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 الرهيماني لحفظ القرآن
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مل يتوقـــع اأ�شـــد املدافعني عـــن الإ�شالم اأن 

يهتدي منتج الفيلـــم امل�شيء للر�شول حممد 

]، الهولندي اأرنولد فاندرون بهذه ال�شرعة، 
بل ويوؤدي فري�شة احلج هذا العام، حتى اإن 

دموعـــه مل تتوقف منذ وطـــاأت قدماه اأر�ص 

مكة املكرمة. 

فاندرون الذي قال بعدما اأدى منا�شك احلج 

و�شط لفيف من امل�شلمني: هنا وجدت ذاتي 

بني هذه القلوب املوؤمنة، ودعواتي اأن مت�شح 

دموعي كل ذنوبي بعد توبتي، و�شاأعمل على 

اإنتاج عمل كبري يخـــدم الإ�شالم وامل�شلمني، 

ويعك�ـــص اأخالق نبي الرحمة بعد عودتي من 

رحلة احلج.

ول يخفـــى علـــى اأحـــد اأن املنتـــج الهولندي 

الذي كان ينتمي حلزب احلرية املتطرف يف 

عدائـــه لالإ�شالم وامل�شلمـــني اعتنق الإ�شالم 

منـــذ �شهور عدة، حيـــث كان مت�شوقا ملعرفة 

الكثري عـــن الإ�شـــالم، خا�شة بعـــد احلملة 

ال�شر�شـــة التي وجدها جـــراء اإنتاجه للفيلم 

امل�شـــيء للر�شـــول ]، فبـــداأ بالقـــراءة عنه 

حتى تخلل قلبه واأ�شهر اإ�شالمه بعد ذلك.

اجلميل اأن فاندرون اأكد يف اأكرث من منا�شبة 

�شعوره باأنه وجـــد يف الإ�شالم ما كان ي�شبو 

اإليـــه ويفتقـــده يف حياتـــه ال�شابقـــة، واأنـــه 

عندمـــا يتذكر حياته ال�شابقـــة يرى اأنه كان 

»كمن يقب�ص الريح«، واأنه ي�شعى لال�شتغفار 

والدعـــاء والبتهـــال اإىل اهلل مل�شـــح خطاياه 

ال�شابقة، واأنه يعي�ص الآن اأجمل اللحظات.

يتعجـــب املـــرء عندما يرى كيـــف اأن القلوب 

بـــني اأ�شبعي الرحمن، فينتقـــل قلب امل�شيء 

خلـــري الربية حممد ] اإىل الع�شق واحلب 

والنـــدم علـــى مـــا اقرتفته يـــداه يف حلظة، 

حتـــى ا�شت�شعـــر اأن الإ�شـــالم يحمـــل معاين 

عظيمة ور�شالة �شامية، وامتلكته الطماأنينة 

وال�شكينة. 

هـــذه الق�شة تك�شـــف اأن الإ�شـــالم ل يقابل 

الإ�شـــاءة بالإ�شـــاءة، لأن هذا الدين حمفوظ 

والعربة دائما بالنهايـــة، فكلنا يتذكر موقف 

النبـــي ]، عندمـــا خـــرج اإىل الطائف بعد 

وفـــاة عمه اأبـــي طالب وزوجتـــه اأم املوؤمنني 

خديجـــة ر�شي اهلل عنهـــا، فاأقام بها ع�شرة 

اأيام فلـــم يجيبوه واآذوه واأخرجوه، فان�شرف 

عنهم ر�شـــول اهلل ]، راجعا اإىل مكة. ويف 

طريقـــه لقـــي عدا�شـــا الن�شـــراين فاآمن به 

و�شدقـــه. ويف طريقـــه تلك اأر�شـــل اهلل اإليه 

ملـــك اجلبال ياأمره بطاعته، واأن يطبق على 

قومـــه اأخ�شبي مكة، وهما جبالها، اإن اأراد، 

فقال: ل، بل اأ�شتاأين بهم، لعل اهلل يخرج من 

اأ�شالبهم من يعبده ل ي�شرك به �شيئا. 

هداية 
بعد إساءة..!
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يف اإطـــار ال�شراكة والتعاون مع املوؤ�ش�ش�شات واجلمعيات العاملة يف 

خدمة اجلاليـــات امل�شلمة، �شاركت الإدارة الن�شائية بلجنة التعريف 

بالإ�شالم –الرو�شة- يف امللتقى الثقايف الذي نظمه الق�شم الن�شائي 

يف اجلمعيـــة الهنديـــة الإ�شالميـــة مبطعم �شيـــزر يف منطقة جليب 

ال�شيـــوخ، وبح�شور مديرة مدر�شة الأكادميية الهندية بالكويت "ا�شا 

�شارمـــا"، والدكتـــورة "اآ�شيا �شاهانـــا" التي األقـــت حما�شرة ثقافية 

حتت عنوان "دور املراأة يف املجتمع احلديث".

وقالـــت الدكتـــورة "اآ�شيا �شاهانا" يف حما�شرتها عـــن دور املراأة يف 

املجتمـــع: اإن الأدوار التي تقوم بهـــا املراأة يف املجتمع متعددة، ولعل 

اأبرزهـــا دورهـــا كاأم، حيث تقـــوم بتوجيه اأطفالهـــا وغر�ص مفاهيم 

ال�شـــواب واخلطاأ يف نفو�شهم، لذا وجـــب الهتمام بالعلم واملعرفة 

بالن�شبـــة للمراأة يف جميع مراحل عمرهـــا وال�شعي اإىل بذل اجلهد 

يف �شبيل ذلك.

واأكدت على اأهمية اأ�ش�ص احلياة الأ�شرية ال�شليمة، وذلك من خالل 

الهتمـــام ببناء العالقة القوية بني الزوجني ملا يف ذلك من اأثر على 

تربية الأبناء وتن�شئتهم التن�شئة ال�شليمة.

مـــن جهتهـــا �شـــددت مديـــرة الأكادمييـــة الهندية ا�شـــا �شارما على 

اأهميـــة دور الأ�شرة يف املجتمع واأهميـــة خلق التوازن بني دور املراأة 

يف املجتمـــع ودورها يف احلياة الأ�شريـــة، لكي حتقق حياة مرتابطة 

وموؤثرة.

ويف ختام امللتقى قدمت رئي�شة الق�شم الن�شائي يف اجلمعية الهندية 

الإ�شالمية اأبي�شة جعفر نبذة عن اجلمعية واأن�شطتها، ثم قدم بع�ص 

الفتيات الأنا�شيد الإ�شالمية والفقرات الرتفيهية ودعوة الع�شاء.

 )IMA - يذكر اأن الق�شم الن�شائي يف اجلمعية الهندية )اآي اإم اإيه

له ن�شاط بارز يف جمال تطوير املراأة امل�شلمة. 

–فـــرع  بالإ�شـــالم  للتعريـــف  الن�شائيـــة  الإدارة  اأقامـــت 

الرو�شة- حفل توزيع اجلوائز للفائزات مب�شابقة املرحوم 

-بـــاإذن اهلل- �شليمـــان �شالـــح الرهيمـــاين الثانية ع�شرة 

للجاليات امل�شلمة واملهتدين اجلدد، مبقر الإدارة مبنطقة 

الرو�شة، وذلك بح�شـــور رئي�شة ق�شم الف�شول الدرا�شية 

لطيفة ال�شعيـــد، نيابة عن مديرة الإدارة و�شحة البلي�ص، 

وم�شوؤولـــة العالقـــات العامة والإعالم عـــذوب العو�شي، 

وموظفـــات وداعيات الإدارة بالإ�شافـــة اإىل الفائزات يف 

امل�شابقة من خمتلف اجلن�شيات.

بـــداأ احلفل بتالوة من اآيـــات القراآن الكرمي ب�شوت عذب 

من الأخت ح�شينة، عقب ذلك األقت الأخت ماريا روزاريو 

كلمـــة ترحيبيـــة باحل�شور، ثـــم األقت م�شوؤولـــة العالقات 

العامـــة والإعـــالم عـــذوب العو�شي كلمة قالـــت فيها: اإن 

رعايـــة حفظة كتاب اهلل عز وجـــل اإحدى الأولويات التي 

تقوم بها الإدارة الن�شائية للتعريف بالإ�شالم على م�شتوى 

اأفرع جلنة التعريف بالإ�شالم، وذلك ملا حلفظ كتاب اهلل 

عـــز وجل مـــن ف�شائل وفوائـــد �شـــواء للمهتدية اجلديدة 

اأو للم�شلمـــات من اجلاليات، فالقـــراآن الكرمي فيه تثبيت 

للمهتدية اجلديدة على دينها، وي�شجعها على توا�شلها مع 

جمتمعها امل�شلم اجلديد، كما اأن القراآن الكرمي فيه اإعالء 

ل�شـــاأن قارئـــه يف الدنيـــا والآخرة، وقـــراءة كل حرف فيه 

بح�شنة واحل�شنة بع�شرة اأمثالها، كما اأن درجة القارئ يف 

اجلنة ترتفع بعدد ما يحفظه من اآيات القراآن الكرمي.

واكـــدت علـــى اأن جلنة التعريف بالإ�شـــالم كانت و�شتظل 

دائما يف خدمة الإ�شالم وعلى ا�شتعداد ل�شتقبال طالبات 

العلم من اجلاليات امل�شلمة واملهتدين اجلدد. 

»دور المرأة في المجتمع الحديث«
ملتقى ثقافي 

للجالية  الهندية اإلسالمية

تكريم الفائزات
بمسابقة الرهيماني الثانية 

عشرة  نسائية بالروضــة
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اأكـــد مدير اإدارة الأفرع ومدير اإدارة احلج والعمرة بلجنة التعريف 

بالإ�شـــالم، املحامي منيـــف العجمي على اأهميـــة التوا�شل الفعال 

بـــني الكادر الوظيفي من ناحيـــة واملوؤ�ش�شة التي يعمل بها لتحقيق 

النتائـــج املتميـــزة التي ت�شعـــى املوؤ�ش�شة لتحقيقهـــا، خا�شة اإذا ما 

كانت تلك النتائج مرتبطة بخطة ا�شرتاتيجية.

جاء ذلك يف كلمـــة ملدير الأفرع للعاملني بلجنة التعريف بالإ�شالم 

فرع حمافظـــة الأحمدي باملنقف، خالل تكـــرمي 29 من املوظفني 

جلهودهـــم املتميزة يف الدعـــوة اإىل اهلل تعاىل، وحتقيق الإجنازات 

التي قامت اللجنة بو�شعها خالل �شهر رم�شان املا�شي 1434هـ.

واأ�شاف العجمي اأن الأفرع التابعة ملحافظة الأحمدي بذلت جهودا 

كبـــرية خالل الفرتة املا�شيـــة، حيث حققت اإجنازات غري م�شبوقة 

�شواء علـــى امل�شتوى الدعوي، اأو املـــواردي، فارتفعت ن�شبة اإ�شهار 

الإ�شـــالم اإىل اأعلى معدل لها منـــذ اإن�شاء اللجنة، وبلغ عدد الذين 

دخلوا اللجنة يف �شهر رم�شان املا�شي 1282 مهتٍد ومهتدية.

واأ�شـــاد العجمـــي بدور الدعـــاة، خا�شة الذين يعملـــون يف املناطق 

النائيـــة يف الوفرة وال�شحـــراء واملزارع وال�شاليهـــات واجلواخري، 

حيـــث اإن هـــوؤلء الدعـــاة يبذلـــون جهـــودا غري عاديـــة يف ظروف 

�شعبة يف �شبيـــل تبليغ ر�شالة الإ�شالم اإىل غري امل�شلمني باحلكمة 

واملوعظة احل�شنة، والهتمام باجلاليات امل�شلمة.

واختتـــم العجمي كلمته بحث املكرمني على بذل املزيد من اجلهود 

يف الدعـــوة، وحتقيق املزيـــد من النتائج املتميزة على م�شتوى اأفرع 

اللجنة.

ويف نهاية احلفل مت اإهداء املكرمني ال�شهادات التقديرية، وتوجيه 

التحية وال�شكر لهم لبذل املزيد من العطاء واجلهود املثمرة. 

اأكدت رئي�شة ق�شم الف�شول الدرا�شية بالإدارة الن�شائية بالرو�شة 

لطيفـــة ال�شعيـــد اأن الق�شـــم يحر�ص علـــى و�شع خطـــة تعليمية 

للمهتديـــات اجلـــدد واجلاليـــات امل�شلمـــة غـــري الناطقـــة باللغة 

العربية، وذلك من خالل م�شروع "علمني ال�شالم".

جـــاء ذلك خـــالل كلمة األقتهـــا يف حفل تخرج درا�شـــات الف�شل 

الربيعـــي 2013م الذي اأقامته جلنـــة التعريف بالإ�شالم برابطة 

اأع�شـــاء هيئـــة التدري�ـــص يف كليـــة الرتبيـــة الأ�شا�شيـــة، ورعاية 

ال�شكرتـــري الثاين يف املكتب الثقايف يف ال�شفارة ال�شينية ال�شيدة 

�شينغ �شوجن.

اأ�شافت ال�شعيد اأنه يتم تنظيم دورات �شرعية باإحدى ع�شرة لغة 

تهدف اإىل تر�شيخ العقيدة الإ�شالمية يف قلوب املهتديات وزيادة 

معرفتهن بالإ�شالم، وذلك من خالل تعليمهن فقه العبادات ومن 

ثم تاهيل املتميزات يف العمل يف جمال الدعوة.

واأ�شافـــت اأن ق�شم الف�شول الدرا�شية يقوم كذلك بتنظيم دورات 

تعليـــم اللغة العربيـــة لغري الناطقني بها، وذلـــك من خالل منهج 

متكامـــل وهـــو �شل�شلة "علمني العربية" مـــن منطلق اأهمية اللغة 

العربيـــة للمهتديـــات واملقيمات على اأر�ـــص الكويت من خمتلف 

اجلن�شيات، م�شرية اإىل اأن هذه الدورات ي�شارك فيها عدد كبري 

مـــن العاملني يف ال�شلـــك الدبلوما�شـــي، بالإ�شافـــة اإىل الأطباء 

واملمر�شني واملدر�شني وغريهم، ول يقت�شر اإقامة هذه الدورات 

على مقرات اللجنة فقط، اإمنا نحر�ص على اإقامتها يف ال�شفارات 

واملدار�ص الأجنبية.

ويف ختام احلفل مت تكرمي الفائزات يف م�شابقة حفظ �شورة ي�ص 

للمهتديـــات اجلـــدد، حيث فازت باملركـــز الأول اإحدى املهتديات 

التـــي ا�شتطاعت حفظ ال�شورة، وذلك بعد اجتيازها دورة مبادئ 

قراءة القراآن وبع�ص دورات التالوة. 

التعريف باإلسالم بـ "األحمدي" كرمت موظفيها المتميزين

برعاية المكتب الثقافي في السفارة الصينية
حفل تخرج دراسات اللغة العربية الفصل الربيعي 2013م
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تكريم الفائزين 
في مسابقة الرهيماني الثانية عشرة

 لحفظ القرآن الكريم  للمهتدين الجدد والجاليات اإلسالمية

كتب: حممود بكـــر

اأكـــد رئي�ـــص جمل�ـــص اإدارة جلنة التعريـــف بالإ�شالم في�شل 

الزامـــل على اأن احليـــاة مع كتـــــاب اهلل نعمة عظيمة، فهو 

الـــذي جعل الأمة تتحــــدث بل�شـــان واحد قال تعاىل: {لَقْد 

َفاَل تَْعِقلُـــوَن}، ففي هذا 
َ
اأنَزلْنَـــا اإِلَيُْكـــْم ِكتَاًبـــا ِفيِه ِذْكُرُكـــْم اأ

الكتـــاب عز لهـــذه الأمة، وفيـــه توا�شل من خـــالل مفاهيم 

واحدة، وبلغة واحـــدة، وبذاكرة واحدة على امتداد القارات 

والأزمـــان، م�شـــريا اإىل اأن ما �شاهدنـــاه اليوم هو دليل على 

ذلـــك، وكذلك تعـــدد جن�شيات الفائزيـــن الذين نحتفل بهم، 

م�شيـــدا بالإجنـــاز الـــذي حتقق من خـــالل جنـــاح م�شابقة 

الرهيماين التي �شاهمت فيها اجلهات املنظمة من مدر�شني 

وحمفظـــني، والإدارة القائمة على امل�شابقة، والدعم الكبري 

لرعـــاة امل�شابقـــة، داعيـــا اهلل عز وجل اأن يبـــارك يف جهود 

القائمني على امل�شابقة.

جاء ذلك خالل احلفل الذي اأقامته جلنة التعريف بالإ�شالم 

مببنـــى الهيئة اخلريية الإ�شالمية العاملية، حتت رعاية وزير 

الأوقـــاف وال�شوؤون الإ�شالميـــة �شريدة عبداهلل املعو�شرجي 

حفظه اهلل، واأناب عنـــه وكيل وزارة الأوقاف الدكتور عادل 

الفـــالح، وح�شـــور ممثل ورثـــة املرحوم -بـــاإذن اهلل تعاىل- 

�شليمـــان �شالح الرهيماين عبـــد اهلل املديني، و�شفري دولة 

باك�شتـــان �شيد اأبرار ح�شني، و�شفري دولة بنجالدي�ص معايل 

ال�شفـــري علـــي ر�شـــا ورئي�ص جمل�ـــص اإدارة جمعيـــة النجاة 

اخلرييـــة �شعد اجلا�شر، ورئي�ـــص الهيئة اخلريية الإ�شالمية 

العامليـــة العم يو�شـــف احلجي، ورئي�ص اللجنـــة العليا للعمل 

علـــى تطبيـــق اأحـــكام ال�شريعـــة الإ�شالمية الدكتـــور خالد 

املذكـــور، ورئي�ـــص جمل�ـــص اإدارة جلنـــة التعريـــف بالإ�شالم 

في�شـــل الزامل، ومدير عام جلنـــة التعريف بالإ�شالم جمال 

ال�شطي، ونائب املدير العام م. عبدالعزيز الدعيج، وف�شيلة 

ال�شيخ اأحمد القطان، وعدد كبري من امل�شاركني يف امل�شابقة، 

والفائزيـــن فيها من املهتدين اجلـــدد واجلاليات الإ�شالمية 

مـــن خمتلـــف اجلن�شيات، وكبـــار رجال العمـــل اخلريي يف 

الكويت، وم�شوؤويل جمعية النجاة اخلريية.

• رئي�ص جمل�ص اإدارة التعريف بالإ�شالم في�شل الزامل متحدثاً

• جانب من احل�شور

• وكيل وزارة الأوقاف وال�شوؤون الإ�شالمية د. عادل الفالح
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بـــداأ احلفـــل بكلمـــة لعريـــف احلفـــل مديـــر امل�شاريـــع بلجنة 

التعريف بالإ�شالم جودة خلف الفار�ص، حيث رحب باحل�شور 

�شاكـــرا معايل وزيـــر الأوقاف وال�شـــوؤون الإ�شالميـــة �شريدة 

املعو�شرجـــي، الذي اأنـــاب عنه وكيـــل وزارة الأوقاف د.عادل 

الفالح، واملنظمني للم�شابقة ورثة املرحوم –باإذن اهلل تعاىل- 

�شليمـــان �شالح الرهيماين الذيـــن مازالوا على رعايتهم لتلك 

امل�شابقة منذ 12 عاما.

�مل�صابقـــة حتقق �أهـــــد�ف �لتعريف بالإ�صــــالم

عقـــب ذلك قام امل�شاركـــون عبدالعزيز حري�ـــص )8�شنوات(، 

وحممد طه حممد اأ�شلم، ومعني الإ�شالم حممد نور الإ�شالم، 

بتالوة عطرة من القراآن الكرمي، ثم األقى رئي�ص جمل�ص اإدارة 

جلنـــة التعريف بالإ�شالم في�شل الزامل كلمة قال فيها: للمرة 

الثانيـــة ع�شرة نلتقي يف هذا احلفل الكرمي الذي يرعاه ورثة 

�شليمـــان �شالـــح الرهيمـــاين –رحمة اهلل عليـــه-، وما كانت 

هـــذه امل�شابقـــة لتنجح لـــول ف�شل اهلل عز وجل، ثـــم التعاون 

الكبـــري من القائمني علـــى هذه امل�شابقـــة، وامل�شاركني الذين 

بلـــغ عددهم 750 م�شاركا، ويتم تكرمي الأوائل منهم وعددهم 

150 فائزا.

واأو�شح اأن الكويت على الرغم من �شغر حجمها فاإن اآثارها 

امتـــدت اإىل اأنحـــاء املعمـــورة، من خـــالل الذيـــن ت�شتقبلهم 

علـــى اأر�شها الطيبة عـــن طريق جلنة التعريـــف بالإ�شالم، 

واجلمعيـــات العاملـــة داخـــل الكويت وخارجهـــا، م�شت�شهدا 

بتجربة مدير عام جلنة التعريف بالإ�شالم عندما كان زائزا 

للفلبني، ووجد �شائق التاك�شي يقوم بت�شغيل القراآن الكرمي، 

فظـــن اأنـــه كا�شيت، وعندما �شاأله: عن امل�شـــدر؟، قال: اإنها 

اإذاعـــة للقراآن الكرمي يف منطقة تبعد عن »مانيال« 400كم، 

وعندما ذهب اإليها وجد القائمني عليها خم�شة من املهتدين 

الذين اأ�شلموا يف جلنة التعريف بالإ�شالم بالكويت.

• تالوة الفائزين لآيات من القراآن الكرمي 

• عريــــف احلفل جودة الفار�ص

• مدير عام جلنة التعريف بالإ�شالم جمال ال�شطي 
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ومـــن جهته فقد األقى وكيـــل وزارة الأوقـــاف الدكتور عادل 

الفـــالح كلمة توجه فيها بالتحية للعم يو�شف احلجي، والعم 

�شعـــد اجلا�شـــر، وف�شيلة الدكتـــور خالد املذكـــور، وال�شيخ 

اأحمد القطان، ولالأ�شتاذ في�شل الزامل، والرعاة وامل�شاركني 

يف احلفـــل، ثم قـــال: اإنه ليوم مبارك لتواجدي بني احل�شور 

اليـــوم لالحتفاء بهذه املجموعة الطيبة املباركة من املهتدين 

واملهتديـــات اجلـــدد واجلاليـــات الإ�شالميـــة غـــري الناطقة 

بالعربيـــة، الفائزيـــن يف م�شابقـــة املرحـــوم �شليمـــان �شالح 

الرهيماين –رحمـــه اهلل-، والذي تقام لل�شنة الثانية ع�شرة 

على التوايل حلفظ كتاب اهلل.

وتوجـــه الفـــالح بال�شكر لأ�شـــرة الرهيماين الكـــرام لرعاية 

امل�شابقـــة واخت�شا�ص املهتدين اجلدد واجلاليات الإ�شالمية 

بهـــا، �شعيا منهم لتحفيز امل�شاركـــني على التناف�ص يف حفظ 

كتاب اهلل تعاىل، فلهم كل ال�شكر والتقدير على ما يقدمونه، 

وذلـــك م�شداقا لقول الر�شول الكرمي ]: »خريكم من تعلم 

القـــراآن وعلمه«، كما توجه بال�شكـــر للقائمني على امل�شابقة 

ملا يبذلونه من جهود وا�شحة عاما بعد عام، يف اإعداد جيل 

من اأبناء هذه الفئة ممن يحفظون كتاب اهلل.

واأ�شاد الفالح بدور جلنة التعريف بالإ�شالم قائال: اإن الوزارة 

ت�شد على اأيدي القائمني على اللجنة ملا يقومون به من عمل 

عظيـــم يف خدمة الدعـــوة اإىل اهلل �شبحانه وتعاىل، خا�شة 

واأن عـــدد املهتديـــن قـــد جتاوز الــــ60 األف مهتـــٍد ومهتدية 

منـــذ ن�شاأة اللجنة، كمـــا اأن عدد الذين اأ�شهروا اإ�شالمهم يف 

رم�شان املا�شي قد جتاوز 1280 مهتد ومهتدية من خمتلف 

اجلن�شيات.

ودعا اإىل ت�شافر اجلهود لكي يوؤتي العمل الثمرة املرجوة منه، 

خا�شـــة اأن اللجنـــة متثل ا�شـــم الكويت يف الدعـــوة وما تتخذه 

من منهج و�شطـــي يت�شم باحلكمة واملوعظة احل�شنة، مما كان 

لـــه اأكرب الأثر يف تبيـــان �شماحة الإ�شالم، وو�شطيته لالآخرين، 

حيـــث يعد هذا النهـــج من اأهم اجلوانـــب الدعوية التي تخدم 

الإ�شـــالم وترغب فيه مما يزيد من اأعـــداد املهتدين، وبالتايل 

تزيد من عدد اأتباعه عامة.

واختتـــم احلفـــل بتكرمي الفائزيـــن يف امل�شابقـــة، واأخذ ال�شور 

اجلماعية للح�شور وال�شيوف.

• تكرمي اأحد اأبناء اجلاليات الإ�شالمية

• تكرمي اأحد الفائزين يف امل�شابقة

• ال�شفريان الباك�شتاين والبنجالدي�شي �شمن احل�شور
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قالوا عن المسابقة
�لعم/ يو�صـــف �حلجي:

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم {ادع اإىل �شبيل ربك باحلكمة 

واملوعظة احل�شنة}.

�ل�صيخ/ �أحمـــد �لقطان:

احلمد هلل وال�شالة وال�شالم على ر�شول اهلل، اأ�شاأل اهلل 

لعائلة الرهيماين الكرميـــة الفردو�ص الأعلى على اإحياء 

احتفال حفظة القراآن الكرمي لكتاب اهلل تعاىل، وال�شكر 

مو�شـــول للهيئة اخلريية وكل مـــن �شارك يف هذا احلفل 

الكرمي.

�لإعالمـــي/ نو�ف �لنوم�س:

ب�شـــم اهلل الرحمن الرحيم وال�شالة وال�شالم على ر�شول 

اهلل وعلـــى اآله و�شحبه ومن واله، اأ�شاأل اهلل العظيم األاّ 

يحرمكـــم الأجر واأن يوفقكم يف الدنيا والآخرة. وجزاكم 

اهلل خريا.

�ل�صفري �لباك�صتاين/ �صيد �أبــــر�ر ح�صني:

امتيـــاز و�شرف اأن اأكون هنا.. ليبارك اهلل جلنة التعريف 

بالإ�شالم.

• العم/ يو�شـــف احلجي

• ال�شيخ / اأحمـــد القطان

• ال�شفري الباك�شتاين/ �شيد اأبــــرار ح�شني
• الإعالمـــي/ نواف النوم�ص
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��صم �لفعالية: حفل ا�شتقبال عيد الأ�شحى 

�لتنظيم: جلنة التعريف بالإ�شالم -   

مكتبا ال�شليبخات والقريوان  

�ملكــان: �شالة اأفراح جمعية ال�شليبخات والدوحة

�حل�صـــــــور: اأكـــرث مـــن 150 �شخ�شا مـــن املواطنني 

واملقيمـــني، بالإ�شافـــة اإىل مدير عـــام جلنة الدعوة 

الإلكرتونيـــة د. عبـــداهلل العجيـــل، ومديـــر مكتبي 

ال�شليبخـــات والقـــريوان جـــودة الفار�ـــص، ورجـــل 

الأعمـــال املهند�ص نايف العنـــزي، وخمتار القريوان 

�شبـــاح العنـــرتي، وموظفـــي اأفـــرع جلنـــة التعريف 

بالإ�شالم مبختلف املحافظات.

ـــــــات: ا�شتقبـــال املهنئـــني – تبـــادل التهاين  �لفعاليــ

بالعيد - ع�شاء.

نظمته التعريف باإلسالم بالصليبخات والقيروان

“حفل استقبال العيد” 
في صالة أفراح جمعية الصليبخات والدوحة

• د. عبداهلل العجيل - م. نايف العنزي

• جانب من احل�شور

• ا�شتقبال املهنئني
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• �شورة جماعـــــية

• د. العجيل والفار�ص و�شط احل�شور

تكريـــــم: قام مدير مكتبي ال�شليبخات والقريوان جودة الفار�ص 

باإهداء جمعية ال�شليبخات والدوحة التعاونية ممثلة يف �شخ�ص 

رئي�ـــص جمل�ـــص اإدارتها براك البـــذايل درعا تكرميـــي  مثمنا 

دعمه للحفل وكذلك دعمه الدائم امل�شتمر الالحمدود لأعمال 

واأن�شطة وم�شاريع فرع جلنة التعريف مبنطقة ال�شليبخات.
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»تايز للتواصل الحضاري« 
نظم حفل عيد األضحى المبارك 

للجالية الغربية

��صم �لفعالية: حفل عيد الأ�شحى املبارك للجالية 

الغربية

�ملكان: مركز تايز للتوا�شل احل�شاري

�حل�صور: 75 �شخ�شا من اأبناء اجلالية الغربية من 

خمتلـــف اجلن�شيات، بالإ�شافـــة اإىل مديرة املركز 

هيـــا القحطـــاين، واملحا�شـــرة تهـــاين الديحاين، 

والفريق التطوعي »كويت اخلري«، والر�شام جا�شر 

ال�شمري.

�لفعاليـــــــات: األعـــاب ترفيهية وعر�ـــص DJ لفريق 

كويت اخلري واإ�شهار اإ�شالم وم�شابقات.

• الفريق التطوعي »كويت اخلري«

• اأ. تهاين الديحاين
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�لقحطـــــــاين: اأ�شعدنا كثرًيا العدد الكبري الذي ح�شر و�شارك 

يف هذا الحتفـــال الذي اأقامه مركز تايز للتوا�شل احل�شاري 

كعادتـــه يف كل عيد، وهذا يدل على مـــدى قوة التوا�شل بيننا 

وبني مهتدينا من اأبناء اجلالية الغربية بالكويت.

اأتقدم بال�شكر ملوظفي مركز تايز جلهودهم التي بذلوها ليظهر 

هـــذا الحتفال بهـــذه ال�شـــورة امل�شرفة التـــي اأ�شعدت جميع 

احل�شور. و�شكـــر خا�ص ملجموعة “كويـــت اخلري التطوعية” 

بقيـــادة الأ�شتاذ نا�شر اجلريب التـــي اأبدعت مب�شاركتها معنا 

مـــن خالل الفقرات التـــي ر�شمت الب�شمة والفرحة على وجوه 

العائالت امل�شاركة.

