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جمال �ل�صطي

�ملدير �لعام للجنة �لتعريف بالإ�شالم

إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم

�ملحامي منيف �لعجمي

مدير �لأفرع و�حلج و�لعمرة بلجنة �لتعريف بالإ�شالم

المنهج النبوي مع المسلم الجديد
“التقدير الشخصي”

في�صل �لز�مل

رئي�ص جمل�ص �إد�رة جلنة �لتعريف بالإ�شالم

40 طريقة لتحسين الشعور بالحياة

تابعوا آخر أخبار المسلمين 
في الشرق والغرب على مواقع التواصل االجتماعي

استجابة لنداء اإلغاثة األميري.. 10٫5 مليون دوالر 
في أربعة أيام ومازال النداء مستمًرا

@albushra_news Albushra TV

سوريا والعمل الخيري
مـــن �ملعلـــوم �أن �لعمل �خلـــريي �لكويتي تـــرك ب�شمـــة و��شحة حملًيا 

و�إقليمًيـــا ودولًيـــا، ولـــه �آثار جلية يف �أي عمل �إغاثـــي يف �لعامل �لعربي 

و�لإ�شالمـــي، حتى باتت �لكويـــت �شببا يف �شد حاجة �ملحتاجني يف �أي 

مكان على �لب�شيطة، وكما قال �حل�شن �لب�شري: �إن من نعم �هلل عليكم 

حاجة �لنا�ص �إليكم.

و�شمـــن �جلهـــود �لإن�شانيـــة �ملتميـــزة قامت �لكويـــت منذ �أيـــام قليلة 

با�شت�شافـــة موؤمتر �ملنظمات غري �حلكومية �ملانحـــة لل�شعب �ل�شوري 

�جلريـــح برعايـــة �أمري دولـــة �لكويت �ل�شيـــخ �شباح �لأحمـــد �ل�شباح، 

حفظـــه �هلل ورعـــاه، فتقدير�ت �لأمم �ملتحدة ت�شـــري �إىل وجود حو�يل 

9.3 مليـــون �شـــوري ت�شررو� من جر�ء �لأزمة، نـــزح منهم د�خليا نحو 
6.5 مليـــون �شخ�ص، يف حني �شجـــل 3.2 مليون �شخ�ص كالجئني يف 

�لدول �ملجاورة ل�شوريا.

و�أعلـــن �أمري �لبالد خالل �ملوؤمتر عن تـــربع �لكويت مببلغ 500 مليون 

دولر �أمريكي من �لقطاعني �حلكومي و�لأهلي لدعم �لو�شع �لإن�شاين 

لل�شعـــب �ل�شوري �ل�شقيـــق، و�إغاثة �ملدنيني �ملت�شررين من جر�ء �لنز�ع 

�مل�شتمر يف بالدهم.

مـــن هـــذ� �ملنطلق �أطلقـــت �جلمعية �لكويتيـــة لالإغاثة م�شـــروع �لند�ء 

�ملوحـــد ليكون وعاء لأكـــرب �جلمعيات و�ملوؤ�ش�شـــات �خلريية �لكويتية؛ 

حكوميـــة وغـــري حكومية، من �أجل توحيد �جلهـــود �خلريية يف �شر�كة 

و�عدة وفريدة من نوعها تخدم �لنازحني و�لالجئني �ل�شوريني.

ولقد كان من �أبرز �مل�شاركني يف هذ� �لند�ء و�لعمل �لف�شيل �جلمعيات 

و�ملوؤ�ش�شـــات �لتاليـــة: �جلمعيـــة �لكويتيـــة لالإغاثة، و�لهيئـــة �خلريية 

�لإ�شالمية �لعاملية، وجمعية �لنجاة �خلريية، وبيت �لزكاة �لكويتي، و�لأمانة 

�لعامـــة لالأوقـــاف، وجمعية �لعون �ملبا�شر، وجمعيـــة �إحياء �لرت�ث، وجلنة 

�لرحمة �لعاملية، وجمعية �لنوري، و�شندوق �إعانة �ملر�شى.

و�شيبنـــي �مل�شروع 10 �آلف وحـــدة �شكنية لالجئني �ل�شوريني يف ع�شر 

مدن �شكنية، حيث ت�شم كل مدينة 1000 وحدة �شكنية بجميع مر�فقها 

�ل�شحية و�لتعليمية، و�لبنية �لتحتية، ودور �لعبادة، وكافة م�شتلزماتها، 

بتكلفة قدرها 4 ماليني دينار كويتي للمدينة �لو�حدة.

�إن دولة �لكويت تتميز بدعمها �مل�شتمر وتفاعلها مع جميع �لأزمات �لتي تقع 

يف دول �لعـــامل �لإ�شالمـــي، لأن �لعمل �خلريي منظم وم�شهود له يف جميع 

�لهيئات و�ملوؤ�ش�شات �لعاملية �لتي ت�شرف على هذ� �لعمل �لإن�شاين.

�أخـــري� لي�ـــص غريبـــا �هتمام �لكويت �أمـــري� وحكومة و�شعبـــا مب�شاندة 

وم�شاعـــدة �لإخوة �لالجئني �ل�شوريـــني فيما مر بهم من كرب وماأ�شاة، 

مـــا يعك�ص �ل�شور �لنا�شعة للعمل �خلريي،  وبيان موقفه �مل�شرف جتاه 

م�شاندة �ملحتاجني. 

العمل الخيري.. 
قضايا وهموم.. 

في بيت آل الصباح الكرام

لماذا قال اهلل تعالى: 
}ال الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر{

 وليس العكس؟

م. فاضل سليمان 
مدير عام مؤسسة جسور  للتعريف 

باإلسالم في حوار خاص 

الهولندي »رولف فريس«:
اإلسالم يعوض الفراغ الروحي الذي 

يعانيه الغرب

بقلوب موؤمنة ور��صية بق�صاء �هلل 

تتقدم �إد�رة جملة �لب�صـــــــرى و�لعاملـــــــون بها بخال�س 

�لعز�ء لفقيد �لعمل �خلريي 

ـــــــه تعاىل/ جمال �حلــــــد�د طيب �هلل ثر�ه  �ملرحوم باإذنـ

�صـــــــائلني �ملوىل عز وجل �أن يتغمده برحمتــه وي�صكنـــه 

ف�صيـــح جناتـــــه...

نـعي



��شتقبلت ن�شائية د�ر �لنوري للتعريف بالإ�شالم وفد� من طالبات 

وموظفات مدر�شة �ملطالع �ملتو�شطة للبنات، لالطالع عن قرب 

علـــى طبيعة ون�شاط جلنة �لتعريـــف بالإ�شالم، ودورها �لدعوي 

يف دعوة غري �مل�شلمني �إىل �لإ�شالم، وكان يف ��شتقبالهن مديرة 

�لإد�رة �لن�شائية �شعاع �ل�شمري وموظفات ود�عيات �لد�ر.

وقالت �ل�شمري بهذه �ملنا�شبة: �إن �لوفد جاء لالطالع عن قرب 

علـــى عمل �للجنة ودورها يف دعوة �جلاليات �ملقيمة على �أر�ص 

�لكويـــت، �شـــو�ء كانت م�شلمة �أو غري م�شلمـــة، حيث قمنا ببيان 

�إجنـــاز�ت �لد�ر خالل عـــام من �إن�شائهـــا، بالإ�شافة �إىل �أهمية 

�لدعوة �إىل �هلل عز وجل، وطرق دعوة �مل�شلمات وغري �مل�شلمات، 

و�لو�شائـــل �مل�شتخدمة يف ذلك، خا�شة تلك �لتي توفرها �للجنة 

من حقائب دعوية، وكتب ون�شر�ت وو�شائط دعوية.

و�أ�شافـــت �إن برنامـــج �ل�شتقبال بـــد�أ بتالوة �آيات مـــن �لقر�آن 

�لكـــرمي، ثم عر�ـــص “بوربوينت” لأهم �إجنـــاز�ت �لد�ر، ثم كلمة 

ترحيبية باحل�شـــور، و�إلقاء كلمة عن حملة “�رحم ترحم” �لتي 

�أطلقتهـــا �لد�ر منذ فرتة وجيـــزة، وملاذ� مت �إطالق تلك �حلملة؟ 

وملاذ� مت ت�شميتها بهذ� �ل�شم؟.

و��شطحبت �ل�شمري �لوفد يف جولة د�خل �لد�ر ب�شقيها، �لق�شم 

�لرجـــايل و�لق�شم �لن�شائي، حيث �طلعن على �لأق�شام �ملختلفة، 

و�لف�شول �لدر��شية للمهتديـــات و�جلاليات �لإ�شالمية، وكيفية 

قيام �لد�عيات بدعوة غري �مل�شلمات �إىل �لإ�شالم. 

»زهرات المطالع« في ضيافة نسائية دار النوري

نظـــم �ملعهـــد �لالتينـــي �لأمريكـــي للدر��شـــات �لإ�شالميـــة يف 

مدينة �شاو باولو بدولة �لرب�زيل ملتقى �مل�شلمني �جلدد بح�شور 

ت�شـــع دول مـــن �أمريـــكا �لالتيتية، منها �لكويـــت ممثلة يف جلنة 

�لتعريـــف بالإ�شالم، حتت عنو�ن )�خلطـــة �ل�شرت�تيجية للعمل 

على دعم �لعمل �لإ�شالمي و�لثقايف يف �أمريكا �لالتينية و�لبحر 

�لكاريبـــي(، حيث مت عقد �لدورة �لتمهيديـــة �لتي تت�شمن عدة 

بر�مـــج تدريبية منها بنـــاء فرق �لعمل، وفن �لتو��شل مع �لنا�ص، 

وفقه �لأولويات، وفن �لتعامل مع �ملهتدين �جلدد.

