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الحوار اإللكتروني 
عقـــد منذ اأيام قليلـــة موؤمتر “احلوار واأثره يف الدفاع عن النبي ]” 

يف جامعـــة الإمـــام حممد بن �صعـــود الإ�صالميـــة، وبرعاية كرمية من 

خـــادم احلرمـــني ال�صريفني امللـــك عبداهلل بن عبدالعزيـــز، وبح�صور 

نخبة من الباحثني واملخت�صني.. وقد خ�ص�ص املوؤمتر للذب عن النبي 

املع�صوم خامت الأنبياء واملر�صلني ].

لقـــد جاء املوؤمتـــر يف وقـــت منا�صب نظـــرا لالإ�صاءات املتكـــررة على 

الر�صـــول الكـــرمي ] والدين احلنيف من قبل املتطرفني والغالني من 

اأتبـــاع الأديان الأخرى، اأو الالدينيني عرب مواقع التوا�صل الجتماعي 

و�صبكة الإنرتنت.

ولعـــل اأبـــرز ما يلفت النتباه هـــي التو�صيات ب�صـــرورة اإن�صاء مر�صد 

اإعالمـــي لر�صد الإ�صاءات املتكـــررة على الر�صول الكرمي  ] والدين 

احلنيـــف، وت�صكيل فرق عمل للرد علـــى ال�صبهات، وتفنيد الدعاءات 

الباطلة حول الر�صول الكرمي ]، اأو ال�صحابة الكرام ر�صي اهلل عنهم، 

اأو اأي مـــن املعتقـــدات الدينية، اإىل جانب اأهميـــة ا�صتفادة املوؤ�ص�صات 

الدينية الر�صمية والأهلية مـــن مواقع التوا�صل الجتماعي، والإبحار 

يف عامل الإنرتنت للقيام بتنظيم احلمالت بالتعريف ال�صحيح بالنبي 

الكرمي، واإجراء احلوار مع امل�صتخدمني باحلكمة واملوعظة احل�صنة.

هذه التو�صيات اأكدت النهج ال�صحيح الذي �صارت عليه جلنة التعريف 

بالإ�صـــالم منـــذ �صنـــوات، متمثال يف الهتمـــام بالدعـــوة الإلكرتونية 

واإن�صـــاء املواقـــع املتعـــددة، حتى انتهى هـــذا امل�صـــروع ال�صخم بقيام 

كيـــان منف�صل بذاته ا�صمـــه “جلنة الدعـــوة الإلكرتونية”، ف�صال عن 

تاأ�صي�ص �صركة م�صاهمة معنية مبجال الربجمة والتكنولوجيا، لبتكار 

الربامـــج والتطبيقات التـــي ت�صتهدف عملية الإمنـــاء الثقايف الديني 

للم�صتخدمني. 

امل�صكلـــة باخت�صـــار تنح�صـــر يف غيـــاب الرقابـــة مبواقـــع التوا�صـــل 

الجتماعـــي، ما اأدى اإىل �صيادة اللغـــة املتع�صبة يف حوارات التعريف 

بالر�صول، ].

اإذن، الهـــدف الرئي�صـــي مـــن تفعيل اجلانـــب الإلكـــرتوين يف الدعوة 

اإىل اهلل هـــو تزويـــد وجـــدان الأفـــراد بنظـــام قيمي اإ�صالمـــي متزن 

متما�صك، يكون فيه احلوار والتفاهم والنقا�ص من اأهم القيم واملبادئ 

املميـــزة له، واملوجه لكل الأفعال والت�صرفـــات عرب ا�صتخدام تقنيات 

احلوار الإلكـــرتوين عرب الإنرتنت، واخلدمات التـــي تقدمها ال�صبكة 

العنكبوتية. 

امل�صلمون اأفرادا وموؤ�ص�صات مطالبون مبوا�صلة العمل الدءوب لت�صحيح 

املفاهيـــم املغلوطة عـــن الإ�صالم وو�صعها يف قوالبهـــا ال�صحيحة، من 

خـــالل احلوار الدعوي عـــرب مواقع التوا�صل الجتماعـــي، بالإ�صافة 

اإىل العرتاف باحلوار و�صيلة للتوا�صل بني الب�صر، واإدراك قيمة راأي 

الآخرين. 



اأ�صـــاد مدير عام جلنة التعريف بالإ�صالم 

جمال ال�صطـــي بالتعاون املتميـــز والبناء 

التـــي  الواعـــدة  املجتمعيـــة  وال�صراكـــة 

و�صعتهـــا جمعية النجـــاة اخلريية �صمن 

ا�صرتاتيجيتهـــا الهادفة خلدمـــة الإ�صالم 

وامل�صلمـــني، مو�صحـــا بـــاأن تلـــك الروؤيـــة 

جتلـــت يف اأوج �صورهـــا يف دعـــوة كافـــة 

فئـــات املجتمـــع الكويتـــي للم�صاركـــة يف 

العمل اخلـــريي والتطوعـــي، موكدا على 

�صـــرورة التكاتف والتـــاآزر لتقدمي الدعم 

والعـــون وامل�صاعدة لأ�صحاب العوز وذوي 

احلاجات واملر�صى وغري القادرين، وذلك 

تفعيـــال ملبـــداأ التكافـــل الجتماعـــي بني 

امل�صلمني.

جـــاء ذلك خالل قيام ال�صطـــي نيابة عن 

مديـــر عام جمعية النجاة اخلريية حممد 

الأن�صاري بتوقيع اتفاقية تعاون مع �صركة 

نظـــارات الهديـــب التـــي مثلهـــا مديرها 

العام طـــارق الهديب، وذلك بهدف توفري 

النظارات والعد�صات الطبية وملحقاتهما 

يف تلبيـــة احتياجـــات الفقـــراء وامل�صاكني 

وغـــري القادرين من مر�صى العيون الذين 

يعانـــون من �صعـــف النظر مـــن املهتدين 

اجلـــدد، وطالب العلـــم واملعوزين وفقراء 

امل�صلمني من اجلاليات الوافدة.

وثمـــن ال�صطي هـــذه املبـــادرة الإن�صانية، 

معربا عن �صكره ل�صركة نظارات الهديب 

ممثلـــة يف مديرهـــا العام طـــارق الهديب 

الـــذي حر�ص علـــى اأن تكون لـــه م�صاركة 

فعالة يف العمل اخلـــريي، م�صريا اإىل اأن 

تلك البادرة الطيبة تدل دللة كبرية على 

اأن اأهـــل الكويـــت جبلوا علـــى فعل اخلري 

وتقدمي الدعـــم والعـــون وامل�صاعدة لغري 

القادريـــن واأ�صحـــاب احلاجـــات، وهكذا 

عهدناهـــم دوما �صباقـــني اإىل فعل اخلري 

وتخفيـــف املعانـــاة عـــن كاهـــل الفقـــراء 

واملحتاجني والأيتام، �صواء كان ذلك داخل 

الكويت اأو خارجها.

واختتـــم ال�صطي بقوله: اإن جمعية النجاة 

اخلرييـــة وجميع فروعها وجلانها التابعة 

لهـــا يف خمتلـــف مناطـــق الكويت حققت 

منذ ن�صاأتها الإجنازات العظيمة الدعوية 

واخلريية مما اأك�صبها ال�صرية الطيبة. 

�صـــارك الفريـــق التطوعي بلجنـــة التعريف 

بالإ�صـــالم يف البـــازار الـــذي اأقامته مدر�صة 

الكويـــت الربيطانيـــة حتـــت اإ�صـــراف وحدة 

green unit “الوحـــدة اخل�صراء” -وحدة 
الحتياجات اخلا�صـــة- وبا�صرتاك وتنظيم 

طلبـــة املدر�صـــة، حيث �صهـــد املعر�ص الذي 

اأقامـــه الفريـــق التطوعـــي اإقبـــال كثيفا من 

اجلمهور الذي ح�صر البازار.

وقالت مديرة الفريق التطوعي ال�صيدة ليلى 

ال�صقـــر بهذه املنا�صبـــة: اإن الفريق م�صارك 

يف البـــازار مبعر�ـــص لإ�صـــدارات وحقائـــب 

جلنـــة التعريف بالإ�صـــالم مبختلف اللغات، 

حيث قـــام الفريق بتوزيع تلـــك الإ�صدارات 

واملعرو�صـــات جمانـــا علـــى زوار املعر�ـــص، 

وذلك بغر�ـــص تعريفهم بالإ�صـــالم وتعاليمه 

ال�صمحة.

واأ�صافت ال�صقر اإن هذه هي الفعالية الثانية 

للفريق التطوعي، حيـــث قام منذ اأ�صبوعني 

بفعالية “قواريـــر” وهي من اأكرب الفعاليات 

التي اأقامتها جلنة التعريف بالإ�صالم خالل 

الفرتة املا�صية، واأ�صفرت عن اإ�صهار العديد 

من ال�صيدات لإ�صالمهن.

واأكـــدت علـــى اأهميـــة تفاعـــل اجلمهور مع 

اجلهـــد الذي يقوم بـــه الفريق التطوعي من 

خـــالل امل�صاهمـــة يف دعـــوة غـــري امل�صلمني 

وامل�صلمات بتعريفهن بالإ�صالم.

يذكر اأن الفريق التطوعي �صارك يف “ملتقى 

القمـــة” الذي اأقامتـــه املدر�صـــة الأكادميية 

الإجنليزية مبنطقة حولـــي. 

»النجاة الخيرية« و»نظارات الهديب« توقعان اتفاقية تعاون مشترك

»التطوعي للتعريف باإلسالم« شارك بازار مدرسة الكويت البريطانية
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�لتعريف بالإ�صالم



نظمـــت جلنة التعريف بالإ�صالم -فـــرع خيطان- رحلة ترفيهية 

للجاليـــة الكريلوية حتت عنـــوان »ففروا اإىل اهلل«، �صارك فيها 

اأكـــر مـــن 30 �صخ�صـــا مـــن املهتدين اجلـــدد وغـــري امل�صلمني، 

بالإ�صافـــة اإىل دعـــاة اللجنـــة، وذلـــك مبنطقة اخلـــريان طريق 

النوي�صيـــب، وت�صمن الربنامج حما�صـــرة دعوية، واألعابا �صعبية 

خمتلفة وم�صابقة لل�صباحة.

وقال الداعية عبدالرزاق فيالن يف حما�صرته التي األقاها على 

احل�صـــور: اإن هذا الربنامـــج يهدف اإىل التعارف والتوا�صل بني 

امل�صلمني وغـــري امل�صلمني، واإطالع غري امل�صلمني عن قرب على 

عادات وتقاليد امل�صلمني، وكيفية ممار�صتهم ل�صعائرهم، ومناق�صة 

الأفكار وال�صبهات التي تثار حول الإ�صالم وامل�صلمني.

ودعـــا عبدالـــرزاق احل�صور للفـــرار اإىل اهلل عز وجـــل باللجوء 

اإليـــه، والعت�صام به، وتوحيده، وعبادته، من خالل اتباع اأوامره 

والعمـــل علـــى طاعته، فقـــد جاء الر�صـــول ] ب�صـــريا ونذيرا 

للعاملـــني، وكذلـــك الأمم ال�صابقة، فلم تخل مـــن ب�صري ول نذير 

يعظهم ويبني لهم الطريق ال�صحيح.

واأكد على اأهمية عمل ال�صاحلات وم�صاعدة الآخرين، ودعوتهم، 

واإر�صادهـــــم اإىل الطريـــق ال�صحيح بالفــــرار مـــن املع�صية اإىل 

الطاعـــة ومن اجلهـــــــل اإىل العلـــم، ومن الغفلـــة اإىل ذكــــر اهلل 

عــــــز وجــــــل، وعقب املحا�صـــرات بداأت فعاليـــات الرحلة التي 

�صملت امل�صابقات والألعاب وتكرمي الفائزين.

يذكر اأن اأحد الأ�صخا�ـــص اأ�صهــــر اإ�صالمه عقب عودته باأ�صبوع 

مـــن الرحلة تاأثـــــــــرا باجلــــــو الــــذي عاي�صـــه منذ خروجه اإىل 

حـــني عودتـــه. 

تاأتـــي م�صاركـــة دار النوري للتعريف بالإ�صـــالم باجلهراء يف معر�ص 

“كتابـــي �صديقي” الذي اأقامه مركز تنميـــة املجتمع يف �صالة تنمية 
اجلهـــراء يف اإطـــار التعريف بلجنـــة التعريف بالإ�صـــالم واأن�صطتها 

املختلفـــة التي تقـــوم بها يف خدمـــة اجلاليات املوجـــودة على اأر�ص 

الكويـــت، وكذلـــك دورهـــا الدعـــوي يف دعـــوة غـــري امل�صلمـــني اإىل 

الإ�صالم.

جـــاء ذلك يف كلمة لرئي�ص ق�صم الدعـــوة بدار النوري ح�صن النبهان 

واأكـــــد: اإن هـــذه امل�صاركة لها �صقان، اأحدهمـــا تعريفي؛ حيث نقوم 

بعر�ـــص ما تقـــوم اللجنة باإ�صداره من مـــواد وو�صائط دعوية تهدف 

اإىل دعـــوة غري امل�صلمني واجلاليـــات الإ�صالمية، ون�صوق من خالله 

امل�صاريـــع اخلا�صـــة باللجنـــة، وندعـــو اأي�صـــا من خاللهـــا اجلمهور 

للم�صاهمة يف اجلانب الدعوي واجلانب املواردي، واأما ال�صق الآخر 

فهـــو قيام م�صاركة موؤ�ص�صيـــة فاعلة وموؤثرة مع اجلهات واملوؤ�ص�صات 

من خالل ال�صرتاك معها يف الأن�صطة والربامج التي تقيمها، خا�صة 

اإذا مـــا كانـــت متعلقة بعملنا الدعوي اأو ن�صتطيع من خاللها تن�صيط 

عملنا يف دعـــــوة غري امل�صلمني.

واأ�صـــاف: بال�صـــك اأن الكثري ممن يعملون يف تلـــك الأماكن بحاجة 

اإىل مـــن يعرفهـــم بالإ�صالم، خا�صة ممن يتحدثـــون بلغات خمتلفة، 

وبحاجـــة اإىل مواد دعـــوة بلغاتهم لتو�صيل ر�صالة الإ�صالم لهم، ومن 

ثم التوا�صل معهم عن طريق الدار.

واأ�صـــاد النبهـــان بالقائمـــني علـــى املعر�ـــص، ومركز تنميـــة املجتمع 

لتوفريهـــم الفر�صـــة لقيـــام الـــدار بـــاأداء دورها الدعـــوي، وكذلك 

تعزيزهم اأوا�صر التوا�صل وال�صراكة بينهم وبني اللجنــة. 

حتقيقا للتوا�صل مع املهتدين اجلدد، وتقدمي 

كافة اأ�صكال الرعاية لهم، وبخا�صة الرعاية 

الجتماعيـــة والإن�صانيـــة، قام وفـــد من دار 

النوري للتعريف بالإ�صـــالم باجلهراء مكونا 

مـــن رئي�ـــص ق�صم ال�صـــوؤون الدعويـــة ح�صن 

النبهـــان ودعاة الـــدار، بزيـــارة املر�صى من 

املهتديـــن اجلدد، وغري امل�صلمني مب�صت�صفى 

اجلهراء.

وقـــال النبهـــان بهـــذه املنا�صبـــة: اإن الزيارة 

تاأتـــي يف اإطار دور اللجنة يف رعاية املهتدي 

اجلديـــد، هذا من ناحية، ومن ناحية اأخرى 

هـــي تعريفهـــم بخلـــق اأ�صا�صـــي مـــن اأخالق 

الإ�صـــالم وهو عيـــادة املري�ـــص، وموا�صاته، 

واإ�صعـــاره اأن هنـــاك اإخوانـــا يتاأملـــون لأملـــه، 

وي�صاركونـــه معاناتـــه، ويتمنـــون لـــه ال�صفاء 

واخلري وال�صحة والعافية.

واأ�صاف: اإن هوؤلء املر�صى اأكرهم مغرتبون 

مـــن املقيمني على اأر�ـــص الكويت، ول يوجد 

مـــن اأ�صرهم ول عوائلهم من يقوم بزيارتهم، 

وبالتـــايل فهم يف حاجة ما�صة اإىل من يقدم 

لهم اجلوانـــب الإن�صانية مـــن اإظهار للحب، 

واملودة، والإن�صانية، والأخوة، م�صريا اإىل اأن 

مثل تلك الزيارات ت�صاعد يف تاأ�صيل املحبة 

والأخـــوة بـــني املهتدين اجلـــدد وجمتمعهم 

امل�صلـــم، وتثبتهـــم على الإ�صـــالم، وت�صعرهم 

بالأخوة الإميانية التي ل توجد يف عقيدتهم 

ال�صابقة.

واأكـــد النبهان على اأهمية مثل تلك الزيارات 

و�صـــرورة اأن يقـــوم بها كل فـــرد م�صلم، لكي 

ي�صعر هـــوؤلء الأ�صخا�ص بعظمـــة الإ�صالم، 

ويكـــون داعيـــا اإىل اهلل عز وجل بـــدون اأي 

و�صيلـــة �صـــوى تلـــك الو�صيلـــة النبويـــة التي 

اأو�صانـــا بها النبـــي ] يف احلديث: اإن اهلل 

تعـــاىل يقول يوم القيامـــة: يابن اآدم مر�صت 

فلـــم تعدين، قال: يا رب، كيف اأعودك واأنت 

رب العاملـــني؟!، قـــال: اأما علمـــت اأن عبدي 

فالنـــا مر�ص فلـــم تعده، اأما علمـــت اأنك لو 

عدته لوجدتني عنده.. احلديث.

واختتـــم النبهـــان زيارتـــه بتقـــدمي الهدايـــا 

املوجوديـــن  امل�صلمـــني  وغـــري  للمهتديـــن 

عـــن  املر�صـــى  اأعـــرب  وقـــد  بامل�صت�صفـــى، 

�صعادتهم بالزيارة متمنني تكرارها. 

دار النوري بالجهراء شاركت في معرض »كتابي صديقي«

»دار النوري« زارت المهتدين الجدد وغير المسلمين في مستشفى الجهراء

»ففروا إلى اهلل« برنامج دعوي للجالية الكيرالوية بفرع خيطان

اأكدت م�صوؤولة العالقات العامة والإعالم 

بلجنـــة جلنة التعريف بالإ�صـــالم – اإدارة 

الرو�صـــة الن�صائية- حر�ـــص الإدارة على 

تطويـــر اإمكانيـــات الداعيـــات الثقافيـــة 

ولذلـــك  م�صتمـــرة،  ب�صفـــة  وال�صرعيـــة 

ت�صتدعـــي اأ�صحاب اخلربات الدعوية يف 

خمتلف املجالت.

واأ�صافـــــــت العو�صـــي: لقـــد مت عقــــــــد 

دورة تدريبيـــة للداعيـــات حتـــت عنـــوان 

اأي   " Islamic Terminology“
امل�صطلحات واملفردات الإ�صالمية، وذلك 

من اأجل تهيئة الداعيات على مناق�صة غري 

امل�صلمـــات الناطقات باللغـــة الإجنليزية، 

خا�صـــة واأن الكثـــري مـــن ال�صيـــدات من 

اجلاليات املختلفة يتقن اللغة الإجنليزية 

مبهـــارة، فتكون اللغـــة الإجنليزيـــة �صيئا 

اأ�صا�صيـــا يعمـــل جنبـــا بجنـــب مـــع اللغة 

الأ�صلية للداعيــــة.

واأ�صارت العو�صـــي اإىل اأن الدورة تناولت 

اأغلـــب امل�صطلحات التي تهتـــم باجلانب 

الدعوي يف العقيدة اأو ال�صريعة اأو القراآن 

الكريـــــــم.. الـــخ، م�صـــرية اإىل حـــر�ـــص 

الإدارة على تنوع تلك امل�صطلحات لت�صمل 

اجلوانب ال�صرعيـــة املختلفة، بالإ�صافــــة 

اإىل اجلوانب الأخــــرى مثل م�صطلحـــات 

امل�صت�صرقني التي ت�صتخــــدم يف ال�صبهات 

التي يوجهونها لالإ�صالم، وبالتالــــي يكون 

مـــن ال�صهل على الداعية الـــرد على مثل 

تلك ال�صبهات.

واأكدت العو�صـــي اأن الدورة مت اختيارها 

بدقـــة وعنايـــة بحيـــث تكـــون ال�صتفادة 

منهـــا كبرية، وحتقق الهـــدف املنوط بها، 

خا�صة تهيئـــة الداعية للمناق�صة واحلوار 

مع غري امل�صلمني، كمـــا مت اختيار اإحدى 

املتخ�ص�صات يف هذا املجال وهي الداعية 

املحا�صرة "نادية اإبالغ".

واختتمـــت بتوجيـــه ال�صكـــر للمحا�صـــرة 

ال�صيـــدة ناديـــــة اإبـــالغ وكذلك للداعيات 

الالئي ح�صرن الدورة، واأبدين اأعجابــــهن 

باملادة العلمية، وطريقة العر�ص املب�صطة 

التـــي مت فيها ا�صتخـــدام كافـــة الو�صائل 

احلديثـــة للح�صــــــــــول علـــى ال�صتفـــادة 

الق�صــــوى. 

»المصطلحات اإلسالمية« دورة تدريبية لداعيات الروضة  
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�لتعريف بالإ�صالم



نظـــم معهـــد كامز للتدريب الأهلـــي التابع جلمعيـــة النجاة اخلريية 

ثالث دورات احرتافية خالل الفرتة املا�صية، و�صملت دورة احرتاف 

اإدارة امل�صاريع يف املوؤ�ص�صات اخلريية عددا من العاملني يف القطاع 

اخلريي والتطوعي من خمتلف جمعيات وموؤ�ص�صات العمل اخلريي 

يف الكويـــت، وذلـــك مبقـــر املعهـــد مبنطقة ال�صـــرق، وكذلـــك دورة 

�صلوكيـــات ومهارات التعامل مـــع املراجعني للعاملني بـــوزارة العدل 

�صمـــن اخلطـــة التدريبية ال�صنوية للوزارة و�صـــارك فيها 25 موظفا 

وموظفـــة مـــن العاملني يف خمتلف الوظائـــف والإدارات بالوزارة يف 

فنـــدق "هوليـــداي اإن داون تاون"، واأخـــريا دورة تعليم اللغة العربية 

للعاملـــني مبركـــز البحوث والدرا�صـــات الكويتية بالتعـــاون مع جلنة 

التعريـــف بالإ�صـــالم، و�صـــارك فيهـــا 9 مـــن العاملـــني يف الوظائف 

القياديـــة باملركز، وتهدف تلك الدورات اإىل تطوير اأداء العاملني يف 

املوؤ�ص�صات والوزارات مبا يكفل لهم اأداء اأعمالهم مبهنية واحرتافية 

تتوافق مع الواقع املعا�صر.

وحـــول دورة اإدارة امل�صاريـــع يف املوؤ�ص�صـــات اخلرييـــة قال حما�صر 

الدورة املهند�ص وليد يحيى: اإن معهد كامز يتميز بالتفرد يف تقدمي 

الدورات التدريبية التخ�ص�صية يف اإدارة امل�صاريع، حيث قدم املعهد 

هذه الدورة للمرة الأوىل يف الكويت طبقا ملفاهيم ومعايري احرتاف 

  Project Management Professional اإدارة امل�صاريع العامليـــة
PMP واملعتمدة من معهد اإدارة امل�صاريع الأمريكي.

واأ�صار يحيى اإىل اأن الدورة تطرقت اإىل كيفية اإعداد وثيقة امل�صروع 

اخلـــريي، وخطة عمل حمتـــوى الأعمال، واجلـــدول الزمني لتنفيذ 

الأعمال، وح�صاب التكلفة ومعايري اجلودة، تقدير املخاطر.  

الدعوة امليدانية جزء اأ�صيل من عمل الإدارة 

الن�صائية لـــدار النوري للتعريـــف بالإ�صالم، 

فالإدارة تقـــوم على رعاية املهتدية اجلديدة 

رعايـــة �صرعيـــة وتثقيفية لتكـــون داعية يف 

حميطهـــا املوجودة فيه، �صواء داخل الكويت 

اأو خارجها.

�صرحت بذلك مديرة الإدارة الن�صائية �صعاع 

ال�صمري، وقالت: اإن الإدارة تقوم بتخ�صي�ص 

الف�صـــول ال�صرعية وفق خطـــة عمل �صنوية 

يتـــم خاللهـــا تدريـــب املهتديـــات املثقفـــات 

للقيام بواجب الدعـــوة امليدانية، خا�صة اإذا 

كانـــت املهتديـــة لديها حما�ص وحـــب للعمل 

الدعـــوي، كما تقوم بتوفري كادر دعوي يقوم 

علـــى رعايتهـــن بتعليمهن العلـــوم ال�صرعية، 

واأ�صاليب الدعوة اإىل اهلل عز وجل.

الفـــرتة  يف  جنحـــت  الإدارة  اأن  واأ�صافـــت 

الأخـــرية يف تاأهيـــل الكثـــري مـــن املهتديات 

للعمل كداعيات لغريهن من غري امل�صلمات، 

وخـــري مثـــال على ذلـــك هو املهتديـــة "مي" 

التـــي اأ�صهـــرت اإ�صالمها منذ عـــام بن�صائية 

دار النـــوري، حيث دخلـــت الإ�صالم عن حب 

وقناعة واأقبلت بقلب �صادق عليه، وحر�صت 

على تعلـــم تعاليمه، واأ�صبحـــت تطبق اأغلب 

�صفـــات املوؤمـــن ال�صـــادق الذي يحـــب دينه 

وت�صعى لتبليغه لكل من تراهم مبكان عملها 

وجريانهـــا، وحتى عنـــد خروجها لأغرا�صها 

ال�صخ�صية، وقد اأ�صفرت جهودها يف الدعوة 

اإىل اهلل عـــن اإ�صهـــار اإ�صالم )4( �صيدات من 

اجلالية الفلبينية، ودعت ال�صمري اجلميع اإىل 

م�صاعـــدة املهتديات يف تلقـــي العلم ال�صرعي، 

واإف�صاح املجال لهن لكي يكن داعيات اإىل اهلل 

عز وجــــل. 

» كامز للتدريب" نظم دورات احترافية للمؤسسات والوزارات

»نسائية دار النوري« تدرب داعياتها الميدانيات

فعاليـــة “قواريـــر” هـــي باكـــورة الفريـــق 

التطوعـــي للتعريف بالإ�صـــالم يف الدعوة 

اإىل اهلل مـــن خـــالل جتميـــع اأكـــر مـــن 

300 �صيـــدة من املهتديـــات اجلدد، وغري 
امل�صلمـــات واجلاليـــات الإ�صالميـــة، حيث 

�صبـــق هـــذا احلدث الكبـــري جمموعة من 

الرتتيبـــات، والدعـــوات، وتهيئـــة املـــكان، 

واإعداد الربامـــج امل�صاحبة للحفل، فكان 

للتخطيط اأثر عظيم يف جناح احلفل.

جـــاء ذلك خـــالل كلمـــة مل�صوؤولـــة الفريق 

بالإ�صـــالم  التعريـــف  بلجنـــة  التطوعـــي 

ليلـــى ال�صقـــر مبنا�صبـــة الفعاليـــة التـــي 

الهيئـــة  يف  التطوعـــي  الفريـــق  اأقامهـــا 

اخلرييـــة الإ�صالميـــة العاملية حتت عنوان 

“قواريــر”، ومب�صاركــــــــــة »فريق جـــــــود 
  young believers التطوعي«، و»فريـــق

اجلاليـــة الباك�صتانيـــة«، و»�صركة املطاحن 

الكويتية«.

وقالـــت ال�صقـــر: اإن احلفـــل احتوى على 

العديد مـــن الفقرات حيث بـــداأ بال�صالم 

الأمريي، ثم اآيات من القراآن الكرمي تلتها 

اإحدى املهتديات، ثم كلمة ترحيبية رحبنا 

خاللهـــا باحل�صور، وعر�ـــص فيلم ق�صري 

عن احلفل وامل�صابقـــات التي �صيتناولها، 

ثم فقـــرة امل�صابقات الثقافية والرتفيهية، 

وتوزيـــع  النبويـــة،  الأحاديـــث  وفقـــــــرة 

اجلوائز على الفائزات.

واأ�صـــارت ال�صقـــر اإىل اأن احلفـــل يهدف 

اإىل اإقامة ج�صور مـــن التعارف، واحلوار 

البنـــاء، والتوا�صل بني الثقافات املختلفة، 

وكذلك التعريف بالإ�صالم لغري امل�صلمات 

امل�صـــاركات يف احلفـــل بطريـــق الدعـــوة 

غري املبا�صرة، م�صـــرية اإىل اأن امل�صابقات 

ال�صريفـــة  النبويـــة  الأحاديـــث  تخللتهـــا 

التي تبـــني مكانـــة املــــــــــراأة يف الإ�صالم، 

واحلقـــوق التـــي منحهــــــا وميزهـــا بهـــا، 

وكذلك اأحاديث تخ�ـــص الرفق باحليوان، 

واأحاديث تخ�ـــص النبات، واآداب اإ�صالمية 

كثرية ومتنوعة. 

إشهار إسالم سيدتين في ختام حفل »قوارير« 

غر�ص حب الدعوة اإىل اهلل عز وجل، وحتبيب واأعمال اخلري والرب 

يف نفو�ـــص ال�صغـــار، من الأ�صياء املهمة التـــي حتر�ص عليها الإدارة 

الن�صائيـــة، �صـــواء بالزيارات التـــي تقوم بها الداعيـــات خارجيا يف 

املدار�ـــص، اأو داخليـــا من حيث ال�صتقبـــالت الدائمة للزائرات من 

الفتيات ال�صغار.

جاء ذلك مبنا�صبة ا�صتقبال اإدارة ال�صوؤون الن�صائية بلجنة التعريف 

بالإ�صـــالم –الرو�صـــة- للزائـــرات ال�صغـــار ع�صوات نـــادي "اأزيان 

للفتيـــات" وكان يف ا�صتقبالهـــن ال�صيدة نفـــوذ املطريي، واملوظفات 

والداعيات بالإدارة.

وقـــد قالت الأ�صتاذة عروب العو�صي: اإن مثـــل هذه الزيارات متثل 

حدثـــا مهما بالن�صبة لنـــا حيث نقوم بعمل برنامج ترفيهي مع �صرح 

مب�صـــط عـــن اأق�صـــام اللجنة واإجنازاتهـــا، ونعر�ص لهـــن فيديو عن 

اإ�صهـــار مهتديـــة جديـــدة، غري اأننا اأثنـــاء هذه الزيـــارة قد منَّ اهلل 

علينـــا بـــاأن كانت هناك حالتا اإ�صهار اإ�صالم مـــن اجلالية الفلبينية، 

وقـــد اأ�صعدهن روؤية هذا احلـــدث لأول مرة، حيث اأ�صرعَن مهنئات 

بدخولهما الإ�صالم.

واأكدت العو�صي على اأهمية غر�ص الدعوة يف نفو�ص الن�صء باعتبار 

اأنهـــم ح�صـــن املجتمـــع يف امل�صتقبل، ولذلك نحر�ـــص على اأن تكون 

تعاليـــم ومبادئ الدين الإ�صالمي يف نفو�صهم منذ ال�صغر، وتربيتهم 

علـــى كيفية الدعـــوة اإىل اهلل عز وجل باحلكمة واملوعظة احل�صنة، 

باأ�صلوب يتنا�صب مع �صنهم ال�صغري، حيث يت�صم بال�صهولة والي�صر، 

فيقومـــون بعد ذلـــك بواجبهم جتـــاه دينهم ووطنهم، كمـــا اأمر اهلل 

ور�صوله ].

وتقدمـــت العو�صي بال�صكـــر للقائمني على نـــادي “اأزيان للفتيات” 

وحر�صهن على تن�صئة الفتيات التن�صئة الإ�صالمية ال�صحيحة.

يذكـــر اأن الفتيـــات اأح�صـــرن معهن اأربعني هدية، عبـــارة عن ك�صوة 

ال�صتاء للمهتديات اجلدد. 

»الروضة النسائية« استضافت نادي »أزيان للفتيات”
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�لتعريف بالإ�صالم



20 ألف مهٍتد في 
التعريف باإلسالم 

كانت اللغة العربية 
وراء إسالمهم

تعتـــرب اللغـــة العربية مـــن اأقدم 

اللغـــات ال�صاميـــة، واإحدى اأكر 

العـــامل،  يف  انت�صـــارا  اللغـــات 

يتحدثها اأكر مـــن 400 مليون 

�صخ�ص، موزعني على دول العامل 

العربـــي، بالإ�صافـــة اإىل العديد 

من الـــدول الإ�صالمية املجاورة، 

وهـــي مـــن بـــني اللغـــات ال�صبع 

الأكـــر ا�صتخداما يف الإنرتنت، 

والأكر انت�صارا ومنوا.

وتاأتـــي اأهمية اللغة العربية لدى 

امل�صلمـــني باعتبارها لغة القراآن 

الـــذي يعتـــرب م�صـــدر الت�صريع 

والعربيـــة  الأول،  الإ�صالمـــي 

هي اأي�صا لغـــة ال�صعائر الدينية 

لـــدى امل�صلمني يف �صتـــى اأقطار 

العامل.

ويحتفل العامل العربي والإ�صالمي 

هـــذه الأيام باليـــوم العاملـــي للغة 

العربية، الذي ي�صادف 18دي�صمرب 

مـــن كل عام، وهـــو التاريخ الذي 

اأقـــرت فيـــه اجلمعيـــة العامـــة 

لـــالأمم املتحـــدة اإدخـــال اللغـــة 

العربية �صمـــن اللغات الر�صمية 

ولغة العمل يف الأمم املتحدة.

ويعـــود الف�صـــل يف اإدراج اللغـــة 

العربيـــة لتكـــون لغـــة �صاد�صـــة 

بجانـــب تلك اللغات، اإىل اقرتاح 

املغـــرب  مملكتـــا  بـــه  تقدمـــت 

وال�صعودية اأثنـــاء انعقاد الدورة 

190 للمجل�ص التنفيذي ملنظمة 
الأمم املتحـــدة للرتبيـــة والعلوم 

والثقافة )يون�صكو( عام 1973.

