شـــي اهلل عنه 

وذكرتها للح�شور، عندما اأوقف 

ب�شتانه يف املدينة وهو من اأحب 

اأمالكه له وبـــه بيت له وبئر ماء 

وفيه �شتمائة نخلة مثمرة، تربع 

به وو�شعه حتـــت ت�شرف النبي 

] واأقر�شه هلل عز وجل، فقال 
له النبي ]: »َكْم ِمْن ِعْذٍق َرَداٍح 

ْحَداِح«، وظل  ِبي الَدّ
َ
نَّـــِة لأ يِف اجْلَ

الر�شول ] يكرر جملته اأكرث من 

مرة لدرجة اأن ال�شحابة تعجبوا 

من كـــرثة النخيل التـــي ي�شفها 

الر�شـــول لأبي الدحـــداح ومتنى 

كل منهـــم لو كان اأبـــا الدحداح، 

وعندمـــا عاد اأبـــو الدحداح اإىل 

امراأته دعاهـــا اإىل خارج املنزل 

وقـــال لها: لقـــد بعـــت الب�شتان 

واحلائـــط..  والبئـــر  والق�شـــر 

فتهللت الزوجة من اخلرب، فهي 

تعرف خـــربة زوجها يف التجارة 

و�شطارته، و�شاألت عن الثمن؟

فقـــال لها »لقـــد بعتها بنخلة يف 

اجلنـــة ي�شـــري الراكـــب يف ظلها 

مائة عام«

فردت عليه متهللـــة: »ربح البيع 

اأبا الدحداح.. ربح البيع«

وبعـــد اأن انتهيت مـــن ذكر هذه 

الق�شـــة راأيـــت وجه العـــم نوري 

م�شتب�شـــًرا  متهلـــاًل  النـــوري 

مبت�شًمـــا، فوجهـــت لـــه الـــكالم 

وقلت »ربح البيـــع اأبا عادل ربح 

البيـــع باإذن اهلل«، واأ�شال اهلل اأن 

يتقبل منك هـــذا التربع ويجعله 

خال�ًشا لوجهه الكرمي.

وهنـــا اأدعو اأهل اخلري من جتار 

وحم�شنـــني وحم�شنـــات للحـــذو 

حذو العم بوعادل والتربع للجنة 

التعريـــف بالإ�شالم ببنـــاء اأفرع 

لهـــا ببقيـــة املحافظـــات لدعوة 

غري امل�شلمـــني لالإ�شالم ورعاية 

املهتدين منهـــم، احت�شاًبا لالأجر 

الكبري مـــن اهلل �شبحانه كما يف 

حديـــث النبي �شلـــى اهلل وعليه 

و�شلـــم »لئن يهدي اهلل بك رجاًل 

واحًدا خري لك مما طلعت عليه 

ال�شم�ص اأو غربت«. 

اأ�شاأل اهلل اأن يبارك يف عمل جلنة 

والقائمني  بالإ�شـــالم  التعريـــف 

عليها ويجزي املتربعني لها خري 

اجلزاء، واأ�شكر اإخواين يف فرع 

اجلهراء على هذا احلفل املميز 

املبارك. 

رب����ح 
البيع

أبا عادل!

د�ر �لنوري دعوة لأهل 
�خلي�ر لاقت�د�ء به�ا يف 

بقي���ة �ملحافظ�ات
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صالة الفجر 
تقي اإلنسان من اإلصابة 

بالسرطان واألزمات القلبية
اأو�شحـــت جمموعة مـــن الدرا�شات العلميـــة باملركز القومي 

للبحـــوث بجمهورية م�شر العربيـــة اأن �شالة الفجر يف وقتها 

تـــوؤدي اإىل تن�شيـــط عمـــل اخلاليـــا بج�شـــم الإن�شـــان ومتنع 

انق�شامهـــا ب�شـــورة �شـــاذة ترتتـــب عليهـــا الإ�شابة بـــالأورام 

ال�شرطانية.

واأ�شـــار الدكتـــور �شعيد �شلبي اأ�شتاذ الباطنـــة والكبد بح�شب 

موقـــع الإذاعـــة والتلفزيـــون امل�شـــري اإىل اأن الأبحاث اأكدت 

اأي�ًشـــا اأن �شـــالة الفجـــر يف وقتهـــا ت�شاعـــد يف احلماية من 

التعر�ـــص لالأزمات القلبية وتنظم عمـــل الهرمونات باجل�شم 

والدورة الدموية.

وعزى �شلبي هذه النتيجة اإىل اأن جميع اأع�شاء اجل�شم تكون 

يف قمـــة ن�شاطها يف توقيت �شـــالة الفجر، حيث يزداد اإفراز 

الهرمونـــات، خا�شة الإدرينالني الذي يبداأ اإفرازه يف ال�شاعة 

اخلام�شة �شباًحا ويعمـــل على تن�شيط جميع اأع�شاء اجل�شم 

ويحميها من الأورام ال�شرطانية.

واأ�شـــار اإىل اأن هـــواء الفجـــر النقـــي يحمل كميـــة كبرية من 

الأوك�شجـــني يـــوؤدي اإىل تن�شيـــط القلـــب ويقلل مـــن انقبا�ص 

الأوعيـــة الدمويـــة امل�شبـــب لرتفـــاع ال�شغـــط وينظـــم عمل 

الهرمونـــات، ممـــا ي�شاعـــد يف زيـــادة ن�شبة ال�شكـــر الالزمة 

لتن�شيط اأداء املخ واخلاليا الع�شبية وما يتبع ذلك من حت�شن 

يف الذاكرة. 

 2030
انتهاء األغلبية المسيحية 

ببريطانيا

در��صات
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 ك�شفت درا�شة ن�شرها الربملان الربيطاين ب�شاأن الديانة يف بريطانيا 

اأنـــه مع قدوم عـــام 2030 �شتنتهي بريطانيا كدولـــة ي�شكنها اأغلبية 

م�شيحيـــة، وذلك على خلفية تزايد عدد  »غري املوؤمنني ومن ل دين 

لهم خالل الع�شرين عاًما القادمة«.

وقالـــت الدرا�شة وفـــق �شحيفة »ميل«: يف حـــال ا�شتمرار املعدلت 

على ما هي عليه الآن، فاإن ن�شبة امللحدين �شتتفوق على امل�شيحيني 

يف البالد بحلول 2030.

واأ�شافـــت: تفقد امل�شيحية اأكرث من ن�شف مليون من اأتباعها �شنوياًّا 

بينما ترتفع اأعداد امللحدين بنحو 750 األًفا يف ال�شنة.

وكانت كربى املوؤ�ش�شات البحثية يف فرن�شا قد اأ�شدرت حتذيًرا من 

انت�شـــار الإ�شالم يف اأوروبا، وذلك بعد الك�شف عن اأكرب تقرير يوؤكد 

انت�شـــار الإ�شالم يف عدد من الدول الأوروبية خالل الأعوام الع�شرة 

املا�شية.

وذكـــرت موؤ�ش�شة »IFOP« الفرن�شية التابعة للحكومة الفرن�شية اأن 

نتائـــج ا�شتفتاء الدرا�شة التـــي عقدت يف معظم دول الحتاد بعنوان 

»كيـــف يرى الأوروبيون الإ�شـــالم؟« ك�شفت عن ت�شخم اأعداد دخول 

الأوروبيني يف الإ�شالم.

وقالـــت املوؤ�ش�شة: »�شريحة كبرية مـــن املواطنني يف فرن�شا وهولندا 

واأملانيـــا واململكـــة املتحدة يرون اأن الوجـــود الإ�شالمي ي�شكل خطًرا 

علـــى الهويـــة القومية للبـــالد ومتخوفون مـــن اأ�شلمـــة اأوروبا خالل 

الع�شرين عاًما القادمة«.

واأو�شحـــت النتائج اأن قطاًعا كبرًيا من ال�شباب اأقل من 35 �شنة يف 

فرن�شـــا وبريطانيا يرون اأن الوجود الإ�شالمـــي اإثراء للمناخ الثقايف 

ونقـــل اأوروبا اإىل حياة جديدة، بينما �شنَّ العديد من �شباب هولندا 

واأملانيا حملة التخوف من تو�شع الإ�شالم. 

قراءة القرآن 
تساعد في تحقيق 

الهدوء النفسي
اأكـــدت درا�شـــة هولنديـــة اأجراهـــا باحث غـــري م�شلـــم بجامعة 

اأم�شـــرتدام اأن تكرار لفظ اجلاللة يفـــرغ �شحنات التوتر والقلق 

ب�شورة عملية ويعيد الهدوء النف�شي والنتظام التنف�شي.

ا�شتمـــرت الدرا�شـــة ثـــالث �شنوات على عدد كبـــري من املر�شى 

منهم م�شلمون وغري م�شلمني ول ينطقون بلغة القراآن.. وجاءت 

النتائج مذهلة خا�شة لدى املر�شى الذين يعانون حالت الكتئاب 

والقلق والتوتر.

واأو�شـــح الباحـــث ب�شورة عمليـــة فائدة النطـــق بلفظ اجلاللة، 

فحـــرف الألف ي�شـــدر من املنطقـــة التي تعلو ال�شـــدر، اأي من 

بدايات التنف�ص ويوؤدي تكراره لتنظيم التنف�ص والإح�شا�ص بارتياح 

داخلي، كما اأن نطق حرف الالم ياأتي نتيجة لو�شع الل�شان على 

اجلزء الأعلى من الفك ومالم�شته.. وهذه احلركة توؤدي ل�شكون 

و�شمـــت ثواين اأو جزء من الثانية- مـــع التكرار ال�شريع- وهذا 

ال�شمت اللحظي يعطي راحة يف التنف�ص.. اأما حرف الهاء الذي 

مهـــد له بقـــوة حرف الالم فيـــوؤدي نطقه اإىل حـــدوث ربط بني 

الرئتـــني ع�شب ومركز اجلهـــاز التنف�شي وبني القلب ويوؤدي اإىل 

انتظام �شربات القلب ب�شورة طبيعية وقد عرب القراآن عن هذه 

احلقيقة يف قوله تعايل {الذين اآمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر اهلل 

األ بذكر اهلل تطمئن القلوب}. 
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المهتدون 
الجدد 
والوسطية

بعـــد النطق بال�شهادتـــني تواجـــه املهتدين اجلدد 

خيـــارات كثـــرية، فبع�شهـــم يتعلـــم الإ�شـــالم مـــن 

م�شادره الأ�شلية، وبع�شهم يركز على قطع عالقته 

باأهلـــه وذويه لأنهم يذكرونه دائًما مبا�شيه املرير، 

وجمموعـــة ثالثة تندمـــج يف عالقتها مـــع اأ�شرها 

وميار�شـــون اأ�شيـــاء تتنافى مـــع تعاليـــم الإ�شالم، 

ورابعـــة تنتهـــج معتقـــدات وممار�شـــات طائفة اأو 

جمموعة بعينهـــا وتنكر على الآخرين ممار�شاتهم 

التي تتنافى مع ما ميار�شونه.

ويتعرف من يزور بلًدا غري اإ�شالمي على املهتدين 

اجلدد من خالل حلاهم الطويلة وجلبابهم الق�شري 

وال�شواك الـــذي مي�شكونه يف اأيديهم، ونحن ل�شنا 

�شد هذا بل ن�شجـــع عليه لأنه اقتداء ب�شنة النبي 

] ولكـــن لو �شحبه فهم جيد لكيفية التعامل مع 
النا�ـــص لكان ذلـــك اأف�شل من اللتـــزام الظاهري 

دون اجلوهر. 

قبـــل اخلو�ص يف م�شاألة املنهج الو�شطي للمهتدين 

اجلـــدد اأود التاأكيد اأن الإ�شالم دين عملي ويحتاج 

اإىل اأن نطبقـــه يف جميع مناحي احلياة، كما يوؤكد 

الإ�شـــالم اأن اأهم �شيء بعد النطق بال�شهادتني هو 

الرتكيـــز على اأ�شا�شيات الإ�شـــالم وترك الق�شايا 

الفرعية واجلدلية، فبعد اأن ير�شخ اإميان املهتدي 

اجلديد ن�شتطيع اأن نعلمه باقي الأركان واملعتقدات 

وكيـــف يعي�ص حياته وفًقا ملـــراد اهلل عز وجل كما 

و�شحنا يف مقال �شابق.

 ورد عن ر�شول اهلل ] اأنه ملا بعث معاذ بن جبل 

ر�شـــي اهلل عنـــه اإىل اليمن قال لـــه: »اإنك �شتاأتي 

قوًمـــا من اأهل الكتـــاب فاإذا جئتهـــم فادعهم اإىل 

اأن ي�شهـــدوا اأن ل اإلـــه اإل اهلل، واأن حممًدا ر�شول 

اهلل فـــاإن هم طاعوا لك بذلـــك فاأخربهم اأن اهلل 

قـــد فر�ص عليهم خم�ص �شلـــوات يف كل يوم وليلة 

فـــاإن هم طاعـــوا لك بذلك فاأخربهـــم اأن اهلل قد 

فر�ص عليهم �شدقة توؤخذ من اأغنيائهم فرتد على 

فقرائهم فاإن هـــم طاعوا لك بذلك فاإياك وكرائم 

اأموالهـــم واتق دعوة املظلوم فاإنـــه لي�ص بينه وبني 

اهلل حجاب«.

يحكي لنا ال�شيخ يو�شف القر�شاوي هذه الق�شة: 

»ولقـــد راعني اأن وجدت بع�ص ال�شباب املخل�شني 

من بع�ـــص اجلماعات الإ�شالميـــة يف اأمريكا، قد 

اأثـــاروا جدًل عنيًفا يف اأحد املراكز الإ�شالمية لأن 

امل�شلمني يجل�شون علـــى الكرا�شي يف حما�شرات 

ال�شبـــت والأحـــد، ول يجل�شـــون علـــى احل�شـــري 

اأو ال�شجـــاد كمـــا يجل�ص اأهل امل�شاجـــد، ولأنهم ل 

يتجهـــون يف جلو�شهـــم اإىل القبلـــة كمـــا هـــو اأدب 

امل�شلـــم، ولأنهم يلب�شـــون البنطلونات ل اجلالليب 

البي�ـــص وياأكلون على املنا�شـــد ل على الأر�ص... 

اإلخ، وقد غاظني هذا النوع من التفكري وال�شلوك 

يف قلـــب اأمريكا ال�شمالية وقلت لهم: اأوىل بكم يف 

هـــذا املجتمع الالهث وراء املـــادة اأن جتعلوا اأكرب 

همكـــم الدعوة اإىل توحيد اهلل وعبادته، والتذكري 

بالدار الآخـــرة، وبالقيم الدينيـــة العليا، وحتذروا 

من املوبقات التي غرقت فيها املجتمعات املتقدمة 

اأمـــا الآداب واملكمـــالت يف  مادياًّـــا يف ع�شرنـــا، 

الديـــن، فمكانها وزمانها بعـــد متكني ال�شروريات 

والأ�شا�شيـــات وتثبيتهـــا. (ال�شحوة الإ�شالمية بني 

اجلمود والتطرف، القاهرة: دار ال�شروق، 2001، 

�ص 39). 

ونقـــول للمت�شددين من امل�شلمـــني رفًقا باملهتدين 

اجلـــدد ول تن�شوا مـــا و�شاكم به نبيكم ] حينما 

قـــال: اإن هذا الدين متـــني فاأوغلوا فيه برفق فاإن 

املنبـــت ل اأر�ًشـــا قطع ول ظهًرا اأبقـــى. ل بد من 

تطبيق منهج التدرج مع املهتدين اجلدد ول نتوقع 

اأن يعرفوا كل القواعد ويطبقونها يف يوم وليلة.

وعن ابن عبا�ص ر�شي اهلل عنهما اأن النبي- ]- 

قال: »اإياكم والغلو يف الدين، فاإمنا هلك من قبلكم 

بالغلو يف الدين«، ويقول �شيخ الإ�شالم ابن تيمية: 

قولـــه »اإياكم والغلو يف الديـــن« ي�شمل جميع اأنواع 

الغلو يف العتقادات والأعمال.

ومـــن بـــني الق�شايا التـــي تعن للمهتديـــن اجلديد 

م�شاألة الزي الإ�شالمي، فالبع�ص ي�شر على ارتداء 

املالب�ص الق�شرية حتى ل يت�شبهوا بغري امل�شلمني، 

ونحـــن ل نلومهم علـــى ذلك لأن ذلـــك �شنة النبي 

] ولكـــن كان ذلك لعلة وهي اخليالء فاإذا نتفت 
العلـــة انتفى احلكم، فلو �شـــاع يف زمن من الزمان 

اأن املالب�ـــص الطويلـــة مـــن اخليـــالء َحـــُرم ارتداء 

عندما يقرتب نـــــــور �لهد�ية من 

�صخ�ـــــــس مـــــــا فاإنه ي�صتمـــــــع �إىل 

�صـــــــوت �لعقل وينتهـــــــز �لفر�صة 

ويعتنق �لإ�صالم ويتخذه �أ�صلوًبا 

حلياته، فهنيًئا لكل من هد�هم 

�هلل و�تخـــــــذو� �أف�صـــــــل قـــــــر�ر يف 

حياتهـــــــم و�أ�صبحـــــــو� م�صلمني.. 

و�أن  يثبتهـــــــم  �أن  �هلل  ون�صـــــــاأل 

يجزيهم �أح�صن �جلز�ء. 
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�صل�صلة دعم �ملهتدين �جلدد

حم�صن هريدي

نائــــب رئي�ص حترير ال�شبكة الدعوية 

املتخ�ش�شة التابعــــة للجنــــــــة الدعــــــوة 

الإلكرتونية
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سياحة 
في بيوت اهلل!
حممود زويل - باحث اإ�شالمي

املالب�ص الطويلة، لأن العلة تدور مع احلكم وجوًدا 

وعدًما.

ومل يكـــن للنبـــي ] لبا�ص خا�ص، بـــل كان يلب�ص 

كل مـــا كان متوافـــًرا يف بيتـــه فقد لب�ـــص العمامة 

والقمي�ـــص واجلبـــة ولب�ـــص الإزار والـــرداء ولب�ص 

الفروة املكفوفة بال�شند�ص. 