• املهتديتان �شوزان جايد �شالوجنا - �شونيا بادو البا

• ر�شم الفرحة على وجوه الأطفال

• اإحدى امل�شابقات يف احلفل

• القحطاين تكرم اأحدى الفائزات يف امل�شابقة

• اخلطاط جا�شر ال�شمري
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 »حكاية علي بابا« 
في صور

"عثمان" يقدم الن�شيحة لـ "علي بابا" 

• م�شهد الل�شو�ص يف امل�شرحية

• "على بابا" متحدًثا اإىل "مرجان"

• "على بابا" بطل امل�شرحية
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د. عبداملح�شن اخلرايف - د. عبداحلميد ال�شايجي 

 د. خالد احلي�ص من بني احل�شور

د. عبداملح�شن اخلرايف مكرًما عبدالإله املطوع

د. عبداملح�شن اخلرايف مكرًما عبدالعزيز ال�شويحي 

ممثل �شركــــة "بنتا" لالأثاث واملفرو�شات

• فريق عمل امل�شرحية حلظة انتهاء العر�ص
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الثقافية  المــرأة  جمعية 
“مشــروع  نفذت  األلبانية 

الحقائب المدرسية”
نظمت جمعية املراأة الثقافية يف األبانيا ومبنا�شبة بداية العام 

الدرا�شـــي اجلديـــد 2014/2013، م�شروع تـــربع احلقائب 

واللـــوازم املدر�شيـــة لالأطفال الأيتام وال�شعفـــاء، ت�شامنا مع 

الفئـــات املحتاجة يف املجتمع، وقد �شمـــل هذا امل�شروع اأكرث 

من 250 تلميذا حتى الآن يف القرى واملدن الألبانية املختلفة، 

بـــل حتى يف اجلبـــل الأ�شود. كما مت توزيع عدد من احلقائب 

يف مقر املركز الألباين للفكر واحل�شارة الإ�شالمية. 

مشروع »اعرف اإلسالم« 
يشارك في معرض الكتاب 

الدولي بالبرازيل
ريو دي جانريو 

�شـــارك م�شروع “اعرف الإ�شالم” الـــذي يتبناه احتاد املوؤ�ش�شات 

الإ�شالميـــة يف الربازيـــل م�شاركـــة فعالـــة يف معر�ـــص الكتـــاب 

الدويل مبدينة ريـــو دي جانريو -الربازيل، بالتعاون مع موؤ�ش�شة 

“م�شلحـــون”، ويت�شمـــن امل�شـــروع اأق�شامـــا خمتلفـــة مـــن الكتب 
والإ�شـــدارات الإ�شالمية، التي تعر�ص الدين الإ�شالمي احلنيف؛ 

وذلـــك بهدف نقـــل املعرفة بديـــن الإ�شالم وم�شاهمـــة احل�شارة 

الإ�شالمية يف خري الب�شرية.

و�شـــرح ال�شيـــخ خالـــد رزق تقـــي الدين مديـــر ال�شـــوؤون الدينية 

باحتـــاد املوؤ�ش�شـــات الإ�شالمية، اأن اإدارة ال�شـــوؤون الإ�شالمية يف 

احتـــاد املوؤ�ش�شات الإ�شالمية يف الربازيـــل ت�شعى للعمل والبحث 

عـــن اأف�شل الطرق لعر�ص الإ�شـــالم لل�شعب الربازيلي، خ�شو�شا 

الطبقة املثقفة التي حتر�ص على زيارة معار�ص الكتب وتخ�ش�ص 

لها الوقت واملال.

م�شيفـــا اأنـــه مت التح�شري اجليد لهذا املعر�ـــص من خالل حجز 

م�شاحـــة تتيح عمـــل "معر�ص عن الإ�شالم" الهـــدف منه تب�شيط 

�ص الفكرة يف اأن  املعلومـــة واإي�شالها للزائر بطرق خمتلفة، وتتلخَّ

يتـــم عر�ص املعلومة الواحدة باأكرث من طريقة )الكتاب – املطوية 

– البو�شرت – العر�ص املرئي(، فتم عمل 14 بو�شرتا كبريا تتحدث 
عن اجلوانب املختلفة لالإ�شالم، كامل�شيح عليه ال�شالم يف الإ�شالم 

واملراأة يف الإ�شالم واجلهاد واحل�شارة الإ�شالمية واأركان الإ�شالم 

والإميان وتاريخ امل�شلمني يف الربازيل وغريها. 

الشباب المسلم يدعو 
الناس للتعرف على اإلسالم

بعـــد زيادة العتداءات على الدين الإ�شالمي يف مدينة »بو�شطن« 

الأمريكيـــة، قرر ثالثة مـــن ال�شباب امل�شلم دعـــوة النا�ص للتعرف 

علـــى الدين الإ�شالمي، وقـــد اأعد هوؤلء ال�شبـــاب مقاطع فيديو 

ت�شـــرح للنا�ـــص اأنـــه ل ميكن احلكم علـــى �شخ�شيـــة الإن�شان من 

ديانته، متاًما مثلما ل تت�شح ال�شفات الإن�شانية ل�شخ�ص من لون 

ب�شرته؛ فوقف هوؤلء ال�شباب يف �شوارع "نيويورك" حاملني لفتة 

مكتوب عليها: »تعرفوا على �شخ�ص م�شلم«.

و�شـــرح هـــوؤلء ال�شبـــاب باأن هدفهم مـــن هذا هو ك�شـــر الأفكار 

املتقولبة التي تكونت عن الإ�شالم، وبالفعل قبل الكثري من النا�ص 

الدعوة املكتوبة على الالفتة، و�شافحوا ال�شباب امل�شلم. 

)129( ــ نوفمبـر 2013 ــ ذي احلجــة 201434

�لعامل �لإ�صالمي



إنشاء حزب إسالمي في هولندا
اأعلـــن الع�شـــو امل�شتقيـــل عن حـــزب احلريـــة اليميني املتطـــرف وع�شو 

املجل�ص البلـــدي يف مدينة »لهاي« الهولندية »اآرنود فان دوورن«، -اأعلن 

اإ�شالمـــه يف �شهر فرباير املا�شي- عن ت�شكيل حزب �شيا�شي وطني على 

اأ�شا�ـــص القيم واملبادئ الإ�شالمية، وقال: اإنه حان الوقت ليتحمل املجتمع 

الإ�شالمي يف »هولندا« م�شوؤولياته.

ويقـــول "فـــان دوورن": اإنـــه يجـــب اأن تهـــب ريـــاح �شابة ومنع�شـــة داخل 

احلـــزب، وليكـــن وا�شًحا للجميع اأنـــه يجب اأن يحدث ذلـــك �شمن اإطار 

القيم الإ�شالمية، وقد اأعلن "فان دوورن" عن اإن�شاء احلزب على ح�شابه 

على موقـــع التوا�شل الجتماعـــي "تويرت"، كمـــا اأعلن اإ�شالمه عليه منذ 

7 اأ�شهر. 

المسلمون يساهمون
في إطعام الجوعى بفلوريدا

قـــام املواطنون امل�شلمـــون من اأهايل مدينة »بامل بيت�ـــص كونتي« بولية 

»فلوريدا« الأمريكية، بالتعاون مع جريانهم يف حمالت اإطعام اجلوعى، 

وذلـــك من خالل اإعـــداد »م�شجد بامل بيت�ص« لعـــدد مائة حقيبة طعام 

لتوزيعها على املحتاجني.

وقـــد اأعرب امل�شلمون عن اعتزازهم بالتعاون مع املجتمع، والإ�شهام يف 

جمـــع وتوزيع التربعـــات، وذلك يف �شوء م�شارعـــة امل�شلمني للم�شاركة 

وتقـــدمي التربعات؛ ممـــا اعتربته "عفيفـــة خالد" -اإحـــدى امل�شلمات 

امل�شاركات- داعًما لبناء العالقات وال�شداقات املجتمعية. 

مبتعثون ينشرون 
ثقافة اإلسالم في 

سيدني
�شيدين: مل تتمكن �شيدة اأ�شرتالية من حب�ص دموعها، 

عندما قراأت حديثا نبويا عن بر الوالدين، ومنزلة الأم، 

ووجـــوب برها، وقالت للمبتعثـــني ال�شعوديني »ان�شروا 

ر�شالتكم اجلميلة يف كل مكان، فو�شائل الإعالم الغربية 

ت�شوه �شورتكم، واأنا اليوم اأرى ال�شورة اجلميلة«، جاء 

ذلك يف م�شروع ثقايف اأحياه نادي الطالب ال�شعوديني 

يف �شيدين حتت ا�شم »ر�شول ال�شالم«.

واأو�شـــح رئي�ـــص النادي حـــارث بن عبـــداهلل املهيدب 

اأن امل�شـــروع يهـــدف اإىل تغيري ال�شـــورة النمطية عن 

الإ�شـــالم لـــدى الغـــرب، وتثقيف املجتمـــع الأ�شرتايل 

باأخـــالق الر�شـــول �شلـــى اهلل عليه و�شلـــم، من خالل 

توزيع األفي وردة، مرفق بها بطاقة حتتوي على حديث 

نبـــوي، حيث �شـــارك يف ن�شرها 60 طالبا وطالبة، مع 

جمموعة مـــن اأطفالهن، يف ثالثـــة اأماكن �شياحية يف 

�شيدين.

واأكـــد املبتعـــث ملرحلـــة الدكتـــوراه عبـــداهلل الزغيبي 

حر�شه على امل�شاركة من اأجل اإبراز ال�شورة احلقيقية 

لالإ�شـــالم و�شمائـــل الر�شـــول �شلى اهلل عليـــه و�شلم، 

وقال: »فوجئت باأن عددا كبريا من كبار ال�شن �شاألوين 

عـــن كيفية احل�شـــول على ن�شخة مرتجمـــة اإىل اللغة 

الإجنليزية من القراآن الكرمي«. 
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الفطرة ال�شليمة هي التي تعرتف 

باهلل خالقاً وحميياً ومميتاً ورباً 

ي�شتحـــق وحـــده العبـــادة، لكـــن 

املجتمع والبيئـــة التي من حوله 

هي التـــي حتدد الطريـــق �شواء 

اخلري اأو ال�شـــر، م�شداقا لقول 

اهلل تعـــاىل: )فْطـــَرةَ اهلل الَّتـــي 

َفَطـــَر النَّا�ـــَص َعلَيَْهـــا َل تَبْديـــَل 

يُن الَْقيُِّم(. لِْق اهلِل َذِلَك الدِّ خِلَ

والإن�شـــان يولـــد م�شلمـــاً حنيفاً 

م�شتقيمـــاً علـــى ديـــن اهلل، لأن 

ال�شتقامة موجودة يف كل اإن�شان 

ولكن والداه هم الذين يحيدون به 

عن الطريق امل�شتقيم، ويوجهانه 

اإىل الطريـــق اخلاطئ، بجهل اأو 

ب�شهوات النفو�ـــص.. قال ر�شول 

اهلل ] (َمـــا مْن َمْولُوٍد اإِلاّ يُولَُد 

ْو 
َ
َداِنِه اأ َعلَى الِْفطـــَرِة، َفاأبََواهُ يَُهِواّ

�َشاِنِه). ِجاّ ْو مُيَ
َ
َراِنِه اأ اّ يُنَ�شِ

اإن الر�شـــل -عليهـــم ال�شـــالم- 

جـــاءوا بر�شالة واحـــدة من عند 

اهلل -عز وجل- للب�شرية جمعاء، 

وهـــي اأن اهلل وحده �شبحانه هو 

الوحيد الـــذي ي�شتحق العبــادة، 

قـــال تعالـــــى: {َولََقـــْد بََعثْنَـا يِف 

ِن اْعبُُدو اْاهلل 
َ
�ُشـــولً اأ ـــة رَّ مَّ

ُ
ُكلِّ اأ

ْن  اُغـــوَت َفمنُْهم مَّ َواْجتَِنبُـــوا الطَّ

ْت َعلَيِْه  ْن َحقَّ َهَدى اهلل َوِمنُْهم مَّ

ْر�ـــص 
َ

اللَـــُة َف�شـــرُيواْ يِف الأ ال�شَّ

َعاِقَبـــُة  َكاَن  َكيْـــَف  َفانُظـــُرواْ 

ِبنَي}. امْلَُكذِّ

للر�شالـــة  املميـــز  الطابـــع  اإن 

الفطـــرة  مـــع  اأنهـــا  املحمديـــة 

وال�شلوك القومي امل�شتقيم، حتى 

اأن اأحـــد ال�شحابـــة ر�شوان اهلل 

عليهـــم قـــال عن الإ�شـــالم: "ما 

حـــرم �شيئاً وقلنا ليته حلله، وما 

حلل �شيئاً وقلنا ليته حرمه". 

مطالبـــون مبخاطبـــة  والدعـــاة 

الفطرة ال�شليمة يف النا�ص، واأل 

يياأ�شـــوا من دعوة الآخرين حتى 

ولو طـــال الزمان، فالر�شول ] 

جـــاء اإىل واقع مليء باملعتقدات 

ال�شركيـــة والعـــادات والتقاليـــد 

املتاأ�شلـــة يف النفو�ـــص وخمالفة 

للفطـــرة ال�شويـــة، ومع ذلك كان 

امل�شطفـــى ] يدعـــوا النا�ـــص 

بطريقة لينة �شهلة. 

ولعلنا نتذكـــر كيف تعامل النبي 

] مع ال�شاب الذي جاءه يقول: 
اإاأذن يل يف الزنا يا ر�شول اهلل!، 

فلـــم يكلمه النبي عليـــه ال�شالة 

الزنـــا  اأ�شـــرار  عـــن  وال�شـــالم 

علـــى الفـــرد واملجتمـــع اأو النار 

وعذاب القرب واملوت واحل�شاب 

والعقـــاب؟ بـــل خاطـــب فطـــرة 

هذا ال�شـــاب.. نعم فطرته التي 

ل تر�شـــى الزنا لأهلـــه واأقاربه، 

ف�شاأله ]: هل تر�شاه لأمك؟.. 

لأختك؟.. لعمتك؟.. خلالتك؟.

اإذن يجـــب على الدعاة ا�شتغالل 

النا�ـــص،  املوجـــودة يف  الفطـــرة 

لأنهم مفطورون على حب اخلري 

وكلمـــة احلـــق والقيـــم الفا�شلة 

احلميـــدة،  ال�شويـــة  والأفعـــال 

فالف�شق والتيه �شيء طارئ على 

هذه الفطرة ينجلي فور الرجوع 

للطريق احلق. 

اإدراك  الداعيـــة  علـــى  كذلـــك 

اأن الإن�شـــان ميـــزه اهلل بالعقـــل 

اهلل  واأعطـــــــــاه  والتكليــــــــــف، 

وب�شـــًرا  �شمًعـــا  –�شبحانـــه- 
وفـــوؤاًدا، وقـــد ينحـــرف م�شاره 

ذات ال�شمـــال ويتجـــاوز عما بلغ 

بـــه يف ديـــن اهلل احلـــق، فيظلم 

بذلك نف�شه.

ومن اأراد اأن ي�شلح النا�ص فعليه 

اأن يعي�ـــص معهـــم يف جمال�شهم، 

وجمتمعاتهـــم، لأن النا�ص اليوم 

مل تعـــد ت�شتمع لأنا�ص ل يعلمون 

�شيئـــا عـــن واقعهـــم اأو ظـــروف 

معي�شتهـــم اأو عاداتهـــم، الأمـــر 

الذي يتطلب دراية كاملة بالبيئة 

فيـــه  يعي�ـــص  الـــذي  واملجتمـــع 

املدعوون.

اأ�شحـــاب  اأن  دعاتنـــا  وليعلـــم 

الهـــوى ل ي�شت�شلمـــون اأمام اأهل 

احلق ب�شهولـــة وي�شر، فهم كلما 

اأخفقـــت لهم و�شيلـــة من و�شائل 

املقاومة، ابتكـــروا و�شائل اأخرى 

اإىل  يرجعوهـــم  حتـــى  وهكـــذا 

طريق احلـق. 
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املدير العام للجنة التعريف بالإ�شالم

جمال �ل�صطي

علمتني �لدعــوة
)20(

الدعاة 
والفطرة 
السليمة

اإلسالم دين الفطرة 
والدعاة مطالبون 
بمخاطبة الفطرة 

السليمة في الناس



عمرو عبد �ملوىل

ملا كان عدد �لذين لديهـــــــم رغبة يف �لتعرف 

على دين �لإ�صالم يف تز�يد م�صتمر، وكذلك 

عدد �مل�صلمـــــــني �جلدد يف ت�صاعـــــــف �صنويا، 

كان لز�مـــــــا علـــــــى �لدعـــــــاة �أن يعتنـــــــو� بهـــــــذ� 

�لق�صم من �لدعوة ويبتكرو� فيه، ويف تنويع 

�لأ�صاليـــــــب �لدعوية �لتي تهتـــــــم بالتعريف 

بالإ�صالم وكيفية عر�صه على غري �مل�صلمني 

باختـــــــالف �أجنا�صهـــــــم ولغاتهـــــــم باأ�صاليـــــــب 

جذ�بة وم�صوقة.

�إن نتيجة دعوة غـــــــري �مل�صلمني �إىل �لإ�صالم 

�صوف توؤتي ثمارها -باإذن �هلل ل حمالة، ولن 

تخرج عن �أربع حالت:

1 - اأن ي�شـــرح اهلل �شـــدر غـــري امل�شلم اإىل 
الإ�شالم.

2 - اأن يكـــون غـــري امل�شلـــم عنـــده �شبهة اأو 
مفهوم غام�ص، فيتـــم تفنيد هذه ال�شبهة اأو 

تو�شيـــح الغمو�ـــص، فيتولد  لديـــه ا�شتعداد 

لكي يفكر يف اعتناق الإ�شالم.

3 - اإزالـــة �شورة �شيئـــة عن الإ�شالم وو�شع 
�شورة ح�شنة مكانها.

4 - ي�شـــر علـــى دينه، وهنا نكـــون قد بلغنا 

ر�شالة الإ�شالم، والهداية من اهلل عز وجل.

أساليب مبتكرة 
في دعوة غير المسلمين

اإن كيفيـــة الو�شـــول اإىل غـــري امل�شلمني هي 

نقطـــة البداية التي من خاللها نقوم بعر�ص 

املقدمات التمهيدية، وهنا ينبغي التمييز بني 

غري امل�شلمني بح�شب اللغة والديانة واملعتقد 

والبيئـــة واحلالـــة العمريـــة والجتماعيـــة، 

وامل�شتـــوى الثقـــايف، والقت�شـــادي.. وغـــري 

ذلـــك من العوامل التي ت�شاعد الداعية على 

القيام مبهمته دون م�شقة اأو عناء.

هناك طرق متعـــددة للو�شول اإىل قلب غري 

امل�شلـــم بجانـــب املهـــارات ال�شخ�شيـــة التي 

يتميز بهـــا الداعية، و�شـــوف نعر�ص لبع�ص 

الطرق التمهيدية ال�شريعة والتي تاأتي بنتائج 

عملية يف هذا الإطار:

دعـــــــوة �ل�صياح �لأجانب: ال�شتفادة من وجود الأجانب من غـــري امل�شلمني الذين يفدون اإىل 

بالدنـــا �شواء بغر�ـــص ال�شياحة اأو العمل اأو الدرا�شة اأو الزيـــارة وغري ذلك.. والقيام بو�شع 

املكتبات الدعوية الراقية يف املناطق ال�شياحية على �شبيل الإر�شاد، وتوزيع الكتب واملطويات 

والإ�شطونات املجانية بجميع اللغات.
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دعوة �ملقيمني:

القيـــام بواجـــب الدعـــوة يف البلـــدان غـــري 

الإ�شالميـــة من خـــالل امل�شاركة يف معار�ص 

الكتـــاب التي تنظمها تلـــك البلدان، وابتكار 

اأ�شاليـــب دعويـــة جديـــدة �شواء مـــن ناحية 

الديكـــورات، اأو طريقـــة العر�ـــص، اأو تقدمي 

الـــرتاث والفن الإ�شالمـــي يف �شكل جذاب، 

وكذلـــك عمل طريقـــة “الطاولـــة الدعوية” 

)من�شـــدة يف ال�شـــوارع عليها كتـــب تعريف 

الإ�شـــالم(، وهـــو اأ�شلوب حمبـــب للغربيني، 

وكذلك اإقامة املحا�شرات واللقاءات واإر�شال 

الر�شائل عـــن طريق الربيـــد الإلكرتوين اأو 

عن طريق املرا�شله الربيديـــــة.

�ختيار �ملحتــــوى: 

اختيـــار مو�شوعـــات تثـــري اهتمامـــات غري 

امل�شلمـــني، وتقـــدمي حمتوى دعـــوي خمتار 

بعناية فائقـــة، تنا�شب املجتمع  الذي �شوف 

تر�شـــل اإليه، ومن اأكرث املواد انت�شاًرا وت�شغل 

بال غـــري امل�شلمني، وهي علـــى �شبيل املثال 

ل احل�شـــر »حقوق الإن�شـــان يف الإ�شالم – 

ال�شعـــادة وال�شـــالم الداخلي –مكانـــة املراأة 

يف الإ�شالم –حـــوار بني م�شلم ون�شراين – 

وحوار بني م�شلـــم وملحد – ال�شرية النبوية 

– امل�شاحـــف املرتجمة – الإعجـــاز العلمي 
– امل�شلمـــون اجلـــدد- الهـــدف مـــن اخللق 

والهــــدف من احلياة«.

�لكتـــــــاب  �مل�صـــور: وهو من الو�شائل الدعوية 

الناجحـــة يف عـــامل �شريع متطـــور نظرا ملا 

يت�شـــم به من ت�شوير جميـــل ملعاين وحقيقة 

الإ�شالم.

وفكـــرة هذا الكتـــاب تقوم علـــى اأ�شا�ص اأنه 

ي�شمـــل على  �شور دعويـــة ذات جودة عالية 

ومعـــربة، وحجـــم ال�شـــورة يكـــون كبـــريا اأو 

متو�شطـــا مـــع بع�ـــص العبارات التـــي ت�شرح 

مـــا تهـــدف اإليه ال�شـــورة  مثل كتـــاب »فهم 

الإ�شالم وامل�شلمـــني« و«الدليل امل�شور لفهم 

الإ�شالم«.

�لـــــــكارت �لدعوي: يكـــون يف حجـــم الكارت 

ال�شخ�شي وم�شمم بطريقه  جذابة، ويحتوي 

على بع�ص العبارات الق�شرية، وروابط ملواقع 

دعوية لزيادة املعلومات عن الإ�شالم.

�لفيديوهـــــــات: عبـــارة عـــن جمموعـــة مـــن 

املحا�شـــرات الدعويـــة لعـــدد مـــن الدعـــاة 

املتخ�ش�شني يف دعوة غـــري امل�شلمني اأمثال 

جريـــن،  عبدالرحمـــن  ا�شتي�ـــص،  يو�شـــف 

 USB وغريهمـــا، وو�شعهـــا يف اأ�شطوانة اأو

يف �شكل جذاب.

بو�صـــــــرت �أو بـــــــر دعـــــــوي: يكـــون ذا ت�شميـــم 

رائـــــــع ومتميـــز وجـــودة عاليــــــــة، وو�شعه 

كاإعــــــــالن يف اإحدى املحطات بالبلدان غري 

الإ�شالميــــــة. 

�ملطويـــــــة �لدعوية: وتكون ذات طباعة جيدة، ومـــن الورق ال�شميك الكو�شيه على اأن 

ت�شمل باخت�شار اأحد املو�شوعات التي ت�شغل بال الأجانب عن الإ�شالم.
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�ل�صيـــــــارة �لدعوية �ملتنقلة: جتـــوب ال�شيارة 

الدعويـــة املتنقلـــة املدينـــة التـــي توجــد بها 

وذلـــك لإي�شال املواد الدعويـــة للراغبني يف 

التعـــرف علـــى الإ�شالم،  وميكـــن ا�شتخدام 

تلك ال�شيارة للعرو�ص املرئية وامل�شموعة. 

�لقو�فـــــــل �لدعويـــــــة: اإن انطـــالق القوافـــل 

لتبليـــغ  و�شيلـــة  والطبيـــة خلـــري  الدعويـــة 

الإ�شـــالم لبقاع الأر�ص حيـــث تكون الدعوة 

املبا�شـــرة ولقاء �شرائح  مـــن النا�ص خمتلفة 

الثقافـــات والديانـــات وتقـــدمي اخلدمـــات 

الطبيـــة وترتكـــز يف الـــدول الفريقية حيث 

تن�شر الوثنيـــة والديانات الأخـــرى، ويرتتب 

علـــى هذه القوافل اعتنـــاق كثري من القبائل 

الفريفية الإ�شالم.

ـــــــم �لدعوي: القلم الدعوي فكرة مميزة  �لقلـ

وابتكار رائع ورائد للتعريف بالإ�شالم ون�شره 

يقـــوم علـــى وجـــود مطوية �شغـــرية ملفوفة 

خمفيـــه داخـــل القلـــم، حتتـــوي علـــى نبذة 

تعريفية بالإ�شـــالم باأي لغة على وجهني من 

الأمـــام واخللف، ويحتـــوي اأي�شا على بع�ص 

املواقع املتخ�ش�شة يف دعوة غري امل�شلمني.

�جلـــو�ل �لدعـــــوي: اإر�شال ر�شائل حتتوي على 

فيديوهـــات و�شوتيات عـــن طريق تطبيقات 

برامج اجلـــوال وهذه الو�شيلة جيدة لأن من 

خاللهـــا ميكـــن الو�شول اإىل عـــدد كبري من 

غري امل�شلمني وامل�شلمني اجلدد. 
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الشركة الوقفية �دارة ا�عمال الخيرية

إدارة قواعد البيانات

الشركة الوقفية ا�ولى المتخصصة في
ميكنة ا�نشطة الخيرية وتطوير ا�داءات الوظيفية للعاملين بالقطاع الخيري



د. تريزا لشر:
اإلسالم بكل ما فيه 
يتفق مع المنطق والفطرة 
السليمة
حينما عجزت عن تف�صري معتقد�تها �مل�صيحية �أدركت  �أنها 

قبلتها دون تفكري، فهي ل تتفق مع �ملنطق، فبد�أت برحلة 

�لبحث عن �ملفاهيم و�ملعتقد�ت �لتي تتفق مع �لفطرة، 

فوجدت نور �لإ�صالم هو �لطريق �إىل �هلل، فقررت �لفر�ر 

و�للجوء �إليه و�إىل دين �لر�صول حممد عليه �ل�صالة و�ل�صالم، 

و�تخذت �لقر�ر  و�عتنقت �لإ�صالم، د.تري�صا لي�صر  حتدثت 

ملجلة �لب�صرى عن رحلتها �لتي خرجت بها من �حلرية 

�إىل �لإ�صالم وعن �صعورها عند تغيري دينها  وقالت: 

"خرجت بف�صل �هلل وهد�يته من مفرتق �لطرق �لذي 
وقفت فيه حائرة لفرتة، و�نطلقت منه يف رحلة 

مذهلة مع �هلل نحو �لإميان و�لإ�صالم"، 

حــو�ر: �صمر �أبو�صكر

• كيف كانت ن�صاأتك وتعرفك على �لإ�صالم؟

كنت لتوي قد التحقت بدرا�شتي اجلامعية الأوىل 

وانتقلت لل�شكن اجلامعي يف مدينة اأخرى غري التي 

عا�شت فيها اأ�شرتي، ولأنها كانت املرة الأوىل يل بعيدا 

عن اأ�شرتي فقد اأح�ش�شت بال�شتقاللية واأنني قد بداأت 

مرحلة جديدة من حياتي.

وملا كنت م�شيحية متدينة فقد بحثت عن كني�شة جديدة 

يف املدينة اجلديدة اأمار�ص فيها عباداتي، كما قررت 

اأن اأ�شتطلع واأبحث اأي�شا للتعرف على معتقدات 

الآخرين، ل�شيما اأنني اأدركت اأنني حرة لختيار اأف�شل 

املمار�شات املالئمة يل، وهو الأمر الذي منحني 

�شعورا بالتمكني وامل�شوؤولية جتاه ذاتي، ومن حما�شن 

املوافقات اأن اأحد املقررات الأوىل التي التحقت 

بها كان مقررا يف املنطق، وهو مو�شوع اأ�شر 

اهتمامي مبا يت�شمنه من مبادئ �شليمة لتقييم 

م�شداقية احلجج واملفاهيم، وت�شمن تطبيق 

تلك املبادئ لختبار الفرتا�شات والأدلة 

واملتناق�شات، وكيفية ال�شتدلل وال�شتنباط 

وال�شتقراء.

حـــــو�ر �لعدد 



• كيـــــــف �صاعدك هذ� �ملقرر على �لتقرب من 

�لإ�صالم؟

كنـــت قـــد بداأت يف تلـــك الفـــرتة يف تطبيق 

تلك املفاهيم واملبادئ على ما ي�شادفني من 

مفاهيم با�شتخدام املنطق لتمييز ما يعر�ص 

علـــي من اأمور غري �شليمـــة، فاكت�شفت اأنها 

�شائعة من حويل، وقد �شاعدين هذا املقرر 

كثريا على زيادة وعيي بكيفية التفكري الذي 

نقوم بـــه، وكيف اأميز بـــني احلجج ال�شليمة 

واملغلوطة.

ومـــن �شمـــن اأن�شطتـــي اجلامعيـــة التحقت 

بجمعية الطالب الأجانب يف اجلامعة لتتاح 

يل الفر�شـــة للقاء طالب مـــن جميع اأنحاء 

العامل والتعرف علـــى اأفكارهم، ومن خالل 

ذلـــك اأتيحـــت يل الفر�شـــة ملقارنـــة لغاتنـــا 

وثقافاتنا ومعتقداتنا، واأدركت اأن تن�شيءتي 

بتقاليدهـــا وعاداتها واأمنـــاط التفكري فيها 

هي لي�شت بال�شـــرورة تقليدية اأو منطية اأو 

مثالية بالن�شبة لالآخرين، واأن هناك اأ�شاليب 

ومفاهيم اأخرى عديـــدة و�شليمة على الأقل 

يف اأعني اآخرين.