وت�صري اإح�صاءات برنامج "العربية 

لن�صـــر  الربحـــي  غـــري  للجميـــع" 

اللغة العربيـــة، اأن من �صيتحدثون 

"العربيـة" عام 2050 نحو 647 
مليـــون ن�صمـــة كلغـــة اأوىل، اأي ما 

ي�صـــكل نحـــو 6.94 % من �صكان 

العـــامل، املتوقـــع اأن ي�صل يف ذلك 

التاريخ اإىل 9.3 مليار ن�صمة.

اإن اأبـــرز ما مييز اللغـــة العربية 

قدرتهـــا على التعريـــب واحتواء 

الألفـــاظ مـــن اللغـــات الأخرى 

ب�صـــروط دقيقـــة معينـــة، ففيها 

خا�صيـــة الـــرتادف، والأ�صداد، 

وتـــربز  اللفظيـــة،  وامل�صـــرتكات 

بظاهـــــــــرة املجــــــاز، والطباق، 

وال�صجع،  واملقابلـــة  واجلنا�ـــص، 

والت�صبيــــــــــه، وبفنـــون اللفـــــظ 

كالبالغة والف�صاحة وما حتويه 

من حم�صنات.

التعريـــف  جلنـــة  اأولـــت  لـــذا 

بالإ�صالم اأهميـــة خا�صة لتعليم 

اللغة العربية لغري الناطقني بها 

من غري امل�صلمني ومن امل�صلمني 

فكـــرة  اأن  ل�صيمـــا  اجلـــدد، 

تاأ�صي�ـــص اللجنـــة كان حمورهـــا 

الرئي�صـــي تعليـــم اللغـــة العربية 

للجاليـــات الوافـــدة يف الكويت، 

حتى ميكنهـــم التعرف على دين 

وعادات املجتمع الكويتي.

اإن تدري�ـــص اللغـــة العربيـــة كان 

�صببا مبا�صرا يف اإ�صالم اأكر من 

20 األف �صخ�ص يف اللجنة خالل 
م�صريتها املمتـــدة لأكر من ربع 

قرن، حيـــث �صاهمت اللجنة يف 

تخريـــج اأكـــر مـــن ثالثـــة اآلف 

دار�ـــص للغـــة العربية مـــن �صتى 

اجلن�صيـــات التي تفد على اأر�ص 

الكويـــت �صنويا، وذلك من خالل 

200 دورة تقام يف اأفرع اللجنة. 
ولقـــد كان هنـــاك �صخ�ـــص غري 

م�صلـــم مـــن اجلن�صيـــة البنغالية 

مقيـــم بالكويـــت ا�صمـــه هارون 

بنكا�ـــص.. كان يح�صر مع اأقرانه 

امل�صلمـــني ليتعلموا اللغة العربية 

مب�صجد املال �صالح، وبعد فرتة 

وجيـــزة اأحـــب اأن يتعلـــم القراآن 

الكـــرمي، وبـــداأ يف ح�صور در�ص 

املغرب، ح�صره وتاأثر به، ثم قراأ 

تف�صري القراآن، واأخريا قراأ كتاب 

"ملاذا قبلـــت الإ�صـــالم؟"، الأمر 
الذي �صاهـــم يف اإ�صهار اإ�صالمه 

ب�صبب تعلمه العربية.

رعايـــة  اإىل  ت�صعـــى  واللجنـــة 

اإميانيـــا  الوافـــدة  اجلاليـــات 

وذهنيا وروحانيـــا و�صرعيا، من 

خـــالل تعليمهـــم اللغـــة العربية 

بالتعاون مع معهد كامز للتدريب 

الأهلـــي، خا�صـــة اأن هدفنا هذا 

العام تخريج خم�صة اآلف طالب 

من خالل 330 دورة، حيث تبلغ 

تكلفة الطالب )25د.ك( للدورة 

الواحدة.

وليـــزال م�صـــروع تعليـــم اللغـــة 

العربية يخرج �صنويا العديد من 

ال�صخ�صيات املتميزة يف بلدانها، 

من �صفـــراء دول ورجال ال�صلك 

ومهند�صني  واأطباء  الدبلوما�صي 

و�صريحـــة عري�صة مـــن العمالة 

الوافدة.

اإن تعليـــم اجلاليات الوافدة لغة 

القـــراآن الكرمي �صـــرورة ق�صوى 

جانـــب  اإىل  دينـــي،  وواجـــب 

التعريـــف بعـــادات وتقاليد اأهل 

الكويـــت مـــا ي�صاهـــم يف ن�صـــر 

ثقافتنا وتراثنا العريق.

اأخريا اأدعـــو كل من لديه عامل 

اأو �صديـــق اأو جـــار اأن ي�صـــارك 

معنـــا يف دعوتـــه للح�صـــور اإىل 

اللجنـــة، وامل�صاركـــة الفعالة يف 

مثل هـــذه الـــدورات التي تعترب 

املدخـــل الرئي�صـــي للتعرف على 

الدين الإ�صالمي. 

اليوم 
العالمي 

للغة 
العربية
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ر�صائل دعوية

املدير العام للجنة التعريف بالإ�صالم

جمال �ل�صطي

علمتني �لدعــوة
)22(

[:	«من	دعا	إلى	هدى	كان	له	من	األجر	مثل
	
قال	رسول	ا

ص	من	أجورهم	شيئا...»
أجور	من	دعاهم	ال	ينق

صالة.
<	تعليم	أحكام	الطهارة	وال
<	تعليم	أركان	االميان.
.]
<	تعليم	سيرة	النبي	

صار	السور	من	القرآن	الكرمي.
<	حفظ	ق

<	تعليم	اللغة	العربية	وقراءة	القرآن.
<	تنظيم	الرحالت	الترفيهية	والتربوية.
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�لعامل �لإ�صالمي

بريطانيا تكشف النقاب عن مؤشر 
للتعامالت المالية اإلسالمية في 

بورصة لندن
اأعلن رئي�ص الوزراء الربيطاين ديفيد كامريون عن اإطالق موؤ�صر جديد 

للتعامـــالت الإ�صالمية يف بور�صة لندن، �صمن جهود بالده لال�صتفادة 

من الأ�صواق املزدهرة للتمويل الإ�صالمي.

ووفقـــا لبيان لكامريون يتوقـــع اأن يقول رئي�ص الـــوزراء الربيطاين اإن 

العا�صمـــة الربيطانية "اأكرب مركـــز للتمويالت الإ�صالمية خارج العامل 

الإ�صالمي.. واليوم ميتد طموحنا اإىل ما هو اأبعد من ذلك". 

أس��تراليا: العب رجبي ش��هير يعتنق 
اإلسالم بمساعدة مالكم مسلم

جبي الأ�صرتايل »بليك فريج�صون« الإ�صالم، و�صاع اأمر  اعتنق لعب الرَّ

اعتناقـــه بعد انت�صار �صورته مع زميله املالكم امل�صلم »اأنطوين ماندين« 

اأثنـــاء اأداء ال�صالة؛ حيث اأكـــد رغبته يف تغيري حياته وال�صعور بال�صالم 

والطماأنينـــة، ومبا�صـــرة حياة تخلو من اخلمـــور واملخدرات واحلفالت 

املاجنة.

وقد رف�ص لعب الرجبي التعليق على اأمر اعتناقه لالإ�صالم، موؤكًدا اأنه 

اأمر �صخ�صي، وقد حظي اخلرب برتحيب وا�صع بني اأو�صاط الريا�صيني؛ 

حيـــث تلقى "فريج�صـــون" تهنئة من املالكم امل�صلـــم "بيلي ديب"، الذي 

اأثنى على قرار "فريج�صون"، متمنًيا له التوفيق. 

سنغافورة: محاوالت لرفع حظر الحجاب 
عن العامالت المسلمات 

طالب حزب العمال ال�صنغافوري ال�صيا�صيني بالبالد ب�صرورة اإعادة النظر 

يف قرار حظر ارتداء احلجاب بالأماكن العامة، مطالبا بحوار مفتوح يعقبه 

ال�صماح للم�صلمات العامالت يف الوظائف التي تتطلب زيًّا موحًدا بارتداء 

احلجاب، خا�صة يف ظل اقتحام امل�صلمات ملختلف جمالت العمل.

ثريت يف منتدى مكافحة العن�صرية يف �صبتمرب 
ُ
وياأتي هذا املطلب بعد اأن اأ

املا�صـــي ق�صية منـــع املمر�صات امل�صلمات من ارتـــداء احلجاب؛ مما اأعاد 

التذكـــري بالفكـــرة جمدًدا، مـــا اأدى لدخول احلكومـــة والهيئات ذات الزي 

املوحـــد واملجتمـــع الإ�صالمي يف حوار اإيجابي حلـــل الأزمة ورفع احلظر؛ 

امل�صدر: �صبكة الألوكة. 

بوذيون  رهب��ان  ميانم��ار: 
يطردون مرضى مسلمين 

من مستشفى أكياب
اأفـــاد مرا�صـــل لوكالـــة اأنبـــاء الروهنجيا 

»اأراكان«  وليـــة  عا�صمـــة  »اأكيـــاب«  يف 

اأن رهباًنـــا بوذيـــني اقتحمـــوا امل�صفـــى 

العـــام باملدينـــة، وقاموا بطـــرد املر�صى 

اأنـــه  بحجـــة  امل�صلمـــني؛  الروهنجيـــني 

على منظمـــة التعـــاون الإ�صالمي عالج 

امل�صلمـــني، ول ي�صمح لهـــم بتلقي العالج 

يف م�صفى حكومي.

وقـــال �صاهد عيـــان ملرا�صل وكالـــة اأنباء 

الروهنجيـــا اإن �صيـــارة تابعـــة للم�صفـــى 

قامـــت بحمـــل املر�صـــى واإي�صالهم اإىل 

مدر�صة قرية "خو�صا فارا" و"مويل فارا" 

وهـــم يف اأو�صاع �صحية حرجة، واأغلبهم 

ع. من الن�صاء والأطفال الرُّ�صَّ

م�صلمـــي  البورميـــة  ال�صلطـــات  ومتنـــع 

الروهنجيا من تلقي العالج بامل�صت�صفيات 

احلكوميـــة منـــذ عقـــود، اإل بعـــد دفـــع 

ر�صـــاوى باهظة، منذ اإ�صقاط جن�صياتهم 

عـــام 1982 اإثـــر انقـــالب ع�صكـــري يف 

البـــالد. 

فالديمير بوتين: اإلسالم عنصر بارز 
في الثقافة الروسية

اأكـــد الرئي�ـــص الرو�صي »فالدميـــري بوتني« خالل احتفـــالت الذكرى 

الـ225 لتاأ�صي�ص الإدارة الدينية املركزية مل�صلمي »رو�صيا« اأن الإ�صالم 

عن�صر مهم من ثقافة البالد، م�صرًيا اإىل مر�صوم الإمرباطورة كاترين 

الثانية ال�صارد عام 1788، الذي اأثبت وجود اإدارة روحية للم�صلمني 

دت كل القادة امل�صلمني. وحَّ

وقد اعتـــرب "بوتني" اأن تاأ�صي�ص الإدارة الروحية للم�صلمني يعد مثال 

للعامل اأجمع على احلكمة والت�صامح الديني. 

»العالم  ترجمة كتاب 
اإلس��المي في العصر 
اللغة  إل��ى  الحدي��ث« 

الروسية
مت ترجمة كتاب الأمني العام ملنظمة التعاون 

الإ�صالمـــي »اأكمل الدين اإح�صـــان اأوغلو«، 

وهو بعنوان »العـــامل الإ�صالمي يف الع�صر 

احلديـــث« اإىل اللغة الرو�صية بعد ترجمته 

اإىل العربيـــة، وقـــد قام »معهـــد ال�صرق« لـ 

»اأكادميية علوم رو�صيا« برتجمته بدعم من 

رئي�ص »تتار�صتان«. 



حدثنا عـــــــن تاريـــــــخ دخول �لإ�صـــــــالم �إىل 

�لربتغال.

دخل الإ�صـــالم يف الربتغال منذ فجر 

الإ�صـــالم عندمـــا فتحـــت اجلزيـــرة 

الإيربيـــة يف القـــرن الأول الهجـــري، 

واأ�ص�صت الدولة الأندل�صية الإ�صالمية 

بقيـــادة طـــارق بن زيـــاد، الدولة التي 

دامت خالل ثمانية قرون يف اإ�صبانيا 

والربتغـــال حاليـــا، وكانـــت الربتغال 

ت�صمـــى غرب الأندل�ص، ومن املعروف 

اأن الدولـــة الأندل�صيـــة كانـــت البوابة 

الأوىل لدخـــول الإ�صـــالم يف اأوروبـــا، 

وحتى الآن فالآثـــار الإ�صالمية باقية 

وقائمة يف الربتغال، وخا�صة يف جمال 

اللغـــة والثقافـــة، فاللغـــة الربتغاليـــة 

مليئة بكلمات عربية، ومازالت املباين 

التي بناها اأجدادنا العرب وامل�صلمون 

قائمة. 

متى مت تاأ�صي�س �ملركز؟ 

الربتغـــايل  املركـــز  تاأ�صي�ـــص  مت   

للدرا�صات العربية والبولرية والثقافة 

الإ�صالميـــة عام 2001م، ويعترب هذا 

املركز من الإجنـــازات العظيمة التي 

قام بهـــا اأبناء امل�صلمـــني يف الربتغال 

وهو الأول من نوعه من حيث الرتبية 

والتعليـــم، ملـــا يتميز به مـــن اأهداف 

وا�صحة وبرنامـــج متكامل يتم العمل 

به، ونقوم بتحديثه �صنويا مع مراعاة 

التقييـــم الـــدوري لالأن�صطـــة وقيا�ص 

معدلت الإجناز فيما مت حتقيقه من 

الأهداف.

مـــــــا �لأهـــــــد�ف �لتـــــــي ي�صعـــــــى �ملركـــــــز �إىل 

حتقيقها؟ 

للمركـــز هـــدف العـــام، وهـــو اإر�صاء 

اهلل عـــز وجل بن�صر الدين الإ�صالمي 

والدعوة اىل اهلل على ب�صريٍة، وبجانب 

ذلك فهناك اأهـــداف املرحلية كتعليم 

اللغة العربية حمادثة وكتابة ون�صرها 

بني اأبناء اجلالية الإ�صالمية، لإمياننا 

باأنهـــا الو�صيلة الأمثـــل لفهم الإ�صالم 

واملحافظة علـــى ا�صتمرارية الدعوة، 

والرتبية الإ�صالمية ال�صحيحة جلميع 

اأفراد الأ�صـــرة الإ�صالمية، والهتمام 

اخلا�ـــص بالأم والبنـــت امل�صلمة لأنها 

املكون الأول لالأ�صرة امل�صلمة، والتوعية 

الثقافيـــة والعلمية لأبنـــاء امل�صلمني، 

لإعداد جيـــل يتفهم متطلبات الع�صر 

ويلم باأدوات التقـــدم العلمي، وغر�ص 

حـــب الديـــن وروح الت�صامـــح وتكوين 

املواطـــن ال�صالح يف املجتمع، والعمل 

علـــى اإن�صاء م�صاريـــع تنموية ت�صاعد 

على خلـــق فر�ص عمل لأبناء اجلالية 

الإ�صالمية (ك�صب الـــرزق) والنفتاح 

على الهيئـــات احلكومية واجلمعيات 

الأهليـــة الربتغاليـــة واملجتمع ب�صفة 

عامـــة ل�صرح وتو�صيـــح �صحيح الدين 

الإ�صالمـــي، مع حثهم علـــى امل�صاهمة 

الجتماعيـــة  املركـــز  اأن�صطـــة  يف 

والثقافيـــة، وت�صجيـــع ودعـــم احلـــوار 

الإ�صالمـــي والإ�صالمي–  الإ�صالمي– 

غري الإ�صالمـــي، وحماربة ال�صلوكيات 

ال�صيئـــة (اخلمر– املخـــدرات– الزنا) 

وتوعية اجلالية الإ�صالمية بخطورتها 

الجتماعية، ويحظـــى املركز باحرتام 

كبـــري مـــن قبـــل الدولـــة الربتغاليـــة 

وموؤ�ص�صاتهـــا لأنـــه يلعـــب دورا  كبريا 

بالن�صبـــة للن�صاطات التـــي ت�صاعد يف 

احل�صول علـــى ال�صتقرار يف املجتمع 

الربتغايل، لأنـــه اإ�صافة اإىل ن�صاطاته 

التعليميـــة التـــي ذكرناهـــا، لـــه اأي�صا 

ن�صاطـــات اأخرى اجتماعيـــة واإن�صانية 

ميار�صهـــا مثل  تنظيـــم دورات ثقافية 

وموؤمتـــرات حمليـــة ووطنيـــة ودوليـــة 

للتوعية. 

كم يبلغ عدد �مل�صلمني يف �لربتغال؟ 

اإح�صائيـــات ر�صميـــة  لي�صـــت هنـــاك 

يف  امل�صلمـــني  بن�صبـــة  خا�صـــة 

الربتغـــال، ولكن هناك عـــدد تقريبي،                                                                                                                                          

حـــوايل 80000 ن�صمـــة، 80 % منهم 

مـــن اأ�صـــل اإفريقـــي ول�صـــك اأن عدد 

امل�صلمني يف الربتغـــال يتزايد ب�صرعة 

حيـــث ازداد اإىل ثالثة اأ�صعاف خالل 

ال�صنوات الع�صر املا�صية.

كيـــــــف تـــــــرون ��صتجابة غـــــــري �مل�صلمني 

عند دعوتهم لالإ�صالم يف �لربتغال؟ 

رغـــم اأن الربتغـــال دولـــة علمانية فاإن 

�صعبها يعترب من ال�صعوب الأكر تدينا 

الت�صامـــح  اأوروبـــا، وعندهـــم روح  يف 

مـــع الأديـــان الأخرى مبا فيهـــا الدين 

الإ�صالمـــي ويتعاطفون مـــع امل�صلمني، 

و�صنت الدولة الربتغالية القوانني التي 

ت�صمـــح بحريـــة الن�صـــان يف ممار�صة 

حقوقـــه مبـــا فيهـــا حقـــوق ممار�صـــة 

العبـــادة، ويعترب الدين الإ�صالمي ثاين 

اأكـــرب الأديان يف الربتغـــال، ومن اأقدم 

الأديان فيها مـــن ناحية الفعلية حيث 

كانـــت الربتغال دولـــة اإ�صالمية حينما 

كانت تابعة للدولة الأندل�صية الإ�صالمية 

وكانـــت ت�صمى غـــرب الأندل�ص، وعلى 

هذا الأ�صا�ص ترى تقبال وا�صتجابة من 

الربتغايل غري امل�صلم، �صواء امل�صيحي 

منهـــم اأو علمـــاين، وخا�صـــة عندمـــا 

نوجـــه اإليهم الدعـــوات لي�صاركوا معنا 

يف النـــدوات واملوؤمتـــرات واملنا�صبات 

هنـــاك  عامـــة  وب�صفـــة  الإ�صالميـــة، 

ا�صتجابة اإيجابيـــة، ولذلك يوجد الآن 

عـــدد كبري من الربتغاليـــني ا�صتجابوا 

لدعواتنا واعتنقـــو الإ�صالم واأ�صبحوا 

م�صلمني ويلعبون دورا اإيجابيا جدا يف 

الدعوة الإ�صالمية يف الربتغال.

ما �لو�صائل �لتي تقومون من خاللها 

بدعوة غري �مل�صلمني �إىل �لإ�صالم؟ 

واملحا�صـــرات  النـــدوات  تنظيـــم   

وتوزيـــع  والدوريـــات  واملوؤمتـــرات 

الن�صـــرات والدعـــوة علـــى الإنرتنـــت 

وتنظيم احتفـــالت املنا�صبات الدينية 

كعيد الأ�صحى وعيد الفطر. 

مدير �ملركز �لربتغايل للدر��صات �لعربية و�لبولرية و�لثقافة 

�لإ�صالمية بوبكر بالدي يف حو�ر لـ »�لب�صرى«: 

اآلثار اإلسالمية في البرتغال 
مازالت باقية.. ولغتنا مليئة 
بكلمات عربية.. 

ا من حيث جودة  تعـــــــد �لربتغال من �لبلـــــــد�ن �ملتقدمة، وحتتل �ملرتبة �لــــــــ19 عامليًّ

ا �لدولة �لـ13 �لأكرث  �حليـــــــاة، وفًقا لوحدة معلومات �لآيكونوم�صت، ت�صنـــــــف �أي�صً

�صلمية و�لبلد �لثامن �لأكرث عوملـــــــة، وهي ع�صو يف �لحتاد �لأوروبي و�لأمم �ملتحدة، 

ونحـــــــن يف هـــــــذ� �للقاء نتعرف من �لأ�صتـــــــاذ بوبكر بالدي مديـــــــر �ملركز �لربتغايل 

للدر��صـــــــات �لعربية و�لبولرية و�لثقافة �لإ�صالميـــــــة على تلك �لدولة وكيف دخل 

�لإ�صالم �إليها؟ ونتعرف كذلك على ذلك �ملركز ودوره و�أهد�فه و�إجناز�ته. 

»بوبكـــــــر مار� بالـــــــدي« مولود يف �صنة 1968م، متـــــــزوج وله ولد�ن، تخرج 

مـــــــن كلية �للغة �لعربية - ق�صـــــــم �ل�صحافة و�لإعالم - يف جامعة �لأزهر 

�ل�صريـــــــف مب�صـــــــر، وح�صل علـــــــى دبلوم �لعلـــــــوم �لدينيـــــــة �لإ�صالمية يف 

كلية �أ�صـــــــول �لدين يف �لأزهر، وح�صل على �صهـــــــادة بعد �لتخرج لإد�رة 

�مل�صروعـــــــات يف جامعـــــــة �لكتولكيـــــــة يف ل�صبون – �لربتغـــــــال، عمل د�عيا 

ومدر�صـــــــا للغة �لعربية و�لثقافة �لإ�صالميـــــــة و�للغة �لبولرية ومرتجما 

يف �ملوؤ�ص�صات �لعامة و�خلا�صة ويف �ملركز �لإ�صالمي يف �لربتغال. 
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حـــــو�ر �لعدد  حـــوار: حممود بكر

عدد المسلمين 
في البرتغــال 

زاد ثالثـة أضعاف 
خالل السنوات 
العشر الماضية

»بالدي« في سطور



هـــــــل هناك جهـــــــود �إعالمية من قبـــــــل �ملركز 

للتعريف به وباأن�صطته عرب �لـTV �أو �ل�صبكة 

�لعنكبوتية للو�صول �إىل �أكرب �صريحة؟ 

نعـــم هناك جهـــود اإعالمية مـــن قبل املركز 

للتعريـــف بالإ�صالم وباملركـــز واأن�صطته كما 

اأننـــا نقـــوم بالدعـــوة مـــن خـــالل الن�صرات 

والدورات واملحا�صرات واملوؤمترات، ونتمنى 

لو جند مـــن يدعمنا وميولنـــا لإن�صاء اإذاعة 

ونكون م�صتقلني ونذيع ن�صاطاتنا.

كيف ترون جتربتكم مع �لدعوة يف �لربتغال؟ 

احلمد هلل.. جتربتنا مع الدعوة يف الربتغال 

نفتخـــر بهـــا لأنها خدمـــة اخرتتهـــا بنف�صي 

لأتلقـــى الأجـــر مـــن اهلل �صبحانـــه وتعاىل، 

واأ�صاهـــم يف هدايـــة جمتمعـــي واإحياء كلمة 

اهلل ورفع راية الإ�صالم يف اأوروبا.

وممار�صة الدعوة الإ�صالمية يف اأوروبا لي�صت 

باملهمة ال�صهلة لأنها تتطلب اإمكانيات مادية 

ومالية وفهم عقليـــات ونف�صيات املجتمعات 

ت�صتطيـــع  حتـــى  كافيـــا  وعلمـــا  الأوروبيـــة 

مواجهـــة التيارات امل�صادة وتتعاي�ص مع هذه 

املجتمعات �صلميا.

مـــــــا �أبرز �إجنـــــــاز�ت �ملركـــــــز وكم عـــــــدد �لذين 

يدخلون يف �لإ�صالم �صنويا عن طريقه؟ 

للمركـــز العديـــد مـــن الإجنـــازات واأهمهـــا 

الجتاهـــات  جميـــع  يف  والنمـــو  التقـــدم 

التعليميـــة والدعويـــة والتوعوية الإ�صالمية، 

واملركـــز حاليا ازداد عدد الأع�صاء الفعليني 

فيـــه اإىل اأكر من األفني ع�صو، اأما الأع�صاء 

غـــري املبا�صريـــن فهـــم �صبعـــة اآلف، وهذه 

الزيـــادة تدل علـــى ثقة املجتمـــع الإ�صالمي 

والربتغايل يف املركز، كما يبلغ عدد املهتدين 

اإىل الإ�صـــالم عن طريق املركـــز حوايل 15 

�صخ�صا من الربتغاليني الأ�صليني يف العام.

ما �أبرز �حتياجات �ملركز؟ 

اأول وقبـــل كل �صيء طلـــب الدعم للح�صول 

على مقـــر جديد مالئم للمركـــز الإ�صالمي 

يف اأوروبـــا، ويكـــون اأو�صع، وميكـــن اأن يلبي 

مطالب الرواد والطلبـــة، لأن مقرنا احلايل 

�صغري جدا ل يلبي متطلبات الرواد والطلبة 

فلدينا اأكر من األفني ع�صو وم�صاحة مقرنا 

حـــوايل 80مم2 ونريد اأن ن�صرتي عمارة لها 

دوران، وجتـــرى فيها الإ�صالحـــات الالزمة 

وحتول اإىل اأق�صام خمتلفة مبا فيها امل�صجد 

بحيث ي�صـــع اأكر من مائتـــني �صخ�ص لأداء 

�صلوات اجلمع والرتاويح وعدد من الف�صول 

الدرا�صية واأق�صـــام الإدارة وف�صول خدمات 

الإغاثـــة واخلدمـــات الجتماعيـــة، وخا�صة 

لالأ�صـــر مـــن الفقـــراء وامل�صاكـــني واملعوقني 

والطلبة، ونكرر دعوتنا اإىل اأ�صحاب املعايل 

واخلريات يف دولة الكويت وخارجها  لتقدمي 

الدعم.. ونحن من هـــذا املنرب نقدم ال�صكر 

اإىل الكويت العظيمة حكومة و�صعبا. 

Contactos لتو��صـــل�

Rua José Estevão nº3 A 
2720319- Amadora Portugal

TEL : 00351214964712 

Fax : 00351214964712
Mob: 00351919817856
         00351926055199 

E-mail:cpapci@yahoo.com
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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

حـــــو�ر �لعدد 



اإلحصائيات الشاملة

الدولةم
نوع الأ�صحية

عدد الأ�صر امل�صتفيدة

بقرغنم

195975الكويت1
405250باك�صتان2
57285ت�صاد3
41205�صوريا4
420فار�ص5
5811400م�صر6
73365اليمن7
2731365ك�صمري/ باك�صتان8
1274900بنغالدي�ص9

1470األبانيا10
1371000الأردن11

3275 م�صتفيداأجمايل عدد الأ�صر امل�صتفيدة

ميز�نيـــة �مل�صــروع : 54900  دينار كويتي

اأ�صاحي جلنة زكاة �صلوى يف »ك�صمري«
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تتقـــدم جمعيـــة النجـــاة اخلرييـــة – اإدارة امل�صاريـــع 

والت�صويـــق اخلـــريي اإىل جميـــع الأخـــوة الأخـــوات 

املتربعـــني بخال�ـــص ال�صكر والمتنـــان على تربعهم 

الكـــرمي لهـــذا امل�صـــروع اخلـــريي الذي يهـــدف اإىل 

ال�صتفـــادة مـــن اللحـــوم بتوزيعهـــا علـــى الفقـــراء 

واملحتاجني لتحقيق غاية من الغايات املهمة يف الدين 

الإ�صالمي وهـــي التكافل الجتماعـــي بني امل�صلمني 

جميعا، �صواء داخل دولة الكويت اأو خارجها.

فهنيئـــا لكم من �صاهـــم يف جناح امل�صروع لهذا العام، 

واأقـــام �صنـــة ابينـــا اإبراهيم عليه ال�صـــالم يف الذبح، 

و�صنة الر�صول ]  يف النحر باأول اأيام عيد الأ�صحى 

املبـــارك.. واليكـــم الإجنازات التي حققهـــا امل�صروع 

داخل الكويت وخارجها..

م�صاريع �لنجاة

إنجازات مشروع األضاحي 
1434 – 2013 م

توزيع الأ�صاحي يف بنغالدي�ص
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ملف �لعدد

اإن تـــوايل الأحـــداث املوؤ�صـــرة علـــى 

ا�صتمرارية ثقافـــة الحتكاك ال�صلبي 

والت�صادم بني العامل العربي الإ�صالمي 

والغرب يقدم موؤ�صرات مهمة على اأن 

مو�صوع »احلوار احل�صاري" لي�ص من 

قبيل املو�صوعات التي ي�صهل التوافق 

حولهـــا مفهومـــا واآليـــات وممار�صة، 

واإمنـــا هـــو مو�صـــوع يكتنفـــه العديد 

مـــن الإ�صكالت على م�صتوى �صروطه 

وعوائقـــه، وهو ما ميكـــن اأن ن�صطلح 

عليه بـ »�صناعة املناخ الداعم للحوار 

احل�صاري«.

اإن �صناعـــة هـــذا املنـــاخ ميثل حمورا 

النظريـــة  الإ�صـــكالت  يتجـــاوز 

والتجاذبات الفكريـــة الفل�صفية حول 

املوقف منه تاأييدا اأو رف�صا اأو توج�صا، 

ذلـــك اأنـــه ل يعك�ص درجـــات الرغبة 

واحلما�صـــة وح�صـــن النوايـــا، واإمنـــا 

يعك�ص روح اجلديـــة واملبادرة، مبعنى 

اأنـــه يقيم حتديات اأمـــام الأطراف ل 

ميكـــن اأن تـــزول اإل بر�صـــد الوقائع 

والربامـــج واملمار�صـــات التي ترتجم 

الرغبـــات والنوايـــا اإىل اأفعال حتقق 

غايات احلـــوار احل�صـــاري ومراميه 

الإن�صانية.

وبغية التناول العلمي لتحدي« �صناعة 

املنـــاخ الداعـــم للحـــوار احل�صاري«، 

وتقـــدمي قـــراءة متوازنـــة حلركية كل 

لتلـــك  التاأ�صي�ـــص  اجتـــاه  طـــرف يف 

ال�صناعة والتمكـــني لها، واإ�صهاما يف 

الوقـــوف على �صروط تلـــك ال�صناعة 

واملوؤجـــل،  منهـــا  واملنجـــز  وعوائقـــه 

وال�صـــوؤون  الأوقـــاف  وزارة  عقـــدت 

الإ�صالميـــة بدولة الكويت ندوة حتت 

عنوان "�صناعة املناخ الداعم للحوار 

احل�صاري: ال�صروط والعوائق"، وهي 

الندوة اخلام�صة مللتقى »تنادي" التابع 

مل�صـــروع »�صواء«، و�صـــارك فيها وكيل 

وزارة الأوقـــاف الدكتور عادل الفالح 

ونخبـــة مـــن املحا�صريـــن؛ د. �صعيـــد 

كامليف )رو�صيا) مدير معهد احل�صارة 

الإ�صالمية مبو�صكو، ود. �صعيد �صبار 

درا�صـــات  مركـــز  رئي�ـــص  (املغـــرب) 

املعرفــــــــة واحل�صـــارة املغـــرب، و د. 

كنعان مو�صيت�ص )البو�صنة والهر�صك( 

اأ�صتاذ الدرا�صـــات احل�صارية جامعة 

مـــن  نخبـــة  وح�صرهـــا  �صراييفـــو، 

باحلـــوار  واملهتمـــني  املتخ�ص�صـــني 

احل�صاري بني ال�صرق والغرب.

عـــدة  اإىل حتقيـــق  امللتقـــى  و�صعـــى 

اأهـــداف منها: ر�صد خمتلف املواقف 

مـــن �صـــروط �صناعـــة منـــاخ منا�صب 

للحـــوار احل�صـــاري وعوائقه واآفاقه، 

والتاأكيد على اأن ال�صبهات امل�صاحبة 

ملقولـــة احلـــوار احل�صـــاري تعود، يف 

اأ�صا�صها، اإىل غيـــاب الوعي ب�صرورة 

�صناعة املناخ املالئـــم، والتوافق على 

اأن �صناعـــة املنـــاخ الداعـــم للحـــوار 

احل�صـــاري م�صوؤولية الـــذات والآخر 

على حد �صـــواء، وتفعيل اآليات النقد 

للحـــوار  الراهنـــة  للحالـــة  العلمـــي 

احل�صاري بعيدا عن املثالية والتهوين، 

احلـــوار  تفعيـــل  اأن  علـــى  والتاأكيـــد 

احل�صاري رهني بالتوافق على اأهمية 

�صناعة املناخ املالئم لنجاحه.

�لوحدة �لإن�صانية و�لتعاي�س و�حلو�ر 

قيم ثابتة

وحول اأهميـــة احلوار احل�صاري قال 

د.عـــادل الفالح: اإن هذا امللتقى ياأتي 

تنفيذا وتطبيقـــا للعديد من الربامج 

وامل�صاريـــع التـــي ميكـــن اأن مت�صـــي 

اأ�صواطـــا ممتـــدة يف م�صـــرية احلوار 

احل�صـــاري، التي تنفـــع الإن�صانية يف 

حا�صرها وم�صتقبلها، وتقدم الربهان 

الإن�صانيـــة  الوحـــدة  قيـــم  اأن  علـــى 

والتعاي�ـــص واحلـــوار هي قيـــم ثابتة، 

لهـــا قوة تفوق قـــوة ال�صقاق وال�صراع 

والتناحـــر، وتتجـــاوز �صلطـــة احلدود 

اجلغرافية والفكرية واملذهبية.