ومـــن الأمـــور التي يغـــايل فيها امل�شلمـــون اجلدد 

تعاملهم مع اأ�شرهـــم واأقرابهم معاملة �شيئة لأنهم 

غـــري م�شلمـــني، ولهوؤلء نقـــول تذكـــروا قول اهلل 

يْنَا اْلإِن�َشـــاَن ِبَواِلَديِْه ُح�ْشًنا َواإِن  عز وجـــل:{ َوَو�شَّ

َجاَهـــَداَك ِلتُ�ْشـــِرَك ِبي َمـــا لَيْ�َص لََك ِبـــِه ِعلٌْم َفاَل 

نَبِّئُُكم مِبَا ُكنتُْم تَْعَملُوَن}، 
ُ
تُِطْعُهَما اإِيَلَّ َمْرِجُعُكْم َفاأ

ويف اآيـــة اآخرى يقـــول اهلل تعاىل: { َواإِن َجاَهَداَك 

ن تُ�ْشِرَك ِبي َما لَيْ�َص لََك ِبِه ِعلٌْم َفاَل تُِطْعُهَما 
َ
َعلى اأ

نَاَب 
َ
نَْيا َمْعُروًفا َواتَِّبْع �َشِبيَل َمْن اأ َو�َشاِحبُْهَما يِف الدُّ

نَبِّئُُكم مِبَا ُكنتُْم تَْعَملُوَن}.
ُ
اإِيَلَّ ثُمَّ اإِيَلَّ َمْرِجُعُكْم َفاأ

حتـــى حينمـــا يدعـــو املهتـــدي اجلديد اأهلـــه اإىل 

الإ�شالم فاإنه يدعوهم بغلظة ويهزاأ من معتقداتهم 

بـــل ويلعنهم اأحياًنـــا ب�شبب ما يعتقدونـــه، وهوؤلء 

املهتـــدون اجلدد قـــد ن�شوا التوجيـــه الإلهي الذي 

ْكَمِة  يقـــول اهلل فيـــه: {اْدُع اإِىِل �َشِبيـــِل َربِّـــَك ِباحْلِ

ْح�َشُن 
َ
�َشنَـــِة َوَجاِدلُْهـــم ِبالَِّتي ِهـــَي اأ َوامْلَْوِعَظـــِة احْلَ

ْعلَُم 
َ
ْعلَُم مِبَن �َشلَّ َعـــن �َشِبيِلِه َوُهَو اأ

َ
اإِنَّ َربَّـــَك ُهَو اأ

ِباملُْهتَِديَن}، ون�شـــوا قول اهلل عز وجل: {لَ اإِْكَراهَ 

.{ �ْشُد ِمَن الَْغيِّ َ الرُّ يِن َقد تََّبنيَّ يِف الدِّ

نحـــن يف حاجـــة ملحة اإىل فهـــم القـــراآن وال�شنة 

واملعرفـــة هي ال�شبيـــل الأمثل لهـــذا الفهم، فعلى 

املهتديـــن اجلـــدد اأن يتحلـــوا بالو�شطيـــة يف كل 

اأمورهـــم وينبذوا الت�شدد والتطـــرف ويعودوا اإىل 

منهـــج العتـــدال واحلكمـــة، فالو�شطيـــة ت�شتلزم 

البتعاد عـــن الإفراط والتفريـــط لأن الزيادة عن 

املطلوب اإفـــراط، والنق�ص عنـــه تفريط وكالهما 

منبوذ يف الإ�شالم. 
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بيـــوت اهلل تعـــاىل خـــري البقـــاع يف 

الأر�ـــص، وهي اأف�شـــل اأماكن الدعوة 

اإليـــه �شبحانه وتعـــاىل وعبادته على 

الرحمـــة  اأماكـــن  فهـــي  الإطـــالق، 

ومهبـــط املالئكـــة الأطهـــار ومنـــازل 

ال�شكينـــة وحمالت الذكـــر والت�شبيح 

وال�شتغفـــار، واأماكـــن جتمع الأتقياء 

الأنقياء ال�شاحلني الأبرار، والداعني 

بالليـــل  وعابديـــه  تعـــاىل،  اهلل  اإىل 

والنهار.

ولقد كانت دعوة الر�شول، �شلى اهلل 

عليـــه و�شلـــم، ومواعظـــه وتوجيهاته 

وتعليمه لل�شحابة الكرام وغريهم يف 

غالب الأحوال بامل�شجد، وكذلك فعل 

ال�شحابـــة الأجـــالء من بعـــده �شلى 

اهلل عليـــه و�شلم ثـــم التابعون وتابعو 

التابعـــني، ومـــن بعدهـــم اإىل يومنـــا 

هذا.

وبرغـــم ظهـــور ال�شحـــف واملجالت 

والدوريـــات الإ�شالميـــة املتخ�ش�شة 

والتو�شـــع يف طباعـــة ون�شـــر الكتاب 

والراديــــــو  الدعـــوي  الإ�شالمـــــــــــي 

والقنـــوات  والإنرتنـــت  والتلفزيـــون 

الإ�شالميـــة يف ع�شرنـــا  الف�شائيـــة 

املجـــال  فتحـــت  والتـــي  احلا�شـــر، 

وا�شًعا اأمـــام اأعداد هائلة من الدعاة 

واخلطباء والعلمـــاء للظهور والدعوة 

وتعليم وتوجيه كثري من النا�ص، وهذا 

خري عظيـــم، واحلمد هلل كثرًيا، فاإن 

الدعـــوة يف بيوت اهلل تعاىل والوعظ 

امل�شجدي تظل لهمـــا املتعة اخلا�شة 

واللـــذة اجلميلة التـــي ي�شعب و�شف 

حالوتها.

ويعـــد �شيخنا اجلليل املبارك الراحل 

املنـــرب  عبداحلميـــد ك�شـــك فار�ـــص 

الإ�شالمـــي يف ع�شـــره، واأحد اأف�شل 

واأ�شهـــر جمددي الدعـــوة واخلطابة 

الإ�شالميـــة يف القـــرن الرابـــع ع�شر 

الهجـــري، ومتـــر علينـــا هـــذه الأيام 

ذكراه الكرمية العطرة، حيث تعر�ص 

يف مذكراتـــه »ق�شة اأيامي« ل�شياحته 

الدعوية يف بيوت اهلل تعاىل والدعوة 

اإليـــه �شبحانـــه، كما اأن هنـــاك اأي�ًشا 

ال�شيخ اأحمد القطان بدولة الكويت... 

وغريهم كثري من العلماء.

كل هـــوؤلء العلماء اأكدوا دور امل�شجد 

يف الدعوة اإىل اهلل عز وجل، واتبعوا 

طرًقا وو�شائل دعوية متنوعة جمعت 

حولهـــم جمهور امل�شلمني يف ا�شتعادة 

لدور امل�شجد احل�شاري يف بناء الأمة 

والدعوة اإىل اهلل عز وجل. 

اإننـــي اأتوجه بن�شيحتي اإىل اأ�شاتذتي 

واإخواين يف الدعوة اإىل اهلل عز وجل 

والذين ت�شغلهم الف�شائيات والأندية 

وال�شبابيـــة  الجتماعيـــة  واملراكـــز 

اأدائهـــم  عنـــد  وغريهـــا  وال�شحـــف 

واجـــب الدعـــوة اأن يوازنـــوا بني هذه 

الو�شائـــل الدعويـــة وبـــني الدعوة يف 

امل�شاجد، واأل تكـــون الدعوة يف تلك 

الأماكن على ح�شاب الدعوة يف بيوت 

اهلل، فهي الدعـــوة الأجمل والأعظم 

والأكرث تاأثرًيا يف اجلموع.  

119-Jan. 2013.indd   39 12/26/12   4:51:09 PM



�لد�ر �لتنموي ل يقل 
�أهمية عن �لد�ر �لدعوي 
يف بناء �ملجتمع

)119( ــ يناير 2013 ــ �شفر 401434

عبد�ملعبود بدر

باحث اإ�شالمي

مـــن املتعارف عليه عنـــد علماء 

الجتمـــاع اأن اأحـــد اأهـــم اأ�ش�ص 

التنمويـــة  النه�شـــة  ومقومـــات 

لـــدى ال�شعـــوب والأمم هو تعدد 

الثقافـــات واختـــالف العـــادات 

والتوجهـــات الجتماعيـــة لـــدى 

اأفـــراد املجتمـــع الواحـــد، وقـــد 

خ�ـــص اهلل العلـــي القديـــر هذا 

الوطـــن املحفـــوظ بحفـــظ اهلل 

واأمنـــه بهـــذا التعـــدد واختالف 

م�شارب كثري مـــن �شكانه، �شواء 

املواطنـــون اأو املقيمـــون يف ظل 

الأمن والطمئنان، والعجيب اأن 

لـــكل جالية من هـــذه اجلاليات 

طابعهـــا الثقـــايف والجتماعـــي 

املميـــز والذي يختلف بال�شرورة 

عـــن اجلاليات الأخرى حتى بني 

اأبناء القطر الواحد.

ب�شـــكل  اليـــوم  نتحـــدث  ولـــن 

مبا�شر عـــن دور جلنة التعريف 

بالإ�شـــالم يف الدعـــوة املباركـــة 

التـــي تنتـــج م�شلًما جديـــًدا كل 

20 دقيقـــة مـــن بـــني اأبنـــاء هذه 

اجلاليـــات– واإن كان هـــذا هـــو 

دور اللجنـــة الأ�شا�شي والرئي�ص 

الـــذي تت�شـــرف باأن تقـــوم عليه 

معظـــم واأهم اأن�شطتهـــا– ولكن 

حديثنـــا اليـــوم عـــن دور جلنـــة 

التنمـــوي  بالإ�شـــالم  التعريـــف 

والتنويـــري  بحكـــم الحتـــكاك 

اليومي املبا�شر باأبناء اجلاليات 

واحتـــواء جميع هـــذه الثقافات 

املختلفة،  الجتماعية  وامل�شارب 

و�شهرهـــا يف بوتقة هذا الوطن 

واإخـــراج مقيم قادر على �شرعة 

التطبع والنخراط يف �شلوكيات 

املجتمـــع الكويتـــي القومية التي 

ت�شاء بنور هـــذا الدين احلنيف 

وتهتدي بهدي عادات اجتماعية 

موروثة لدى كل كويتي �شواء كان 

ح�شرًيّا اأو بدوًيّا.

فبالإ�شافة اإىل الـــدور الدعوي 

دعـــاة  يقدمـــه  الـــذي  العظيـــم 

التعريـــف  جلنـــة  وداعيـــات 

يعتـــربون  فاإنهـــم  بالإ�شـــالم، 

م�شوؤوليـــة  م�شوؤولـــني  اأنف�شهـــم 

مبا�شـــرة وكبـــرية يف امل�شاركـــة 

الجتماعيـــة والتنموية ليقدموا 

ولـــو لبنـــة واحـــدة يف بنـــاء هذا 

فاحلفـــاظ  املحيـــط،  املجتمـــع 

الجتماعيـــة  ال�شالمـــة  علـــى 

القومية  واملوروثـــات  والعـــادات 

م�شوؤوليـــة م�شرتكة بني اأبناء اأي 

جمتمع، وخ�شو�ًشـــا جمتمعاتنا 

الإ�شالميـــة ال�شرقية التي تبذل 

يف احلفاظ على عاداتها وقيمها 

امل�شتطـــاع  النبيلـــة  الإ�شالميـــة 

مـــن اجلهـــد، والإ�شهامـــات من 

رجـــالت وموؤ�ش�شـــات وهيئـــات 

الكويت يف هذا املجال ل تنقطع 

ول حت�شى، ومـــن بني اأهم هذه 

املوؤ�ش�شات الداعمة والتي تعمل 

باإخال�ص اللجنـــة املباركة جلنة 

التعريف بالإ�شالم.

وعلـــي �شبيـــل املثـــال ل احل�شر 

اإ�شهام جلنـــة التعريف بالإ�شالم 

يف ن�شـــر اللغـــة العربية، وتقدمي 

الدورات والتدريب امل�شتمر حتى 

يف اأيام العطل الر�شمية، متا�شًيا 

مع و�شـــع بع�ص اأبناء اجلاليات، 

هـــذه الف�شـــول التدريبيـــة التي 

ت�شتقطب اأف�شل واأمهر املعلمني 

واملدربـــني على م�شتـــوى الوطن 

العربـــي ودول جمل�ـــص التعـــاون 

اخلليجي باأكرث من ع�شرين لغة 

خمتلفـــة، ول يخفى مدى حاجة 

هذه اجلاليـــات وحاجة املواطن 

واملقيم العربـــي اأي�ًشا لتعلم لغة 

اأهل هذا البلد، واأهمية التوا�شل 

الذي ينتجه تعلم اللغة العربية.

اإن الـــدور التنمـــوي الجتماعي 

الـــذي ميثله مثل هـــذا الن�شاط 

املتميـــز واملجهود امل�شكور للجنة 

التعريف بالإ�شالم يف تعليم اللغة 

العربيـــة ل يقل اأهمية باأي حال 

عن الدعـــوة والأن�شطة الدعوية 

التي تقوم بها اللجنة، وللعلم فاإن 

اللجنة تقدم هذا الدور التنموي 

وهذه الف�شول الدرا�شية املميزة 

وباأكفـــاأ واأمهـــر املعلمني، جلميع 

اأبناء اجلاليات يف الكويت بغ�ص 

النظـــر عن الديـــن اأو اللـــون اأو 

اجلن�ـــص وب�شورة جمانية متاًما، 

�شواء للكتب الدرا�شية امل�شتملة 

علـــى مناهـــج و�شعهـــا خـــرباء 

متخ�ش�شـــون يف اأ�شول الرتبية، 

اأو الأماكـــن والف�شول الدرا�شية 

التي تنت�شر بني اأكرث من اأربعني 

فرًعـــا هي اأفـــرع جلنة التعريف 

بالإ�شـــالم، يحتوي كل منها على 

واحـــد اأو اأكرث من هذه الف�شول 

الدرا�شيـــة، و�شـــواء كانـــت هذه 

الأفرع خا�شة بالن�شاء اأو الرجال 

فلـــكل منهـــا طاقمـــه التدري�شي 

والتعليمي املدرب واملحرتف. 

»التعريف 
باإلسالم«.. 
ودورها 
التنموي
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د. وليد خالد �لربيع

فاللـــوم والنقـــد واملقارنـــة هي القتلـــة الثالثة كما 

�شماهـــا د. اإبراهيم الفقـــي -رحمه اهلل- ملا فيها 

مـــن اأثر �شـــار -ك�شـــم الثعبان- ي�شـــري يف داخل 

الإن�شـــان وينعك�ـــص علـــى ت�شرفاتـــه، وت�شلب منه 

�شعادتـــه وراحة باله واتزانـــه، وبالتايل تبعده عن 

اأهدافـــه احلقيقيـــة يف حت�شيـــل �شعـــادة الدنيـــا 

والآخرة بطاعة اهلل والتزام دينه.

بع�ـــص النا�ـــص يعي�ص يف دائـــرة اللـــوم، فكثرًيا ما 

يلـــوم الآخريـــن على ما يفعلـــون، ويعذلهم على ما 

يقولـــون، ول ينفك من توجيه توبيـــخ اأو تعنيف اأو 

تقريع، فالنا�ص منه يف �شقاء، ونف�شه منه يف �شيق 

وكرب، فقـــول عمر ر�شي اهلل عنه عني ال�شواب، 

لأن العاقـــل حني يعـــذر النا�ص يتخل�ـــص من اللوم 

والنقـــد فيحيا يف �شالم وهـــدوء، فهو ي�شع نف�شه 

مـــكان الآخرين، فيلتم�ص الأعذار والتربيرات، ول 

يحملهـــم علـــى الكذب لتربيـــر اأفعالهـــم واأقوالهم 

في�شلم مـــن ت�شلط ال�شك والريـــب، ويحيا معافى 

يف بدنه وعقله.

وال�شـــرع املطهـــر يقرر هـــذا اخللـــق، ويوؤكد هذا 

ال�شلـــوك يف الن�شو�ص ال�شرعيـــة، فمن ذلك قوله 

ن يَْغِفَر 
َ
بُّوَن اأ َل حُتِ

َ
تعـــاىل: {َولَْيْعُفوا َولَْي�ْشَفُحـــوا اأ

َزاء ِمْن جن�ص   لَُكـــْم{ قال ابن كثري: »َفـــاإِنَّ اجْلَ
ُ
اهلل

ذنَـــَب اإِلَيك يَغِفر اهلل 
َ
الَْعَمـــل َفَكَما تَغِفر ذنب َمْن اأ

لَـــك، َوَكَما تَ�ْشَفـــح يُ�ْشَفح َعنْك«، وقال ال�شيخ ابن 

�شعدي: »واعف عما �شدر منهم هلل، فاإن من عفا 

عن عباد اهلل عفا اهلل عنه، ومن �شاحمهم �شاحمه 

اهلل، ومن تف�شل عليهم تف�شل اهلل عليه، واجلزاء 

من جن�ص العمل«.

وقال تعاىل: {َواإِن تَْعُفـــوا َوتَ�ْشَفُحوا َوتَْغِفُروا َفاإِنَّ 

ّيَها 
َ
ِحيٌم} قـــال الطربي: اإِْن تَْعُفـــوا اأ اهلل َغُفـــوٌر رَّ

يَّاُكْم َعْن  ـــا �َشلََف ِمنُْهْم ِمْن �َشّدهـــْم اإِ امْلُوؤِْمنُـــوَن َعمَّ

اْلإِ�ْشـــاَلم َوالِْهْجـــَرة َوتَ�ْشَفُحوا لَُهْم َعـــْن ُعُقوبَتُكْم 

نُوب  اإِيَّاُهْم َعلَى َذِلَك َوتَْغِفُروا لَُهْم َغرْي َذِلَك ِمْن الذُّ

َفـــاإِنَّ اهلل َغُفور َرِحيـــم، لَُكْم، مِلَْن تَـــاَب ِمْن ِعَباده، 

ْن يَُعاِقبُكْم َعلَيَْها ِمْن بَْعد 
َ
ِمْن ُذنُوبُكـــْم، َرِحيم ِبُكْم اأ

تَْوبَتُكْم ِمنَْها.

 يُِحبُّ 
َ
وقـــال تعاىل: {َفاْعُف َعنُْهْم َوا�ْشَفْح اإِنَّ اهلل

امْلُْح�ِشِنـــنَي} قال ابن كثـــري: َوَهَذا ُهَو َعنْي النَّ�ْشر 

لَف: َمـــا َعاَملت َمْن  فـــر، َكَما َقـــاَل بَْع�ص ال�شَّ َوالظَّ

ْن تُِطيع اهلل ِفيـــه َوِبَهَذا 
َ
 ِفيـــك مِبثْـــِل اأ

َ َّ
َع�َشـــى اهلل

، َولََعلَّ  ـــقِّ ِليـــٌف َوَجْمـــٌع َعلَـــى احْلَ
ْ
يَْح�ُشـــُل لَُهـــْم تَاأ

 يَْهِديِهـــم، َوِلَهـــَذا َقاَل تََعـــاىَل: {اإِنَّ اهلل يُِحّب 
َ
اهلل

�َشاَء اإِلَيْك.
َ
ْن اأ فح َعمَّ امْلُْح�ِشِننَي}، يَعِني ِبِه ال�شَّ

وانظر اإىل �شفـــح يو�شف عليه ال�شالم عن اإخوته 

بعـــد اأن فعلوا بـــه ما ذكره اهلل تعـــاىل من املعاناة 

يَب  والأذى ثـــم ملا متكن وقـــدر قال لهـــم :{ل ترَْثِ

اِحِمنَي}،  ْرَحُم الرَّ
َ
َعلَيُْكُم الَْيْوَم يَْغفُر اهلل لَُكْم َوُهَو اأ

ِنيب َعلَيُْكْم َول َعتَْب َعلَيُْكْم 
ْ
قال ابن كثري: اأْي َل تَاأ

ي بَْعد الَْيْوم،  الْيَـــْوم َول اأِعيد َعلَيُْكـــْم َذنبُكْم يِف َحقِّ

َعاء لَُهـــْم بامْلَْغِفَرِة َفَقاَل  }يَْغِفر اهلل  ثُـــمَّ َزاَدُهْم الدُّ

اِحِمنَي}.  ْرَحم الرَّ
َ
لَُكْم َوُهَو اأ

وتاأمـــل �شفح ر�شول اهلل ] عن اأهل مكة بعد اأن 

متكـــن منهم بعد الفتح فقال لهـــم: ما تقولون وما 

تظنون؟ قالوا: نقول: ابن اأخ، وابن عم حليم رحيم، 

فقــــال ر�شول اللــــــه ]: اأقــــول كما قال يو�شـف: 

ْرَحُم 
َ
{لَ ترَْثَيـــَب َعلَيُْكُم الَْيْوَم يَْغِفُر اهلل لَُكْم َوُهَو اأ

اِحِمنَي}، قال اأبوهريرة: فخرجوا كاأمنا ن�شروا  الرَّ

من القبور، فدخلوا يف الإ�شالم.