• هـــــــل �أدت �جتماعاتك بالطـــــــالب �لأجانب 

لإثارة �ملو�صوعات �لدينية؟

عندما بداأ اأحد الطالب من جمعية الطالب 

الأجانـــب بح�شـــور العظـــة التـــي اأح�شرها 

يف الكني�شـــة وقد بدا اأنه مهتـــم بامل�شيحية، 

�شاألنـــي ع�شـــرات الأ�شئلة حـــول معتقداتي 

وعباداتي مما دفعني اإىل تف�شريها ل�شخ�ص 

بـــدا اأنه ل يعرف �شيئا عنهـــا، واكت�شفت اأن 

الأمـــر لي�ـــص �شهال كمـــا يبدو، فقـــد ن�شاأت 

علـــى امل�شيحية بني من يحملـــون املعتقدات 

ذاتهـــا، ومل اأ�شطر اأبـــدا لتف�شري معتقداتي 

اأو الدفـــاع عنهـــا، فاجلميـــع كان يتقبل تلك 

املعتقدات كاأمور م�شلم بها.

وكان مـــن ال�شعـــب علي تف�شـــري معتقداتي 

ممـــا جعلني اأدرك اأنني يف الواقع قد قبلتها 

دون تفكـــري اأو متحي�ـــص، ووجـــدت نف�شـــي 

اأردد اأ�شيـــاء ل تتفق مع املنطق، وقد بلغ بي 

الإحباط مبلغه يف يوٍم كنت اأحاول فيه �شرح 

معتقداتي لزميلي الذي مل ي�شتطع ا�شتيعاب 

وقبـــول تلك املفاهيم، ممـــا اأ�شابني باحلرج 

ال�شديـــد من التعقيدات يف املفاهيم الدينية 

التي حاولت �شرحها، وهو ما دفعني ل�شوؤاله 

عن معتقداته 

• كيـــــــف كانـــــــت جتربتـــــــك �جلديـــــــدة، وكيف 
وجدت �لإ�صالم؟

وجـــدت اأن كل ما �شبق يف جتربتي اجلديدة 

يف احليـــاة قـــد دفع بـــي اإىل مفـــرتق طرق 

تعرفت فيه لأول مرة على الإ�شالم. ووجدت 

اأنـــه ديـــن يت�شمـــن مفاهيـــم منطقيـــة تتفق 

مـــع الفطرة، فهنـــاك اإله واحـــد خلق الكون 

وكل �شـــيء، واأنه �شبحانه يريدنـــا اأن نعرفه 

ونعبده وحده دون �شريك، واأن اهلل قد زودنا 

بال�شوابـــط الالزمـــة لنعي�ـــص حياتنا كرمية 

بنجاح و�شعادة. 

لقـــد وجـــدت الإ�شالم يتفق بـــكل ما فيه مع 

املنطق والفطـــرة ال�شليمـــة، خ�شو�شا فيما 

يتعلـــق بوحدانية اخلالـــق، واأن اهلل قد جعل 

لكل فعـــل جزاء يتحمله من فعله دون غريه، 

ولذلـــك فنحـــن م�شوؤولـــون وحما�شبون على 

اأفعالنـــا. وقـــد وجـــدت اأن الإ�شـــالم يعـــزز 

م�شاعري نحو التمكني وامل�شوؤولية..

وملـــا نظرت يف الإ�شالم مبعزل عن الديانات 

والثقافـــات الأخرى لتقييم قيمته اجلوهرية 

وم�شداقيته وجدت مبادئه �شليمة، وتعاليمه 

�شاملـــة وافيـــة، ونواهيـــه مـــربرة، ومرونته 

منا�شبة لكل زمان ومكان، 

توقفـــت يف مفرتق الطرق الذي انتهيت اإليه 

اأنظر يف الختيارات اأمامي، هل اأنكر احلق 

بعدمـــا تبينته واأرف�شه، واأحـــاول اأن اأتنا�شاه 

ل�شيما اأنه �شيتطلـــب مني تغيري حياتي، اأم 

اأقر واأعرتف به واأقبله واأعتنقه، وهو الدين 

الـــذي علـــى و�شوحـــه وب�شاطتـــه �شيتطلب 

مني رف�ص بع�ـــص معتقداتي امل�شيحية التي  

اكت�شفـــت اأنها غـــري عادلة وغـــري منطقية؟ 

وهل مـــن املعقول اأن اهلل يريـــدين اأن اأتقبل 

معتقدات غري عادلة ولي�شت منطقية؟

بْغي َرباّا 
َ
َغـــرْي اهلل اأ

َ
يقـــول اهلل تعاىل: {ُقْل اأ

َوُهـــَو َربُّ ُكِلاّ �َشـــْيء َولَ تَْك�ِشـــُب ُكُُُُُل نَْف�ٍص اإلاّ 

ْخَرى ثُماّ اإىل َرباُّكم 
ُ
َعلَيَْهـــا َولَ تَِزُر َوازرةٌ ِوْزَر اأ

ْرجُعُكـــْم َفيُنَِباّئُكم مِبَا ُكنتُـــْم فيه تَْختَلُفوَن}  مَّ

»الأنعام: 164«.

• هـــــــل كان �تخاذ قر�ر �لتحـــــــول �إىل �لإ�صالم 

�أمر� �صهال؟

وجـــدت اأن القرار اأ�شبح يل وحدي، كما يقول 

ق مـــْن َرِباُّكْم َفَمْن  احلـــق يف القراآن: {َوُقِل احْلَ

�َشاَء َفلْيُوؤِْمْن َوَمْن �َشاَء َفلَْيْكُفْر}»الكهف: 29«.

وقد ظلت املعاين يف الآية الأوىل توؤرقني فلن 

يحمل اأحـــد الوزر عني، وظللـــت اأفكر ماذا 

اإن كان هـــذا هـــو احلق فعـــال؟ واإن كان اهلل 

عـــادل فال�شك اأنه احلق. وماذا �شاأخ�شر اإن 

اآمنت باحلق؟ فالإ�شالم ل يتطلب مني اأكرث 

مـــن العبادة ال�شادقـــة هلل، والأمانة والرفق 

والعدل والعمل ال�شالـــح، وهي املبادئ التي 

اأقتنع بها حتى واإن مل يكن هناك ثواب للعمل 

بها، واحلياة على منهاجها، فاأكون قد عبدت 

خالقـــي وحده دون �شريـــك، وع�شت حياتي 

كاأف�شل ما ميكن اأن يكون عليه الإن�شان، واإن 

كان مـــا يعدنا اهلل به يف القراآن حقا؛ حينها 

اأكـــون قد ربحت كل �شـــيء يف احلياة الدنيا 

والآخرة. فماذا اإذن يعوقني عن الإ�شالم؟ ل 

�شيء، وعندها اتخذت قراري.

• مـــــــا �صعـــــــورك عند تغيـــــــري دينـــــــك �ل�صابق 

و�لتحول �إىل �لدين �جلديد؟

خرجـــت بف�شـــل اهلل وهدايتـــه مـــن مفرتق 

الطـــرق الـــذي وقفـــت فيـــه حائـــرة لفرتة، 

وانطلقت منه يف رحلة مذهلة متاما مع اهلل 

نحو الإميان والإ�شالم. 

اإلسالم يتضمن 
مفاهيم منطقية 
تتفق مع الفطرة 
فهناك إله واحد 
خلق الكون وكل 

شيء
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عمر �لإن�صان يف �لدنيـــــــا ق�صري.. ولكن هذ� 

�لعمـــــــر قد يطـــــــول مبا يقدمـــــــه �صاحبه من 

�أعمال خريية، وكثريون من �أبناء هذ� �لبلد 

�لطيب "�لكويت" �أفنـــــــو� حياتهم يف �لعمل 

�خلريي، فعَمّ هذ� �خلري �أنحاء �ملعمورة، ومل 

يخُل بلد منه، ومل يكن ُقطر �إل وكان للعمل 

�خلريي �لكويتي �أثـــــــٌر فيه، ف�صاًل عما بذره 

�لكويتيـــــــون د�خل بلدهم.. هـــــــوؤلء �لرجال 

هم حم�صنـــــــو �لكويت، ولذ� فاإننا يف كل عدد 

�صوف نقدم �صخ�صية من تلك �ل�صخ�صيات 

�لتي بذرت �خلري يف كل مكان لنتن�صم عبري 

�صريهـــــــم �لعطـــــــرة. فت�صبهـــــــو� �إن مل تكونو� 

مثلهم.. �إن �لت�صبه بالرجال فالح.

�لن�صـــــــــاأة

هو �شبيح بـــن براك بن عبداملح�شن احلمد 

اليو�شـــف ال�شبيـــح، املولـــود يف فريج �شعود 

مبنطقة القبلة مبدينة الكويت عام 1319هـ 

املوافق لعام 1901م.

ينتمـــي اإىل اأ�شـــرة كرميـــة، فجـــده يو�شـــف 

عبدالرزاق ال�شبيح املولود يف عام 1800م، 

مـــن الذيـــن ا�شتهـــروا بالكـــرم وال�شخاء يف 

تاريخ الكويت واجلزيرة العربية.

بـــداأ �شبيـــح الـــرباك ن�شاطه التجـــاري من 

ال�شفر، معتمدا على نف�شه بعد اهلل �شبحانه 

وتعاىل، فبداأ حياته العملية مب�شاركة زميله 

املرحوم خالد �شليمان العد�شاين، ثم ا�شتقل 

عنـــه باأعمالـــه التجاريـــة يف اخلم�شينـــات، 

وقد منت جتارته وبـــارك اهلل فيها ف�شملت 

معظم جمالت التجـــارة الرئي�شية، كالعقار 

واملقـــاولت، لدرجة اأنه قـــام بت�شييد مائتي 

بيت يف منطقة كيفان وحدها، وعدة مدار�ص 

يف منطقة ال�شويخ.

وبالرغـــم مـــن ات�شاع ن�شاطـــه التجاري فقد 

كان �شديـــد التوا�شع، يقـــوم بالإ�شراف على 

جتارتـــه بنف�شـــه، بـــل ونقلهـــا وت�شريفها يف 

�شيارتـــه اخلا�شة التي كانـــت متوا�شعة اإىل 

حد كبري.

كان يت�شف ب�شفات حميدة، تتفق و�شريعتنا 

ال�شمحـــة، ومنهج نبينا الكـــرمي ] القائل: 

الرب ح�شن اخللق، ولذلك كان �شبيح الرباك 

ذا �شخ�شية تت�شم باللطف والتوا�شع وال�شرب 

والعدل والإح�شان.

�أوجـــــه �لإح�صــــان

كان املح�شـــن �شبيـــح بـــراك ال�شبيح حمبا 

لالإح�شان وعمل اخلري بالفطرة، فكان يجد 

�شعادتـــه يف م�شاعـــدة الفقـــراء واملحتاجني 

ويقـــدم اإليهم ما ي�شد حاجاتهم ويغنيهم عن 

ذل ال�شوؤال.

عـــرف عـــن املرحـــوم �شبيح الـــرباك كرمه 

الوا�شـــع، فكان ل يـــرد �شائال اأبـــدا واإذا مل 

يعطـــه �شيئا كان يقول لـــه: "ي�شري خري" ثم 

يعمل ما يف و�شعه مل�شاعدته.

عندمـــا انتقل اإىل منطقة كيفان عام 1957 

ظلـــت اأبواب ديوانه مفتوحـــة لتقدمي الغداء 

والع�شاء للمحتاجـــني ب�شكل يومي، كما كان 

يوزع ال�شدقـــات بنف�شه، ويذهـــب للمحتاج 

دون اأن ينتظـــره، ويكفـــل حجـــاج بيـــت اهلل 

احلرام.

حر�ـــص ال�شبيح رحمه اهلل علـــى امل�شاهمة 

يف اإعمـــار امل�شاجد، فقام ببنـــاء م�شجد يف 

منطقـــة كيفان، كمـــا �شاهم يف بناء عدد من 

امل�شاجـــد يف املدينة املنـــورة واخلرب والزبري 

ومازال بع�شها يحمل ا�شمه حتى الآن.

الطابـــع  ذات  اخلرييـــة  الأعمـــال  تعـــددت 

املوؤ�ش�شـــي للمح�شـــن �شبيـــح الـــرباك، لكن 

الإ�شـــالح  تاأ�شي�ـــص جمعيـــة  م�شاركتـــه يف 

هـــذه  مقدمـــة  يف  لتـــزال  الجتماعـــي 

الأعمال.

كان –يرحمـــه اهلل- عندمـــا يـــرى مري�شـــا 

يحتـــاج اإىل العـــالج باخلارج يقـــوم باإر�شاله 

للعالج على نفقته اخلا�شة، وذلك يف �شرية 

تامة ودون علم اأحد، كما حر�ص على اإر�شال 

الطالب  للدرا�شة يف اخلارج.

وفـــاتــــــه

بعـــد حياة حافلة بالبـــذل والعطاء يف �شبيل 

اهلل تعاىل، تـــويف �شبيح الرباك ال�شبيح يف 

عـــام 1975م، يف حـــادث �شيـــارة يف طريق 

الدمام باململكة العربية ال�شعودية. 

"الصبيح.." 
كافل حجاج بيت 

اهلل الحرام
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رجـــــال من �لكويـــــت





يا�صـــر �ملختـــــوم

ش�شـــة “بيـــو” 
ـة ملوؤ�

ا�شـــة حديثــ
ك�شفـــت در

اة العامة.. 
ريكية لأبحاث الأديان واحلي

الأم

يعتنقون الأديان 
ن العامل 

اأن 84 % من �شكا

دينية 
نت�شبون اإىل جماعات 

ة، اأو ي
ال�شماوي

ا ي�شـــكل 5.8 
شـــر، وهـــو مـــ

ـا الب�
ابتكرهــ

مليارات 
مليـــارات �شخ�ص من اأ�شـــل 6.9 

ل العامل.
مة ت�شكن خمتلف دو

ن�ش

ش�شـــة “بيـــو” العـــامل اإىل 8 
�شنفـــت موؤ�

و

حيـــة 
امل�شي

احتلـــت  نيـــة؛ 
دي جمموعـــات 

ـــــــة الأوىل مبـــا ميثل 
ـــــة الدينيــ

املجموعــ

اإليها، 
ملنت�شبني 

ن العامل ا
31.5 % من �شكا

ثانية، 
رتبة ال

مية امل
ديانة الإ�شال

واحتلـــت ال

 العـــامل، 
ن �شـــكان

نقهـــا 23.2 % مـــ
ويعت

ود اأقـــل املجموعات 
 اليهـــ

ل يعتـــرب
املقابـــ

ب

ل تتعـــدى 0.2 %، ول 
�شبـــة 

يـــة بن
الدين

جاوز عددهم 14 مليـــون �شخ�ص.
يت

درا�شات، 
ريكية لل

ت موؤ�ش�شة “بيو” الأم
وذكر

ثة لها حول خريطة الأديان 
ا�شـــة حدي

يف در

�شنـــة 2012، حتـــت عنوان 
بالعـــامل منـــذ 

تقرير عن حجم 
العاملـــي: 

مل�شهـــد الديني 
“ا

العـــامل   
ينيـــة يف

يـــع املجموعـــات الد
وتوز

 �شتة 
 �شنة 2010«، -ذكرت- اأن

عتبارا من
ا

ن العامل “حوايل 400 مليون 
املئة من �شكا

ب

ينيـــة 
ار�شـــات الد

عتنقـــون املم
�شخ�ـــص”، ي

ريقية 
نهـــا الأديان الإف

ختلفة، م
بية امل

ال�شع

�شـــرة 
ن املنت

لأديـــا
يـــة وا

 التقليد
شينيـــة

وال�

كانها الأ�شليني.
ليا ل�ش

كا واأ�شرتا
باأمري

ن الهندو�ـــص 
ا ت�شـــري اإىل اأ

 ذاتهـــ
را�شـــة

الد

يا واملحيط 
ن باآ�ش

مركزو
البوذيني الذين يت

و

�شبـــة 15 و7 % على 
ئ، ي�شكلـــون ن

الهـــاد

ن العامل، 
ــوع �شكا

يل، وذلك من جممـ
التـــوا

ن العامل 
ا يـــزال 6 % مـــن �شـــكا

مـــا مـــ
بين

شفتها 
ية، التي و�

ال�شعب
ديانـــات 

يعتنقون ال

�شـــة بـ”البائدة”، وتتمثـــل يف الأديـان 
الدرا

ر�شها 
قية التي ما

ينية والإفري
دية ال�ش

التقلي

حية والإ�شالم، 
ء امل�شي

قـــة قبل جمـــي
الأفار

..، وكذا 
فـــودو

رتيـــا واأمباندا و
 ال�شان

منهـــا

ريكا الأ�شليني، 
يـــا واأم

اأديان �شكان اأ�شرتال

 واملايا”.
“اأزتيك والإنكا

ا�شـــة 
در عنهـــا 

ك�شفـــت 
التـــي  ت 

املعطيـــا

ريكية لأبحاث الأديان 
�ش�شة “بيـــو” الأم

موؤ

ي �شنقدم اأهم نتائجها 
ة، والت

اة العام
واحلي

د امل�شلمني 
ـا.. اأو�شحت اأن عـــد

وخال�شتهــ

 وي�شـــكل 23.2 
ــار �شخ�ص

يبلـــغ 1.6 مليـ

مل، و�شجلت 
 العـــا

يل �شـــكان
% مـــن اإجما

ملوازاة 
د امل�شلمـــني با

رتفاع عـــد
ـــرار ا

ا�شتم

ل العامل
ــا ال�شكان حـــو

عتنقهـ
ن التـــي ي

الأديـــا
جلغـــرايف ل

زيـــع ا
• التو

وقفات مع دراسة »بيو« حول 

»خريطة األديان في العالم«
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در��صـــــــات



نـــة، كمـــا 
 لل�شاك

ميغـــرايف
مـــو الد

ـــع الن
م

يف العامل 
�شـــع لالإ�شـــالم 

حتدثـــت عن تو

ة مع اأغلـــب الأديان 
 مقارن

�شـــرع
بوتـــرية اأ

ي يتقل�ص 
دينية الأخرى الت

واجلماعات ال

اإليها، حيـــث جند مثال 
نت�شبـــني 

عـــدد امل

 باتوا 
ني، الذيـــن

 امل�شيحيـــ
تراجـــع عـــدد

مل، بعد 
ن العا

ي�شكلون 31.5 % من �شكا

ل �شنوات 35 % من 
ـوا ي�شكلون قب

ن كانــ
اأ

ور، وي�شل عددهم اإىل 2.2 
ــة املعم

�شاكنـ

را�شة 
ن. وتقدم الد

يار �شخ�ـــص قبل قر
مل

ميـــع 
جل والعـــددي 

جلغـــرايف 
ا وزيـــع 

الت

ة، و�شمل 
ري ال�شماوي

اوية وغ
ن ال�شم

الأديا

ا واإقليما، وخل�شت اإىل اأن 
ذلـــك 230 بلد

حو التدين.
ينزع ن

ما يزال 
العامل 

ش�شـــة 
للموؤ� ديثـــة 

احل ا�شـــة 
الدر وتاأتـــي 

ا�شـــة 
در خال�شـــات  لتوؤكـــد 

ريكيـــة 
الأم

ـة نف�ص 
ـــة املا�شيــ

ا ال�شن
جنزتهـــ

بقـــة اأ
�شا

اد ال�شكاين 
ل التعد

م�شتقب
ش�شة، حول 

املوؤ�

 توقعات 
مل، ركزت على

يف العا
للم�شلمني 

�شنـــوات 2010-2030، وحتدثت اآنذاك 

 ال�شـــكاين للم�شلمني 
ع التعداد

ارتفـــا
عن 

لع�شرين 
يف العامل بحوايل 35 % خالل ا

د امل�شلمني 
 وقالـــت: اإن عد

 القادمة،
�شنة

مليار م�شلم 
ريتفع مـــن 1.6 

يف العامل �ش

 �شنة 2030، 
 مليار

�شنـــة 2010 اإىل 2.2

ة امل�شلمة، 
ل�شاكن

ت ت�شارعا يف منو ا
و�شجل

بـــة التي تنمو 
ف الن�ش

وذلـــك مبعـــدل �شع

ا يقارب 
ري امل�شلمة، وهو م

شاكنة غ
بها ال�

ويا للنمو ُقدر بحوايل 1.5 %، 
معدل �شن

ري امل�شلمة، 
اكنـــة غـــ

مقابـــل 0.7 % لل�ش

ــو بهـــذه 
رار النمـ

ن ا�شتمـــ
وخل�شـــت اإىل اأ

ن�شبة 
ة امل�شلمني بال

 ن�شبـــ
رية �شريفع

الوتـــ

ن العامل اإىل 26.4 %؛ لي�شل 
لعدد �شكا

ليـــار 
م  8.3 اإىل   2030 �شنـــة 

عددهـــم 

ن�شمة.

ديانة 
درا�شة- ال

يظـــل الإ�شالم -ح�شب ال

جة اأوىل 
دديا بدر

تو�شع ع
الوحيـــدة التي ت

ـــا يوؤكده 
انية، وهو م

جـــة ث
فيـــا بدر

وجغرا

ر امل�شلمـــني الذي ل 
وؤ�شـــر متو�شط عم

م

 متو�شط 
هو اأقـــل من

نـــة، و
يتعـــدى 23 �ش

�شنة، 
يبلـــغ 28 

ن العامل الذي 
مر �شـــكا

ع

دينية الأخـــرى 
وتُعد كـــــل املجموعـــات ال

ار ال�شن، 
ن كبـــ

ص) مـــ
اء الهندو�ـــ

�شتثنـــ
(با

ر امل�شيحيني 30 
 متو�شط عمـــ

ث يبلغ
حيـــ

ليهود 36 
متو�شـــط عمر ا

جاوز 
ـة، ويت

�شنــ

�شنة.

جلغرايف للم�شلمني، 
وزيع ا

وبخ�شو�ص الت

�شـــة اأن 93 % مـــن �شكان 
�شجلـــت الدرا

ربيـــة م�شلمة، و30.2 % من 
قة الع

املنط

ة م�شلمون، وحوايل 
فريقي

لقارة الإ
�شكان ا

 اآ�شيا م�شلمون، 
ن قارة

24.3 % من �شكا

كمـــا اأن حـــوايل 5.9 % مـــن مواطنـــي 

عتنقـــون للديـــن الإ�شالمي، و1 
بـــــا م

اأورو

عتنقـــون الإ�شالم. 
% مـــن الأمريكتـــني ي

ى، يعترب 
ف باقـــي الأديان الأخـــر

وبخـــال

رافيا؛ 
و�شعا جغ

انـــة الأكرث ت
الم الدي

الإ�ش

ن امل�شلمني 
را�شة اأن 73 % م

ذ اأبرزت الد
اإ

 فيها 19 
غلبية يف 49 بلدا، مبا

يعي�شون اأ

يف ال�شرق الأو�شط 
بلدا من اأ�شل 20 بلدا 

ن ربع 
قيا، كما يوجد اأزيد م

ل اإفري
و�شمـــا

ل العامل 
يف باقـــي دو

عي�شـــون 
امل�شلمـــني ي

شة اأنه 
 وتفيـــد الدرا�

علـــى �شكل “اأقلية”،

�شورا 
ل تعرف ح

يـــكاد “ل توجد منطقة 

للم�شلميــــن”.

اإلسالم األكثر توسعا جغرافيا وعدديا

والمسلمون ثاني المجموعات الدينية ويشكلون 23.2 % 

من سكان العالم

• التوزيــع اجلغرايف للم�شلمني حـــول العالــم
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غـــري اإ�شالميتني ت�شتاأثـــر بحكم كثافتها الدرا�شـــة بـــاأن 10 دول بينهـــا اثنتـــان ويف العالقـــة بالكثافـــة ال�شكانيـــة تفيد 
مـــن 209 مليـــون م�شلـــم، يليهـــا الهند الأوىل اإندوني�شيـــا التـــي يوجد بها اأزيد ال�شكانية بثلثي امل�شلمني، وحتتل املرتبة 

م�شلم علـــى التوايل، واحتلـــت نيجرييا والبنغالد�ص بحوايل 167 و133 مليون بحوايل 176 مليون ن�شمة، ثم باك�شتان 
حوايل 80 مليون ن�شمة، متبوعة باإيران الكثافة ال�شكانية امل�شلمة التي ت�شل اإىل تليهـــا جمهوريـــة م�شـــر العربيـــة ذات املرتبـــة اخلام�شة بــــ133 مليون م�شلم، 

م�شلـــم”، التـــي تعـــرف تواجدا كبـــريا للم�شلمني، املغرب املرتبـــة العا�شرة بني دول العامل بنحـــو 35 مليون م�شلم وم�شلمة، واحتل ثـــم تركيا ثم اجلزائر يف املرتبة التا�شعة  األـــف  و940  مليونـــا  حيـــث عدد امل�شلمني مقارنة مع التعداد باملقابـــل احتل املغرب املرتبة الأوىل من بــــ”31 
99.9 % مـــن �شـــكان املغـــرب، متبوعا ال�شـــكاين؛ اإذ ي�شـــكل امل�شلمـــون ن�شبـــة 

باإيران ثم تركيا، فاجلزائر..

»�لديانـــــــات �ل�صعبيـــــة«.. 
405 ماليني �صخ�س عرب �لعالــم 

يعتنقونها
الأفارقـــة ال�شعبيـــة الأديـــان التقليديـــة ال�شينيـــة رغباتهـــم الروحيـــة، وت�شمـــل الديانات املحليـــة التي يلجاأ اإليهـــا النا�ص لإ�شباع “الديانـــات ال�شعبيـــة” هـــي املمار�شات “اأديانـــا �شعبيـــة”، وتعتـــرب الدرا�شة اأن 405 مليـــون �شخ�ص عـــرب العامل يعتنق تفيـــد درا�شة موؤ�ش�شة “بيو” باأن حوايل  مار�شهـــا  التـــي  اآ�شيويـــة، “الديانـــات ال�شعبية”، الذين ينح�شرون % مـــن ال�شاكنـــة الذين يعتنقـــون هذه جممـــوع �شكان العـــامل، يوجد حوايل 6 ديـــن اأزتيـــك وديـــن الإنكا واملايـــا، ومن �شكان اأ�شرتاليا واأمريكا الأ�شليني، منها ال�شانرتيا واأمباندا وفودو..، وكذا اأديان قبل جمـــيء الإ�شـــالم وامل�شيحية، منها والإفريقيـــة  دول  يف  باملائـــة   90 جنـــوب ال�شحـــراء، بن�شبـــة 91 %، يف اأ�شا�شـــا يف ع�شـــر دول باآ�شيـــا واإفريقيا 3 %. ويرتكـــز معتنقـــو هـــذه الأديـــان بن�شبـــة 6.6 %، ويف الأمريكتني بن�شبة البقيـــة دول باإفريقيا جنـــوب ال�شحراء “حوايل 365 مليون ن�شمة”، فيما تتوزع بن�شبـــة 

مـــن دولـــة جنـــوب ال�شـــودان، بالإ�شافة اإىل التـــوايل، ونحـــو 33 % مـــن مواطنـــي % مـــن �شاكنة الفيتنـــام والتايوان على اأنحـــاء العامل، ويعتنق هـــذه الأديان 45 نحـــو 73 % من عددهـــم الإجمايل يف 294 مليون ن�شمـــة، وي�شكلون لوحدهم % من �شاكنة البلد، اأي ما ميثل حوايل مقدمتهـــا ال�شني التـــي ينتمي اإليها 22  كل  يف  متمركـــزة  ماليـــني  وكوريا ال�شمالية وبورما ميامنار باآ�شيا، بوركينافا�شو ونيجرييا باإفريقيا، والهند ب�شـــع 
والربازيل باأمريكا الالتينية.

59% من �ليهــود يعي�صــون �أقليــــة 
يف دول �لعامل

العـــامل، يف مقدمتها الوليـــات املتحدة يعي�ـــص 59 % منهم اأقلية يف باقي دول �شـــكل كيـــان يف اأر�ص فل�شطـــني، بينما بـــاأن 41 % فقط يوجدون كاأغلبية على بن�شبـــة كبرية كاأقلية، وقالـــت الدرا�شة، اإىل جانـــب البوذيـــني، الأكـــرث ارتـــكازا �شخ�ـــص يف اأنحاء العامل. ويعترب اليهود املنت�شبـــني للديانة اليهوديـــة 15 مليون على الإطالق يف العامل، ول يتجاوز عدد يعترب اليهـــود اأقل املجموعـــات الدينية 

نية للم�شلمني
ة ال�شكا

• اأعلى الدول من حيث الكثاف

ن�شمة مليـــون 

اليهود أقل المجموعات الدينية 
على اإلطالق في العالم

شخص وال يتجاوز عددهم 15 مليون 
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در��صـــــــات



اآ�شيـــا واملحيط الهادئ و10 اآلف باإفريقيا بقـــارة اأمريكا اجلنوبيـــة و200 األف بدول يهودي ويهودية يف دول اأوروبا، و470 األفا املتبقية لليهود كما يلي: حوايل 1.5 مليون % مـــن �شاكنة اأمريكا، بينما تتوزع الن�شبة حوايل 6 ماليـــني �شخ�ص، وي�شكلون 1.8 اإجمايل عدد اليهود يف العامل، اأي ما ميثل الأمريكيـــة التـــي يقيـــم بهـــا 41 % مـــن 

جنوب ال�شحراء.

99 % من معتنقي �لهندو�صية 
و�لبوذية يرتكزون باآ�صيا

الثـــاين يتوزعـــون على التايالنـــد واليابان الأول بدولـــة ال�شـــني وحدهـــا، والن�شـــف اآ�شيـــا واملحيط الهـــادئ، ويتمركز الن�شف �شخ�ـــص. ويعي�ـــص غالبيـــة البوذيني بدول �شخ�شـــا، وبربيطانيـــا بحـــوايل 800 األف املتحـــدة الأمريكية، بحـــوايل مليون و790 اأقليـــة من معتنقي هـــذه الديانة بالوليات و�شرييالنـــكا وماليزيـــا وبورمـــا، مع وجود النيبال والبنغالد�ص واإندوني�شيا وباك�شتان ن�شبـــة 6 % الأخـــرى بـــدول اأخـــرى، مثل ثالثـــة اأربـــاع �شكان البلـــد، بينمـــا ت�شتقر يعي�شـــون بالهند التي ي�شكلون بها اأزيد من الهنـــــدو�ص (94 % من عددهم الإجمايل) %، كمـــا اأن الغالبيـــــة ال�شاحقـــــــــة مـــن يف مهــــدهمـــا بــــــدول اآ�شيــــــا بن�شبـــة 99 ولوحـــظ اأن هاتـــني الديانتـــني ترتكـــزان 15 % مـــن الهندو�ص و7 % من البوذيني، ي�شكلـــون 22 % من جمموع �شكان العامل؛ هذا ما ك�شفت عنه الدرا�شة، وقالت باأنهم يقرتبـــون من عـــدد امل�شلمني عـــرب العامل، معتنقـــو الديانتـــني الهندو�شيـــة والبوذيـــة 

وكوريـــا ال�شماليـــة والهنـــد وماليزيـــا على وبورمـــا و�شرييالنـــكا والفيتنـــام وكمبوديا 

التوايل.