�صعوبات يو�جهها �حلو�ر �حل�صاري

احلـــوار  اأن  علـــى  الفـــالح  واأكـــد 

احل�صـــاري يواجه �صعوبـــات داخلية 

وخارجيـــة لح�صـــر لها، ويجـــد اأهل 

الفكر واملعرفة املتب�صرين اأنف�صهم يف 

منعطف من الإ�صكالت وال�صتفهامات 

وال�صكـــوك، فبـــدل اأن متتـــد العملية 

اإىل الأمام بخطوات منهجية وعملية 

حمكمـــة، جنـــد اأن اجلهـــود مازالت 

تبـــذل للتدليـــل علـــى اأهميـــة احلوار 

احل�صـــاري و�صرورتـــه وم�صروعيته، 

مع اأن التحديات الفكرية وال�صيا�صية 

والقيميـــة والبيئيـــة ت�صتدعي جتاوز 

ذلك كله اإىل ميادين العمل اجلماعي 

امل�صـــرتك اإنقـــاذا للعامل مـــن اأزماته 

املتتالية على عدد كبري من الأ�صعدة 

وامل�صتويات.

�ل�صادة �لعلماء.. م�صوؤولية جميع 

�لأطر�ف

واأ�صـــار اإىل اأن �صناعـــة املنـــاخ ميثل 

لأي  وال�صليـــم  الطبيعـــي  املدخـــل 

حديث حـــول واقع احلوار احل�صاري 

واآفاقه، وكيف ت�صهم جميع الأطراف 

يف �صناعـــة املنـــاخ املالئـــم لعر�ـــص 

وبيـــان  احل�صـــاري  احلـــوار  مقولـــة 

اأهميته والنخـــراط يف تفعيله فكريا 

واجتماعيـــا و�صيا�صيا وح�صاريا، فما 

مل جنب عن الأ�صئلة املتعلقة ب�صناعة 

هـــذا املنـــاخ والعوائـــق التـــي حتـــول 

دونه وال�صروط التـــي يتعني توافرها 

ل�صمان جناحـــه، ومامل جتب النخب 

املفكـــرة والأطر العلميـــة واملوؤ�ص�صات 

وت�صكيـــل  الفكـــر  ب�صناعـــة  املهتمـــة 

الـــروؤى واملواقـــف- مـــا مل جتب تلك 

النخـــب علـــى اأ�صئلـــة �صناعـــة املناخ 

املالئـــم للحـــوار احل�صـــاري، فاإن كل 

ما يت�صل مب�صروع احلوار احل�صاري 

�صيظـــل حـــربا علـــى ورق، وقد يظل 

ب�صاعة تُتَداول يف ال�صالونات الأدبية 

وامللتقيات الفكرية.

اإن �صناعـــة هـــذا املنـــاخ ميثل حمورا 

النظريـــة  الإ�صـــكالت  يتجـــاوز 

والتجاذبات الفكريـــة الفل�صفية حول 

املوقف منه تاأييدا اأو رف�صا اأو توج�صا، 

ذلـــك اأنـــه ل يعك�ص درجـــات الرغبة 

واحلما�صـــة وح�صـــن النوايـــا، واإمنـــا 

يعك�ص روح اجلديـــة واملبادرة، مبعنى 

اأنـــه يقيم حتديات اأمـــام الأطراف ل 

ميكـــن اأن تـــزول اإل بر�صـــد الوقائع 

والربامـــج واملمار�صـــات التي ترتجم 

الرغبـــات والنوايـــا اإىل اأفعال حتقق 

غايات احلـــوار احل�صـــاري ومراميه 

الإن�صانية.

صناعة المناخ الداعم للحوار الحضاري.. 
الشروط والعوائق

كتب: حممــــود بكر 

صناعـة المنــاخ 
الداعـم للحوار 

يتطلــب روح 
تتسم بالجديـة 

والمبـادرة ورصـد 
الوقائع والبرامـج 

والممارسـات
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ودعا الفالح اجلميع اإىل الإ�صهام يف 

و�صـــع اليد على طبيعة املناخ املن�صود 

لتحقيق احلوار، وكيف ميكن �صناعته، 

وما هـــي م�صوؤولية خمتلف الأطراف 

يف ت�صييـــد �صرحه، مع ر�صد خمتلف 

املواقـــف من �صـــروط �صناعـــة مناخ 

منا�صـــب للحوار احل�صـــاري وعوائقه 

واآفاقـــه، مـــن خـــالل تنـــاول هـــادئ 

و�صريح، والتاأكيـــد على اأن ال�صبهات 

امل�صاحبـــة ملقولة احلـــوار احل�صاري 

تعـــود، يف اأ�صا�صها، اإىل غياب الوعي 

ب�صرورة �صناعة املناخ املالئم، دون اأن 

نن�صـــى التاأكيد على اأن تفعيل احلوار 

احل�صاري رهني بالتوافق على اأهمية 

�صناعـــة املنـــاخ املالئم علـــى م�صتوى 

الأفـــراد واملوؤ�ص�صات والدول، �صناعة 

نزيهـــة ل تتاأثـــر بامل�صالـــح والأهواء، 

ول تخ�صـــع للح�صابـــات ال�صيا�صيـــة، 

ول ت�صتجيب للنزعات والت�صريحات 

ال�صادمة التي تفاجئ العقالء كل يوم 

يف و�صائل الإعالم العربية والأجنبية 

على حد �صواء. 

�صياق زماين ومكاين للحو�ر

وحول مفهوم »�صناعة املناخ و�صروطه« 

قـــال رئي�ص مركـــز درا�صـــات املعرفة 

واحل�صارة باملغـــرب د. �صعيد �صبار: 

اإن احلديـــث عن �صناعة مناخ للحوار 

م�صاألة مهمة جدا، ولها �صياق مكاين 

وزمـــاين، فقـــد اأق�صـــم اهلل عز وجل 

مبواقع النجـــوم ومل يق�صـــم بالنجوم 

ذاتهـــا، واملفاهيم ل ميكن اأن تن�صاأ اإل 

يف مدى وحميط معني، فكل املفاهيم 

احل�صاريـــة والثقافيـــة والقيميـــة ل 

ميكن اأن توؤدي وظائفها دون اأن يتهياأ 

لها املنـــاخ الطبيعي الـــذي ميكن من 

خالله اأن تعمل وتنمو ب�صكل طبيعي.

واأ�صاف: اإن احلوار له جانب �صرعي، 

فهو موجود يف القراآن الكرمي وال�صنة 

النبوية، ولكن م�صاألة تثار يجب التنبيه 

عليها، وهي هل يجوز احلوار يف ظل 

�صعف الأمة وتفككها؟، اأو ننكفئ على 

الذات يف ظـــل ذلك الو�صـــع؟، اأم اأن 

هذا الو�صع يحفزنا على امل�صاركة؟.

وي�صيـــف: اإن عـــدم توافـــر الظروف 

وال�صروط املثلى للحـــوار لي�ص مربرا 

للتخلي عنه، فاحلوار اأ�صل اأ�صيل يف 

الدين الإ�صالمي، كقيم العدل واحلرية 

والتقـــوى وغريهـــا، وعلـــى امل�صلم اأن 

يبذل جهده لإعادة الدللت واملاآلت 

لإيجاد احلـــوار باعتبار اأننا اأ�صحاب 

ح�صارة توؤمن باحلوار.

ولتفعيل دور احلوار قال: ينبغي علينا 

التعـــرف علـــى اإمكاناتنـــا واإمكانـــات 

غرينـــا احلواريـــة، و�صـــرورة التعرف 

وخ�صو�صيـــات  خ�صو�صياتنـــا  علـــى 

غرينا، وبالنهاية احلوار عطاء، ولبد 

مـــن الإفـــادة منـــه، فالقـــراآن الكرمي 

عندما اعتربنا �صعوبـــا وقبائل اأمرنا 

بالتعـــارف، وقـــال العلمـــاء: التعارف 

لي�ـــص تبـــادل التهاين، بل تبـــادل قيم 

املعروف فيما بيننـــا، فاحلوار الدائر 

بني ح�صارات اأو ثقافات اأو اأديان هو 

امل�صالـــح واملنافع التي توؤهل الب�صرية 

اإىل مقامات اأف�صل واأرقى.

�لق�صايا �لإن�صانية عامل م�صرتك 

للحو�ر

فاإذا ما عجزنا عن التوا�صل عن طريق 

القيـــم والأفكار فمن املمكن التوا�صل 

الإن�صانيـــة،  الق�صايـــا  طريـــق  عـــن 

كالطاقـــة والبطالـــة وال�صحة والبيئة 

وغريهـــا، حيث تعترب الآن اأي م�صاألة 

»م�صكلة اإن�صانية«، وحتتاج اإىل حلول 

كونيـــة، والثقافة اأو احل�صـــارة قادرة 

على اقرتاح حلول كونية لأي م�صكلة، 

تلـــك  مثـــل  تقـــرتح  التـــي  والثقافـــة 

ملف �لعدد

احللـــول هي التـــي مفاهيمهـــا قادرة 

علـــى التحـــدي وا�صتيعـــاب خمتلـــف 

والثقافيـــة،  احل�صاريـــة  امل�صـــكالت 

ونعتقد اأن احل�صارة الإ�صالمية كونية 

الإطار وعامليـــة الر�صالة، قادرة على 

تقـــدمي اقرتاحـــات حقيقيـــة للعامل، 

حيث تقـــدم حلـــول ناجعـــة للب�صرية 

كلهـــا، ولكـــن لالأ�صف نحـــن ل نعمل 

علـــى املفاهيـــم احلواريـــة احلقيقية 

والإن�صانيـــة  والو�صطيـــة  كاخلرييـــة 

وغريها من الكليات..

عو�ئق �حلــو�ر �حل�صاري

و�صـــدد علـــى �صـــرورة التحـــرر مـــن 

الكثري من الروا�صـــب التاريخية التي 

تقيـــد وتثقـــل كاهـــل العقـــل امل�صلم، 

فالآخر يعمل على هوية كيانه الثقايف 

والقت�صـــادي  والدينـــي  والفكـــري 

وال�صيا�صي.. ول ينبغي اأن نلومه على 

اأنـــه متقدم، فهـــذا �صاأننـــا امل�صلمني، 

م�صـــريا اإىل اأن املفاهيم الكونية هي 

ما قاله اهلل �صبحانه وتعاىل، كالقراآن 

الكرمي، وبيان ر�صوله ]، فهذا احلق 

الذي ل ياأتيه الباطل من بني يديه ول 

من خلفه، اأما الجتهادات فينبغي اأن 

ل حتـــل حمل الوحـــي املطلق، فهناك 

الكثـــري من املقولت التي تكبل العقل 

امل�صلم، وتطفئ حركته الراهنة، وكلما 

ارتبطنا باأ�صول الوحـــي كنا اأكر قدرة 

علـــى التفاعل الإيجابـــي، وكلما تخلفنا 

التاريخـــي  ال�صـــدام  الوحـــي يف  عـــن 

اأ�صبحنا عاجزين عن التفاعل و�صعفت 

يكـــون  ولـــن  التوا�صـــل،  اإمكاناتنـــا يف 

للم�صلمني قدرة تفاعلية حوارية خا�صة 

اأ�صبحنـــا  اإذا  اإل  بعـــد جتزئـــة الأمـــة 

علـــى كلمـــة �صـــواء، وتوحيـــد ال�صـــف، 

فالختالف �صـــيء اإيجابي ولكن ينبغي 

اأن يكون هناك �صف واحد.

واختتـــم ببيـــان اأننا جنهـــل اإمكاناتنا 

الذاتيـــة، فكثـــري مـــن نخـــب الأمـــة 

ينبهرون بالغرب، ويتجاهلون اإمكانات 

الأمة احل�صارية التقدمية التحررية، 

والنه�صويـــة، والتحديثية، وال�صتفادة 

مـــن الأمكانـــات يف كافـــة العلوم، من 

اأجل نه�صة جديدة قادرة على التدافع 

والتوا�صل احل�صاري احلقيقي.

�حلـــو�ر �حل�صاري.. م�صوؤوليـــــة من؟

اأما الدكتور �صعيـــد كامليف )رو�صيا) 

مديـــر معهـــد احل�صـــارة الإ�صالميـــة 

مبو�صكـــو، فقـــد قـــال عـــن اأطـــراف 

احلـــوار احل�صاري: ان�صمـــت رو�صيا 

يف العـــام 2005 اإىل منظمة التعاون 

الإ�صالمـــي، كع�صـــو مراقـــب يف هذه 

املنظمـــة اجلديدة، كمـــا ان�صمت اإىل 

املوؤ�ص�صة الإ�صالميـــة للرتبية والعلوم 

رو�صيـــا يف  واأ�ص�صـــت يف  والثقافـــة، 

الأعـــوام الأخـــرية 7 جامعات، بدعم 

مـــن املركزية الرو�صية، كما اأ�ص�ص من 

قبـــل احلكومـــة �صندوق دعـــم العلوم 

والثقافـــة والرتبية الإ�صالمية، كذلك 

دخـــل الربنامـــج احلكومـــي اخلا�ص 

»تعلم الثقافـــة واحل�صارة الإ�صالمية 

املعمـــق« كل اجلامعـــات التـــي تدر�ص 

العلـــوم الإن�صانية. فالـــكل يف رو�صيا 

يت�صابـــق لتحقيـــق م�صمـــون احلـــوار 

احل�صاري.

ويت�صاءل د.�صعيـــد: هل يبقي احلوار 

بني الأديان واأتباعها كما كان �صابقا، 

اأم �صـــارت هنـــاك تغـــريات ل يجوز 

 تفعيل الحوار 
الحضاري 

رهين بالتوافق 
على أهمية 

صناعة المنـاخ 
المالئـم على 

مستـوى األفـراد 
والمؤسسات 

والدول 

 جهــل إمكانات 
األمـة الحضاريــة 

التقدميـة التحررية 
من معوقــات 

صناعـة المنـــاخ 
الداعـم للحــوار 

الحضـاري 
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اإهمالهـــا؟، واإذا كانـــت هناك تغريات 

�صليمـــا  فهمـــا  فهمهـــا  مـــن  فالبـــد 

واإدراكها اإدراكا �صديدا وذلك ل�صيانة 

الأر�ص من ف�صاد هوؤلء الذين يدعون 

اأنهم م�صلحـــون، ويف الواقع يهددون 

احل�صـــارات، ونق�صد بهـــم اأ�صحاب 

الإحلاد الذين كانـــوا وليزالون تيارا 

حماربا للح�صارات الإن�صانية كافة.

وي�صيف: نحن من خالل خربة مريرة 

عا�صهـــا امل�صلمون حتت ظلم الإحلاد، 

ا�صتنتجنـــا �صيئا مهمـــا اأنه يجب على 

املذاهب والأديـــان املختلفة اأن تتحد 

يف مواجهة عدو لـــدود، فهو حمارب 

للديـــن، فلذلـــك اإذا انت�صر فلن يبقى 

اأي جمال لأي ديانة، وعليه فاإن احلل 

هـــو تالحم وت�صامـــن احل�صارات يف 

وجـــه هذا العـــدو. فهنـــاك دول غري 

دينية ت�صجـــل يف د�صاتريها اأنها دول 

علمانية، ونحن نعرتف بهذه احلقيقة 

والإحلـــاد  متعـــددة،  جمتمعـــات  يف 

ي�صتـــرت يف م�صطلـــح »العلمانية«، ول 

يفرق بـــني اأ�صحاب الديانـــات. ومن 

يتابـــع الأحـــداث يف رو�صيـــا يجد اأن 

هناك اجتاهـــا لتوطيد العالقات بني 

كافـــة اأ�صحاب الديانـــات يف رو�صيا، 

وهـــذا ينطبـــق على الب�صريـــة جمعاء 

ملقاومة الإحلاد واأن�صاره.

�لقيم �ملطلقة و�لن�صبية يف �حلو�ر

اأما د.كنعان مو�صيت�ص اأ�صتاذ الدرا�صات 

احل�صارية جامعة �صراييفو، فقد قال: 

لقـــد كان هناك تخـــوف عندما اأطلق 

هذا امل�صطلح بحكم املوقع اجلغرايف 

للبو�صنـــة والهر�صـــك، فقد كان هناك 

خـــوف على القيم املطلقـــة، علما باأن 

هـــذه الأخرية لن تتحـــول اإىل ن�صبية، 

لأن لها قوتها ور�صوخها. ولي�ص هناك 

مـــا يخ�صـــى منه عنـــد  اإرادة احلوار، 

فاملعتقـــد ال�صليـــم ل يخ�صى اأن يطلع 

عليـــه غريه، ول يخ�صـــى من الطالع 

على غـــريه، لكن امل�صكلـــة اأن املعتقد 

يف بع�ص الأحيـــان يتحول اإىل جمرد 

تقليد.

�لحتكاك �ل�صلبي �أم �لإيجابي

اإننا نت�صاءل من م�صلحة من الت�صادم 

اأو الحتـــكاك ال�صلبي، فعندما نطرح 

الحتـــكاك الإيجابـــي فاإننـــا نواجـــه 

هـــوؤلء الذيـــن ينفثـــون �صمومهـــم يف 

املجتمعات الإن�صانية.

ويكمـــل: لتحقيق حـــوار فعـــال فاإننا 

بحاجـــة اإىل حتديـــد امل�صطلحـــات، 

كم�صطلح ال�صرق والغرب، فامل�صلمون 

يعممـــون كلمة ال�صـــرق وكلمة الغرب، 

وم�صطلـــح اأوروبـــي ورو�صـــي. كذلك 

لالإعـــالم دور يف �صناعـــة والرتويـــج 

ملناخ احلـــوار احل�صاري، ويجب على 

امل�صلمـــني بذل جمهـــود كبري يف هذا 

املجـــال، ول ن�صت�صهـــل مـــن املعروف 

�صيئا.

وعلينـــا اأي�صـــا اإيجاد املنـــاخ للتعارف 

والتحاور وفق منهج �صرعي، انطالقا 

من قولـــه تعاىل: {َوَجَعلْنَاكـــْم �ُصُعوًبا 

َوَقَباِئـــَل ِلتََعاَرُفوا..}، ويجب اأن يكون 

وراء احلوار احل�صاري م�صلحة، وهي 

الإ�صالح.

وحول مفهوم �صناعة املناخ قال: اإنها 

عملية فكرية نظرية، تهدف اإىل منح 

النا�ـــص بيئة منا�صبـــة، للتوا�صل فيما 

بينهم، ومن ثم متكينهم من اإدارة تلك 

العملية.

ولكي يكون احلـــوار مثمرا قال: لبد 

مـــن توافر اأجـــواء له، منهـــا احلرية، 

فالأمـــة الإ�صالميـــة تفتقـــد احلرية، 

وكذلـــك امل�صـــاواة، والتمتـــع بالثقافة 

الأ�صا�صيـــة، وحتديـــد املعايـــري لن�صر 

الثقافـــة الإ�صالميـــة. كمـــا لبـــد من 

احلوار بـــني امل�صلمـــني اأنف�صهم اأول، 

التـــي  الإ�صـــكالت  حـــل  وحماولـــة 

تعرت�صهم.

بالن�صبـــة لعوائق احلـــوار هناك عدة 

عوائـــق منها اجلهـــل، والتكرب، وعدم 

قبول الآخر، وغياب املوؤ�ص�صات. 
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در��صات

سلسلة دعوية متخصصة في دعوة غير المسلمين

البوذية في الميزان.. 
در��صـــــــة حتليليــــة )2(

عمـرو عبداملولــى - باحث اأكادميي

عـــن  ال�صابـــق  الف�صـــل  يف  حتدثنـــا 

ن�صاأة »بـــوذا« ومولده وحياته وانتهينا  

اإىل اأن »بـــوذا« مـــال  اإىل �صجـــرة يف 

غابـــة “اأورويال” -التـــي اأ�صبح يطلق 
عليها الآن غابـــة بوذاكيا ذلك ب�صبب 

 ليتفياأ 
)1( 

الإ�صراقـــة التي حدثت لـــه-

ظاللها وحدث له مـــا كان يتمناه من 

اإ�صراقـــات اأو مـــا ي�صميـــه البوذيـــون 

اأو احلـــل  ال�صـــر  وهـــي  “الرنفانـــا” 
لـــكل هذه الآلم. والتـــي كان يتمناها 

وا�صتحوذت عليـــه ومتلّكته، ومن هنا 

اأ�صبح �صذاتا هو “بوذا” )اأي العارف 

امل�صتيقظ، والعامل املتنور(، واأ�صبحت 

الديانه يطلـــق عليها “البوذية”، واأما 

ال�صجـــرة التـــي كان “بـــوذا” يجل�ـــص 

حتتهـــا وحـــدَث له الك�صـــف املزعوم، 

فقـــد �صميت بــــ “�صجرة العلـــم”، اأو 

�صجـــرة املعرفـــة، وقـــد احتلـــت عند 

البوذيـــني مكانة �صاميـــة، مثل مكانة 

ال�صليـــب عند امل�صيحيـــني، واإذا كان 

امل�صيحيـــون قـــد ن�صـــروا ال�صليب يف 

حياتهـــم ور�صمـــوه علـــى اأج�صامهـــم، 

وعلى جدران كنائ�صهم، فاإن البوذيني 

يرون يف ال�صجرة املقد�صة �صيئا يجب 

اأن ي�صعـــى لـــه النا�ص، ولهـــذا زرعوا 

يف كل قطـــر �صجـــرة واحـــدة من نوع 

ال�صجرة املقد�صة يحـــج النا�ص اإليها، 

معبـــد  منا�صبـــات خمتلفـــة، ويف  يف 

“بروبـــودور” بالقـــرب مـــن جاكرتـــا 
باإندوني�صيا توجـــد ال�صجرة الوحيدة 

يف “جاوة” من هذا النوع، والبوذيون 

والزيـــارة،  للتـــربك  اإليهـــا  ي�صعـــون 

وحتميهـــا اإدارة املعبـــد ب�صـــور حولها 

خوفا اأن يلتقـــط البوذيون اأوراقها اأو 

 ”wells“ اأغ�صانهـــا للتربك، ويعلـــق

علـــى عنايـــة البوذيني بهـــذه ال�صجرة 

املقد�صة بقوله: “ومن �صوء احلظ اأن 

تالميـــذ جوتاما )بـــوذا( عنوا بحفظ 

�صجرتـــه اأكر مـــن عنايتهم باحلفاظ 

علـــى اأفكاره التي اأ�صاءوا منذ البداية 

.
فهمها” )2(

�لدعـــــوة للبوذيـــــة و�إعـــــد�د دعاتـــــها

بعـــد اأن ُك�صف عن “بـــوذا” احلجاب 

واأدرك هدفـــه وقـــف مـــرتددا و�صاأَل 

نف�صه: اأيقنع وحده بهذا النعيم الذي 

ظفر به، وي�صتمتـــع وحده بهذا ال�صر 

الذي انك�صف له؟، اأم يُب�ّصر به ويذيع 

اأمره بني النا�ص حتى ينعموا معه بتلك 

ال�صعادة واملعرفـــة؟، وفّكر “بوذا” يف 

ُق�ُصور الب�صر عن اإدراك هذه احلقائق 

ال�صاميـــة، وخ�صـــي اأن يكّذبـــه النا�ص 

ويرموهُ بالفرتاء اأو اجلنون، فاأو�صك 

اأن يكتفـــي بهذا ال�صر لنف�صه، غري اأن 

جانب اخلـــري غلب عليـــه، وتخلي�ص 

الإن�صان مـــن امل�صائب والآلم، وامليل  

اإىل الإيثـــار، رجح يف نف�صه، وراأى اأن 

عليـــه اأن يدعو النا�ص، ولي�ص عليه اأن 

يفكـــر يف النتيجة، واأنـــه يريد اخلري 

والهدايـــة لهـــم، فـــاإن مل ي�صتجيبـــوا 

 .
)3(

فقـــد اأدى واجبه واأر�صـــى �صمريه

يعتـــرب البوذيون هذا الجتـــاه، وهذا 

القـــرار الذي اتخـــذه “بـــوذا” مطلع 

خـــري لهـــم وللب�صريـــة جمعـــاء، وهم 

يُ�صلّـــون ويكربِّون ويعلنـــون �صرورهم 

واغتباطهـــم كلمـــا و�صلـــوا يف ق�صـــة 

.
)4( 

“بوذا” اإىل هذه النقطة

وعندمـــا ا�صتقـــر راأي “بوذا” على اأن 

ين�صـــر دعوته تـــرك غابـــة “بوذاكيا”  

اإىل مدينة “بنار�ص” حيث كان يعي�ص 

رفاقـــه اخلم�صـــة الذيـــن زاملـــوه يف 

فـــرتة جهـــاده وتق�صفه، فلّمـــا دعاهم 

ملذهبـــه مل يبـــدوا اأيـــة مقاومة، فقد 

كان ما�صيهـــم معـــه يدعوهـــم لقبول 

دعوته، واأقامـــوا لأنف�صهم يف حديقة 

“بفارانا�ـــص”  امللكيـــة  “الغـــزلن” 
اأكواخـــا، واأقاموا مدر�صـــة، وفد اإليها 

كثـــريون ممـــن كانـــوا ي�صعـــرون اأنهم 

ي�صتمعون اإليهم. فاأخذ “بوذا” يعلّمهم 

وين�صـــر مبادئـــه واأفـــكاره بينهم حتى 

تِبعـــه عدد كبري مـــن الرجال والن�صاء 

وال�صيـــب وال�صبـــاب. ثـــم خطـــا بوذا 

خطوة اأخرى فجمـــع حوله جمموعة 

مـــن ال�صبـــان بلـــغ تعدادهـــم مائتني، 

وعلّمهـــم مبادئه ولقنهم دعوته، ووّكل 

اإليهم القيـــام بن�صرها. ولزمه رفيقه 

“اآنانـــدا” الذي مل يفارقـــه يف جميع 
 )5(، وقـــد حاولـــت اأ�صرته اأن 

جولتـــه

تكّفه عن هذه الدعوة التي اعتربوها 

خيـــالت ظهـــرت له، ولكنـــه مل يكف 

عـــن دعوتـــه، ومل يغـــريه بريـــق املال 

و�صروب ال�صعادة. وعاد  اإىل اأتباعه، 

حيث بـــداأت مظاهر النجاح تبدو له، 

فالتف حوله عدد كبري، وكانوا جميعا 

يتخذون من “بـــوذا” مثال لهم، وكان 

هو يحيطهم بعنايته، وي�صملهم جمعيا 

بحبـــه ورعايتـــه. وا�صتهـــرت دعوتـــه 

با�صم “النظام” اأو “عجلة ال�صريعة” 

وقد ظل “بوذا”يدفع عجلة ال�صريعة  

اإىل الأمام اأكر من اأربعني عاما حتى 

و�صلـــت �صّنه الثمانـــني، واختار حياة 

املب�صـــر املت�صـــول مـــع كل مـــا ت�صتمل 

عليه من �صعوبات وحرمان و�صخرية 

ومقاومـــة، ومل يكـــن “بوذا”وحده هو 

الـــذي يدعـــو “للنظام” واإمنـــا اختار 

)كمـــا �صبق القول( نخبة مـــن اأتباعه 

ليقومـــوا بالدعـــوة لهـــا يف خمتلـــف 

النواحي.

�ختبار بـــــــوذ� للدعـــاة

وتدلنـــا املراجـــع الرئي�صيـــة علـــى اأن 

“بـــوذا” كان يخترب الذيـــن �صيقومون 
اأن  قبـــل  دقيقـــا  اختبـــارا  بالدعـــوة 

ير�صلهم لهـــذا الغر�ـــص، ون�ُصوق هنا 

مثـــال من هـــذا الختبـــار: كان اأحد 

املريديـــن وا�صمـــه “بورنـــا” يريد اأن 

يذهـــب  اإىل قبيلة “�صرونـــا بارانتا” 

لدعوتهـــم، وكان “بوذا” يَْعلم اأن هذه 

القبيلة معروفة بال�صرا�صة واخل�صونة 

واجلفـــاء، ول ينجح معهـــا اإل الثابت 

مـــدى  يعـــرف  اأن  فـــاأراد  ال�صليـــع، 

ا�صتعـــداد مريـــده لتحمل ما قـــد يُلمُّ 

به مـــن عناء، فقال له: اإن رجال هذه 

القبيلـــة ق�صاة �صريعـــو الغ�صب، فاإذا 

وجهـــوا اإليـــك األفاظا بذيئـــة خ�صنة، 

وغ�صبـــوا عليك و�صبـــوك فماذا كنت 

فاعـــل؟ فاأجاب “بورنا” اأقول: ل�صك 

اأن هـــوؤلء قوم طيبـــون، لينو العريكة 

باأيديهـــم، ومل  لأنهـــم مل ي�صربـــوين 

يرجموين باحلجارة. 

- فـــاإن �صربـــوك باأيديهـــم ورجموك 

بالأحجـــار، فماذا كنت قائال؟، اأقول: 

اإنهم طيبـــون لينـــون اإذ مل ي�صربوين 

بالع�صي ول بال�صيوف. 

- فاإن �صربـــوك بالع�صي وال�صيوف؟ 

اإذ مل  لينـــون  اإنهـــم طيبـــون  اأقـــول: 

يحرموين احلياة نهائيا.

- فاإن حرموك احلياة؟

- اأقول اإنهم طيبون لينون اإذ خلَّ�صوا 

روحي من �صجن هذا اجل�صد ال�صيئ 

بـــال كبـــري اأمل. فقـــال لـــه “بـــوذا”: 

اأح�صنت يا “بورنا” اإنك ت�صتطيع مبا 

وتيته من ال�صـــرب والثبات اأن ت�صكن 
ُ
اأ

يف قبيلـــة “�صرونا بارانتـــا”، فاذهب 

اإليهـــم، وكمـــا تخلّ�صـــت فخلّ�صهـــم، 

وكمـــا و�صلت  اإىل ال�صاحل فاأو�صلهم 

معـــك، وكمـــا تعزيـــت فعزهـــم، وكما 

“wells” : مــن ســـوء 
تالميــــــذ  أن  الحــظ 
بحفــظ  عنــوا  بــوذا 
شــجرتـه أكثـــــر من 
بالحفاظ  عنايتهـــم 

على أفكاره
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»بــوذا«  صفـــات 
الشــخصية أثرت 
نجاح  فــي  كثيًرا 
دعوتـه ومناداته 
باالحترام وعدم 

أذى اآلخرين

استجابت الطبقات 
الدنيا لدعوة »بـوذا« 
لمعانــاتهــــم مــن 
التهميــش واالذالل 
وســلــب حريتهــم 

وحقوقهـم 
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در��صات

و�صلت  اإىل مقام “النريفانا” الكاملة 

فاأو�صلهم اإليها مثلك. فذهب “بورنا” 

اإليهـــم وكانت النتيجـــة اأن اآمنوا كلهم 

 )6(. ومثل هذا ما 
بالبوذيـــة واتبعوهـــا

ترويه الأ�صاطري والق�ص�ص عن دعوة 

قّطـــاع الطريـــق لدخـــول “النظـــام” 

فهـــوؤلء الذيـــن فروا مـــن احلكومات 

قـــد  للغابـــات  وال�صالطـــني وجلـــاأوا 

و�صلتهـــم الدعـــوة، واأنذرتهـــم، باأنهم 

اإن فـــروا مـــن جنـــود احلكومـــة، فلن 

ي�صتطيعـــوا الفرار مـــن الهرم واملوت 

والذنوب. وكثـــريا ما ا�صتجاب هوؤلء 

للدعـــوة، و�صجـــدوا لهـــا، واتبعوهـــا، 

ليتحرروا من قيد اخلوف، وليعي�صوا 

يف �صفاء.

واأي�صا ا�صتجاب لهذه الدعوة اأ�صحاب 

الطبقـــات الدنيا يف املجتمع الهندي، 

حيـــث كانـــوا يعانـــون مـــن التهمي�ص 

والإذلل و�صلـــب حريتهـــم وحقوقهم، 

فا�صتجابـــوا لهـــا. ومل ت�صل لهم هذه 

املريديـــن  اإعـــداد  بعـــد  اإل  الدعـــوة 

اإعـــدادا عجيبا، جعلهـــم يتحّملون كل 

املتاعـــب وامل�صاعـــب، ويُْقدمون على 

ن�صر الدعـــوة ببطولة نادرة و�صجاعة 

 )7(، وكان “بـــوذا” يودع 
عدميـــة املثال

مريديه الذين يتخذون طريقهم  اإىل 

الدعايـــة والإر�صـــاد بقولـــه: “اذهبوا 

وان�صـــروا “النظـــام” يف البالد رحمة 

مل�صلحـــة  واإيثـــارا  اخللـــق،  ب�صائـــر 

الكثرييـــن على راحتكـــم، ول يذهنب 

اثنـــان منكـــم يف طريـــق واحـــد، بـــل 

ي�صلـــك كل واحـــد �صبيال غـــري �صبيل 

اأخيـــه، ب�ّصروا بهذه الدعوة النبيلة يف 

مبدئها، النبيلة يف و�صطها، النبيلة يف 

غايتها”، وبهـــذا الإ�صرار من “بوذا” 

ومريديه ا�صتطاعت الدعوة اأن تنجح 

وتنت�صر.

وظـــل “بـــوذا” اأربعـــني �صنـــة يدعـــو 

يف  فانت�صـــرت   ،)8(  
بتعليمـــه ويب�صـــر 

“ال�صـــني” وتتو�صع يف اأر�ص “التبت” 
“النيبـــال”  اأر�ـــص  اإىل  وانطلقـــت  

وتتوغـــل يف اأر�ص “املاليـــو” ماليزيا 

حاليا، حتى متكنـــت يف جاكرتا التي 

نرى فيهـــا املعابد والتماثيل ال�صاهقة 

وتدخل  اإىل اأر�ص بورما. واأ�صبح لهم 

رهبان وتبواأوا مكانة كبرية يف العامل، 

وتقلدوا املنا�صـــب املهمة يف الهيئات 

الدولية..