وهـــذا لي�ص مب�شتغرب مـــن خلقه وهديه ] فقد 

�شئلـــت عائ�شة ر�شـــي اهلل عنها عـــن خلق ر�شول 

اهلل ] فقالت: مل يكن فاح�ًشا، ول متفح�ًشا، ول 

�شخاًبـــا يف الأ�شواق، ول يجـــزي بال�شيئة ال�شيئة، 

ولكن يعفو وي�شفح.

وقال ر�شول اهلل ]: اأقيلوا ذوي الهيئات عرثاتهم 

اإل احلـــدود، قـــال �شـــراح احلديث: املـــراد بذوي 

الهيئـــات اأ�شحاب املروءات واخل�شـــال احلميدة، 

وقيل: ذوو الوجوه مـــن النا�ص، ومعنى اأقيلوا: اأي: 

اعفوا، والعـــرثات: الزلت، واحلديـــث يندب اإىل 

التجـــايف عن الـــزلت وعدم املوؤاخـــذة بال�شغائر، 

ومـــا يندر من اخلطايا ممـــن كان حاله ال�شتقامة 

وظاهـــره ال�شالح اإل ما ي�شتوجب العقوبة املقدرة 

�شرًعا وهي احلدود فال ت�شاهل فيها.

َكَما 
َتْصَفح 
ُيْصَفح 
َعْنك!

بـــــــن  عمـــــــر  �لفـــــــاروق  درر  مـــــــن 

�خلطـــــــاب ر�صـــــــي �هلل عنه قوله: 

»�أعقل �لنا�ـــــــس �أعذرهم للنا�س«، 

وهي كلمة حكيمة، ودرة نفي�صة 

تدل علـــــــى فهم عميـــــــق للنف�س 

�صديـــــــد  ومنهـــــــج  �لإن�صانيـــــــة، 

للرقـــــــي  �لعمليـــــــة،  �لرتبيـــــــة  يف 

بامل�صلم مـــــــن ح�صي�س �لنتقام 

و�لت�صفـــــــي �إىل �صمـــــــو �ل�صفـــــــح 

و�لعفـــــــو، ليحيـــــــى يف �صـــــــالم مع 

نف�صـــــــه و�لآخريـــــــن، في�صلم من 

�آفات �لغ�صـــــــب و�لرغبة يف �لثاأر 

�لتي تعود عليه بال�صرر يف بدنه 

ودينه ودنياه ورمبا �آخرته.
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ويف الأثـــر قـــال جعفر بـــن حممـــد: اإذا بلغك عن 

اأخيـــك ال�شيَء تـنكره فالتم�ص له عذًرا واحًدا اإىل 

�شبعـــني عذًرا، فاإن اأ�شبتـــه واإل قل: لعل له عذًرا 

ل اأعرفـــه، وقـــال حمدون الق�شـــار: اإذا زل اأٌخ من 

اإخوانكـــم فاطلبوا له �شبعني عـــذًرا، فاإن مل تقبله 

قلوبكم فاعلموا اأن املعيب اأنف�شكم. 

وقال ِدعبل اخُلزاعي:  

تاأنَّ ول تعَجل بَلوِمَك �صاِحًبا 

لعلَّ  له ُعذًر� و�أنَت تلوُم  

والعتذار كما قال ابن فار�ص: العذر معروف، وهو 

روم - اأي: طلـــب - الإن�شـــان اإ�شالح ما اأنكر عليه 

بكالم، وقال الأ�شفهاين: العذر حتري الإن�شان ما 

ميحو به ذنوبه. 

وهـــو اأمر حممـــود كمـــا قـــال اأبوحـــامت الب�شتي: 

العتذار يذهب الهمـــوم، ويجلي الأحزان، ويدفع 

احلقد، ويذهب ال�شد، والإقالل منه ت�شتغرق 

فيه اجلنايات العظيمة، والذنوب الكثرية، 

والإكثـــار منه يـــوؤدي اإىل التهـــام و�شوء 

الـــراأي، فلـــو مل يكن يف اعتـــذار املرء 

اإىل اأخيـــه خ�شلـــة حتمـــد اإل نفي 

التعجـــب عـــن النف�ـــص يف احلال 

لـــكان الواجـــب علـــى العاقل األ 

يفارقه العتـــذار عند كل زلة، 

فحق امل�شلـــم العاقل اأن يعي�ص 

يف �شـــالم مـــع نف�شـــه ومـــع 

الآخريـــن، في�شامـــح نف�شـــه 

ويحيـــى يف �شفـــاء وهدوء، 

ويعفـــو عـــن زلت النا�ـــص، 

ويقبل اأعذارهم، ويتغا�شى 

فيكـــون  عرثاتهـــم،  عـــن 

عفـــًوا، �شفوًحـــا، وا�شع 

احللـــم، رحب ال�شدر، 

يحـــب النا�ـــص قربـــه، 

وياأن�شـــون بـــه، ويكون 

ا مثاًل حياًّا للم�شلم  حقاًّ

ال�شالح. 
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تقول »ليزا«: ح�شرت اإىل جلنة التعريف 

بالإ�شـــالم مـــع كفيلتـــي، وبعـــد م�شـــي 

مـــا يقارب ثالثـــني دقيقة مـــع الداعية 

ا�شتف�شرت خاللها عـــن كل الت�شاوؤلت 

التي تدور بخلدي، اأ�شهرت اإ�شالمي يف 

الإدارة الن�شائية بالرو�شة.

وت�شيـــف: لقـــد بكيـــت اأثنـــاء نطقـــي 

لل�شهادتـــني ممـــا اأبكى كل مـــن �شهدن 

اإ�شهـــار اإ�شالمي، وعند ال�شتف�شار عن 

�شبب بكائي ال�شديد اأجبت: (اأ�شلم اأبي 

يف عـــام 2007 م بالفلبني، واآخر طلبه 

مني اأن اأ�شلـــم.. وانتقل اإىل رحمة اهلل 

تعـــاىل بعد يومني من حديثه يل، ف�شاء 

اهلل اأن اأذهـــب للعمـــل يف دولة الكويت 

لـــدى عائلـــة ملتزمـــة باأخـــالق وتعاليم 

الإ�شالم، فتذكرت طلب اأبي وطلبت من 

كفيلتـــي اأن اأتعرف علـــى الإ�شالم اأكرث، 

وفعـــاًل ذهبت بـــي اإىل الإدارة الن�شائية 

بالرو�شـــة وهناك تعرفت على الإ�شالم 

واآدابـــه وتعاليمه حتى مالأ قلبي �شكينة 

الإميـــان واأ�شهرت اإ�شالمـــي واأديت ما 

طلبـــه اأبي مني، وبـــررت اأبي يف مماته 

كما برين يف حمياي).

»ليزا« اختـــارت ارتداء الزي الإ�شالمي 

بعد اإ�شالمها كما اختارت ا�شم »�شارة« 

ا�شما جديًدا لها.

تقول فريونيكا: تزوجت من م�شلم يف بلدي 

ملــــدة اأربــــع �شنــــوات ومل اأ�شلــــم خــــالل تلك 

الفــــرتة، وكانت يل بعــــد املاآخذ على ديانتي 

ال�شابقة، فقد كانت فكرة »احلالل واحلرام« 

غري وا�شحة متاًما بالن�شبة يل خا�شة فيما 

يتعلــــق ببع�ــــص الأ�شيــــاء مثل �شــــرب اخلمر 

والتعامل بالربا، كما كنت غري مقتنعة ببع�ص 

الطقو�ــــص التــــي متار�ص اأثنــــاء اأداء ال�شالة 

مثل اإ�شعال ال�شموع اأثناء ال�شالة، ثم قدمت 

اإىل الكويت وراأيــــت مظاهر العبادة والتزام 

امل�شلمني بتعاليم الدين الإ�شالمي.

ت�شيــــف: بعــــد فــــرتة ق�شيتهــــا يف الكويــــت 

�شمعــــت عــــن جلنــــة التعريــــف بالإ�شــــالم، 

وا�شتاأذنــــت مــــن ال�شفري الــــذي اأعمل لديه، 

وذهبت اإىل اللجنة وهناك تقابلت مع داعية 

اللجنــــة التي اأو�شحت يل مــــا هو الإ�شالم؟ 

ومــــا مبادئــــه وتعاليمــــه؟، وكيــــف اأن اخلمر 

والربــــا من املحرمات فيــــه؟، وهذا التحرمي 

جــــاء من قبل اهلل عز وجــــل باآيات �شريحة 

يف القــــراآن الكــــرمي، وكيــــف –اأي�شــــا- اأن 

ال�شــــالة يف الإ�شالم ل حتتــــاج اإىل طقو�ص 

ول و�شطاء؟.. بل عبادة خال�شة هلل الواحد 

عــــز وجل، واأ�شهرت اإ�شالمــــي بعد اقتناعي 

بالإ�شالم عقيدة وعبادة واأخالقا.

وبف�شــــل اهلل عز وجل اأديت العمرة و�شربت 

مــــاء زمزم كما متنيت، وحالًيا اأقوم بالدعوة 

اإىل الإ�شالم بني اأهلي و جرياين.

ناغاراتناما: ال أريد آلهة بل 
إله واحد

Nagaratnamma :ال�شم

اجلن�شية: الهند

الديانة ال�شابقة: هندو�شية

ليزا: 
برت أبيها بإسالمها

ال�شم: رود ليزا بابا اأوران

اجلن�شية: الفلبني

الديانة ال�شابقة: ن�شرانية

فيرونيكا: الصالة في اإلسالم 
ال تحتاج إلى طقوس

Veronica Kalpana Frazer :ال�شم

اجلن�شية: الهند

الديانة ال�شابقة: ن�شرانية

تقـــول ناغاراتنامـــا: كنـــت يف �شغـــري 

دائمـــة التفكـــري بالآلهة التـــي اأعبدها 

كهندو�شية، فهناك عدة اآلهة يف العقيدة 

الهندو�شية، ومل اأكن اأعبدها عن قناعة 

ولكـــن تقليـــد لالأهل فقـــط، وقبل 17 

عاًمـــا قدمـــت للكويـــت لطلـــب الرزق، 

ويف عـــام 2006 م دعتنـــي �شديقاتـــي 

يف العمـــل للذهـــاب اإىل جلنة التعريف 

بالإ�شـــالم ملـــا راأوا منـــي اجتهـــادي يف 

البحـــث عن حقيقة ما اأعبد، واإعجابي 

ب�شالة امل�شلمـــني اخلالية من التماثيل 

والأ�شنام.

وت�شيـــف: بعد اأن تعرفـــت من داعيات 

الإدارة الن�شائيـــة بالرو�شة على ماهية 

الإ�شالم؟، وكيـــف اأنه ل معبود اإل اهلل 

-عز وجل-، وهو املتفرد بهذه العبودية، 

اأ�شهـــرت اإ�شالمـــي يف اللجنة واخرتت 

ا�شم »نـــورة«، وبعد عامني من اإ�شالمي 

ذهبـــت اإىل بيـــت اهلل احلـــرام لق�شاء 

منا�شك العمرة عن طريق اللجنة، وبعد 

عودتي دعـــوت زوجي لالإ�شالم فاأ�شهر 

اإ�شالمـــه وغـــري ا�شمـــه اإىل »عبداهلل« 

وزمالئـــي يف  زميالتـــي  دعـــوت  كمـــا 

العمـــل، وبحمد اهلل دخل �شتة منهم يف 

الإ�شالم، ثالثة منهم من عائلة واحدة، 

ول زلـــت اأدعـــو ولـــدي ع�شـــى اهلل عز 

وجل اأن يهديه اإىل طريق ال�شواب.

ا من �لق�ص�س �ملوؤثرة ملهتديات جلنة �لتعريف بالإ�صالم..  يف هذ� �لباب �صوف نتنـــــــاول بع�صً

نتعرف ملـــــــاذ� �أ�صلمن، وما �لدور �حليوي للجنة يف �إ�صهـــــــار �إ�صالمهن.. �إىل جانب ذلك �صوف 

ا مـــــــن �صهاد�ت �جلاليـــــــات �مل�صلمة حول رعايـــــــة �للجنة لهن، تـــــــرى.. ماذ� قال  نتنـــــــاول بع�صً

هوؤلء؟
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َدَقاُت  َا ال�شَّ قال اهلل تعاىل: {اإِمنَّ

ِللُْفَقـــَراء َواملَ�َشاِكـــني َوالَْعاملـــنَي 

َويِف  ُقلُوبُُهـــْم  َواملُوؤَلََّفـــِة  َعلَيَْهـــا 

َقـــاِب َوالَْغارِمـــنَي َويِف �َشِبيـــِل  الرِّ

َن  ِبيِل َفِري�َشـــــًة مِّ اهلِل َوابْـــن ال�شَّ

اللـــــه َواللــــه َعِليــــــٌم َحِكيــــــٌم} 

(التوبة:60).

ور�شالتنـــا نوجههـــا لـــكل م�شلم، 

يعـــرف اأن ديننـــا احلنيـــف لـــه 

علينا حقوق عدة، هذه الر�شالة  

تتلخ�ـــص يف منوذجني حقيقيني 

�شهدتهما اللجنة منذ فرتة. 

�لنموذج �لأول:

يف يـــوم من الأيـــام اأ�شهـــر اأحد 

املهتديـــن اإ�شالمـــه وبعدما نطق 

ال�شهادتـــني انفجـــر بالبـــكاء ثم 

وجـــه للح�شـــور عـــدة ت�شاوؤلت 

منها:

مـــن امل�شـــوؤول عن وفـــاة والدي 

اللذين ماتا على الكفر؟ 

ومـــن يتحمـــل م�شوؤوليتهما اأمام 

اهلل يوم القيامة.. اأنا اأم اأنتم؟ 

لقد م�شى على قدومي الكويت 

اأكـــرث من 20 عاًمـــا، ومل اأعرف 

الإ�شـــالم اإل مـــن قريـــب فاأيـــن 

كنتم؟ فمـــا كان من احل�شور اإل 

التلعثم كردة فعل ل�شدة ال�شوؤال، 

لأن م�شوؤوليـــة الهداية م�شوؤولية 

اجلميع وهي م�شوؤولية عظيمة.. 

ومن هـــذا املنطلـــق كانت حملة 

العـــام »الدعـــوة  اللجنـــة لهـــذا 

م�شوؤولية.. بلغها معانا«.

�لنموذج �لثاين:

املهتـــدي فار�ص الـــذي جاء اإلينا 

راك�ًشـــا بعدمـــا اأ�شهـــر اإ�شالمه 

يطلـــب ال�شفـــر ملالقـــاة والدتـــه 

املري�شـــة التي كانت على فرا�ص 

يف  ويرغـــب  بال�شـــني،  املـــوت 

دعوتها لالإ�شـــالم قبل اأن متوت 

و�شاعدنـــاه يف ذلك، وذهب اإىل 

بـــالده ثـــم جـــاء اإلينـــا �شاحًكا 

مبت�شًمـــا فقلنـــا له: مـــاذا فعلت 

مع اأمـــك؟ قـــال: اأ�شلمت -وهو 

ي�شحـــك– نعـــم! لأنهـــا دخلـــت 

الإ�شـــالم و�شهـــدت اأن ل اإله اإل 

اهلل واأن حممًدا ر�شول اهلل، ومل 

متت، بـــل كاأن ال�شهادتني اأحيتا 

نف�شها.

هـــذان منوذجـــان مـــن بـــني 58 

األف �شخ�ص دخلوا الإ�شالم من 

خـــالل اللجنـــة، وق�ش�ص اأخرى 

متعددة تق�شعر لها الأبدان، وقد 

تاألفـــت قلوبهم بـــزكاة و�شدقات 

اأهل اخلري، فهنيًئا ملن كان �شبًبا 

يف هداية اإن�شان اإىل الإ�شالم.

لقد مـــن اهلل علينـــا بنعم كثرية 

ل تعـــد ول حت�شـــى و�شـــرع لنا 

الإنفاق منها يف كل وجوه اخلري 

لإعـــالء كلمـــة احلـــق، ولي�شبح 

مرتابًطـــا  امل�شلـــم  املجتمـــع 

وذلـــك مب�شاعـــدة  ومتما�شـــًكا، 

املوؤلفـــة قلوبهم علـــى النغما�ص 

يف احليـــاة الإ�شالمية والوقوف 

اإىل جانبهـــم حتـــى ي�شتطيعـــوا 

مواجهة التيـــارات املعار�شة من 

الديانات الأخرى وكذلك لالأخذ 

بيـــد مـــن لهـــم الف�شـــل عليهـــم 

كالوالدين والأقربني واإخراجهم 

من الظلمات اإىل النور. 

من 
المسؤول 
عن وفاة 
أبيه على 

الكفر؟

�لإنفاق ��سيلة هام��ة 
لتاأليف �لقل������وب 

�هد�ي����ة �لن�����ا�ص
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د. حممد �حلمود �لنجدي

واهلل تعـــاىل كما بني حرمة الزنا و�شناعته، وحذر 

منـــه عباده، و�شوء عاقبته يف الدنيا والآخرة، فقد 

و�شـــع ال�شـــدود املنيعة، واحلواجـــز الكثرية ملنعه، 

ولقـــد ذكرنا اأربعة مـــن هذه احلواجـــز، ويف هذا 

العدد ن�شتكمل تلك احلواجز.

خام�ًشا: حرم الإ�شالم تربج الن�شاء، وهو خروجهن 

بثيـــاب الزينة، وما ل ي�شرت مـــن الثياب، كال�شيق 

اأو الق�شـــري اأو ال�شفـــاف، وكـــذا ا�شتعمال الطيب 

والعطـــر، لأن ذلك مدعاة جلـــذب الأنظار اإليهن، 

وو�شيلة ودعـــوة اإىل وقوع الفاح�شــــة، قال تعاىل: 

وىَل}.
ُ
اِهِليَِّة الأ ْجَن ترََبَُّج اجْلَ {َول ترََبَّ

وقد خالف كثري من ن�شاء امل�شلمني اليوم هذه الآية 

الكرمية ف�شرن يلب�شن اأفخر ثياب الزينة، اأو ما ل 

ي�شرت العورة، ويتطينب باأفخر الطيب عند اخلروج 

اإىل العمـــل اأو الأ�شواق وغريها، وكفى بذلك اإثًما 

مبيًنـــا! واإذا كان خروج املـــراأة اإىل امل�شجد للعبادة 

م�شروًطا بـــرتك الزينة والطيب، فكيف بخروجها 

اإىل غري امل�شجد!

فعـــن اأبـــي هريرة ر�شـــي اهلل عنـــه اأن ر�شول اهلل 

] قـــال: »ل متنعوا اإماء اهلل م�شاجد اهلل، ولكن 
ليخرجن تفـــالت«، وتفالت يعني غـــري متزينات، 

وروى م�شلم يف �شحيحه عن اأبي هريرة ر�شي اهلل 

عنـــه قال: قـــال ر�شـــول اهلل ] »�شنفان من اأهل 

النـــار مل اأرهمـــا: قوم معهم �شيـــاط كاأذناب البقر 

ي�شربـــون بهـــا النا�ص، ون�شـــاء كا�شيـــات عاريات، 

مميالت مائالت، روؤو�شهن كاأ�شنمة البخت املائلة، 

ل يدخلـــن اجلنـــة ول يجـــدن ريحها«، قـــال �شيخ 

الإ�شالم ابن تيمية: كا�شيات بلبا�ص ي�شف الب�شرة، 

ويبدي بع�ص تقاطيع اأبدانهن، كالع�شد والعجيزة، 

فهن كا�شيات بلبا�ص عاريات حقيقة.