“�لالدينيون” ي�صكلون 0.6 % يف 
�لعامل �لعربي

اأو ك�شفـــت الدرا�شـــة اأن 1.1 مليـــار �شخ�ص  ملحـــدون  (اإمـــا  لدينيـــون  العـــامل  ال�شيوعية فكرا وممار�شة ثالثني عاما.الدينية، وحكمهـــا ماوت�شي تونغ اأحد قادة 62 % مـــن مواطنيهـــا اإىل هذه املجموعة قالع ال�شيوعيـــة، وهي ال�شني التي ينتمي العـــامل يوجدون يف دولة واحـــدة تعد اأهم اأن حـــوايل 52 يف املائـــة من الالدينيني يف التي ابتكرهـــا الإن�شان. واأظهرت الدرا�شة �شخ�ـــص)، اإىل الأديـــان ال�شماويـــة اأو تلك �شكان العـــامل، (حوايل مليـــار و100 األف الدرا�شة عدم انت�شاب 16.3 يف املائة من يف العامل بعد امل�شيحية والإ�شالم، وك�شفت ي�شـــكل الالدينيون ثالث اأكـــرب املجموعات تبلـــغ 341 مليون و20 األـــف �شخ�ص. كما الـــدول العربية، 0.6 % من ال�شاكنة التي بذلك مقارنة مـــع التعداد ال�شكاين ملجمل مليونـــني ومائة األف �شخ�ص، وهم ي�شكلون العربـــي 0.2 %، كمـــا ل يتعـــدى عددهم ول يتجـــاوز ن�شبـــة الالدينيـــني يف العـــامل �شاكنة املعمور، ويعترب العرب الأكرث تدينا، لاأدريـــون)، ميثلون حـــوايل 13.6 % من يف 
جمهوريـــة الت�شيـــك اأيـــا من الأديـــان، ول ال�شـــني ل يعتنـــق 76 % مـــن مواطنـــي امل�شرتك تاريخهـــا ال�شيوعي، فاإىل جانب ي�شكلـــون اأغلبيـــة يف �شـــت دول قا�شمهـــا واأبـــرزت الدرا�شة اأن غري املنت�شبني دينيا، 

والوليات املتحدة الأمريكية التي ل يعتنق اللتـــني ل يديـــن ربـــع �شكانهما بـــاأي دين، غالبيتها ال�شيوعية با�شتثناء فرن�شا واأملانيا املجموعـــة الدينيـــة يف ع�شـــر دول، تبنـــت يوجـــد 86 % مـــن اإجمـــايل منت�شبي هذه مبـــا جاءت بـــه الأديان، وتدعـــو اإليه. كما % من مواطني دولتي اليابان وهونغ كونغ الأديـــان ال�شماوية والوثنيـــة، ول يوؤمن 57 % مـــن �شاكنة اإ�شتونيا ب�شـــرق اأوروبا اإىل اإىل اأي جمموعـــة دينيـــة، ول ينتمـــي 59 ينت�شـــب 71 % من �شاكنة كوريا ال�شمالية 
1 من كل 8 مواطنني فيها الأديان.

و100 األـــف �شخ�ص من اإجمـــايل ال�شاكنة ال�شـــرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا مبليونني لهذه املجموعة الدينية، ويقدر عددهم يف فقط مـــن �شاكنة العامل العربـــي ينت�شبون ل تـــكاد تذكـــر، و�شجلـــت وجـــود 0.6 % وجـــود لهـــم يف العـــامل العربـــي اإل بن�شبة واأخـــريا بينـــت الدرا�شـــة اأن الالدينيني ل 
الذي يزيد عن 341 مليون ن�شمة.

مالحظتان لبد منهما.

�ملالحظـــــة �لأولــــــى:
خارطـــة الأديـــان يف العـــامل يف ال�شنـــوات �شـــوف يحتل الإ�شـــالم املرتبـــة الأوىل يف 

القليلة املقبلة.

�ملالحظـــــة �لثانية:
ا�شتع�شـــاء الرتبة الثقافية الإ�شالمية على 

قبول النبتة الالدينية يف املجتمع. 

امل�شدر: مركز مناء للدرا�شات والبحوث.

في العالم العربي 0.2 %يتجاوز نسبة الالدينيين العرب أكثر الشعوب تديًنا 

نية للم�شلمني
ة ال�شكا

• اأعلى الدول من حيث الكثاف

ن�شمة مليـــون 

• توزيع معتنقي الديانة اليهودية حول العامل
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�ملحامي منيف �لعجمي

مدير الأفرع واحلج والعمرة بلجنة التعريف 

بالإ�شالم

طريــق �لهدى

الريا�شة من الو�شائل التي اهتم 

بها الإن�شان منذ القدم، فاأقيمت 

لذلـــك امل�شابقـــات واملهرجانات 

الريا�شية، وتدل الآثار امل�شرية 

كانـــوا  “الفراعنـــة”  اأن  علـــى 

خمتلفـــة  ريا�شـــات  ميار�شـــون 

ك�شيد الأ�شود والغزلن، وكذلك 

الآثـــار اليونانية كامللعب الأوملبي 

مـــن  ذلـــك  وغـــري  باليونـــان.. 

احل�شارات القدمية.

باملجهـــود  الريا�شيـــة  ترتبـــط 

البـــدين الذي ميار�شـــه الإن�شان 

يف �شبيـــل الفـــوز يف اأي جمـــال 

مـــن جمالتهـــا، ولذلـــك فاإنهـــا 

�شبيل لبناء ج�شـــم �شحيح خال 

من الأمرا�ص، ولكنها من ناحية 

اأخـــرى ترتبط مبجهـــود نف�شي 

وروحي اأعظم فائـــدة لالإن�شان، 

فهي �شبيـــل للرتفيه، والتناف�ص، 

املهـــارات  وتطويـــر  والتميـــز، 

وزيـــادة  والنف�شيـــة،  الفكريـــة، 

الثقـــة يف النف�ص بتحقيق الفوز، 

وتخفيف ال�شغوط النف�شية.

جاء ديـــن الإ�شـــالم متوافقا مع 

الفطـــرة الب�شريـــة، �شـــواء مـــن 

ناحيـــة العبـــادات اأو املعامالت، 

واهتـــم ببنـــاء الإن�شـــان ج�شديا 

وفكريا، باعتبـــاره م�شتخلفا يف 

الأر�ص، قائما على عمارتها، وملا 

اأحد  كان “الن�شـــاط الريا�شي” 

الأوجـــه للحفاظ علـــى الإن�شان 

�شحيا، فقد جاء الإ�شالم مرغبا 

يف الريا�شة حاثا عليها يف قوله 

]: (املوؤمـــن القوي خري واأحب 
اإىل اهلل من املوؤمن ال�شعيف ويف 

كل خـــري) »رواه م�شلـــم«. وقـــال 

اأي�شـــا: (واإن جل�شـــدك عليـــك 

حقا) »رواه م�شلم وغريه«.

اهتـــم الإ�شـــالم اهتمامـــا بالغا 

العمرية  للم�شتويـــات  بالريا�شة 

املختلفة، ففـــي مرحلة الطفولة 

وهـــي مرحلـــة البنـــاء واحلركة 

الكثـــرية، والرغبـــة يف التعلـــم، 

والتناف�ص بـــني الأطفال، وتنمية 

قدراتهم، جند اأن الإ�شالم حثهم 

علـــى ممار�شتهـــا، فقد روي عن 

عمـــر بن اخلطـــاب –ر�شي اهلل 

عنه-: “علموا اأولدكم ال�شباحة 

والرماية وركوب اخليل”، واهتم 

اأي�شا مبمار�شة الن�شاء للريا�شة 

مع و�شـــع ال�شوابـــط ال�شرعية 

لذلك.

فـــاإذا كان اإ�شالمنـــا يتميز بهذا 

املنهـــج الأ�شيـــل ال�شامـــل لـــكل 

جوانـــب احليـــاة املختلفـــة، ومل 

يـــرتك �شيئـــا اإل وكان لـــه فيـــه 

ميزة مل ياأت بها دين ول عقيدة 

�شابقة.. فلم ل ن�شتفيد من ذلك 

يف التعريف بهذا الدين العظيم 

الذي جاء رحمة للعاملني.

لكاأ�ـــص  القادمـــة  الـــدورة  اإن 

العـــامل يف كـــرة القـــدم 2014م 

بدولـــة الربازيل ميكن اأن ت�شبح 

للتعريـــف  عظيمـــة  منا�شبـــة 

ال�شتفـــادة  ويجـــب  بالإ�شـــالم، 

منها يف التعريف بالإ�شالم لغري 

امل�شلمـــني.. ولنـــا اأن نعلـــم بـــاأن 

عدد املتفرجـــني الذين ح�شروا 

مل�شاهـــدة مباريـــات كاأ�ص العامل 

يف جنـــوب اإفريقيـــا 2010م بلغ 

حوايل ثالثة ماليني �شخ�ص.

هـــذا العـــدد هـــو الـــذي �شاهد 

“املالعــــــــــــــــــب  يف  املباريـــات 

الريا�شية”، فما بالنا باجلماهري 

التـــي �شت�شاهـــد احلـــدث عـــرب 

والإنرتنت  ال�شناعيـــة  الأقمـــار 

وو�شائل امليديا املختلفة..

لقد كان �شعـــي اجلهات العاملة 

يف التعريف بالإ�شالم لال�شتفادة 

الريا�شـــي  هـــذا احلـــدث  مـــن 

الكبري، خطوة كبرية على طريق 

اخلري، وتو�شيل ر�شالة الإ�شالم 

لغري امل�شلمني، والتعاون الفعال 

للجهـــود املبعـــرثة لت�شبـــح اأداة 

فعالـــة تقـــدم الإ�شـــالم باأ�شلوب 

ومتنوعـــة  متطـــورة  وتقنيـــات 

تتنا�شب مع واقعنا املعا�شر.

“التعريـــف  ملتقـــى  جـــاء  لقـــد 

بالإ�شـــالم يف مونديال 2014م” 

اجتمعـــت  والـــذي  بالريا�ـــص، 

فيـــه الهيئـــات العاملة يف جمال 

التعريف بالإ�شالم على م�شتوى 

اأخـــرى  دول اخلليـــج، وجهـــات 

معـــربا عـــن تلـــك الطموحـــات، 

وملبيا لها حيث تناف�ص احل�شور 

والأدوات  الأ�شاليـــب  تبيـــني  يف 

التـــي �شـــوف يتـــم مـــن خاللها 

ال�شتفـــادة مـــن مونديـــال كاأ�ص 

العامل 2014م.

اأخـــريا.. �شـــوؤال.. ملـــاذا ل يتـــم 

ال�شتفادة من الريا�شيني العامليني 

الذيـــن دخلـــوا يف الإ�شـــالم؟.. 

باعتبارهـــم �شخ�شيات م�شهورة 

عامليـــا.. وتنتمـــي اإىل الغالبيـــة 

العظمـــى من اأبنـــاء تلك البلدان 

غـــري امل�شلمة.. وبالتايل �شيكون 

ح�شورهم موؤثرا وفعال. 

مونديــال  
 ..2014

تظاهــرة 
عالميــــة 
للتعريف 
باإلسالم

اإلسالم اهتم ببناء 
اإلنسان جسدًيا 
وفكرًيا باعتباره 

مستخلفا في األرض



الخالف الفقهي والفكري.. 
نظرة معاصرة

د. عـــالء حممــد �صعيــــد

رئي�ص الحتـــاد الإ�شالمــي لالأئمة واملر�شديــن باإ�شبانيا

لقـــد اقت�شـــت حكمـــة اهلل تعـــاىل 

اأن يخلـــق اخللـــق وهـــم متباينون يف 

اأعراقهم واألوانهم ولغاتهم وقدراتهم 

واأفهامهـــم، مـــن اأجـــل ذلـــك جنـــد 

الختـــالف بـــني الب�شـــر جميعـــا يف 

اأمور كثرية.

وتبعـــا لذلك جند بـــني امل�شلمني على 

اختالفـــا يف  اأي�شـــا  الع�شـــور  مـــدار 

اأمـــور عديدة، منها اخلـــالف الفكري 

والفقهي الـــذي ن�شاأت ب�شببه مذاهب 

فقهيـــة ومدار�ـــص فكريـــة علـــى مدار 

تاريخنا وحا�شرنا الإ�شالمي.

ولقـــد كان هـــذا اخلـــالف -اأعنـــي 

الفقهـــي والفكـــري- ذا اأثر حممود 

على حياة امل�شلمني العامة وفيما بني 

اأهل العلم، حينمـــا اأح�شن امل�شلمون 

علمـــاء وعامة التعامـــل مع اخلالف 

الفقهي والفكري.

وكان الأمـــر على العك�ص من ذلك ذا 

اأثر مذموم معطل للقدرات واملواهب 

ومف�شد جلو الأخوة واملحبة وم�شتت 

لالأمـــة حينمـــا مل يح�شـــن امل�شلمون 

التعامل معــــه.

من هنـــا تاأتي اأهمية هـــذا املو�شوع 

الـــذي يجـــب اأن يتحلـــى بـــه العامل 

واملتعلـــم والأ�شتـــاذ والتلميـــذ، وهو 

كيفية التعامـــل مع اخلالف الفقهي 

الآراء  تعـــدد  مـــع  اأو  والفكـــري، 

واختالفها يف امل�شاألة الواحدة.

فما املق�شود باختالف الآراء؟

وما هي اأ�شباب اختالف الآراء؟

وما هي اآداب العلماء مع خمالفيهم 

يف الراأي؟، ومـــا اأثر ذلك على حياة 

امل�شلمني؟
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�أبحــــــاث



�أ�صبـــــاب تعـــــدد �لآر�ء

1 - �ختــــالف �لقــر�ء�ت

فقد اأخذ عن ر�شول اهلل، ] قراءات 

للقراآن متعددة بطرق متواترة، ورمبا 

اأدى اختالف القراءة اإىل تعدد الآراء 

امل�شتنبطة من الآية، ومن ذلك تعدد 

الآراء يف فر�ص القدمني يف الو�شوء 

هـــل هـــو الغ�شـــل اأم امل�شـــح، وذلك 

لختـــالف القراءات يف قوله تعاىل: 

يَُّهـــا الَّذيـــَن اآَمنُـــواْ اإَذا ُقْمتُْم اإىل 
َ
{يَاأ

َواأيْديَُكْم  ُوُجوَهُكْم  الة فاْغ�ِشلُواْ  ال�شَّ

اإىَل امْلَرافـــق َواْم�َشُحـــواْ ِبُروؤُو�شُكـــْم 

ْرُجلَـُكْم اإِىَل الَْكْعَبنِي}.
َ
َواأ

فقـــراأ نافع وابـــن عامـــر والك�شائي 

علـــى  عطفـــا  بالن�شـــب  واأرجلكـــم 

وجوهكم واأيديكم.

وقـــراأ ابـــن كثـــري واأبوعمـــر وحمزة 

واأرجلكم باجلر عطفا على برءو�شكم، 

ولقد اأخـــذ اجلمهور بقراءة الن�شب 

الرجلـــني  فر�ـــص  اأن  اإىل  فذهبـــوا 

الغ�شل، واأخذ اآخـــرون بقراءة اجلر 

فقالـــوا بـــل الفر�ص امل�شـــح والغ�شل 

�شنـــة، واإن كانـــت الأحاديث توؤيد ما 

ذهب اإليه اجلمهـــور.

2 - عـــــــدم �لطــــالع على �حلديــــث

فاأ�شحاب ر�شول اهلل، ]، مل يكونوا 

على درجة واحدة من العلم باأحاديث 

النبـــي، ]، بل كانـــوا متفاوتني يف 

ذلـــك لأن النبي رمبا يذكر حديثا يف 

جمل�ـــص ومل يكن اأحدهـــم حا�شرا، 

ورمبـــا ل يبلغه قـــول النبي، ]، بل 

اإن اأقـــرب النا�ـــص مـــن ر�شـــول اهلل، 

]، هـــو �شيدنا اأبوبكـــر ر�شى اهلل 
عنه يُ�شاأل عن مرياث اجلدة فيقول: 

مالـــك يف كتاب اهلل مـــن �شيء، وما 

علمت لك من �شنة ر�شول اهلل �شيئا، 

ولكن ا�شاأل النا�ـــص في�شاألهم فيقوم 

�ملق�صــــود بتعـــــدد �لآر�ء

هـــو الختـــالف يف امل�شائل الفرعية 

يف الفقه والفكر ل يف اأمور العقيدة، 

العقيـــدة  اأمـــور  يف  الختـــالف  اإذ 

�شـــر كبري جـــر علـــى الأمم ال�شابقة 

الهالك والدمار واأحدث يف �شفوف 

امل�شلمني فتنا عظيمة، ولعل هذا هو 

املق�شود من ذكر اخلالف يف القراآن 

الكريـــــــم قـــال اهلل تعالــــــــى: {َولَ 

ُقـــواْ َواْختَلَُفـــواْ  تَُكونُـــواْ َكالَِّذيـــَن تََفرَّ

ِمن بَْعد َمـــا َجاءُهُم الَْبينَاُت َواأْولَـئَك 

لَهــــُـــْم َعَذاٌب َعظيٌم} وقال تعالـــى: 

ُقواْ دينَُهْم وَكانُواْ �ِشَيًعا  {اإِنَّ الَِّذيَن فرَّ

ْمُرُهْم اإِىَل 
َ
َا اأ لَّ�ْشَت ِمنُْهْم يِف �َشْيٍء اإِمنَّ

}، وكذلـــك اخلالف املبني على 
اّ

اهلل

البغـــي واتبـــاع الهــــوى قـــال تعاىل: 

يـــَن عنَد اهلل الإ�ْشـــاَلُم َوَما  {اإِنَّ الدِّ

اْختَلَـــَف الَّذيَن اأْوتُـــواْ الِْكتَاَب اإِل ِمن 

بَْعِد َما َجاءُهُم الِْعلُْم بَْغًيا بَيْنَُهْم}.

فهـــذا اختالف مذمـــوم لأنه ل يقوم 

علـــى اأ�شا�ص علمي �شحيح من اتباع 

الدليـــل ال�شرعي ال�شحيح اأو النظر 

العقلي ال�شليم اأو الرغبة يف الو�شول 

اإىل احلق وال�شواب، اإمنا يقوم على 

التع�شب والبغي واتباع الهوى.

اأما تعـــدد الآراء واختـــالف العلماء 

فيكـــون يف فـــروع الفقـــه الإ�شالمي 

ل يف اأ�شـــول امل�شائـــل الفقهية، فال 

يجـــوز اخلـــالف يف فر�شية ال�شالة 

ووجوبهـــا وحرمة الزنـــا وغري ذلك 

من اأ�شول امل�شائل التي ثبتت بدليل 

الدللـــة،  قطعـــي  الثبـــوت  قطعـــي 

واأ�شبحـــت مـــن املعلـــوم مـــن الدين 

يف  فالختـــالف  اإذن،  بال�شـــرورة 

م�شائـــل الفقه الفرعية التي مل ياأت 

فيهـــا دليل قطعـــي الثبـــوت قطعي 

الدللـــة فهي حمل نظـــر اأهل العلم 

واجتهادهـــم بح�شب ما يوفقهم اهلل 

ويهديهـــم اإليـــه، ول مانـــع من تعدد 

الآراء يف ذلك.
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االختالف يكون 
في المسائل 

الفرعية في الفقه 
والفكر ال في أمور 

العقيدة



املغرية بن �شعبة وحممد بن م�شلمة 

في�شهـــدان اأن النبـــي، ]، اأعطاها 

ال�شد�ص فيق�شي اأبوبكر بذلك.

ومل يكـــن عمر ر�شـــي اهلل عنه يعلم 

حكم اجلزية بالن�شبة للمجو�ص حتى 

اأخـــربه عبدالرحمـــن بن عـــوف اأن 

ر�شول اهلل قال: �شنوا بهم �شنة اأهل 

الكتاب.

وكذلك مل يكن يعلم �شنة ال�شتئذان 

ثالثا حتى اأخربه اأبومو�شى الأ�شعري 

وا�شت�شهـــد علـــى ذلـــك بع�شـــا مـــن 

اأن�شار.

ثم يقـــول: اإن اإخواننا من املهاجرين 

كان ي�شغلهم ال�شفـــق بالأ�شواق واإن 

اإخواننـــا مـــن الأن�شـــار كان ي�شغلهم 

العمـــل يف اأموالهـــم، واإن اأبا هريرة 

كان يلـــزم ر�شـــول اهلل، ]، ب�شبـــع 

بطنـــه ويح�شـــر مـــا ل يح�شـــرون 

ويحفظ ما ل يحفظون.

وكذلـــك كان احلال يف عهد التابعني 

الذين تلقوا عن ال�شحابة.

3 -  �ل�صك يف ثبــــــــوت �حلديــــــث

فقد كان اأ�شحاب النبي، ]، يتثبتون 

قبـــل العمـــل باحلديث، فمـــا قامت 

قرينـــة وا�شحة علـــى �شحته عملوا 

به ومـــا مل تكن قرينـــة على �شحته 

توقفوا عن العمـــل به، وا�شتمر هذا 

احلال بعـــد ذلك.. ومـــن اختالفهم 

يف الق�شـــاء ملـــن اأكل اأو �شرب نا�شيا 

يف رم�شان فقد ذهب اجلمهور اإىل 

اأن مـــن اأكل اأو �شـــرب نا�شيا يف نهار 

رم�شـــان اأو غـــريه ف�شيامه �شحيح 

ول ق�شاء عليه ول كفاره.

واحتجـــوا بحديـــث اأبـــي هريرة عن 

ر�شـــول اهلل، ]، قـــال: »مـــن ن�شي 

وهـــو �شائـــم فـــاأكل اأو �شـــرب فليتم 

�شيامه فاإمنا اأطعمه اهلل و�شقاه«.

ذهب مالـــك اإىل اأن مـــن اأكل نا�شيا 

فقد بطـــل �شومـــه ولزمـــه الق�شاء 

وتاأول احلديث الأول ومل ي�شح عنده 

احلديث الثانى.

4 - �لختـــــــالف يف فهم �لن�س وتف�صريه 

فقد يختلف الفقهاء يف حتديد املراد 

من الن�ـــص فيذهـــب كل يف تف�شريه 

علـــى النحو الذي يـــراه متوافقا مع 

الت�شريـــع، وتتعـــدد بذلـــك الآراء يف 

امل�شاألة تبعا لختالف الفهم للن�ص.

ومن ذلك قوله تعاىل: {للَّذيَن يُوؤْلُوَن 

ْن  �ْشُهر َفاإِ
َ
ِمـــْن ن�َشائهْم تََربُّ�ُص اأْربََعِة اأ

َفـــاءُوا َفـــاإِنَّ اهلل َغُفوٌر َرِحيـــٌم. َواإِْن 

ـــاَلَق فـــاإِنَّ اهلل �َشِميـــٌع  َعَزُمـــواْ الطَّ

َعِليٌم}.

فالإيالء هو حلـــف الرجل على هجر 

زوجتـــه اأربعة اأ�شهر فاأكـــرث، وهو من 

اأ�شاليـــب الإ�شـــرار بالزوجـــة بحيـــث 

تكون كاملعلقة ل هي متزوجة ول هي 

مطلقـــة، فعدلـــه الإ�شـــالم اإىل اأربعة 

اأ�شهـــر ورتب عليه حكمـــه الذي يرفع 

عن املراأة ال�شرر بهذه الآية.

وقـــد رتب الكالم فيهـــا بكلمة الفاء 

فيحمـــل اأن تكون للرتتيـــب الذكري 

وعلى هـــذا فاإن قوله: {َفـــاإِْن َفاءُوا 

َفـــاإِنَّ اهلل َغُفوٌر َرِحيـــٌم} يحتمل اأن 

يكـــون مرتتبـــا على ما قبلـــه ترتيب 

املف�شل على املجمل.

ويحتمـــل اأن تكـــون الفـــاء للرتتيـــب 

احلقيقـــي، فتكون املطالبـــة بالفيء 

الأجـــل  الطـــالق عقـــب م�شـــي  اأو 

املفرو�ص.

وقـــد اختلـــف ال�شحابـــة يف مدلول 

الآيـــة فاختلفـــوا يف عزمية الطالق 

بعد م�شي اأربعة اأ�شهر.

5 - �ل�صتــــر�ك يف �للفــظ

فاللفظ العربـــى رمبا يكون ذا دللة 

على اأكرث مـــن معنـــى وذلك كما يف 

يرََتَبَّ�ْشَن  قوله تعاىل: {َواملَُطلََّقـــاُت 

نُف�ِشِهنَّ ثاََلثََة ُقُرَوٍء}.
َ
ِباأ

ومبعنـــى  الطهـــر  مبعنـــى  فالقـــرء 

احلي�ـــص معـــا، ويرتتـــب علـــى هذا 

اخلالف زمن انتهاء العدة.

وعلى الراأي الأول –الأطهار- تنتهي 

احلي�شـــة  يف  طعنـــت  اإذا  عدتهـــا 

الثالثة. اأما الفريق الثاين الذي يرى 

اأن املق�شود بـــه احلي�ص، فال تنتهي 

العدة حتى تدخل يف الطهر الرابع.

وما يرتتب على انتهاء العدة من حل 

للـــزواج اأو عدمه وكذلـــك انتهاء من 

مات زوجها اأثناء العدة.

6 - توهـــــــم تعــــــار�س �لأدلـــــــة

من اأ�شباب تعدد الآراء الفقهية توهم 

تعار�ص الأدلة فيما تراءى للمجتهد، 

اأمـــا يف احلقيقـــة فـــال تعار�ص بني 

الأدلـــة لـــو اأحطنـــا باملتقـــدم منهـــا 

واملتاأخر؛ فنعلم النا�شخ من املن�شوخ 

اأو العـــام اأو اخلا�ـــص اأو املطلـــق اأو 

املقيد وغري ذلك مما يتخذه الفقهاء 

�شبيال للرتجيح بني الأدلة.

ولكن رمبا ل تظهـــر لبع�ص الفقهاء 

تلك الأمور اأو تظهر فريجح اأحدهما 
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في مدلول آية "اإليـالء" فاختلفوا 

في عزيمة الطالق بعد مضي 
أربعة أشهر



على الآخر، بينما يرجح اآخر خالفه 

فتتعدد عند ذلك الآراء.

7 - عدم وجـــود ن�س يف �مل�صاألــــــة

مـــن اأ�شبـــاب تعـــدد الآراء األَّ يكون 

يف امل�شاألـــة ن�ص من كتـــاب اأو �شنة، 

وامل�شائـــل  حمـــدودة  فالن�شو�ـــص 

متعـــددة، وقد تتماثـــل الن�شو�ص اأو 

تت�شابـــه مع حادثة حدثـــت يف عهد 

ر�شـــول اهلل، ]، كان لـــه فيها حكم 

وقد تختلف اختالفا ظاهرا.

8 - �لختالف يف �لقو�عد �لأ�صولية

ويق�شـــد بها الأ�ش�ـــص واملناهج التي 

و�شعها كل جمتهد اأ�شا�شا لجتهاده 

وا�شتنباطـــه ليقيـــم عليهـــا مذهبـــه 

ويكون ما يتو�شل اإليه ثمرة لها.

مـــن  جمموعـــة  القواعـــد  وهـــذه 

الأحـــكام املت�شابهة التـــي ترجع اإىل 

قيا�ـــص واحد يجمعها اأو اإىل �شابط 

يربطها. كقواعد امللكية يف ال�شريعة 

وقواعد ال�شمان وقواعد اخليارات 

وكقواعـــد الف�شـــخ ب�شـــكل عام فهي 

ثمـــرة لالأحـــكام الفقهيـــة اجلزئيـــة 

املتفرقـــة، يجتهـــد فقيـــه م�شتوعب 

للم�شائـــل فريبـــط بـــني اجلزئيـــات 

املتفرقـــة بربـــاط هو القاعـــدة التي 

حتكمهـــا اأو النظرية التـــي جتمعها 

كمـــا تـــرى يف قواعد الأحـــكام لعز 

الدين بن عبدال�شالم ال�شافعي، ويف 

الفروق للقرايف املالكي ويف الأ�شباه 

والنظائـــر لبـــن جنيـــم احلنفي ويف 

القوانني لبن جزي املالكي.

9 - �ختـــــالف �لفقهاء يف �لأدلــــة

فقـــد تعـــددت الآراء لختالفهم يف 

قبول اأدلة الأحكام اأو ردها اأو قبول 

بع�شها على بع�ص.

فالقيا�ـــص اأخـــذ به جمهـــور الفقهاء 

ومل ياأخـــذ به اأهل الظاهـــر، ومثال 

ذلـــك اأنهم قالوا اإذا وقعت الفاأرة يف 

غري ال�شمن ل تنج�شه، لأن احلديث 

ورد يف وقـــوع الفـــاأرة يف ال�شمن ول 

يجـــوز القيا�ـــص عليـــه لأن القيا�ـــص 

عندهم غري معترب.

فاأدى ذلـــك اإىل تعدد الآراء الفقهية 

طبقا لقبولهم اأدلة الأحكام اأو ردها.

10 - �لأ�صبـــــاب �لفكريــــــة

ومـــرد هـــذه اإىل اختـــالف وجهات 

النظـــر يف الأمر الواحـــد �شواء اأكان 

هذا الختـــالف علميا كاخلالف يف 

الفـــروع، وبع�ص امل�شائـــل التي تقبل 

الجتهـــاد، اأو عمليـــا كاخلـــالف يف 

املواقـــف ال�شيا�شة واتخاذ القرارات 

ب�شاأنها نتيجة الختالف يف الروؤية، 

لتوفـــر  تبعـــا  النتائـــج  تقديـــر  ويف 

املعلومـــات وطبيعة البيئـــة، والزمن، 

والظروف املحيطة �شلبا، واإيجابا.