�نت�صار وبـــــروز “�لبوذيـــــة”

هاجـــم “بـــوذا” الأفـــكار واملعتقدات 

التي كانـــت �صائدة يف عهـــده و�صخر 

منهـــا، وعا�ص “بـــوذا” هادئـــا، وراأى 

بنف�صـــه جنـــاح دعوتـــه، ويرجع �صبب 

جنـــاح “بـــوذا” يف دعوتـــه  اإىل حالة 

ال�صطـــراب التـــي كانـــت �صائدة بني 

اإىل  بالإ�صافـــة   النا�ـــص وحريتهـــم، 

قبـــول  اأكـــر  الهنديـــة  الغريـــزة  اأن 

وا�صتيعابـــا لالأفـــكار الدينيـــة، وذات 

ميل فطـــري  اإىل الإلهيات، ومناداته 

باإلغـــاء الطبقات التـــي كان يئّن منها 

املجتمع الهندي عقودا طويلة. وجعل 

النا�ص �صوا�صية، مما دفع  اإىل انت�صار 

البوذيـــة انت�صارا وا�صعـــا ودخل فيها 

عدد كبـــري من الهنود مـــن الطبقات 

الدنيـــا املغلوبة على اأمرها، والتي مل 

تكـــن متلك من اأمـــر نف�صها �صيئا، بل 

كانوا عبيدا.

وكان ي�صـــل اإليهـــم قـــول “بـــوذا” اأن 

الآلم وامل�صائب تبداأ اإذا مّيز الإن�صان 

نف�صـــه عن الآخريـــن، واأن النجاة قد 

حت�صل لفرد من اأدنى الطبقات، فقد 

كان ذلك داعيا  اإىل اأن يتبعه كثريون 

ممـــن انحطت طبقاتهم اأو ممن كانوا 

ي�صعـــرون بثـــورة �صد هـــذه الطبقات 

املتعددة املتفاوتـــة ال�صيادة يف الهند، 

وكان ينـــادي باحـــرتام احليـــاة وعدم 

اأذية الإن�صان واحليـــوان، وكان اأي�صا 

ل�صفـــات بوذا ال�صخ�صية اأثر كبري يف 

جناح دعوتة، ومن اأبرز �صفاته عداوؤه 

للتع�صـــب الديني. واعتبـــار التع�صب 

اأعدى اأعداء الدين. 

لقـــد راأى مرة اأحد تالميذه يف نقا�ص 

حـــاّد مـــع “برهمـــي” كان يرمي بوذا 
بالإحلـــاد، و�صبـــب ذلـــك اأن “بـــوذا” 

قد اأغـــار على “برهمـــا” ومل يحرتم 

فاتهموه بالإحلاد، 
تعاليم “الفيـــدا”)9( 

واأخـــذ يطعن يف نظـــام الت�صول الذي 

اأ�ص�صـــه بوذا، وملا راأى “بوذا” حما�صة 

ته اأنكَر عليه ذلك قائال:  تلميذه وحدَّ

اأيها الإخوان، اإن كان هناك من يقدح 

يف ذاتـــي اأو يف ديني اأو يف “النظام” 

فلي�ـــص لكـــم اأن تغ�صبـــوا اأو حتزنـــوا 

اأو حتقـــدوا، لأنكـــم بهـــذا تُعر�صـــون 

اأنف�صكـــم خلطـــر اخل�صـــارة الروحية 

اأول. ثـــم ل تتمكنون يف ثورة الغ�صب 

من متحي�ص اأقوال القادح ثانيا.

وكمـــا كان عـــدوا للتع�صـــب الدينـــي 

ونهر تالميذهُ عنـــه، نهاهم اأي�صا عن 

الغ�صب وكان عدوا للغ�صب والطي�ص، 

فلم يعرف عنه اأنه �صّب، اأو �صخط، اأو 

نطـــق ل�صانه بكلمة جارحة اأو قا�صية، 

وكان يـــرى الدنيـــا جاهلـــة غافلة، ل 

�صريـــرة خبيثة، كل هـــذا �صاعد على 

جمـــع مريدين كثريين حولـــه، وكانوا 

باحثني روحيـــني مت�صولني متجولني، 

يعي�صون عزوبة وتق�صفا قا�صيا، وفور 

بلـــوغ الأع�صـــاء اأو التالميذ التدريب 

الـــكايف والقتنـــاع والفنـــاء املوؤهلـــني 

للعقيدة البوذية ير�صله “بوذا” خارجا 

لتعليـــم وتب�صري الآخريـــن مما �صبَّب 

.)10( 
لدعوته النجاح الذي حظيت به

وفـــــــــاة بـــــــــوذ�

الهنديـــة  امل�صـــادر  لـــدى  توافـــرت 

والبوذية ق�ص�ص طويلة عن وفاة بوذا، 

واهتمت هذه امل�صادر اهتماما كبريا 

بوفاة بوذا وحر�صـــت على ت�صويرها 

باحلـــدث العظيم اجلليـــل ل�صخ�صية 

عظيمة مقد�صة عندهم. 

عا�صت “يا�صودهـــر” زوجة بوذا منذ 

خـــرج زوجها، يف كوخ مثـــل كوخ بوذا 

علـــى مدخل مدينـــة “راج غاها” وملا 

احت�صـــد النا�ص يف ظل التل ال�صغري، 

وكان ال�صيـــد يحرك عجلـــة الإر�صاد 

اأمام اجلمع، جل�صـــت زوجته وحدها 

خمتفيـــة بـــني ذلك احل�صـــد العظيم، 

ت�صمع كالم املبـــارك، وكان “راهول” 

ابنهـــا الوحيـــد يكلمهـــا مـــرة واحدة 

كل �صنـــة، اأما ال�صيـــد فكانت ل تراه. 

وعندما توجه ال�صيد اإىل التل، ولي�ص 

معـــه اإل “اآننـــدا” ابن عمـــه ومريده 

الأول و�صديقـــه الـــويف، اأ�صـــرَّ اإليـــه 

ال�صيـــد قائال: يـــا اآننـــدا، لقد حانت 

ال�صاعة التـــي جتتاز فيها “يا�صودهر 

العني” )لأن زوجتـــه يا�صودهر �صوف 

ت�صبـــح غري مرئية بالعني؛ ذلك كناية   مناداة »بوذا« 

بإلغاء الطبقات 
وجعل الناس 
سواسية وراء 
انتشار البوذية 
انتشاًرا واسعا 

في الهند

 تدرب تالميذ  
»بوذا« على االقناع 

الكافي مما 
ساعد على نجاج 

نشر دعوتهم 
خارج الهند
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عـــن املوت(، فاجـــاب “اآننـــدا” وقال 

وهو يرتعـــد: األ يرى ال�صيد اأن يتكلم 

معها؟ فاأبدى ال�صيد موافقته دون اأن 

يفوه بكلمة.

ويف الكـــوخ وجـــدا عجـــوزا �صمطـــاء 

حليقة الراأ�ص ذابلة، عيناها كال�صراج 

الـــذي ن�صـــب زيتـــه، خائـــرة القوى، 

ترتعـــد، فلمـــا راأتـــه هتفـــت لزوجها 

قائلـــة: قـــد اأطاعـــت الأمـــة �صيدها، 

ودخلـــت “النظام” منـــذ اأذن لها، ثم 

قالـــت: واحلمل الثقيل الـــذي حملتُه 

اأ�صعـــه الآن علـــى الأر�ص، اإنه مل يبق 

يف نف�صـــي بـــذر للحيـــاة. و�صقطـــت 

فاقـــدة للحيـــاة. قـــال “اآننـــدا”: اإنها 

و�صفت حملها باأنه ثقيل، هل كان لها 

اأن تتكلم مبثل هذا اإن كانت قد نالت 

النجاة؟ واأجابه “كانا” اأحد املريدين: 

اإنها ماتت حيث تولد من جديد.

ا�صتاأنـــف بـــوذا �صريه ومعـــه تالميذه 

ومريدوه، وظهر التعب والإعياء على 

ال�صيد، فخاطب تالميذه قائال: “كل 

�صيء يوؤول اإىل النحالل، واأنا كذلك 

اأيهـــا التالميذ قد �صخـــت واأو�صك اأن 

وا لتحرير اأرواحكم بكل ما  اأموت، جدُّ

اأوتيتم من احلول، ويف خالل ال�صهور 

القادمة �صاأمـــوت، اإن اأجلي قد حان، 

واإن حياتي يجب اأن تنتهي، واآن لروحي 

اأن تُلْقي حملها، اأيها الرهبان، عليكم 

بالتيقـــظ والتب�صـــر، لتكـــن اأفكاركم 

�صليمـــة، راقبـــوا قلوبكـــم، و�ُصونـــوا 

نفو�صكـــم، ول تغفلوا، لتكـــن اإرادتكم 

طاهـــرة قوية، واجتـــازوا بحر احلياة 

غري اآ�صفني ول متح�صرين”)11(.

وا�صل ال�صيد �صريه بني القرى، وكان 

مريده “اآنندا” قلقا، فقال له ال�صيد: 

قـــل مـــا الـــذي يختلـــج يف �صـــدرك؟ 

فاأجـــاب “اآنندا” بعد تردد: اإن ال�صيد 

مي�صـــي يف بالد غري عامرة، لي�ص بها 

اإل الأكواخ، واأرى اأنه ل ي�صتح�صن اأن 

ميـــوت ال�صيـــد يف مكان كهـــذا، ليكن 

ذلـــك يف مدينـــة عظيمـــة، حيث يراه 

الكثـــريون ويوؤمنون ويهتدون. فاأجاب 

ال�صيـــد: يف مثل هذا املكان يا حبيبي 

“اآننـــدا” �صعرت باأعمـــق ال�صكينة يف 
نف�صـــي، هـــذه ال�صجريات هـــي التي 

ودخـــل  بجوارهـــا.  روحـــي  تن�صـــرح 

ال�صيـــد الغابـــة وجتّوَل هـــو ومريدوه 

حتى و�صلـــوا مكانا ترتفع اأمامه قمم 

هماليا ال�صاهقة، واختار ال�صيد مكانا 

بني دوحتني با�صقتني. وا�صتلقى على 

جنبه يف اإجهـــاد ظاهر وتعب وا�صح. 

واأح�ص “اآنندا” باأن ال�صيد يقرب من 

النهاية، فانتحـــى ناحية واأخذ يبكي، 

فطلبه ال�صيد، فجاءه وجل�ص بجواره، 

وقـــال لـــه ال�صيـــد: اأمل اأقـــل لك مرة 

بعـــد مرة اإن الأ�صياء كلها لثبات لها، 

اأمل اأبني لـــك اأن الأ�صياء التي نهواها 

لقربهـــا مّنا هي التـــي يجب اأن نقطع 

عالقتنا بهـــا، لأن زوالها اأو احلرمان 

منها يورثنا الأمل واحلزن.

وبـــات ال�صيد تلك الليلـــة كلها يحرك 

عجلـــة العرفان اأمـــام تالميذه راقدا 

رقـــدة الأ�صد حتـــت ال�صجرتني، وقد 

جاء كثري من النا�ص وتلقوا العلم عنه. 

وعند فلـــق ال�صبح قال املبارك: “قد 

يقـــول بع�ـــص منكم قبل نهايـــة اليوم، 

لقد ذهب ال�صيد عنا، ولي�ص لنا معلم. 

كال، ل تقولن ذلك، فاإين اأترككم على 

املنهاج املعبَّد امل�صتقيم املنور. ا�صمعوا، 

معلمكـــم بعـــد ذهابي، هـــو ال�صريعة 

واجلمعيـــة” ثم ا�صتـــوى جال�صا يرنو  

اإىل اجلبـــال ال�صاهقة البي�صاء. وقد 

�صمعوه يتنف�ص ال�صعداء، والطماأنينة 

باديـــة على وجهـــه، وبعد قليـــل اأخذ 

 
)12( 

ين�صد “اأن�صـــودة البيت املت�صع�صع

التـــي نقتب�ـــص منها هذا الـــكالم: من 

بيـــت وراء بيت �َصَجننـــي، ومن ر�صالة  

اإىل ر�صالـــة اأر�صلني، ولدة بعد ولدة، 

واأنـــا ادور يف دائـــرة متعبـــة، باحثـــا 

عـــن �صانع هـــذه اخليمـــة. اإن البيت 

قـــد ارجتفـــت اأركانه. �صقفـــه يرحب 

مبطر املـــوت يف داخله، وجدرانه من 

الغبـــار تنتظر النهايـــة، كانت الولدة 

بعد الولدة األيمـــة. اخلجل والعذاب 

يتبعنـــي واأنـــا اأتيه يف بيـــداء ل نهاية 

لهـــا.. الآن يقـــوم ال�صجني متحررا يا 

�صانع البيت، لقد راأتك العني.. ها.. 

م ال�صقف، و�صقطـــت اجلدران،  تهـــدَّ

وانهـــارت الأركان.. يـــا �صاطـــر، طال 

اختفاوؤك.. ها قد وجدتك وم�صكتك 

م�صكا قويـــا ل تنفلت من يدي اأبدا.. 

حـــان يل اأن اأتخل�ـــص مـــن العذاب.. 

لقـــد خمـــدت هذه النـــار  اإىل الأبد” 

، ثم عاد بوذا بعد ذلك  اإىل رقدته 
)13(

الأ�صدية متعبا. وقد ثقل تنف�صه. ومع 

ذلك تكلم: وقـــال: “اأيها الن�صاك، كل 

�صـــيء زائل، ماّر كما متـــّر ال�صحاب. 

وا�صعـــوا  احلقيقـــة،  هـــذه  تذكـــروا 

حلريتكم بالتوا�صـــع واجلد، ناظرين 

.
اإىل النهاية” )14(

وفاة بـــوذا: �صكـــت ال�صيـــد واأغم�ص 

عينيـــه ودخل يف التفكـــري العميق، ل 

يحرك �صاكنا ول يبدو عليه اأنه ي�صعر 

مبا حوله. ونادى مريـــده اآنندا “لقد 

مات ال�صيد”.

ثم توجه “اآنندا” ببع�ص الكلمات  اإىل 

الن�صـــاك واملريدين قائـــال لهم: “كل 

�صيء زائل، اأيها الن�صاك والعقل الذي 

حتـــرر من الهوى يعرف ذلك، ويعرف 

يفارقنـــا  اأن  لزامـــا  اأنـــه كان  اأي�صـــا 

علن يف البالد اأن ال�صيد 
ُ
املبـــارك”، واأ

قد مـــات. وكان ذلـــك يف �صنة )543 

.
ق.م( )15(

وعلـــى �صاطــــــــيء النهـــر، اأحرقــــــــــوا 

اجلثـــة )ذلك ح�صـــب طقو�ـــص العقيدة 

الهندو�صية وهو ي�صري اإىل تاأثر البوذية 

بالهندو�صيـــة(، وثم ُجمـــع رماد ال�صيد، 

وق�صمـــوه اإىل ثمانيـــة اأجـــزاء، واأر�صلوا 

كل جـــزء منهـــا اإىل اجلهة التـــي راأوها 

لئقـــة به، فبنيـــت فوق الرمـــاد بنايات 

عظيمـــة يف اجلهات الثمانيـــة. ومازال 

البوذيون يحجـــون اإليها ويقد�صونها. 

امل�صـــــادر:

1 - اأديان الهند الكربى الدكتور اأحمد �صلبي 

2 - معامل تاريخ الإن�صانية �ص 472

3 - حياة بوذا 81-83

4 - الفل�صفة البوذية 31،30

5 - البوذية تاريخها وعقائدها 108

6 - دائرة املعارف الإ�صالمية

7 - بحث عن كيف كان بوذا ي�صطاد الرجال 
وير�صدهم 57.56

8 - مقارنة الأديان خليل ال�صعدي �ص 238

9 - الكتاب املقد�ص للهندو�صية

10 - توما�ص حياة بوذا �ص 97 - 99

11 - حياة بوذا توما�ص 154.153

12 - ثقافة الهند �ص 124

13 - ثقافة الهند �ص 124 وما بعدها

14 - نف�ص امل�صدر ال�صابق

15 - تاريـــخ الديانـــة البوذيـــة 326 تاريـــخ 
الفل�صفة البوذية 29

اعتــــرف »بـــوذا« 
لتالميذه بالفناء 
قائــاًل: كل شــئ 
يؤول إلى االغالل 
وأنــا كذلك أيها 

التالميذ

 ناشد »بوذا« 
الرهبان إلى 

التيقظ والتبصر 
وسالمة األفكار 
ومراقبة القلوب 

وصون النفس 
الجتياز بحر 

الحياة

الســيد  ســكت 
»بــوذا« وأصبح ال 
يحــرك ســاكنا.. 
»آننــدا«  فنـــادى 
مريــــدوه: لقــــد 

مات السيد 



حرص الرسول ]
على تعليم 

الصحابة رضوان 
اهلل عليهم 

اللغات المختلفة 
للتواصل مع غير 

المسلمين
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�ملحامي منيف �لعجمي

مدير الأفرع واحلج والعمرة بلجنة التعريف 

بالإ�صالم

طريــق �لهدى

اللغـــة عامل حمـــوري يف الدعـــوة اإىل 

اهلل عـــز وجل، فبهـــا ي�صتطيع الداعية 

وعـــادات  معتقـــدات  علـــى  التعـــرف 

و�صلوكيات من يقوم بدعوتهم، وتتيح له 

فر�صة الطـــالع على كتبهم من خالل 

ما تخطه اأقالم كتابهم ومفكريهم.

لذلـــك ين�صـــح العلمـــاء عنـــد تربيتهم 

الدعـــاة بتعلم لغة القـــوم الذين �صوف 

يقومون بدعوتهم اإىل الإ�صالم، خا�صة 

يف هـــذا الع�صر الـــذي اأ�صبحت اللغة 

فيـــه اأمـــرا �صروريا وحتميـــا، حتى اإن 

الداعيـــة اأبوالأعلـــى املـــودودي عندما 

�صئل عـــن مقومات الداعيـــة قال: هل 

تريـــدون �صروطـــا  كثـــرية اأو �صرطـــا 

واحـــدا؟ قالـــوا: نريد �صرطـــا واحدا، 

قال: اأن يتقن اللغة الإجنليزية.

فالداعيـــة قد يكون ماهـــرا يف العلوم 

ال�صرعيـــة، متقنا لفروعها، ولكن كيف 

له اأن يو�صل هذا العلم لالآخرين بدون 

اللغـــة.. بال�صك فـــاإن هذا العلم �صوف 

يظل حبي�صا وطنه، و�صوف تقعده اللغة 

عن اإي�صال الر�صالـــة لالآخرين، وتبليغ 

ما جـــاء به القـــراآن الكـــرمي والر�صول 

.[
كان   [ الر�صـــول  اأن  جنـــد  لذلـــك 

حري�صا على اأن يتعلم امل�صلمون اللغات 

املختلفـــة، وذلـــك لكـــي يتوا�صلـــوا مع 

الآخرين من غـــري امل�صلمني، ويقومون 

وتعريفهـــم  الإ�صـــالم،  اإىل  بدعوتهـــم 

تعاليمـــه ومبادئـــه التي جـــاء بها ]، 

فقـــد اأمـــر ال�صحابي اجلليـــل زيد بن 

ثابـــت ر�صـــي اهلل عنـــه اأن يتعلـــم لغة 

اليهود ليكاتبهم بها، ويقراأ عليه كتبهم 

اإذا وردت اإليه، فعن خارجة بن زيد بن 

ثابـــت قال: قال زيد بـــن ثابت: اأمرين 

ر�صول اهلل  ] فتعلمت له كتاب يهود، 

وقـــال: »اإين واهلل مـــا اآمـــن يهود على 

كتابي«، فتعلمته، فلم مير بي اإل ن�صف 

�صهـــر حتى حذقته، فكنت اأكتب له اإذا 

كتب، واأقراأ له اإذا ُكِتب اإليه.

وتعلم اللغة لي�ص مق�صورا على الرجال 

دون الن�صـــاء، بل على العك�ص من ذلك، 

الرجال والن�صاء �صواء يف هذا الأمر.

اإن دعـــوة الآخريـــن بلغاتهـــم �صـــيء ل 

مفـــر منـــه، خا�صـــة مـــع تنـــوع اللغات 

التي يتحـــدث بها الوافدون على اأر�ص 

الكويـــت، وت�صل اإىل الع�صرات، فهوؤلء 

ل يعرفـــون اللغـــة العربيـــة، ول ننتظر 

منهم ذلك، بل اإننا ن�صعى اإليهم، ونبذل 

اجلهـــد يف دعوتهـــم لإخراجهـــم مـــن 

الظلمات اإىل النور.

لقـــد كان مـــن الطبيعـــي قيـــام اللجنة 

مب�صـــروع »كفالـــة الدعـــاة« مبختلـــف 

اللغات لكـــي ت�صتطيع من خالله دعوة 

غـــري امل�صلمني املوجوديـــن يف الكويت 

مئـــات  اإىل  اأعدادهـــم  ت�صـــل  الذيـــن 

الآلف.. فكيف نتمكن من دعوة هوؤلء 

اإذا مل يكن لدى اللجنة دعاة ي�صتطيعون 

خماطبتهـــم بلغتهـــم، ودعوتهم بالنيابة 

عن كل م�صلم.

ويف النهايـــة فـــاإن لـــكل مـــن �صاهم يف 

هذا امل�صروع الأجـــر العظيم، والثواب 

اجل�صيـــم ، كمـــا جـــاء يف ال�صحيحني 

عـــن �صهل بن �صعد ر�صي اهلل عنه، اأن 

ر�صـــول اهلل ] قال لعلـــي ر�صي اهلل 

عنـــه: »لأن يهدي اهلل بك رجال واحدا 

خري لك من حمـــر النعم«، وقوله ]: 

»مـــن دعا اإىل هـــدى كان له من الأجر 

مثل اأجـــور من تبعه ل ينق�ص ذلك من 

اأجورهم �صيئا«. 

»اللغة« 
جسر 

التواصل 
مع اآلخرين
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د. حممد �حلمود �لنجدي

داعية اإ�صالمي

معرفـــة الأ�صمـــاء احل�صنـــى لها 

ف�صائل عظيمـــة، ومزايا جليلة، 

فمن ذلك 

ف اأهل  1 - اأّن اهلل جل ذكره �صَرّ
العلـــم ال�صرعـــي علـــى غريهم، 

فقـــال عز مـــن قائل: {ُقـــْل َهْل 

يَ�ْصتَـــِوي اّلِذيَن يَْعلَُمـــوَن َواّلِذيَن 

اأولـــو  ـــُر  يَتََذَكّ ـــا  َ مَنّ اإِ يَْعلَُمـــوَن  لَ 

لْبَاب}»الزمر: 9«.
َ
الأ

وبـــني اأنه يرفعهم درجات، فقال 

اّلذيـــَن  �صبحانـــه: {يَْرَفـــع اهلل 

وتُوا الِْعلَْم 
ُ
اآَمنُـــوا ِمنُْكْم َوالَِّذيـــَن اأ

َدَرَجاٍت}»املجادلة: 11«.

واأمـــر ر�صولـــه ] بـــاأن ي�صاألـــه 

الزيـــادة يف العلم لأنـــه زيادة يف 

درجاته، قـــال �صبحانـــه: {َوُقْل 

َرِبّ ِزْديِن ِعلًْما}»طه: 114«.

واأ�صـــد النا�ـــص خ�صيـــة هلل عـــز 

وجل: هم العلماء، قال �صبحانه: 

 ِمـــْن ِعَباِدِه 
َ
ـــا يَْخ�َصـــى اهلل َ {اإِمَنّ

الُْعلََماءُ}»فاطر: 28«.

ول ريب اأن اهلل ل يعني يف هذه 

 كاحل�صاب 
1
الآيـــة علماء الدنيـــا

والهند�صـــة والطـــب وال�صناعـــة 

والزراعـــة وغريهـــا، فـــاإن اأكر 

هوؤلء ل يوؤمـــن باهلل ف�صال عن 

.
2
اأن يخافه ويتقيه

واإمنـــا املـــراد هـــم اأهـــل العلـــم 

ال�صرعـــي، العلـــم الـــذي جاءت 

بـــه الر�صـــل لإخـــراج النا�ص من 

الظلمـــات اإىل النور، العلم الذي 

حـــواه كتاب اهلل العزيـــز، و�صنة 

ر�صولـــه ]  املطهـــرة، باأ�صرف 

�صبحانـــه  اهلل  وهـــو  معلـــوم، 

وتعاىل.

والقراآن الكرمي ل تكاد تخلو اآية 

من اآياته مـــن �صفة هلل �صبحانه 

اأو ا�صم من اأ�صمائه احل�صنى.

قـــال �صيـــخ الإ�صـــالم اأحمد بن 

تيمية رحمه اهلل تعاىل: والقراآن 

فيه من ذكر اأ�صماء اهلل و�صفاته 

واأفعالـــه، اأكـــر ممـــا فيـــه مـــن 

ذكر الأكل وال�صـــرب والنكاح يف 

اجلنة، والآيـــات املت�صمنة لذكر 

اأ�صماء اهلل و�صفاته اأعظم قدرا 

من اآيات املعـــاد، فاأعظم اآية يف 

القـــراآن اآية الكر�صـــي املت�صمنة 

لذلك، كما ثبت ذلك يف احلديث 

ال�صحيـــح الـــذي رواه م�صلم عن 

النبـــي ]  اأنـــه قـــال لأبـــي بن 

كعـــب: (اأتـــدري اأي اآية يف كتاب 

اهلل اأعظم؟ قال: {اهلل لَ اإِلََه اإِلَّ 

ّي الَْقّيوم}»البقرة: 255«،  ُهَو احْلَ

ف�صرب بيده يف �صـــدره، وقال: 

.3
ليهنك العلم اأبا املنذر)

واأف�صل �صورة: �صورة اأم القراآن، 

كمـــا ثبت ذلـــك يف حديـــث اأبي 

.
4
�صعيد بن املعلَّى يف ال�صحيح 

وقـــال النبي ]: (اإنـــه مل ينزل 

يف التـــوراة ول يف الإجنيـــل ول 

يف الزبـــور ول يف القراآن مثلها، 

وهـــي ال�صبـــع املثـــاين والقـــراآن 

5 وفيها من 
العظيم الذي اأوتيته)

ذكر اأ�صمـــاء اهلل و�صفاته اأعظم 

مما فيها من ذكر املعاد.

وقد ثبـــت يف ال�صحيح عنه ] 

مـــن غري وجه اأن {ُقـــْل ُهَو اهلل 

.6
َحٌد} تعدل ثلث القراآن

َ
اأ

ر الذي  وثبت يف ال�صحيح اأنه ب�َصّ

كان يقراأهـــا، وهـــو يقـــول: اإين 

لأحبهـــا، لأنهـــا �صفـــة الرحمن، 

.7
باأن اهلل يحبه

فبنَيّ اأن اهلل يُحب َمن يحب ذكر 

�صفاته �صبحانـــه وتعاىل، وهذا 

.
8
باب وا�صع. اهـ 

والعلـــم باأ�صمـــاء اهلل جـــل ثناوؤه 

و�صفاته ومعرفة معانيها يحدث 

خ�صيـــة ورهبـــة يف قلـــب العبد، 

فمـــن عـــرف اأن اهلل بـــكل �صيء 

عليم، واأنه ل تخفى عليه خافية 

من اأعمال العبـــاد ويوؤمن بذلك 

اأ�صـــد خوفا ممـــن ل يعلم ذلك، 

ومن يعلم اأن اهلل ل يعجزه �صيء 

وهو علـــى كل �صيء قدير، اأتقى 

هلل ممـــن ل يعلـــم، وهكـــذا يف 

�صائر الأ�صماء وال�صفات، ولهذا 

 
َ
ـــا يَْخ�َصى اهلل قـــال تعاىل: {اإِمّنَ

ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََماءُ}»فاطر: 28«.

قـــال اأبوجعفر حممـــد بن جرير 

الطـــربي رحمـــه اهلل يف الآيـــة: 

اإمنـــا يخاف اهلل فيتقـــي عقابه 

بطاعتـــه، العلمـــاء بقدرته على 

مـــا ي�صاء من �صيء واأنه يفعل ما 

يريـــد، لأن من علـــم ذلك واأيقن 

بعقابـــه علـــى مع�صيتـــه فخافه 

ورهبـــه خ�صية منـــه اأن يعاقبه. 

.9 
اهـ كالمه

فالعلم بـــاهلل �صبحانه اإذن يدعو 

اإىل حمبتـــه وخ�صيتـــه ورجائـــه 

والتـــوكل عليه والإنابة اإليه، ويف 

هـــذا فـــوز العبـــد و�صعادتـــه يف 

الدارين.

ول ميكن معرفة اهلل اإل مبعرفة 

اأ�صمائه احل�صنى و�صفاته العلى 

وفهم معانيها.

2 - والعلـــم باهلل تعاىل هو اأحد 
اأركان الإميان، بل هو اأ�صلها وما 

بعدهـــا تبع لها، ولي�ـــص الإميان 

جمرد قول القائل “اآمنت باهلل” 

من غري علم باهلل! بل اإن حقيقة 

َبّ الذي  الإميـــان اأن يعرَف الـــَرّ

يوؤمـــن بـــه، بـــل ويجب عليـــه اأن 

يبـــذل جهده يف معرفـــة اأ�صمائه 

و�صفاته حتى يبلغ درجة اليقني، 

وبح�صـــب علم العبـــد بربه تكون 

درجة اإميانه، فكلما ازداد معرفًة 

بربـــه ازداد اإميانـــه، والطريـــق 

ال�صرعـــي للعلم بـــاهلل واأ�صمائه 

و�صفاته هو تدبر القراآن وال�صنة 

وفهم ما جاء فيهما.

تعـــاىل خلـــق  اإَنّ اهلل  ثـــم   -  3
اخللـــق ليعبــــدوه، قـــال تعاىل: 

ـــَن َوالإِنْ�َص اإِّل  {َوَمـــا َخلَْقُت اجْلِ

ول   ،»56 ِلَيْعبُُدوَن}»الذاريـــات: 

ميكن اأن يعبدوه دون اأن يعرفوه، 

فالبد مـــن معرفتهم له �صبحانه 

ليُحققـــوا الغايـــة املطلوبة منهم 

واحلكمة من خلقهم.

وال�صتغـــال مبعرفتـــه �صبحانـــه 

ا�صتغـــال العبـــد مبـــا خلـــق له، 

ملـــا  اإهمـــاٌل  وت�صييعـــه  وتركـــه 

خلق لـــه، وقبيـــٌح بعبـــد مل تزل 

نعم اهلل عليـــه متواترة، وف�صله 

عليـــه عظيم متوال من كِلّ وجه، 

اأن يكـــون جاهال بربـــه معر�صا 

عـــن معرفتـــه ومعرفـــة اأ�صمائه 

و�صفاته.

4 - والعـــامل باهلل تعاىل حقيقة 
ي�صتـــدُلّ مبـــا َعلـــَم مـــن �صفاته 

واأفعالـــه علـــى ما يفعلـــه وعلى 

ما ي�صرعـــه من الأحكام، لأنه ل 

يفعل اإل ما هو مقت�صى اأ�صمائه 

و�صفاتـــه، فاأفعالـــه دائـــرةٌ بـــني 

العدل والف�صل واحلكمة، كذلك 

ع ما ي�صرعه من الأحكام  ل يُ�َصِرّ

اإل علـــى ح�صـــب مـــا اقت�صـــاه 

حمده وحكمتـــه وف�صله وعدله، 

و�صـــدق،  حـــٌق  كلهـــا  فاأخبـــاره 

واأوامـــره ونواهيه عدٌل وحكمة، 

وهذا العلم اأعظم واأ�صهر من اأن 

يُنّبه عليه لو�صوحه.

وكيف ي�صُح يف �لأذهـــان �صيٌء         

.
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�إذ� �حتــــاج �لنَهــاُر �إىل دليل   

التيمـــي  اأبوالقا�صـــم  وقـــال 

اأهميـــة  بيـــان  يف  الأ�صبهـــاين 

معرفـــة الأ�صمـــاء احل�صنى: قال 

بع�ص العلماء: اأوُل فر�ص فر�صه 

اهلل علـــى خلقـــه معرفتـــه، فاإذا 

َعَرَفـــه النا�ص عبـــدوه، قال اهلل 

نَـــُه لَ اإِلََه اإِّل 
َ
تعـــاىل: {َفاْعلَـــْم اأ

اهلل}»حممد: 19«.

فينبغـــي للم�صلمـــني اأن يعرفـــوا 

اأ�صماء اهلل وتف�صريها، فيعظموا 

اهلل حَقّ عظمتــــه. 

فض������ل 
معرف���ة 
األس��ماء 
الحسنى

يعـــد الرفـــق يف التعامـــل مـــع الآخرين من 

اأعظم املعامـــالت الإن�صانية التي تبعث يف 

النفو�ص الطماأنينـــة وال�صالمة، وقد تعلمنا 

من معلمنـــا الأول نبينا و�صيدنا حممد ] 

اأعظـــم الدرو�ـــص الأخالقيـــة، كيف ل وهو 

مـــن كان خلقه القراآن الكرمي! كيف ل وهو 

القائل »اأدبني ربي فاأح�صن تاأديبي«! تعلمنا 

منه من خالل تعاملـــه مع اأ�صحابه بعموم، 

وتعاملـــه معهم حني يخطئـــون ومع زلتهم 

حـــني يزلـــون.. تعلمنـــا منـــه كيـــف نتهذب 

يف معاملتنـــا مـــع الآخرين ومـــع اأخطائهم 

بـــكل رفق، وبكل حكمة بعيـــدا عن الت�صرع 

والغ�صـــب الذي مـــن �صاأنـــه اأن يدمر بدل 

مـــن اأن يعمر، ويف�صد بدل مـــن اأن ي�صلح، 

ويتجلـــى لنـــا ذلك كلـــه يف هـــذا الأمنوذج 

الرائـــع يف ق�صـــة الأعرابـــي الـــذي بال يف 

ناحيـــة مـــن نواحي امل�صجـــد، وكيف  كانت 

ردة فعـــل ال�صحابـــة -ر�صـــي اهلل عنهـــم- 

عنيفة حني نهـــروه وتعالت عليه غ�صبتهم، 

فقال �صلـــوات اهلل و�صالمه عليه: »دعوه.. 

ل تزرمـــوه«، اأي: ل تنهـــروه، ثـــم قال لهم: 

»اإمنا بُعثتم مب�صرين، ومل تبعثوا مع�صرين«، 

واأر�صده برفق وحكمـــه، وكانت النتيجة اأن 

قال الأعرابي: اللهم ارحمني وحممدا، ول 

ترحم معنا اأحدا.