�شاد�ًشـــا: ومن دواعي الزنا التـــي حاربها الإ�شالم 

�شماع الأغـــاين املاجنة باأ�شـــوات الن�شاء الفاتنة، 

فكيـــف اإذا رافقهـــا رق�شهـــن اخلليـــع، وحركاتهن 

املاجنـــة، وقد كـــرثت يف و�شائـــل الإعـــالم اليوم، 

و�شهـــل احل�شـــول عليها يف هذا الزمـــان لالأ�شف 

ال�شديـــد، وامتـــالأت بها بيوت كثري مـــن امل�شلمني 

و�شياراتهـــم واأجهـــزة هواتفهم، وافتـــن ب�شماعها 

كثـــري من الرجال والن�شاء والأطفال، وقد ورد عن 

كثري من ال�شلف ت�شمية الغناء بـ »رقية الزنا«.

قـــال الإمام ابن القيم رحمـــه اهلل: فلعمر اهلل كم 

مـــن حرة �شارت بالغناء مـــن البغايا! وكم من حر 

اأ�شبح به عبًدا لل�شبيان اأو ال�شبايا! وكم من غيور 

تبدل به ا�شًما قبيًحا بني الربايا! وكم من ذي غنى 

وثـــروة اأ�شبـــح ب�شببـــه على الأر�ص بـــني املطارف 

واحل�شايا! وكم من معافى وتعر�ص له فاأم�شى وقد 

حلت بـــه اأنواع الباليا! وكم جرع من غ�شة، واأزال 

مـــن نعمة، وجلـــب من نقمة!، وكم خبـــاأ لأهله من 

اآلم منتظرة، وغموم متوقعة وهموم م�شتقبلة.

�شابًعـــا: اإقامة احلـــد على الـــزاين، فيجلد البكر 

مائـــة جلـــدة ويغـــرب، اأي ينفى من بلـــده ملدة عام 

كامـــل، واأما الثيب (وهو من �شبق له الزواج)، فاإنه 

يرجـــم باحلجارة حتى ميوت، وهـــي اأ�شنع عقوبة، 

وقد حـــث �شبحانه على عـــدم الت�شاهل يف اإقامة 

حـــد الزنا، وعـــدم الراأفة بالفاعلـــني لهذا اجلرم، 

بتعطيل احلد اأو الرتفق يف اإقامته، تراخًيا يف دين 

اهلل، واأمـــر باإقامته يف م�شهد عام يح�شره طائفة 

من املوؤمنني، فيكون اأوجع للفاعل، واأوقع يف نف�شه 

ايِن  اِنَيُة َوالزَّ ونفو�ص امل�شاهدين، قـــال تعاىل:{الزَّ

ُخْذُكم 
ْ
نُْهَمـــا ِمائََة َجلَْدة َوَل تَاأ َفاْجِلـــُدوا ُكلَّ َواِحٍد مِّ

َفٌة يِف ِديِن اهلل اإِن ُكنتُْم تُوؤِْمنُوَن ِباهلل َوالَْيْوِم 
ْ
بهَما َراأ

َن املُوؤِْمِننَي}. الآِخِر َولَْي�ْشَهْد َعَذابَُهَما َطاِئَفٌة مِّ

فهـــذه جممل ال�شدود املانعـــة لفاح�شة الزنا، ومن 

جتنبها جتنب الو�شائـــل املوؤدية اإىل هذه اجلرمية 

القبيحـــة {َوتُوبُـــوا اإِىَل اهلِل َجِميًعا اأيَُّهـــا املُوؤِْمنُوَن 

لََعلَُّكْم تُْفِلُحوَن}.

ومما ل �شك فيه اأن الزنا يجمع خالل ال�شر كلها، 

ومن ذلك ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه يف كتابه 

: »رو�شة املحبني«، ماأخوًذا من ن�شو�ص الكتاب:

2 - ذهاب الورع. 1 - قلة الدين. 

4 - قلة الغرية. 3 - ف�شاد املروءة. 

6 - �شواد الوجه وظلمته. 5 - غ�شب الرب. 

فاحشة 
الزنا 
وسبل 
الوقاية 
منها

َنى  قال �صبحانه: {َول َتْقَرُبو� �لزِّ

ـــــــًة َو�َصاَء �َصِبياًل}  ـــــــُه َكاَن َفاِح�َص �إِنَّ

فاأخـــــــرب عـــــــن فح�صـــــــه يف نف�صه، 

و�لفاح�ـــــــس هـــــــو �لقبيـــــــح �لذي 

قـــــــد تناهى قبحه حتـــــــى ��صتقر 

فح�صه يف �لعقول، ثم �أخرب عن 

عاقبته يف �ملجتمع �لب�صري باأنه 

�صـــــــاء �صبياًل، فاإنـــــــه �صبيل هلكة 

وبو�ر و�فتقار يف �لدنيا، و�صبيل 

عذ�ب يف �لآخرة وخزي ونكال.

)2-2(
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7 - ظلمة القلب وطم�ص نوره.

8 - الفقر الالزم.

9 - ذهـــاب حرمة فاعله، و�شقوطه من عني 

ربه، ومن اأعني عباده.

10 - اأنـــه ي�شلبـــه اأ�شمـــاء املدح، مـــن العفة 

والرب والعدالـــة والثقة، ويك�شوه اأ�شماء الذم 

كا�شم الفاجر واخلائن والفا�شق والزاين.

11 - اأن الـــزاين يعر�ـــص نف�شـــه للعذاب يف 

تنور من نار، اأعاله �شيق واأ�شفله وا�شع، راأى 

النبي ] فيه الزناة يعذبون.

12 - اأنه يفارقه الطيب وي�شتبدل به اخلبيث 

الذي و�شف اهلل الزناة به.

13 - وح�شة ي�شعها اهلل يف قلب الزاين.

14 - قلـــة الهيبة التي تنزع من �شدور اأهله 

واأ�شحابه وغريهم له.

15 - اأن النا�ـــص ينظرون اإليه بعني اخليانة، 

ول ياأمنه اأحد على حرمته وولده.

16 - �شيق �شدر الزاين وحرجه.

17 - اأنـــه يعر�ـــص نف�شه لفـــوات ال�شتمتاع 

باحلور العـــني يف امل�شاكن الطيبة يف جنات 

عدن.

ئه على عقوق الوالدين  18 - اأن الزنـــا يجرِّ

وقطيعـــة الأرحـــام، وك�شب احلـــرام، وظلم 

اخللق، واإ�شاعة اأهله وعياله.

19 - اأن هذه املع�شية حمفوفة باملعا�شي، 

فهـــي ل تتـــم اإل باأنـــواع املعا�شـــي قبلهـــا 

ومعها وبعدهـــا، فهي جتلب �شرور الدنيا 

والآخرة.

20 - وجـــوب احلـــد علـــى الـــزاين 

البكـــر مائـــة جلـــدة وتغريـــب عام 

عن وطنـــه، ورجم 

الزاين الثيب الذي قد تزوج باحلجارة حتى 

ميوت.

21 - يف الزنا �شياع الأن�شاب.

22 - انتهاك الأعرا�ص.

23 - انت�شـــار الأمرا�ـــص اخلطـــرية وف�شـــو 

التنا�شليـــة  الأمرا�ـــص  وانت�شـــار  الطاعـــون 

امل�شتع�شيـــة للعـــالج غالًبـــا واأهونها مر�ص 

الزهري.

24 - تعري�ـــص املحـــارم للوقـــوع بالفاح�شة، 

فكما تدين تدان.

25 - الإفال�ـــص يوم احل�شـــاب من الأعمال 

ال�شاحلة.

26 - يعر�ـــص الـــزاين اخلائن يـــوم القيامة 

علـــى الذي زنى بامراأته، لياأخذ من ح�شناته 

ي�شـــاء،  مـــا 

و�شوف ل يبقى للخائن ح�شنة.

27 - �شهادة اجلوارح عليه من اليد والرجل 

واجللـــد وال�شمـــع والب�شـــر والل�شـــان {يَْوَم 

ْرُجلُُهْم مِبَا 
َ
يِْديِهْم َواأ

َ
لْ�ِشنَتُُهْم َواأ

َ
تَ�ْشَهُد َعلَيِْهْم اأ

َكانُوا يَْعَملُوَن}.

وممـــا يلتحق بالزنا يف العـــذاب والف�شيحة 

والعـــار يف الدنيا الآخرة، بل هـــو اأ�شنع منه 

واأخبـــث، عمل قوم لوط، وهو اإتيان الذكران 

من العاملني يف اأدبارهم، وقد عذب اهلل اأهله 

باخل�شـــف وقلب الديار والرجم بحجارة من 

جهنم، وقد لعن فاعلَه نبيُّنا ]، وجعل حده 

القتـــل، �شـــواء كان حم�شًنا اأو غري حم�شن، 

واتفـــق ال�شحابـــة ومن بعدهم علـــى قتله.. 

نعوذ باهلل تعاىل من غ�شبه و�شخطه. 
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جوبار كريشنان.. 
هندوسي.. الديني.. 

داعية إسالمي!

ح�شل علـــى ال�شهادة اجلامعيـــة من جامعة 

»كالكـــوك« بولية »كـــريل« الهنديـــة -ق�شم 

التاريـــخ- يف تاريـــخ الهنـــد، واأثنـــاء درا�شته 

اعتنق املذهـــب الإحلـــادي ال�شيوعي، وكان 

يدعو لن�شر هذا املذهب.. »جوبار كري�شنان« 

ولد يف منطقة هادكتنان بولية كريل لأبوين 

هندو�شيـــني، وعـــرف العقيـــدة الهندو�شيـــة 

مـــن الذهاب مـــع والديـــه اإىل املعبد مرتدًيا 

اخلا�شـــة  وال�شفـــراء  البي�شـــاء  املالب�ـــص 

بال�شالة، وظـــل هندو�شياًّا اإىل اأن و�شل اإىل 

املرحلـــة الثانوية، حيث تغـــري جمرى حياته 

بدخوله هذه املرحلة العمرية والدرا�شية.

قابـــل يف هـــذه املرحلة مدر�ـــص العلوم الذي 

يعتنـــق الفكر »الالدينـــي«، فاأ�شبح »لدينياًّا« 

بـــدًل من اأن يكـــون »هندو�شياًّـــا«، ل يعرتف 

بوجـــود اإله اأو خالق للكـــون، منكًرا لوجوده، 

وكمـــا كان الأ�شتاذ ن�شًطا فقـــد كان التلميذ 

اأ�شـــد ن�شاًطـــا منـــه، ولذلك بـــداأ يف القراءة 

والطالع على املذهب ال�شيوعي والنظريات 

العلميـــة يف هـــذا ال�شدد، وبـــداأ يقوم بن�شر 

هذا الفكر بني الطالب.

يقـــول »جوبار«: ظللت ملحًدا ع�شر �شنوات، 

منـــذ بدايـــة الثانويـــة حتـــى انتهـــاء درا�شة 

املاج�شتـــري، وعندمـــا انتهيـــت مـــن املرحلة 

الدرا�شية بداأت مرحلة اأخرى وهي النخراط 

يف احليـــاة العامة، واأ�شبحـــت ع�شًوا فاعاًل 

يف املجتمـــع، فالتحقـــت بوظيفة »اأ�شتاذ« يف 

وزارة الرتبيـــة بالهنـــد، وانتدبـــت للعمل يف 

مدر�شـــة وتخ�ش�شت يف حمـــو الأمية للكبار 

واملتقاعدين الذيـــن مل يذهبوا اإىل املدار�ص 

بقريتي، وكان بجوار املدر�شة التي اأعمل بها 

«لبيع اخلمـــور، فكان الكبار يحت�شون  »حمالاًّ

اخلمر قبل اأن يح�شروا الدرو�ص، وكان ذلك 

ي�شبـــب عديًدا من م�شـــكالت يف اأثناء تاأدية 

العملية الرتبوية.

اأردت معاجلـــة هـــذه امل�شـــكالت التي تعيق 

العمليـــة التعليميـــة، فا�شتعنـــت بــــ »جمعية 

مكافحة املخدرات واخلمـــور«، فاأر�شلوا لنا 

�شخ�ًشـــا يدعـــى »عبدالعزيز«، وهـــو داعية 

ميـــداين باجلماعة الإ�شالميـــة، يذهب اإىل 

القـــرى املنت�شرة يف الوليـــة، داعًيا اإىل اهلل 

عز وجـــل، وعلى عالقة بجمعيـــة »مكافحة 

اخلمور« وع�شًوا فيهـــا، وله جتارب ناجحة 

يف هـــذا امل�شمـــار، وطلبـــت منـــه امل�شاعدة 

يف �شبيـــل نقـــل حمل بيع اخلمـــور من جوار 

توعويـــة  حما�شـــرات  وتنظيـــم  املدر�شـــة، 

مبخاطر هـــذه الآفة، ومن هنا بداأت عالقة 

�شداقة بيني وبني ال�شيخ عبدالعزيز، ويف 

اأحـــد الأيام اأهداين ال�شيخ عبدالعزيز كتاب 

»ما هو الإ�شالم؟«، وكتاًبا اآخر بعنوان »ر�شول 

من ال�شحراء«، بلغة املاليامل.

يف هـــذا الوقت حدثت حادثة غريت جمرى 

حياتـــي، فقد كان هنـــاك اأحـــد الأ�شخا�ص 

يدعـــى »اأيـــنب« يعاقـــر اخلمـــر علـــى مدار 

اليوم، هـــذا ال�شخ�ص �شنـــق نف�شه لياًل عن 

طريـــق حبـــل علـــى اأحـــد الأ�شجـــار، واأثناء 

مـــرور عائلته على الطريق الـــذي �شنق فيه 

نف�شـــه عربوا ومل يلتفـــت اإليه اأحد، وتنكروا 

لـــه.. هذا امل�شهد �شبـــب يل �شدمة، وتركت 

هـــذه احلادثة جرًحا عميًقـــا يف نف�شي ودار 

بخلـــدي اأن هناك �شيًئا يف هذا العامل غائًبا 

لكـــي يحدث مـــا حدث، هناك قـــوة ت�شيطر 

على هذا الكون، مت�شائاًل: اإىل اأين �شيذهب 

هـــذا ال�شخ�ص بعد وفاتـــه؟ وكان هذا الأمر 

بالن�شبـــة اإيلَّ مدخاًل لوجـــود »اإله« م�شيطر 

على هذا الكون.

• جوبار كري�شنان

كتب: حممود بكر
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بعـــد هذه احلادثـــة بداأت اأقـــراأ يف الكتابني 

اللذيـــن اأهداهمـــا يل ال�شيـــخ عبدالعزيـــز، 

ووجـــدت فيهما اأن لهـــذا الكون اإلًهـــا، واأنه 

موجـــود يف كل الأديان، وله �شفات، وهناك 

دلئـــل على وجوده، وبـــداأت اأفكر مت�شائاًل: 

ا اأنه لهذا الكون اإله؟ واأنه و�شع له  اأحقاًّ

القوانـــني التي تنظمه وحتفظـــه، وكل �شيء 

فيه مبقدار ومبيزان.

لقد كانـــت فكرتي عن الأديـــان اأنها للعبادة 

فقـــط، ولي�ـــص بهـــا اأنظمة حلـــل امل�شكالت 

الإن�شانيـــة، فـــاإذا كانت هنـــاك م�شكلة لدى 

اإن�شـــان فقـــري ويحتـــاج اإىل امل�شاعـــدة فال 

عالقـــة لالأديان بهذا الأمـــر، اأي اإن التكافل 

الجتماعي والإن�شاين ل �شلة لهما بالأديان، 

ولذلـــك فال فائدة من تلك الأديان، اإل اأنني 

قد اأ�شابتني ال�شدمة والذهول عندما قراأت 

يِن  ُب ِبالدِّ قولـــه تعـــاىل {اأََراأَيْـــَت الَِّذي يَُكـــذِّ

َفَذِلـــَك الَِّذي يَـــُدعُّ الَْيِتيـــَم َوَل يَُح�ـــصُّ َعلَى 

�ْشِكنِي َفَويٌْل لِّلُْم�َشلِّنَي الَِّذيَن ُهْم َعن  َطَعاِم امْلِ

�َشاَلِتِهْم �َشاُهوَن الَِّذيَن ُهْم يَُراوؤُوَن َومَيْنَُعوَن 

امْلَاُعوَن}، فعندما قراأت هذه الآيات وجدت 

فيهـــا الإ�شالم املتكامل ال�شامل، فهي ربطت 

بني العبادة والعمل، بني الدنيا والآخرة، بني 

ا.. اإن الإ�شالم يكمن  الديـــن واملعامالت، حقاًّ

فيه حل امل�شكالت الإن�شانية.

بعـــد انتهائي من قـــراءة الكتابني وجدت اأن 

لهذا الكون اإلًها ل معبود فيه �شواه، ووجدت 

اأن يف الإ�شـــالم نظاًمـــا �شامـــاًل كاماًل ينظم 

حيـــاة املجتمع والفـــرد ويحـــل م�شكالتهما، 

واأن اهلل عز وجـــل اأر�شل حممًدا ] ليكون 

خامًتا لالأديان ال�شماوية ومعلًما للب�شرية.

حلظة �لإ�صـــــالم

ظل »جوبار« يفكـــر حول كم امل�شكالت التي 

�شـــوف حتـــدث له لـــو اأ�شهر اإ�شالمـــه، هذه 

امل�شـــكالت �شوف متتد على م�شتوى الأ�شرة 

والعمـــل اأي�ًشـــا، ولكنـــه رجـــع بذاكرتـــه اإىل 

الوراء، فقد راأت عيناه ال�شخ�ص الذي مات 

منتحـــًرا منتقاًل اإىل حياة اأخـــرى، وت�شاءل: 

كيـــف اإذا حدث يل مثلما حدث له، وانتقلت 

اإىل العـــامل الآخـــر واأنا علـــى الباطل؟ ماذا 

�شيكون احلـــال؟ خا�شة ونحن ل ندري متى 

ياأتـــي اأجل الإن�شان، واإذا ظللت اأوؤخر اإعالن 

اإ�شالمـــي بعدمـــا عرفـــت احلقيقـــة التي ل 

�شك فيها وهي اأن الإ�شالم هو الدين احلق، 

فكيف اأجيب عندما اأقف اأمام اهلل عز وجل 

وي�شاألني عن اإمياين؟ 

يقول: بعد هذا ال�شراع الذي دار بيني وبني 

نف�شي، كان القرار باإ�شهار اإ�شالمي، ويف اأول 

لقاء جمعنـــي بال�شيخ عبدالعزيز طلبت منه 

تلقينـــي ال�شهادة، واأعلنت اإ�شالمي واأ�شميت 

نف�شي »ريا�ص قطب«.