ومن الأمثلـــة البارزة لالختالف بني 

اأ�شحاب الجتاه الإ�شالمي يف منهج 

الإ�شالح والتغيري.

اأنبداأ بالقمة، اأم نبداأ بالقاعدة؟

اأنرجح طريق التدرج، اأم طريق الثورة؟

اأنف�شل العمل الدعـــوي، والرتبوي، 

اأم العمل ال�شيا�شي؟

اأنعطي الأولوية للعمل اجلماهريي، 

اأم لتكوين الطالئع؟

اأيجـــوز تعدد احلـــركات، اأم لبد من 

حركة جامعة �شاملة؟

وكل هـــذا بال�شـــك اأدى اإىل الفرقة، 

والختـــالف التي و�شلـــت يف بع�ص 

والطعـــن،  النـــزاع  اإىل  الأحيـــان 

والتجريـــح، والتهام، ورمبا اأكرث من 

ذلـــك، وان�شغلت كثري من احلركات، 

واجلماعـــات ببع�شهـــا البع�ص، ويف 

غمـــرة الفرقـــة واخلـــالف نُ�شيـــت 

ي�شعـــون  التـــي  الكـــربى  الأهـــداف 

لتحقيقها، وبددت اجلهود، وبعرثت 

القوى، وا�شتبكوا يف معارك جانبية، 

وان�شغلوا بق�شايا فرعية، ووهمية.
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�آد�ب �خلــــــالف وتعــــدد �لآر�ء

هنـــاك عـــدة اآداب يجـــب مراعاتها 

عند الإختالف وتعدد الآراء ومنها: 

1 - �لإخال�ـــــــس هلل و�لتجـــــــرد من �لهوى

فكثريا ما يكون اخلالف بني النا�ص 

ظاهـــره اختـــالف يف م�شائـــل العلم 

اأو ق�شايـــا الفكر ولكـــن باطنه حب 

الـــذات واتباع الهـــوى، وهذا ما يقع 

فيـــه كثري مـــن النا�ص اليـــوم، ولهذا 

�شح عـــن ر�شـــول اهلل، ]: اإن اأول 

مـــن ت�شعـــر بهم النـــار يـــوم القيامة 

عـــامل وجماهـــد ومنفـــق، لأنهـــم مل 

يخل�شـــوا يف عملهـــم هلل واإمنا كانوا 

يحبون ثناء النا�ـــص ومدحهم وكانوا 

مرائني ل خمل�شني.

2 - �لتحرر من �لتع�صب لالأ�صخا�س 

و�ملذ�هب و�لطو�ئف

فـــال يتع�شب الإن�شان لراأيه اأو لراأي 

مذهبـــه اأو �شيخه حتى لـــو ظهر له 

خطوؤه وتهاوت حججه تع�شبا وكربا، 

فهذا من اأ�شد املهلكات خطرا.

ور�شي اهلل عـــن الإمام ال�شافعي اإذ 

يقول: واهلل ما اأبايل اأن يظهر احلق 

على ل�شاين اأو على ل�شان غريي.

ولذلك اأي�شا اأنكر علماء الأمة الغلو 

يف التقليـــد ملذهب معـــني حتى واإن 

ظهر الدليل مع غريه.

3 - �إح�صــــان �لظــــن بالآخريـــن

فمـــن الآداب املهمـــة التـــي يجب اأن 

يتاأدب بها امل�شلم مع من يخالف راأيه 

اأن يح�شـــن الظن بهم، فال ينبغي اأن 

يكـــون �شلوكه معهـــم اأن يزكي نف�شه 

ويتهمهم قال تعاىل: {ُهَو اأْعلَُم ِبُكْم 

ِجنٌَّة 
َ
نتُْم اأ

َ
ْر�ِص واإِْذ اأ

َ
َن اْلأ ُكم مِّ

َ
ن�َشاأ

َ
اإِْذ اأ

نُف�َشُكْم 
َ
َهاتُكْم َفال تُزكُّوا اأ يف بُُطون اأمَّ

ْعلَُم مِبَِن اتََّقى}.
َ
ُهَو اأ

فامل�شلم يلتم�ص لأخيه املعاذير خا�شة 

للعلماء واملتعلمني واإن خالفوه الراأى 

ويقـــول كما كان يقول بع�ص ال�شلف: 

األتم�ص لأخي من عذر اإىل �شبعني ثم 

اأقول: لعل له عذرا اآخر ل اأعرفه.

4 - عــــدم �لطعـــن �أو �لتجريـح

فمن اأخالقيات العلماء ترك الطعن 

والتجريح للمخالف والتما�ص العذر 

له واإن كان خمطئا يف ظنك.

وذلك لأنـــه قد يكـــون م�شيبا واأنت 

املخطـــئ اإذ ل يقني يف الجتهاديات 

ب�شواب اأحـــد القولني، كل ما متلك 

يف هذا املجـــال الرتجيح، والرتجيح 

ل يعني القطع واليقني.

5 - �لبعـــــــد عـــــــن �ملـــــــر�ء و�للدد يف 

�خل�صومة

يف  واللـــدد  املـــراء  عـــن  فالبعـــد 

اخل�شومة يقرب بني اأ�شحاب الآراء 

املختلفـــة، اهلل تعاىل ذم املراء الذي 

يـــراد بـــه الغلبـــة على اخل�شـــم باأي 

طريق دون التـــزام مبنطق ال�شواب 

ول خ�شوع مليزان احلق. قال تعاىل: 

{َومَن النَّا�ص َمن يَُجاِدُل يِف اهلل ِبَغرْيِ 

ِنرٍي. ثَايِنَ  ِعلْم َوَل ُهـــدى َوَل ِكتَاٍب مُّ

لَّ َعن �َشِبيِل اهلِل}. ِعْطِفِه ِليُ�شِ

6 - �حلو�ر بالتي هي �أح�صن:

وهي من اأوجـــب اآداب اخلالف بني 

اأهـــل العلـــم حتى ي�شلـــوا اإىل احلق 

الآراء  تتعـــدد  حينمـــا  وال�شـــواب 

وتختلف وجهـــات النظر فيما يجوز 

الختـــالف والتعدد فيه، فـــاإذا كان 

هـــذا هو �شاأن امل�شلـــم مع املخالفني 

اِدلُوا اأْهَل الِْكتَاِب  يف الدين: {َوَل جُتَ

ْح�َشـــُن}. فكيـــف 
َ
اأ اإِلَّ ِبالَِّتـــي ِهـــَي 

يكـــون احلال مع امل�شلمني، اإنه يجب 

اأن يكـــون حـــوارا بناًء هادفـــا تظلله 

الأخـــوة واملحبـــة وتغ�شـــاه الرحمـــة 

واملودة وتلتقـــي فيه العقول وتتالقح 

فيه الأفكار.

�أبحــــــاث



�أثر تعـدد �لآر�ء يف 

�لفقـه و�لفكــر �لإ�صالمـي

يتفـــق  مَلْ  مِلَ  البع�ـــص:  يقـــول  قـــد 

يف  راأي  علـــى  والعلمـــاء  الفقهـــاء 

الآراء  تعـــدد  ويرتكـــوا  م�شاألـــة  كل 

والختـــالف الكبري الـــذي نراه بني 

العلمـــاء والفقهاء؟ مما جعل البع�ص 

يقول برتك الآراء واملذاهب الفقهية 

وناأخذ من الكتاب وال�شنة مبا�شرة.. 

ولو اأدرك هـــوؤلء مدى اجلهد الذي 

بذله هوؤلء العلماء فيما و�شلوا اإليه 

مـــن اآراء ومـــدى الأثر الـــذي حتقق 

لالأمة من نفـــع وخري من وراء تعدد 

الآراء الفقهيـــة يف امل�شائل الفرعية 

ملا قالوا بذلك.

فتعـــدد الآراء يف امل�شائـــل الفقهيـــة 

�شـــرورة اقت�شتهـــا طبيعـــة الديـــن 

الإ�شالمـــي الـــذي جـــاء يف اأحكامه 

باملن�شو�ص عليه وامل�شكوت عنه ويف 

املن�شو�ـــص عليه باملحكـــم واملت�شابه 

وال�شريـــح  والقطعـــي  والظنـــي 

واملـــوؤول، ليعمل العقـــل يف الجتهاد 

وال�شتنباط فيما هو حمل الجتهاد 

وال�شتنبـــاط، وهـــذا بـــدوره يـــوؤدي 

اإىل تعـــدد الآراء لختـــالف طبيعـــة 

الب�شـــر وقدراتهم وظروفهم لأن اهلل 

خلق النا�ـــص خمتلفني، كل اإن�شان له 

�شخ�شيتـــه امل�شتقلة وتفكريه املتميز 

وطابعه املتفرد، فمنهم من مييل اإىل 

الت�شـــدد والأخذ بالأحـــوط، ومنهم 

مـــن مييـــل اإىل التي�شـــري ومنهم من 

ياأخذ بظاهر الن�ص ومنهم من ياأخذ 

بفحـــواه وروحه، وكل ذلك يوؤدي اإىل 

تعدد الآراء.

وهـــذا التعدد اإمنا هو اختالف تنوع 

واإثـــرا ء ل اختـــالف ت�شـــاد و�شقاق 

وقد اأدى هذا التعدد يف الآراء اإىل:

1 - �لرحمـــــــة بالأمـــــــة و�لتو�صعة عليها:  

ويوؤكـــد ذلـــك قولـــه، ]: »اإن اهلل 

تعـــاىل حـــد حـــدودا فـــال تعتدوها 

ت�شيعوهـــا  فـــال  وفر�ـــص فرائ�ـــص 

اأ�شيـــاء رحمـــة بكـــم  و�شكـــت عـــن 

غـــري ن�شيـــان فـــال تبحثـــوا عنها«.

والأ�شيـــاء امل�شكوت عنها تكون عادة 

موطـــن اخلالف لأنهـــا منطقة فراغ 

ت�شريعي يحاول كل فقيه اأن ميالأها 

وفقا لأ�شوله واجتاه مذهبه.

وقـــول النبي، ]: »مـــا اأحلَّ اهلل يف 

َم َفهَو حراٌم  كتاِبه َفهَو حالٌل وما حرَّ

وما �َشكَت عنُه َفهَو َعفٌو فاقبلوا مَن 

اهلِل عافيتَه، فاإنَّ اهلل مل يَكن لين�شى 

�شيئـــا ثمَّ تال هـــِذه الآيـــَة {َوَما َكاَن 

َربُّك نَ�ِشيًّا}.

فالعفو هنـــا الرحمة وهي تدل على 

ق�شد التو�شعـــة والتي�شري على هذه 

الأمة لأمرين:

1 - ترك الن�ص على بع�ص الأحكام 

-امل�شكـــوت عنهـــا- وقد تـــرك ذلك 

للعقول امل�شلمة لتجتهد يف فهمه يف 

�شوء الن�شو�ـــص املحكمة واملقا�شد 

العامة والقواعد الأ�شا�شية لل�شريعة 

الإ�شالمية.

2 - �شياغة ما ن�ص عليه من الأحكام 

يف غالب الأمـــر �شياغة مرنة تت�شع 

لتعدد الأفهام وتنوع الآراء.

2 - تعدد �لآر�ء ثروة فكرية

فكمـــا اأن تعدد الآراء رحمة وتو�شعة 

الفقـــه  لالأمـــة فهـــو كذلـــك جعـــل 

والفكـــر الإ�شالمي ينمو ويزداد ثراًء 

وعمقـــا لأن كل راأي ي�شتند اإىل اأدلة 

واعتبـــارات �شرعيـــة اأفرزتها عقول 

كبـــرية جتتهـــد وت�شتنبـــط وتقي�ـــص 

وت�شتح�شـــن وتـــزن وترجـــح وتوؤ�شل 

الأ�شـــول وتقعـــد القواعـــد وتفـــرع 

عليها امل�شائل والفروع.

وبهـــذا التعـــدد املختلـــف امل�شـــارب 

املتنوع امل�شالك تت�شع الرثوة الفقهية 

الت�شريعيـــة وتختلـــف األوانهـــا مـــن 

مدر�شة احلديث والأثر اإىل مدر�شة 

الراأي والنظـــر اإىل مدر�شة الوقوف 

عند الظاهـــر اإىل مدر�شة العتدال 

والو�شـــط التي تاأخذ من كل مدر�شة 

اأح�شـــن مـــا لديهـــا وتتجنـــب نقاط 

�شعفها غري متحيزة لهذه اأو تلك.

ويف النهايـــة يرتاكم لدينـــا من وراء 

هـــذه املدار�ص وامل�شـــارب واملذاهب 

والأقوال كنوز ل يقدر قدرها وثروة 

ل يعـــرف قيمتهـــا اإل اأهـــل العلـــم 

والنظر. 
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تعدد اآلراء في 
المسائل الفقهية 

ضرورة اقتضتها 
طبيعة الدين 

اإلسالمي للتوسعة 
والتيسير



يف بحث علمي حديث قام به العلماء 

واأظهـــروا مـــن خالله نتائـــج مبهرة 

لعمليـــة التعلـــم عند الأطفـــال، فقد 

تبـــنَياّ اأن الأطفـــال يولـــدون ولديهم 

القليل من املعلومات التي ت�شاعدهم 

علـــى اكت�شـــاب معلومـــات اإ�شافية، 

علـــى عك�ص بقيـــة املخلوقـــات مثل 

احل�شرات واحليوانات.

فاجلرادة مثال تُخلق ويف دماغها كل 

املعلومات الالزمـــة ملمار�شة مهامها 

فـــورا، فهـــي لي�شـــت بحاجـــة لتعلم 

الطـــريان، ولـــن حتتـــاج مـــن يعلمها 

ال�شطيـــاد ولي�شت بحاجـــة ملعرفة 

العـــدو من ال�شديق. اإمنا تكون هذه 

املعرفة خمزنة يف خاليا دماغها من 

قبل اأن تولد!

ولكـــن الطفـــل الـــذي يُحـــرم التعلاّم 

ل�شبـــب ما فاإنـــه �شيتعر�ـــص مل�شاكل 

يف النمو والعقـــل والإدراك. وهناك 

اأطفال يولدون ولديهم م�شكلة ما يف 

بع�ـــص اأجزاء الدماغ، هـــذه امل�شكلة 

توؤدي اإىل عدم القدرة على اكت�شاب 

معلومـــات جديـــدة، وبالتايل ي�شاب 

الطفـــل مبر�ـــص التوحـــد اأو غـــريه؛ 

وبالنتيجة ل يكون اإن�شانا �شويا.

بل اإن اإبداع الإن�شان وذكاءه وقدراته 

العقليـــة تعتمد على حجم املعلومات 

املكت�شبـــة اأثنـــاء طفولتـــه، وبالتايل 

ميكـــن اأن نلخ�ص اكت�شـــاف العلماء 

بنقطتني، وهـــذا اكت�شاف جديد مل 

يكن لأحد علم به قبل جميء القرن 

احلادي والع�شرين:

1 - يولـــد الطفـــل ولي�ـــص لديـــه اأي 

نـــوع مـــن املعرفـــة با�شتثنـــاء قدرته 

على الر�شاعة مـــن ثدي اأمه، وهذه 

معلومـــة �شرورية جـــدا اكت�شبها من 

خالل م�ص الأ�شابع وهو يف الرحم، 

ولـــول هـــذه املعلومـــة لهلـــك الن�شل 

الب�شري بالكامل!

2 - اإن م�شـــادر التعلم عند الإن�شان 

هـــي ال�شمع والب�شـــر، اأمـــا الدماغ 

فيقوم مبعاجلة املعلومات وتخزينها، 

وعند حـــدوث اأي م�شكلة يف ال�شمع 

اأو الب�شر فاإن الطفل ينمو منوا غري 

طبيعـــي وتكون معرفتـــه اأقل. فمثال 

الطفل الأ�شم ل ي�شتطيع التعلم مثل 

الطفل الذي ي�شمع جيدا.. وهكذا.

يوؤكـــد العلماء اأن الأطفـــال يُخلقون 

وهـــم ل ميلكـــون اأي نوع مـــن اأنواع 

املعرفـــة، حيـــث يبـــداأ الطفـــل فور 

ولدتـــه باكت�شـــاب املعلومـــات عـــن 

طريـــق ال�شمع والب�شر وتخزينها يف 

دماغـــه ومعاجلتهـــا وتعلـــم مهارات 

جديدة با�شتمرار.

3 - جميـــع الكائنات احليـــة ابتداء 

بعـــامل  مـــرورا  الفريو�شـــات  مـــن 

احل�شرات وحتى احليوانات والطيور 

والأ�شمـــاك... جميعهـــا تُخلق وهي 

دة بـــكل املعلومـــات ال�شرورية  مـــزَواّ

ل�شمـــان ا�شتمرار حياتهـــا، فالنملة 

ل حتتـــاج ملـــن يعلمها جمـــع الطعام 

مثال!

»التعلم عند 
األطفال«

 إعجاز في النفس 
البشرية

م. عبد �لد�ئـــم �لكحيل
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تُخلق النملة ويف دماغها كل املعلومات 

ال�شرورية ل�شمان رزقها، فهي حتب 

املواد ال�شكريـــة، ولذلك فاإنها جُترب 

هذه احل�شـــرات ال�شغرية (ح�شرات 

املن) لتقوم باإنتاج هذه املواد الدبقة 

التي حتبها النملة، ولكن لكي ت�شمن 

النملـــة بقاء احل�شرة ال�شغرية فاإنها 

تقـــوم باإفراز مـــادة ل�شقـــة ت�شبب 

الت�شـــاق احل�شـــرة بـــاأوراق ال�شجر، 

وبالتـــايل ت�شمـــن رزقهـــا.. كل هذه 

التقنيـــات ُخلقـــت مـــع النملـــة، ومل 

تتعلمهـــا مـــن اأحـــد، فمـــن غري اهلل 

قـــادر على تزويد هـــذه النملة مبثل 

هذه املعلومات؟!

فاحلقيقـــة العلميـــة الأوىل حتـــدث 

عنهـــا القراآن وخل�شهـــا لنا بكلمات 

قليلـــة وبليغـــة، يوؤكـــد لنـــا اأننا نحن 

الب�شر نولد ول نعلم �شيئا، ثم نكت�شب 

هذه املعلومـــات فيما بعد من خالل 

ال�شمـــع والب�شـــر والدمـــاغ والقلب، 

ْخَرَجُكْم ِمْن 
َ
يقـــول تعـــاىل: {َواهلل اأ

َهاِتُكْم َل تَْعلَُموَن �َشيْئا َوَجَعَل  َماّ
ُ
بُُطوِن اأ

ْفِئَدةَ لََعلاُّكْم 
َ
ْمَع َوالأبْ�َشاَر َواْلأ لَُكُم ال�َشاّ

تَ�ْشُكـــُرون} »النحـــل: 78«، �شبحان 

اهلل، هـــذه حقيقـــة علميـــة يتحدث 

عنهـــا العلمـــاء اليوم، ولكـــن القراآن 

اأ�شار اإليها مبنتهـــى الو�شوح بقوله: 

َهاتُكْم  ْخَرَجُكـــْم ِمْن بُطوِن اأماّ
َ
{َواهلل اأ

ل تَْعلَُموَن �َشيْئا}.

العجيب يف عامل الأطفال اأن املولود 

يبـــداأ منـــذ اللحظـــة الأوىل بالتعلم، 

فهو مييز بني الوجوه وبخا�شة وجه 

ـــه، ويتعلم عمليـــة اجلمع والطرح  اأماّ

يف �شن الأربعة اأ�شهر، والطفل الذي 

يعـــاين نق�شـــا اأو اإهمـــال يف تلقـــي 

املعلومـــات فاإنـــه يكـــون يف م�شتوى 

وا تعليما  اأقل من الأطفال الذين تلقاّ

اأف�شل.. اإذن، الطفل بحاجة مل�شدر 

خارجي للتعلم.

كذلك فـــاإن الآية اأ�شارت اإىل و�شيلة 

التعلم لدى الأطفال يف قوله: {َوَجَعَل 

ْفِئَدةَ} 
َ
بْ�َشـــاَر َواْلأ

َ
ْمـــَع َواْلأ لَُكـــُم ال�َشاّ

فـــالأذن والعـــني و�شائـــل �شروريـــة 

لكت�شاب العلـــم، اأما القلب والدماغ 

فهـــي و�شائـــل لتخزيـــن املعلومـــات 

ومعاجلتهـــا. وبالتـــايل فالآيـــة مـــن 

مت  اآيات الإعجـــاز العلمي حيث قداّ

لنا �شبقا علميا يف جمال التعلم عند 

الأطفال.

وهناك اإ�شارة قراآنيـــة رائعة اإىل اأن 

اهلل تعـــاىل هو الـــذي هياّـــاأ اأ�شباب 

ولي�شـــت  الإن�شـــان،  لـــدى  التعلـــم 

الطبيعـــة اأو التطـــور املزعوم! يقول 

ْحَمُن. َعلاَّم الُْقْراآََن. َخلََق  تعاىل: {الَراّ

اْلإِنْ�َشـــاَن. َعلاَّمـــُه الَْبَياَن}»الرحمن: 

1-4«، فاخللق اأول،  ثم العلم {َخلََق 

اْلإِنْ�َشـــاَن. َعلاَّمُه الَْبَياَن}.. ف�شبحان 

اهلل!

اأمـــا يف عـــامل احل�شـــرات واحليوان 

والطيـــور فقـــد اأ�شـــار القـــراآن اإىل 

حقيقة وجود معلومات خمزنة لدى 

هذه املخلوقـــات، واأن اهلل تعاىل هو 

الـــذي ي�شـــرياّ هـــذه الكائنـــات كيف 

ي�شاء، وهو الذي يزودها باملعلومات 

التي ت�شمـــن لها ال�شتمـــرار، يقول 

تعاىل على ل�شـــان �شيدنا هود عليه 

اهلِل  َعلَـــى  لْـــُت  تََوَكاّ {اإيِناّ  ال�شـــالم: 

َرِباّي َوَرِباُّكْم َمـــا ِمْن َدابِّة اإِل ُهَو اآَِخٌذ 

ـــَراٍط  َرِباّـــي َعلَـــى �شِ اإَِناّ  َيِتَهـــا  ِبنَا�شِ

ُم�ْشتَِقيٍم}»هود: 6«.

اهلل  اأن  الآيـــة  هـــذه  يف  ونالحـــظ 

تعـــاىل خ�َصاّ منطقـــة النا�شية وهي 

مقدمـــة الدماغ لـــدى الكائن احلي، 

وهـــذه املنطقـــة هـــي امل�شوؤولـــة عن 

توجيـــه الكائـــن اأو طريانـــه وقيادته 

لك�شـــب رزقـــه. وهـــذه معلومة غري 

معروفة للنا�ص يف ذلك الزمن )زمن 

نزول القـــراآن(، ولكن القراآن حتدث 

بو�شـــوح عـــن اأهميـــة النا�شية عند 

احليوانات.

وجـــود  اإىل  اأ�شـــار  القـــراآن  اإذن، 

دمـــاغ  يف  اهلل  اأودعهـــا  معلومـــات 

املخلوقـــات، هـــذه املعلومـــات طبعا 

مهمة ل�شمـــان الرزق لهذه الكائنات 

وبالتـــايل �شمان ا�شتمـــرار حياتها، 

وهنـــــــاك اآيـــة ثانيـــــــة ت�شـــري اإلـــى 

ذلك، يقـــول تعاىل: {َوَما ِمـــْن َداباّة 

ْر�ِص اإَل َعلَى اهلل ِرْزُقَها َويَْعلَُم 
َ
يف اْلأ

َهـــا َوُم�ْشتَْوَدَعَها ُكلاّ يِف ِكتَاٍب  ُم�ْشتََقراّ

ُمِبنٍي}»هود: 56«.

فمـــا معنـــى {َعلَـــى اهلل ِرْزُقَهـــا}؟ 

اأي اأن اهلل �شمـــن لهـــذه املخلوقات 

الرزق من خـــالل تزويدها بالربامج 

واملعلومات التـــي �شت�شتخدمها منذ 

اللحظـــة الأوىل خلروجهـــا للدنيـــا، 

ولول ذلك لهلكت هذه الكائنات منذ 

ماليـــني ال�شنـــني.. فهـــل ن�شكر اهلل 

تعاىل على هذه النعمة، نعمة التعلم 

التي وهبنا اإياها؟

لنقـــراأ الآيـــــة مـــرة ثانيــــة ون�شكـــر 

ْخَرَجُكـــْم ِمـــْن 
َ
اهلل تعـــاىل: {َواهلل اأ

َهاِتُكـــْم َل تَْعلَُمـــوَن �َشيْئـــا  ماّ
ُ
بُُطـــوِن اأ

َواْلأبْ�َشـــاَر  ْمـــَع  ال�َشاّ لَُكـــُم  َوَجعــــَـــَل 

ْفِئـــَدةَ لََعلَاُّكـــْم تَ�ْشُكُروَن}»النحل: 
َ
َواْلأ

78«، واآخـــر دعوانـــا اأن احلمـــد هلل 

رب العاملني. 

االنسان 
يولد وال يعلم 

شيئا ثم يكتسب 
المعلومـات من 

خالل السمـع 
والبصـر والدماغ 

والقلب
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�أنو�ر �لزنكي

رئي�شــة ق�شـم العالقات العامــة 

)الفريــــق التطوعـــي(

Anwar.alzanki@alnajat.com.kw

رسالــــــة 
إلى اآلباء 
والمربين

اأيها الآباء علموا اأولدكم �شنائع 

املعروف ومل�شات اخلري، وكم هم 

رائعون، اأولئك الذين يغرد طائر 

الفـــرح علـــى �شفاههـــم عندمـــا 

يلمحـــون طيـــور ال�شعـــادة متالأ 

�شمـــوات الآخريـــن، وف�شـــاءات 

اأنف�شهم..

اإن النبـــالء وحدهـــم هـــم الذين 

مينحون الإ�شراقات بال حدود.. 

هـــم الذيـــن يحتلـــون م�شاحاٍت 

عظيمة يف قلوب الآخرين.

اأبـــواب  اأكـــرب  مـــن  التطـــوع 

ال�شعادة.. 

اأذكر كلمـــات جميلة قراأتها ذات 

مــــرة:

واأف�شـــل النا�ـــص مابـــني الـــورى 

يـــده  تُق�شـــى علـــى  رجـــل..... 

للنا�ص حاجاُت

كن اأنـــت له املثـــل ال�شاطع اأمام 

عينيـــه يف ذلك..كافئه ولو لعمل 

ب�شيـــط قام بـــه طواعيًة منه من 

غـــري اأن يُطلـــب منـــه.. بـــل وما 

املانـــع اأن تقام لـــه حفلة يف يوم 

م فيها تكرمًيا  التقاء العائلة! يُكراّ

ولو كان رمزيا.

اخللق الراقي هو الذي ي�شتحق 

اأن تعد له املوائد.. قد لترى اأثر 

تعزيـــزك لهذه القيمـــة العظيمة 

عند اأبنائـــك يف �شغرهم.. اإنها 

بذرة ت�شقيها فتنعم بجمال ظلها 

حينمـــا تكـــرب.. وت�شعـــد بطيب 

مذاقها ملا تاأتيك اأجوٌر من حيث 

لتعلم!

علموهـــم اأن يفرُحـــوا بُعمـــٍق اإن 

اأمـــداّ اهلل يف اأعماِرهم لأجل اأن 

اعات ويغر�شوا  ي�شتِزيدوا من الطاّ

اخلريات يف حياة الآخرين.

علموهم اأن يحتفلوا باإجنازاتهم 

فليحفظـــــوا عنكــــم  التطوعية، 

َواُهْم  ْ ـــن جَناّ {لاّ َخـــرْي يف َكثرٍي ِماّ

ْو َمْعُروٍف 
َ
اإلَاّ َمْن اأَمـــَر ِب�َشَدَقٍة اأ

اأْو اإِ�ْشاَلٍح بنَْيَ النَاّا�ِص} »الن�شاء: 

114«، حتـــى يفقهـــوا اأن دينهم 

هـــو اأول من يحثهم على التطوع 

وبـــذل اخلـــري ملـــا يف ذلـــك من 

الأجور العظيمة امل�شاعفة.

اقـــراأوا لهم قبل النـــوم {َولْتَُكن 

 { رْيِ ٌة يَْدُعـــوَن اإِىَل اخْلَ نُكـــْم اأماّ ماّ

»اآل عمـــران: 104«، فال�شدقـــة 

خـــري، ون�شـــر العلم ولـــو بكلمة 

خـــري، وم�شاعـــدة املحتاج خري، 

احلـــق  لالإ�شـــالم  جت�شيـــدك 

باأخالقك خري، اإدخالك ال�شرور 

على قلوب النا�ـــص خري، مفهوم 

اخلريية �شا�شع يف ديننا لي�ص له 

نهاية.. 

الكـــرمي  القـــراآن  اأورد  وقـــد 

جمموعة مـــن ق�ش�ـــص الأنبياء 

التي تتحدث عن قيامهم باأعمال 

تطوعيـــة خمتلفة، فهل لنا قدوة 

خـــري منهـــم لننهل مـــن �شريتهم 

ون�شري على نهجهم؟..

كما توؤكد لنا ق�ش�شهم من جهة 

اأخـــرى قيمـــة العمـــل التطوعي 

يف املنظور القـــراآين، حيث ذكر 

بال�شـــم جمموعـــة مـــن الأنبياء 

العظام الذيـــن مار�شوا الأعمال 

اهلل  ير�شـــي  مبـــا  التطوعيـــة 

�شبحانه وتعـــاىل، و�شاأ�شري هنا 

اإىل منـــوذج كمثـــال علـــى ذلك، 

حيـــث ق�ص علينا القراآن الكرمي 

ق�شـــة كفالـــــة نبـــي اهلل زكريـــا 

ملـــرمي بنت عمران، قـــال تعاىل: 

لََهـــا َزَكِريَاّا ُكلاَّما َدَخَل َعلَيَْها  {َوَكفاّ

ْحـــَراَب َوَجـــَد ِعنَدَهـــا  َزَكِريَاّـــا امْلِ

نَاّى لَِك َهـَذا 
َ
ِرْزًقا َقاَل يَـــا َمْرمَيُ اأ

َقالَـــْت ُهَو ِمْن ِعنـــِد اهلِل اإناّ اهلل 

يَـــْرُزُق َمن يَ�َشاءُ ِبَغـــرْيِ ِح�َشاٍب} 

»اآل عمران:37«.