وقـــال �ملديـــر �لعام للجنة �لتعريف بالإ�شـــالم جمال �ل�شطي �أن 

�مللتقـــى يهدف �إىل تخريج دعـــاة متميزين يقومون بالدعوة �إىل 

�هلل تعـــاىل باحلكمـــة وباأ�شلوب �إيجابي وفكـــر و�شطي، و�لعمل 

على �أن يكونو� �إيجابيني يف جمتمعاتهم وحكوماتهم.

و�أ�شـــار �إىل �أن �مللتقـــى »متهيـــدي« و�شـــوف يعقبـــه �لعديد من 

�مللتقيـــات خالل �لعام �جلاري م�شيفا باأنه مت عقد عدة لقاء�ت 

مـــع �ملهتدين �جلـــدد �لرب�زيليني �لذين بلغـــت ن�شبة ح�شورهم 

للملتقى �أكرث من 90 مهتٍد ومهتدية.  

و�أ�شـــاف �أن �مللتقـــى بد�أ بكلمة ملدير �ملعهـــد �لالتيني �لأمريكي 

للدر��شات �لإ�شالمية عبد �لباقي عثمان و�ملن�شق �لعام للملتقى 

حيث قدم �شرحا للملتقى و�أهد�فه، ثم كلمة �لأمني �لعام لحتاد 

�مل�شلمني بالرب�زيل �ل�شيخ خالد تقي �لدين.

و�أو�شـــح �ل�شطـــي �أن كلمة �للجنة �حتوت على بيـــان �أهمية فن 

�لتعامـــل مع �مل�شلم �جلديد و�شـــرورة تخريج دعاة رجال ون�شاء 

متخ�ش�شني يف جمال �لتعريف بالإ�شالم.

يذكـــر �أن �مللتقـــى  يعقد بالتعـــاون مع وز�رة �لأوقـــاف و�ل�شوؤون 

�لإ�شالمية بالكويت، ومركز تايز للتو��شل �حل�شاري. 

ساو باولو: المعهد الالتيني نظم »ملتقى المسلمين الجدد« 
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�لعامل �لإ�صالمي

سويسرا: ترخيص أول تلفزيون إسالمي 
للجالية األلبانية 

�أ�شـــدر �ملكتب �لفيـــدر�يل لإ�شد�ر تر�خي�ص �لإذ�عة و�لتلفزيون يف مدينة »برين« 

�ل�شوي�شريـــة رخ�شة �لعمـــل للبث �ملرئي و�مل�شموع من خـــالل �لإذ�عة و�لتلفزيون 

ليكون �أول تلفزيون �إ�شالمي للجالية �لألبانية.

وقـــال رئي�ـــص موؤ�ش�شة �ل�شبـــاب �لإ�شالمي “لولزمي ريت�شـــاي”: �إن هذ� خرب جيد 

للجالية �لألبانية يف “�شوي�شر�”، و�أي�ًشا للجالية �لألبانية يف �أوروبا، و�شتكون هذه 

�لقناة �لإ�شالمية جزًء� من م�شروعات �لقنو�ت �مل�شتقبلية.

وقـــال مديـــر ق�شم �لإعـــالم يف �ملوؤ�ش�شة “�شلمان ح�شيني”: لقـــد قمنا بالتجارب 

طيلـــة عام كامل حتـــت مر�قبة �جلهة �ملخت�شة للرت�خي�ـــص يف “برين”، وبعد �أن 

َّ منح �لرخ�شة، و�أ�شاف: هذ� �لنجاح  لبينـــا جميع �ل�شروط و�ملعايري �لقانونية، متمَ

يدعمنـــا �أمـــام �لتحـــدي و�مل�شوؤولية �أمام �هلل، ثـــم �أمام �لدولة �لتـــي نعي�ص فيها، 

وكذلك �أمام �مل�شاهدين �لذين �شاعدونا ودعمونا با�شتمر�ر. 

تركي يكتب أصغر 
نسخة من القرآن الكريم 

لنـــدن:  يعمل �لرتكـــي جناتي كوركمـــاز ومنذ عام 

ون�شـــف �لعام، على كتابة �أ�شغر ن�شخة من �لقر�آن 

�لكرمي، باأبعاد تبلغ 0.89 و 1.3 �شنتيمرت�.

و��شتخـــدم كوركمـــاز يف كتابـــة �مل�شحـــف فر�شـــاة 

خا�شـــة �شنعهـــا بنف�شـــه، و��شتعمـــل حـــرًب� �أ�شود 

خا�شـــا، خوًفـــا عليه مـــن �لتلف. وفقـــا ل�شحيفة 

“�حلياة” �للندنية.

وعر�ص كوركماز ما �أجنزه من م�شروعه يف معر�ص 

�ملهـــن �ليدويـــة يف مركـــز مولنـــا �لثقـــايف، خالل 

�لحتفاليـــة بالذكرى 740 لوفـــاة �ملت�شوف جالل 

�لدين �لرومي، يف مدينة قونية �لرتكية.

وقـــال كوركمـــاز �إنه �أ�شـــاف خطوًطـــا ذهبية على 

حو��شي �ل�شفحات، و�أنه يعمل يف جمال �ل�شناعات 

�ليدويـــة منذ 35 عاًما، �إذ قـــام بعدد من �لأعمال 

�لتي ل ميكن روؤيتها �إل باملجهر �أو بعد�شات مكربة، 

م�شـــرًي� �إىل �أنه �أنهى ق�شًما كبرًي� من كتابة �لقر�آن 

على �أن ينهي �لباقي قريًبا.

و�أكـــد �أن هدفه �ملقبـــل �شيكون كتابة لفظ �جلاللة 

على �شعرة. 

 50 ألف إسباني يتحولون لإلسالم 
في السنوات األخيرة 

مفكرة �لإ�صـــــــالم: �أكد �حتاد �جلاليات �لإ�شالمية يف �إ�شبانيا �أن ما ل يقل عن 50 

�ألف �إ�شباين حتولو� �إىل �لإ�شالم يف �ل�شنو�ت �لأخرية، وكثري منهم من �لن�شاء.

وقال موقع تي �إنتريي�شا �لإ�شباين: �إن موقع ويب �إ�شالم نت -وهو موقع خا�ص 

بالإ�شـــالم باللغـــة �لإ�شبانيـــة- ي�شجع �لن�شاء على �لزو�ج مـــن رجال م�شلمني، 

لفًتا �إىل �أن �أملانيا �شهدت حتول 20 �ألف �شخ�ص على �لأقل �إىل �لإ�شالم يف 

�ل�شنو�ت �لأخرية.

و�أ�شاف �ملوقع: “�أما يف �إيطاليا فقد حتول خم�شة �آلف �شخ�ص �إىل �لإ�شالم، 

كان مـــن بينهم �ل�شفري �لفريدو مايولي�شي، وهـــو ع�شو يف �لربملان �لإيطايل، 

وهو يكر�ص وقته �لآن �إىل تعريف �لغرب بالإ�شالم.

و�أ�شـــار �ملوقـــع �إىل �أن فرن�شـــا �شهدت �عتنـــاق 70 �ألف فرن�شـــي �لإ�شالم يف 

�ل�شنـــو�ت �لأخرية، و�أي�ًشـــا �لغالبية �لعظمى منهم ن�شاء، �أما يف بريطانيا فقد 

حتول 100 �ألف لالإ�شالم. 

الواليات المتحدة: مسابقة طالب جامعة 
تكساس للتعريف باإلسالم 

�أعلـــن عـــدد من �لطالب �مل�شلمـــني بـ »جامعة تك�شا�ـــص« �لأمريكية عن تنظيم 

م�شابقة »�أ�شو�ت �مل�شلمني«، من �أجل �إنتاج فيلم عن �لإ�شالم و�مل�شلمني؛ حيث 

تهدف �إىل �إطالق �لعنان خليال �لطالب و�إبد�عاتهم يف �إنتاج فيلم ق�شري بني 

5 �إىل 20 دقيقة لتعميق �لروؤية و�لتعريف بالإ�شالم.

وقـــد �أ�شـــار �لطالب �لقائمون علـــى �مل�شابقة و�ملن�شقون لهـــا �إىل �أنه ل توجد 

�شـــروط حمددة، ولكن �ملجال مفتوح لالإبـــد�ع ليتناف�ص �لطالب على �جلائزة 

�لرمزية �لتي تبلغ 100 دولر، وذلك من خالل تناول �لفيلم جلانب من �لأمور 

�لإ�شالمية؛ كاحلجاب و�ملر�أة، و�لتعاي�ص و�لتعددية �ملجتمعية وغري ذلك. 

دراسة: مسلمو “هولندا” أكثر تمسًكا 
بدينهم من مسلمي “ألمانيا” 

��شتنـــاد� �إىل �شل�شلـــة مـــن �ل�شتطالعـــات �لتي �أجريـــت يف �ل�شابق، فـــاإن علماء 

�لجتمـــاع تو�شلو� �إىل �أن ثلثي �مل�شلمني يف �لحتاد �لأوروبي يقدمون معتقد�تهم 

�لدينيـــة علـــى �لقو�نـــني �لأوروبية، وحو�يل 45 % منهم يعتقـــدون �أن �لغرب يريد 

تدمري �لإ�شالم.