بعـــد هـــذه ال�شنـــوات الطـــوال يف الدعـــوة 

اإىل الإحلـــاد، واإنـــكار اهلل عـــز وجل، حتول 

»جوبـــار« اإىل داعية اإ�شالمـــي، وملا تكاثرت 

عليـــه الأ�شئلة حول الإ�شالم، وما يثريه غري 

امل�شلمني من �شبهات التحق مبركز »الدعوة 

الإ�شالمية بكـــريل«، وتعلم الدعوة واأ�شولها 

وبداأ يجيب النا�ص عن الإ�شالم وذاع �شيته، 

ومنـــذ ذلك احلـــني اأ�شبح علًما مـــن اأعالم 

الدعوة اإىل اهلل عز وجل يف ولية كريل. 

هذ� �مل�سهد �سبب 
يل �سدمة �ترك يفَّ 

جرًحا عميًقا

�جدت يف �لإ�سام 
نظاًما �سامًا كامًا 

ينظم حياة �ملجتمع 
��لفرد 

�يحل م�سكاتهما
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موسى \ 
ونصرة المظلوم

د. م�صعود �صربي

تربى مو�شى \ يف بيت فرعون، وكان من 

اآثـــار ذلك اأن اأ�شبح لبني اإ�شرائيل مكانة يف 

املجتمع امل�شري رغم اأنهم لي�شوا من اأ�شوله، 

وذلك اأنهم اأر�شعوا مو�شى فهم اأخوال ربيب 

فرعون، مما جعل لهم �شولة وجولة.

وكان من اآثـــار ذلك اأن كان بع�ص رجال بني 

اإ�شرائيل يتعاركون مع امل�شريني غري خائفني 

منهـــم، ومل يكن هذا حالهـــم من قبل دخول 

مو�شـــى \ ر�شيًعا ق�شر فرعون، بل تربى 

فيه حتى اأ�شبح �شاباًّا.

ويف و�شط النهار، وبينما مو�شى \  ي�شري 

يف املدينـــة يف وقت الظهرية ومل يكن هناك 

اأنا�ص كثريون يف املدينة ي�شاهدون ما ح�شل، 

وجد رجلـــني يت�شاجـــران، اأحدهمـــا قبطي 

م�شـــري، والآخـــر من بنـــي اإ�شرائيـــل، فلما 

راأى الإ�شرائيلـــي مو�شى \ مقباًل عليهما 

ا�شتغاثـــه وا�شت�شرخـــه يطلب منـــه النجدة؛ 

وذلك لعلمه ملكانـــة مو�شى \، واأنه ربيب 

فرعون حاكم م�شر.

وحاول مو�شى \ اأن يبعد القبطي امل�شري 

عن الإ�شرائيلـــي امل�شت�شعف، فجذبه بيديه 

علـــى �شدره بعيـــًدا عـــن الإ�شرائيلي، فوقع 

الرجل على الأر�ص فمات، وح�شل ذلك من 

قـــوة مو�شـــى \ الذي مل يكـــن يق�شد اأن 

يقتـــل الرجل، واإمنـــا اأراد فك ال�شتباك بني 

الرجلني.

ونظـــر مو�شـــى \  اإىل الرجل ملقى على 

الأر�ص، وقد مات، فهاله ما راأى، ومل ي�شدق 

اأن القبطـــي قد قتـــل، فا�شتغفر اهلل تعاىل، 

وقـــال اإن مـــا ح�شل من عمـــل ال�شيطان اإنه 

عـــدو م�شل مبني، ثم توجـــه اإىل اهلل تعاىل 

بالدعـــاء اأن يغفر له القتـــل اخلطاأ الذي مل 

يق�شـــده، فغفر اهلل تعـــاىل له، واأخذ مو�شى 

عليه ال�شالم العهد على نف�شه اأنه لن ي�شاعد 

الظاملني اأبًدا.

قال تعـــاىل: {َوَدَخَل املَِدينََة َعلَى حني َغْفلٍَة 

ْهِلَها َفَوَجَد ِفيَها َرُجلَـــنْيِ يَْقتَِتاَلِن َهَذا 
َ
مـــْن اأ

ه َفا�ْشتََغاثَُه الَِّذي  مـــْن �ِشيَعته َوَهَذا ِمْن َعـــُدوِّ

ه َفَوَكَزهُ ُمو�َشى  مْن �ِشيَعِته َعلَى الَِّذي ِمْن َعُدوِّ

يَْطان اإِنَُّه  فَق�شى َعلَيْه َقاَل َهَذا ِمْن َعَمل ال�شَّ

ّل ُمِبنٌي َقاَل َربِّ اإينِّ َظلَْمُت نَْف�ِشي  َعـــُدوٌّ ُم�شِ

ِحيُم  َفاْغفـــْر يِل َفَغَفَر لَُه اإِنَُّه ُهـــَو الَْغُفوُر الرَّ

نَْعْمَت َعلَيَّ َفلَـــْن اأُكوَن َظِهرًيا 
َ
َقـــال َربِّ مَبا اأ

للُْمْجِرِمنَي}.

واإمنا ا�شتجاب مو�شى \ لطلب الإ�شرائيلي 

لأنـــه كان من �شيعتـــه امل�شطهدين، من باب 

م�شاعـــدة ال�شعفاء، وذلـــك اأن بني اإ�شرائيل 

كانـــوا م�شت�شعفني يف م�شـــر، وكانوا خدًما 

للم�شريـــني الفراعنـــة، وهي مـــن ال�شفات 

املحمـــودة اأن ين�شر القوي اأخاه امل�شت�شعف 

على الظاملني امل�شتكربين.
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فقـــال له: هل تريد يا مو�شى اأن تقتلني كما 

قتلت نف�ًشا بالأم�ـــص، فاإن مثل هذه الأفعال 

لهي من اأفعال اجلبارين ل امل�شلحني، واأنت 

تزعم اأنك رجل �شالح.

فعـــرف القبطـــي امل�شـــري اأن الـــذي قتـــل 

القبطـــي بالأم�ـــص هو مو�شـــى \، فهرب 

القبطـــي امل�شـــري  واأ�شـــرع   ،\ مو�شـــى 

نحو اجلنود يخربهـــم بالقاتل، وطار اخلرب 

اإىل فرعـــون، فعرفـــوا اأن مو�شى ين�شر بني 

اإ�شرائيـــل علـــى القبط، واأخـــذوا يكيدون له 

املكائد حتى يعاقبوه على القتل اخلطاأ، ومل 

يكـــن مو�شى \ يدري عـــن ذلك �شيًئا، بل 

ظل يتنقل يف املدينة متخفًيا خائًفا ل يدري 

ما الذي �شيحل به من العذاب، ول يدري ما 

ميكن اأن يح�شل له.

املـــرة  يف  عـــادًل   \ مو�شـــى  كان  وقـــد 

الأخـــرى، فقـــد كان ينـــوي اأن يبعد القبطي 

عـــن الإ�شرائيلـــي حتـــى ل يقتلـــه، لكنـــه يف 

ذات الوقـــت علـــم اأن الإ�شرائيلي رجل يثري 

امل�شـــاكل، فاأخـــذ يف ن�شحـــه وزجـــره رغـــم 

ن�شرتـــه له، والأمر كما ورد يف احلديث عن 

نَ�ـــص َر�شـــَي اهلل َعنُْه َقاَل: َقـــاَل َر�ُشوُل اهلل 
َ
اأ

َخاَك َظامِلًا 
َ
ــى اهلل َعليْـــِه َو�َشلََّم: انْ�ُشـــْر اأ �َشلَـّ

ْو َمْظلُوًمـــا َقالُوا يَـــا َر�ُشوَل اهلِل َهَذا نَنْ�ُشُرهُ 
َ
اأ

ُخُذ َفْوَق 
ْ
َمْظلُوًمـــا َفَكيَْف نَنْ�ُشُرهُ َظاملًا َقاَل تَاأ

يََديِْه. 

ومو�شى عليه ال�شالة وال�شالم يعلمنا العدل 

يف الر�شـــا والغ�شـــب، واأل ينحـــاز الإن�شان 

ا وباطاًل يف كل املواقف،  لأهله وع�شريته حقاًّ

بل يجب عليـــه اأن مييز بني املواقف، فيقف 

مع املظلـــوم امل�شت�شعف �شواء اأكان من اأهله 

اأو من غـــري اأهله، وهو اأكـــرث تاأكيًدا اإن كان 

مـــن اأهلـــه، ويقف �شد الظـــامل حتى لو كان 

مـــن اأهله، واأن يتعهـــده بالن�شـــح واأن ياأمره 

باملعروف وينهاه عن املنكر.

وظل مو�شى \ خائًفا بعدما ك�شف �شره، 

وعرف اأنه هو القاتل الذي يبحث عنه، لكن 

اهلل تعـــاىل كان يدبر له اأمًرا مل يكن مو�شى 

يتوقعه، فيه جناته، وطريقه اإىل النبوة. 

 اأ�شرع هو والإ�شرائيلي يف الهروب والختفاء 
ً
وملا قتل مو�شى \ القبطي امل�شري خطاأ

عـــن املـــكان الذي ح�شلت فيـــه احلادثة، ومل يكـــن اأحد من امل�شريني موجـــوًدا يف هذا 

املكان، فلم يعرف اأحد منهم من الذي قتل ذلك الرجل.

واأ�شبح مو�شى \ خائًفا يف املدينة يرتقب ما يح�شل له، خائًفا من اأن يعرف فرعون 

وجنـــوده ما ح�شل فيقتلـــوه، وبينما هو على هذه احلال اإذ راأى الرجل الإ�شرائيلي الذي 

ن�شره على القبطي بالأم�ص ي�شت�شرخه، فغ�شب مو�شى \ منه، وقال اإنك رجل �شوء، 

مت�شـــي يف الغوايـــة، وقد نوى مو�شـــى \ اأن ين�شره مرة اأخـــرى، لكن ملا عنف مو�شى 

\ الإ�شرائيلي ظن ذلك الإ�شرائيلي اأن مو�شى \ يريد اأن يوؤدبه، فخ�شي اأن يقتله، 

مو�سى - عليه �ل�سام -  يعلمنا �لعدل يف �لر�سا 
��لغ�سب �عدم �لنحياز للع�سرية يف �حلق 

��لباطل

�قف مو�سى - عليه �ل�سام - بجانب �ملظلوم 
�مل�ست�سعف ��سد �لظامل  حتى لو كان من �أهل�ه
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بعد �أن �أب�صرت نور �لإ�صالم يف �لغرب �لأمريكي 

مريم جميلة:
 قرأت القرآن فعرفت أن الدين 
ليس ضروريَّا للحياة فحسب.. 

بل هو الحياة بعينها
تقـــول مارغريـــت ماركو�ص (مرمي جميلة فيما بعـــد): منت لدي الرغبة منذ العا�شرة يف قراءة كل الكتب 

التـــي تتحـــدث عن العرب فاأدركت اأن العرب مل يجعلـــوا الإ�شالم عظيًما، لكن الإ�شالم هو الذي حولهم 

من قبائل يف �شحراء قاحلة اإىل �شادة العامل.

ولـــدت هـــذه املراأة يف نيويورك عام1934 م لأبوين يهوديني من اأ�شل اأملاين، وكانت طريقة ن�شاأتها دلياًل 

على عناية اهلل تعاىل بها، فهي مل تذق اخلمر يف حياتها، ومل تلتق بالرجال، ومل حت�شر حفالت، وكل 

هذا عجيب من مثلها، وكانت وهي يف طفولتها حت�شر الدرو�ص التي تقيمها مدر�شة الأحد اليهودية.

كتب: حممود بكر

م�صاهري �هتدو�
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اأقبلـــت على القـــراءة املطولـــة والعجيبة من 

فتاة مثلها، وقادتها هذه القراءة اإىل الهداية، 

حيـــث قـــراأت ترجمـــة القـــراآن للربيطـــاين 

امل�شلـــم حممد بيكتهول فتاأثـــرت مبا قراأت، 

وكان لقـــوة الرتجمة اأثـــر يف حياتها، ثم اإنها 

عـــرثت يف مكتبة نيويورك العامة على كتاب 

»م�شكاة امل�شابيح« مرتجًما اإىل الإجنليزية، 

وهو كتـــاب يف احلديـــث النبـــوي ال�شريف، 

فعكفت عليه حتى فرغت منه!

بعـــد جناحها يف الدرا�شـــة الثانوية التحقت 

بق�شم الدرا�شـــات الأدبية بجامعة نيويورك، 

ولكنهـــا مر�شت يف العام التـــايل وا�شطرت 

لوقف درا�شتها عامني عكفت خاللهما على 

درا�شـــة الإ�شـــالم، وبعدما عـــادت للدرا�شة 

لـــة بت�شاوؤلت كثـــرية وحنني اإىل  وهـــي حممَّ

العـــرب، التقـــت �شابة يهوديـــة كانت عقدت 

عزمهـــا على الدخـــول يف الإ�شـــالم، وكانت 

فتها  مثلهـــا حتّب العـــرب حباًّا عاطفياًّـــا، فعرَّ

على كثري من اأ�شدقائها العرب امل�شلمني يف 

نيويورك.

ويف اأول اأيام عيد الأ�شحى من عام 1380هـ 

1961م   /5  /25 يـــوم اخلمي�ـــص  املوافـــق 

اأعلنـــت اإ�شالمها يف مقـــر البعثة الإ�شالمية 

يف بروكلني بنيويورك، على يد الداعية داود 

في�شل.

يف العـــام التايل هاجرت مرمي اإىل باك�شتان 

بدعوة من ال�شيخ اأبـــي الأعلى املودودي، ثمَّ 

تزوجـــت الداعية الإ�شالمـــي حممد يو�شف 

خـــان واأجنبـــت منـــه اأربعـــة، وكتبـــت ق�شة 

اإ�شالمهـــا يف كتـــاب »رحلتي مـــن الكفر اإىل 

الإميـــان«، ولهـــا موؤلفات كثـــرية بلغت قرابة 

25 كتاًبا اأ�شهرها »الإ�شالم يف مواجهة اأهل 

الكتـــاب« و»الإ�شـــالم والتجـــدد« و»الإ�شالم 

واأغرا�ـــص امل�شت�شرقـــني« و»ميثـــاق النه�شة 

الإ�شالميـــة« و»اأحمـــد خليـــل.. ق�شة لجئ 

فل�شطيني« و»جاذبية الإ�شالم«.

حاولـــت اأن تدعـــو والديها لالإ�شـــالم مراًرا 

عندمـــا كانت يف اأمريكا وبعـــد و�شولها اإىل 

لهـــور بر�شائل متعددة لكنهما رف�شا، وماتا 

غـــري م�شلمـــني �شنـــة 1405هــــ - 1985م، 

وهكـــذا الإميـــان اإذا متكنـــت ب�شا�شتـــه من 

القلـــوب ل ي�شتطيع �شاحبه اإل اأن يدعو من 

يحب اإليه، ول يت�شور قعوده عن تلك املهمة 

اجلليلة.

مقولت ملرمي جميلة:

»لقد و�شـــع الإ�شالم حلوًل لـــكل م�شكالتي 

وت�شاوؤلتـــي احلائرة حول املـــوت واحلياة.. 

واأعتقـــد اأن الإ�شـــالم هـــو ال�شبيـــل الوحيد 

للنف�ـــص  عـــالج  اأجنـــع  وهـــو  لل�شـــدق، 

الإن�شانية«. 

»منـــذ اأن بداأت اأقراأ القراآن عرفت اأن الدين 

لي�ص �شرورياًّا للحياة فح�شب، بل هو احلياة 

بعينها، وكنت كلما تعمقت يف درا�شته ازددت 

يقيًنـــا اأن الإ�شالم وحـــده هو الذي جعل من 

العـــرب اأمـــة عظيمـــة متح�شرة قـــد �شادت 

العامل«.

»كيف ميكـــن الدخول اإىل القراآن الكرمي اإل 

من خالل ال�شنة النبوية؟! فمن يكفر بال�شنة 

ل بد اأنه �شيكفر بالقراآن«. 

»على الن�شاء امل�شلمات 

اأن يعرفن نعمـــة اهلل عليهن 

بهذا الديـــن الذي جـــاءت اأحكامه �شائنة 

حلرماتهن، راعية لكرامتهن، حمافظة على 

عفافهن وحياتهن مـــن النتهاك ومن �شياع 

الأ�شرة«.

وقـــد تفاعلـــت جميلـــة مـــع اأحـــداث العامل 

الإ�شالمـــي وتياراتـــه الفكريـــة، فقالـــت يف 

ر�شالـــة موجهة اإىل عمـــوم امل�شلمني: اتبعوا 

هدى القـــراآن وال�شنة، لي�ـــص كمجموعة من 

ال�شعائـــر فقط، بل كمر�شـــد عملي لل�شلوك 

يف حياتنـــا اليومية اخلا�شة والعامة، اتركوا 

جانًبا اخلالفات.. ل ت�شيِّعوا وقتكم الثمني 

يف الأ�شيـــاء غـــري املجديـــة، ومب�شيئـــة اهلل 

�شيتوِّج املـــوىل حياتكم بالفـــالح العظيم يف 

احلياة الدنيا، وبالفوز الأعظم يف الآخرة.

ومل تن�َص مرمي موطنها الأ�شلـي، فقد بعثت 

بر�شالـة اإىل والديها يف مار�ص 1983م تقول 

فيها: ل بّد اأن تعرفا اأنَّ املجتمع الذي ن�شاأنا 

وع�شنا فيه كّل حياتنا ي�شهد حالة من التف�شخ 

ال�شريـــع، وهو الآن على �شفـــا النهيار.. اإنَّ 

اأمريكا الآن تكرار لروما القدمية يف املراحل 

الأخرية مـــن انهيارها، والأمر نف�شه ي�شدق 

علـــى اأوروبـــا واأّي مكان تغلـــب عليه الثقافة 

الغربيـــة.. لقد ف�شلـــت العلمانية واملادية اأن 

تكونا اأ�شا�ًشا لنظام اجتماعي ناجح.

توفيت مرمي جميلة يف يوم الأربعاء اخلام�ص 

ع�شـــر من �شهـــر ذي احلجة لعـــام 1433هـ 

املوافق 2012/10/31م عن عمر يناهز 78 

عاًمـــا يف مدينة لهور الباك�شتانية.. رحمها 

اهلل رحمة وا�شعة واأ�شكنها ف�شيح جناته.  