والكفالة تعنـــي اأن يقوم �شخ�ص 

برعايـــة �شـــوؤون اأحـــد الأطفال، 

والعمـــل علـــى تربيتـــه وتوفـــري 

احتياجاتـــه حتى يكرب، وهذا ما 

فعله نبي اهلل زكريا، حيث تكفل 

برعايـــة مرمي ابنة عمران، وقام 

بكفالتها خري قيام.

كفالـــة  اأن  علينـــا  يخفـــى  ول 

الأيتام هي مـــن اأف�شل الأعمال 

التطوعية، وقـــد ورد يف ف�شلها 

الكثـــري، فقد قـــال عليه ال�شالة 

وال�شـــالم : “اأنـــا وكافـــل اليتيم 

واأ�شـــار  اجلنـــة”  يف  كهاتـــني 

بال�شبابة والو�شطى.

مـــا اأهدف اإليه مـــن كلماتي هو 

اأن القـــراآن الكرمي عندما ي�شري 

اإىل الأعمال التطوعية التي كان 

يقـــوم بها الأنبياء عليهم ال�شالم 

اإمنا يريـــد اإر�شادنـــا اإىل اأهمية 

العمل التطوعـــي، واأن فيه ر�شا 

اهلل عـــز وجل، واأنـــه ي�شاهم يف 

بنـــاء املجتمعات، وتقـــدم الأمم، 

�ص  وتطـــور احل�شـــارات،  ولنتلماّ

معــــا هـــــــذه الب�شارة القراآنيــــة 

ْن َخرْيٍ  نُف�ِشُكم ِماّ
َ
ُمواْ لأ {َوَما تَُقِداّ

ـــا  ـــُدوهُ عنـــَد اهلِل اإِناّ اهلل مِبَ جَتِ

رٌي}»البقرة:110«. تَْعَملُوَن بَ�شِ

ابنـــا  اإن �شنعتـــم  اأيهـــا الآبـــاء، 

متطوعـــا فقـــد اأهديتـــم للحياة 

اإن�شانـــا نبيـــال راقًيـــا، وللجنـــة 

�شاكًنا يحيا نعيًما جزاَء خرياٍت 

مـــا كان يرجو منها اإل ر�شا اهلل 

وحـــده، ثم عموم اخلري للب�شر.. 

اأدام اهلل فلـــذات اأكبادكم ذخرا 

لكم يف الدنيا والآخـــرة. 

تطوع �لعـــــــرب قبـــــــل �لإ�صالم يف 

حمايـــــــة �لقو�فـــــــل وخدمـــــــة زو�ر 

مكة، ومـــــــا ذلك �إل لنيل �ل�صرف 

و�لرفعـــــــة، فالتطوع يرفع منزلة 

�صاحبه..

كلماتـــــــي �ليوم �أهديهـــــــا �إىل كل 

�أب و�أم، حـــــــني يقومـــــــان بر�صـــــــم 

خطة م�صتقبلية من �أجل تربية 

�أبنائهمـــــــا.. �أمتنـــــــى �أن يكونا قد 

قـــــــر�آ كلماتـــــــي �ملتو��صعـــــــة قبـــــــل 

ذلك..

�إن مـــــــن �أجمـــــــل ما نن�صـــــــئ عليه 

�أبناءنا هو “�لتطوع”..
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ـــدت كل دعوات الر�شل عليهم  اأكاّ

ال�شـــالة وال�شالم علـــى توحيد 

الإلهيـــة، خ�شو�شـــا دعوة خامت 

الر�شل نبينا حممد عليه اأف�شل 

ال�شالة وال�شـــالم، فكان يطالب 

النا�ـــص بقـــول :  ل اإلـــه اإل اهلل، 

املت�شمنـــة لعبـــادة اهلل وحـــده، 

وترك عبـــادة ما �شـــواه، فكانوا 

َجَعَل 
َ
ينفـــرون منه ويقولـــون :   { اأ

الآِلَهَة اإِلًَها َواِحًدا اإِنَّ َهَذا لَ�َشْيءٌ 

ُعَجابٌ } . 

وحاولـــوا مـــع الر�شـــول ]، اأن 

–دعـــوة  الدعـــوة  هـــذه  يـــرتك 

التوحيـــد- ويخلـــي بينهـــم وبني 

عبـــادة الأ�شنام، وبذلوا يف ذلك 

معه كل الو�شائل؛ بالرتغيب تارة 

وبالرتهيـــب تارة، فعر�شوا عليه 

املـــال واجلاه والن�شاء، وهو عليه 

ال�شالة وال�شـــالم يقول :  ( ما اأنا 

باأقدر على اأْن اأدع لكم ذلك، على 

اأْن تُ�شعلوا يل منها �ُشعلة، يعني: 

ال�شم�ص). »اأخرجه الطرباين يف 

الأو�شط«. ال�شحيحة لالألباين.

وكانـــت اآيـــات اهلل تتنـــزل عليه 

متتابعة، بالدعـــوة اإىل التوحيد 

وال�شرب عليه، والرد على �شبهات 

امل�شركني، واإقامة الرباهني على 

بطالن ما هم عليه . 

وقـــد تنوعـــت اأ�شاليـــب القراآن 

يف الدعـــوة اإىل توحيد الإلهية، 

وهانحن نذكر جملة منها؛ فمن 

ذلك: 

بعبادتـــه  �شبحانـــه  اأمـــره   -  1

وتـــرك عبادة ما �شـــواه؛ كما يف 

اهلل  تعـــاىل :   { َواْعبُـــُدوا  قولـــه 

َوَل تُ�ْشِرُكـــوا ِبـــه �َشيًْئا }، وقوله :  

 { يَاأيَُّها النَّا�ُص اْعبُُدوا َربَُّكُم الَِّذي 

َخلََقُكـــْم َوالَِّذيَن ِمـــْن َقبِْلُكمْ } .  .  .  

َعلُـــوا هلِلِ  جَتْ اإىل قولـــه :   { َفـــاَل 

نْتُْم تَْعلَُمونَ } .
َ
نَْداًدا َواأ

َ
اأ

2 - ومنهـــا اإخبـــاره �شبحانه اأنه 

خلـــق اخللـــق لعبادتـــه؛ كمـــا يف 

نَّ  قوله تعـــاىل:   { َوَما َخلَْقُت اجْلِ

َواْلإِنْ�َص اإِلَّ ِلَيْعبُُدونِ }.

3 - ومنهـــا اإخبـــاره اأنـــه اأر�شل 

اإىل  بالدعـــوة  الر�شـــل  جميـــع 

عبادتـــه، والنهي عـــن عبادة ما 

�شواه؛ كقوله تعاىل :   { َولََقْد بََعثْنَا 

ِن اُْعبُُدوا اهلل 
َ
ة َر�ُشوًل اأ مَّ

ُ
يِف ُكلِّ اأ

اُغوتَ }  .  َواْجتَِنبُوا الطَّ

علـــى  ال�شتـــدلل  ومنهـــا   -  4

بانفـــراده  الإلهيـــة:  توحيـــد 

وامللـــك  واخللـــق  بالربوبيـــة 

والتدبري؛ كما يف قوله �شبحانه :  

يَُّها النَّا�ُص اْعبُُدوا َربَُّكُم الَّذي 
َ
 { يَاأ

َخلََقُكـــْم َوالَّذيـــَن مـــْن َقبْلُكمْ } ، 

ْم�ِص  وقولـــه :   { ل تَ�ْشُجـــُدوا لل�شَّ

َول ِللَْقَمـــِر َوا�ْشُجـــُدوا هلِل الَّذي 

َخلََقُهـــنَّ } ، وقوله :   { اأَفَمْن يَْخلُُق 

َكَمـــْن ل يَْخلُـــقُ } ، وقوله تعاىل :  

 { َويَْعبُـــُدوَن ِمـــْن ُدوِن اهلل َما َل 

َمَواِت  ِلـــُك لَُهـــْم ِرْزًقا مـــَن ال�شَّ مَيْ

َوالأْر�ِص �َشيًْئا َوَل يَ�ْشتَِطيُعونَ }  . 

علـــى  ال�شتـــدلل  ومنهـــا   -  5

وجوب عبادته �شبحانه، بانفراده 

ب�شفـــات الكمـــال، وانتفاء ذلك 

عـــن اآلهـــة امل�شركـــني؛ كمـــا يف 

قوله تعاىل :   { َفاْعبُْدهُ َوا�ْشَطرِبْ 

ِلِعَباَدِتـــِه َهـــْل تَْعلَُم لَـــُه �َشميًّا } ، 

�ْشنَى  احْلُ �ْشَماءُ 
َ
وقوله :   { َوهلِلِ اْلأ

َفاْدُعوهُ ِبَهـــا } ، وقوله عن خليله 

اإبراهيم عليه ال�شالة وال�شالم ،  

بَـــِت مِلَ 
َ
اإنـــه قـــال لأبيـــه :   { يَـــا اأ

ُر َوَل  تَْعبُُد َمـــا َل يَ�ْشَمُع َوَل يُبْ�شِ

يُْغِنـــي َعنَْك �َشيًْئا } ، وقوله :  { اإِْن 

تَْدُعوُهْم َل يَ�ْشَمُعـــوا ُدَعاَءُكمْ } ، 

وقولـــه :   { َواتََّخَذ َقْوُم ُمو�َشى ِمْن 

بَْعده مْن ُحِليِِّهْم ِعْجاًل َج�َشًدا لَُه 

ُخَواٌر اأمَلْ يََرْوا اأنَُّه َل يُكلُِّمُهْم وَل 

يَْهِديِهْم �َشِبياًل }  . 

لآلهـــة  تعجيـــزه  ومنهـــا   -  6

امل�شركني؛ وبيان �شعفها وفقرها، 

يُ�ْشِرُكـــوَن َما 
َ
كقولـــه تعـــاىل :   { اأ

َل يَْخلُـــُق �َشيًْئـــا َوُهـــْم يُْخلَُقوَن. 

َوَل يَ�ْشتَِطيُعـــوَن لَُهـــْم نَ�ْشًرا َوَل 

وقولـــه  يَنْ�ُشـــُرونَ } ،  نُْف�َشُهـــْم 
َ
اأ

تعاىل :   { ُقِل اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمتُْم 

مـــْن ُدونـــه َفـــاَل مَيْلُكـــوَن َك�ْشَف 

وياًل } ، وقوله  رِّ َعنُْكْم َوَل حَتْ ال�شُّ

يَُّها النَّا�ُص �ُشِرَب َمثٌَل 
َ
تعاىل :   { يَاأ

َفا�ْشتَِمُعـــوا لَـــُه اإِنَّ الَِّذيَن تَْدُعوَن 

ِمْن ُدوِن اهلِل لَْن يَْخلُُقوا ُذبَاًبا َولَِو 

بَاُب  اْجتََمُعوا لَُه َواإِْن يَ�ْشلُبُْهُم الذُّ

�َشيًْئـــا َل يَ�ْشتَنِْقـــُذوهُ ِمنُْه �َشُعَف 

اِلُب َوامْلَْطلُوبُ }  .  الطَّ

7 - ومنهـــا ت�شفيـــه امل�شركـــني 

الذين يعبـــدون غري اهلل تعاىل؛ 

َفتَْعبُُدوَن 
َ
كقولـــه تعاىل :   { َقـــاَل اأ

مـــْن ُدون اهلِل َما َل يَنَْفُعُكْم �َشيًْئا 

فٍّ لَُكْم َوملَا تَْعبُُدوَن 
ُ
ُكْم. اأ َوَل يَ�ُشرُّ

َفـــاَل تَْعِقلُـــونَ } ، 
َ
ِ اأ

َّ
ِمـــْن ُدوِن اهلل

�َشـــلُّ 
َ
اأ تعـــاىل :   { َوَمـــْن  وقولـــه 

ـــْن يَْدُعو مـــْن ُدوِن اهلل َمْن َل  مِمَّ

يَ�ْشتَجيـــُب لَـــُه اإىَِل يَـــْوِم الِْقَياَمِة 

َوُهْم َعْن ُدَعاِئِهْم َغاِفلُون } . 

8 - منهـــا بيان عاقبة امل�شركني 

الذين يعبدون غـــري اهلل، وبيان 

مـــن  مـــع  وماآلهـــم  م�شريهـــم 

عبدوهـــم، حيث تترباأ منهم تلك 

املعبـــودات يف اأحـــرج املواقـــف؛ 

كمـــا يف قوله تعـــاىل :   { َولَْو يََرى 

الَّذيَن َظلَُموا اإْذ يََرْوَن الْعذاَب اأنَّ 

 �َشِديُد 
َ
نَّ اهلل

َ
ةَ هلِلِ َجِميًعا َواأ الُْقوَّ

 الَّذيـــَن اتُِّبُعوا 
َ

اأ ْذ ترََبَّ الَْعـــَذاِب. اإِ

ُوا الَْعَذاَب 
َ
مَن الَِّذيَن اتََّبُعـــوا َوَراأ

�ْشَبـــاُب. َوَقاَل 
َ
َعـــْت ِبِهُم اْلأ َوتََقطَّ

 
َ

اأ ًة َفنَترََبَّ نَّ لَنَا َكرَّ
َ
الَّذيَن اتََّبُعوا لَْو اأ

ءُوا منَّا َكَذِلَك يُريهُم  منُْهْم َكَما ترََبَّ

ْعَمالَُهْم َح�َشَراٍت َعلَيِْهْم َوَما 
َ
اهلل اأ

ُهْم بَخاِرِجنَي مَن النَّاِر} ، وقوله 
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تعاىل :   { َويَـــْوَم الِْقيَاَمِة يْكُفُروَن 

ِب�ِشْرِكُكْم َوَل يُنَبِّئَُك ِمثُْل َخبريٍ } ،

ْن يَْدُعو  �شلُّ ممَّ
َ
وقوله :   {َوَمـــْن اأ

مـــْن ُدوِن اهلل َمـــْن ل يَ�ْشتَِجيـــُب 

لَـــُه اإىَل يَـــْوِم الْقيَاَمة َوُهـــْم َعْن 

ُح�ِشـــَر  َواإَذا  َغافلُـــوَن.  ُدَعائِهـــْم 

ْعـــَداًء َوَكانُوا 
َ
النَّا�ـــُص َكانُوا لَُهْم اأ

بِعَباَدِتِهْم َكاِفِرينَ }.

وقوله تعاىل :   {َويَـــْوَم يَْح�ُشُرُهْم 

َجِميًعا ثُمَّ يَُقوُل للَْماَلئَكة اأَهوؤَُلء 

َقالُـــوا  يَْعبُـــُدوَن.  َكانُـــوا  اإِيَّاُكـــْم 

نَْت َوِليُّنـــا ِمْن ُدونهْم 
َ
�ُشبَْحانَـــَك اأ

ْكرَثُُهْم 
َ
نَّ اأ بَْل َكانُوا يَْعبُـــُدوَن اجْلِ

ِبِهْم ُموؤِْمنُونَ } .

وقولـــه تعـــاىل :   { َواإِْذ َقـــاَل اهلل 

نَْت ُقلَْت 
َ
يَـــا ِعي�َشى ابَْن َمـــْرمَيَ اأاأ

َي اإِلََهنْيِ مْن  ِللنَّا�ِص اتَّخُذويِن َواأمِّ

ُدون اهلل َقاَل �ُشبَْحانََك ما يَُكوُن 

ُقوَل َما لَيْ�َص يل ِبَحقٍّ }.
َ
ْن اأ

َ
يِل اأ

ه �شبحانـــه علـــى  9 - ومنهـــا رداّ

امل�شركني، يف اتخاذهم الو�شائط 

وال�شفعاء بينهم وبني اهلل تعاىل، 

باأن ال�شفاعـــة ملٌك له �شبحانه؛ 

ل تُطلب اإل منه، ول ي�شفع اأحٌد 

عنـــده اإل باإذنـــه، بعد ر�شاه عن 

ِم 
َ
امل�شفوع له؛ قـــال �شبحانه:   { اأ

اتََّخـــُذوا ِمْن ُدوِن اهلل �ُشَفَعاَء ُقْل 

َولَـــْو َكانُوا َل مَيْلُكـــوَن �َشيًْئا َوَل 
َ
اأ

َفاَعُة َجِميًعا  يَْعقلُوَن. ُقْل هلِلِ ال�شَّ

ْر�ِص } .
َ
َماَواِت َواْلأ لَُه ُملُْك ال�شَّ

وقولـــه �شبحانـــه :   { َمـــْن َذا الَِّذي 

ْذِنـــهِ } ، وقوله :   لَّ باإِ يَ�ْشَفُع ِعنْـــَدهُ اإِ

َمَوات َل   { َوَكـــْم ِمـــْن َملَـــك يِف ال�شَّ

تُْغِني �َشَفاَعتُُهـــْم �َشيًْئا اإِل مْن بَْعِد 

ْن يَـــاأَْذَن اهلل مِلَْن يَ�َشاءُ َويَْر�َشى } ؛ 
َ
اأ

فبنياّ �شبحانه يف هـــذه الآيات اأن 

ال�شفاعـــة ملٌك له وحده، ل تُطلب 

اإل منـــه، ول حت�شـــل اإل بعد اإذنه 

لل�شافع، ور�شاه عن امل�شفوع له. 

10 - ومنها: بيانـــه �شبحانه اأن 

هـــوؤلء املعبوديـــن مـــن دونه، ل 

يح�شـــل منهم نفٌع ملـــن عبدهم، 

مـــن جميع الوجـــوه، وَمـــن هذا 

�شاأنـــه ل ي�شلـــح للعبادة، كما يف 

قوله تعاىل :   { ُقـــِل اْدُعوا الَّذيَن 

َزَعْمتُـــْم ِمـــْن ُدوِن اهلِل َل مَيِْلكوَن 

َمَواِت َوَل يف  ٍة يِف ال�شَّ ِمثَْقـــاَل َذرَّ

ْر�ِص َوَما لَُهْم فيهَما ِمْن �شْرٍك 
َ
اْلأ

َوَما لَُه منُْهْم ِمْن ظِهرٍي. َوَل تَنَْفُع 

ِذَن لَهُ } .
َ
َفاَعُة ِعنَْدهُ اإِلَّ مِلَْن اأ ال�شَّ

11 - ومنها: اأنه �شبحانه �شرب 

اأمثلًة كثرية يف القراآن، يت�شح بها 

بطـــالن ال�شرك، مـــن ذلك قوله 

 ِ
َّ

�شبحانـــه :   { َوَمـــْن يُ�ْشـــِرْك ِباهلل

َماِء َفتَْخَطُفُه  َا َخرَّ ِمَن ال�شَّ منَّ
َ
َفَكاأ

يـــُح يِف  ْو تَْهـــِوي ِبـــِه الرِّ
َ
ـــرْيُ اأ الطَّ

َمَكاٍن �َشِحيـــٍق } ؛ ف�شبه �شبحانه 

وارتفاعـــه،  التوحيـــد يف علـــوه 

و�شعته و�شرفـــه بال�شماء، و�شباّه 

تـــارك التوحيـــد بال�شاقـــط من 

�شافلـــني؛  اأ�شفـــل  اإىل  ال�شمـــاء 

لأنـــه �شقـــط مـــن اأوج الإميـــان 

و�شباّـــه  الكفـــر،  ح�شي�ـــص  اإىل 

ال�شياطـــني التي تقلقـــه بالطري 

التي متزق اأع�شاءه، و�شبه هواه 

الـــذي يبعده عن احلـــق، بالريح 

التي ترمي به يف مكان بعيد . 

مثـــال  اهلل  وكقولـــه  { �شـــرب 

رجاًل فيـــه �شـــركاءُ مت�شاك�شون 

ورجاًل �شلًما لرجل َهْل يَ�ْشتَِويَاِن 

َمثاًَل...} .

�شـــركاء  فيـــه  الـــذي  فالعبـــد 

خمتلفون ولي�شـــوا متفقني على 

اأمورهـــم، فكل له مطلـــٌب يريد 

تنفيذه، فـــال حت�شل له الراحة، 

فـــال ي�شتـــوي هو ومن هـــو عبٌد 

خال�ـــص لرجل، يعـــرف مق�شود 

�شيــــده، وحت�شل له الراحــــة.

وغريهـــا مـــن الأمثلـــة الكثـــرية 

يف القـــراآن الكـــرمي، ذكرها اهلل 

�شبحانه لبيـــان بطالن ال�شرك، 

الدنيـــا  يف  امل�شـــرك  وخ�شـــارة 

والآخـــرة . 

وما �شقناه مـــن اأ�شاليب القراآن 

يف الدعـــوة اإىل توحيد الإلهية، 

مـــن  قليـــل  ال�شـــرك،  واإبطـــال 

كثـــري، وما علـــى امل�شلـــم اإل اأْن 

ليجـــد  بتدبـــر،  القـــراآن  يقـــراأ 

اخلـــري الكثري، والأدلـــة املقنعة، 

والرباهني ال�شاطعة، التي تر�شخ 

عقيدة التوحيد يف قلب املوؤمن، 

وتقتلع منه كل �شبهـــة . 

 ن�شـــاأل اهلل تعالــــــى اأن يعلمنـــا 

مـــن كتابه ما جهلنـــا، ويذكــــرنا 

منـــــــه ما ن�شينا، اإنه هو ال�شميع 

العليـــم. 
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»أناتولي«.. 
القائد الروسي الذي 

أصبح مؤذنا

اأثبتت التجـــارب، والتاريخ على امتداد القرون املا�شية، اأن 

الإ�شـــالم �شيل جارف، مل ي�شتطـــع اأحد اأن يقف يف وجهه، 

لكن هذا ال�شيل يحمل معه الرحمة والهدى والطماأنينة، ل 

القتـــل والتدمري. وقوة الإ�شـــالم ذاتية، اأي اأنها موجودة يف 

�شرائعـــه واأحكامه وعقيدته واآدابـــه واأخالقه، ولأنه كذلك، 

فاإنـــه ما من اأحد ميتلك اأدنى درجات الإن�شاف والعتدال 

واخلـــري، اإل ودخـــل يف ركاب هذا الديـــن احلنيف، وحتول 

اإىل داعية له.

هـــذا بال�شبط ما ح�شـــل مع قائد ع�شكـــري رو�شي كبري، 

اعتاد القتل والتدمري، بعد اأن ن�شاأ يف بيئة ملحدة، ل توؤمن 

باإله، ول ب�شريعة، فن�شاأ الرجل كمن ين�شاأ يف الغابة، ل يوؤمن 

اإل مبنطـــق القوة، ول يعرف للقيم الإن�شانية النبيلة معنى، 

ولأنـــه كذلـــك، فقـــد كان �شديد الباأ�ص علـــى كل متدين يف 

بالده رو�شيا، وخا�شة امل�شلمني الذين لقوا منه الويالت.

هذا القائد الذي تعود على البط�ص، هو نف�شه الذي اأ�شبح 

رقيق القلب، ودود الطباع، بعد اأن اهتزاّ قلبه، وربت ن�شائم 

الإميـــان فيـــه عندمـــا تعامل مـــع امل�شلمني الذيـــن يقاتلهم 

وياأ�شرهـــم عن قرب، والتقى بهم وجهـــا لوجه، فراأى منهم 

اآيـــات يف الأخالق والثبات على املبـــداأ والعزمية يف املنهج، 

فما كان منـــه اإل اأن ا�شت�شلم جلاذبية الإ�شالم، وحتول من 

مقاتـــل �شر�ـــص وعنيد اإىل مـــوؤذن يرفع ن�شيـــد التوحيد يف 

املاآذن خم�ص مرات يف اليوم.

�لقائد �لرو�صي هو �جلر�ل »�أناتويل �أندربوت�س«.

ولد »اأناتويل« يف »باكو« يف جمهورية اأذربيجان، وكان يكره 

امل�شلمـــني اأ�شـــد الكره، فهـــو اأحد القـــادة الرو�ص املالحدة 

الكبار، الذين حاربـــوا امل�شلمني واملجاهدين يف اأفغان�شتان 

وا�شت�شهد على يده كثري منهم.

)129( ــ نوفمبـر 2013 ــ ذي احلجــة 521434

اإلخالص في العمل

“اإن اهلل يحب اإذا عمل اأحدكم عمال اأن يتقنه” 
انطالقـــا مـــن هذه املقولة نـــدرك جيدا مـــدى التقدير 

والأهميـــة لقيمة العمل يف الإ�شالم حيث يعتربها مبداأ 

اإن�شانيـــا حيويـــا وحموريـــا يف حياة النا�ـــص، ويف كيفية 

تعامل اأفـــراد املجتمع فيما بينهـــم، لأن ال�شخ�ص الذي 

يتعـــب ويحر�ـــص على تقـــدمي عمل متقن، هـــو �شخ�ص 

يحـــرتم نف�شه وين�شـــد اإر�شـــاء �شمـــريه بالإ�شافة اإىل 

الهـــدف الأهم وهو اإر�شـــاء اخلالق عز وجل الذي حثنا 

علـــى اإتقـــان العمل، وهي �شفة يحـــب اأن يراها اهلل يف 

عبده �شواء كان العمل بالفكر اأو بال�شاعد، فقيمة العمل 

عنـــد اهلل مهمـــة وعظيمة، وهـــي قيمـــة اإن�شانية تورث 

وتدر�ـــص وتلقن لالأجيـــال لأن يف اإتقان العمل كثريا من 

القيـــم النبيلة، حيث اإن تقدمي العمـــل بال�شورة الالئقة 

واحل�شنة يوؤ�ش�ص ملجتمع راق ومتح�شر وواع، مهما �شغر 

هــــــذا العمل اأو كبــــر، وذلك جت�شيــدا لقول اهلل تعاىل 

{َوُقِل اْعَملُواْ َف�َشرَيَى اهللُ َعَملَُكْم َوَر�ُشولُُه َواملُوؤْمنُوَن}.

ولعمري فاإن هـــذه الآية القراآنية هي جت�شيد وتلخي�ص 

لـــكل املعاين ال�شامية التي يحملهـــا مبداأ احرتام العمل 

كقيمـــة اإن�شانية نبيلـــة اخت�شها اهلل بدرجـــة عالية من 

الأهميـــة، واأعلى منزلة النا�ص الذين يتعبون ويجاهدون 

يف �شبيـــل تقـــدمي، واإخـــراج اأعمالهم يف �شـــورة متقنة 

وح�شنـــة، واأنزلهـــم منزلـــة خا�شة وبواأهـــم املكانة التي 

ي�شتحقونهـــا، وذلك ملا لقيمـــة احرتام واإتقان العمل من 

عرب نافعة للمجتمع، ذلك ملدى تاأثريها على اأخالقيات 

النا�ص يف التعامل اليومي ويف التعاطي مع ال�شاأن العام، 

حيـــث ي�شيـــع الإن�شان الـــذي يحر�ص علـــى اإتقان عمله 

�شلـــوكات ح�شنة وثقافـــة واعية وم�شوؤولة بـــني النا�ص، 

تدفـــع لبناء عقول خالقـــة توؤ�ش�ص لبناء ن�شيج جمتمعي 

حم�شن من بع�ص ال�شلـــوكات الهابطة وغري املح�شوبة، 

لذلـــك اإذا اأردنـــا اأن نبنـــي  جمتمعا متقدمـــا وم�شوؤول 

فالبـــد اأن نربيـــه علـــى مفهـــوم وعقلية احـــرتام العمل 

لت�شبـــح ثقافة وحمركا جلميـــع ح�شا�شيات املجتمع يف 

كل املجالت ذات ال�شلة بحياتنا اليومية. 

حممد ��صعيدة



مل يكـــن يوؤمن باأي دين علـــى الإطالق، كان 

ملحـــدا �شديـــد التع�شـــب �شـــد الإ�شـــالم، 

لدرجـــة اأنـــه كان يحقد علـــى كل م�شلم يراه 

مبجرد النظر. مل يكن يبحث عن اليقني ومل 

يكـــن ي�شك يف اأفـــكاره، اإىل اأن جاء نقله اإىل 

منطقـــة »جـــالل اأباد« ليكون قائـــدا للقوات 

الرو�شيـــة، وهنـــاك يبـــداأ ف�شـــل جديد من 

حياتـــه، ف�شل خمتلف عمـــا �شبق، مثاّل ثورة 

جذريـــة يف نظرته لالأمور بكل معنى الكلمة، 

وهاهو يتحدث عـــن جتربته منذ بداأ مهمته 

يف تلكم املدينة:

كان هديف ت�شفية القوات امل�شلمة املجاهدة، 

فكنـــت اأعامل اأ�شراهم بق�شوة �شديدة واأقتل 

منهم مـــا ا�شتطعت. لقـــد قاتلناهم باأحدث 

الأ�شلحـــة والو�شائـــل احلديثـــة، وقذفناهم 

من اجلـــو والـــرب، والغريب اأنهـــم مل يكونوا 

ميلكون �شـــوى البنادق التي ل ت�شطاد حتى 

الغـــزلن. وخـــالل تلـــك احلروب كنـــت اأرى 

جنودي يفرون اأمامهـــم، وكان ذلك �شببا يف 

بـــدء ت�شـــرب ال�شـــك اإىل نف�شـــي، ال�شك يف 

حقيقـــة ما نحـــن عليه، وعندهـــا طلبت من 

جنـــودي اأن ياأتوا يل ببع�ـــص الأ�شرى الذين 

يتكلمون الرو�شية كي اأطلع على هوؤلء القوم 

عن قرب، والالفت اأن هوؤلء الأ�شرى، كانوا 

م�شغولني بالدعـــوة اإىل الإ�شالم، حتى وهم 

يف اأ�شرهـــم، وبالفعل دعوين اإىل دخول هذا 

الدين رغم اأنهـــم م�شاجني عندي، ويف هذا 

املنـــاخ بـــداأت تتبدل نظرتي جتـــاه الإ�شالم، 

وبـــداأت اأقـــراأ عن جميـــع الديانـــات اإىل اأن 

اتخـــذت القرار الـــذي عار�شني عليه جميع 

اأ�شدقائي وهو اإعالن اإ�شالمي .

اأمـــام  و�شمـــدت  عليـــه  �شممـــت  ولكننـــي 

حماولتهـــم لإقناعي بغري الإ�شالم. ودعوت 

اأ�شرتـــي اإىل الإ�شـــالم، و قـــد هداهـــم اهلل 

�شبحانـــه وتعـــاىل، فاأ�شلمت زوجتـــي وابني 

وابنتي وقـــررت اأن اأدعو اإىل اهلل واأ�شبحت 

موؤذنـــا لعـــل اهلل يغفـــر يل ويتـــوب علي ما 

قدمت من ذنوب. 