ولعلنـــا ن�صتخل�ص من هـــذا احلديث ح�صن 

خلقـــه ]، وراأفتـــه باملتعلـــم ولطفـــه به.. 

وهكـــذا ينبغـــي اأن يكـــون املعلـــم والداعي 

والعـــامِل وامل�صوؤول، وكذلك هـــو احلال مع 

الأب والأم جتـــاه رعاياهـــم، يف كل ع�صـــر 

وم�صر، ينبغي اأن نتحلى بالأخالق الفا�صلة، 

وبـــالآداب الكرميـــة مـــع النا�ـــص، حتى ولو 

وقـــع منهم �صلـــوك م�صني،كما وقع من هذا 

الأعرابي. ول�صك اأننا بهذا الن�ص ال�صرعي، 

وبامتثالنا لهذه التوجيهات النبوية �صرنتقي 

باأخالقنا، ون�صمو مببادئنا وقيمنا، ون�صاهم 

يف املحافظـــة على نظافة جمتمعنا من كل 

مـــا يكدر �صفوه ظاهرا وباطنا، فهكذا كان 

 منهجـــه ] حول الرفق يف تعليم اجلاهل. 

اإن الرفق يعني لني اجلانب بالقول والفعل، 

وانتقـــاء  الأ�صلـــوب  اختيـــار  يف  واللطـــف 

الكلمـــات وطريقـــة التعامل مـــع الآخرين، 

وتـــرك التعنيف وال�صـــدة والغلظة يف ذلك 

والأخـــذ بالأ�صهـــل. والرفق عـــام يدخل يف 

كل �صـــيء يف تعامـــل الإن�صـــان مـــع نف�صـــه 

ومـــع اأهله ومع اأقاربـــه واأ�صحابه، ومع من 

ي�صاركـــه يف م�صلحـــة اأو جـــوار، وحتى مع 

اأعدائه وخ�صومه، فهو �صامل لكل الأحوال 

وال�صوؤون املنا�صبة له.

اإن ا�صتعمـــال الرفـــق يف الأمـــور يوؤدي اإىل 

اأح�صـــن النتائـــج واأطيب العواقـــب ويبارك 

اأمـــا  بـــه.  ال�صلـــوك وينفـــع  اهلل يف هـــذا 

ا�صتعمال العنف وال�صـــدة والغلظة فيف�صد 

الأمـــور وي�صعبهـــا علـــى اأ�صحابها، ويجعل 

النتائج عك�صية،كما اأن الرفق له اأثر ح�صن 

يف التاأليـــف بـــني القلـــوب، والإ�صالح بني 

املتخا�صمـــني وهدايـــة الكفـــار وا�صتباقهم 

اإىل الإ�صالم، فهاهو ر�صول اهلل ] يعي�ص 

الرفق ويتمثل بـــه يف �صائر اأحواله و�صوؤون 

حياته.

 وما ذلك احلديث اإل اأمنوذجا على حكمته 

يف الدعـــوة، ورفقـــه باملدعويـــن ورحمتـــه 

بالنا�ص، م�صلمني وغري م�صلمني، قال تعاىل 

لَّ َرْحَمة ّللَْعامَلِنَي}.. ولقد  ْر�َصلْنَاَك اإِ
َ
: {َوَما اأ

بـــرزت مراعاتـــه ] حلقـــوق الإن�صان، بل 

ورفقه حتى باحليـــوان.. ب�صكل عملي بارز 

تـــرك اأثره علـــى الب�صرية مـــن بعده.. على 

حـــني اأخفقت احل�صارة املادية احلديثة يف 

تطبيق مبادئها التي تنادي بها حني تعاملت 

بتمييز فيما يتعلق بحقوق الإن�صان. 

د. وفـاء بنت نا�صـر �لعجمي

كلية العلوم الجتماعية - جامعة الإمام حممد بن �صعود الإ�صالمية

ما رأيت معلما قبله وال بعده 
أحسن تعليما منه!

معرفة أسماء 
اهلل الحسنى 
فرض فرضه اهلل 
على خلقه فإذا 
ما عرفوه عبدوه
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من �لإ�صالم

دعوتنـــــــا
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�لإعجاز �لعلمي

املفرت�ـــص اأن مثـــل هـــذه العبـــارات عندمـــا 

يتجـــراأ بها امللحد على اهلل ل تثري يف داخله 

اأي خـــوف، لأنـــه اأ�صـــال غري موؤمـــن باهلل.. 

ولكن احلقيقة اأن جلـــد وقلب ودماغ امللحد 

ا�صتجـــاب لهـــذا التهديـــد وحدثـــت تغريات 

فيزيولوجيـــة توؤكد اأن امللحد يعرتف �صمنيا 

بوجود اهلل، ولكنه يجحد به ظاهريا!!

وتقول الدرا�صة:

The arousal levels of the believers and 
non-believers followed precisely the 
same pattern.

وهذا يعني اأن م�صتويات التاأثر بكلمة »اهلل« 

اأو التجـــروؤ على اهلل كانت ذاتها لدى امللحد 

واملوؤمـــن، وهـــذا يعنـــي اأن خاليـــا الإن�صـــان 

ت�صتجيـــب خلالقها بغ�ص النظر عن م�صتوى 

اإميانـــه بـــاهلل، لأنـــه ل توجد خاليـــا موؤمنة 

وخاليـــا ملحـــدة، بـــل هـــذه اخلاليـــا ت�صبح 

خالقهـــا عز وجـــل، وتخافه وتتاأثـــر بكالمه 

�صبحانه وتعاىل!

هـــذه احلقيقة التـــي يكت�صفهـــا العلماء عام 

2013 اأخـــرب عنها القراآن قبل 1400 �صنة، 
قال تعاىل عن ملحدي اآل فرعون: {َوَجَحُدوا 

ِبَهـــا َوا�ْصتَيَْقنَتَْها اأنُْف�ُصُهْم ُظلْما َوُعلُّوا َفانُْظْر 

َكيَْف َكاَن َعاِقَبُة امْلُْف�ِصِديَن}»النمل: 14«.

يف هـــذه الدرا�صـــة وجد الباحثـــون اأن كلمة 

“اهلل” لها تاأثري خميف اأو مرعب، وبالأخ�ص 
علـــى امللحـــد الـــذي ل يوؤمن بـــاهلل تعاىل.. 

وجندهم يقولون:

Atheists “may have found using the 
word God stressful»

ويعتقـــدون اأن هـــذا التاأثـــري ب�صبـــب البيئة 

املحيطـــة بهـــم، ولكننا نعتقـــد اأن اهلل تعاىل 

هـــو مـــن خلـــق هـــوؤلء امللحديـــن وهـــو من 

اأخربنـــا بحقيقتهم، قال تعـــاىل: {َواإَِذا ُذِكَر 

ْت ُقلُوُب الَِّذيَن َل يُوؤِْمنُوَن  زَّ
َ
 َوْحَدهُ ا�ْصَمـــاأ

َ
اهلل

ِباْلآَِخـــَرِة َواإَِذا ُذِكـــَر الَِّذيَن ِمْن ُدوِنـــِه اإَِذا ُهْم 

يَ�ْصتَبْ�ِصُروَن}»الزمر: 45«. فذكر اهلل تعاىل 

اأمـــام امللحد يثـــري اخلـــوف وال�صمئزاز يف 

داخله، ولـــو اأخفى ذلك و�صرح باأنه ل يتاأثر 

ول يعرتف باخلالق تعاىل.

يركـــز الباحثون يف هـــذه الدرا�صة على تاأثر 

اجللـــد بذكـــر اهلل تعـــاىل �صـــواء ذكـــر اهلل 

باأ�صيـــاء ح�صنـــة اأو اأ�صيـــاء اإحلادية. فاجللد 

يظهـــر ردود فعل لدى �صماع الإن�صان كلمات 

تتعلق باهلل تعاىل.

جاء يف الدرا�صة:

But skin conductance data revealed 
the underlying emotional reactions of 
the two groups were essentially the 
same. This suggests that taunting 
God made the atheists more upset 
than they were letting on even to 
themselves.

اإن املعلومات التي ينقلها اجللد تك�صف الردود 

العاطفية الداخليـــة ذاتها لكلتا املجموعتني 

)املوؤمنـــني وامللحديـــن(، فال�صتهـــزاء بـــاهلل 

يجعل امللحد م�صطربا ومنزعجا.. و�صبحان 

اهلل! هـــذا تاأكيـــد من الباحثـــني اأن الإحلاد 

يولـــد ال�صطراب.. ماذا قال اهلل تعاىل عن 

اأولئك املكذبني؟

ـــقِّ مَلَّا َجاَءُهْم  بُوا ِباحْلَ يقول تعـــاىل: {بَْل َكذَّ

ْمٍر َمِريـــٍج}»ق: 5«. اأي اأن كل من 
َ

َفُهـــْم يِف اأ

يكذب باحلق من اأمثال امللحدين جتدهم يف 

اأمر مريج اأي م�صطرب.. األي�ص هذا الو�صف 

دقيقا للحالة التي يعي�صها امللحد؟

ولكـــن امللحـــد عندمـــا يـــرى احلقيقـــة يوم 

القيامـــة، ويـــرى النـــار حقيقة واقعـــة ماذا 

يقول؟ تاأملوا معي قول امللحد يوم لقاء اهلل: 

ْن َقالُوا َواهلل َربِّنَا َما 
َ
{ثُمَّ مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإلَّ اأ

ُكنَّا ُم�ْصِرِكنَي. انُْظْر كيَْف َكَذبُوا َعلَى اأنُْف�ِصِهْم 

َو�َصلَّ َعنُْهْم َما َكانُوا يَْفرَتُوَن}»الأنعام: 23-

24«. فقد كذب على نف�صه مرتني، يف الدنيا 
كـــذب عندمـــا ادعـــى الإحلاد وهـــو يعرتف 

بـــاهلل يف قـــرارة نف�صه. ويـــوم القيامة كذب 

مـــرة ثانية عندما ادعى اأنه مل ي�صرك باهلل، 

وهو يف الواقع كان يتخذ من دون اهلل اأولياء 

يعبدهم ويتقرب اإليهم!!

هنــــــاك مكــــان �لوثيقة

هـــذا البحث يوؤكـــد اأن امللحـــد متناق�ص مع 

نف�صـــه!! واأن كلمـــة »اهلل« ت�صبـــب �صغطـــا 

وتوترا للملحد مع اأنه ل يعرتف بوجود اهلل! 

اإذن.. النتيجـــة التي و�صل اإليهـــا العلماء اأن 

امللحد يقول عك�ص ما يف قلبه! وهذه احلالة 

النف�صيـــة العميقـــة ت�صبب لـــه �صراعا وقلقا 

وعدم ارتياح.

اإن هـــذا ال�صراع ي�صعـــف جهاز املناعة لدى 

امللحـــد وي�صبـــح عر�صـــة لالأمرا�ـــص بن�صبة 

اأكر مـــن املوؤمـــن. ولذلك يعتقـــد الباحثون 

اليوم اأن الإحلـــاد ظاهرة غريبة عن تركيب 

الإن�صـــان، فخاليا الإن�صـــان مربجمة لتجعل 

الإن�صـــان موؤمنـــا بـــاهلل؛ واإن امللحـــد ي�صـــري 

عك�ص الطبيعة!

وجـــــه �لإعجــــــاز:

واأخريا فـــاإن هذه الآيـــات القراآنية توؤكد اأن 

امللحد يعاين من ا�صطرابات نف�صية عميقة 

ْمـــٍر َمِريٍج}.. 
َ
كمـــا قال تعـــاىل: {َفُهـــْم يِف اأ

وتوؤكـــد اأن امللحـــد يجحـــد وجـــود اخلالـــق 

ولكنـــه موقن بوجــود اهلل، كمـــا قال تعاىل: 

نُْف�ُصُهْم}.. واأن 
َ
{َوَجَحُدوا ِبَهـــا َوا�ْصتَيَْقنَتَْها اأ

امللحـــد ي�صمئـــز وي�صطـــرب اأكـــر كلما ذكر 

َذا ُذِكَر  ا�صـــم “اهلل”، ولذلك قال تعاىل: {َواإِ

ْت ُقلُوُب الَِّذيَن َل يُوؤِْمنُوَن  زَّ
َ
اهلل َوْحَدهُ ا�ْصَمـــاأ

ِباْلآَِخَرِة}.. 

وال�صـــوؤال: األي�ـــص هذا ما اأثبتـــه العلماء من 

خالل درا�صتهم الأخرية؟

اإذن، القراآن اأخرب عن حقيقة احلالة النف�صية 

التي يعي�صها امللحد من ا�صطرابات و�صراع 

نف�صـــي.. وذلـــك قبـــل اأن يكت�صفهـــا العلماء 

بقرون طويلة.. ف�صبحان اهلل! 

مفاجأة: الملحد يخاف اهلل!!
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ماذا يحدث يف داخل امللحد؟. هذا ما يبحث 

عنـــه العلمـــاء الآن، حيث وجـــدوا اأن خاليا 

امللحد تقول عك�ص ما يعتقد.

من املعروف اأن الإحلاد ظاهرة خطرية تدمر 

املجتمع، ولالأ�صف بداأ يغزو جمتمعاتنا هذه 

الأيـــام، ب�صبب جهـــل بع�ـــص امل�صلمني وقلة 

معرفتهم بدينهم.. ولذلك لبد لنا اأن نظهر 

حقيقة الإحلاد واأنه جمرد وهم.. ول يوجد 

�صيء ا�صمه »ملحد« باملعنى احلريف للكلمة، 

فامللحـــد هـــو موؤمـــن بوجـــود اهلل يف قرارة 

نف�صه، ولكن الذي مينعه من العرتاف بهذه 

احلقيقة هو التكرب.

ولكن ظاهرة الإحلاد لفتت انتباه العلماء يف 

بلد الإحلـــاد فنلندا، حيث قـــام باحثون من 

 University of Helsinki جامعة هل�صنكي

بن�صـــر بحـــث يف �صبـــاط 2013 يف املجلـــة 

الدوليـــة لعلم نف�ص الأديان، وجد العلماء اأن 

امللحد ل يظهر اأي رد فعل جتاه ذكر اهلل اأو 

التجـــروؤ على اهلل تعـــاىل ظاهريا، ولكن هل 

هـــذه هي احلقيقـــة، وهل هذا ما يحدث يف 

قلبه ودماغه اأم هناك �صيء اآخر؟

لقـــد اأجـــرى الباحثـــون باإ�صـــراف الدكتورة 

Lindeman Marjaana  جتربة على عدد 
مـــن امللحديـــن، ومت ر�صـــد التغـــريات التي 

تطـــراأ على ن�صاط الدماغ واجللد والقلب... 

ووجدوا حقائق غريبة ل ميكن اإنكارها.

دعونا نتاأمـــل بع�ص العبارات التي وردت يف 

الدرا�صة:

The heads and hearts of atheists may 
not be on precisely the same page.

تقول الباحثة Lindeman Marjaana  يف 

هذا البحث:

“The results imply that atheists’ 
attitudes toward God are ambivalent, 
in that their explicit beliefs conflict 
with their affective response,”

وهذا يعني اأن نتائج هذه الدرا�صة ت�صري اإىل 

اأن مواقـــف امللحديـــن جتـــاه اهلل متناق�صة، 

فهـــم يعي�صون يف �صـــراع بني مـــا يعتقدونه 

وبني ما يف داخلهم..

مت ر�صـــد ا�صتجابـــة امللحـــد لكلمـــة “اهلل” 

–تعـــاىل- من خالل و�صـــع اأقطاب كهربائية 
علـــى اأ�صبعني مـــن اأ�صابعهم، وقـــام امللحد 

برتديـــد عبارات جتروؤ على اهلل تعاىل، مثال 

لـــو كان اهلل موجودا ليجعـــل والدي يغرق.. 

وعبارات من هذا القبيل..

 خاليا االنسان 

تستجيب لخالقها 
بغض النظر عن 
مستوى إيمانه 

باهلل النه ال توجد 
خاليا مؤمنه 

وأخرى ملحدة



يعترب العمل الإ�صالمي يف ال�صويد من 

املهام ال�صاقة التي تواجه امل�صلمني يف 

كافة اأرجاء البالد، نظرا لأن ال�صويد 

تعترب اإحـــدى اأكر الـــدول حتررا يف 

العامل، والتحرر يف هذه البالد �صاهم 

م�صاهمـــة فعالـــة يف التعـــدد الديني 

من خالل حريـــة املعتقد الذي تكفله 

القوانـــني ال�صويديـــة؛ الأمـــر الـــذي 

فتح املجـــال على م�صراعيـــه لتكوين 

موؤ�ص�صـــات اإ�صالميـــة فاعلة يف كافة 

املدن ال�صويدية.

ورغـــم اأن كثـــريا مـــن اأبنـــاء اجلالية 

هـــذه  علـــى  ماآخـــذ  لهـــم  امل�صلمـــة 

تكري�ـــص  خـــالل  مـــن  املوؤ�ص�صـــات 

القطريـــة اأحيانا اأو من خالل تكري�ص 

النتمـــاء التنظيمـــي، وعلـــى الرغـــم 

مـــن وجود اأخطـــاء ج�صيمـــة ترتكبها 

بع�ص هـــذه املوؤ�ص�صات، فـــاإن هذا ل 

يعنـــي اأن تتوقـــف احلركـــة التفاعلية 

�صـــواء الدينية اأو التعليمية عن حركة 

الـــدوران، لأنه لول بركـــة احلركة ملا 

�صححـــت الأخطاء وملـــا هذب العمل 

احل�صاري الإ�صالمـــي مما ران عليه 

من تلك الخطاء.

"مدر�صـــة ال�صـــالم العربيـــة" اإحـــدى 
واأف�صـــل  الإ�صالميـــة  املوؤ�ص�صـــات 

املدار�ص يف ال�صويـــد من حيث البناء 

والكادر التعليمي الذي ينتمي اإىل عدة 

ح�صارات اإن�صانيـــة، منها الإ�صالمية 

اأو الغربية من خالل معلمني م�صلمني 

مـــن عـــدة دول عربيـــة واإ�صالميـــة، 

�صويديـــني  معلمـــني  اإىل  بالإ�صافـــة 

غري م�صلمـــني! اأو من خالل الو�صائل 

التعليميـــة املتطورة جـــدا يف اأ�صاليب 

التدري�ص اأو من خالل اخلدمات التي 

توفرهـــا املدر�صة لطلبتهـــا من طعام 

وموا�صالت وعيادة طبية وم�صلى.

"مدر�صـــة ال�صالم" يف مدينـــة اأوربرو 
تتبـــع وقـــف الر�صالـــة الإ�صكندنـــايف 

الذي يراأ�صه ال�صيخ ح�صني الداودي، 

وتتبعـــه عـــدة موؤ�ص�صات تتـــوزع على 

ال�صويـــد و�صمال الرنويج والدمنارك، 

بالإ�صافـــة اإىل اأي�صلندا، ويعترب اأحد 

اأف�صل املوؤ�ص�صات الإ�صالمية.

يقول مدير املدر�صة �صاهني حممود: 

منـــذ عـــام  بـــداأ  املدار�ـــص  م�صـــروع 

2003 وحينهـــا كان عـــدد الأطفـــال 
25 طفـــال فقـــط، ونحن نعمـــل منذ 

10 �صنـــوات من خالل وقف الر�صالة 
الإ�صكندنايف، ولدينا الآن 315 طالبا 

وطالبة فقـــط يف "اأوربرو" ومنذ اأقل 

مـــن عام انطلق م�صـــروع املدار�ص يف 

الدمنـــارك والوقف اأ�ص�ص هناك منذ 

عـــام، وبـــداأت رو�صـــة اليا�صمـــني يف 

ا�صتقبـــال الطالب بطاقـــة ا�صتيعابية 

46 طفال وامل�صـــروع ريادي من حيث 
اأ�صاليـــب التعليـــم وو�صائلهـــا وكوادر 

التدريـــ�ص.

يتابـــع �صاهني قائـــال: تعتـــرب رو�صة 

اليا�صمـــني يف الدمنـــارك مـــن اأغلى 

اإ�صكندنافيـــا  يف  الأطفـــال  ريا�ـــص 

لأن اأوليـــاء الأمور يتحملـــون تكاليف 

مينـــع  ل  ذلـــك  اأن  اإل  احل�صانـــة، 

تقاطر الأهايل لت�صجيل اأبنائهم لكي 

ينهلـــوا من العلوم واملعـــارف الثقافية 

الدمناركيـــة والعربيـــة لأن م�صروعنا 

ثقايف عربي.

ي�صيف: خالل الأربعة اأعوام الأخرية 

اعتـــربت مدر�صة ال�صـــالم يف اأوربرو 

يف  مدار�ـــص   10 اأف�صـــل  كاإحـــدى 

حمافظـــة املدينة للمراحل التمهيدية 

والعداديـــة، وحت�صـــب  والبتدائيـــة 

بلديـــة اأوربـــرو نتائج تقييـــم املدار�ص 

كافـــة مـــن خـــالل تقييـــم امل�صتـــوى 

التعليمي للطلبة الذين تخرجوا منها، 

واإحدى هذه املدار�ص مدر�صة ال�صالم 

العربية لغة وثقافة.

وعـــن ن�صاأة املدر�صة يقـــول: مدر�صتنا 

بداأت عام 2003 يف حني اأن الرو�صة 

بداأت عـــام 2008 وفكـــرة التاأ�صي�ص 

ولدتها احلاجة املا�صة للمجتمع لهذه 

املدار�ص، فبعد اأن اأ�ص�صنا املدر�صة بداأ 

اأوليـــاء اأمور بال�صغـــط علينا لفتتاح 

رو�صـــة لكـــي ي�صجلـــوا اأبناءهم فيها، 

فاتخذ قـــرار من اإدارة وقف الر�صالة 

الإ�صكندنـــايف بافتتـــاح رو�صـــة تتبـــع 

مدر�صـــة ال�صالم، ومن ثم بداأ التو�صع 

ببناء املدر�صة لكي ت�صمل �صريحة اأكرب 

مـــن اأبناء املجتمع املحلـــي، فالرو�صة 

بداأت بـ10 اطفال، والآن و�صل العدد 

اإىل 85 طفـــال! خـــالل خم�صة اأعوام 

من اجلهـــد املتوا�صل، والآن ل يوجد 

لدينا مـــكان لقبول طـــالب جدد من 

خارج املدر�صة، فجميع الطلبة يكملون 

درا�صتهـــم لدينـــا عند انتهـــاء مرحلة 

ريا�ـــص الأطفـــال، ول ن�صتطيع قبول 

اأي طفل من اأي مدر�صة اأخرى.

ل  للمدر�صـــة  ال�صتيعابيـــة  الطاقـــة 

حتتمل قبول طلبة جدد، والآن يطلب 

اأوليـــاء الأمـــور منـــا افتتـــاح مدر�صة 

ثانويـــة ورغـــم ال�صعوبـــات التـــي قد 

نواجههـــا فاإننـــا نفكر جديـــا يف بناء 

مدر�صة ثانويـــة، والأمر قيد الدرا�صة 

ونحن بطيئون جدا يف تنفيذ امل�صاريع، 

وهذا اأمـــر بتقديري اإيجابي، والبطء 

والبحـــث،  والتقييـــم  للدرا�صـــة  هـــو 

وو�صع اخلطط امل�صتقبلية لكي تكون 

املدر�صة مكتملة مـــن كافة اجلوانب؛ 

�صـــواء يف اأروقـــة البنـــاء اأو و�صائـــل 

واأ�صاليب التدري�ص.

وعـــن اأ�صاليب التدري�ـــص يقول: قمنا 

بربـــط ال�صفـــوف الدرا�صيـــة باألواح 

اأجهـــزة  مـــع  مو�صولـــة  اإلكرتونيـــة 

الكمبيوتـــر ليتم ال�صـــرح للطالب من 

خالل الإنرتنت، ونحن نواكب التطور 

اأول بـــاأول، ونقـــوم بتزويـــد املدر�صـــة 

بكافة اأ�صاليب التعليم احلديثة جدا، 

وخالل عامني فقـــط ا�صتثمرنا 2.5 

مليون كرون �صويدي يف �صراء الألواح 

 ،)Smartbord( الإلكرتونية الذكيـــة

الآن لدينـــا تقنيـــة البعـــد الثالثي يف 

"مدرسة السالم العربية" 
إحدى أفضل عشر مدارس في "أوربرو السويدية"
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خا�ص-الب�صرىتقريـــر

 »السالم 
العربية« من 

أفضل المدارس 
في السويد 

من حيث 
البناء والكادر 

التعليمي



التدري�ص، ونحن يف اأوربرو اأول مدر�صة 

ت�صتخدم هذه التكنلوجيا املتقدمة يف 

و�صائل التدري�ص، ونحن نقوم بتدري�ص 

مواد الإحياء والريا�صيات واجلغرافيا 

بتقنية الأبعاد الثالثية.

اأما �صكرتري العالقات العامة بالوقف 

ح�صـــني العي�صـــى فيقول: لقـــد قمنا 

بتوزيـــع اأروقـــة املدر�صـــة علـــى عدة 

بنايـــات مت�صلـــة مبمـــرات نظيفـــة، 

كمـــا اأ�صـــار اإىل اأن الأهـــايل يزورون 

اأبناءهم واأن هنـــاك توا�صال م�صتمرا 

بني الإدارة والأهايل، وهذا كان اأحد 

اأ�صبـــاب جنـــاح املدر�صـــة، لأنـــه اأثبت 

م�صداقيتهـــا يف متابعة الطلبة، الأمر 

الذي حفز الطلبة على بذل مزيد من 

اجلهود يف الدرا�صة.

واأ�صـــار العي�صـــى اإىل اأن الإدارة توفر 

كافة امل�صتلزمات التعليمية واخلدمية 

املريحـــة للطالب، لكـــي ي�صتوعب ما 

يدر�صه بدون اأي موؤثرات �صلبية ب�صبب 

والتجهيـــزات،  امل�صتلزمـــات  نق�ـــص 

وراعينـــا جتهيز ال�صفـــوف واملمرات 

وفناء املدر�صة بخدمات عالية اجلودة 

وي�صاف اإىل ذلك اأن الغرفة ال�صفية 

حتتوي على 12 طالبا فقط، ليت�صنى 

تعليمهـــم مب�صتوى عال مـــن الرتكيز، 

مدر�صـــات  فيهـــا  التدري�ـــص  وهيئـــة 

�صويديـــات واأخريات مـــن دول العامل 

الإ�صالمي.

كمـــا حتتـــوي مدر�صتنـــا علـــى مطبخ 

وغـــرف للمختـــربات بالإ�صافـــة اإىل 

املدر�صـــة  ومـــرت  ومنجـــرة،  مكتبـــة 

مبراحـــل عديدة مـــن التو�صعات اإىل 

اأن مت التو�صـــع ببنـــاء �صالـــة ريا�صية 

مطابقة للموا�صفـــات العاملية، وتقام 

فيهـــا احل�ص�ص اخلا�صـــة بالريا�صة 

وال�صحـــة البدنيـــة، كمـــا تقـــام فيها 

�صلوات اجلمع.

من ناحيته يقول ح�صني الداودي نائب 

اأمني عام وقف الر�صالة الإ�صكندنايف: 

اإن الإدارة العامـــة لوقـــف الر�صالـــة 

اأوربـــرو واأن البنـــاء يتـــوزع  تقـــع يف 

علـــى م�صاحـــة 800 مرت مربـــع، كما 

لدينا ثمانية مكاتـــب اإدارية، ونحتاج 

اإىل قاعـــة اجتماعات اأكـــرب، و�صالة 

لل�صيافـــة وال�صتقبـــال، لدينا خطط 

للتو�صـــع يف البناء لبنـــاء طابق علوي، 

ويوجـــد مطبخ كبـــري يعـــد الوجبات 

يوميا للوقف واملدر�صة بطاقة اإنتاجية 

ت�صل اإىل 500 وجبة طعام يوميا من 

خـــالل 4 طهاة مهـــرة، ومطعم يت�صع 

ملئـــة �صخ�ـــص، ويتبـــع املركـــز �صكـــن 

اإىل  بالإ�صافـــة  �صيافـــة،  و�صيـــارات 

م�صلى ي�صلي بـــه املوظفون والطاقم 

الإداري، وبالن�صبة للطلبة فهم ي�صلون 

يف ال�صالة الريا�صية.

ي�صيـــف الـــداودي: هنـــا تقـــع اإدارة 

التعليـــم العامـــة التي تهتـــم مبراكزنا 

فنحـــن  اإ�صكندنافيـــا،  يف  التعليميـــة 

نقـــدم منحـــا درا�صية ونطبـــع الكتب 

الإ�صالمية، كما ندعـــم اأبناء اجلالية 

يف درا�صـــة تخ�ص�صات تكون اجلالية 

بحاجة اإليهـــا، وح�صب الدرا�صة التي 

لدينا فاإن اجلالية يف ال�صويد بحاجة 

اإىل تخ�ص�صـــات معينـــة، كاملدر�صني 

وعلـــوم  والقانونيـــني  والإعالميـــني 

ال�صيا�صة، واأما الدمنارك فاإن اجلالية 

بحاجـــة اإىل حقوقيني واإعالميني يف 

حـــني اأن جالية الرنويـــج بحاجة اإىل 

كافة التخ�ص�صات.

وعـــن بدايـــة الوقف يقـــول الداودي: 

الوقـــف اأ�ص�ـــص عـــام 2001 ح�صـــب 

القانـــون ال�صويـــدي القا�صـــي بو�صع 

200 األـــف كـــرون يف ح�صـــاب بنكي، 
الوقـــف  ت�صجيـــل  مت   2003 وعـــام 

كموؤ�ص�صة ر�صميـــة، ثم بداأنا مب�صاحة 

�صغرية جدا كانـــت 350 مرتا مربعا 

فقـــط، ويف عـــام 2005 ازداد عـــدد 

الأطفـــال، مـــا اأدى اإىل اإجراء تو�صعة 

عاجلـــة يف البنـــاء.. والوقـــف جاءت 

فكرته من طلبة �صعوديني كانوا يتلقون 

درا�صـــة الطـــب، وعندمـــا تخرجـــوا 

خطرت الفكرة يف بالهم لرتك ب�صمة 

لهـــم على الأرا�صـــي ال�صويدية، فكان 

اقرتاح بناء هذا ال�صرح العلمي.. 

اأما عـــن اأعداد امل�صلمـــني يف اأوربرو 

فيقـــول: يبلـــغ عدد امل�صلمـــني تقريبا 

يف اأوربـــرو حـــوايل 20 األفـــا، والآن 

و�صل 200 عائلة �صورية وفل�صطينية 

يف  ي�صكنـــون  �صوريـــا  مـــن  قدمـــوا 

�صواحـــي املدينـــة. وهنـــاك نق�ص يف 

عـــدد ال�صقـــق ال�صكنيـــة يف املنطقة، 

والآن نفكر مب�صروع وقف ا�صتثماري 

لبنـــاء ال�صقق. والوقـــف ال�صتثماري 

�صيكـــون اإنتاجـــه خم�ص�صـــا بالكامل 

لطالب العلم الذين يتلقون العلوم يف 

اجلامعـــات ال�صويديـــة ح�صب حاجة 

اجلاليـــة مـــن �صيا�صيـــني وقانونيـــني 

ومعلمني ومدراء مدار�ص.

وعن جهات التمويل يجيب الداودي: 

م�صروعنـــا منتـــج ذاتـــي ومل نحتـــج 

جمع التربعات لدفـــع نفقات الوقف 

اأو املدر�صـــة.. لقـــد تنبهنـــا اإىل ذلك 

من خـــالل اأخطـــاء الآخريـــن.. الآن 

م�صاريعنـــا تـــدر علينا اأمـــوال ت�صغل 

موؤ�ص�صاتنـــا الإ�صالميـــة دون احلاجة 

اإىل جمـــع التربعـــات، ونقـــوم بتعيني 

موظفينـــا ح�صـــب الكفـــاءات، ولي�ص 

ح�صـــب النتماء احلزبـــي اأو املذهبي 

اأو العائلـــي، لدينـــا موظفون من كافة 

اأقطـــار العـــامل العربـــي والإ�صالمي، 

بالإ�صافـــة اإىل موظفـــات وموظفـــني 

�صويديـــني لي�صوا م�صلمـــني، لالرتقاء 

بالعمـــل.. منذ البداية قررنا اأن نعمل 

�صمن اأ�ص�ـــص اإ�صكندنافية، ومن اأراد 

اأن يدعـــم الوقـــف بـــدون �صـــروط اأو 

برامـــج م�صبقة فنحـــن نرحب بذلك.

ومـــن الداعمـــني الرئي�صيـــني لنا هي 

احلكومـــة ال�صويديـــة، وهـــي فخورة 

�صنحتفـــل  القـــادم  العـــام  بذلـــك.. 

اإىل  بالإ�صافـــة  الأوىل  بالع�صريـــة 

مراكزنا يف �صمـــال الرنويج واأي�صلندا  

والدمنـــارك. 
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تقريـــر

 مصداقية متابعة 
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كافة المستلزمات 
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أهم أسباب نجاح 
»السالم العربية«

 »وقف الرسالة 

اإلسكندنافي« 
يجهز ألكبر 

مشروع استثماري 
لرعاية طالب 
العلم على 

مستوى السويد



�ل�صم: �أننتا لك�صمي �صتياو�تي

اجلن�صية: هندية

�ل�صم: روي�صة يل فر�ن�صي�س

اجلن�صية: هندية

أخالق صديقاتها قربها لإلسالمالدعاء.. أدخلها اإلسالم

ا من �لق�ص�س �ملوؤثـــــــرة ملهتديات جلنة �لتعريف  يف هـــــــذ� �لباب �صـــــــوف نتناول بع�صً

بالإ�صالم.. نتعرف ملاذ� �أ�صلمن، وما �لدور �حليوي للجنة يف �إ�صهار �إ�صالمهن.. �إىل 

ا من �صهاد�ت �جلاليات �مل�صلمة حول رعاية �للجنة  جانـــــــب ذلك �صوف نتناول بع�صً

لهن، ترى.. ماذ� قال هوؤلء؟

كتبت: عـــذوب العو�صـي

قدمت »لك�صمي« للعمل يف الكويت واإعالة اأ�صرتها يف 

الهنـــد، ولكنها بعد فرتة ب�صيطة من قدومها جاءها 

ات�صـــال لإبالغهـــا اأن ابنتها اأ�صابهـــا مر�ص ع�صال 

وحالتهـــا ال�صحيـــة ميوؤو�ص منهـــا، حاولت الذهاب 

للهنـــد لالطمئنان عليهـــا، ولكنها كانت مقيدة بعقد 

العمـــل ومل يكن مبقدورها فعـــل �صيء �صوى البكاء، 

وملـــا راأتها كفيلتها على هذه احلالة ا�صتف�صرت منها 

عـــن ال�صبـــب، وحكت لهـــا حالة ابنتهـــا، فقالت لها 

الكفيلـــة: ادعي اهلل اأن ي�صفيها فهو ال�صايف املعايف، 

و�صاأدعو اأنا اأي�صا.