وقد �أجريت هذه �لدر��شات على 12 �ألف عامل من �ملهاجرين يف كل من “هولند�” 

و”�أملانيا” و”فرن�شا” و”�لنم�شا” و”�ل�شويد«.

و�أظهرت �لدر��شة �أي�ًشا �أن �مل�شلمني يف “هولند�” �أكرث مت�شًكا بدينهم من م�شلمي “�أملانيا”، 

وهـــو ما يدح�ص �لفكـــرة �ل�شائدة باأن �لأ�شولية �لدينية هي رد فعل لرف�ص �ملجتمع؛ حيث 

�إن �مل�شلمني يف “�أملانيا” �أقل حقوًقا من م�شلمي “هولند�”. 

ألول مرة في ألمانيا.. 
مسلمة لشؤون 

الهجرة وأخرى للدفاع 

للمـــرة �لأوىل يف تاريـــخ �أملانيـــا، تتقلـــد �مر�أة 

م�شلمة حقيبـــة وز�رة �لدولة ل�شـــوؤون �لهجرة 

و�ملهاجريـــن يف �حلكومـــة �لئتالفيـــة، وذلك 

وفـــق ما �أكـــده زيغمار غابريـــل رئي�ص �حلزب 

�ل�شرت�كي �لدميوقر�طي يف �أملانيا.

وقـــال: �إن “�آيد�ن �أوزيغوز، وهـــي م�شلمة من 

�أ�شـــول تركيـــة، �شتتوىل حقيبـــة وز�رة �لدولة 

�لهجـــرة و�ملهاجريـــن يف �حلكومـــة  ل�شـــوؤون 

�لئتالفية.«

يف �ملقابـــل، ير�شـــح �لحتـــاد �لدميوقر�طـــي 

“�مل�شيحي” –�أكرب قوة حمافظة يف �لئتالف– 
ولأول مـــرة يف �أملانيا �أي�ًشا �مر�أة ملن�شب وز�رة 

�لدفـــاع، وهي وزيـــرة �لعمل �حلاليـــة �أورزول 

فون دير لين، فيما ينتقل وزير �لدفاع �حلايل 

توما�ص دمييزير �إىل حقيبة �لد�خلية. 
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ر�صائل دعوية

�ملدير �لعام للجنة �لتعريف بالإ�شالم

جمال �ل�صطي

علمتني �لدعــوة
)23(

من �ملعـــروف �أن �لإ�شـــالم دين ل 

يعـــرف �لعن�شريـــة �لقائمـــة على 

�لتمييـــز بـــني �لنا�ص علـــى �أ�شا�ص 

عن�شرهـــم �أو �أ�شلهـــم �أو لونهم �أو 

ر �أن �لنا�ـــص جميًعا  عرقهم، وقـــرَّ

�شو��شيـــة، ل تفا�شـــل ول متايـــز 

بينهم �إلَّ بالتقوى.

و�لعن�شريـــة مـــن �آثـــار �جلاهليـــة 

�لأوىل �لتـــي ق�شى عليها �لإ�شالم 

وحـــذر من �لتفاخر بهـــا و�لتعامل 

علـــى �أ�شا�شهـــا، وقد بـــني ر�شول 

�هلل �شلـــى �هلل عليـــه و�شلم ذلك 

�لأمر يف حجة �لود�ع حينما قال: 

“ياأيها �لنا�ص.. �أل �إن ربكم و�حد، 
�أل �إن ربكـــم و�حـــد، �أل ل ف�شـــل 

لعجمـــي علـــى عربـــي، ول لأ�شود 

على �أحمر، ول لأحمر على �أ�شود 

�إل بالتقـــوى، �إن �أكرمكم عند �هلل 

�أتقاكم، �أل هـــل بلغت؟ قالو�: بلى 

يا ر�شول �هلل، قال: فليبلغ �ل�شاهد 

�لغائب”.

و�جلميـــع يتذكر موقف �ل�شحابي 

�جلليل �شلمان �لفار�شي ر�شي �هلل 

عنـــه، عندمـــا وجـــد �لبع�ص يعلي 

من قيمة �لأن�شـــاب ويتفاخر بها، 

كيـــف �أنه �طـــرح كل تلك �لو�شائج 

و�لأو��شـــر ومل يفخر �إل بانت�شابه 

لهذ� �لدين.. حيث يقول:

�صـــــــو�ه            يل  �أب  ل  �لإ�صـــــــالم  �أبـــــــي 

�إذ� �فتخرو� بقي�س �أو متيم

�ل�شحابـــة  �نطلـــق  �لـــروح  بهـــذه 

يدعون �لنا�ص ويب�شرونهم وي�شعون 

�إىل �إخر�ج �لنا�ص من عبادة �لعباد 

�إىل عبـــادة رب �لعبـــاد، و�لق�شاء 

علـــى دن�ص �ل�شرك و�لكرب و�لقهر 

ففتحـــو�  و�لعن�شريـــة،  و�لظلـــم 

م�شارق �لأر�ـــص ومغاربها، ود�نت 

لهم �لدنيـــا بالطاعـــة، وما عرف 

�لتاريـــخ يف طولـــه وعر�شـــه �أمـــة 

توحـــدت و�رتبطـــت رغـــم تفاوت 

�أجنا�شهـــا ولغاتها �إل �أمة �لإ�شالم 

.

ففـــي يـــوم فتح مكـــة، �أمـــر �لنبي 

�شلـــى �هلل عليـــه و�شلم بـــالًل �أن 

ي�شعد فـــوق �لكعبة لريفع �لأذ�ن، 

يف م�شهد ما ظّن �لبع�ص �أن يعي�ص 

لريى هـــذ� �لعبـــد �حلب�شي يقف 

كهـــذ� �ملوقـــف! ولكنـــه �لإ�شالم، 

و�لهـــدي �لنبوي �لـــذي �شاوى بني 

�جلميع.

 �إن مـــن عظمـــة هـــذ� �لديـــن �أنه 

مل يربط مكانـــة �لإن�شان ومنزلته 

عنـــد �هلل ب�شيء يرتبط بطول ول 

بق�شـــر، ول بو�شامـــة ول بدمامة، 

ول غـــري ذلك مـــن �ملعايـــري �لتي 

لي�شت يف مقدور �لب�شر، بل ربطها 

مبعيار ما هو يف مقدور �لإن�شان.

 �إن و�قع بع�ص �مل�شلمني �ليوم قد 

ل يعرب عن حقيقة �لإ�شالم �ملتمثلة 

ُكْم  ممَ ْكرمَ
مَ
يف �لآيـــة �لكرميـــة: {�إِنَّ �أ

اُكْم} من خالل �لغلو  تْقمَ
مَ
ِ �أ

َّ
ِعنْدمَ �هلل

يف �ملـــدح، و�ملـــو�لة و�حلزبيـــة.. 

ولكـــن �حلقيقـــة �لنا�شعـــة �لتـــي 

ل جـــد�ل فيهـــا هـــي �أن �جلميـــع 

�شو��شيـــة، ول ف�شـــل لأحـــد على 

�لآخـــر �إل بالتقـــوى و�لتقرب من 

�هلل، �شبحانه وتعاىل. 

إن أكرمكم 
عند اهلل 
أتقاكم

من عظمة اإلسالم 
أن اهلل عز وجل 

اليربط بين مكانة 
اإلنسان في الدنيا 

ومنزلته عنده

[:	«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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كو�صـــــــوفا  يف  �لإ�صـــــــالمية  �مل�صـــــــيخة 

موؤ�ص�صة م�صـــــــتقلة مل�صلمي جمهورية 

كو�صـــــــوفا، تهـــــــدف �إىل تنظيـــــــم و�إد�رة 

�ل�صوؤون �لدينية مل�صلمي كو�صوفا، ويف 

�صـــــــبيل حتقيق ذلك ت�صـــــــع �مل�صيخة 

و�خلطـــــــط  �لرب�مـــــــج  �لإ�صـــــــالمية 

�ملدرو�صـــــــة لت�صـــــــيري �حلالـــــــة �لدينية 

�لإ�صالمية يف كو�صوفا.

تعمل �مل�صـــــــيخة �لإ�صـــــــالمية يف �إد�رة 

�ل�صـــــــوؤون �لدينيـــــــة يف جميع مناطق 

كو�صـــــــوفا وو�دي بري�صـــــــيفو �لو�قع يف 

جنوب �صـــــــربيا، من خـــــــالل �ملجال�س 

�لإ�صـــــــالمية �خلا�صـــــــة بـــــــكل بلديـــــــة، 

وت�صـــــــرف رئا�صة �مل�صـــــــيخة �لإ�صالمية 

علـــــــى 28 جمل�صـــــــا موزعـــــــا علـــــــى 8 

للم�صيخة  �لرئي�صـــــــي  و�ملقر  مناطق، 

هـــــــو �لعا�صـــــــمة “بري�صـــــــتينا”، وتعد 

�مل�صـــــــيخة �لإ�صـــــــالمية �أعلى �صـــــــلطة 

دينية للم�صلمني يف كو�صوفا، وير�أ�صها 

“مفتي �جلمهورية”.