�أعتقد �أن �لإ�سام هو �ل�سبيل �لوحي��د 
لل�س����دق.. �هو �أجنع ع��اج للنف�ص 

�لإن�ساني��ة

ة بلغت قرابة 

أهل اأهل أهل  الم يف مواجهة 

لمات شلمات شلمات  شاء امل�شاء امل� اء امل�شاء امل�ش ش»على الن�ش»على الن�

ة اهلل عليهن ـــة اهلل عليهن ـــة اهلل عليهن  أن يعرفن نعماأن يعرفن نعمـــأن يعرفن نعمـــأن يعرفن نعم
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عجائب كثـــــــرية �أودعهـــــــا �هلل تعاىل يف عامل 

�حل�صر�ت �ل�صعيف، لناأخذ �لعربة ولو قارنا 

�أنف�صنـــــــا بـــــــاأي ح�صرة جند �أن هـــــــذه �حل�صرة 

تتفوق علـــــــى �لإن�صان من حيث �لقدرة على 

�لبقاء، فهل تتو��صع �أيها �لإن�صان قلياًل؟ 

من عجائب �لعنكبوت

هنالـــك معجـــزة يف اآيـــة العنكبـــوت، عندما 

�شبـــه اهلل تبـــارك وتعاىل هـــذا البيت الذي 

تبنيه العنكبوت باأعمال الكفار: {َمثَُل الَِّذيَن 

ْوِلَياَء َكَمثَِل الَْعنَْكبُوِت 
َ
ِ اأ

َّ
اتََّخُذوا ِمـــْن ُدوِن اهلل

لََبيْـــُت  الْبُيُـــوِت  ْوَهـــَن 
َ
اأ َواإِنَّ  بَيًْتـــا  اتََّخـــَذْت 

الَْعنَْكبُـــوِت لَْو َكانُوا يَْعلَُمـــوَن}، وهنا يخطر 

�شـــوؤال بالذهن: ملاذا قال اهلل تبارك وتعاىل 

هنا {اأوهن البيوت}؟

وياأتـــي العلماء يف القرن الع�شرين ليكت�شفوا 

اأن خيوط العنكبوت هي اأقوى اخليوط على 

الإطالق، فاخليوط التي ي�شنعها العنكبوت 

ا واأقوى مـــن الفولذ  هي خيـــوط قوية جـــداًّ

بكثـــري، وهنـــا ياأتـــي بع�ص �شعـــاف القلوب 

ليقولـــوا: هـــذا تناق�ص بني العلـــم والقراآن، 

ْوَهـــَن الْبُيُـــوِت لََبيْـــُت 
َ
القـــراآن يقـــول {َواإِنَّ اأ

الَْعنَْكبُوِت} والعلم يقول: هذه اخليوط قوية 

ا. جداًّ

ْوَهَن الْبُيُوِت 
َ
واإذا ما تاأملنا هذه الآية {َواإِنَّ اأ

لََبيْـــُت الَْعنَْكبُـــوِت} ودر�شنـــا هـــذا البيـــت 

هند�شياًّـــا فاإننا نالحظ اأنه ل ميكن بناء بيت 

ا  من خيـــوط ويكون هذا البيـــت �شعيًفا جداًّ

ا، تاأملوا هذه  اإل اإذا كانت اخليوط قوية جداًّ

العالقـــة العك�شية، فخيوط العنكبوت ينبغي 

ا وقويـــة لأنها  اأن تكـــون مادتهـــا �شلبـــة جداًّ

ا  رفيعـــة، يعنـــي خيـــط العنكبوت رفيـــع جداًّ

لدرجـــة كبرية، ومـــع ذلك جتـــده ل ينقطع، 

ي�شتطيـــع اأن يبني هـــذا العنكبوت بيته بهذه 

ا ول ينهار هذا البيت،  اخليـــوط الرفيعة جداًّ

مع اأنه �شهــــــل النهيار، لــــذلك قال تعاىل: 

ْوِلَياَء 
َ
{َمثَـــُل الَِّذيـــَن اتََّخـــُذوا ِمـــْن ُدوِن اهلِل اأ

ْوَهـــَن 
َ
َكَمثَـــِل الَْعنَْكبُـــوِت اتََّخـــَذْت بَيًْتـــا َواإِنَّ اأ

الْبُيُوِت لََبيُْت الَْعنَْكبُوِت لَْو َكانُوا يَْعلَُموَن}.

الـــذي يتعمق ويتفكر يف هذه الآية يدرك اأن 

الآيـــة ت�شري اإىل اأن خيـــوط العنكبوت قوية، 

لأننـــا مـــن الناحيـــة الهند�شيـــة عندما نريد 

ت�شميم �شبكـــة اأو هيكل معدين فنطلب من 

مهند�ـــص اأن ي�شمم لنا اأ�شعف �شبكة ممكنة 

هـــل تعلمـــون ماذا عليـــه اأن ي�شتخـــدم؟ من 

الناحية الهند�شية يجب اأن ي�شتخدم خيوًطا 

ا، لأن هذه اخليوط  ا و�شلبـــة جداًّ رقيقة جداًّ

هي التـــي حتقق لنا اأ�شعـــف �شبكة ممكنة. 

لأنه اإذا ا�شتخدم خيوًطا �شعيفة وغري �شلبة 

فلن يتمكن من بناء بيت �شعيف.

عجائب 
الحشرات.. 

حقائق تدعو لإليمان
عبد�لد�ئم �لكحيل  
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لنتاأكـــد من هـــذه احلقيقة ريا�شياًّـــا: اإن قوة 

ال�شبكـــة املعدنية تتعلق بعـــدة عوامل لناأخذ 

فقـــط �شماكـــة هـــذه اخليـــوط، وميكننا اأن 

نقـــول: كلما كانت �شماكة اخليط اأكرب كانت 

ال�شبكة اأقوى.

الآن لنعك�ـــص هـــذه املعادلـــة فت�شبـــح على 

ال�شكل الآتي:

كلمـــا كانـــت �شماكة اخليـــط اأ�شغـــر كانت 

ال�شبكة اأ�شعف.

ومـــن اأجـــل احل�شول علـــى اأ�شعـــف �شبكة 

ممكنة يجب اأن تكون �شماكة اخليوط اأ�شغر 

مـــا ميكن، ويف هند�شة املواد جند اأننا حتى 

نح�شـــل على اأقل �شماكة ممكنة من اخليط 

ا،  املعـــدين يجـــب اأن تكون مادتـــه �شلبة جداًّ

وكلما كانت مادة اخليوط اأ�شلب كلما متكنَّا 

مـــن �شنع خيوط اأدق، اإًذا عندما حدثنا اهلل 

تعـــاىل عـــن اأوهن البيـــوت اإمنـــا ي�شري اإىل 

اأ�شلب اأنواع اخليوط. واهلل اأعلم.

هنالك �شيء اآخر اأي�ًشا هو اأن اأنثى العنكبوت 

هي التـــي تقوم ببنـــاء البيت وهـــذه معجزة 

ثانيـــة اأي�ًشـــا يف الآيـــة، ولو اأننـــا جند بع�ص 

امللحدين ممـــن انتقدوا هذه الآية بحجة اأن 

العـــرب توؤنث كلمة العنكبـــوت، فهذه الكلمة 

موؤنثـــة يف اللغة، ولذلـــك قال اتخذت، وهذا 

اأمـــر طبيعـــي لي�ص فيه اإعجـــاز، ونقول ملاذا 

دائًما ياأتـــي القراآن بالكلمـــة ال�شحيحة، لو 

كان مـــن تاأليف حممـــد ] األي�ص ممكًنا اأن 

يخطئ ولو مرة على الأقل! 

وعلـــى �شبيـــل املثـــال عندمـــا راأى �شيدنـــا 

اإبراهيــم قومــه يعبـــدون ال�شمــــ�ص، حـــاول 

اأن يعطيهـــــم در�ًشا تعليمياًّا، يقـــــول تعالــــى: 

مـــْ�َص بَاِزَغـــًة َقاَل َهَذا َربِّي  ى ال�شَّ
َ
ـــا َراأ {َفلَمَّ

َفلَْت َقـــاَل يَا َقْوِم اإِينِّ بَِريءٌ 
َ
ا اأ ْكرَبُ َفلَمَّ

َ
َهـــَذا اأ

ـــا تُ�ْشِرُكـــوَن} تاأملـــوا معي قـــول �شيدنا  مِمَّ

اإبراهيـــم {َهَذا َربِّي} مل يقل {هذه ربي}، 

مـــع العلـــم اأن ال�شم�ـــص موؤنثة! هـــل تعلمون 

ملاذا؟ لأننا لو تاأملنا تاريخ الأ�شاطري وتاريخ 

الآلهـــة التي كانت تُعبد من دون اهلل نالحظ 

اأن النا�ص كانوا يعتربون الإله ذكًرا، وا�شتمر 

ذلـــك اآلف ال�شنـــني، ثـــم بعد ذلـــك وفقط 

قبل خم�شـــة اآلف �شنة بـــداأ النا�ص يعبدون 

الآلهـــة املوؤنثة، ويف زمن �شيدنا اإبراهيم كان 

الإلـــه ذكًرا لذلـــك كانوا يف لغتهـــم يعتربون 

اأن ال�شم�ص مذكـــرة ولي�شت موؤنثة لأنها اإله، 

وبالتـــايل قال اإبراهيم خماطًبا قومه بلغتهم 

{َهـــَذا َربِّـــي}، وهنا نـــود اأن نقـــول لأولئك 

امللحدين: ملاذا جـــاء القراآن يف هذا املو�شع 

بالكلمـــة ال�شحيحة؟ لو كان القراآن يتبع لغة 

العـــرب لكان الأوىل اأن يقول {هذه اآلهتي} 

مثاًل!

وهكـــذا اأيها الأحبة اإذا تاأملنـــا اآيات القراآن 

وكلمـــات القـــراآن نالحـــظ اأن اهلل تبـــارك 

وتعاىل قد و�شع كل كلمة يف مكانها الدقيق 

ويف اإحـــكام مذهل ولو تاأملنـــا كل كلمة نرى 

فيها معجـــزة ت�شهد على �شدق هذا الكتاب 

العظيـــم، وعندمـــا نرى هذه الآيـــات تتجلى 

يف عـــامل احل�شـــرات ينبغـــي اأن نحمد اهلل 

يُكْم اآَيَاِتِه  ْمُد هلِلِ �َشرُيِ كما علَّمنـــا: {َوُقِل احْلَ

ا تَْعَملُوَن}. َفتَْعِرُفونََها َوَما َربَُّك ِبَغاِفٍل َعمَّ

مالحظـــة: العنكبوت لـــه اأربعة اأرجل بعك�ص 

بقيـــة احل�شـــرات التـــي متتلك �شتـــة اأرجل، 

ولذلك نعتربه ح�شرة جماًزا. 

�أنثى �لعنكبوت هي �لتي 
تقوم ببناء �لبي��ت.. 

�هذه معجزة قر�آنية !
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يخفض السعرات تناول الخضراوات 
الحرارية

اأكـــدت اأحدث الأبحاث الطبيـــة الأمريكية احلديثة اأن 
النتظام يف تناول اخل�شراوات املجمدة ي�شاعد البدين 
و�شدد الباحثون على اأن اخل�شراوات املجمدة ت�شاعد مراقبة فقدان الكيلوجرامات الزائدة.علـــى التحكم يف ال�شعرات احلراريـــة املتناولة ومن ثم 

على توفري الوقت والأموال وتعمل على تعزيز العنا�شر 
والفوائـــد الغذائيـــة، بالإ�شافـــة اإىل تقنـــني احل�ش�ص 
الغذائيـــة املتناولـــة خا�شـــًة يف حـــال تنـــاول وجبـــات 

وطالبـــت جا�شيكا باترفيلـــد اأ�شتـــاذ التغذية واحلمية منخف�شة ال�شعرات احلرارية.
الغذائيـــة بجامعة »ليول« الأمريكيـــة البدناء الراغبني 
يف خف�ص اأوزانهم ب�شرورة احلر�ص على تناول وجبات 
منخف�شة ال�شعـــرات احلرارية بحيث ترتاوح معدلتها 
املتناولـــة يف النظام الغذائي اليومي ما بني 1000 اإىل 
1800 �شعـــر حراري اعتماًدا على عامل العمر والوزن 

واأ�شـــارت البيانـــات اإىل اأن اأغلـــب الوجبـــات املجمدة واجلن�ص والطول.
�شعراتهـــا  تـــرتاوح  احلراريـــة  ال�شعـــرات  املنخف�شـــة 
احلراريـــة مابني 200 اإىل 350 �شعًرا حرارياًّا وهى ما 
ينا�شـــب متو�شط ال�شعرات احلرارية املو�شوعة لأغلب 

احلميات الغذائية. 

قـــد نرى يف كثري مـــن الأحـــوال اإ�شابة كبار ال�شـــن باأمرا�ص 

العيون املختلفة، خا�شة �شعف الإب�شار، لذا �شعى املخت�شون 

لدرا�شـــة كيفيـــة م�شاعدة هـــذه الفئة للحفاظ علـــى م�شتوى 

منا�شب من الروؤية.

وقـــد اأكدت درا�شة طبية اأن زيت ال�شمك ميتلك من اخلوا�ص 

طبيعيـــة مـــا ي�شاعـــد على العمـــل يف الوقاية مـــن الإ�شابة 
ال

باأمرا�ص العيون الناجتة عن التقدم يف العمر.

كمـــا اأ�شارت الأبحـــاث الطبية العديدة التـــي اأجريت يف هذا 

ال�شدد اإىل اأن فئران التجارب التي تناولت جرعات من زيت 

ال�شمك تراجعت معدلت تراكم اجلزيئات ال�شامة يف حميط 

قرنية العني لديهم بفعل التقدم يف ال�شن وامل�شوؤولة عن عديد 

من الأمرا�ص. 

زيت السمك يقي كبار السن من أمراض العيون
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موعد تغيير النظارة الطبية

موعد تغيير النظارة الطبية

التدخين يقتل 443 ألف 

أمريكي سنويَّا

ميوتون 
بالغ اأمريكي 

رابـــة 443 األف 
كية اأن ق

ا�شة اأمري
ت در

وجـــد

ب التدخني،
اًّا ب�شب

�شنوي

البالغني الأمريكيني 
لـــو ال�شحة الأمريكيون اإن عـــدد 

م�شوؤو
وقـــال 

ة بالتدخني قّدر 
ملتعلق

العام 2010 من الأمرا�ص ا
�شوا يف 

الذين ق

قاية 
ص والو

اقبة الأمرا�
ـز مر

 مركــ
ن�شره

قرير 
ذكر ت

لًفا، و
بــــ 443 اأ

مليار 
ر بــــ 96 

ما يقّد
ت املتحدة 

ّف الوليـــا
نهـــا اأن التدخـــني يكل

م

�شبة لنخفا�ص 
ر بالن

ار دول
رة، و97 ملي

مبا�ش
طبية 

لر كتكاليف 
دو

كانوا 
البالغني الأمريكيني 

.. وتبنّي اأن 19 % من 
شنوياًّا

يـــة �
الإنتاج

عـــام 2011، برتاجع عن 19.3 % يف عام 
جائر يف 

ن ال�ش
خنـــو

يد

ن ما 
بـــة الذين يدخنو

ت ن�ش
اًّا، تراجع

ني يومي
ني املدخنـــ

2010، وبـــ

وم، من 12.6 % يف عام 2005 اإىل 
يف الي

جارة 
يزيد على 30 �شي

جارة و9 
ني �شي

شبة الذين يدخنون ب
9.1 % يف عام 2011، لكن ن�

زاد من 16.4 % اإىل 22 %، وبني 43.8 مليون 
ليوم 

جائر يف ا
�ش

نهم يدخنون 
جائر يف عام 2011، كان 77.8 % م

ي ال�ش
من مدخن

لأيام. 
يف بع�ص ا

ا، و22.2 % يدخنون  مياًّ
يو

 العيوب 
ل م�شاعد ومهـــم يف ت�شحيـــح

طبيـــة هـــي عامـــ
ـارة ال

النظــ

�شريات اأنك 
ن اأو اإخ�شائي الب

 العيو
 يقرر طبيب

ارية وعندما
النك�ش

ها ب�شكل 
رة ا�شتخدام

ك يعني �شرو
بية فاإن ذل

ظارة ط
جـــة اإىل ن

بحا

ج ال�شخ�ص 
قوة اإب�شار جيدة ولكن متى يحتا

م�شتمر للح�شول على 

ظارة.
ىل تغيري تلك الن

اإ

طبية وهم دون 
ن ي�شتخدمون نظارات 

شبـــة لالأطفال الذي
: بالن�

اأوًل

 �شتة 
 املعالج كل 6

 يلزم عر�شهم علـــى الطبيب
ة فاإنه

�شاد�ش
�شـــن ال

طبية قد تتغري.
ظارة ال

جة الن
�شهر، حيث اإن در

اأ

يلزم فح�ص 
فاإنـــه 

 �شنة 
�شنـــوات اإىل 18

 �شبع 
ــا بعـــد �شن

نًيـــا: اأمـ
ثا

مرة واحدة.
 �شنة 

ظاراتهم كل
ن

د�شة 
ري قوة ع

ىل تغي
شرة فاإن احلاجة اإ

ن الثامنة ع�
الثًا: اأما بعد �ش

ث

ظارة 
قوة الن

مر نف�ص 
د ت�شت

ا وق طبية ي�شبـــح قلياًل جداًّ
ظـــارات ال

الن

ل�شنوات دون تغري.
ع�شرات ا

طبية هو مدى التدين 
ـارة ال

ىل تغيري النظــ
يـــار احلاجة اإ

ويكـــون مع

ىل التاأكد 
شافة اإ

ارة، بالإ�
جودة عد�شات النظ

�شار رغم 
يف حدة الإب

شار مثل 
 يوؤثر على الإب�

ص بالعني ميكـــن اأن
جود اأي مر�

مـــن عدم و

راءة فاإن 
ت الق

ما ما يخ�ص نظارا
كية، اأ

ص ال�شب
ص اأو اأمرا�

املاء الأبي�

ج ال�شخ�ص 
د �شـــن الأربعني ويحتا

يف الغالب بع
يها تبداأ 

جـــة اإل
احلا

ع ربع 
 وبواق

تقريًبا
 �شنوات 

راءة كل ثالث
ت الق

 قوة نظارا
زيـــادة

اإىل 

 �شنوات. 
ف درجة كل ثالث

اإىل ن�ش

لمقاومة اللوكيمياالكرفس والبقدونس 
تو�شلـــت درا�شة قام بها فريق اأبحـــاث هولندي اإىل اأن تناول 
واأظهـــرت الدرا�شـــة التي اأ�شرف عليها مايـــكل ببيلنبو�ص من والكرف�ص قد ي�شاعد يف الوقاية من مر�ص اللوكيميا.بع�ـــص الأغذية التي حتتوي على مـــادة اأبيجينني كالبقدون�ص 

جامعـــة جرونيجني بح�شـــب م�شادر اإعالميـــة اأن هذه املادة 
املوجـــودة يف اخل�شـــراوات والفواكه قـــادرة على وقف تطور 
نوعني من خاليا �شرطان اللوكيميا، وبالتايل تقلل من فر�ص 

ويقـــول ببيلنبو�ص اإنه رمبا ميكـــن ا�شتنتاج اأن مادة اأبيجينني، بقائها حية.
وهـــي من اأنـــواع الفالفانويد  قـــد ت�شاعد يف منـــع الإ�شابة 
باللوكيميـــا، اإل اأنـــه حذر مـــن اأن هذه الدرا�شـــة قد وجدت 
اأي�ًشا اأن لهذه املادة خ�شائ�ص ملقاومة العالج الكيماوي، مما 
يوحـــي باأنها قد توؤثر على �شري العـــالج التقليدي للم�شابني 

والفالفانويـــد مركبات م�شادة لالأك�شـــدة حتمي اخلاليا من باللوكيميا فعاًل.
الأ�شـــرار التـــي حتدثها فيهـــا جزيئات الأوك�شجـــني، وكانت 
درا�شـــات �شابقـــة قـــد اأظهرت مـــادة اأبيجينـــني املوجودة يف 
الكرف�ـــص والبقدون�ـــص والنبيذ الأحمـــر وُرب البندورة وغري 
الوقاية من الإ�شابة مبر�ص �شرطان املبي�ص. ذلـــك من الأطعمة امل�شنوعة من النباتات قد تكون مفيدة يف 
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هذا الكتاب يخاطب �شريحة ال�شباب امل�شلم، 

بهـــدف بث روح الأمـــل فيه، فهـــم اأ�شحاب 

ح�شـــارة عظيمـــة بداأهـــا الأجـــداد، وهـــي 

بحاحـــة ل�شتكمالهـــا، ل اأن يفتن بح�شارة 

الغرب التـــي تفتقد اإىل مقومات البقاء مثل 

احل�شارة الإ�شالمية.