بعد مرور عدة اأيام جاءها ات�صال من زوجها يبلغها 

اأن ابنتهما تتماثـــل لل�صفاء بالرغم من ياأ�ص الأطباء 

من حالتها.

مل تكد ت�صدق هذا اخلرب واأ�صرعت لإخبار كفيلتها 

التي قالت لها: لقد ا�صتجاب اهلل لدعائنا.

بـــداأت لك�صمـــي تتفكر يف اخلالـــق وت�صاءلت ما هو 

اهلل الذي �صفى ابنتها؟، وظلت تدعو الإله احلق اأن 

يهديها اإليه.

يف �صبـــاح اليوم التايل اأخـــربت كفيلتها برغبتها يف 

التعرف على الدين الإ�صالمي، وقد �صارعت الكفيلة 

باإح�صارها للجنة التعريف بالإ�صالم ملقابلة الداعية 

التي �صرحت لها تعاليم الإ�صالم واأ�صهرت اإ�صالمها 

بعد اقتناعها بعظمة هذا الدين. 

تعمـــل »روي�صـــة« يف مكتب خدمـــة العمالء يف مطار 

الكويت الدويل وهي فتاة مثقفة ومتعلمة واجتماعية، 

اأغلـــب �صديقاتها م�صلمات ملتزمـــات ذوات اأخالق 

عالية، تاأثـــرت »روي�صة« مبا مل�صتـــه على �صديقاتها 

فبـــداأت التفكـــري بتغيري دينها، خا�صـــة بعد ت�صجيع 

�صديقاتها لها.

ح�صـــرت اإىل جلنـــة التعريف بالإ�صـــالم وا�صتمعت 

للداعية واقتنعت بالدخول يف الإ�صالم.

كانت فرحة »روي�صة« كبرية عندما علمت اأن الإ�صالم 

يجـــب ما قبله واأنها بـــداأت �صفحة جديدة وبي�صاء، 

الإدارة  اإىل  مـــع �صديقاتهـــا  الذهـــاب  وبـــداأت يف 

الن�صائيـــة بالرو�صة لتتعلم تعاليـــم ومبادئ الإ�صالم 

يف الف�صـــول ال�صرعية التي تنظمها الإدارة اأ�صبوعيا 

للمهتديات اجلدد.

كانـــت �صعادة »روي�صة« ل تو�صف عندما بداأت تتعلم 

اأ�صا�صيات الدين الإ�صالمي، وتقول: لقد تعلمت على 

اأيدي داعيات اللجنة ما هو التوحيد؟، لقد كان هذا 

الأمـــر بالن�صبة يل �صيئا اأ�صا�صيا، فالتوحيد ر�صخ يفَّ 

اليقني باأن ل معبود بحق اإل اهلل . ول �صريك له يف 

العبادة دون غريه من املعبودات.

الداعيـــة الهندية »برفني« التي ا�صتقبلتها تقول اأنها 

حتمـــد اهلل ليال نهـــارا علـــى اأن اأعطاهـــا الفر�صة 

للعمـــل يف جمال الدعوة وتكـــون �صببا يف اإنقاذ غري 

امل�صلمات من النار. 
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وقفة مع مهتدية



ذكرنـــا يف املقـــال املا�صـــي "جاذبيـــة 

الإ�صـــالم الجتماعيـــة" لقطـــات من 

�صفحات التاريـــخ، تظهر كيف كانت 

حيـــاة امل�صلمني الطبيعيـــة واأخالقهم 

غري املتكلفة هـــي الباب الأكرب الذي 

دخلـــت منـــه ال�صعـــوب يف ديـــن اهلل 

اأفواجـــا، وراأينا كيف اأن هذا الباب ل 

يُغلق اأبـــدا، فهو يوؤتي ثماره يف ع�صر 

القـــوة والزدهار ويوؤتـــي ثماره كذلك 

حتى يف ع�صور ال�صعف والحتالل.

ويف �صيـــاق احلديـــث عـــن مو�صـــوع: 

الرعايـــة الجتماعية لغـــري امل�صلمني 

وللم�صلمني اجلدد، يح�صن اأن نف�صل 

احلديـــث اإىل مو�صوعني؛ الأول: عن 

رعايـــة غـــري امل�صلمـــني يف املجتمـــع 

الإ�صالمـــي �صـــواء اأكانـــوا مقيمني اأم 

زائرين، والثاين: عن رعاية امل�صلمني 

اجلدد الذين اأنبتـــت يف قلوبهم بذرة 

الإميـــان وحتتـــاج اإىل مـــن يتعهدهـــا 

ت�صـــري  حتـــى  وال�صقايـــة  بالرعايـــة 

�صامقـــة زاخـــرة توؤتي اأكلهـــا كل حني 

بـــاإذن ربهـــا، ونبـــداأ باحلديـــث -يف 

هذا املقـــال واملقالت التي تليه- عن 

املو�صوع الأول: رعاية غري امل�صلمني، 

فاهلل امل�صتعان..

غـــري امل�صلمـــني يف بالدنـــا نوعـــان: 

مقيمون فيها اأو زائرون لها، وتختلف 

اأغرا�ـــص الزيـــارة مـــا بـــني ال�صياحة 

الق�صـــرية واأغرا�ـــص العمـــل الطويلة 

التـــي قـــد متتـــد اإىل عقـــود مت�صلة، 

ولرمبـــا ل تبـــدو الفر�صة وا�صحة يف 

�صاأن ال�صائحني ملـــدة اأيام اأو لأ�صابيع 

اإل اأنها فر�صة كاملة وجاهزة بالن�صبة 

لأولئـــك املقيمـــني لأغرا�ـــص العمـــل 

والتك�صب، ل �صيمـــا يف دول اخلليج، 

التي تعتمد على العمالة الأجنبية من 

اأول العامـــل الفقري وحتـــى اأ�صحاب 

امل�صاريـــع العمالقـــة وال�صتثمـــارات 

ال�صخمة.

أوال: السائحـون
ونعنـــي بهم جميع من يرد بالدنا ملدد 

ق�صـــرية، �صـــواء لل�صياحـــة اأو لعمـــل 

اأو لغـــريه، ونحـــن اإذا تدبرنا يف حال 

مـــن اأ�صلم من هـــوؤلء -اأو على الأقل 

تغريت قناعاته عن الإ�صالم- �صنفهم 

مـــاذا ينبغي لنـــا اأن نفعل كي جنتذب 

هذه ال�صريحة اإىل دين اهلل تعاىل.

1. �صعائر �لإ�صالم

اأول ما ينبغي اأن نفهمه اأن الإ�صالم هو 

اأمر "خمتلف" بالن�صبة اإىل هوؤلء، اأي 

اأنه ل يجذبهم يف بالدنا ما نحاول اأن 

ن�صابههم به من اأمناط البناء والأزياء 

بـــل  والرتفيـــه،  وامل�صـــرب  واملـــاأكل 

يجذبهـــم عندنا ما ل يجدوه عندهم. 

وقـــد ن�صتغـــرب حـــني نعـــرف ق�صـــة 

اإ�صالم امل�صت�صرق املجري عبد الكرمي 

جرمانو�ص التي بـــداأت من �صورة يف 

جملـــة هـــذا و�صفها "منظـــر خ�صبي 

راأيت فيه منازل ذات �ُصُقف منب�صطة 

تـــربز مـــن بينها هنـــا وهنـــاك قباب 

م�صتديرة يزينها اخلالل و�صط �صماء 

مظلمة، كما �صاهدت رجال يجل�صون 

القرف�صـــاء على ال�صطح وعليهم ُحلل 

غريبـــة وقـــد انت�صـــرت ظاللهـــم يف 

�صفـــوف غام�صة.. لقد ابتهج خيايل 

بهذه ال�صورة تبعا لختالفها ال�صديد 

عـــن املناظـــر الطبيعيـــة املعتـــادة يف 

اأوروبا، فقد كانت منظرا �صرقيا"1.

واإن اأهم واأعظم ما ل يجدوه عندهم 

هو مظاهـــر الإ�صالم و�صعائره، وهذه 

عوامل جذب اإلهية ل�صنا ندري �صرها 

رمبـــا لأننا ن�صاأنـــا فيهـــا واعتدناها، 

غري اأنهـــا توؤثـــر فيهم تاأثـــريا كبريا، 

وي�صتوي يف ذلـــك عامتهم وخا�صتهم 

من املفكرين والفال�صفة والباحثني.

2 عن 
ومن ذلك ما عر�صته قناة اجلزيرة

فتاتني اأمريكيتـــني، اإحداهما يهودية 

ومات من عائلتهـــا ثمانية يف اأحداث 

احلادي ع�صر من �صبتمرب كانت تزور 

املغرب، والأخرى ن�صرانية كانت تزور 

تركيا، وكالهما كان �صماعهما لالآذان 

هـــو اأول ما طرق قلوبهمـــا واأدخلهما 

يف الإ�صالم، ذلك الآذان الذي ن�صمعه 

يوميـــا خم�ص مرات ول نكاد نتاأثر به 

علـــى الإطالق. ومن ذلـــك ما ن�صرته 

 عن �صائحة كندية 
3
�صحيفـــة الريا�ص

فوجئـــت مب�صهـــد العمـــال امل�صلمـــني 

وهـــم ي�صلون يف بهو الفندق، فدخلت 

يف موجة مـــن الت�صاوؤلت، فقراأت ما 

كان يف مكتبـــة الفندق مـــن كتب عن 

الإ�صـــالم يف ليلة واحدة، وبعد يومني 

كانت يف عـــداد امل�صلمـــني، واتخذت 

ا�صم "�صلطانة". هـــذا واإن اأول ق�صة 

تطالعك يف �صل�صلة كتب "رجال ون�صاء 

اأ�صلمـــوا" هـــي ق�صة امل�صلـــم الأملاين 

حممـــد �صديـــق الـــذي كانـــت بداية 

.
4
اإ�صالمه روؤيته ل�صالة اجلماعة

ومـــن اأراد ال�صتـــزادة فعليـــه بالكتب 

التـــي تق�ص�ص حال من اأ�صلموا ففيها 

مـــادة غزيـــرة عـــن التاأثـــر بال�صعائر 

الإ�صالمية.

وقـــد ل يبلـــغ الأثر حـــد الدخول يف 

الإ�صالم، وهـــذا الفيل�صوف الفرن�صي 

اأرن�صـــت رينـــان يقـــول: "مـــا دخلـــت 

م�صجدا قـــط، دون اأن تهزين عاطفة 

اأن  دون  اأخـــرى،  وبعبـــارة  حـــادة، 

ي�صيبنـــي اأ�صف حمقـــق على اأنني مل 

اأكن م�صلما"5، هذا وهو من يُح�صبون 

اأحيانـــا يف خانـــة املتحاملـــني علـــى 

الإ�صالم.

و�صعائـــر الإ�صـــالم كثـــرية اإىل احلد 

الـــذي ل يـــكاد يفلت منهـــا نظر زائر 

لبـــالد امل�صلمـــني، فال�صلـــوات ت�صمل 

م�صاحة اليوم ويوؤديها امل�صلمون يف كل 

مـــكان، ثم �صالة اجلمعـــة التي توؤدى 

كل اأ�صبـــوع، ثم �صيـــام رم�صان الذي 

ي�صغـــل �صهرا يف ال�صنة، ثم اأيام احلج 

امل�صهـــودة، وارتباط امل�صلمني بها اأمر 

ظاهر ملمو�ص يف كل بلدانهم، وهو ما 

يف�صره الفيل�صـــوف الفرن�صي ال�صهري 

مونت�صكيـــو بقولـــه "اإن املـــرء لأ�صـــد 

ارتباطـــا بالديـــن احلافـــل بكثري من 

ال�صعائـــر منه باأي ديـــن اآخر اأقل منه 

احتفـــال بال�صعائـــر، وذلـــك لأن املرء 

�صديـــد التعلق بالأمـــور التي ت�صيطر 

دائما على تفكريه"6.
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االحتضان اإلسالمي لغير المسلمين )السائحين(



تف�صـــري  البع�ـــص  يحـــاول  ولرمبـــا 

هـــذا التحول ملجـــرد روؤيـــة ال�صعائر 

الإ�صالميـــة بـــاأن فيهـــا مـــن امل�صاواة 

والب�صاطة ومظاهـــر وحدة امل�صلمني 

مـــا هو جديـــر بجـــذب القادمني من 

اأو  طبقيـــة  راأ�صماليـــة  جمتمعـــات 

جمتمعـــات عن�صريـــة اأو جمتمعـــات 

تعاين مـــن اخلالفـــات الأهليـــة، ول 

ريـــب اأن هذا �صحيـــح، لكنه ل ي�صلح 

وحـــده لتف�صـــري هذا التحـــول الكبري 

والأثـــر املبا�صـــر، ويبقى يف الأمر �صر 

اإلهـــي رباين يخاطب الـــروح والنف�ص 

مما ل ندرك كنهه على احلقيقة.

ومما يتبع هذا �صرورةُ اأن تكون الكتب 

واملواد التي ت�صـــرح الإ�صالم موجودة 

دائما اأمام اأعني ال�صائحني والزائرين 

اأينما حلـــوا، يف الفنـــادق واملجمعات 

التجارية )املولت( واملطاعم واملكتبات 

والأماكن ال�صياحية والأثرية وو�صائل 

تكـــون جاهـــزة  بحيـــث  املوا�صـــالت 

لالإجابة عن الأ�صئلـــة واإدراك حلظة 

التاأثـــر يف اأي مـــكان كان.. اإذ نحن ل 

نـــدري مـــن اأي �صـــيء ويف اأي موطن 

�صتبداأ حلظة الهداية.

2. �آثـــــــار �مل�صلمـني

بدايـــة، فاإن الإ�صالم يبيح دخول غري 

امل�صلمـــني اإىل امل�صاجـــد –مـــا عـــدا 

امل�صجـــد احلـــرام- �صريطـــة اللتزام 

بالثـــوب املحت�صـــم وتوقـــري امل�صجـــد 

، وهذا 
7
وعدم اإتيـــان املخالفات فيـــه

اأمـــر يتقبلـــه 99 % مـــن ال�صائحـــني 

ويلتزمون بـــه، بح�صب ت�صريح لنقيبة 

املر�صديـــن ال�صياحيني يف م�صر ليلى 

.
8
قنديل

ول ريـــب اأن هذه الأماكـــن التي ُعِبد 

القـــراآن  فيهـــا  وُقـــِريء  اهلل،  فيهـــا 

و�ُصِلَّيـــت فيهـــا ال�صلوات، لهـــا تاأثري 

روحـــي كبري علـــى القادمني من بالد 

ت�صكـــو من ال�صغـــط العنيف للمادية، 

هـــذا ال�صغط الـــذي يجعـــل البوذية 

اأحـــد اأكر الأفكار رواجـــا يف الغرب 

لأنهـــا متطرفـــة يف اجلانـــب الروحي 

الذي يقابل التطرف املادي هناك.

تـــروي ليلـــى قنديـــل ق�صـــة اأ�صتـــاذ 

جامعـــي بلجيكي اأ�صلم بعد زيارة اإىل 

م�صاجـــد القاهـــرة القدمية وح�صوله 

علـــى ن�صخة مرتجمة ملعـــاين القراآن 

، ونحن حـــني نطالع ق�ص�ص 
9
الكـــرمي

من اأ�صلمـــوا جند الأ�صفـــار اإىل بالد 

امل�صلمـــني متثل جزءا بـــارزا منها، بل 

جند بع�ص الق�ص�ص لي�صت اإل ف�صول 

مـــن التاأثر باآثـــار امل�صلمني وبالدهم، 

كق�صة ال�صاب املجري جوليو�ص ووفر 

بداأت بتاأثره باآثار العثمانيني يف املجر 

ثم مل يجد الراحة والقرار اإل يف بالد 

امل�صلمني التـــي تنقل فيها اأو عرب بها 

.
10

فتعلق بها قلبه حتى اأ�صلم

ومما يتبع الهتماَم بح�صارة امل�صلمني، 

الهتماُم باإعـــداد املر�صد ال�صياحي، 

فذلك هو الذي �صيلتقط حلظة التاأثر 

في�صـــرب على احلديـــد وهو �صاخن، 

فـــاإن كان اأكـــر كفـــاءة فبا�صتطاعته 

�صناعـــة هـــذا التاأثـــر واإن�صائه، ومما 

يذكر يف هذا ال�صـــاأن ما رواه املر�صد 

ال�صياحـــي امل�صري عـــز الدين اأحمد 

�صـــامل اأن وفـــدا �صياحيا كامـــال تاأثر 

بالإ�صـــالم بعد اأن حدثهـــم عن بع�ص 

جوانب اإعجاز القـــراآن اأثناء زيارتهم 

لأحد امل�صاجـــد الأثرية بالقاهرة، ثم 

َرتَّـــب لهم لقـــاء مع اأ�صاتـــذة من كلية 

اأ�صول الدين ا�صتغرق 4 �صاعات، ومل 

ينتـــه هذا الجتمـــاع اإل بعد اأن اأعلن 

عدد كبري من هـــوؤلء عن رغبتهم يف 

، فهذا جمرد منوذج 
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اعتناق الإ�صالم

ملا ميكـــن اأن ي�صنعـــه مر�صد �صياحي 

موؤهل للحديث ل عن الإ�صالم، ولكن 

عـــن لفتـــة اإ�صالميـــة موؤثـــرة يف ثنايا 

�صرحه للمعـــامل ال�صياحية، ثم ميكن 

للمخت�صـــني اأو املراكـــز املخت�صـــة اأن 

تقـــدم املعلومة الأف�صـــل والأكمل ملن 

اأراد اأن يتو�صع اأو اأن ي�صاأل.

بح�صـــارة  الهتمـــاَم  يتبـــع  وممـــا 

اأي�صا، الهتماُم باملل�صقات  امل�صملني 

لالآثـــار  الإر�صاديـــة  واملطبوعـــات 

تكتفـــي  األ  ينبغـــي  اإذ  الإ�صالميـــة، 

املادة التعريفية بعر�ـــص تاريخ اإن�صاء 

الأثـــر وع�صره، بل ت�صيـــف اإليه نبذة 

عـــن �صاحبـــه وع�صـــره والغر�ص من 

بنائ وما اإذا كانـــت ثمة مواقف ذات 

اأثـــر اأو قيمة اإ�صالميـــة حدثت عنده، 

فهذا ما يعطي املكان قيمته الروحية 

واحل�صاريـــة ف�صال عن قيمته املادية 

والفنيـــة واملعماريـــة، واإذا حتقق هذا 

يف املطبوع الإر�صادي لكل اأثر فنكون 

قـــد حكينـــا لل�صائـــح -دون اأن ن�صعر 

نحن ول هو- تاريخ البلد وح�صارته، 

واأعطيناه رحيـــق وخال�صة روح البلد 

وثقافته، وهذا يعمق الرتباط النف�صي 

والروحي بني ال�صائح والبلد، وهو يف 

حـــد ذاته قيمـــة اقت�صادية بحتة، ولو 

مل نهدف اإىل التعريف بالإ�صالم.

ورمبـــا ل يبلـــغ التاأثـــر حـــد الدخول 

يف الإ�صـــالم، ولكنـــه ي�صاهم يف ك�صر 

بع�ـــص  عنـــه يف  امل�صوهـــة  ال�صـــورة 

النفو�ـــص، فها هي الكاتبة الربيطانية 

املعروفـــة كاريـــن اأرم�صـــرتوجن التـــي 

كانت راهبـــة كاثوليكية و�صارت الآن 

مـــن وجـــوه الدفـــاع عـــن الإ�صالم يف 

اأوروبا والدفاع عـــن ق�صايا امل�صلمني 

مثل القد�ص، كانت بداية تعرفها على 

الإ�صـــالم رحلـــة اإىل �صمرقنـــد حيث 

تاأثـــرت بالروحانية التـــي تفي�ص من 

.
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العمارة الإ�صالمية

3. �أخالق �مل�صلمني

يف  للدخـــول  الأو�صـــع  البـــاب  وهـــو 

الإ�صـــالم، اإذ هو يحدث يف كل موقف 

وكل حلظـــة، ويكـــون بغـــري تكلف من 

امل�صلمني، وهذا الباب يوؤتي ثماره يف 

القـــدمي كما يف احلديـــث، فغالب من 

اأ�صلمـــوا من غري امل�صلمـــني اإمنا كان 

اإ�صالمهـــم من هذا البـــاب، ومن نََظر 

يف الكتـــب التـــي تق�ص�ص ق�ص�ص من 

اأ�صلمـــوا وجد ذلـــك وا�صحا ل يحتاج 

اإىل اإثبات.

وهـــذا الباب م�صتمر معنـــا يف كل ما 

يخ�ـــص غـــري امل�صلمني، �صـــواء اأكانوا 

�صائحـــني اأم مقيمني اأم من اأهل البلد 

اأم كان امل�صلم يف بالد غري امل�صلمني، 

فـــال نطيل احلديث فيـــه الآن، ورمبا 

اأفردناه مبجموعـــة مقالت يف نهاية 

هذه ال�صل�صلة. 

وكل ما اأوردناه من اقرتاحات واأفكار 

ي�صتطيـــع املجتمع اأن يقـــوم بها بدون 

ال�صلطة، اأو يف اأكر الأحوال ل يحتاج 

الأمر اإل جمرد "ال�صماح" من ال�صلطة، 

فاملتطوعـــون مـــن الدعـــاة واملراكـــز 

الإ�صالميـــة يرحبون بـــاأن ي�صعوا هم 

جـــداول الزيـــارات ال�صياحية واإعداد 

مواد الإر�صادات واملطبوعات واإقامة 

دورات التاأهيل للمر�صدين ال�صياحيني 

وا�صتقبال كل راغب يف ال�صتزادة من 

املعرفة عـــن الإ�صالم وغري ذلك مما 

يتطلبه الأمر.

واخلال�صـــة اأننا نحـــاول اقتنا�ص كل 

فر�صـــة ممكنة –مهمـــا كانت �صريعة 

وب�صيطة- يف هـــذه الزيارة الق�صرية 

التـــي يقوم بهـــا غري امل�صلـــم لبالدنا 

اأمـــر �صيجـــد يف  الإ�صالميـــة، وهـــو 

نف�صـــه مو�صـــع قبـــول وترحيـــب لأنه 

جديـــد عليـــه ل يجد مثلـــه يف بالده 

وهو بطبيعة احلـــال مت�صوق للمعرفة 

والطالع على ما يف بالدنا من اأ�صرار 

وكنـــوز، فاأر�ص ال�صـــرق ما تزال متثل 

عند كثرييـــن –وخ�صو�صا الغربيني- 

اأر�ـــص الأ�صـــرار والكنـــوز وال�صم�ـــص 

وال�صحر واللنب والع�صل، وهو من اآثار 

التاريـــخ الطويل بـــني الغرب وال�صرق 

منـــذ الأندل�ـــص واحلـــروب ال�صليبية 

وق�ص�ص األف ليلة وليلة. 
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كتــب: عبدالر�صيــد را�صـــدخمتار�ت من �لأوقاف

كتــبت: �صمر اأبو�صكر

يعمـــل الإعالم يف معظم الأحيان على توجيه النا�ص 

اإىل مكان حمدد واإىل حقيقة بعينها تخدم توجهات 

الفئـــات التـــي تت�صـــارع اأيديولوجيـــا يف العديد من 

املواقـــع وعلـــى راأ�صها الإعـــالم، حيث اإنـــه ال�صالح 

الأخطر على الإطـــالق، وكما يقال: اإن الذي ميتلك 

الإعالم ميتلك اأداة مهمة لتوجيه النا�ص ملا ي�صاء.

ورغم خطورة هذا املجال يبقى لالإعالم دور مطلوب 

وحيـــوي وفاعـــل يف نف�ص الوقت.. ذلـــك اأنه يتحمل 

العـــبء الأكـــرب يف توزيع ون�صر الأفـــكار والتوجهات 

والر�صائـــل؛ �صلبيـــة كانـــت اأم اإيجابيـــة يف �صفـــوف 

املجتمع والنا�ص.

 ومن بـــاب امل�صوؤولية الأخالقيـــة واحل�صارية يعمل 

علـــى ن�صر ف�صائل املبادئ والقيم النبيلة التي تتكفل 

باإبانـــة وكيفيـــة التعامـــل الإن�صـــاين لتكـــون الإطار 

الأمثـــل واملحـــرك الرئي�صـــي لـــكل التعامـــالت بني 

اأفـــراد املجتمع، خا�صة يف ظل دور الإعالم املهم يف 

ت�صحيح ال�صلوكيات اخلاطئة وانتقادها ومعاجلتها، 

وهـــو اأمـــر حممـــود ومطلـــوب يف الزمـــن احلـــايل 

الـــذي تتعر�ص فيه كل القيـــم واملبادئ والأخالقيات 

امل�صوؤولـــة والهادفة اإىل هجمـــة �صر�صة من الإعالم 

الهابـــط الذي يحتكـــر امل�صهـــد الإعالمي يف معظم 

الف�صائيات التي ن�صاهدها حاليا، وتعمل يف جمملها 

علـــى ن�صر الربامـــج والفن املبتـــذل الهابط الذي ل 

يحمـــل ر�صالة نبيلة ول ينطوي علـــى م�صمون بناء، 

وتكـــون ر�صالته الهدامة موجهـــة اإىل فئة املراهقني 

وال�صباب حتى يرتبوا على الأخالق الفا�صدة والقيم 

التافهـــة التي تفـــرغ املجتمع مـــن كل القيم واملبادئ 

النبيلة والهادفـــة وامل�صوؤولة التي حتميه من الف�صاد 

والظواهـــر ال�صلبية ال�صاذة التي متثل خطرا وحتمل 

�صـــررا كبـــريا ينتج عنـــه �صلوكيـــات متدنيـــة وغري 

م�صوؤولـــة، خا�صة لدى العديد مـــن �صعاف النفو�ص 

وفاقدي ح�صانة الإميان. 

م�صاهمـــة منهـــا يف الذود عن 

الإ�صـــالم وت�صحيـــح �صورتـــه 

املغلوطـــة يف الغرب.. الإعالم 

اجلامعـــة  اأهـــدت  الدينـــي 

الأمريكيـــة فيلمهـــا الأمريكي 

“الإ�صالم باخت�صار”.

يف خطوة رائدة ومعتادة اأعلنت 

اإدارة الإعالم الديني يف وزارة 

الأوقـــاف وال�صوؤون الإ�صالمية 

اأنها اأهدت اجلامعة الأمريكية 

باكـــورة م�صروعهـــا الإ�صالمي 

“الإ�صـــالم  فيلـــم  العاملـــي، 

باخت�صـــار” والـــذي هو �صمن 

“ال�صبـــاب  اأفـــالم  �صل�صلـــة 

ينق�صع” وذلـــك بعد اأن قامت 

بطباعـــة 74 األف ن�صخة على 

نفقتهـــا، م�صاهمـــة منهـــا يف 

الذود عـــن الإ�صالم وت�صحيح 

�صورته لدى الغرب.

جـــاء ذلك علـــى ل�صـــان مدير 

الإدارة الإعالمـــي �صـــالح اأبا 

اخليـــل حيث اأو�صـــح يف بيان 

�صحـــايف اأن ذلـــك يتوافق مع 

ا�صرتاتيجيـــة الـــوزارة الرامية 

الدينـــي  الوعـــي  بـــث  اإىل 

الإ�صـــالم  �صـــورة  وت�صحيـــح 

والو�صائـــل  الطـــرق  بكافـــة 

الإعالميـــة املمكنـــة، ول�صيما 

بعـــد تطاول البع�ـــص عليه يف 

اإىل  لفتـــا  الأخـــرية،  الآونـــة 

اأن الفيلـــم �صوف يتـــم توزيعه 

لحقا على اجلامعات العربية 

الإ�صالميـــــــــة واإىل  واملراكـــز 

اإمكانيـــة توفـــريه للجامعـــات 

التـــي ترغـــــــب يف اقتنائه يف 

الداخـــــل واخلــــارج.

وبني اأبا اخليل اأن الفيلم يقدم 

الإ�صـــالم ب�صورتـــه ال�صمحـــة 

عـــن  البعيـــدة  والو�صطيـــة 

التطـــرف، ويـــرد علـــى اأ�صئلة 

غري امل�صلمني وال�صبهات التي 

تثار اأحيانا عن الإ�صالم عامة، 

وعن النبي ] خا�صة.

واأكد اأبا اخليل على اأن الفيلم 

قـــد مت ترجمتـــه اإىل 28 لغة، 

بالإ�صافـــة لإمكانيـــة اختيـــار 

ظهور الإجنليزية على ال�صا�صة 

كتابة؛ خدمة لل�صم والبكم. 

اأعلنـــت اإدارة الإعـــالم الديني اأن عـــدد زوار فيديو كليب »يحلو 

الو�صال« والذي اأنتجته الإدارة قبل عدة اأ�صهر �صمن م�صروعها 

القيمـــي »نفائ�ص« حملة »�صالتي ات�صـــايل بربي« )24434( قد 

بلـــغ عـــدد زواره عرب اليوتيوب 3 مليـــون م�صاهد تقريبا بعد اأن 

و�صـــل قبل عدة اأ�صابيع 2.700، لفتـــة اإىل اأن ذلك يتوافق مع 

ا�صرتاتيجيـــه الـــوزارة الراميـــة اإىل تهيئة املنـــاخ القيمي بكافة 

الطـــرق والو�صائل التي مـــن �صاأنها اأن ت�صاهـــم يف تعزيز الهوية 

الإ�صالميـــة وتعمل علـــى دعم النواحي الإميانيـــة والثقافية مبا 

يتـــالءم ويتواكب مـــع التحديـــات املعا�صرة ل�صيمـــا بعدما بات 

العامل اأ�صرة واحدة.

�صـــرح بذلك مديـــر اإدارة الإعالم الديني وامل�صـــرف العام على 

امل�صـــروع القيمـــي لتعزيز العبادات "نفائ�ـــص" �صالح اأبا اخليل، 

حيـــث اأو�صـــح يف بيان �صحفـــي اأن هذا الرقم يربهـــن على اأن 

الإدارة ت�صري يف م�صارها ال�صحيح متبعة كافة الطرق والو�صائل 

املنا�صبة لتاأديـــة ر�صالتها بال�صكل الذي يحقق الثمرات املن�صودة 

والأهداف املرجوة.

وبـــني اأبا اخليـــل اأن اأهمية الإ�صدار تكمـــن يف كونه يتعلق باأهم 

فري�صـــة واأعظم ركن مـــن اأركان الإ�صالم بعـــد ال�صهادتني وهي 

"ال�صـــالة" موؤكـــدا باأن الأمـــة يف اأم�ص احلاجـــة لتقوية عالقتها 
بـــاهلل وتعزيز �صلتها به، خا�صة يف ظـــل طغيان املادة على كثري 

مـــن الروحانيات، منوها اإىل اأن الإ�صـــدار لي�ص الأول من نوعه 

واإمنـــا �صبقـــه العديد مـــن الإ�صـــدارات، متطرقـــا اإىل اأبرزها: 

)حبيبي حممد - تبي تريح قلبك - يال ن�صلي – ب�صم اهلل - يا 

كويـــت – اأغلـــى وطن – ت�صور – وينـــك – اأمري املكارم : �صباح 

العز (. 

»اإلسالم باختصار" هدية اإلعالم الديني إلى الجامعة األميركية

اإلعالم المسؤول والدور المنشود
حممد ��صعيدة

3 مليون مشاهد لكليب »يحلو الوصال« منذ عرضه قبل عدة أشهر

�صالح �أبا �خليل

مدير اإدارة الإعالم الديني بوزارة الأوقاف

�صاركت وزارة الأوقاف يف الإحتفالية التي اأقامتها منظمة الأمم 

املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة )يون�صكو( يف باري�ص مبنا�صبة 

اليـــوم العاملـــي للغة العربيـــة بح�صور ممثلي الـــدول الأع�صاء 

يف اليون�صكـــو وجمع من اخلرباء، حيـــث افتتح املندوب الدائم 

لدولـــة الكويت باملنظمـــة ال�صفري الدكتور علـــي الطراح جناح 

وزارة الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية الذي اأ�صرف عليه كال من 

الدكتورة �صعاد احلبيب وحممد املن�صف ووائل املن�صف.

واأعـــرب الطراح عـــن تقديره لـــوزارة الأوقاف علـــى جهودها 

يف حفـــظ الـــرتاث العربي والإ�صالمـــي وم�صاركتها الفاعلة يف 

احتفالية اليون�صكو.

مـــن ناحية اأخـــرى، فقد اأقامت الوزارة نـــدوة عن دور الإعالم 

يف حت�صـــني اللغـــة العربيـــة اأو الإ�صاءة اإليهـــا، وكذلك معر�ص 

لبع�ص املنتوجات )املقروءة وال�صمعية والب�صرية( ومن�صوراتها، 

ولوحـــات باخلط العربي تعرب عن الـــرتاث العربي الإ�صالمي، 

وجم�صم امل�صجد الكبري.

يذكـــر اأن جم�صـــم امل�صجد الكبـــري لقى ا�صتح�صـــان واإعجاب 

امل�صاركني يف احلفل. 