ونحـــــــن يف هـــــــذ� �للقاء علـــــــى موعد 

مع �صـــــــعادة مفتي جمهورية كو�صوفا 

ليحدثنا عن �مل�صـــــــيخة �لإ�صالمية يف 

كو�صـــــــوفا وتاريخها وتطورها، و�لدور 

�لـــــــذي تقـــــــوم بـــــــه خلدمة �مل�صـــــــلمني 

يف كو�صـــــــوفا، وكيـــــــف حافظـــــــت على 

�لهوية �لإ�صـــــــالمي ل�صعب كو�صوفا يف 

�أحلـــــــك �لفرت�ت �لتي مرت وذ�ق فيها 

�لكو�صوفيون �ألو�نا �صتى من �لتنكيل 

و�حلكومـــــــة  �ل�صـــــــرب  �أيـــــــدي  علـــــــى 

�ل�صـــــــيوعية، ونتعرف �أي�صـــــــا على ما 

قامت بـــــــه �لكويت خلدمة �لق�صـــــــية 

�لكو�صـــــــوفية يف �ملحافـــــــل �لدوليـــــــة.. 

فاإىل ما جاء يف �للقاء:

دور �لكويت يف كو�صوفا

حدثونـــــــا عـــــــن دور �لكويـــــــت يف رفـــــــع 

�ملعاناة عن �ل�صعب �لكو�صويف؟

بد�يـــة �أود �أن �أ�شكر �لإخوة يف جملة 

�لب�شرى، وعربها ن�شكر دولة �لكويت 

حكومة و�شعبـــا على ما قدموه لدولة 

كو�شوفـــا، خـــالل �حلـــرب يف عامي 

1998، 1999م، وبعـــد �حلرب �أي�شا 
معنويـــا و�قت�شاديـــا و�شيا�شيـــا، لأن 

�ل�شعـــب �لألبـــاين يف كو�شوفـــا عانى 

كثـــري� عـــرب �لتاريـــخ، وذلـــك منذ �أن 

ذهبـــت �لقـــو�ت �لعثمانيـــة منذ عام 

1912م، �إىل عام 1999م، ما يقارب 
80 عامـــا، و�ل�شعب �لكو�شويف �مل�شلم 
يعـــاين مـــن �ل�شغوطـــات مـــن قبـــل 

�ل�شلطـــات �ل�شربية، ثـــم يوغ�شالفيا 

�لحتاديـــة �شابقـــا، حيث قتـــل عدد 

كبري من �مل�شلمني خالل تلك �لفرتة، 

وهاجـــر �ملاليـــني تاركـــني كو�شوفـــا، 

و�شجن مليون ون�شف.

 ��شتمرت �حلرب بـــني جي�ص حترير 

كو�شوفـــا، و�مللي�شيـــات �ل�شربية ملدة 

عامـــني، فقدت كو�شوفـــا خاللها 15 

�ألف �شخ�ص، بعدهـــا �أخذ �لقر�ر يف 

حلـــف �لناتو للقيـــام بالغـــار�ت على 

78 يومـــا،  ملـــدة  �جلي�ـــص �ل�شربـــي 

ويف هـــذ� �ملقام نقـــدم �ل�شكر للدول 

�لعربيـــة عامة، وخا�شـــة دول �خلليج 

لدعم ق�شية كو�شوفا.

بعـــد �حلـــرب كانـــت هنـــاك جلنـــة 

كو�شوفيـــة كويتية م�شرتكـــة مل�شاعدة 

�ل�شعـــب �لكو�شـــويف، وبجانـــب ذلـــك 

د�خـــل  �خلرييـــة  �للجـــان  ن�شطـــت 

كو�شوفـــا، وخا�شـــة جمعيـــة �لنجـــاة 

�خلرييـــة، و�لرحمـــة �لعامليـــة، ونحن 

كم�شيخـــة �إ�شالميـــة نعمـــل مـــع تلك 

�ملوؤ�ش�شات و�للجان.

تاريـــــخ �مل�صيخـــــة

لعبت �مل�صيخة �لإ�صالمية يف كو�صوفا 

دور� مهما يف حياة �مل�صـــــــلمني.. ما هو 

تاريخ �مل�صيخة �لإ�صالمية؟

تعود �إد�رة �ل�شوؤون �لدينية يف كو�شوفا 

�إىل عهد �إد�رة �لدولة �لعثمانية لهذه 

�لبـــالد.. وخـــالل وجـــود �لعثمانيني 

مت تنظيـــم �حليـــاة �لدينية من خالل 

�ل�شلطـــة �لدينيـــة و�ل�شيا�شيـــة؛ وفقا 

لل�شريعـــة �لإ�شالمية، حيث كانت تتم 

�إد�رة �لدولـــة من قبل موؤ�ش�شة و�حدة 

من منطلق دين ودولة، بينما كان للطو�ئف 

�لدينية �لأخرى تنظيماتهم �خلا�شة.

كان مفهـــوم تنظيم �ل�شـــوؤون �لدينية 

مل�شلمـــي  �لعثمانيـــة  �لدولـــة  �شمـــن 

�لبلقان د�خـــل �ل�شلطة �لعليا �لدينية 

�لتـــي ير�أ�شهـــا �خلليفـــة نف�شـــه �إىل 

عهد �ل�شلطان مـــر�د �لثاين 1421-

1451م، حيـــث مت نقـــل �ل�شالحيات 
و�مل�شوؤوليات �إىل �ملفتي �لعام، و�لذي 

كان ي�شمـــى يف ذلـــك �لوقت بـ “�شيخ 

�لإ�شـــالم” كاأعلـــى �شلطـــة دينيـــة يف 

�لدولة.

ولقـــد �عتلـــى هـــذ� �ملن�شـــب ثالثـــة 

م�شايخ من �أ�شـــل �ألباين هم “�ل�شيخ 

علـــي زمبيلـــي، �ل�شيـــخ �إبر�هيم بيك 

�آيفاز، و�ل�شيخ عبد�لرحمن ن�شيب”.

وكانت �ل�شـــوؤون �لدينية على م�شتوى 

حملي تـــد�ر من قبـــل دور �لإفتاء يف 

كل ولية.

��صتقـــالل �مل�صيخــــــة

تاريخية..  �مل�صـــــــيخة لهز�ت  تعر�صت 

كيف و�جهت �مل�صيخة تلك �لهز�ت؟

بعـــد نهايـــة �حلـــرب �لعامليـــة �لثانية 

تعر�شـــت كو�شوفـــا �إىل ف�شل جربي 

من بلدهـــا �لأم �ألبانيـــا ومت �إدماجها 

بالقوة حتت �إد�رة دولة “يوغ�شالفيا”، 

وبهذ� �لتحول مت �إحلاق “�حتاد �لدين 

�لإ�شالمي �لكو�شويف” �شمن �مل�شيخة 

�لإ�شالميـــة �ليوغ�شالفية �لفيدر�لية 

�لتـــي مقرها يف مدينـــة �شر�ييفو يف 

�لفرتة من 1945-1990م.

بد�يـــــــة عهــــد جديــــد

بد�يـــات �لت�شعينـــات ت�شجـــل مرحلة 

فهـــذه  كو�شوفـــا،  ل�شعـــب  جديـــدة 

�ل�شنـــو�ت هـــي �شنـــو�ت �ملنعطفـــات 

�لتاريخيـــة �لكبـــرية، وبالرغم من �أنه 

مت �شلـــب كامل �حلقـــوق من كو�شوفا 

�لتـــي كانـــت -�إد�ريـــا- �إقليمـــا لديه 

بع�ص �ل�شالحيات �شمن يوغ�شالفيا 
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حـــو�ر: حممود بكرحـــــو�ر �لعدد 

»�لب�صرى« يف حو�ر مع مفتي عــام 

كو�صـــوفا �ل�صيـــخ

نعيم ترنافا
»المشيخة 
اإلسالمية« 
حافظت على 
الهوية اإلسالمية 
لكوسوفا

�ل�شيخ نعيـــم ترنافا من منطقة “فو�ص 

كو�شوفـــا” قريبة مـــن بري�شتينـــا، ولد 

يف قرية “�لإ�شمـــري” در�ص يف مدر�شة 

�لقريـــة، ثـــم �نتقـــل �إىل مدر�شة عالء 

�لدين �لثانويـــة يف بري�شتينا، ثم �نتقل 

�إىل �لقاهـــرة بجمهورية م�شر �لعربية 

من عـــام 1980-1984م ل�شتكمال 

در��شته، يف كلية �أ�شـــول �لدين، �شعبة 

�لعقيـــدة و�لفل�شفة، بجامعـــة �لأزهر، 

وهنـــاك حت�شل على درجة �ملاج�شتري، 

و�لآن يف طور مناق�شة ر�شالة �لدكتور�ة 

يف �جلامعة �لأمريكية �ملفتوحة.

عمـــل مدر�شـــا للعقيـــدة و�لفل�شفة من 

عـــام 1985م يف مدر�شة عالء �لدين 

ملدة ع�شـــر �شنو�ت، ثـــم �نتخب مدير� 

للمدر�شـــة ملـــدة 8 �شنـــو�ت، ويف ذلك 

�لوقت كان ع�شـــو� يف �مل�شيخة ملدة 8 

�شنو�ت، ثـــم �نتخب لرئا�شـــة �مل�شيخة 

�لإ�شالميـــة ملدة ثماين �شنـــو�ت، و�أربع 

�لأعلـــى  للمجل�ـــص  كرئي�ـــص  �شنـــو�ت 

لل�شـــوؤون �لإ�شالميـــة، و�نتخـــب نائبـــا 

لرئي�ـــص جمل�ـــص �ل�شـــورى لالأيرو�آ�شيا 

يف �إ�شطنبـــول ملـــدة �أربـــع �شنـــو�ت، ثم 

�نتخـــب مفتيا عاما جلمهورية كو�شوفا 

عـــام 2003م، ومنذ ذلك �لوقت توىل 

من�شـــب �ملفتـــي ثالث مـــر�ت، بجانب 

عملـــه كاأ�شتـــاذ للعقيـــدة و�لفل�شفة يف 

كلية �لدر��شات �لإ�شالمية.