اأربعـــة  اإىل  الكتـــاب  مو�شوعـــات  ق�شمـــت 

ف�شـــول، الف�شـــل الأول يتنـــاول م�شاهـــري 

اعتنقـــوا الإ�شالم اأمثال ليلى مـــراد، ومراد 

هوفمـــان، وموري�ص بوكاي، ومالكـــوم اأك�ص، 

وحممـــد علي كالي، ومالـــك تاي�شون، وكات 

�شتيفن، وهوؤلء كان لدخولهم اأ�شبابهم التي 

توؤكـــد اأن امل�شتقبل لهـــذا الدين يف اأي مكان 

كان، فليلـــى مـــراد اليهودية �شابًقـــا امل�شلمة 

ديانة قبل وفاتها تقول: اإن الن�شر ل�شريعتنا 

ال�شمحة علـــى �شريعة التلمود الفاجرة التي 

تدعـــي احـــرتام ديانـــة الآخرين، اأمـــا مراد 

هوفمـــان فيت�شاءل: الت�شامـــح الإ�شالمي اأم 

التفرقـــة امل�شيحيـــة؟، اأمـــا موري�ـــص بوكاي، 

فقد اأجرى مقارنة علمية بني القراآن الكرمي 

والإجنيل والتوراة، فوجد اأن القراآن ي�شتمل 

على عديد من املجالت العلمية التي ل تدع 

جماًل لل�شك يف وجود اهلل، ول يرتك املجال 

اأمـــام اأي جمـــادل يف �شحة الوحـــي الإلهي 

للقراآن الكرمي.

اأمـــا الف�شل الثاين من الكتاب فيتحدث عن 

م�شاهـــري احرتمـــوا الإ�شـــالم، مـــن اأبرزهم 

الأمـــري ت�شارلـــز، وال�شاعر جوتـــه، والكاتب 

برنارد �شو، وامللك جورج، وتوما�ص كارليل، 

والفريد ول�ص.

ويتناول الف�شل الثالث من الكتاب عدًدا من 

ال�شخ�شيـــات امل�شهورة التـــي اأ�شلمت ذاكًرا 

الأ�شبـــاب التـــي اأ�شلموا من اأجلهـــا، فهناك 

ق�شاو�شـــة اأ�شلمـــوا منهـــم بنجامـــني كلداين 

الذي يقـــول: اإين ل اأعزو اعتناقي لالإ�شالم 

لأي �شبب غري التوجيه الإلهي الكرمي الذي 

هداين، وعار�شات اأزياء، وجن�شيات خمتلفة 

كالأملان والإجنليز والأمريكان.

ويختتـــم الكاتـــب كتابـــه بالف�شـــل الأخـــري 

حتـــت عنوان »ملاذا يدخـــل النا�ص الإ�شالم«، 

لنعرف مـــن خالله ملاذا �شيكون الإ�شالم هو 

م�شتقبـــل اأوروبا، ذاكًرا عدة اأ�شباب منها اأن 

الإ�شـــالم دين الفطـــرة، وهو ديـــن امل�شاواة، 

وح�شارة الغرب ح�شارة �شائعة زائلة، فهي 

ح�شـــارة مادية ل تعـــرف القيم الروحية ول 

الأخالقيـــة، ولأن الإ�شـــالم ديـــن علمي فهو 

معجـــز يف اآياته، ويتوافق مع الن�شق الغربي، 

ولذلـــك جنـــد الكثريين مـــن علمـــاء الغرب 

ي�شهرون اإ�شالمهـــم، ووجود اأدلة من التوراة 

والإجنيـــل على نبوة الر�شول �شلى اهلل عليه 

و�شلم تفتح الآفاق اأمام الغربيني للدخول يف 

الإ�شالم.

ويختتـــم الكاتـــب كتابـــه بالت�شـــاوؤل: ملاذا ل 

ن�شاأل م�شلمـــي اأوروبا عن �شبب اإ�شالمهم؟، 

ملـــاذا نبذمت احل�شارة الغربية واأتيتم لرحاب 

الإ�شالم؟ حتـــى ينتهي العلمانيون واملرتدون 

عـــن دينهـــم والذيـــن ي�شككـــون النا�ـــص يف 

عقيدتهـــم و�شريعتهم يف حماولة لهدم القيم 

و�شيـــاع الهوية الإ�شالميـــة، بينما النا�ص يف 

الغرب يتجهون لالإ�شالم باأعداد كبرية. 

اإلسالم 
مستقبل أوروبا

يا�صر ح�صني�ملوؤلف:

143 �صفحة من �لقطع �لو�صط عدد �ل�صفحات: 

�لتحرير عر�س: 

د�ر �لأمني – �لقاهرة - 1997�لنا�صر:

)119( ــ يناير 2013 ــ �شفر 581434

ح�صاد �لكتب

119-Jan. 2013.indd   58 12/26/12   4:52:16 PM



إخبار َغْير المسلم بكل تفاصيل اإلسالم
هـــــــل من �ل�صو�ب لل�صاب �مل�صلـــــــم �أن يخرب �صخ�صًا ما من غري �مل�صلمني 

عن كل ما يعنيه �لإ�صالم؟.

اجلواب: نعم من ال�شواب اإخباره مبعنى الإ�شالم ولكن لي�ص من احلكمة 

اإخبـــاره بـــكل تفا�شيل الإ�شالم دفعة واحـــدة، ولذلك فالبد للداعية اأن 

يكون حكيماً ويبداأ بالأهم ويعمل بفقه الأوليات يف الدعوة كما جاء يف 

نَّ َر�ُشوَل اهلل �َشلَّى اهلل َعلَيِْه َو�َشلَم 
َ
َي اهلل َعنُْهَما اأ حديث ابِْن َعبا�ٍص َر�شِ

ْهِل 
َ
َي اهلل َعنُْه َعلَى الَْيَمِن َقاَل اإنك تَْقَدُم َعلَى قوٍم اأ مَلـــا بََعَث ُمَعـــاًذا َر�شِ

َل َما تَْدُعوُهْم اإِلَيِْه عَباَدةُ اهلل َفاإذا َعَرُفوا اهلل فاأْخرِبُْهْم  َوّ
َ
كتَاب َفلَْيُكْن اأ

ن اهلل َقـــْد َفَر�ـــصَ َعلَيْهْم َخْم�َص �شلََوات يِف يَْوِمِهـــْم َولَيْلَتهْم َفاإَِذا َفَعلُوا 
َ
اأ

ْمَواِلِهْم َوتُـــَرد َعلى فقَرائهْم 
َ
َنّ اهلل َفَر�َص َعلَيْهـــْم َزَكاًة مْن اأ

َ
َفاأْخربُهـــْم اأ

ْمـــَواِل النا�ِص( رواه البخاري 
َ
َفـــاإَذا اأَطاُعوا ِبَهـــا َفُخْذ منُْهْم وتََوَق َكَرائَم اأ

)1458( وم�شلم )19(.

وعلـــى امل�شلم اأن يدعو لالإ�شالم ب�شـــرط اأن يكون عاملاً مبا يدعو اإليه ، 

حتى ل يقع منه اخلطاأ اأثناء دعوته لقول اهلل تعاىل : )ُقْل َهِذِه �َشِبيِلي 

نَا ِمْن 
َ
نَا َوَمْن اتََّبَعِني َو�ُشبَْحـــاَن اهلل َوَما اأ

َ
ـــرَيٍة اأ ْدُعـــو اإِىَل اهلل َعلَـــى بَ�شِ

َ
اأ

امْلُ�ْشِرِكنَي( �شورة يو�شف/108 .

فيبني لغري امل�شلم ما يعنيه دين الإ�شالم من ال�شت�شالم هلل وقبول اأمره 

والإميـــان بنبيه ]: ويذكـــر له حما�شن الديـــن الإ�شالمي، حتى يقتنع 

ويقـــر بالإ�شالم، فاإذا اأ�شلـــم فحينئٍذ يبني له اأحكام الإ�شالم على �شبيل 

التف�شيل على �شبيـــل التدرج ويراعى م�شتوى عقل املخاطب ول يُطرح 

عليه اأمـــوراً تثري لديه ال�شبهات اأو جتعله كال�شائع من كرثة املعلومات، 

ولكن ينهج نهج الربانيني. 
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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.

إعطاء النصارى كتًبا تشتمل على 
آيات من القرآن

ـــــــا ت�صتمل عل  هـــــــل يجـــــــوز يل �أن �أ�صع بـــــــني يدي �لن�صـــــــارى كتًب

�آيات كرميـــــــة تثبت وحد�نية �هلل تعاىل مكتوبـــــــة باللغة �لعربية، 

ومرتجمة معانيها �إىل �لإجنليزية؟ 

اجلواب:  

نعـــم يجـــوز اأن ت�شـــع بـــني اأيديهـــم كتًبـــا ت�شتمل علـــى اآيات من 

القـــراآن لال�شتدلل بها علـــى الأحكام.. التوحيـــد وغريه، �شواء 

كانـــت باللغة العربيـــة اأو مرتجًما معناها، بـــل تُ�شكر على ذلك؛ 

لأن و�شعهـــا اأمامهـــم اأو اإعارتها لهم ليطلعوا عليها نوع من اأنواع 

البـــالغ والدعـــوة اإىل اهلل، وفاعله ماأجور اإذا اأخل�ص يف ذلك.  

هل وجود النصارى بين المسلمين 
كاٍف في بلوغ الدعوة إليهم

هـــــــل وجود غري �مل�صلمني يف بلـــــــد �مل�صلمني كاف لو�صول �لر�صالة 

�إليهم؟ 

اجلواب: 

وجودهـــم بـــني امل�شلمني يُوِجـــِب اأن يُعترََبوا يف حكـــم من بلغتهم 

ر�شالـــة حممد ]، وجتري عليهم اأحكام ذلك، لأن اهلل �شبحانه 

يَلَّ َهـــَذا الُْقْراآُن لأنِذَرُكم ِبِه َوَمـــن بَلََغ}، ولقول  وِحَي اإِ
ُ
قـــال: {َواأ

النبي ]: »والذي نف�شي بيده، ل ي�شمع بي اأحد من هذه الأمة.. 

يهودي ول ن�شرين، ثم ميوت ومل يوؤمن بالذي اأر�شلت به اإل كان 

من اأهل النار«. 

غيبة غير المسلمين
�أرجو �أن تبني لنا هل غيبة غري �مل�صلمني مثل غيبة �مل�صلمني؟  

�جلو�ب:  اأوًل: لي�ص من اأخالق امل�شلمني البذاءة يف الل�شان فقد 

اِن َول الَْفاِح�ِص َول  اِن َول اللَّعَّ عَّ قال النبي ]: »لَيْ�َص امْلُوؤِْمُن ِبالطَّ

الَْبـــِذيِء«، ومن اأكرث من �شيٍء �شار لـــه عادة، فعلى امل�شلم البعد 

عـــن اأبواب ال�شر جملـــًة وتف�شياًل، ومن حام حول احلمى اأو�شك 

اأن يقع فيه.  

ثانًيا: اإن كان �شوؤالك عن غيبة الكافر بذكر عيوبه اخَللِْقية كطول 

اأنفـــه اأو ِكرَبِ فمه ونحوه، فاترك هذا لأنـــه ا�شتهزاء بخلقة اهلل، 

واإن كانـــت الغيبة بذكر اأخالقه ال�شيئـــة التي يجاهر بها كالزنى 

والفجور، و�شرب اخلمور، اأو التحذير منه، فال باأ�ص به. 

�مل�صدر: موقع �لإ�صالم �صوؤ�ل وجو�ب
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»Froot«  تطلق »فإني قريب«

الهواتف 
طبيقات 

طلقـــت جمموعة »Froot« املتخ�ش�شة يف ت
اأ

الية تطبيق 
ية املث

 التقن
ركة احللول

وكة من قبل �ش
ة واململ

الذكيـــ

.iOSربية على اأندرويد و
غة الع

د بالل
ين قريب« اجلدي

»فاإ

قنية مُتكن 
شيلة ت

نه و�
يف كو

ين قريب« 
ق »فاإ

كرة تطبي
وتتلخ�ص ف

مع بع�ص من خالل 
�شهم 

عية بع
ركة الأد

 م�شا
امل�شتخدمـــني من

يقوم على 
ا اأنه 

شية، كم
لرئي�

منها على ال�شفحة ا
ن�شر جمموعة 

الفها.
قراءة عديد من الأدعية على اخت

فتح املجال ل

ميه، 
« مل�شتخد

»ادُع يل
شيـــة 

 قريـــب« خا�
 »فـــاإين

يُقـــدم تطبيق

�شاء من 
فيها الع

يـــة يطلب 
حة تفاعل

 م�شا
كونها

وتتلخ�ـــص يف 

حمنة 
جتاوز 

دتهم يف 
ك مل�شاع

م وذل
ىل له

هلل تعا
عاء ا

هم د
غري

�شلم يدعو لأخيه 
 ما من عبـــد م

شة اأنه
نـــة، خا�

ة معي
و م�شكلـــ

اأ

َك: ولك مثل ذلك.
ل املَل

ر الغيب اإل قا
بظه

ي وردت يف 
مية الت

نية الكر
 القراآ

ين قريب« من الآية
ذ »فاإ

ويتخ

ين قريب اأجيب دعوة 
ا �شاألك عبادي عني فاإ

بقرة {واإذ
ورة ال

�ش

 ير�شدون} 
لعلهم

منوا بي 
يل وليوؤ

جيبوا 
فلي�شت

 اإذا دعان 
الـــداع

ل تبادل 
ة املرجوة مـــن خال

 الفائد
حقيـــق

 له لت
عـــاًرا

ـا و�ش
ا�شًمــ

ي ت�شاهم يف حل عديد من 
ء التـــ

ينية بني الأع�شا
يـــة الد

الأدع

ية وف�شل دعاء 
اة، واأهم

ت والتخفيف من ملمات احلي
امل�شـــكال

�شلم.
خيه امل

�شه ولأ
م لنف

امل�شل

 التوا�شـــل الجتماعي بني 
ين قريب« اأهمية

 »فـــاإ
راعـــى تطبيق

يف ت�شخري كل من 
عـــه، حيث جنح 

واملتفاعلني م
 فيه 

�شـــاء
الأع

ة مع 
ن�شر الأدعي

 امل�شتخدمني ل
رت« مل�شلحة

 و»توي
الفي�ص بوك«

«

دد اأكرب 
عية بني ع

�شار الأد
دة انت

ن زيا
الآخرين، وهذا ما ي�شم

واملهتمني. 
عائلة 

اء وال
من ال�شدق

5 نصائح إلطالة عمر بطارية 
الهاتف النقال

والتقـــاط ال�شور، وال�شتمـــاع اإىل الإذاعة، ولكن عند نفـــاد البطارية، ت�شبح متعـــددة، كاإجـــراء املكاملـــات الهاتفيـــة، واإر�شـــال الر�شائل الن�شيـــة الق�شرية، اأ�شبحت الهواتف النقالة يف ع�شرنا احلايل الو�شيلة الوحيدة للقيام بن�شاطات 

هذه الأجهزة دون اأي فائدة.
مـــن اأجل ذلك، اإليك بع�ص الن�شائح التي ميكن ال�شتفادة منها للح�شول على 

عمر اأطول للبطارية: 
اأو الطاقـــة ال�شم�شية يف بع�ص الأحيـــان، كما يجب األ تن�شى جهاز ال�شحن اأن يكـــون لديك جهاز ل�شحـــن البطارية، والذي ي�شتخـــدم الطاقة املخزنة، 1. اأجهـــزة �شحن البطاريـــات: اإ�شافة اإىل جهاز �شحـــن الهاتف النقال، يجب 

املخ�ش�ص لل�شيارة، الذي يطيل يف اأمد ا�شتخدام الهاتف النقال. 
2. املحـــول الكهربائـــي: ي�شتخدم هذا اجلهاز لتحويـــل الطاقة الكهربائية من 

ال�شيارة لطاقة ثانية ت�شتخدمها الهواتف النقالة.
الكمبيوتر نف�شه بحاجة ل�شحن بطاريته، لذا عليك النتباه لهذه النقطة. ل�شحـــن بطارية الهاتـــف النقال، ولكـــن امل�شكلة الوحيدة هنـــا تكمن يف اأن 3. اأجهـــزة الكمبيوتر املحمولة: عادة ما ت�شتخـــدم اأجهزة الكمبيوتر املحمولة 
مـــن اأكرث التطبيقات التي ت�شتهلك الطاقـــة، لذا من الأف�شل اإغالقها، كما 4. اأغلـــق جميع التطبيقات علـــى الهاتف: تطبيقات البلوتوث والواي فاي هي 

يف�شل اإر�شال الر�شائل الق�شرية بدًل من اإجراء املكاملات الهاتفية.
الذي يراقب اأداء الهاتف الذكي ويقدم اقرتاحات �شخ�شية هدفها التقليل مـــن قبل نظامـــي iOS والأندرويد، ومن الأمثلة على ذلك تطبيق »كارات«، 5. تطبيقات اإطالة عمر البطارية: هناك بع�ص التطبيقات املجانية امل�شتخدمة 

من ا�شتهالك الطاقة. 

نظام آبل الجديد يدعم 
خاصية الصور التعبيرية

تعكـــف �شركـــة اآبـــل حالياًّـــا علـــى اإزالـــة عـــدد من 
التطبيقـــات مـــن متجرهـــا، والتـــي تدعـــم خا�شية 
اإ�شافة الرمـــوز التعبريية املعروفة با�شم »اإميوجي« 
يف الأجهـــزة التي تعمل بنظام iOS، وذلك لأن اآبل 
قامـــت باإ�شافة تلك امليـــزة يف الإ�شدار الأخري من 

نظام iOS كجزء اأ�شا�شي.

ورا�شلت اآبل بع�ص املطورين عرب الربيد اللكرتوين، 
واأعلمتهـــم باأنها تقوم حالياًّـــا باإزالة تلك التطبيقات 
مـــن متجرهـــا، لأن امل�شتخدم مل يعـــد بحاجة اإليها 
كـــون الإ�شدار اجلديـــد من نظـــام الت�شغيل، يدعم 

هذه امليزة يف الكتابة. 

�لدعوة �لإلكرتونية
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ك�شفـــت اإح�شائيـــة حديثة النقاب عـــن اأن �شخ�ًشا من بني كل الذكيةأشخاص يستخدم الهواتف  واحد من بين كل سبعة 

�شبعـــة اأ�شخا�ـــص ي�شتخـــدم الهواتف الذكيـــة، يف الوقت الذي 

تخطـــت فيه اأعداد امل�شتخدمني حاجـــز املليار م�شتخدم حول 

يف غ�شون ثالثة اأعوام.العامل، مع توقعات بت�شاعف هذه التقديرات مبعدل ال�شعفني 

ويـــرى املحللون اأن هذه التقديـــرات قد �شهدت قفزة كبرية يف 

فـــرتة وجيزة، باملقارنة مبا مت ت�شجيلـــه يف ال�شنوات ال�شابقة، 

ياأتـــي ذلك يف الوقت الذي ظهر فيـــه الهاتف الذكي لأول مرة 

لت�شمن له كفاءة الأداء والت�شغيل.يف عـــام 1996، اإل اأنه كان بحاجة اإىل �شبكات رقمية �شريعة 

وقـــد بـــداأت �شركـــة »اأبل« العمالقـــة، قبل خم�ـــص �شنوات، يف 

اإطالق »الآي- فون« بو�شفه اأحدث ثورة يف اأ�شواق الت�شالت 

العامليـــة، لي�ص فقط لزيادة مبيعاتها بـــل اأي�ًشا لك�شف املعركة 

التناف�شية مع غرميتها الكورية اجلنوبية »�شام�شوجن«.