�مل�صـــدر: كتـاب »عــــادو� �إىل �لفطــــرة«.
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م�صاهري �هتدو�

انبهر »أناتولي« 
باألسرى المسلمين 

إلنشغالهم 
بالدعوة وهم في 

األسر



اأوىل الإ�شـــالم كبار ال�شن وذوي 

اخلـــربة  واأ�شحـــاب  احلكمـــة 

اهتمامـــا كبـــريا، وذلـــك ملا لهم 

من التقدم يف الإ�شالم، واحلنكة 

يف الأمـــور، وملا يتحلى به الكبري 

عادة من الرزانة والوقار، وعدم 

التعجـــل يف الأمـــور والتهـــور يف 

الت�شرفـــات كما هـــو احلال يف 

ال�شباب اإجمال.

فعـــن عمرو بن �شعيـــب عن اأبيه 

عن جده ر�شـــي اهلل عنهم قال: 

قال الر�شول ]: (لي�ص منا من 

ل يرحـــم �شغرينـــا ويعرف حق 

كبرينـــا) »رواه الرتمذي«، وقال: 

»قـــال بع�ـــص اأهل العلـــم: معنى 

قـــول النبـــي ]: »لي�ـــص منـــا« 

يقـــول: لي�ص من �شنتنا، لي�ص من 

اأدبنا«.

وعن عبادة بـــن ال�شامت ر�شي 

 [ اهلل  ر�شـــول  اأن  عنـــه  اهلل 

قـــال :   ( لي�ـــص مـــن اأمتـــي من مل 

يجـــل كبرينـــا ويرحـــم �شغرينا 

ويعرف لعاملنا حقه ) » رواه اأحمد 

والطرباين واإ�شناده ح�شن« . 

�ْشَعريِّ ر�شي 
َ
وعن اأبي ُمو�َشى اْلأ

اهلل عنـــه: َقـــاَل َر�ُشوُل اهلِل ]: 

(اإِنَّ ِمـــْن اإْجـــاَلِل اهلل: اإِْكَراَم ِذي 

ال�شيَْبـــِة املُ�ْشِلـــِم، َوَحامل الُْقْراآن 

ايِف َعنُْه،  َغـــرْي الَْغايِل ِفيـــه َواجْلَ

لَْطـــاِن امْلق�شِط)  َواإِْكـــَراَم ِذي ال�شُّ

»رواه اأبـــوداود« وح�شنـــه ال�شيخ 

الألباين يف »�شحيح اأبي داود«. 

ومعنـــى قولـــه: (اإِنَّ ِمـــن اإجالِل 

وتعظيمـــه.  تبجيلـــه  اأي:  اهلل) 

ومعنى قوله: (اإكرام ذي ال�شيبة 

ال�شيـــخ  تعظيـــم  اأي:  امل�شلـــم) 

الكبـــري يف الإ�شالم، بتوقريه يف 

املجال�ص، والرفـــق به، وال�شفقة 

عليـــه، ونحو ذلـــك، كل هذا ِمن 

كمـــاِل تعظيم اهلل، حلرمته عند 

اهلل.

قـــال ابن زيـــن الديـــن: »اأي من 

اأكرم ذا ال�شيبـــة وحامل القراآن 

فقد اأجلاّه هلل تعاىل، اأو اأجلاّ هو 

اهلل تعـــاىل، واإمنـــا كان ذلك من 

اإجـــالل اهلل لكـــون الأول عبـــدا 

قدمي العهد يف الطاعة، والثاين 

قـــد اأدرج بـــني جنبيـــه الوحـــي 

الهادي اإىل احلق«.

وقـــال طاو�ـــص: »من ال�شنـــة اأن 

يوقر اأربعة: العامل، وذو ال�شيبة، 

وال�شلطــــــان، والوالـــــد«، قــــال 

البغوي معقبا: »قلت: اإذا اجتمع 

قـــوم فالأمري اأولهـــم بالتقدمي، 

ثـــم العـــامل، ثـــم اأكربهـــم �شنا، 

ول ينبغـــي للعـــامل اأن يتقدم اأباه 

واأخـــاه الأكـــرب ملا عليـــه من حق 

الوالد والأخ الأكرب«.

الأ�شـــوة   [ النبـــي  كان  وقـــد 

احل�شنـــة يف هـــذا البـــاب، فعن 

اأ�شماء َقالَْت: مَلَّا َدَخَل َر�ُشوُل اهلل 

ـــَة -عام الفتـــح-، َوَدَخل  ] َمكَّ
ِبيِه، يَُعوُدهُ 

َ
بُوبَْكر باأ

َ
تَاهُ اأ

َ
املَ�ْشجَد، اأ

ا َراآهُ َر�ُشــوُل اهلل ]، َقــــاَل:  َفلَمَّ

(َهالَّ تَرْكَت ال�شيَْخ يف بَيْتِه َحتَّى 

بُوبَْكر: 
َ
اأكوَن اأنَا اآتيه فيه). َقال اأ

يَـــا َر�ُشـــوَل اهلل، ُهـــَو اأَحـــق اأْن 

نَْت 
َ
مَيْ�ِشَي اإِلَيَْك مـــْن اأْن مَت�شَي اأ

ْجلَ�َشُه بنَْي يََديِْه، ثمَّ 
َ
اإلَيْه، َقاَل: َفاأ

َم�َشــــــَح �َشـــْدَرهُ، ثُمَّ َقـــــاَل لَـــــُه: 

�ْشِلْم)، فاأ�ْشلَم. »اأخرجه الإمام 
َ
(اأ

اأحمد«.

وعـــن عائ�شـــة ر�شـــي اهلل عنها 

قالـــت: كان ] ي�شـــن وعنـــده 

»اأن  اإليـــه:  وحـــي 
ُ
فاأ رجـــالن، 

اأعط ال�شـــواك اأكربهما«. وعن 

عبداهلل بن كعـــب: »كان ] اإذا 

ا�شن اأعطـــى ال�شـــواك الأكرب، 

واإذا �شـــرب اأعطـــى الـــذي عـــن 

ميينه«.

قال ابـــن بطال: »فيـــه تقدمي ذي 

ال�شـــن يف ال�شـــواك، ويلتحـــق بـــه 

الطعام وال�شراب وامل�شي والكالم، 

ومن ثَم كل وجوه الإكرام«.

وقال النبي ]: (اأراين يف املنام 

اأت�شوك ب�شواك، فجاءين رجالن 

اأحدهما اأكرب من الآخر، فناولت 

ال�شـــواك الأ�شغـــر منهما، فقيل 

يل: كباّــــر، فدفعتـــه اإىل الأكـــرب 

منهما) »متفق عليه«.

(اأمـــرين   :[ النبـــي  وقـــال 

الأكابـــر)  اأقـــدم  اأن  جربيـــل 

»�شححه الألبـــاين يف ال�شل�شلة 

ال�شحيحة«.

فهذه بع�ـــص الأدلة ال�شرعية يف 

تقـــدمي الكبـــري وامل�شن يف وجوه 

الإكرام عامة، قال ابن عبدالرب: 

»مـــن اأدب املواكلة واملجال�شة اأن 

الرجـــل اإذا اأكل اأو �شـــرب، ناول 

ف�شله الذي على ميينه كائنا من 

وكان  مف�شـــول،  كان  واإن  كان، 

علـــى ي�شـــاره فا�شـــال، وتقدمي 

الأكرب ينزل على تقدمي ال�شراب 

والطعام ابتداًء، ثم يليه من كان 

على ميينه. ويتقوى هذا بحديث 

ابـــن عبا�ـــص ر�شـــي اهلل عنهما 

الـــذي قال فيه: (كان ر�شول اهلل 

] اإذا �شقى قال: ابداأوا بالكبري) 
اأبويعلى«، وقال احلافظ  »اأخرجه 

يف الفتح: �شنده قوي.

يف  الكبـــري  توقـــري  ويتجلـــــى 

اأوىل  فهـــو  العمليـــة؛  الأحـــوال 

ِبي ُهَريَْرةَ 
َ
بال�شالم عليــــه فَعْن اأ

ر�شـــــــي اهلل عنـــه اأن النبياّ ] 

غرُي َعلَى الْكبرِي،  َقاَل: (يُ�َشلُِّم ال�شَّ

َواملَارُّ َعلَى الَقاِعِد، َوالَْقِليُل َعلَى 

الَْكِثـــرِي) »متفـــق عليه«، قال ابن 

حجـــر مبينـــا احلكمـــة يف هذا 

الرتتيب: »ت�شليم ال�شغري لأجل 

حـــق الكبـــري؛ لأنه اأمـــر بتوقريه 

والتوا�شع له«.

بالبـــدء  اأوىل  الكبـــري  اأن  كمـــا 

بالـــكالم من غريه، فَعْن َرافِع بن 

ن 
َ
بـــي َحثَْمة اأ

َ
َخديـــج َو�َشْهِل بِْن اأ

يِّ�َشَة بَْن  َعبَْداهلل بَْن �َشْهـــل َوحُمَ

َقا يِف  تََيـــا َخيْـــرَبَ َفتََفرَّ
َ
َم�ْشُعـــود اأ

البركة مع 
أكابركــم
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مفاهيم دعوية

د. وليد خالد �لربيع

اأ�شتاذ ال�شريعة - جامعة الكويت

حكمة الشيوخ 
ووقار الكبار 
تؤثر في 
اندفاع الشباب 
وحماسهم



النَّْخلِ، َفُقِتَل َعبْـــُداهلِل بُْن �َشْهٍل 

ْحَمِن بْـــُن �َشْهٍل  َفَجـــاَء َعبْـــُد الرَّ

يِّ�َشُة ابْنَا َم�ْشُعوٍد  َوُحَويِّ�َشُة َوحُمَ

ْمِر 
َ

اإِىَل النَِّبـــيِّ ] َفتََكلَُّمـــوا يِف اأ

ْحَمـــِن   َعبُْدالرَّ
َ
�َشاِحِبِهـــم،ْ َفَبـــَداأ

�ْشَغـــَر الَْقـــْوِم، َفَقـــاَل لَـــُه 
َ
َوَكاَن اأ

ْ الُْكرَب) »احلديث  النَِّبيُّ ]: (َكربِّ

متفق عليه«.

قـــال النـــووي: »ويف هذا ف�شيلة 

ال�شن عند الت�شاوي يف الف�شائل 

ولهـــذا نظائر؛ فاإنه يقدم بها يف 

الإمامة، ويف وليـــة النكاح ندبا 

وغري ذلك«.

وقـــال ابن حجر: »املراد الأكرب يف 

ال�شن اإذا وقع الت�شاوي يف الف�شل 

واإل يقدم الفا�شل يف الفقه والعلم 

اإذا عار�شه ال�شن«.

وانظر اإىل اأدب ال�شحابة الكرام 

مع الكبار واحرتامهم، فقد روى 

ال�شيخان عـــن اأبي �شعيد ر�شي 

اهلل عنـــه قال: »لقـــد كنت على 

] غالمـــا  ر�شـــول اهلل  عهـــد 

فكنت اأحفـــظ عنه، فما مينعني 

مـــن القـــول اإل اأن هاهنا رجال 

هم اأ�شن مني«.

وقـــال ابن عمر قـــراأ ر�شول اهلل 

] قولـــه تعاىل: {�َشـــَرَب اهلل 
َمثاًَل َكِلَمًة َطيَِّبًة} فقال: »اأتدرون 

ما هي؟« قال ابن عمر: مل يخف 

علي اأنهـــا النخلـــة، فمنعني من 

الكالم مكان �شني، فقال ر�شول 

النخلـــة) »رواه  ]: (هـــي  اهلل 

البزار« واأ�شله يف البخاري، قال 

ابـــن حجر: »وفيه توقري الكبري، 

وتقـــدمي ال�شغري اأبـــاه يف القول 

واأنه ل يبادره مبا فهمه واإن ظن 

اأنه ال�شواب«.

وعـــن ابـــن عبا�ـــص ر�شـــي اهلل 

عنهمـــا، اأن ر�شول اهلل ] قال: 

(الربكـــة مع اأكابركـــم) »اأخرجه 

و�شححـــه  والبيهقـــي  احلاكـــم 

ال�شيخ الألباين«.

قـــال املنـــاوي يف في�ـــص القدير 

مبينـــا معنى قولـــه: »الربكة مع 

لالأمـــور  املجربـــني  اأكابركـــم«، 

املحافظني علـــى تكثري الأجور، 

براأيهـــم  لتقتـــدوا  فجال�شوهـــم 

وتهتـــدوا بهديهـــم، اأو املراد من 

لـــه من�شب العلم واإن �شغر �شنه 

فيجب اإجاللهـــم حفظا حلرمة 

�شبحانـــه  احلــــق  منحهـــم  مـــا 

وتعـــاىل، وقـال �شـــارح ال�شهاب: 

هـذا حـــث على طلـب الربكة يف 

الأمور والتبحبــــح يف احلاجات 

مبراجعـــة الأكابر ملـــا خ�شوا به 

من �شبق الوجـود وجتربة الأمور 

و�شـالـــف عبـــادة املعبـــود قــــال 

تعاىل: {َقاَل َكِبرُيُهْم}، وكان يف 

يد امل�شطفـــى ] �شواك فاأراد 

اأن يعطيه بع�ص من ح�شر فقـال 

جربيل \: كرب كرب، فاأعطـاه 

الأكـــرب، وقـــد يكـــون الكبري يف 

العلـــم اأو الديـــن فيقدم على من 

هو اأ�شن منه. اهـ.

يوؤيـــد هـــذا قولـــه ]: (اإن من 

يلتم�ـــص  اأن  ال�شاعـــة  اأ�شـــراط 

العلـــم عند الأ�شاغـــر) »اأخرجه 

الطرباين و�شححه الألباين«.

وعـــن ابـــن م�شعـــود، ر�شي اهلل 

عنـــه: »ل يزال النا�ـــص بخري ما 

اأخذوا العلم عن اأكابرهم ، وعن 

اأمنائهم وعلمائهـــم، فاإذا اأخذوا 

من �شغارهم و�شرارهم هلكوا«.

فاملطلـــوب من امل�شلـــم اأن يلجم 

حما�ص ال�شباب بحكمة ال�شيوخ، 

واأن يقيـــد اندفاع ال�شباب بوقار 

الكبـــار، فالغـــرية الدينيـــة بـــال 

حكمة تهور مذموم، وال�شتعجال 

يف الأمـــور قبـــل ا�شت�شـــارة ذوي 

بـــاب  يفتـــح  واحلكمـــة  العلـــم 

املهالك، ويوقع الإن�شان يف الزلل 

والندامـــة، والواقع خري �شاهد، 

وباهلل التوفيق.  
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كلمة معروف بدون حروف

ـــا يف القلب من بهجـــة و�شرور،  ة عماّ حركـــة لطيفـــة وجميلة، معـــربِّ

تْظهـــر على الوجـــه فتِزيده ن�ْشرًة وبهاء، ل �شـــيء يعادلها، فهي �شر 

مـــن اأ�شرار اجلاذبيـــة وطريق خمت�شر للتجاذب بـــني القلوب، ورمز 

لل�شحة ال�شليمة.

د الدعوي، هي التي مَتيَّز بها النبيُّ  البت�شامة ال�شاِدقة، ذات املق�شِ

ِحك”،  ـــم وال�شَّ ]، فقـــد بَـــوَّب البخـــاريُّ يف �شحيحه: “باب التب�شُّ
 ، وذَكـــر الإمـــام م�شِلٌم يف �شحيحـــه اأحاديَث بوَّب لها الإمـــاُم النوويُّ

مه وُح�ْشن ع�شرته”. فقال يف كتاب الف�شائل: “باب تب�شُّ

لالبت�شامـــة تاأثرُيها الكبري يف ال�شخ�ص الذي يَبْت�ِشم، ويف الآَخرين؛ 

ثبتِت التجارب العلمية ذلك، فقـــد اأثبتت درا�شة قام بها عدٌد 
َ
فقـــد اأ

ِمـــن علماء النف�ـــص والجتمـــاع الأمريكيِّني اأنَّ البت�شامـــة �شبٌب من 

اأ�شباب النجاح وال�شعادة؛ حيث تبنيَّ اأنَّ ال�شخ�ص الذي يبت�ِشم دائًما 

هـــو اأكرُث الأ�شخا�ص جاذبيًة وقدرًة علـــى اإقناِع النا�ص، وهو اأكرُثهم 

ِثقًة بنف�شه.

اإنَّ البت�شامـــَة لتفعل يف املدعوِّ -اأحياًنا- ما ل يفعله األُْف ِكتاب، ول 

األْـــف ِخطاب؛ فعـــن عمرو بن العا�ص -ر�شـــي اهلل عنه- قال: “كان 

ر�شـــوُل اهلل ] يُقِبل بوجِهه وحديثه على اأ�شرِّ القوم يتاألَّفهم بذلك، 

، حتى ظننُت اأين خرُي القوم، فقلُت:  فكان يُقِبل بوجهه وحديثه عليَّ

يـــا ر�شوَل اهلل، اأنا خـــرٌي اأو اأبوبكر؟ قال: “اأبوبكر”، فقلت: يا ر�شوَل 

اهلل، اأنـــا خـــرٌي اأو عمر؟ قال: “عمر”، فقلت: يا ر�شوَل اهلل، اأنا خرٌي 

ا �شاألُت ر�شـــوَل اهلل ] ف�َشَدقني،  اأو عثمـــان؟ قـــال: “عثمان”، فلمَّ

فلوددُت اأين مل اأُكْن �شاألتُه”.

ع الدنيا ] يبت�ِشم، يقول اأن�ص ر�شي اهلل عنه:  “بَينما  بـــل وهـــو يُودِّ

امل�شِلمـــون يف �شالِة الَفْجر ِمن يوم الثنـــني، واأبوبكر يُ�شلِّي بهم، مل 

يفجاأْهـــم اإل ر�شـــوُل اهلل ] قد ك�َشف �ِشرَت ُحجـــرة عائ�شة، فنَظر 

م يَ�ْشَحك. اإليهم وُهم يف �شفوِف ال�شالة، ثم تب�شَّ

، وَجب اأن تكون البت�شامة �شالَح الداعية اإىل اهلل -تعاىل-  وِمـــن ثَمَّ

. فقد كان ال�شيُخ ابن عثيمني  ، وال�شاِحب الذي ل مُيَلُّ الـــذي ل يَُفلُّ

ًها اإىل امل�شجد،  -رحمه اهلل- خارًجا ِمن البيت، وبيده املبَْخرة، متوجِّ

واإذا باأحـــِد ال�شبـــاب الطائ�شني يقـــُرب ِمن ال�شيخ ويقـــول: يا �شيخ، 

ل يا ولَدي”،  مُمكـــن اأولِّع ال�شيجارة؟ فقال له ال�شيخ مبت�ِشًما: “تف�شَّ

فاأ�ْشبـــح هـــذا ال�شابُّ -بعـــَد ذلك وب�شبِب هذا املوقـــف- واحًدا ِمن 

 الدنيا، 
َ
طلبـــة ال�شيـــخ املالزمني له! هذا ال�شيـــخ اجلليل الذي مـــالأ

كانـــت البت�شامـــُة ل تُفارقه، والدعابُة ل تُخطئه، بل كانِت �شبيلَه يف 

الدعوة اإىل اهلل.

اَء اإىل هذه البت�شامـــة احلانية، وهذه  فمـــا اأحوَجنـــا والدعاة والُقـــرَّ

الأ�شارير اجلاذبة، الدالَّة على التوا�ُشِع املوؤدِّي اإىل الَقبول والرتياح! 

جرب �شحر البت�شامة عندما تقابل بع�ص العمالة لرتى اأثر البت�شامة 

يف ذلك. 

د. وفـاء بنت نا�صـر �لعجمي

كلية العلوم الجتماعية - جامعة الإمام حممد بن �شعود الإ�شالمية

دعوتنـــــــا



ثالث خطوات مثبتة طبيا لتقليل اإلصابة بسرطان البروستاتة

»السكر« يساهم في رفع الكوليسترول
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ي�شيـــب �شرطان الربو�شتاتة حوايل 200 األف �شخ�ص جديد �شنويا 

يف الوليـــات املتحـــدة. الكثـــري من هذه احلالت ميكـــن جتنبها من 

الن�شائح التالية:خـــالل خطـــوات ب�شيطـــة ممكنة. اإذا كنـــت عر�شـــة لالإ�شابة، اتبع 

�أوًل: تنـــاول غذاءً �شحيا: اجعـــل م�شدر الكربوهيدرات يف طعامك 

من اخلبز الأ�شمر والأرز الأ�شمر والبقوليات، وجتنب ال�شكر والقمح 

الأبي�ـــص (يف اخلبـــز واملعجنـــات)، واأكرث مـــن ال�شلطـــة واخل�شار، 

خ�شو�شـــا اخل�شـــار الورقية، واأكرث مـــن الطماطـــم، وعليك تقليل 

�شلمون – �شردين).منتجات الألبـــان. واأكرث من ال�شمك، خ�شو�شا ال�شغري (ماكريل – 

ـــــــا: تاأكد من تناولك ما حتتاج من الفيتامينات واملعادن، يف حال  ثانًي

وجود نق�ص يف اأحدها، مثال فيتامني د اأو فيتامني بي 12، اأو اليود، 

قم بتعوي�شه من خالل املكمالت الغذائية. كذلك تاأكد من ح�شولك 

على اأوميجا 3 وفيتامني اإي ب�شكل كايف.

ثالًثا: قم بالريا�شة وتوقف عن التدخني! عليك 

ممار�شة ما ل يقل عن ثلث اإىل ن�شف �شاعة 

مـــن الريا�شة التي تو�شلـــك اإىل التنف�ص 

مرات بالأ�شبوع. ال�شريع والتعرق، عليك تكرار ذلك 5 

�صحتك بالدنيا
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»5« نصائح لم تسمعها من قبل عن اإلمساك 
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الداعيـــة احلكيـــم هو الذي يدر�ـــص الواقع، 

واأحوال النا�ـــص، ومعتقداتهم، وينزل النا�ص 

منازلهـــم، ثـــم يدعوهـــم على قـــدر عقولهم 

واأفهامهم وطبائعهـــم واأخالقهم وم�شتواهم 

العلمي والجتماعـــي، والو�شائل التي يوؤتون 

مـــن جهتهـــا، ولهذا قال علي بـــن اأبي طالب 

-ر�شـــي اهلل عنـــه-: »حدثـــوا النا�ـــص مبـــا 

 ور�شوله«.
َّ

يعرفون، اأحتبون اأن يكذب اهلل

الكتاب عبارة عن ر�شالة خمت�شرة يف »كيفية 

 تعاىل« مق�شمة اإىل 
َّ

دعـــوة امللحدين اإىل اهلل

خم�شـــة مباحث، يتناول فيها الكاتب باإيجاز 

الأ�شاليـــب والطـــرق يف كيفيـــة دعوتهم اإىل 

 تعاىل.
َّ

اهلل

يتطـــرق الكاتـــب يف املبحـــث الأول ملفهـــوم 

»امللحدين«، بالقـــول: اإنهم من اأنكروا وجود 

رب خالـــق لهذا الكـــون، مت�شرف فيه، يدبر 

اأمره بعلمه وحكمته، ويجري اأحداثه باإرادته 

وقدرتـــه، واعتبـــار الكـــون اأو مادتـــه الأوىل 

اأزليـــة، واعتبار تغرياته قد متت بامل�شادفة، 

اأو مبقت�شى طبيعة املادة وقوانينها، واعتبار 

احليـــاة –وما ت�شتتبع مـــن �شعور وفكر حتى 

قمتهـــا الإن�شـــان– مـــن اأثر التطـــور الذاتي 

للمادة.

وي�شتعر�ص يف املبحث الثاين الأدلة الفطرية 

على وجود اهلل �شبحانه وتعاىل، حيث اأخرب 

 �شبحانـــه وتعاىل اأنه ا�شتخرج ذرية بني 
َّ

اهلل

اآدم مـــن اأ�شالبهم �شاهدين على اأنف�شهم اأن 

 ربهـــم ومليكهم واأنـــه ل اإله اإل هو {َواإِْذ 
َّ

اهلل

خَذ َربَُّك من بَِنـــي اآَدَم ِمن ُظُهوِرهْم ُذريَّتَُهْم 
َ
اأ

لَ�ْشُت ِبَربِّكْم َقالواْ 
َ
�ْشَهَدُهْم َعلَـــى اأنُف�ِشِهْم اأ

َ
َواأ

بَلَـــى �َشِهْدنَـــا}، ويقول ]: »مـــا من مولود 

اإل يولـــد على الفطـــرة، فاأبـــواه يُهوِّدانه، اأو 

�شانه«، ثم يبني اأن الفطرة  رانه، اأو ميجِّ ين�شِّ

مقت�شيـــة ملعرفـــة ديـــن الإ�شـــالم وحمبتـــه، 

وقبوله واإرادته للحق، واإقراره بالربوبية.

ويقـــدم يف الف�شل الثالـــث الرباهني والأدلة 

العقليـــة على وجـــود اهلل �شبحانـــه وتعاىل، 

مبينـــا اأن هنـــاك عـــدة م�شالـــك يف هـــذا 

اخل�شو�ـــص تقودنـــا اإليـــه �شبحانـــه، منهـــا 

التق�شيم العقلي احلكيم، واأن العدم ل يخلق 

�شيئـــا، والطبيعـــة ال�شمـــاء ل متلـــك قدرة، 

وفاقد ال�شيء ل يعطيـــه، وال�شدفة العمياء 

ل متلك حياة، واملناظرات العقلية احلكيمة، 

ومبـــداأ ال�شببيـــة، والتفكـــر يف امل�شنوع يدل 

على بع�ص �شفات ال�شانع.

يبني الكاتب يف الف�شل الرابع الأدلة احل�شية 

امل�شاهدة علـــى وجود اهلل تعاىل، وهي على 

 –تعاىل– للدعوات 
َّ

نوعني، الأول: اإجابة اهلل

معجـــزات  والثـــاين:  الأوقـــات،  جميـــع  يف 

الأنبيـــاء احل�شيـــة، وهـــي اآيـــات يُ�شاهدها 

النا�ـــص اأو ي�شمعـــون بهـــا، وهي مـــن اأعظم 

الرباهني القاطعة على وجود مر�شلهم؛ لأنها 

 
َّ

اأمـــور خارجة عن نطاق الب�شر، يجريها اهلل

–تعاىل- تاأييدا لر�شله، ون�شرا لهم.
اأمـــا الف�شـــل الأخـــري فيختتم فيـــه الكاتب 

ببيـــان الأدلـــة ال�شرعيـــة علـــى وجـــود اهلل 

�شبحانـــه وتعـــاىل، وهـــي جتمع بـــني الأدلة 

النقليـــة والعقليـــة، وهـــي من اأعظـــم الأدلة 

 –تعـــاىل– والإميان 
َّ

التـــي تهدي ملعرفة اهلل

بـــه،  وتبعـــث املهتدي بهـــا اإىل العمل املزكاّي 

للنف�ـــص، واملهيـــئ لـــه اإىل �شعـــادة الدارين، 

بخالف الهداية العقلية وحدها، فاإنها –واإن 

اأنقـــذت �شاحبها من القلق النف�شي واحلرية 

الفكريـــة– ل تزكِّي نف�شه، ول تُقوِّم اأخالقه، 

ول تهيئـــه ل�شعادة الداريـــن، ول تُخرجه من 

دائـــرة الكفر حتـــى يوؤمن بالأدلـــة ال�شرعية 

ويعمل مبقت�شاها.

 هو 
َّ

والكتـــب ال�شماويـــة كلها تنطق بـــاأن اهلل

اخلالـــق لكل �شـــيء، امل�شتحق للعبـــادة، وما 

جاءبه القراآن الكرمي يف هذا ال�شدد نوعان: 

الأول خـــرب اهلل ال�شـــادق، فمـــا اأخـــرب اهلل 

–تعاىل– به، اأو اأخرب به ر�شوله ] فهو حق 
و�شـــدق، ول ميكـــن اأن يكـــون يف ذلك �شيء 

ُمناق�ـــص لدليـــل عقلي ول �شمعـــي، والثاين 

ب�شـــرب الأمثال، وبيان الأدلة العقلية الدالة 

على املطلوب. 

كيفية دعوة الملحدين
ه تعالى   إلى اللَّ

في ضوء الكتاب والسنة
كيفية دعوة امللحدين اإىل اهلل تعاىل يف �شوء الكتاب وال�شنة�لكتـاب:

د. �شعيد بن علي بن وهف القحطاين�ملوؤلف:

37 �شفحة من القطع الو�شطعدد �ل�صفحات:

التحريرعــــر�س:

موؤ�ش�شة اجلري�ص– ال�شعودية–1425م�لنا�صر:
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ح�صاد �لكتب

الفطرة تقتضي معرفة 
اإلسالم ومحبته وقبوله 

وإقراره بالربوبية



اأعـــرُف اأنَك واجٌم مـــن هول ما 

ترى من مقاطع البوؤ�ص وال�شقاء، 

و�شـــوِر املعانـــاة والت�شريد، التي 

تبثاّها وكالت الأنباء ليل نهار!

اأدرُك اأنك مل تزل م�شغول البال 

فت  باأم�شـــك احلزين الذي ت�شراّ

به اأغـــواُل القدر، ونابته خطوب 

الدهـــر، فاأ�شبحَت منهَك الروح 

واجل�شد!

اأعلم اأناّ عقلك يُربكه و�شع يومك 

القلـــق، الـــذي يطحنُـــك برحى 

الأحـــداث  وتقلباّـــات  املفاجـــاآت 

وزوابع الِغــرَي!

اأ�شاركك هماّ »غدك املبهم« الذي 

اتخذته و�شادة، وغماّ »م�شتقبلك« 

ــب  الـــذي جعلتـــه حلاًفـــا.. تتقلاـّ

بهما على فرا�ـــص الأرق؛ تنتظر 

فرًجـــا ي�شارُع اأملـــك، وي�شاهي 

طموحك، وي�شاكُل ظناّك!

الأيـــام  قـــوارع  مـــن  ع�شـــراٌت 

وطوارقها َدهـــت اأمتنا الأركانية 

منذ �شبعة عقود م�شت..