األوقاف شاركت احتفالية 
اليونسكو بمجسم للمسجد 

الكبير
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م�صاهري �هتدو�

هكـــذا عـــرب النجـــم املـــايل فريدريك 

 Frédéric Oumar »عمر كانوتـــي

Kanouté«  لعـــب نـــادي اإ�صـــبيلية 
الإ�صـــباين عن �صعادته الكبرية وفخره 

ال�صـــديد لنتمائـــه للدين الإ�صـــالمي، 

وذلك قبل افتتاح كاأ�ص الأمم الإفريقية 

الأخـــرية يف اأجنـــول، ويرف�ص كانوتي 

اأي�ًصا الإفطار يف �صهر رم�صان، برغم 

اأن الـــدوري كان يف ذروته، كما يرف�ص 

ارتداء اأي قمي�ص توجد عليه �صعارات 

ل�صـــركات تتاجر بب�صائع حمرمة، مثل 

امل�صروبات الروحية وغريها.

�إطـــالع مبكــــــر

اأكد املهاجم الدويل املايل عمر كانوتي 

اأنه قـــراأ كثرًيا عـــن تعاليـــم الإ�صالم، 

وقيمه الإن�صانيـــة، واأخالقه احلميدة، 

واأنه ذاق حالوته ومل يعتنقه عن جهل، 

اإمنا بعد حب كبري واإميان �صادق.

وقال كانوتي: “مل اأدخل الإ�صالم دون 

اأن اأفهمـــه؛ فقـــد اطلعت كثـــرًيا على 

عـــدة مراجع، وقـــراأت لـــكل الديانات 

ولي�ـــص الإ�صـــالم فقط، حتـــى اقتنعت 

بالإ�صالم”.

كثـــرًيا،  �صافـــرت  “لقـــد  واأ�صـــاف: 

للتعـــرف  مـــايل؛  اإىل  وباخل�صو�ـــص 

علـــى امل�صلمـــني عن قـــرب، وعا�صرت 

اإخـــوة م�صلمني يف ليون، وبالتايل فقد 

ا�صتف�صـــرت كثـــرًيا قبـــل اتخـــاذ هذا 

القـــرار، الـــذي اأعتـــربه مبنزلة حتوٍل 

كبري يف حياتي«.

�صفري لالإ�صالم

يف�صـــل كانوتـــي اأن يطلق عليـــه ا�صم 

»عمر«، وقـــد اأعلن اأكر مـــن مرة اأنه 

معجب ب�صخ�صيـــة اأمري املوؤمنني عمر 

بـــن اخلطـــاب ر�صي اهلل عنـــه؛ لذلك 

ـــى با�صمه. كما اأنه دائم  اأحب اأن يُ�صَمّ

الرتدد علـــى الديـــار احلجازية، وقام 

باأداء العمرة اأكر من مرة، وينوي اأداء 

فري�صـــة احلج متى �صنحـــت الفر�صة 

لذلك.

وقد تبنى العديد من امل�صاريع اخلريية 

يف مـــايل، وخا�صـــة تلـــك التـــي تهتم 

برعاية الأطفال، ليوؤكد اأنه خري �صفري 

وممثل لالإ�صـــالم يف �صاحات املالعب 

باأخالقـــه العالية، واإميانـــه، وحر�صه 

على اإظهار �صماحة الدين الإ�صالمي.

عمــر كانـــوتي.. مو�قف م�صرفــــة

يُعـــرف عـــن كانوتـــي الـــذي يبلـــغ من 

العمر )32 عاًما( التزامه الديني، منذ 

اإعـــالن اإ�صالمه عـــام 1999م. وعلى 

�صبيـــل املثـــال، اتخـــذ مواقـــف عربت 

عن حر�صـــه ال�صديد علـــى عدم فعل 

مـــا يغ�صب ربه، فرف�ـــص لب�ص قمي�ص 

نـــادي اإ�صبيلية، الذي عليه ا�صم راعي 

 )com.888( القمي�ـــص وهـــي �صركـــة

وهـــي �صركـــة تـــروج للـ”قمـــار” وهو 

حمرم يف الدين الإ�صالمي.

ولذلـــك قـــررت اإدارة نـــادي اإ�صبيليـــة 

ال�صمـــاح لكانوتي بلب�ـــص القمي�ص من 

دون وجـــود ا�صـــم الراعـــي؛ مما حدا 

ل�صالـــح  للتـــربع  املراهنـــات  ب�صركـــة 

جمعية خريية اإ�صالمية؛ لإقناع كانوتي 

بالعدول عن راأيه.

بع�ـــص  الت�صـــرف  هـــذا  يعجـــب  مل 

و�صائـــل الإعـــالم الإ�صبانيـــة، ف�صنـــت 

ا، واتهمته بالتزمت  عليه هجوًما حـــاًدّ

والنغـــالق، كما اعتـــربت �صجوده بعد 

ت�صجيـــل اأي هـــدف مبنزلة رمز ديني، 

ل ينبغـــي اأن يحـــدث يف مالعـــب كرة 

القـــدم. ف�صاهم هذا الأمر بخلق حالة 

مـــن الكراهية له بني جماهري النادي، 

وكان اأن ا�صتبـــك مع اأحد ال�صحافيني 

عقب مبـــاراة جمعت فريقـــه مع ريال 

مدريـــد يف اإحـــدى مباريـــات الدوري، 

و�صجـــل فيها هدًفـــا قاد بـــه اإ�صبيلية 

للفوز. فقد �صاألـــه ال�صحايف بتهكم ل 

يخلو مـــن ال�صخرية: “ماذا تعرف عن 

الديـــن الإ�صالمي الـــذي تعتنقه؟ وهل 

تعترب �صجودك بعد ت�صجيل الأهداف 

اأمًرا مقبولً؟«؟

فما كان من كانوتـــي �صوى الرد بحدة 

قائاًل: “اأنت �صحايف جاهل، ول تعرف 

�صيًئـــا عن الإ�صـــالم”، ودخل بعد ذلك 

اإىل غرفة تغيري املالب�ص دون اأن يديل 

بت�صريحات اأخرى.

وقال بعد الواقعة لل�صحف الإ�صبانية: 

“عندمـــا ي�صاألـــك مغفـــل مثـــل هـــذا 
ال�صوؤال، فـــردك �صيكون قا�صًيا حتًما، 

فهـــو ل يعرف الديـــن الإ�صالمي، وما 

يحملـــه مـــن معـــاٍن �صاميـــة ورحمـــة، 

وفوق ذلك ي�صـــاأل بتهكم و�صخرية عن 

معرفتي بهذا الدين”.

العقـــار  �صـــركات  اإحـــدى  وحاولـــت 

الإ�صبانيـــة اإزالـــة م�صجـــد يف مدينـــة 

اإ�صبيليـــة بحجة اأن عقـــد الأر�ص التي 

يقع عليها امل�صجد قد انتهى، وبالتايل 

فقـــد بات من حقها ا�صتخدام امل�صجد 

لأي م�صاريـــع اأخرى غـــري دينية. وفور 

و�صـــول اخلـــرب اإىل كانوتي عن طريق 

جماعـــة من امل�صلمـــني الذين يقطنون 

اإ�صبيليـــة، مل يتـــوان عـــن �صـــراء هذه 

الأر�ص ملنع اإزالـــة امل�صجد، حيث دفع 

ن�صف مليون دولر ل�صراء الأر�ص.

واأ�صـــار كانوتي املحـــرتف يف �صفوف 

فريق اإ�صبيلية الإ�صباين، اإىل اأن قيامه 

ب�صـــراء م�صجـــد للم�صلمـــني يف مدينة 

اإ�صبيلية وترميمه، كان واجبا عليه ومل 

يكـــن جمرًبا لفعل ذلـــك، لفًتا اإىل اأن 

الأمـــر كان يحتم عليـــه فعل اأي �صيء؛ 

لل�صماح للعديد من امل�صلمني مبوا�صلة 

اأداء �صلواتهم يف م�صجدهم.

�لق�صية �لفل�صطينية

كانوتي الذي اعتنـــق الإ�صالم وهو يف 

الع�صرين من عمره، فقام بعد ت�صجيله 

هـــدف الفـــوز علـــى نـــادي ديبورتيفو 

لكورونيـــا يف ذهـــاب دور ربع النهائي 

لكاأ�ـــص اإ�صبانيا العام املا�صي بالك�صف 

برفع قمي�صه ليك�صف عن »فل�صطني« 

مكتوبة بعدة لغـــات، وفور قيامه بهذا 

العمـــل الرائـــع تلقـــى كانوتـــي بطاقة 

�صفـــراء بفرحة غامـــرة ورحابة �صدر 

ا�صتثنائية، كما نال التحية من زمالئه 

املحرتمني.

و�صـــدد كانوتـــي علـــى اأن م�صاعدتـــه 

بالعـــدوان  وتنديـــده  غـــزة  لأطفـــال 

ال�صهيوين، كان مبنزلة مبداأ وعقيدة، 

معتـــرًبا اأن ما فعلـــه كان طبيعًيّا، على 

غرار ما فعله املتظاهرون يف كل اأنحاء 

العـــامل، م�صلمـــني كانـــوا اأم ل، عندما 

اأعلنوا م�صاندتهم للفل�صطينيني.

واأو�صـــح مهاجم اإ�صبيليـــة اأن الق�صية 

الفل�صطينيـــة لها بُعد اأكـــر من ديني؛ 

فهـــي ق�صية عدالـــة اإن�صانيـــة، والكل 

مطالب بالتعبري عن موقفه، وعلى هذا 

الأ�صا�ص كان من واجبي التنديد بالظلم 

الذي يتعر�ص له الفل�صطينيون.

وكانت اآخر اأعمال كانوتي، ذلك القرار 

الذي اتخـــذه باإن�صـــاء �صل�صلة مطاعم 

“حـــالل” يف اأكـــر من دولـــة اأوروبية، 
حيـــث اإن جميـــع مـــا �صتقدمـــه هـــذه 

ال�صل�صلـــة هـــي الأطعمـــة وامل�صروبات 

املباحة تبًعا للدين الإ�صالمي.

وقـــد جاءت فكرة كانوتي بعد اأن وجد 

تع�صبـــا �صديـــدا �صـــد امل�صلمـــني يف 

اأوروبا، اإ�صافـــة للمعاناة التي يعانونها 

يف تلـــك اجلزئيـــة بالـــذات، خا�صـــة 

واأن معظـــم املطاعـــم يف تلـــك الـــدول 

تعتمد علـــى اأ�صلوب كهربة احليوانات 

والطيـــور، كما اأن كثـــرًيا من الأطعمة 

يكون حلم اخلنزير واخلمور من �صمن 

مكوناتها.

ومل يَُعـــق التـــزام كانوتـــي املولـــود يف 

فرن�صـــا، واملتـــزوج من فاطمـــة ولديه 

منهـــا طفـــالن “اإبراهيم واإميـــان” اأن 

يتاألـــق ويحافظ علـــى جنوميته؛ ففي 

اختيـــار  2008م مت  عـــام  2 فربايـــر 
كانوتي اأف�صل لعب كرة قدم اإفريقي، 

وبالتايل اأ�صبح اأول لعب مولود خارج 

القـــارة الإفريقيـــة يح�صـــل على هذه 

اجلائــــزة. 

بــدأت في 
ممارسة شعائــر 
الدين اإلسالمي 

وأنا في العشرين 
من عمري وأنا 
سعيد بنعمة 

اإلسالم

ي.. العب إشبيلية اإلسباني
كانوت

ى اقتنعت 
ل الديانات حت

»قرأت ك

باإلسالم«



اإعـــداد: د. �صفي الدين اأحمد
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�صحتك بالدنيا

أطعمة لتخفيف اآلالم
اأثـــر بع�ص الأطعمة يف تخفيف الآلم مثل التهـــاب املفا�صل واآلم الظهر، يقرتب 

مـــن تاأثـــري بع�ص الأدوية اأحيانـــا. ويف نف�ص الوقت بدون اآثـــار جانبية نهائيا، بل 

وتعطي فوائد �صحية اأخرى. اإليك اأقوى الأطعمة يف الت�صدي لالأمل: 

1 - العنـــب الغامق اللـــون: وجد يف درا�صات طبية عديدة اأنه قادر على الت�صدي 
لاللتهابات امل�صببة لالأمل. يف�صل تناوله �صباحا. 

2 - الأفـــوكادو: بجانـــب ع�صـــرات الفوائد ال�صحيـــة لتناول الأفـــوكادو، اأظهرت 
درا�صات طبية عدة قدرة الأفوكادو على تخفيف اآلم التهابات املفا�صل واأمل 

الظهر املزمن. 

3 - الكركـــم: ي�صاعـــد الكركم علـــى رفع م�صتوى ال�صحة ب�صـــكل كبري،. وجد اأنه 
ي�صاعد على التفاعل مع اآلية الأع�صاب الناقلة لالأمل، ب�صكل يخفف الآلم. 

4 - الكـــرز: يقـــرتن طعمه اللذيذ مع فائدة مزدوجـــة يف حالة اآلم املفا�صل، فهو 
يعمـــل على اإيقاف تلـــف املفا�صل واإيقـــاف اآلية التهـــاب املفا�صل، ويف نف�ص 

الوقت يعمل على تخفيف اأمل التهاب املفا�صل. 

المزيد من الفوائد للكاكاو
يحتـــوي الـــكاكاو على ع�صرات العنا�صر الغذائية التـــي قلما تتوفر جمتمعة يف �صنف 

غذائي واحد. من تلك الفوائد املثبتة يف الدرا�صات الطبية قدرة الكاكاو على خف�ص 

الكولي�صـــرتول وخف�ص �صغـــط الدم وتقليل ت�صلب ال�صرايني. ولقـــد زادت قوة الأدلة 

الطبية اأخريا ب�صكل مل يدع جمال لل�صك يف هذه الفوائد. ففي اإحدى الدرا�صات يف 

اإيطاليـــا مت مقارنة اأ�صخا�ص تناولوا 100 جرام من ال�صوكولتة الغامقة )التي حتتوي 

علـــى جزء كبري من الـــكاكاو املر( يوميا مع من مل يتناولوه. وجدوا اأنه انخف�ص لديهم 

�صغـــط الـــدم بن�صب جيدة بعد 15 يوم، وحت�صن لديهـــم ا�صتجابة اجل�صم لالأن�صولني. 

يجب التذكري هنا اأن الفوائد هي للكاكاو اخلام اأو ال�صوكولتة الغامقة املرة الطعم، اأما 

ال�صوكولتـــة املتوفـــرة يف الأ�صواق فهي خليط من ال�صكر والدهون واحلليب والنكهات 

واملـــواد امل�صنعـــة، والقليل من الكاكاو، وهـــي ل توفر الفائدة املرجـــوة بقدر ما ت�صر 

ب�صبب ال�صكر واملواد امل�صافة. 

الجوز يتفوق على اللوز
ل تزال املك�صرات ترتبع على عر�ص اأف�صل الأطعمة الدهنية التي حتمي القلب، من 

اأهم الأ�صناف التي تتناف�ص على اأعلى فوائد هما اللوز واجلوز )جوز عني اجلمل(، 

فبينمـــا كان اللوز له الن�صيب الأكرب دائمـــا يف الدرا�صات الطبية التي تثبت قدرته 

على حماية القلب وال�صرايني، يظهر اجلوز يف قدراته اأي�صا:

1 - تقول منطمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA اإن تناول 1.5 اأون�صة من اجلوز 
يوميا يقلل خماطر الإ�صابة باأمرا�ص القلب.

2 - يف درا�صـــة طبيـــة اأثبت اجلوز تاأثريه يف تراجع تكويـــن مركبات اجللطة بن�صبة 
 .% 64

3 - ت�صـــري الكثري من الدرا�صات اإىل اإمكانية اجلوز بجانب الأغذية الأخرى الغنية 
باأوميجا3 على خف�ص الدهون الثالثية املرتبطة باأمرا�ص القلب بن�صبة 30 %. 

4 - يف درا�صة على 58 �صخ�صا مري�صا بال�صكري مت اإعطاوؤهم 30 جراما يوميا من 
اجلوز، بعد الدرا�صة ازداد الكولي�صرتول املفيد وانخف�ص ال�صار لديهم. 

الفوائد الذهنية للسمك الدهني
نعـــرف جميعا عن فوائد تناول ال�صمـــك. املهم الذي ل يعرفه كل النا�ص هو اأن الفوائد 

تكمن ب�صكل كبري يف ال�صمك الدهني. يقول بع�ص خرباء التغذية: كلما كان دهنيا اأكر، 

كانت الفوائد اأكر، وجدت اإحدى الدرا�صات اأن تناول ال�صمك الدهني لكبار ال�صن مينع 

تدهـــور القـــدرات العقلية بن�صبـــة 10 %، بالإ�صافة لفوائده الأخـــرى يف حماية القلب 

وغريهـــا واحتوائه على اأوميغا3 مما يدعـــم وظائف اجل�صم والدماغ واملناعة واحتوائه 

على الفيتامينات الذائبة يف الدهن.

يف درا�صـــة طبية اأخـــرى، وجد اأن اآكلي ال�صمك الدهني بانتظـــام من كبار ال�صن لديهم 

قـــدرات ذهنية مثل الذاكرة والنتبـــاه، ت�صاوي من هم اأ�صغر منهم �صنا بكثري. يذكر اأن 

اأف�صـــل الأنواع هي ال�صاملون وال�صرديـــن والتونة، ول�صمان الفائدة يجب اأن يكون طازج 

)لي�ـــص معلبـــا اأو فيليه(، واأن يتم طهيه بال�صوي )ولي�ـــص القلي( ويتم تقدميه مع اإ�صافة 

الليمون والفلفل والبهارات لتح�صني الطعم. 
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اإن اأعتـــى الهجمـــات �صـــد الديـــن يف 

ع�صـــر  كانـــت يف  املتاأخـــرة  القـــرون 

التنويـــر الفرن�صي، وقد حمل فال�صفة 

ذلـــك الع�صـــر األوية احلـــرب ال�صارية 

ال�صر�صة �صد الكني�صة يف ذلك الوقت، 

كما اأنهم ا�صتطاعوا زعزعة اإميان كثري 

مـــن النا�ص وت�صكيكهـــم يف معتقداتهم 

الدينيـــة التـــي ورثوهـــا اأبا عـــن جد، 

و�صاعـــت موجـــة اإحلاد عاتيـــة، اأو اإن 

�صئـــت فقـــل: موجة بغ�ص لـــكل ما هو 

ديني كهنوتي، اأورثت كفرا برجال الدين 

اأول ثـــم كفرا بالكتاب املقد�ص ثانيا ثم 

اإنكارا لوجـــود اخلالق ثالثا، ومع ذلك 

فاإن كثـــريا من فال�صفة ذلـــك الع�صر 

مل يكونـــوا مالحـــدة باملعنـــى احلريف، 

بـــل كان بع�صهم مّمن يقر بوجود الإله 

ال�صانـــع بل ويقيمون الأدلة والرباهني 

على وجـــوده، لكنهم كانـــوا يوؤمنون به 

اإلهـــا يتجلى يف نظام الطبيعة كما كان 

يقول بذلـــك الفيل�صــــــوف (الفرن�صي 

فنوتينيـــل) ، وجتد هذا املنحى اأو�صح 

واأجلـــى عند الفيل�صوف الأكرب يف تلك 

احلقبـــة اأعنـــي: فولتري، وقـــد ذكر اأن 

العـــامل يُقاَرن بال�صاعة التي اإذا نظرنا 

اإىل عقاربهـــا ا�صتنتجنا اأنها م�صنوعة 

بوا�صطـــة �صخ�ص لت�صـــري اإىل الوقت، 

كذلـــك بال�صبط ينبغي علـــى املرء اأن 

ي�صتنتج مـــن مالحظتـــه للطبيعة اأنها 

�صنعت بوا�صطة اإله عاقل.

ورغم هذا الإقرار بوجود ال�صانع فاإنهم 

رف�صوا الديانات والر�صالت، وقد بدا 

ذلـــك جليـــا يف تقريـــرات الفيل�صوف 

الأملـــاين (�صموئيـــل رميارو�ص)، حيث 

هاجـــم الوحـــي واملعجـــزات هجومـــا 

عنيفـــا وادعى اأن العقـــل كاٍف للهداية 

و�صالح الب�صرية.

وقد بداأت بهذه املقدمة لأذّكر الداعية 

يف حواره مـــع الالدينيني اأن مهمته ل 

تنتهي عند اإثبات الرباهني على وجود 

اخلالـــق، فـــاإن بع�ـــص الالدينيـــني قد 

ي�صاعدون يف �صوق هذه الأدلة، وتبقى 

املهمـــة الأهم، وهـــي اأن تثبت اأن هذه 

النظرة املغرقة فيما ي�صمى بالعقالنية 

والكتفـــاء عن الوحي بالعقل ت�صطدم 

عنـــد الختبـــار والتمحي�ـــص بحواجز 

وم�صلمـــات جتعلها يف مهب الريح كما 

�صرتاه فيما ياأتي.

اإن و�صـــع ر�صم تخطيطـــي لق�صر من 

الق�صـــور الفارهـــة اأو مدينة من املدن 

الكبـــرية يحتـــاج اإىل مهند�ـــص ماهـــر 

حاذق عامل بفّنه متقن له، ولجرم اأنه 

ينطبع يف ذهنك ت�صور جازم حني ترى 

بنـــاء عظيما يخلب لُّبك اأن هذا البناء 

قـــد بناه �صخ�ص عـــامل ب�صروط البناء 

ومقت�صياته، مريد له قادر عليه، حكيم 

يف ترتيبه وتن�صيقه، وقبل كل هذا تعلم 

اأن هنـــاك �صخ�صا لـــه ذات عاقلة هو 

من اأعلى هذا البناء واأحكمه.

هذا مـــا اأدركه الأعرابـــي حينما قال: 

البعرة تـــدل على البعـــري، والأثر يدل 

على امل�صري، ف�صماء ذات اأبراج واأر�ص 

ذات فجـــاج، اأفـــال تدل علـــى احلكيم 

اخلبري؟!.

اإن هذا البدوي مل ي�صتدل بالأثر على 

اخلالق فح�صب، بل ا�صتدل مبفعولته 

على بع�ص �صفاته.

اأحمــــد الغريـــب  باحث يف الدرا�صات الإ�صالمية

كيف
تدعو ال دينيا؟..2

 وقد عر�صنا يف املقـــال ال�صابق اأدلة 

حمكمة تثبت وجـــود اخلالق ال�صانع 

لهذا الكون، وقد ت�صمنت هذه الأدلة 

بع�َص �صفات هذا اخلالق املبدع التي 

ل تنفك عن ذاتـــه ول يت�صور �صدور 

هـــذه امل�صنوعـــات عنـــه بدونها، ويف 

ت�صل�صلنا املنطقي يف مناق�صة الالديني 

يجـــب علينـــا اأن نثّبت عر�ـــص الأدلة 

ال�صاطعة على وجود اخلالق، ثم نُثّني 

بذكر �صفات هذا اخلالق؛ لندلل اآنفا 

على ثبوت النبـــوات والر�صالت، واأن 

اهلل تعـــاىل مـــا كان ليرتكنا همال ول 

يخلقنا عبثا، فلتكن من هذا الرتتيب 

على ُذكر.

اإن اأول مـــا يتبـــادر اإىل اأذهاننـــا مـــن 

�صفـــات اخلالـــق هـــو �صفـــة "العلم" 

ول نحتـــاج اإىل كثـــري جهـــد للتدليل 

علـــى علـــم اهلل لأنه ي�صتحيـــل اإيجاد 

الأ�صيـــاء مع اجلهل، واملخلوقات فيها 

مـــن الإحكام والإتقان ما ي�صتلزم علم 

الفاعل بها لأن الفعـــل املحكم املتقن 

ميتنـــع �صدوره عن غـــري عامل، وهذا 

العلـــم �صامـــل للكليـــات واجلزئيـــات 

واجلليل والدقيق.

نعلـــم اأي�صـــا اأن هـــذا اخلالـــق قـــد 

خلـــق ما خلـــق على �صفاتـــه وهيئاته 

اخلا�صـــة "باإرادة جازمة"، وكون هذه 

املخلوقـــات علـــى هـــذه الهيئـــات مع 

اإمـــكان وجودها على هيئـــات اأخرى، 

فيـــه دللـــة بّينة علـــى اأن مـــن اختار 

هـــذه الهيئـــة دون الأخـــرى هو فاعل 

خمتـــار مريد، واإي�صـــاح ذلك باملثال: 

اإن الأ�صـــكال الهند�صيـــة منهـــا املربع 

والدائـــري واملثلث وغـــري ذلك، ولكن 

خلق الكواكب على ال�صكل الُكّري دون 

غريه من الأ�صكال الهند�صية دال على 

اإرادة �صانعها ومبدعها �صبحانه.

كمـــا اأنك مبجـــرد التاأمـــل يف اخللق 

تعلـــم اأن مبدعـــه "قـــادر" لأن نقي�ص 

القـــدرة العجـــز، والعاجز ل ميلك اأن 

يخلق، فاخلالق -�صبحانه- قادر اأول 

على خلق العامَل، ثـــم قادر ثانيا على 

حفظه واإم�صاكه عن الزوال، ثم قادر 

ثالثا بعد ذلك على اإفنائه.

والنظـــام البديع يف هـــذا الكون يدل 

على "حكمـــة" مبِدعـــه واإتقانه، فهو 

حكيم حيث و�صع كل �صيء يف مو�صعه 

يف منظومـــة ل تختل مبـــرور الأزمان 

ول يف�صدها تقلب الليل والنهار.

فاخلالق املوجد لهذا العامل ي�صتحيل 

جترده عن هذه ال�صفات:

1 - العلم؛ لأن نقي�صه اجلهل.
2 - الإرادة؛ ونقي�صها الإجبار وال�صطرار.

3 - القدرة، ونقي�صها العجز.
4 - احلكمة، ونقي�صها العبث واللعب.

وقـــد قـــال اهلل يف كتابه: {َوَمـــا َخلَْقنَا 

ْر�َص َوَما بَيْنَُهَما َلِعِبنَي} 
َ
َمَواِت َواْلأ ال�َصّ

يف الدللة علـــى احلكمة وعدم العبث، 

وقـــال: {اإن اهلل علـــى كل �صيء قدير} 

يف الدللة على القدرة، وقال: {اإن اهلل 

بكل �صيء عليم} يف الدللة على علمه 

ال�صامل للكليـــات واجلزئيات، وقال يف 

الدللـــة علـــى �صفـــة الإرادة: {اإن اهلل 

يفعل ما يريـــد}.

اإذا اأقـــّر الالدينـــي بهـــذه ال�صفـــات 

للخالق �صبحانـــه وتعاىل، -ول ي�صعه 

غـــري الإقرار- فينبغـــي اأن تنتقل بعد 

ذلـــك اإىل اإثارة الت�صـــاوؤل عنده حول 

احلكمة من اإيجاده ومراد اهلل منه.

وجتـــدر الإ�صـــارة هنـــا اإىل اأن كثـــريا 

من الالدينيـــني يفتتنون بذاك الرجل 

الـــذي يذكـــر يف ثنايا كالمـــه اأ�صماء 

الفال�صفة القدماء واملحدثني ويعر�ص 

مذاهبهـــم، ول �صري حينئذ اأن ت�صلك 

هـــذا امل�صلك معـــه حتى تطـــرق بابا 

ي�صتهي طرقه وتلج قلبه من خالله.

فلو قلت لـــه: اإن الفيل�صوف اليوناين 

�صقراط كان ي�صتخدم اأ�صلوب التهكم 

والتوليد، وكان كثريا ما يثري الأ�صئلة 

يف جمل�صه ويـــورد الإيرادات على ما 

يقـــرره جل�صاوؤه بغر�ص تزييف املعاين 

الباطلة، ثم بعث احلقيقة يف نف�صوهم 

من داخلهم والتعرف عليها عن طريق 

حتريك الذات العاقلة الكامنة فيهم.

ثم تكمل فتقـــول: دعنا ن�صتخدم هذا 

نقا�صنـــا؛  ال�صقراطـــي يف  الأ�صلـــوب 

اإذا كان الإلـــه حكيما فهل يت�صور اأن 

يخلقنا عبثا؟ اإنـــك لو راأيت فيل�صوفا 

من احلكماء العظام يبني كل يوم بناء 

ثم ما يلبث اأن يهدمه، وهكذا.. يبنيه 

ثم ياأخذ معولـــه ليهدمه، وكلما اأعلى 

البنـــاء هدمه، لـــو راأيت هذا حلكمت 

عليه باجلنون اأو العبث، ولعددت ذلك 

طعنا يف عقله، ف�صال عن حكمته.

ثم تكمـــل: اإن الذي رفـــع ال�صماء بال 

عمـــد وب�صـــط الأر�ص ومهـــد و�صخر 

اأ�صباب احلياة وجعـــل الإن�صان بعقله 

وقوة فهمـــه واإدراكه ملكا لهذا العامل 

املح�صو�ـــص ل يت�صـــور منـــه اأن يكون 

قـــد خلقـــه ليحيـــا حيـــاة البهائـــم اأو 

اجلمادات.

اإن اخلالـــق رب واملخلـــوق مربـــوب، 

اإن اخلالـــق اإلـــه واملخلـــوق عبد، من 

هـــذا املنطلق الـــذي يجعـــل الإن�صان 

يف مو�صـــع العبودية والـــرب يف مقام 

الربوبية ميكننا ت�صور املراد من خلق 

ّن َواْلإِن�َص  الإن�صـــان {َوَما َخلَْقـــُت اجْلِ

اإَِل ِلَيْعبُُدون}.

دعوة غري �مل�صلمني

الفعل المحكم 
يمتنــع  المتقــن 
صــدوره من غير 
علم وال إرادة وال 
قدرة وال حكمة
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ومعرفـــة العبـــد ملراد الـــرب ل ميكن 

اأن تكون بـــال وحي يع�صم، اإذ العقول 

عاجزة عن معرفة تفا�صيل التكاليف، 

ولو افرت�صنـــا جدل اأن العقول كافية 

لبع�ـــص اخللـــق دون بع�ـــص، ملـــا كان 

العقـــل حجة على اجلميـــع، والعقول 

تتفاوت والأفهـــام تختلف، فلم ي�صلح 

حماكمـــة العبـــاد اإىل اأمر خمتلف يف 

تقديـــره وقوته وو�صوحـــه، فالعقل ل 

يـــدرك متام مــــراد اخلالق مــــن املخلوق 

"واإن كان قد يــــدرك وجه ال�صرورة اإليها 
مــــن حيث اجلملة، كاملري�ص الذي يدرك 

وجــــه احلاجة اإىل الطب ومن يداويه ول 

يهتدي اإىل تفا�صيل املر�ص وتنزيل الدواء 

عليه، وحاجــــة العبد اإىل الر�صالة اأعظم 

بكثري من حاجة املري�ص اإىل الطب.

كمـــا اأن احلجة على العباد التي يرتتب 

عليهـــا اجلزاء ل تقوم اإل بن�صب الأدلة 

والرباهني ال�صرعية املت�صمنة للقواطع 

العقليـــة حتى ل يكـــون للنا�ص على اهلل 

حجة يوم ف�صل الق�صاء بني العباد.

كما اأن امل�صلك الذي �صلكه »اإميانويل 

كانـــط « يف اإثبات وجود ال�صانع وهو 

ما يطلق عليـــه "الربهان الأخالقي" 

ل ي�صلـــح الكتفاء به عـــن الر�صالت 

والنبـــوات، وقـــد ذكـــر كانـــط اأن اهلل 

خلـــق الكون مـــن اأجل غايـــة نهائية، 

وهذه الغاية -يف نظره- هي الإن�صان 

"فبدون الإن�صان �صتكون اخلليقة كلها 
�صحـــراء جـــرداء بال فائـــدة، وبدون 

غاية نهائية.

بيـــد "اأننـــا ل نعـــرف الإن�صـــان مـــن 

حيث اإنه غايـــة اخلليقة اإل من حيث 

طِلق 
ُ
اإنـــه موجود اأخالقـــي". وهنـــا اأ

علـــى برهانـــه م�صطلـــح "الالهـــوت 

الأخالقـــي"، لكننـــا نقف اأمـــام نف�ص 

العقبـــة التي ذكرناها يف العقل، وهي 

عقبة التفـــاوت يف التقدير والرتجيح 

والختيار ملا هو اأخالقي وما هو غري 

اأخالقـــي، لقد راأينـــا اأن من الأخالق 

املجتمعـــات  بع�ـــص  يف  احلاكمـــة 

الإفريقية اأنه اإذا ماتت الأم فاإنه يجب 

قتل كل اأطفالهـــا بعدها، فياأخذونهم 

يف منظر وح�صـــي فيدفنونهم اأحياء، 

كما علمنا اأن العري الكامل ل يناق�ص 

الأخـــالق يف بع�ص الـــدول، وراأينا اأن 

�صفـــات الكـــذب والغ�ـــص واخلداع ل 

غ�صا�صة بهـــا يف اقت�صاديات ال�صوق 

عند بع�ص الراأ�صماليني، كما راأينا اأن 

قتـــل غريزة التملك هو عمل اأخالقي 

يف املجتمعـــات ال�صيوعيـــة، بل وراأينا 

اأن القـــوة التي ل تعـــرتف بال�صعيف 

وتدعـــو اإىل اإفنائـــه، هي معيار احلق 

والف�صيلـــة عند بع�ص الفال�صفة، كما 

قـــرره نيت�صـــه نظريا وطبقـــه النازي 

عمليا، فما هـــو املقيا�ص الذي ي�صلح 

اأن نتحاكم اإليه يف كل ما �صبق؟.

واجلـــواب اأنـــه ل�صـــك اأن الر�صالت 

وال�صرائـــع هـــي "نـــور اهلل يف اأر�صه، 

وعدلـــه بني عباده، وح�صنه الذي من 

دخله كان اآمنـــا، ولي�ص املراد بال�صرع 

التمييز بني ال�صـــاّر والنافع باحل�ّص، 

فاإن ذلك يح�صـــل للحيوانات العجم؛ 

فاإن احلمار واجلمل ميّيز بني ال�صعري 

والـــرتاب، بـــل التمييـــز بـــني الأفعال 

التي ت�صّر فاعلها يف معا�صه ومعاده؛ 

كنفع الإميان والتوحيد والعدل والرب 

والت�صديق والإح�صان والأمانة والعفة 

وال�صجاعـــة واحللم وال�صـــرب والأمر 

باملعـــروف والنهي عـــن املنكر، و�صلة 

الأرحـــام، وبـــّر الوالديـــن، والإح�صان 

اإىل املماليـــك واجلار، واأداء احلقوق، 

واإخال�ـــص العمل هلل.. ولول الر�صالة 

مل يهتـــد العقـــل اإىل تفا�صيـــل النافع 

وال�صار يف املعا�ص واملعاد".