يذكـــر اأن »اأبل« قد متكنت من بيع نحو خم�شة ماليني هاتف ذكي 

»الآي- فون 5« يف غ�شون ثالثة اأيام من طرحه بالأ�شواق.  

»فيسبوك« تتيح التبرع 

للمنظمات الخيرية عبر 

خدمة الهدايا
اأطلقـــت �شركة »في�شبـــوك« الأمريكية، عمـــالق �شبكات 

التوا�شـــل الجتماعـــي علـــى الإنرتنـــت، ميـــزة جديـــدة 

�شت�شمـــح مل�شتخدميهـــا بتقـــدمي اإ�شهامـــات خريية عرب 

خدمتها »هدايا في�شبوك«.

وكانـــت »في�شبوك« قد اأطلقت خدمة الهدايا التي ت�شمح 

للم�شتخدمـــني باإهـــداء اأ�شدقائهم  هدايـــا حقيقية عرب 

�شبكتها الجتماعية، اأواخر �شهر �شبتمرب املا�شي.

اأما امليزة اجلديدة ف�شت�شمح بتقدمي تربعات للمنظمات 

اخلرييـــة باأ�شماء الأ�شدقـــاء على املن�شـــة الجتماعية، 

وقالـــت ال�شركة عـــرب مدونتها الر�شمية: مـــع كل اإ�شهام 

خـــريي علـــى في�شبـــوك ميكنكـــم اختيـــار املنظمـــة غري 

الهادفـــة للربـــح التي ترغبـــون يف دعمهـــا، اأو اإن كنتم ل 

تعرفون املنظمة فيمكنكم ترك اختيارها لل�شديق.

وتاأمـــل »في�شبـــوك« يف اأن ت�شاعد تلك الإ�شافة يف زيادة 

متويـــل املنظمـــات اخلرييـــة املهمة، وكذلك رفـــع الوعي 

 حـــول اآلف املنظمـــات غري الهادفة للربـــح حول العامل.  

وت�شـــم امليزة اجلديـــد يف مرحتلهـــا التجريبيـــة الأولية 

ع�شـــرات من املنظمات اخلريية ال�شهـــرية ويف مقدمتها 

منظمة ال�شليب الأحمر. 

جوجل تعلن عن تصميم جديد لمحرك البحث

ركها ال�شهري Google.com، ويتمثل الت�شميم 
  اأعلنت �شركة جوجل عن ت�شميم جديد ل�شفحة نتائج البحث يف حم

ال�شا�شة اإىل اأعالها، وي�شم هذا ال�شريط العلوي خيارات حتتوي على 
اجلديد بتغيري مكان �شريط الأدوات من جانب 

خبار، واأكرث من ذلك، كما ويوجد خيار ي�شمح للم�شتخدمني بتخ�شي�ص 
 منها الويب، و�شور، وخرائط، واأ

فئات خمتلفة

.»Search tools« ق زر اأدوات البحث
اإعداداتهم عن طري

 املوقع راحة اأكـــرث قلياًل وقدرة على الرتكيز يف النتائج 
دونتها باأن الت�شميم اجلديد يعطي

واأفـــادت ال�شركـــة �شمن م

بيانية، دون اأن تزعجه القائمة اجلانبية.
عنها امل�شتخدم، وكذلك نتائج الر�شوم ال

التي يبحث 

 اإن�شاء واجهة اأب�شط واأقل تعقيًدا، وخلق جتربة م�شتخدم مريحة 
ويبـــدو الهـــدف وا�شًحا من وراء هذا التحديث، وهو

ا�شة، وكانت جوجل قـــد قامت بتعديل واجهة حمـــرك بحثها على اأجهزة 
جـــام ال�ش

وثابتـــة عـــرب خمتلف الأجهزة واأح

ديثها لن�شخة الويب اخلا�شة باحلوا�شب املكتبية. 
ال�شة، والآن تطرح حت

النقالة لتكون اأكرث �ش
الهواتف 
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الشيوعية.. أفكار ومعتقدات
• اإنـــكار وجود اهلل تعاىل وكل الغيبيات والقول باأن املادة هي اأ�شا�ص 
كل �شـــيء و�شعارهم: نوؤمن بثالثة: مارك�ـــص ولينني و�شتالني، ونكفر 

بثالثة: اهلل، الدين، امللكية اخلا�شة.

• ف�شـــروا تاريخ الب�شريـــــــة بال�شراع بني الربجوازيـــة والربوليتاريا 
(الراأ�شماليـــني والفقـــراء) وينتهـــي هـــذا ال�شـــراع ح�شـــب زعمهم 

بديكتاتورية الربوليتاريا.

• يحاربـــون الأديـــان ويعتربونهـــا و�شيلـــة لتخدير ال�شعـــوب وخادًما 
للراأ�شماليـــة والإمربيالية وال�شتغـــالل، م�شتثنني من ذلك اليهودية، 

لأن اليهود �شعب مظلوم يحتاج اإىل دينه لي�شتعيد حقوقه املغت�شبة!

• يحاربـــون امللكيـــة الفرديـــة ويقولـــون ب�شيوعيـــة الأمـــوال واإلغـــاء 
الوراثة.

• ترتكـــز اهتماماتهـــم يف كل ما يتعلق باملـــادة واأ�شاليب الإنتاج، وكل 
تغيـــري يف العـــامل يف نظرهـــم اإمنا هـــو نتيجة حتمية لتغـــرّي و�شائل 

الإنتـــاج، واإن الفكر واحل�شارة والثقافـــة وليدة التطور القت�شادي، 

ويقولـــون اإن الأخـــالق ن�شبية وهي انعكا�ص لآلـــه الإنتاج، ويحكمون 

ال�شعـــوب باحلديد والنار ول جمال لإعمـــال الِفكر، والغاية عندهم 

تـــربر الو�شيلـــة، ويعتقدون اأنه ل اآخرة ول عقـــاب ول ثواب يف غري 

هذه احلياة الدنيا.

• يوؤمنـــون باأزليـــة املادة واأن العوامل القت�شاديـــة هي املحرك الأول 
لالأفراد واجلماعات، ويقولون بديكتاتورية الطبقة العاملة ويب�شرون 

باحلكومة العاملية، ويوؤمنون بال�شراع والعنف وي�شعون لإثارة احلقد 

وال�شغينـــة بـــني العمـــال واأ�شحـــاب الأعمال، والدولـــة هي احلزب 

واحلـــزب هـــو الدولة، ولقد تكـــون املكتـــب ال�شيا�شـــي الأول للثورة 

البل�شيفيـــة مـــن �شبعة اأ�شخا�ص كلهم يهـــود اإل واحًدا، وهذا يعك�ص 

مدى الرتباط بني ال�شيوعية واليهودية.

• تنكر املارك�شيـــة الروابط الأ�شرية ول يحجمون عن اأي عمل مهما 
كانـــت ب�شاعته يف �شبيل غايتهم، فهم يهدمـــون امل�شاجد ويحولونها 

اإىل دور ترفيه ومراكز للحزب، ومينعون امل�شلم اإظهار �شعائر دينية، 

اأمـــا اقتنـــاء امل�شحف فهو جرميـــة ويعتمدون على الغـــدر واخليانة 

والغتيالت لإزاحة اخل�شوم ولو كانوا من اأع�شاء احلزب. 

البريلوية
الربيلوية فرقة �شوفية ن�شاأت يف �شبه القارة الهندية الباك�شتانية يف 

مدينة بريلي يف ولية اأوترابرادي�ص بالهند اأيام ال�شتعمار الربيطاين 

وقـــد ا�شتهرت مبحبة وتقدي�ص الأنبيـــاء والأولياء عامة، والنبي ] 

خا�شة. 

من أفكار ومعتقدات الهندوس
حرق الأج�شاد بعد املوت، لأن ذلك ي�شمح باأن تتجه الروح اإىل اأعلى 

وب�شـــكل عمـــودي لت�شل اإىل امللكوت الأعلـــى يف اأقرب زمن، كما اأن 

ا. الحرتاق هو تخلي�ص للروح من غالف اجل�شم تخلي�ًشا تاماًّ

• عندما تتخل�ص الروح وت�شعد، يكون اأمامها ثالثة عوامل: اإما العامل 
الأعلـــى: عـــامل املالئكة، واإما عامل النا�ص: مقـــر الآدميني باحللول، 

واإما عامل جهنم: وهذا ملرتكبي اخلطايا والذنوب.

• يرتقي الربهمي يف اأربع درجات: التلميذ وهو �شغري، ورب الأ�شرة، 
والنا�شك ويقوم بالعبادة يف الغابات اإذا تقدم به ال�شن، والفقري الذي 

يخرج من حكم اجل�شد وتتحكم فيه الروح ويقرتب من الآلهة.

• املـــراأة التـــي ميوت عنها زوجها ل تتزوج بعـــده، بل تعي�ص يف �شقاء 
دائـــم، وتكـــون مو�شًعا لالإهانـــات والتجريح، وتكـــون يف مرتبة اأقل 

مـــن مرتبة اخلادم، وقد حترق املراأة نف�شهـــا اإثر وفاة زوجها تفادًيا 

للعـــذاب املتوقع الذي �شتعي�ص فيـــه، وقد حرم القانون هذا الإجراء 

يف الهند احلديثة.

• الديانـــة الهندية جتيز عقد القران لالأطفال وهم يَْحبُون، ويحدث 
اأن ميـــوت الولد فت�شـــب البنت اأرملة ابتداء، ولكـــن القانون الهندي 

احلديث حرم ذلك ومنع عقد القران اإل يف �شن ال�شباب. 
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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.
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منـــذ بدايات القرن التا�شع ع�شر، 

اكت�شحـــت العـــامل احلديث موجٌة 

عارمـــة من ال�شراعـــات، بدًءا من 

�شـــراع الثقافات، مـــروًرا ب�شراع 

ب�شـــراع  وانتهـــاًء  احل�شـــارات 

الأديـــان.. لكـــن العجيب يف الأمر 

كيف اأن هـــذه النزاعات حتّولت– 

بقـــدرِة قـــادٍر- اإىل مـــادٍة قابلـــٍة 

للتفاهـــم والت�شاور حتت مظلّة ما 

ي�شمى »احلوار«!

ولنبـــداأ مـــن حيـــث و�شـــل حـــوار 

ال�شراعات.. اأعنـــي احلوار حول 

الأديان. 

مـــن املعلـــوم اأن للحـــوار قواعد ل 

يقـــوم اإل بهـــا ول ينجـــُح اإل اإذا 

انطلق منها، وهي:

وجـــود الأ�ش�ـــص امل�شرتكـــة املتفق 

عليها.

املعرفـــة  ببدهيـــات  الت�شليـــم 

وبدهيات ال�شلوك.

الرغبـــة يف الو�شـــول اإىل احلـــق 

وحتّري ال�شواب.

هـــذا اإذا ما اعتربنــــــــا اأن للحوار 

–كونه و�شيلة للتفاهم بني الب�شر- 
ُمهّمة تنوير العقول واإزالة الغمو�ص 

وتقرير احلقائق عن طريق الأدلة 

والرباهـــني، واأّن لـــه �شوابـــط ل 

كان  واإل   نتخّطاهـــا  اأن  يجـــوز 

كحوار »الطر�شـــان«، كاملو�شوعية 

والإن�شاف واتبـــاع املنطق ال�شليم 

و�شحـــة الدليـــل واحلريـــة اإل من 

الثوابـــت وامل�شلّمـــات، مـــع الأخذ 

بعني العتبار اأن اخلوف واملجاملة 

ب الأعمى  واللف والدوران والتع�شُّ

كلّها ِمَن العوائق التي متنُع احلوار 

من الإنتاج والإثمار. 

انطالًقا مما ذكر.. كيف ننظر اإىل 

الكثري مـــن احلـــوارات امل�شتجّدة 

يف اأروقـــة العـــامل، بينمـــا تعرتيها 

حالت من التناق�ـــص والتباين يف 

املنطلقات، وي�شوبهـــا عدم النّدية 

املطروحـــة،  امللفـــات  اأغلـــب  يف 

التفـــاوت  جدواهـــا  يف  ويطعـــن 

الوا�شـــح يف موازيـــن القـــوى بني 

املتحاورين؟!

ويف ظل هذه الوقائع ن�شاأل:

هـــل ي�شـــّح اأن يتحـــاور ال�شجـــان 

واملقتـــول  والقاتـــل  وامل�شجـــون، 

والغا�شـــب واملغت�شـــب؟ وما مادة 

حوارهما؟!

مـــا اأهداف احلـــوار بني من يوؤمن 

بـــاهلل رباًّا واإلًهـــا وحاكًما وبني من 

يجعل لـــه ولـــًدا– �شبحانه- وبني 

من يعبد حجًرا اأو كوكًبا اأو داّبة؟! 

وهل يعني احلـــوار اأن يتنازل اأهل 

هم– وللحـــق وجه  احلـــق عـــن حقِّ

ثوابتهـــم  يف  ويتهاونـــوا  واحـــد- 

ويتخلّوا عن ر�شالتهم؟!

ويف حـــال اأجمعت اأطراف احلوار 

علـــى اأّن الت�شامح بني الأديان هو 

بي�شة امليـــزان يف جميع الق�شايا، 

فيما هم خمتلفون يف حتديد هذا 

املفهوم وتعيـــني اآلية تطبيقه، فما 

هي اإًذا جدوى ذلك احلوار؟!

اإّن حواًرا يعتمد اأ�شلوَب الت�شخيف 

والت�شليل والفـــرتاء والتربير لن 

يكوَن اأبًدا و�شيلة لتحقيق العدالِة 

واإرجـــاع احلقـــوق اإىل اأهلها، ولن 

يكون حتًما �شماًنـــا لل�شعيف من 

القـــوي وللمقـــاوم مـــن الإرهابـــي 

وللمظلـــوم من الظـــامل وللم�شلح 

من املف�شد! 

ويبقى ال�شوؤال: َمْن للحوار الهادئ 

والهادف املبني على قاعدة: فماذا 

بعد احلق اإل ال�شالل؟! 

هنادي �ل�صيخ جنيب

Hanadin74@hotmail.com

حوارات 
مع وقف 

التنفيذ!

هل ي�سح �أن 
يتحا�ر �ل�سجان ��مل�سجون  

��لغا�سب ��ملغت�سب؟

63 )119( ــ يناير 2013 ــ �شفر 1434

�صباب �لدعوة
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ال�شـــالة  اإىل  �شاأذهـــب  الأول: 

املـــكان  يف  بعدهـــا  ونلتقـــي 

الفالين.

ثـــم، عندما التقيـــا، قال الثاين: 

تـــدري لي�ـــص مـــا رحـــت معاك 

لل�شالة؟ 

الأول: قلت يل م�شغول! 

الثـــاين: ل، كان عـــذر اأي كالم، 

ب�ص ماين مقتنع! 

الأول: يف �شنو؟ 

اأح�ـــص اإين  الثـــاين: بال�شـــالة، 

اأ�شلي عل�شـــان اأهلي، قوم �شل، 

روح �شل، لي�ص ما �شليت. 

الأول: كيفك. 

الثاين: هل كالمي �شحيح؟ رد! 

اأنا اأ�شا�ًشا حتى مو�شوع الإميان 

ما هو وا�شح عندي، لي�ص اأ�شلي 

اأ�شاًل؟ 

الأول: بالن�شبة يل وا�شح. 

الثاين: مثل �شنو؟ 

الأول: اإذا واحـــد ا�شرتى �شيارة 

اأملانية فخمة وغالية، فيها اأح�شن 

التجهيزات الأوتوماتيكية، ولكنه 

ما عرف �شلون ي�شتعمل امل�شجل 

املتطور، اأو ي�شغل جهاز اخلريطة 

املربوطـــة بالأقمـــار ال�شناعية، 

اأو املقاعـــد املجهـــزة بـــاأزرة من 

كل �شكل، وملـــا اأ�شابه امللل وهو 

ا هناك وقال  ا هنا وزراًّ ي�شغط زراًّ

لـــك: »�شحكـــوا علينـــا.. �شيارة 

خراب«.. �شتقول له؟ 

الثاين: مفرو�ص يقراأ الإر�شادات 

والكتيبات اأو يراجع الوكالة! 

الأول: �شحيح، واإذا رف�ص وقام 

يت�شحـــك على ال�شيـــارة �شتقول 

فيه؟ 

الثاين: خبل. 

القـــراآن  ال�شـــيء  نف�ـــص  الأول: 

الكـــرمي، هـــو الدليل اللـــي فيه 

عجائـــب العلـــم، والعلماء يف كل 

العلـــوم مبهورين مـــن املعلومات 

اللـــي �شبق فيها الع�شـــر والعلم 

احلديـــث، هل ي�شـــري واحد ما 

يقراأ وعمره مـــا و�شل الع�شرين 

يقول عنه »ما فيه �شيء«؟ 

الثـــاين: انا ما اأقـــول القراآن ما 

فيه �شيء، ب�ص �شغلة »قوم �شل، 

لي�ص ما �شليت«.. ما ادري، اأبي 

اأ�شوي ال�شي اللي انا مقتنع فيه، 

اأق�شد مـــن نف�شي، مـــو عل�شان 

الأهل اأ�شلي. 

الأول: تذكـــر ولـــد عـــم فـــالن 

�شديقنا؟ 

الثاين: �شفيه؟ 

الأول: اللـــي دخـــل ب�شيارتـــه يف 

حاجز اأ�شمنتي، �شيارته تك�شرت 

و�شـــار م�شلـــول مـــا يحـــرك اإل 

راأ�شه؟ 

الثـــاين: كان �شكـــران، وطلع من 

البيت بعد هوا�ص مع اأبوه، و�شل 

اأبوه امل�شت�شفى قـــام يطق را�شه 

بيده، يقول »انا ال�شبب«. 

الأول: نعـــم، �شار ولـــده م�شلول 

بالكامل ما يحرك اإل راأ�شه، ب�ص 

الدموع اللي ت�شـــب من العينني 

من اجلهتني، اأبوه حاول ي�شاعده 

حتى يغري دربه، الولد اأ�شر. 

الثاين: �شحيح. 

الأول: الأهـــل احلري�شـــني على 

عيالهـــم ي�شاعدونهم يف مرحلة 

من العمـــر، مثل مـــا �شاعدوهم 

وهم �شغار علـــى الأكل وامل�شي، 

بعدين تتحمل م�شوؤولية نف�شك، 

اأكـــو اأحـــد احلـــني يحـــط الأكل 

يف فمـــك؟ نف�ص ال�شـــي ال�شالة 

م�شاعدة،  والت�شجيـــع،  واحلـــث 

حتى ل ي�شـــري لالإن�شان م�شري 

هامل�شكني، البالوي اللي تالحق 

ال�شبـــاب كثرية، كل يـــوم �شكل، 

ومن كل طريق، ل تاخذ املو�شوع 

بح�شا�شيـــة زايدة، انت امل�شتفيد 

اذا عربت هاملرحلة ب�شالم.   

حوار 
بين 

شابين

65 )119( ــ يناير 2013 ــ �شفر 1434

في�صل �لز�مل

رئي�ص جمل�ص اإدارة جلنة التعريف 

بالإ�شالم
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