»نعيم ترنافا« في سطـور عانى الشعب 
الكوسوفي من 
القتل والتهجير 

والسجن.. 
على أيدي الصرب 
والحكم الشيوعي

كان هناك يومًيا 
هجوم على هوية 

اإلسالم 



�ل�شعـــب  فـــاإن  �شابقـــا  �لفيدر�ليـــة 

�لألبـــاين �تخذ قر�ر� �شيا�شيا موحد� 

بتنظيـــم �أنف�شهـــم، وقـــرر �مل�شـــي يف 

طريق �ل�شتقالل �لنهائي عن �شربيا 

ويوغ�شالفيا.

ويف هـــذ� �لجتاه �تخـــذت موؤ�ش�شات 

�مل�شيخـــة �لإ�شالمية جميـــع �لتد�بري 

و�ل�شتعـــد�د�ت، وحتديـــد� �جلمعية 

�لعامـــة للم�شيخـــة، حيـــث قامت يف 

عـــام 1993 باتخاذ قـــر�ر �ل�شتقالل 

�لإ�شالميـــة  �مل�شيخـــة  رئا�شـــة  عـــن 

ومنـــذ  �لفيدر�ليـــة،  �ليوغ�شالفيـــة 

تلـــك �للحظة بـــد�أت مرحلـــة جديدة 

للم�شيخة �لإ�شالمية يف كو�شوفا.

�لفتوى يف �مل�صيخة

ـــــــاء يعتـــــــرب ع�صـــــــب �ملجتمـــــــع  �لإفتـــــــ

�مل�صـــــــلم.. كيف تقـــــــوم �مل�صيخة باأد�ء 

عملها يف �لإفتاء؟

�جلهـــة  هـــي  �لإ�شالميـــة  �مل�شيخـــة 

�لر�شميـــة يف كو�شوفـــا، وعندنا جلنة 

مكونـــة من �أكرب 7 علماء يف كو�شوفا، 

وعلـــى ر�أ�شهـــم �ملفتي �لعـــام، وجتمع 

�لأ�شئلـــة �لتـــي تاأتـــي خـــالل �شهـــر، 

وجنتمع �آخر �ل�شهـــر وناأخذ �لفتاوى 

على ح�شـــب �ل�شوؤ�ل �لـــذي ياأتي من 

�مل�شلمني د�خل كو�شوفا.

و�لفتـــاوى �أ�شبحـــت �لآن �أ�شهل مما 

كانت عليه �شابقا، لأن هناك �إمكانات 

جديدة، فهناك �لإنرتنت، و�لكمبيوتر، 

حـــول  �ملتو�فـــرة  �لعلمـــاء  وفتـــاوى 

�لعامل، وهذه يتـــم مقارنتها باملجتمع 

�لكو�شـــويف، ومن ثـــم �ل�شتقر�ر على 

�لفتــــوى.

�أهد�ف �مل�صيخة

مـــــــا هـــــــي �لأهـــــــد�ف �لتـــــــي قامت من 

�أجلها �مل�صيخة؟

تهدف �مل�شيخة �إىل تنظيم وتخطيط 

�ل�شـــوؤون  و�لإ�شـــر�ف علـــى تطبيـــق 

يف  وتعمـــل  كو�شوفـــا،  يف  �لدينيـــة 

�ملرجـــوة  �لأهـــد�ف  �شبيـــل حتقيـــق 

حيـــث  �ملختلفـــة،  موؤ�ش�شاتهـــا  عـــرب 

�لوعـــي  م�شتـــوى  رفـــع  يف  جتتهـــد 

�لدينـــي �لإ�شالمـــي لـــدى �مل�شلمـــني 

وفق �لتعاليـــم �لإ�شالمية، و�ملحافظة 

على �لهويـــة �لإ�شالمية، و�لعمل على 

�لرقـــي �لروحـــي و�لثقـــايف و�لعلمي 

و�لجتماعي و�لقت�شادي للم�شلمني، 

وحتاول وفق �لإمكانات �ملتاحة توفري 

�لظـــروف �ملنا�شبة للمو�طنني للتمكن 

من �أد�ء �لو�جبات �لدينية.

كمـــا �أن تنظيـــم �ل�شـــوؤون �لدينية يف 

كو�شوفـــا  يف  �لإ�شالميـــة  �مل�شيخـــة 

يعتمد على د�شتـــور �مل�شيخة، و�لذي 

�لكـــرمي، و�ل�شنـــة  �لقـــر�آن  م�شـــدره 

�لنبويـــة �ل�شريفـــة، و�ملذهب �حلنفي 

�إىل جانـــب �لقـــر�ر�ت �ل�شـــادة مـــن 

موؤ�ش�شات �مل�شيخة.

�أي�شـــا قامـــت �مل�شيخـــة -و�نطالقـــا 

مـــن حاجـــة �ملجتمـــع �إىل موؤ�ش�شات 

تعليمية- بتاأ�شي�ص موؤ�ش�شات تعليمية 

وتربويـــة، �بتد�ء مـــن مرحلة �لرو�شة 

�إىل �ملرحلة �جلامعية.

رئا�صــــة �مل�صيخــــة ودورها:

يعـــد رئي�ص �مل�شيخة �لإ�شالمية �أعلى 

�شلطـــة لل�شوؤون �لدينيـــة يف كو�شوفا، 

وميثل �أي�شـــا م�شالح �مل�شلمني د�خل 

�لبـــالد وخارجهـــا، وهو �أي�شـــا يدير 

وي�شرف على �خلدمات �ملهنية �ملقدمة 

�شمـــن �مل�شيخـــة، ويعطـــي �لتفوي�ص 

لالأئمة و�خلطباء و�ملعلمني.

ورئي�ـــص �مل�شيخة هو مـــن يد�فع عن 

م�شالـــح �مل�شيخـــة و�مل�شلمـــني لـــدى 

�جلهات و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية.

ويقـــع حتـــت رئا�شـــة �مل�شيخـــة عدة 

مـــع  �لتو��شـــل  �إد�رة  منهـــا  �إد�ر�ت، 

�جلاليـــات �لكو�شوفية خـــارج �لبالد، 

�لطباعـــة  �خلرييـــة،  �ل�شـــوؤون  �إد�رة 

و�لن�شـــر، �ملاليـــة، �ل�شـــوؤون �لدينيـــة 

و�لتعليميـــة، وهـــذه بها ق�شـــم للمر�أة 

و�لأ�شـــرة، و�آخـــر لرعايـــة �ل�شبـــاب، 

�ل�شوؤون �لإد�رية.

�ملــــــد�ر�س �لدينيـــــة يف كو�صــــــوفا

حدثونا عـــــــن �ملد�ر�س �لدينية ودورها 

يف �ملجتمع �لكو�صويف؟

�ملد�ر�ص �لدينية هـــي مد�ر�ص ثانوية 

�شرعيـــة توؤهـــل كـــو�در لحتياجـــات 

موؤ�ش�شات �مل�شيخة، كالأئمة و�خلطباء 

و�ملعلمني و�لوعاظ... �لخ.

كانت �ملد�ر�ـــص �ل�شرعية منت�شرة يف 

�ملـــدن و�لقـــرى �لكثـــرية يف كو�شوفا 

حتـــى عـــام 1948، وهو �لعـــام �لذي 

مت فيـــه �لإغالق بالقوة لآخر مدر�شة 

دينية. ومن �ملد�ر�ص �لقدمية �ملوجودة 

حتـــى ذ�ك �لعام مدر�شـــة “�ل�شلطان 

�شليـــم �لثالـــث” ومدر�شـــة “برييناز” 

ومدر�شـــة  بري�شتنيـــا،  مدينـــة  يف 

“حممـــد با�شـــا”، ومدر�شـــة “�شنـــان 
با�شا”، ومدر�شـــة “�أمني �أمني با�شا” 

وكلهـــا يف مدينة “بريزرن”، ومدر�شة 

“�لعتيق” يف مدينة جيالن، و�ملدر�شة 
�لكربى و�ملدر�شة �ل�شغرى، يف مدينة 

جاكوفا... �لخ.

ملاذ� �نفردت مدر�صـــــــة “عالء �لدين” 

ومتيزت بني �ملد�ر�س �ل�صرعية؟

��شتاأنفت مدر�شة “عالء �لدين” عمل 

�ملد�ر�ص �لدينية �لتي مت �إغالقها من 

قبل �ل�شلطات �ل�شيوعية، حيث كملت 

دورهـــا �لرتبـــوي �لتعليمـــي �لدينـــي 

ل�شعب كو�شوفا، و�أ�ش�شت هذه �ملدر�شة 

عـــام 1951م، حيـــث بـــد�أت عملها يف 

�شاحات �جلامع “عالء �لدين”.

عملت هذه �ملدر�شة ملدة ع�شر �شنو�ت 

كمدر�شة �بتد�ئية، ثم �رتقت للمرحلة 

�لثانوية ملدة 5 �شنو�ت.