لذلك اأر�صل اهلل الر�صل واأنزل الكتب 

ب�صارة ونذارة وهداية ونورا للب�صرية، 

ودللة على اخلالـــق وتذكريا بامليثاق 

وا�صتثارة لفطـــرة التوحيد التي فطر 

اهلل النا�ـــص عليها، ولتكون هي املفزع 

عنـــد اختالف العقـــول، واحلكم عند 

التنازع يف مقايي�ص الأخالق.

واإن من متام حكمة الإله "اأن ل يخلق 

خلقـــه عبثـــا، ول يرتكهـــم �صـــدى، ل 

يوؤمـــرون ول يُنهـــون، ولذلك نزه اهلل 

نف�صـــه عن هـــذا يف غـــري مو�صع من 

كتابـــه، واأخـــرب اأن من اأنكـــر الر�صالة 

والنبوة واأن يكـــون ما اأنزل على ب�صر 

مـــن �صيء فاإنه ما عرفه حق معرفته، 

ول عظمه حق تعظيمه، ول قدره حق 

قدره، بل ن�صبه اإىل ما ل يليق به".

اإذا ثبتت اأهميـــة الر�صالت و�صرورة 

النبوة مل يبـــق عليك اأيها الداعية اإل 

تثبيـــت دلئل نبوة نبينـــا حممد ]، 

ولعل هذا ما نتناوله يف املقال القادم 

بحول اهلل وقوته. 

دعوة غري �مل�صلمني

الرساالت 
والشرائع داللة 

على الخالق 
وتذكير بالميثاق 
واستثارة لفطرة 

التوحيد



 »3D Builder« مايكروسوفت« تطلق تطبيق«

للطباعة ثالثية األبعاد

قهـــا املخ�ص�ص 
رو�صوفـــت« الأمريكية تطبي

صركـــة »مايك
اأطلقـــت �

جهزة التي 
للطباعـــة ثالثية الأبعـــاد، »3D Builder”، وذلـــك لالأ

ل�صركة على 
ام ت�صغيل »ويندوز 8.1«، ح�صب ما قالت ا

تعمل بنظ

ها يوم اجلمعة.
مدونت

 اأنهـــا دعمت 
صابقـــا اإىل

د اأ�صـــارت �
رو�صوفـــت" قـــ

وكانـــت "مايك

ام ت�صغيل "ويندوز 8.1"، من خالل 
الطباعة ثالثية الأبعاد يف نظ

عاد مع اأجهزة "ويندوز 
 �صهولة يف ربط الطابعات ثالثية الأب

توفري

ها، وياأتي التطبيق 
ظام للتعامل مع �صيـــغ ملفات

يئـــة الن
8.1"، وته

الثيـــة الأبعاد جتربة مميزة على 
اجلديـــد بهدف جعل الطباعة ث

ل�صركة.
"ويندوز 8.1"، ح�صب ا

دم قوائم حتتـــوي ر�صوما ثالثية 
ويوفـــر "3D Builder” للم�صتخ

دم ا�صتغاللها يف 
خمتلفـــة، ميكـــن للم�صتخـــ

بعـــاد ملج�صمـــات 
الأ

هة املب�صطة التي 
�صتفادة مـــن الواج

طباعة مـــا يرغب، وذلك بال

جمها ببع�صها 
يها اأو د

 لـــه بتعديل املج�صمات والإ�صافة عل
ت�صمح

البع�ـــص لت�صكيل جم�صمات جديـــدة، اأو حتى ا�صترياد جم�صمات 

ميلهـــا من �صبكة 
طـــة برامج اأخـــرى اأو مت حت

ــا بوا�ص
مت ت�صميمهـ

الإنرتنت. 

تطبيق لترتيب الصور بشكل آلي 
ألجهزة "آي فون"

علـــى الرغم مـــن اإمكانية ترتيب ال�صـــور ب�صكل يدوي 

داخـــل األبوم ال�صور يف اأجهـــزة »اآي فون«، فاإن حمبي 

الت�صوير قد يجدون اأن هذه الطريقة متعبة وت�صتغرق 

الكثري من الوقت.

لـــذا ميكـــن للم�صتخدمني التخل�ص من هـــذه امل�صكلة 

من خالل تطبيـــق »Impala«  املجاين، والذي يقوم 

بفـــرز ال�صور اأو مقاطـــع الفيديو بناًء على حمتوياتها 

وب�صكل اآيل.

بعـــد تثبيـــت التطبيـــق، يقـــوم التطبيـــق با�صتعرا�ص 

جميـــع ال�صور ويحاول ا�صتخال�ص العنا�صر املوجودة 

بداخلها مثل الأطفال، الطعام، احليوانات اأو الأجهزة 

الإلكرتونية، ويقوم بعد ذلك بفرز هذه ال�صور ح�صب 

املحتوى وب�صكل اآيل. 

ر موقع التدوين امل�صغر تويرت عن موقع 
هنـــاك ثمانيـــة حقائق توؤكد تاأخ

في�صبـــوك بكثري، و�صنقدمها لكم بالأرقام الأخرية التي اأعلنت عنها 

ال�صركتان.

يل: في�صبوك 
لأربـــاع الثالثـــة املا�صيـــة من العام احلـــا

1 - عائـــدات ا

حققت 5.287 مليار دولر، تويرت حققت 422 مليون دولر.

ني: في�صبوك 1.189 مليار 
2 - عدد امل�صتخدمني ال�صهريني الن�صط

م�صتخدم، تويرت 232 مليون م�صتخدم.

لة: في�صبوك 874 
مو املوقع من خالل الأجهزة املحمو

3 - م�صتخد

مليـــون م�صتخدم ن�صط �صهريا، تويرت 176.3 مليون م�صتخدم 

ن�صط �صهريا.

دم: في�صبوك 
�صيه امل�صتخ

4 - متو�صط الوقت الإجمايل الذي يق

 دقيقة و 51 ثانية.
 ثانية، تويرت 12

22 دقيقة و52

 املوقع مـــن خالل امل�صتخدم الواحد: في�صبوك دولر واحد 
5 - عائـــدات

و72 �صنت، تويرت 73 �صنت فقط.

يل: في�صبوك ارتفعت 
6 - �صايف الأرباح يف الأرباع الثالثة من العام احلا

اأرباحهـــا 977 مليون دولر اأمريكي، تويـــرت انخف�صت اأرباحها 134 

مليون دولر اأمريكي.

7 - ح�صة ال�صركة من �صوق الإعالنات على الأجهزة املحمولة يف 

ي: في�صبوك متلـــك 15.8 % من ال�صوق، تويرت 
ال�صـــوق العامل

متلك 1.9 % فقط.

ع: في�صبوك تت�صدره 
8 - عـــدد معجبي اأكر امل�صاهـــري على املوق

يهانـــا بــــ79.9  مليون معجـــب، تويرت تت�صـــدره كاتي بريي 
ر

بـ46.5 مليون متابع. 
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8 حقائق تؤكد تقدم فيسبوك على تويتر

»جوجل« تطلق النسخة المستقرة من متصفح »كروم 31«
تعمـــل الكثري من ال�صـــركات العربية على تطويـــر العديد من 

التطبيقـــات الإ�صالمية والتي ت�صاعد امل�صتخدمني على تذّكر 

اأوقـــات ال�صـــالة واجتـــاه القبلة، ف�صـــال عن توفـــري التاريخ 
وتطبيـــق "امل�صّلي – AlMosally«  هو اأحد هذه التطبيقات، الهجري وبع�ص الأذكار.

حيـــث ي�صمح للم�صتخـــدم مبعرفة التاريـــخ الهجري احلايل، 
ف�صال عن وجود اإم�صاكيـــة ل�صهر رم�صان، وتبويب خم�ص�ص 

بعـــد تثبيـــت التطبيق، يالحـــظ امل�صتخدم وجـــود تبويبات يف بالعتماد على خدمة حتديد املوقع »GPS«.ملعرفـــة اجتـــاه القبلـــة، وتبويب اآخـــر ملعرفة اأوقـــات ال�صالة 

دون احلاجة ل�صغط اأي �صيء اآخر. الأ�صفـــل، وباختيار املنا�صب منهـــا تظهر املعلومات ب�صكل اآيل 

والقبلة ألجهزة "آي فون"«تطبيق للتذكير بأوقات الصالة 

من املعروف دائما، اأن اأي ملف يتم حذفه يف احلا�صب اأو 

الأجهزة الإلكرتونية، فـــاإن هذه العملية ل تكون نهائية، 

وميكـــن للم�صتخدم ا�صتعادته عـــن طريق بع�ص الربامج 

وهو ماقد ي�صبب م�صاكل للم�صتخدم يف حال اأراد حذف 

امللفات ب�صكل نهائي.

لذا ميكـــن ال�صتعانة بربنامـــج »Securely«  املجاين، 

والـــذي يقوم بحذف امللفـــات نهائيا من نظـــام ويندوز، 

وذلـــك من خـــالل الكتابة مرة جديدة فـــوق مكان امللف 

املحذوف، وبالتايل يتم حمو اأثر امللف القدمي نهائيا.

بعـــد تثبيـــت الربنامج وت�صغيله، تظهـــر واجهة الربنامج 

ة، ويقوم امل�صتخدم ب�صحـــب امللف الذي يرغب 
الب�صيطـــ

 ."Delete" نهائيا اإليها ومن ثم ي�صغط على 
بحذفه

برنامج لحذف الملفات بشكل نهائي 

في نظام ويندوز
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�لدعوة �للكرتونية
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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�صدر: موقع الإ�صالم �صوؤال وجواب

�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.

يقـــــــول �لكونت هـــــــري دي كا�صـــــــرتي: “.. 

اإن العقـــل يحـــار كيـــف يتاأتـــى اأن ت�صـــدر 

تلـــك الآيات عـــن رجل اأمـــي وقد اعرتف 

ال�صـــرق قاطبة باأنهـــا اآيات يعجز فكر بني 

الإن�صان عن الإتيـــان مبثلها لفظا ومعنى. 

اآيـــات ملا �صمعهـــا عتبة بـــن ربيعة حار يف 

جمالها، وكفى رفيـــع عبارتها لإقناع عمر 

بن اخلطاب –ر�صي اهلل عنه- فاآمن برب 

قائلهـــا، وفا�صـــت عني جنا�صـــي احلب�صة 

بالدموع ملـــا تال عليه جعفر بن اأبي طالب 

�صـــورة زكريا -يق�صد مـــرمي- وما جاء يف 

ولدة يحيى، و�صاح الق�ص�ص اأن هذا الكالم 

وارد من موارد كالم عي�صى عليه ال�صالم.. 

لكن نحن مع�صر الغربيني ل ي�صعنا اأن نفقه 

معـــاين القراآن كما هـــي ملخالفته لأفكارنا 

ومغايرتـــه ملـــا ربيـــت عليـــه الأمم عندنا. 

غـــري اأنه ل ينبغي اأن يكـــون ذلك �صببا يف 

معار�صـــة تاأثـــريه يف عقول العـــرب. ولقد 

اأ�صـــاب جان جاك رو�صو حيث يقول: “من 

النا�ص من يتعلم قليال من العربية ثم يقراأ 

القراآن وي�صحك منه، ولو اأنه �صمع حممدا 

] ميليه على النا�ص بتلك اللغة الف�صحى 
الرقيقة و�صوته امل�صبع املقنع الذي يطرب 

الآذان ويوؤثـــر يف القلـــوب.. خلـــر �صاجدا 

على الأر�ص وناداه: اأيها النبي ر�صول اهلل، 

خذ بيدنا اإىل موقف ال�صرف والفخار، اأو 

مواقع التهلكة والأخطار، فنحن من اأجلك 

نود املوت اأو النت�صار”..

وكيف يعقل اأن النبي ] األف هذا الكتاب 

باللغـــة الف�صحـــى مـــع اأنهـــا يف الأزمـــان 

الو�صطـــى كاللغة الالتينية مـــا كان يعقلها 

اإل القـــوم العاملون.. ولو مل يكن يف القراآن 

غـــري بهـــاء معانيه وجمـــال مبانيـــه لكفى 

بذلـــك اأن ي�صتـــويل علـــى الأفـــكار وياأخذ 

مبجامع القلوب...

اأتى حممـــد ] بالقراآن دليال على �صدق 

ر�صالتـــه وهو ليزال اإىل يومنـــا هذا �صرا 

مـــن الأ�صرار التـــي تعذر فـــك طال�صمها، 

ولـــن ي�صرب غور هـــذا ال�صر املكنون اإل من 

ي�صدق باأنه منزل من اهلل.

قـــد نرى ت�صابهـــا بني القـــراآن والتوراة يف 

بع�ص املوا�صع اإل اأن �صببه مي�صور املعرفة.. 

اإذا لحظنـــا اأن القراآن جـــاء ليتممها، كما 

اأن النبي ] خامت الأنبياء واملر�صلني.

يقـــــــول �لكاتـــــــب �إيتني دينيـــــــه: “لقد حقق 

القراآن معجـــزة ل ت�صتطيع اأعظم املجامع 

العلميـــة اأن تقـــوم بها، ذلـــك اأنه مكن للغة 

العربيـــة يف الأر�ـــص بحيـــث لو عـــاد اأحد 

اأ�صحـــاب ر�صول اهلل ]  اإلينا اليوم لكان 

مي�صـــورا لـــه اأن يتفاهم متـــام التفاهم مع 

املتعلمـــني من اأهـــل اللغة العربيـــة، بل ملا 

وجـــد �صعوبة تذكر للتخاطب مع ال�صعوب 

الناطقة بال�صاد. وذلك عك�ص ما يجد مثال 

اأحـــد معا�صري “رابيليـــه” من اأهل القرن 

اخلام�ـــص ع�صر الذي هو اأقـــرب اإلينا من 

ع�صـــر القراآن، مـــن ال�صعوبة يف خماطبة 

العدد الأكرب من فرن�صيي اليوم.

اإن معجـــزة الأنبياء الذيـــن �صبقوا حممدا 

كانـــت يف الواقع معجزات وقتية، وبالتايل 

معر�صة للن�صيان ال�صريـــع، بينما ن�صتطيع 

اأن ن�صمي معجزة الآيات القراآنية “املعجزة 

اخلالدة”، وذلك اأن تاأثريها دائم ومفعولها 

م�صتمـــر، ومن الي�صري علـــى املوؤمن يف كل 

زمان ومـــكان اأن يرى هذه املعجزة مبجرد 

تالوة يف كتاب اهلل، ويف هذه املعجزة جند 

التعليـــل ال�صـــايف لالنت�صـــار الهائـــل الذي 

اأحـــرزه الإ�صـــالم، ذلك النت�صـــار الذي ل 

يـــدرك �صببـــه الأوروبيون لأنهـــم يجهلون 

القـــراآن، اأو لأنهم ل يعرفونه اإل من خالل 

ترجمات ل تنب�ص باحلياة ف�صال عن اأنها 

غري دقيقة”.

اإن كان �صحر اأ�صلوب القراآن وجمال معانيه، 

يحدث مثل هذا التاأثري يف “نفو�ص علماء” 

ل ميتـــون اإىل العـــرب وامل�صلمـــني ب�صلة، 

فماذا ترى اأن يكون من قوة احلما�صة التي 

ت�صتهوي عرب احلجـــاز وهم الذين نزلت 

الآيات بلغتهم اجلميلة؟!

ل عجـــب اأن نـــرى النبـــي الأمـــي يتحدى 

ال�صعـــراء، ويعـــرتف لهـــم بحـــق نعتهم له 

بالكـــذب، اأن ياأتـــوا بع�صر �صـــور من مثله، 

فقد اآمن بعجزهم عن ذلك. 

فتاوى �لب�صــــرى

غير مسلم يريد اإلسالم ويسأل عن الصالة

كيف ي�صتطيع �ل�صخ�س �أن ي�صلم �إذ� مل يكن يعرف �لعربية؟ �ألي�صت 

�لعربية هي �للغة �لوحيدة �لتي يجب قر�ءة �لقر�آن بها وترتيله؟.

�جلــــو�ب: ال�صالة اأعظم اأركان الإ�صالم بعد ال�صهادتني، واملفرو�ص 

منهـــا خم�ص �صلوات يف اليـــوم والليلة، وهي �صلة بني العبد وربه، 

يجـــد فيهـــا الإن�صان راحتـــه و�صعادته وطماأنينتـــه. يقف بني يدي 

ربه، يخاطبـــه بكالمه، يدعوه، يناجيه، ي�صجد بني يديه، يبث اإليه 

همومه واأحزانه، يفزع اإليه يف ملماته.

وقد �صرع اهلل لها طهارة ت�صبقها، تنظف اجل�صد، وتذهب الدرن، 

وتنفي الذنوب، فال يغ�صل امل�صلم ع�صوا من اأع�صائه، اإل تقاطرت 

الذنـــوب منـــه مع املاء اأو مع اآخر قطر املاء، كما اأخرب بذلك النبي 

]. واأما �صفتها فاإنها القيام والتكبري والقراءة والركوع وال�صجود، 
وما عليك اإل اأن تتوجه اإىل اأحد املراكز الإ�صالمية يف بلدك لرتى 

�صالة امل�صلمني، وتقف على حقيقتها.

وعـــدم معرفـــة الإن�صان باللغـــة العربية ل يوؤثر علـــى اإ�صالمه، ول 

يحرمـــه من �صرف النت�صاب اإليه، فكم من رجل ي�صرح اهلل �صدره 

لالإ�صالم كل يوم، ممن ل يعرف من العربية حرفا.

ويجـــب علـــى امل�صلـــم يف ال�صـــالة اأن يقـــراأ �صورة الفاحتـــة باللغة 

العربية، ويجب عليه اأن يتعلمها، فاإن عجز عن ذلك، وعرف منها 

اآيـــة واحدة كررها �صبع مرات، عدد اآيـــات الفاحتة فاإن عجز عن 

ذلـــك قال: �صبحان اهلل، واحلمد هلل ول اإله اإل اهلل واهلل اأكرب ول 

اإلـــه اإل اهلل ول حول ول قوة اإل باهلل، فبادر اإىل الإ�صالم، و�صارع 

اإىل الدخول فيه.

ال يشترط لصحة اإلسالم إعالنه أمام شهود

�أنا �صاب متزوج من م�صلمة و�أهلها غري م�صلمني، وكانت قد �أ�صلمت 

وتعلمـــــــت بع�س �ل�صور و�ل�صالة عن طريـــــــق �لإنرتنت وبعد �لزو�ج 

�صاألتها علـــــــى يد من �أ�صلمِت؟ قالت: �أ�صلمـــــــت وحدي، فقلت لها: 

يجب نطق �ل�صهادتني فنطقت بهما �أمامي فهل هذ� �صحيح؟ 

مـــــــع �لعلـــــــم لقـــــــد تزوجنـــــــا يف �مل�صجـــــــد �أمـــــــام �ل�صيخ وعـــــــدد من 

�ل�صهـــــــود وكذلـــــــك ح�صلـــــــت علـــــــى تعريف يفيـــــــد باأنهـــــــا م�صلمة.

�جلـــــو�ب: اأول: ل ي�صرتط حتى يكون املرء م�صلما اأن يعلن اإ�صالمه 

بني يدي اأحٍد من النا�ص، فالإ�صالم اأمر بني العبد وبني ربه تبارك 

وتعـــاىل، واإذا اأ�صهد علـــى اإ�صالمه لتوثيق ذلك يف وثائقه اخلا�صة 

فال باأ�ص، لكن دون جعل ذلك �صرطا يف �صحة اإ�صالمه.

ثانيا: ول ي�صح عقد نكاٍح اأحد بغري ويل للزوجة، ول ولية لكافٍر 

علـــى م�صلمـــة، فاإن مل يوجد ويلٌّ لها م�صلـــم فيقوم القا�صي اأو اإمام 

امل�صجد اأو مفتي املنطقة مقام الويل.

اإلسالم يهدم ما قبله من الذنوب

�أ�صلـــــــم �أخ لنـــــــا حديثا، وكان قد �كت�صب مـــــــال كثري� عن طريق جتارة 

حمرمـــــــة، في�صـــــــاأل: مـــــــاذ� يجب عليـــــــه �أن ي�صنع يف هـــــــذه �لأمو�ل؟.

ـــــــو�ب: احلمد هلل، اأول: احلمد هلل الذي هداه اإىل الإ�صالم، ون�صاأل  �جلـــــ

اهلل �صبحانه اأن يثبته ويوفقه اإىل ما فيه خريه يف الدنيا والآخرة.

ثانيا: من ف�صل اهلل ورحمته اأن جعل الإ�صالم هادما ملا كان قبله من 

الذنـــوب واملعا�صي، فاإذا اأ�صلم الكافـــر غفر اهلل له كل ما فعله اأيام 

كفره، و�صار نقيا من الذنوب.

روى م�صلـــم )121( عـــن َعْمـــَرو بْن الَْعا�ص ر�صـــي اهلل عنه قال: »ملَّا 

ينََك  تَيُْت النَِّبـــيَّ ]، َفُقلُْت: ابْ�ُصْط مَيِ
َ
َجَعـــَل اهلل الإِ�ْصـــالَم يِف َقلْبي اأ

ينَُه، َقاَل: َفَقبَ�ْصُت يَِدي. َقاَل: َما لََك يَا َعْمُرو؟  بَاِيْعَك. َفَب�َصَط مَيِ
ُ
َفالأ

ْن يُْغَفَر 
َ
ـــاَذا؟ ُقلُْت: اأ ُط مِبَ َط. َقاَل: تَ�ْصرَتِ �ْصرَتِ

َ
ْن اأ

َ
َرْدُت اأ

َ
َقـــاَل: ُقلْـــُت: اأ

نَّ الإِ�ْصالَم يَْهِدُم َما َكاَن َقبْلَُه«.
َ
َما َعِلْمَت اأ

َ
يِل. َقاَل: اأ

ثَره. قاله النووي 
َ
ْي: يُ�ْصِقطُه َومَيُْحو اأ

َ
 )الإِ�ْصـــالم يَْهِدم َما َكاَن َقبْله( اأ

يف »�صرح م�صلم«.

وكثـــري مـــن الكفار اأ�صلمـــوا وقد قتلـــوا من امل�صلمـــني، ومع ذلك مل 

يوؤاخـــذوا مبا عملـــوا، فاأخرب هـــذا الأخ اأن ماله حـــالل، ولي�ص فيه 

باأ�ـــص، وليت�صدق منه، وليتزوج به، واأما ما قيل له اإنه ل يجوز له اأن 

يت�صدق به ول منه فلي�ص لقوله اأ�صل. 



ملاذا اأ�صلمت؟.. ن�صف قرن من البحث عن احلقيقة�لكتــــاب:

حممد عثمان اخل�صت - درا�صة�ملوؤلـــــف:

105  �صفحة من القطع الو�صط عدد �ل�صفحات: 

التحرير عــــر�س: 

مكتبة القراآن – القاهرة – م�صر�لنا�صـــر:

هـــذا الكتـــاب يخو�ـــص بنا يف رحلـــة ممتعة 

مع اأحد اأبـــرز ال�صخ�صيات التي اأ�صلمت يف 

القـــرن املا�صـــي، وكان لإ�صالمـــه �صدى يف 

العامل �صرقه وغربه..

»جـــارودي« مـــن ال�صفـــر اإىل امل�صيحيـــة يف 

اعتنـــاق  اإىل  التربوت�صتانتيـــة..  �صورتهـــا 

تـــام للمارك�صيـــة فل�صفـــة وممار�صـــة.. اإىل 

مراجعـــة �صاملـــة للمارك�صيـــة التي جتمدت 

يف قوالـــب مـــن �صلـــب منعتها مـــن م�صايرة 

التطـــور احل�صاري.. اإىل ا�صرتاكية الت�صيري 

الذاتـــي.. اإىل النفتاح واحلوار احل�صاري.. 

اإىل درا�صـــة الإ�صـــالم واهتمـــام مطـــرد بـــه 

كاأيديولوجية تقدم ت�صورا متكامال ومعقول 

للكون واحلياة.. اإىل اإميان تام، وعن قناعة، 

بالإ�صالم!

ي�صتعر�ـــص الكاتـــب اأربـــع مراحـــل مـــر بها 

»جـــارودي« حتى و�صـــل اإىل الإ�صالم واقتنع 

به واتخذه دينا له..

اعتنـــق »جارودي« امل�صيحيـــة الربوت�صتانتية 

بالرغـــم مـــن اإحلـــاد والديه وذلـــك يف عام 

1927 لكي يعطي حلياته معنى يف وقت كان 
يعتقـــد اجلميع فيه اأننا نعي�ـــص نهاية العامل 

مـــن �صدة الأزمـــة يف اأوروبا، قـــد ا�صتمر يف 

هـــذا الجتاه فرتة من عمـــره الفكري، حتى 

عر على ما راآه الأ�صلوب الأمثل يف مواجهة 

اأزمات احلياة الكثرية املتالحقة، وهو الفكر 

الي�صاري.. وبداأ الن�صال من موقع جديد.

اأمـــا املرحلـــة الثانيـــة فقد كانت مـــع الفكر 

املارك�صي حيث ان�صم اإىل احلزب ال�صيوعي 

الفرن�صـــي عـــام 1933، وانت�صـــب للحـــزب 

ال�صيوعـــي كم�صيحـــي، واأ�صبـــح ع�صـــوا يف 

اللجنـــة املركزيـــة، حيـــث راأى يف املارك�صية 

الأ�صلوب الأمثل ملعاجلنة امل�صكالت الإن�صانية 

امل�صتع�صية باأ�صلوب علمي واقعي.

ثـــم جـــاءت بعـــد ذلـــك مرحلـــة املراجعـــة 

للمارك�صية وذلك نتيجة �صدمته ال�صديدة يف 

�صتالـــني بناء على ما جـــاء يف البيان ال�صري 

الذي األقاه خرت�صـــوف عام 1956م، وكانت 

ماأ�صاة انعطافية حادة بالن�صبة له خرجت به 

من عباءة املارك�صية اإىل ال�صرتاكية.

يف املرحلـــة الثالثة وهي »مرحلـــة  الت�صيري 

الذاتي«، راأى اأنه هناك تغيريات ثالثة يجب 

حتقيقها وهي تغيـــري للبنى، فال راأ�صمالية، 

ول بريوقراطيـــة تقنيـــة �صتالينيـــة، وتغيـــري 

لل�صمائـــر، فـــال دين اأفيـــون ال�صعـــوب، ول 

اإحلاد و�صعي، وتغيري م�صروع احل�صارة من 

خالل ثورة ثقافية.

اأمـــا املرحلة الأخرية قبـــل اعتناقه الإ�صالم 

فكانت النفتـــاح واحلوار احل�صاريني وفيها 

نـــادى بثـــورة ثقافيـــة حتتـــل فيهـــا درا�صـــة 

احل�صـــارات الالغربيـــة منزلـــة تعـــادل يف 

اأهميتهـــا الثقافـــة الغربيـــة، واأن يقوم حوار 

حقيقي بني احل�صارات يف م�صمار املنظومة 

الرتبوية.

يف عـــام 1981م وبعـــد مـــرور »جـــارودي« 

باملراحل الأربع ال�صابقة اأ�صدر كتابه »وعود 

الإ�صالم« اأو »ما يعد به الإ�صالم«، الذي اأبرز 

فيـــه العنا�صـــر الإيجابيـــة يف الإ�صالم التي 

جتعل منـــه الختيار الوحيد اأمـــام الب�صرية 

للخـــروج مـــن املـــاأزق، والنجاة مـــن الهالك 

املحقـــق؛ حيث تاأكد له »قوة الإ�صالم يف حل 

امل�صاكل التي يعي�ص فيها عاملنا اليوم«.

وبهذا الكتاب »وعود الإ�صالم« تهياأ جارودي 

لالإ�صـــالم، حيـــث اأعلـــن اإ�صالمـــه يف عـــام 

1982م بجنيف.

الآراء  ببع�ـــص  كتابـــه  الكاتـــب  ثـــم يختتـــم 

والق�صايـــا التي تعر�ص لها »جـــارودي« بعد 

اإ�صالمه ومواقفه منها. 

لماذا أسلمت؟.. 
نصف قرن من البحث عن الحقيقة

تأكد »جارودي« 
من قدرة 

اإلسالم على حل 
المشاكل التي 

نعيشها فأصدر 
كتابه »وعود 

اإلسالم«
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في�صل �لز�مل

رئي�ص جمل�ص اإدارة جلنة التعريف 

بالإ�صالم

باخليــــر نلتقـــي

اجتـــه ال�صلطان حممـــد الفاحت 

ذات �صبـــاح اىل ال�صـــوق، قبـــل 

فتـــح الق�صطنطينيـــة، مبالب�ـــص 

ل يعرفـــه بهـــا النا�ـــص، ا�صرتى 

طعاما من حمـــل، ثم اأراد �صراء 

الفاكهة، فقال له �صاحب املحل 

املجـــاور«  املحـــل  اىل  »اذهـــب 

�صاألـــه ال�صلطان »هذا هو التفاح 

عندك؟« قال الرجل »نعم ولكني 

اأريد اأن ي�صتفتـــح جاري اي�صا«، 

وهي من لغـــة اأ�صحاب املحالت 

»ال�صتفتـــاح«، ذهـــب ال�صلطـــان 

الفاكهـــة،  وا�صـــرتى  جـــاره  اىل 

وطلب منـــه زيتونا فقال له »خذ 

من جاري، حتـــى ي�صتفتح اي�صا 

مثلي، يف هذا ال�صباح املبارك«، 

رجـــع ال�صلطان اىل الق�صر وهو 

يقـــول »بهذا ال�صعب اأ�صتطيع اأن 

اأدخـــل الق�صطنطينيـــة اإن �صـــاء 

اهلل«.

املعنـــى الرمـــزي هنـــا كبـــري يف 

اأخـــالق التعامل عنـــد ال�صعوب 

التـــي تريـــد ان تنجـــح »كلهـــا« 

فلي�ـــص بال�صرورة ان يكون جناح 

هذا علـــى ح�صاب ذاك، واحيانا 

جمـــرد ارادة تدمـــري الآخريـــن، 

حتـــى لو مل يكـــن النجاح هدفا، 

وهو خلق تف�صى بكرة يف بالدنا 

بـــني النا�ص يف هذا الزمان، بكل 

اأ�صف.

كتــــب الزميــل �صامي الن�صف:

تراجعـــت خ�صـــال حميدة كثرية 

كالنخوة واملـــروءة التي اعتربت 

مـــن �صفات الغبيـــاء، وازدادت 

كالغـــدر،  الدنيئـــة  اخل�صـــال 

اخل�صة، البخل، و�صار ا�صحاب 

تلك الرذائل يت�صدرون املجال�ص 

ومراكز العمل والدواوين.

تف�صت مفاهيم الك�صل وكراهية 

العمل اجلاد، يقابل ذلك الطمع 

ال�صديـــد لتحقيق مكا�صب مادية 

تتم »ف�صف�صتها« طبقا ملبداأ »وفر 

الفل�ص، وبـــذر الدينار«.. منتهى 

الذكاء.

يتـــم بيـــع ال�صدقـــاء باأرخ�ـــص 

الأثمـــان، والتفريـــط يف اأب�صط 

املبـــادئ الن�صانيـــة، كالتوا�صـــل 

مع القارب وكل القيم اجلميلة، 

يتـــم بيعها حتى بـــال ثمن، غباء 

مركب. )انتهى باخت�صار(

»فـــاحت  �صعـــور  اىل  وبالعـــودة 

الق�صطنطينيـــة« بالثقـــة الكبرية 

بقدرتـــه علـــى حتقيـــق النجـــاح 

بعدما راآه يف ذلك ال�صباح - وهو 

حال �صائـــر ال�صعـــوب الناجحة 

التي تنطلق من �صفات م�صابهة 

- جتد اأننا غري مهيئني لتحقيق 

ما ن�صبـــو اليه لي�ـــص لنق�ص يف 

المـــوال ول الأمـــن ول املعرفة 

القوانـــني  حتـــى  ول  واخلـــربة، 

والأطر الع�صرية التي تعمل من 

خاللها الـــدول، كل ذلك موجود 

عندنـــا، وبوفـــرة، ولكننـــا نفتقد 

القيـــم التـــي كان اأهل هذا البلد 

يعتربونها »راأ�صمالهم احلقيقي«، 

ملاذا فرطنا فيها بهذه ال�صهولة؟ 

وكيف ميكن لنا ا�صرتجاعها؟

يقـــول ر�صـــول اهلل ]: “ثـــالث 

اأق�صـــم عليهـــن واأحدثكم حديثا 

فاحفظـــوه، قال: مـــا نق�ص مال 

عبـــد من �صدقـــة، ول ظلم عبد 

مظلمة ف�صرب عليها اإل زاده اهلل 

عـــزا، ول فتح عبد بـــاب م�صاألة 

اإل فتـــح اهلل عليـــه بـــاب فقـــر، 

واأحدثكم حديثا فاحفظوه، اإمنا 

الدنيـــا لأربعـــة نفـــر: عبد رزقه 

اهلل مـــال وعلما فهـــو يتقي فيه 

ربه وي�صل فيه رحمه، ويعلم هلل 

فيه حقـــا، فهذا باأف�صل املنازل، 

وعبد رزقه اهلل علما ومل يرزقه 

مـــال فهو �صادق النيـــة يقول لو 

اأن يل مـــال لعملـــت بعمل فالن 

فهـــو بنيتـــه، فاأجرهمـــا �صـــواء، 

وعبـــد رزقه اهلل مال ومل يرزقه 

علمـــا فهو يخبـــط يف ماله بغري 

علـــم، ل يتقي فيه ربه، ول ي�صل 

فيه رحمه، ول يعلم هلل فيه حقا 

فهـــذا باأخبث املنـــازل، وعبد مل 

يرزقـــه اهلل مـــال ول علما، فهو 

يقـــول: لو اأن يل مال لعملت فيه 

بعمل فالن، فهو بنيته فوزرهما 

�صواء”. 

كيف 
نصحح هذا 

االنحدار؟

ح�صاد �لكتب



اعالن النور