مئاٌت من الأمرا�ص التي اأ�شابت 

ج�شـــد �شعبنا اجلريـــح، اأقعدتنا 

عـــن امل�شـــري، و�شارعتنـــا نـــزع 

الإرادة من نفو�شنا املتعَبة..

�شعـــور  فينـــا  دباّ  اأن  اإىل 

بالنهزاميـــة وزعزعـــة الثقة يف 

الن�شـــر، و�شاَد بيننا مناخ الياأ�ص 

من ال�شفاء!

وتتابـــع  النكبـــات  تـــوايل  رغـــم 

ال�شغوطـــات النف�شيـــة عليـــك؛ 

اإل اأن �شخطـــك يكفكفُه اإميان، 

وقنوطك ي�شاورهُ يقني، وبهوتَك 

يتخلاّله وعي..

ذلك لأنك م�شلـــم مواّحد، اآمنت 

بـــاأن وجـــودك يف احلَيـــاة و�شَط 

امل�شاعب واملاآ�شي: �شناّة اإلهية!

كم واجهتنا الرزايا والعقبات، كم 

هر و�شفعات  لنا لطمات الداّ حتماّ

التاأريخ!

د يف  كم عانينا مـــن رحلة الت�شراّ

املنـــايف، وذقنا من فقـــد الوطِن 

اأ�شناف املحن والباليا!

كـــم �شنـــًة ع�شنـــا اأيتاًمـــا ل اأَب 

يكفلنا ول اأَماّ تعطف علينا..!

كم تعبنا ل�شترياد جوازات �شفٍر 

من بالٍد ل تعرتف باإن�شانيتنا..

كـــم اأرهَقنـــا البحـــث عـــن وطٍن 

يلملـــُم �شتاتنـــا ومي�شـــُح �شعثنَـــا 

ويداوي جراحنا؟!

كم اأحببْنا اأوطاًنا ل حتباّنا؟!

د  حتـــى اأ�شبح الواحـــد مناّا، يرداّ

د امللتاع: قول امل�شراّ

متى ي�شرتيح القلب: اإما جماوٌر 

كر! ا نازٌح يتذاّ .. حزيٌن، واإماّ

اإناّ تقلبنا بـــني الأزمات واملحن، 

وحزًمـــا  ة  وقـــواّ عطـــاًء  يزيدنـــا 

واإرادة، وكلاّ خرٍب نرى يف ظاهره 

ا يكمن يف باطنه حاًل  ، رمباّ ال�شراّ

مل�شيبة، واأماًل مللٍف مغلق..

واإن مـــن رحمـــة اهلل بنـــا –نحن 

دة-  امل�شـــراّ الروهنجيـــة  الأمـــة 

اأن يطيـــل علينـــا زمـــن البتالء 

والأزمـــات؛ حتـــى نظـــل قريبني 

ن  منه فننجو، ولكـــن عندما مُنَكاّ

ـــا نن�شى العبادة،  يف الأر�ص رمباّ

ونظن يف اأنف�شنا القدرة على فعل 

الأ�شيـــاء، ونفـــن بالدنيا، ونحو 

ذلك من اأمرا�ص التمكني..

فاملغـــزى احلقيقـــي لوجودنا يف 

احلياة:

 لي�ص التمكني يف الأر�ص وقيادة 

اأحـــد  هـــذا  كان  واإن  العـــامل؛ 

املطالب التـــي يجب على امل�شلم 

ولكـــن  لتحقيقهـــا،  ي�شعـــى  اأن 

املغـــزى احلقيقـــي لوجودنا هو 

عبادة اهلل..  {وما خلقُت اجلَناّ 

والإِن�ـــص اإل ليعبـــدون}، وحيث 

اإننـــا نكـــون اأقـــرب اإىل العبـــادة 

ال�شحيحـــة هلل يف زمن امل�شاكل 

وال�شعوبـــات، ويف زمـــن الفـــن 

وال�شدائـــد، اأكرث بكثري من زمن 

الن�شر والتمكني..! 

أيها 
األركانّيون: 

صبًرا! 

عمر�ن بن كبري �لأركاين

�لروهينجا.. �صعب م�صلم

التقلب بين األزمات 
والمحن ربما 

يكمن في باطنه 
الحل



»سكايب« تطور 

مكالمات فيديو ثالثية 

األبعاد

اأعلن الرئي�ـــص التنفيذي ل�شركة �شكايب املخت�شة 

للمكاملـــات املرئيـــة وال�شوتيـــة عـــرب الإنرتنت اأن 

ال�شركـــة تعمل على توفري ميـــزة مكاملات الفيديو 

ثالثية الأبعاد.

وقـــال مارك جيليـــت يف مقابلـــة تلفزيونية »قمنا 

بالعديـــد مـــن التجـــارب لدرا�شة اإمكانيـــة اإجراء 

مكاملـــات فيديـــو ثالثيـــة الأبعـــاد عـــرب �شكايب، 

واأحرزنا تقدما كبريا.«

لكن جيليت اأ�شاف اأن هذه امليزة قد ل ت�شل اإىل 

امل�شتخدم بوقت قريب، واأنها قد ت�شتغرق �شنوات 

لت�شبـــح متوفـــرة يف الربنامج عـــرب الكمبيوترات 

العادية واللوحية والهواتف الذكية، بح�شب �شبكة 

�شكاي نيوز الربيطانية.

تطبيـــق »اإىل �شالتـــي« يعتـــرب بداية جيل تطبيق »إلى صالتي«

جديـــد لتطبيقـــات ال�شـــالة، حيـــث ميتاز 

بجمال  وب�شاطـــة الواجهة و�شهولة معرفة 

مواقيت ال�شالة بدقـــة، والكثري من املزايا 

الأخـــرى مثل تنبيه بجعـــل الهاتف �شامت 

قبل الدخول للم�شجـــد، �شهولة التنقل بني 

املـــدن، م�شاركة مواقيت ال�شالة يف الفي�ص 

بـــوك وتويرت، حتديد موعد بعـــد ال�شالة، 
ثيمزات خمتلفة.

http://goo.gl/npcKMa :الرابــــط

»إنستجرام« تعلن وصول مشتركيها

 لـ150 مليون مستخدم نشط

يها لـ 150 
د م�شرتك

ك«، و�شـــول عد
ة »في�ص بو

 ل�شرك
ملوكة

م«، امل
»اإن�شتجرا

شـــور 
ركة ال�

ق م�شا
دارة تطبيـــ

اأعلنـــت اإ

تعلقة 
شور امل

�شة ال�
ت املتحدة، خا

ت ب�شكل ملحوظ خارج الوليا
�شاركا

منو امل
ط، م�شرية اإىل 

دم ن�ش
ن م�شتخـــ

مليـــو

بالأحداث يف م�شر.

رب توثيق لالحتجاجات 
واء كان ذلك ع

ته، �ش
وم باإبداعا

جئنا كل ي
مع يفا

ة: »املجت
 الر�شمي

دونته
وقال التطبيق عرب م

«، م�شريا اإىل اأن حوايل 50 
لأليفة

حليوانات ا
شـــور ا

دة اأو ل�
ت املتح

اء الوليا
ميع اأنح

اأو للرحـــالت يف ج
�شـــر 

يف م

�شهر الأخرية.
دم فقط ان�شموا يف الـ6 الأ

مليون م�شتخ
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�لدعوة �للكرتونية



لحاسبكخطوات إلضافة ذاكرة إضافية 
التاليـــة لزيـــادة �شعة الذاكرة الظاهرية للحا�شـــب مما �شي�شاعد على اإذا كنـــت تعاين من بطء يف اأداء احلا�شـــب فيمكنك تنفيذ اخلطوات 

الأ�شلي اإذا حدثت اأي م�شكالت اأثناء تغيري هذه الإعدادات.باأخذ ن�شخة مـــن الإعدادات احلالية للذاكرة ل�شتعادتها اإىل و�شعها هنـــاك حاجـــة �شرورية للقيـــام بذلك. كما يجب عليـــك اأن تقوم اأول التنبيه اإىل اأنه ل يف�شل تغيري اإعدادات الذاكرة الظاهرية ما مل تكن الذاكـــرة الظاهرية والتي تعرف با�شمVirtual Memory ، ويجب ميكـــن لنظـــام النوافذ توفـــري مـــوارد اإ�شافية من خالل زيـــادة �شعة حت�شني اأداء احلا�شب و�شرعة ت�شغيل الربامج.
�شطح املكتب، ومن الأوامر التي �شتظهر ا�شغط اأمر »خ�شائ�ص.«1 - ا�شغط باملفتاح الأمين للفاأرة على عالمة »حا�شبي ال�شخ�شي« من على ولتغيري اإعدادات الذاكرة الظاهرية اتبع اخلطوات التالية:

5 - ا�شغط مفتاح املوافقة على هذه الإعدادات ثم اأعد ت�شغيل جهاز داخلة، وقم بتحديد احلد الأدنى واحلد الأق�شى للذاكرة الظاهرية.4 - ا�شغط  على القر�ص الثابت الذي تريد اإعداد م�شاحة الذاكرة الظاهرية فوق اأمر »ال�شماح يل بتحديد اإعدادات الذاكرة الظاهرية.«3 - يف النافذة التي �شتظهر ا�شغط  فوق الذاكرة الظاهرية، ومن ثم ا�شغط 2 - اخرت اأمر »اأداء احلا�شب.«
الكمبيوتر.

»الثقافة اإلسالمية«

 تدشن تطبيقا خاصا بها على الهواتف الذكية

ذكية، 
الهواتف ال

لإدارة على 
ني التطبيق الإلكرتوين اخلا�ص با

ر ال�شنني عن تد�ش
قافة الإ�شالمية بد

ارة الث
دير اإد

 اأعلن م

كية التي تعمل على نظامي اأبل  
هزة الذ

ق مع جميع الأج
ليتواف

طويره 
رة للعامل الإ�شالمي، حيث مت ت

ديـــة الإدا
ليمثـــل ه

. »Android«واأندرويد  »
IOS«

مهور 
م مع ج

ر ودائ
ل م�شتم

زة توا�ش
جاء ليكون هم

افـــة الإ�شالمية 
رة الثق

ال�شنـــني يف ت�شريح اأم�ص اأن تطبيق اإدا
وبـــني 

ي وذكي 
علية، يف منوذج ع�شر

ة وتفا
ـــة ودعوي

 ثقافي
 ما يقدمه من خدمات

جها، من خالل
ارة داخـــل الكويـــت وخار

الإد

جيا املتجددة.
يثة للتكنولو

ب التطورات احلد
يواك

بصمة األصبع على 

»آيفون« تثير مخاوف 

المستخدمين

شركة 
جيـــا اأن �

يف التكنولو
اأكد خمت�شـــون 

 امل�شتخدمـــني 
ماأنـــة

جـــة اإىل ط
»اآبـــل« بحا

فتها اإىل 
دة التـــي اأ�شا

يـــزة اجلدي
حيـــال امل

بالتعرف 
د اآيفون S5 املتمثلة 

تفها اجلدي
ها

�شبـــع مـــن اأجـــل دخـــول 
علـــى ب�شمـــة الأ

وت�شغيل اخلدمات، خا�شة يف ظل 
الهاتـــف 

زة التج�ش�ص 
ودور اأجهـــ

�شنة 
ر القر

خماطـــ

احلكومية.



�إعـــــد�د: �لتحريــــر

يف هذ� �لباب نعر�س جلملة من �ملقولت 

و�لعلماء  �مل�صت�صرقـــــــني  مـــــــن  للكثريين 

و�لفال�صفة حول �لإ�صالم و�لقر�آن ونبيه 

]، وهي �صهادة من�صفة منهم رغم �أننا 
جند كثريين منهم غـــــــري م�صلمني.. �إل 

�أنها �صهادة حق �آثـــــــرو� على �أنف�صهم �إل 

�أن يقولوها.

تقـــــــول ديبور� بوتر–�صحفيـــــــة �أمريكية-: 

»عندمـــا اأكملـــت القراآن الكـــرمي غمرين 

�شعـــور بـــاأن هذا هو احلق الـــذي ي�شتمل 

علـــى الإجابـــات ال�شافيـــة حـــول م�شائل 

اخللق وغريها. واأنـــه يقدم لنا الأحداث 

بطريقـــة منطقية، جندهـــا متناق�شة مع 

بع�شهـــا يف غـــريه مـــن الكتـــب الدينية. 

اأمـــا القراآن فيتحـــدث عنها يف ن�شق رائع 

واأ�شلـــوب قاطع ل يـــدع جمال لل�شك باأن 

هذه هي احلقيقة واأن هذا الكالم هو من 

عند اهلل ل حمالة.

»اإن امل�شمـــون الإلهي للقـــراآن الكرمي هو 

امل�شوؤول عـــن النهو�ص بالإن�شان وهدايته 

اإىل معرفـــة اخللـــق، هـــذه املعرفـــة التي 

تنطبق على كل ع�شر..«.

»كيف ا�شتطـــاع حممد ] الرجل الأمي 

الـــذي ن�شـــاأ يف بيئـــة جاهليـــة اأن يعرف 

معجـــزات الكـــون التـــي و�شفهـــا القراآن 

الكـــرمي، والتـــي ل يـــزال العلـــم احلديث 

حتى يومنا هذا ي�شعـــى لكت�شافها؟ لبد 

اإذن اأن يكـــون هـــذا الـــكالم هو كالم اهلل 

عز وجل«.

�أمـــــــا موري�ـــــــس بـــــــوكاي –طبيـــــــب وعـــــــامل 

فرن�صـــــــي- فيقول: لقد قمت اأول بدرا�شة 

القراآن الكرمي، وذلك دون اأي فكر م�شبق 

ومبو�شوعيـــة تامة باحثا عن درجة اتفاق 

ن�ص القـــراآن ومعطيات العلـــم احلديث. 

وكنـــت اأعرف، قبل هـــذه الدرا�شة، وعن 

طريق الرتجمات، اأن القراآن يذكر اأنواعا 

كثـــرية مـــن الظواهـــر الطبيعيـــة ولكـــن 

معرفتي كانت وجيـــزة، وبف�شل الدرا�شة 

اأن  الواعيـــة للن�ـــص العربـــي ا�شتطعـــت 

اأحقـــق قائمة اأدركت بعد النتهاء منها اأن 

القـــراآن ل يحتوي على اأيـــة مقولة قابلة 

للنقـــد من وجهـــة نظر العلـــم يف الع�شر 

احلديث، وبنف�ص املو�شوعية قمت بنف�ص 

الفح�ـــص على العهد القـــدمي والأناجيل. 

اأما بالن�شبة للعهد القدمي فلم تكن هناك 

حاجـــة للذهـــاب اإىل اأبعـــد مـــن الكتاب 

الأول، اأي �شفـــر التكويـــن، فقـــد وجدت 

مقـــولت ل ميكـــن التوفيـــق بينهـــا وبني 

اأكرث معطيـــات العلم ر�شوخا يف ع�شرنا. 

واأمـــا بالن�شبة لالأناجيل.. فاإننا جند ن�ص 

اإجنيل متـــى يناق�ص ب�شـــكل جلي اإجنيل 

لوقا، واأن هـــذا الأخري يقدم لنا �شراحة 

اأمرا ل يتفق مـــع احلديث بقدم الإن�شان 

علـــى الأر�ـــص... لقـــد اأثـــارت اجلوانب 

العلميـــة التي يخت�ص بها القراآن ده�شتي 

العميقـــة يف البداية. فلم اأكن اأعتقد قط 

باإمـــكان اكت�شـــاف عـــدد كبـــري اإىل هذا 

احلد من الدعاوى اخلا�شة مبو�شوعات 

�شديـــدة التنوع ومطابقته متاما للمعارف 

العلمية احلديثة، وذلك يف ن�ص كتب منذ 

اأكـــرث من ثالثة ع�شر قرنا. يف البداية مل 

يكـــن يل اأي اإميان بالإ�شالم. وقد طرقت 

درا�شة هـــذه الن�شو�ص بروح متحررة من 

كل حكـــم م�شبـــق ومبو�شوعيـــة تامـــة... 

تناولـــت القراآن منتبهـــا ب�شكل خا�ص اإىل 

الو�شف الذي يعطيه عن ح�شد كبري من 

الظاهرات الطبيعية. لقـــد اأذهلتني دقة 

بع�ص التفا�شيل اخلا�شة بهذه الظاهرات 

وهـــي تفا�شيـــل ل ميكـــن اأن تـــدرك اإل 

يف الن�ـــص الأ�شلـــي. اأذهلتنـــي مطابقتها 

للمفاهيـــم التـــي منلكها اليـــوم عن نف�ص 

هـــذه الظاهرة والتـــي مل يكن ممكنا لأي 

اإن�شان يف ع�شر حممد ] اأن يَُكواّن عنها 

اأدنى فكرة..«.

»كيـــف ميكـــن لإن�شـــان –كان يف بدايـــة 

اأمـــره اأمياّا- اأن ي�شرح بحقائق ذات طابع 

علمـــي مل يكـــن يف مقـــدور اأي اإن�شان يف 

ذلـــك الع�شـــر اأن يكونها، وذلـــك دون اأن 

يك�شف ت�شريحـــه عن اأقل خطاأ من هذه 

الوجهة؟«.

يقول وليم ب�صـــــــري بيكارد –موؤلف وكاتب 

م�صهـــــــور-: »ابتعـــت ن�شخـــة مـــن ترجمة 

»�شافـــاري« الفرن�شية ملعاين القراآن وهي 

اأغلـــى مـــا اأملـــك. فلقيت مـــن مطالعتها 

اأعظـــم متعـــة وابتهجـــت بها كثـــريا حتى 

غـــدوت وكاأن �شعـــاع احلقيقة اخلالد قد 

اأ�شرق عليَّ بنوره املبارك. 
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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.

امل�شدر: موقع الإ�شالم �شوؤال وجواب

قبول هدية غير المسلم
هـــــــل يجوز لـــــــالأخ �مل�صلم قبول هديـــــــة �أخيه غري �مل�صلـــــــم و�مل�صرك �أم ل؟

اجلواب: احلمد هلل، قبول امل�شلم هدية اأخيه اإذا كان غري م�شلم 

اأو م�شـــركا جائزة؛ ملـــا يف ذلك من تاأليفه، لعل اهلل اأن يهديه اإىل 

الإ�شالم.

إشهار إسالم المرأة في المسجد
�أقيم باإ�صبانيا، و�حلمد هلل، وقد جاءت �صابة �إ�صبانية �إىل �مل�صجد 

لإعـــــــالن �إ�صالمها، فمـــــــا هو حكم دخـــــــول �ملر�أة �مل�صجـــــــد لإ�صهار 

�إ�صالمها �أمام �مل�صلني؟ 

دخـــول املراأة امل�شلمة حديثـــا امل�شجد لإ�شهـــار اإ�شالمها، فيفرح 

النا�ـــص بدخولها يف دين اهلل، ويقـــوى قلبها بفرحة اأهل الإ�شالم 

-ل حـــرج فيـــه، اإن �شـــاء اهلل، اإذا مل يرتتب على ذلـــك �شرر اأو 

فتنة، وكانت املراأة حمجبة، وخا�شة يف بالد غري امل�شلمني، حيث 

يرجـــى اأن يكون ح�شورها اإىل امل�شجد، واإ�شهار اإ�شالمها، و�شط 

فـــرح امل�شلمـــني، وتكبريهم: يرجى اأن يكون معينـــا على تثبيتها، 

ومعينا اأي�شا على تثبيت غريها من امل�شلمني، ملا يرون من اإقبال 

النا�ص على دين اهلل.

واإذا كان دخـــول غـــري امل�شلم امل�شجد لغر�ص �شرعي اأو اأمر مباح 

ل حـــرج فيـــه، فدخول املـــراأة امل�شلمة حديثا لإ�شهـــار اإ�شالمها، 

وترغيبها يف دين اهلل، وبيوت اهلل، وتثبيت قلبها بروؤية اأهل الدين 

الذيـــن ي�شاركونها الفرح باإ�شالمهـــا: اأوىل بالرتخي�ص فيه، ورفع 

احلـــرج، اإن �شاء اهلل، ل�شيما اإذا كانت تلب�ص احلجاب ال�شرعي، 

اأو حمت�شمـــة يف لبا�شهـــا، واإذا كانت قريبة العهـــد بالإ�شالم، مل 

تتهياأ باللبا�ص ال�شرعي بعد.

والأ�شل اأن املراأة ل متنع من دخول امل�شجد اإل اإذا خيف من وراء 

ذلك الفتنة وال�شرر.

وقد جاء ن�شاء املوؤمنني مهاجرات يبايعن ر�شول اهلل ] فبايعهن، 

فعـــن َعائ�َشَة ر�شي اهلل عنها َقالَْت: َكانَـــِت امْلُوؤِْمنَاُت اإَِذا َهاَجْرَن 

يَُّها النَّبيُّ اإَِذا 
َ
: {يَاأ اإِىَل َر�ُشول اهلل ] مُيْتََحنَّ بَقْول اهلل َعزَّ َوَجلَّ

ْن َل يُ�ْشِرْكَن ِباهلِل �َشيًْئا َوَل يَ�شرقَن 
َ
َجاَءَك املُوؤْمنَاُت يَُباِيْعنََك َعلَى اأ

َوَل يَْزننَي}»املمتحنـــة: 12«، اإِىَل اآخر اْلآيَـــِة، َقالَْت َعائ�َشُة: َفَمْن 

ْحنَة، َوكان َر�ُشول اهلِل ] اإَِذا  َقرَّ بامْلِ
َ
اأَقرَّ بَهَذا مَن املُوؤِْمنَاِت، َفَقْد اأ

، َقاَل لَُهنَّ َر�ُشول اهلِل ]: (انَْطِلْقَن، َفَقْد  ْقَرْرَن بَذِلَك ِمْن َقْوِلهنَّ
َ
اأ

ٍة َقط، 
َ
ْت يَُد َر�ُشـــوِل اهلِل ] يََد اْمَراأ ) َوَل َواهلل َمـــا َم�شَّ بَايَْعتُكـــنَّ

نَُّه يَُباِيُعُهنَّ ِبالَْكاَلِم.
َ
َغرْيَ اأ

هل توفي عيسى \؟ وأين هو اآلن؟
ة؟ �إذ�  هل عي�صى �بن مرمي حي �أو ميت؟ وما �لدليل من �لكتاب �أو �ل�صنَّ

ة؟ . كان حّيا �أو ميتا: فاأين هو �لآن؟ وما �لدليل من �لكتاب و�ل�صنَّ

، مل ميت  اجلـــواب: “عي�شى ابن مـــرمي عليه ال�شالة وال�شـــالم حيٌّ

حتـــى الآن، ومل يقتلـــه اليهود، ومل ي�شلبوه، ولكن �شبِّه لهم، بل رفعه 

اهلل اإىل ال�شمـــاء ببدنـــه وروحه، وهـــو اإىل الآن يف ال�شماء، والدليل 

على ذلك : قول اهلل تعاىل يف فرية اليهود والرد عليها: {َوَقْولهْم اإِنَّا 

َقتَلْنَا املَ�شيَح عي�َشى ابَْن َمْرمَيَ َر�ُشول اهلل َوَما َقتَلُوهُ َوَما �َشلَبُوهُ َولكْن 

�ُشبِّـــَه لَُهـــْم َواإِنَّ الَِّذيَن اْختَلَُفوا فيه لَِفي �َشـــك منُْه َما لَُهْم به مْن علم 

اإِلَّ اتَِّبـــاَع الظنِّ َوَما َقتَلُوهُ يَِقيًنا. بَـــْل َرَفَعُه اهلل اإِلَيِْه َوَكاَن اهللُ عِزيًزا 

َحِكيًما} »الن�شاء: 157 158«.  

فاأنكر �شبحانه على اليهود قولهم اإنهم قتلوه و�شلبوه، واأخرب اأنه رفعه 

اإليه، وقد كان ذلك منه تعاىل رحمًة به، وتكرميا له، وليكون اآية من 

اآياتـــه التـــي يوؤتيها من ي�شاء من ر�شله، وما اأكرث اآيات اهلل يف عي�شى 

ابن مرمي \ اأول واآخرا، ومقت�شى الإ�شراب يف قوله تعاىل: {بَْل 

َرَفَعُه اهللُ اإِلَيِْه}: اأن يكون �شبحانه قد رفع عي�شى \ بدنا وروحا 

حتى يتحقق به الرد على زعم اليهود اأنهم �شلبوه وقتلوه؛ لأن القتل 

وال�شلـــب اإمنا يكون للبـــدن اأ�شالة؛ ولأن رفع الروح وحدها ل ينايف 

ا عليهم؛  دعواهـــم القتـــل وال�شلب، فال يكون رفع الـــروح وحدها رداّ

ولأن ا�شم عي�شى \ حقيقة يف الروح والبدن جميعا، فال ين�شرف 

اإىل اأحدهما عند الإطالق اإل بقرينة، ول قرينة هنا. 



اعالن النور



في�صل �لز�مل

رئي�ص جمل�ص اإدارة جلنة التعريف 

بالإ�شالم

"مالكوم 
إكس" في 

الحج

و�شـــل »مالكم اإك�ـــص« اإىل مطار 

جـــدة عـــام 1964 لأداء احلـــج 

وفق ن�شيحة مـــن اأحمد �شديق 

عثمـــان، مـــن ال�شـــودان، حتـــى 

يتعـــرف على الإ�شـــالم الذي ل 

يفرق بني النا�ص، �شمع يف املطار 

جلبة وتراك�شا، اجلميع ا�شطفوا 

لأداء ال�شـــالة، ا�شطـــف معهـــم 

ومل يكـــن يعرف كيف يهبط اإىل 

الأر�ص وي�شعـــد بال�شهولة التي 

مار�ص بها الآخرون اأداء ال�شالة، 

عندمـــا و�شـــل اإىل ال�شكن لب�ص 

مالب�ص وا�شعـــة واأخذ يف تكرار 

تلـــك احلـــركات، واأدى ال�شـــالة 

لأول مـــرة رغـــم مـــرور 12�شنة 

عـــام  الإ�شـــالم  اعتناقـــه  علـــى 

1952، وبقي يف غرفته مبفرده 

يف مدينـــة احلجاج لثالثـــة اأيام 

يراقب جمـــوع احلجاج، واأخريا 

ات�شـــل بال�شيـــد »عبدالرحمـــن 

عزام« ح�شـــب الرقم الذي زوده 

بـــه اأحمد �شديق، قال له عزام: 

»اأين اأنت؟ نحن نبحث عنك، اأنا 

قادم اإليك« اأخذه عزام اإىل فندق 

كبـــري، دخـــل اإىل غرفـــة وا�شعة 

بهـــا ملحـــق وخدمـــات، اأخـــرج 

مالب�شـــه من دواليبهـــا وو�شعها 

يف حقيبتـــه، قـــال لـــه »مالكـــم 

اإك�ص«: »ماذا تفعل؟« قال عزام: 

»هـــذه غرفتك، اأنـــا �شاأ�شكن مع 

ابني يف غرفته، اإنها كافية« تاأثر 

مالكـــم بتلك احلركـــة ال�شغرية 

مـــن �شخ�ـــص اأبي�ـــص كالثلج له 

من�شـــب رفيع جـــدا –اأول اأمني 

عـــام جلامعـــة الـــدول العربية، 

واأمني رابطة العامل الإ�شالمي– 

ثم التقى »مالكم« بامللك »في�شل 

بـــن عبدالعزيز« الذي حدثه عن 

مبـــادئ الإ�شـــالم التـــي ل تفرق 

ول  باأعراقهـــم  ل  النا�ـــص  بـــني 

باأموالهـــم ول باألوانهـــم، وطلب 

منه اأن يعلم اإخوانه امل�شلمني يف 

اأمريكا مبـــادئ الإ�شالم ال�شمح، 

قال مالكـــم: »لهذا ال�شبب جئت 

اإىل هنا اليوم«.

وكتـــب يف مذكراتـــه »مل اأ�شهـــد 

اأبدا مثل هذه ال�شيافة اخلال�شة 

وهـــذه الروح الأخويـــة الفيا�شة 

مـــن كل الأجنا�ص، خـــالل الأيام 

ال�شبعـــة املا�شية اأكلت من نف�ص 

الطبق و�شربت من نف�ص الكوب 

ومنـــت علـــى نف�ـــص ال�شجـــادة، 

عابدا نف�ـــص الإله الـــذي يعبده 

اجلميـــع ول يفرق بـــني اأي منا، 

رفقـــاء مـــن كل الألـــوان بع�شهم 

اأزرق العينني واآخر اأ�شمر وثالث 

اأ�شقـــر ال�شعـــر، ل اأهمية ل�شيء 

اآخر �شوى توحيد الإله، لقد كنا 

حقا اإخـــوة قد زالت بيننا جميع 

الفـــوارق، لقـــد ت�شبـــب ذلك يف 

اإعادة ترتيـــب اأفكاري ومراجعة 

عدد مـــن امل�شـــائـــل الأ�شا�شية« 

وا�شتمـــر يتحـــدث يف مذكراتـــه 

-طبعت 40 مـــرة وقررت كمادة 

درا�شية يف عـــدد من اجلامعات 

الأمريكيـــة- قـــائال »اإن اأميـــركا 

حتتـــاج اإىل الإ�شالم، فهو يحمل 

خال�شـــة الأديان ال�شماوية، لقد 

تـــالألأ ذلـــك النـــور يف قلبي بعد 

ليل طويل وحالك«.

ا�شتذكـــرت هذه احلـــوادث التي 

م�شـــى عليها 45 �شنة يف مو�شم 

احلـــج العظيـــم، واإذا كان ن�شف 

احللم قد حتقق يف اأمريكا، فيما 

يتعلق بزوال التفرقة العن�شرية، 

ح�شـــب حلم »مارتـــن لوثر كنج« 

فقد تبقـــى الن�شف الآخر الذي 

يتعلـــق بتفهـــم الإ�شـــالم وعـــدم 

بع�ـــص  فعـــل  جريـــرة  حتميلـــه 

امل�شلمـــني اأو غـــري امل�شلمني من 

اأ�شحاب املكر املتقن.

كلمة �أخرية 

�شمـــع عمـــر -ر�شـــي اهلل عنه- 

�شابـــا مي�شي يف �شكك مكة وهو 

ين�شد »اأنا ابن بطحاء مكة كدها 

وكديدهـــا« فقال له »اإن يكن لك 

دين فلك كرم، واإن يكن لك عقل 

فلـــك �شرف، واإن يكـــن لك مال 

فلـــك مروءة، واإل فاأنت واحلمار 

�شواء«.  