وقامت هذه �ملدر�شة بدور مهم، حيث 

كان يتـــم فيها تعليم و�إعـــد�د وتاأهيل 

�ل�شعب �لألباين دينيا باللغة �لألبانية، 

وقد در�ص يف هـــذه �ملدر�شة �لطالب 

من خمتلـــف �ملناطـــق �لألبانية، ومن 

�إقليم �ل�شنجـــق و�لبو�شنة و�لهر�شك، 

و�جلبل �لأ�شود، ومقدونيا.

ويف عام 1979 قررت رئا�شة �مل�شيخة 

بنـــاء جممـــع جديـــد منا�شـــب يلبـــي 

�حتياجات مدر�شة “عالء �لدين” ومت 

تتويج هـــذه �ملبـــادرة �ملباركة يف عام 

1985 حيـــث �نتقلـــت مدر�شة “عالء 
�لديـــن” للعمـــل يف �ملبنـــى �جلديـــد، 

و�لـــذي يوفر متطلبـــات �شري �لعملية 

�لتعليمية �لرتبوية.

ويتـــم �لتدري�ـــص يف مدر�شـــة “عـــالء 

�لديـــن” وفق �ملنهج �لدر��شي �ملعتمد 

مـــن رئا�شـــة �مل�شيخـــة ووز�رة �لتعليم 

�لكو�شوفية، و�شهادتها تعادل �شهاد�ت 

�ملرحلـــة �لثانوية يف كو�شوفا، وبف�شل 

�هلل �أ�شبح للمدر�شة فروع يف خمتلف 

مناطق كو�شوفا.

ما هي طبيعة �لعالقة بني �مل�صـــــــيخة 

�لإ�صالمية و�حلكومة �لكو�صوفية؟

نحـــن نعي�ـــص يف قلب �أوروبـــا، ولدينا 

�شحـــوة �إ�شالميـــة، و�ل�شبـــاب بحمد 

�هلل ملتزمون، و50 % ي�شلون خارج 

�مل�شاجـــد، ولدينـــا تعامـــل جيـــد مع 

�حلكومة �لكو�شوفية، وحت�شلنا على 

�أر�ـــص مب�شاحـــة 8 �آلف مـــرت، لبناء 

�مل�شجد �لكبري يف بري�شتينا.

و�مل�شيخة متـــول من تربعات �ل�شعب 

متويـــل  لدينـــا  ولي�ـــص  �لكو�شـــويف، 

مـــن �لدولـــة، وبعـــد �حلـــرب طلبنـــا 

مـــن �حلكومـــة تخ�شي�ـــص ميز�نيـــة 

خا�شـــة بامل�شيخة و�جلهـــات �لأخرى 

كالكاثوليكية وغريهـــا، ولالآن مل يتم 

�لعتمـــاد، �إل �أننا نعـــرف �أن �لدولة 

ماز�لـــت نا�شئـــة، و�إن �شاء �هلل �شوف 

يو�فقون فيما بعد.

كلمة �أخرية؟

�أريـــد �أن �أ�شكر �لدكتـــور عبد�ملح�شن 

�خلـــر�يف، �لـــذي �أر�شـــل لنـــا �لدعوة 

للم�شاركة يف �ملوؤمتـــر �لذي ��شتفدنا 

منه كثري�، ونحن �أول مرة ن�شرتك يف 

موؤمتر كهذ�، ولقد ��شتفدنا من خربة 

�لأمانـــة �لعامة لالأوقـــاف من خالل 

جتربتهـــا �لتي �متـــدت �إىل ع�شرين 

عامـــا، و�شـــوف ننقل تلـــك �لتجربة 

�إىل كو�شوفـــا، وكذلـــك تعاملنـــا مـــع 

�ملختلفـــة،  �خلرييـــة  �ملوؤ�ش�شـــات 

وبالـــذ�ت جمعيـــة �لنجـــاة �خلريية، 

ون�شكـــر لها �هتمامهـــا بامل�شلمني يف 

كو�شوفـــا، ودعـــم �مل�شاريـــع �لكثرية 

د�خـــل كو�شوفـــا يف بنـــاء �مل�شاجـــد، 

وترميمها، وكفالة �لأيتام، ويف جميع 

�ملجالت. 

المشيخة حافظت 
على الُهوية 

اإلسالمية لشعب 
كوسوفا في أحلك 

الفترات
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حـــــو�ر �لعدد 

تمثل المشيخة 
مصالح المسلمين 

داخل كوسوفا 
وخارجها
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ند�ء �لإن�صانية

الهدف من المشروع
و�أ�شاف: "يهدف �مل�شروع �إيل بناء 10 

�لأف وحدة �شكنية لالجئني �ل�شوريني 

يف ع�شرة مدن �شكنية، م�شري� �إىل �أن 

كل مدينـــة ت�شم 1000 وحدة �شكنية 

بجميع مر�فقهـــا �ل�شحية و�لتعليمية 

و�لبنيـــة �لتحتيـــة ودور �لعبادة وكافة 

م�شتلزماتهـــا بتكلفة قدرها 4 ماليني 

دينار كويتي للمدينة �لو�حدة .

وبـــني �أن م�شروع �لند�ء �ملوحد حظي 

بتفاعـــل مميـــز مـــن عـــدد كبـــري من 

�جلمعيات �خلرييـــة �لكويتية وكذلك 

جمعيات �لنفع �لعام، كونه يطمح �إىل 

توحيد �جلهود وتعزيـــز �ل�شر�كة بني 

�جلهـــات �لكويتيـــة �ملختلفـــة خلدمة 

�لق�شيـــة �ل�شوريـــة، وكذلـــك توحيد 

�لنـــد�ء لل�شعـــب �لكويتـــي �لذي جبل 

علـــى فعل �خلـــري لريى ثمـــرة عمله 

�خلـــريي قد جت�شدت يف توفري حياة 

كرميـــة لالأ�شـــر �لنازحـــة �لتـــي فقد 

�أغلبها من يعولها.

وبني �جلا�شر �أن طرح م�شروع �لند�ء 

�ملوحـــد يتز�من مع دعـــوة �شمو �أمري 

�لبالد  �ل�شيخ �شبـــاح �لحمد ورعاه 

للموؤمتـــر �لـــدويل �لثـــاين للمانحني 

" كويـــت 2" وهـــذ� يعك�ـــص م�شانـــدة 
�لكويت �مري�ً وحكومة و�شعباً للق�شية 

�ل�شورية.

و�أو�شـــح �جلا�شر �ن �مل�شـــروع يخدم 

�لأ�شـــر �ل�شورية �لنازحـــة و�لالجئة، 

ويحفـــظ لهـــا كر�متها حيـــث �شيقوم 

�مل�شروع بتوفري �شكن منا�شب لع�شرة 

�آلف �أ�شرة يليق باحلياة ويليق بكر�مة 

�لإن�شان، يف ظل �مل�شاهد �ملوؤملة �لتي 

نر�ها، حيث يعي�ص �لالجئون باخليام 

�لتـــي ل تقي حر �ل�شيـــف ول برودة 

�ل�شتاء، ول توجد بها �أدين �خلدمات 

�ل�شروريـــة للحيـــاة ممـــا يزيـــد مـــن 

معاناتهم وي�شيبهم بالأمر��ص.

و�أ�شـــاف كان طمـــوح موؤمتر �ملانحني 

�لأول  100 مليـــون دولر ومت جمـــع 

ما يقـــارب هذ� �لرقـــم وتوزيعه على 

�أن�شطة وم�شاريع �أ�شا�شية مثل �لإيو�ء 

و�مل�شاعـــد�ت  و�ل�شحـــة  و�لتعليـــم 

�لغذ�ئية بجانب �مل�شاعد�ت �لنقدية.

توحيـــد �جلهود �خلرييـــة �لكويتية يف �شر�كة و�عدة وفريـــدة من نوعها تخدم 

�لنازحـــني و�لالجئـــني �ل�شوريـــني، هي �لهدف �لذي قامت مـــن �أجله �جلمعية 

�لكويتيـــة لالإغاثـــة، ويعد هذ� �مل�شروع هو �لأول من نوعه يف �لكويت من حيث 

�ل�شر�كة، حيث ت�شرتك فيه �لكثري من �ملوؤ�ش�شات يف جميع مر�حله، تخطيط، 

جمـــع �ملـــو�رد ، وتنفيذ ثـــم ت�شغيل و�إد�رة. ومـــن �أهم �مل�شاركـــني يف �جلمعية 

�لكويتيـــة لالإغاثـــة �لهيئة �خلريية �لإ�شالميـــة �لعاملية، بيت �لـــزكاة �لكويتي، 

�لأمانـــة �لعامة لالأوقـــاف، جمعية �لعـــون �ملبا�شر، وجمعيـــة �لنجاة �خلريية، 

جمعيـــة �إحياء �لرت�ث، جلنة �لرحمـــة �لعاملية ، جمعية �لنوري، �شندوق �إعانة 

�ملر�شى، وجمعيات �أخرى، وجمموعات �شبابية متطوعة للعمل �خلريي.

ومـــن �لأ�شباب �لرئي�شيـــة �لتي دعت 

�إليهـــا �حلاجـــة ملثـــل هـــذ� �لتوحـــد 

�خلـــريي هو نـــد�ء �ل�شتغاثـــة �لذي 

�أطلقـــه �شمـــو �أمـــري �لبـــالد �ل�شيـــخ 

�ل�شبـــاح  �جلابـــر  �لأحمـــد  �شبـــاح 

حفظـــه �هلل ورعـــاه �لـــذي وجهه �إىل 

�ملو�طنني و�شيـــوف �لكويت �ملقيمني 

علـــى �أر�شهـــا وجمعيات �لنفـــع �لعام 

وموؤ�ش�شات �ملجتمـــع �ملدين و�لقطاع 

�لعتبارية  و�ل�شخ�شيـــات  �خلا�ـــص، 

�إىل �مل�شارعة يف �مل�شاركة يف �حلملة 

و�لعطـــاء  �خلـــري  مل�شـــرية  �لوطنيـــة 

لغاثة �أبناء �ل�شعب �ل�شوري �ل�شقيق 

د�خل �شوريا، وخارجها من �لالجئني 

و�مل�شردين، للتخفيـــف من معاناتهم 

�ملاأ�شاوية.

�جلمعيـــة  فعاليـــات  و�نطلقـــت 

�لكويتية لالإغاثة مبوؤمتر �شحفي 

يف جمعيـــة �ل�شحافيني �لكويتية 

�أعلنت فيه "ند�ء� موحد�" جلمع 

�لتربعـــات يف وعـــاء موحد من 

�أجل �إغاثة �إخو�ننا يف �شوريا و�شارك 

فيـــه جمـــع غفري مـــن كبـــار رجالت 

�لعمـــل �خلـــريي، منهم نائـــب رئي�ص 

�جلمعية �لكويتية لالإغاثة �لعم �أحمد 

�شعد �جلا�شـــر، ومدير عام �جلمعية 

جابـــر �لونـــدة، وع�شو جمل�ـــص �د�رة 

جمعية �لعون �ملبا�شر في�شل �لز�مل.

لماذا الشراكة؟!
وقال �لعـــم �أحمد �شعـــد �جلا�شر يف 

�ملوؤمتـــر �أن فكـــرة �ل�شر�كـــة �نطلقت 

مـــن حجـــم معانـــاة وماأ�شـــاة �ل�شعب 

�ل�شوري �لكبرية و�ل�شعبة، فال�شر�كة 

مل تعد خيار� �إمنا غدت �أمر� يفر�شه 

�لو�قـــع، فال ميكـــن ملوؤ�ش�شـــة خريية 

�أي كانـــت �أن تفـــي بو�جـــب �لإغاثـــة 

لأي �أزمة لوحدهـــا، وكذلك �إنطالقا 

لتوحيد �جلهود �لكويتية ون�شر ثقافة 

�ل�شر�كـــة من جهـــة و�لرقـــي بالعمل 

دوليـــة ح�شـــب  مل�شتويـــات  �لإغاثـــي 

�ملعايري �لدولية لالأعمال �لإن�شانيـة.

• �شمو �أمري �لبالد �ل�شيخ/ �شباح �لأحمد �جلابر �ل�شباح

استجابة لنداء اإلغاثة األميري..
10٫5 مليون دوالر في أربعة أيام

ومازال النداء مستمًرا

• �جلا�شر يتو�شط �لوندة و�لز�مل خالل �ملوؤمتر

المشروع يهدف 
إلى بناء 10 مدن 
سكنية بتكلفة 
40 مليون دينار

يخدم المشروع 
األسر السورية 

النازحة والالجئة 
بعيدا عن سكنى 

المخيمات
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وختـــم: باأن �لنـــد�ء �ملوحـــد يعد �أول 

م�شـــروع خـــريي تتحـــد مـــن خاللـــه 

�جلمعيات �خلرييـــة وجمعيات �لنفع 

�لعـــام وموؤ�ش�شـــات كويتيـــة باختالف 

�ألو�نها و�أطيافها خلدمة و�إغاثة دولة 

جارة وعزيزة علينا، ولفت باأن م�شروع 

�لنـــد�ء �ملوحـــد يهـــدف �إىل تكويـــن 

ب�شمـــة خرييـــة كويتية ر�ئـــدة، تظهر 

للجميع جتاه ق�شيـــة دعم �لالجئني، 

عو�شا عن �جلهود �لكثرية و�ملبعرثة، 

و�لتـــي لي�ص لهـــا تاأثري فعـــال لإغاثة 

�لنازحـــني، وكذلـــك توحيـــد �لنـــد�ء 

لل�شعـــب �لكويتي �ملعطـــاء وللجاليات 

�لو�فـــدة �لتي حتر�ص علـــى م�شاندة 

�لق�شية �ل�شورية.

وحـــث �أهل �خلري علـــى دعم م�شروع 

�لنـــد�ء �ملوحد عرب �أفـــرع �جلمعيات 

مناطـــق  كل  يف  �ملنت�شـــرة  �خلرييـــة 

�لكويت.. فقط يطلب �ملتربع �أن ي�شل 

مـــا يتربع بـــه مل�شروع �لنـــد�ء �ملوحد 

ح�شـــب �حلملـــة �لإعالميـــة �لقادمة 

لذلك.

الكويت نقطة ارتكاز 
للعمل الخيري

مـــن جانبه قـــال ع�شو جمل�ـــص �إد�رة 

جمعية �لعون �ملبا�شر في�شل �لز�مل: 

بدعمهـــا  تتميـــز  �لكويـــت  دولـــة  �إن 

�مل�شتمـــر وتفاعلها مع جميع �لأزمات 

�لتـــي تقع يف دول �لعـــامل �لإ�شالمي، 

�لكويـــت  يف  �خلـــريي  �لعمـــل  و�إن 

"منظم وم�شهود له يف جميع �لهيئات 
و�ملوؤ�ش�شات �لعاملية �لتي ت�شرف على 

هذ� �لعمل �لإن�شاين".

و�أ�شـــاف �لز�مـــل �أن �لأمم �ملتحـــدة 

تعتـــرب �لكويـــت نقطة �رتـــكاز للعمل 

�لإن�شاين �ملقـــدم لالجئني �ل�شوريني 

منذ �ندلع �لأزمـــة �ل�شورية، م�شري� 

ي�شاهـــم يف  �ملنظـــم  �لعمـــل  �أن  �إىل 

مرونة و�شهولة �لتقدمي و�لو�شول �إىل 

�جلهات �مل�شتفيدة منه "وهو ما مييز 

�لعمل �خلريي �لكويتي".

بـــدوره قـــال �ملن�شـــق �لعـــام للجمعية 

�لكويتيـــة لالإغاثـــة جابر �لونـــدة: �إن 

�جلمعية �لكويتية لالإغاثة جمعية نفع 

عام كويتية تعمل على �إغاثة �ملنكوبني 

منـــذ 25 عاما حتـــت م�شمى  �للجنة 

�لكويتيـــة �مل�شرتكـــة لالإغاثة  مبظلة 

من �لهيئة �خلريية �لإ�شالمية �لعاملية 

ومت �إ�شهارهـــا كجمعيـــة نفـــع عام يف 

�شنـــة 2012م، وت�شـــم يف ع�شويتهـــا 

16 هيئـــة وموؤ�ش�شة خريية ونفع عام 
كويتية.

و�أ�شاف: "هناك �أهمية كبرية لتقدمي 

�لدعـــم �لإيجابـــي لإغاثـــة �لالجئني 

�ل�شوريني.. وم�شاركة ح�شرة �شاحب 

�ل�شمـــو �ل�شيخ �شباح �لأحمد �جلابر 

�ل�شبـــاح، حفظه �هلل ورعـــاه، تعك�ص 

وحكومـــة  �أمـــري�  �لكويـــت  �هتمـــام 

و�شعبـــا مب�شانـــدة وم�شاعـــدة �لإخوة 

�لالجئـــني �ل�شوريـــني فيمـــا مـــر بهم 

من كرب وماأ�شـــاة، حيث هبت جميع 

�لأ�شـــر �لكويتية لتقـــدمي �مل�شاعد�ت 

�ل�شوريـــني،  �لالجئـــني  لأ�شقائهـــم 

وموؤمتر �ملنظمات �لدولية هو فر�شة 

ومقابلـــة  �لآر�ء  لدر��شـــة  للتالقـــي 

�لعاملـــني يف �لعمـــل �خلـــريي علـــى 

م�شتـــوى دول �لعامل، و�إبـــر�ز و�إظهار 

�ل�شور �حل�شنـــة للجمعيات �خلريية 

�لكويتيـــة،  �لالربحيـــة  و�ملنظمـــات 

وبيـــان موقفها �مل�شرف جتاه م�شاندة 

�لالجئني �ل�شوريني.

وتابـــع " يهـــدف �لنـــد�ء �ىل بناء 10 
قرى لالجئني �ل�شورين كل قرية ت�شم 

1000 منـــزل مبر�فقهـــا وخدماتهـــا 
�ل�شا�شيـــة مثـــل �مل�شاجـــد و�ملد�ر�ص 

و�ملر�كـــز �لطبيـــة و�ماكـــن �لرتفيـــه 

و�لرتويـــح مع �لبنيـــة �لتحتية �جليدة 

بتكلفـــة �جماليـــة قدرهـــا 40 مليون 

دينـــار كويتـــي بحيـــث يكـــون ن�شيب 

�لقرية 4 مليون دينار وتكلفة �ملنزل 4 

�آلف دينار �شاملة جلمية خدماته.

و�أو�شـــح "�أن مـــن �أبـــرز �حتياجـــات 

�لالجئـــني �ل�شوريني ماأوى يقيهم �شر 

�حلر و�لربد، خ�شو�شا يف ظل �لأيام 

�لقار�شـــة �لربودة، �لتـــي مرت عليهم 

هـــذ� �لعـــام، كذلـــك يحتاجـــون �إىل 

رعايـــة طبية كبـــرية ي�شعب توفريها 

حاليا ب�شبب قلة �ملو�رد �ملالية، حيث 

يعـــاين �أكرثهم مـــن �أمر��ـــص مزمنة 

وجـــروح خطرية من جـــر�ء �حلروب، 

دوري  ب�شـــكل  عالجـــا  ويتطلبـــون 

ومتابعـــة با�شتمـــر�ر.. مـــن هنـــا �أتت 

فكرة "�لقريـــة �لكويتية" بحيث توفر 

لهم كافة �حتياجاتهم ومتطلباتهم.

وقـــال طرحنا �أن يكـــون �ل�شعار "بيت 

من �لكويت" هو �لند�ء �ملوحد بحيث 

ي�شم �جلمعيـــات �لكويتيـــة، ويعك�ص 

�أهمية �ملو�شوع بالن�شبة لهم، ويعطي 

�شورة و��شحة وجلية ملعاناة �لالجئني 

�ل�شوريني.

شراكة خيرية إعالمية
ويف منت�شـــف �شهـــر ينايـــر �أطلقـــت 

�جلمعيـــة �لكويتيـــة لالإغاثـــة حملـــة 

�لنـــد�ء �ملوحـــد بالتعـــاون مـــع وز�رة 

�لإعالم �لكويتية عرب تلفزيون �لكويت 

يوميا، وذلك من خالل ��شت�شافة كبار 

م�شـــوؤويل �لعمل �خلـــريي يف �لكويت 

و�جلمعيات �مل�شاركة.

6.7 ماليـــــــني دولر تربعـــــــات �ليـــــــوم 
�لأول من حملة “�لند�ء �ملوحد”

و�شارك يف فعاليات �ليوم �لأول نخبة 

من كبـــار رجال �لعمل �خلريي، منهم 

رئي�ـــص �لهيئـــة �خلرييـــة �لإ�شالميـــة 

�ملعتـــوق،  عـــادل  �لدكتـــور  �لعامليـــة 

ورئي�ـــص جمل�ـــص �إد�رة جمعية �لنجاة 

�جلا�شـــر،  �شعـــد  �أحمـــد  �خلرييـــة 

ورئي�ص جمعية عبد�هلل �لنوري جمال 

�لنوري، و�لأمني �لعام لالأمانة �لعامة 

للعمـــل �خلريي يف جمعيـــة �لإ�شالح 

�لجتماعي يحيـــى �شليمان �لعقيلي، 

�لكويتيـــة  للجمعيـــة  �لعـــام  و�ملديـــر 

لالإغاثة جابر �لوندة، وجمع كبري من 

�لإعالميني ورجال �لعمل �خلريي.

77ر1 مليـــــــون دولر �أمريكي تربعات 
�ليوم �لثاين

�حلملـــة  جمعـــت  �لثـــاين  �ليـــوم  يف 

�لوطنيـــة )�لنـــد�ء �ملوحـــد( لغاثـــة 

�ل�شعـــب �ل�شوري مبلـــغ 77ر1 مليون 

دولر �أمريكـــي من تربعات �ملح�شنني 

و�أهل �خلري لتبلغ ح�شيلتها �لجمالية 

نحو 881ر7 مليون دولر.

9.4 مليـــــــون دولر �إجمـــــــايل تربعات 
�حلملة يف ثالثة �أيام

و�أعلنت �جلمعيـــة �لكويتية �مل�شرتكة 

لالغاثة يف �ليـــوم �لثالث �أن �إجمايل 

�لتربعات لدعـــم �ل�شعب �ل�شوري يف 

�ليـــام �لثالثة حلملة )�لند�ء �ملوحد( 

بلغـــت 9 ماليـــني و491 �ألفـــا و459 

دولر� �أمريكيا.

10.5 مليـــــــون دولر �إجمايل تربعات 
حملة “�لند�ء �ملوحد”

وبلغـــت ح�شيلة �ليـــوم �لر�بع للحملة 

)1.1 مليـــون دولر( لي�شبح �إجمايل 

�ملبلـــغ )10.5 مليـــون دولر( وبهـــذ� 

تكون �حلملة قـــد �قرتبت من تغطية 

هـــدف  مـــن  �لأوىل  �لقريـــة  تكلفـــة 

�مل�شروع �لذي يطمح يف بناء 10 قرى 

كويتية خريية.

نــداء

ماز�لـــت �جلمعية توجـــه �لند�ء لأهل 

ل�شتكمـــال  معهـــا  للتفاعـــل  �خلـــري 

مهمتها �لتي بد�أتها وتدعو �ملو�طنني 

و�ملقيمني �إىل �لتربع على ح�شاب رقم 

)011010648381( بيـــت �لتمويـــل 

�لكويتي �أوعـــرب �لت�شال على �خلط 

�ل�شاخن للحملة  1808300 .  

ند�ء �لإن�صانية

• »�لند�ء �ملوحد« يطلق �شيحات �لإغاثة عرب تليفزيون �لكويت

• جابر �لونـــدة - مدير عام �جلمعية �لكويتية لالإغاثة

هنــاك  مازالــــت 
9 مــدن بتكلفــة 
90 مليــون دوالر..  
فهل من مبادر؟

»النداء الموحد« أول مشروع خيري 
توحدت من خالله الجمعيات 

الخيرية الكويتية باختالف ألوانها 
وأطيافها
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�لإن�صانيــــــة..

 كلمـــة جميلـــة ور�قيـــة يف حمتو�ها.. 

جتمع ول تفـــرق.. مليئة بالإح�شا�ص.. 

مفعمـــة باحلب.. نعم، قـــد نختلف يف 

�أفكارنـــا و�أ�شكالنـــا و�أعر�قنـــا.. ولكن 

)�لإن�شانيـــة(  �لكلمـــة  هـــذه  جتمعنـــا 

بدمهـــا وحلمها.. يجمعنـــا بها �ل�شعور 

باخلوف.. �جلوع.. حـــر�رة �ل�شيف.. 

عندمـــا يجمـــد �أطر�فنـــا بـــرد �ل�شتاء 

�لقار�ـــص.. نعـــم.. يجمعنـــا �لأمل مـــن 

فقـــد�ن  مـــن  و�لأمل  �لأوطـــان  فـــر�ق 

�لأحبـــاب.. نعـــم قد نختلـــف يف حبنا 

لالألو�ن.. ولكن.. يبقى لون �لدم �أحمر 

منذ �لأزل!!

حقيقـــة �لإعــــالم..

طور �لإن�شان "�لتو��شل" عرب �لع�شور، 

حلاجته �أن يعي�ص هذه �حلياة باأ�شلوب 

�أكـــرث ر�حة، وهذ� �لتو��شل �لفعال من 

خـــالل �لأحـــرف و�لكلمات هـــو �لذي 

ميز �ملجتمعـــات �لإن�شانية عن غريها 

مـــن �لكائنـــات، فلول مـــا تو�شلت �إليه 

�لب�شرية وما وهبها �هلل لها من و�شائل 

للتو��شل و�لت�شال لأ�شبح �لب�شر �أكرث 

ق�شـــوة فيما بينهم.. وملـــا تو�شل �لعلم 

�إىل مـــا نحـــن فيه من تطـــور يف �شتى 

�مليادين.

و�لإعـــالم �حلديث ب�شقيـــه �لف�شائي 

�أنـــو�ع  مـــن  نـــوع  هـــو  و�لإلكـــرتوين، 

�لإن�شـــان،  �بتكرهـــا  �لتـــي  �لتو��شـــل 

و�لـــذي من �ملفرو�ـــص �أن يجعل �لب�شر 

�أكـــرث معرفـــة مبـــا يجـــري حولهم من 

�أحد�ث وكو�رث، فما نر�ه من م�شائب 

حتـــل علـــى �لأطفـــال و�لن�شـــاء وكبار 

�ل�شـــن يف �لعديد من �لـــدول، وخا�شة 

يف �شوريا وميامنار لأمر يفوق �خليال، 

ف�شورة ذلك �لطفل �لذي يبكي جوعا 

مل تـــزل عالقـــة يف ذ�كرتـــي، وجتعلني 

�أت�شـــاءل .. هل �لإن�شانيـــة فقدت من 

هذه �لأر�ص؟!!

ر�أي عـــــام..

ملثل هذه �لق�شة �حلزينة فقط )�لطفل 

�جلائع( ي�شتطيع �لإعالم �أن يجعل منها 

ق�شية ر�أي عام، فتفرد لها �ل�شفحات 

�لأوىل مـــن �ل�شحـــف، وتاأخـــذ حيـــز� 

كبـــري� من ن�شـــر�ت �لأخبـــار �لإذ�عية 

و�لتلفزيونيـــة، لتكـــون يف هرم �لأخبار 

�ملهمة، بهدف �إنقاذ هذ� �لطفل وغريه 

مـــن �لأ�شـــر �لعالقـــة يف �لأمل، وهـــذه 

�شناعة �لإعالم �لتي يجيدها �لإعالم 

�لغربي لتحقيق �أهد�فه ومقا�شده.

جتربــــــة "�لــند�ء �لإن�صاين"..

�أمـــري  �أطلقهـــا �شمـــو  �لتـــي  �ملبـــادرة 

�لبـــالد �ل�شيخ �شبـــاح �لأحمد �جلابر 

�ل�شبـــاح، حفظـــه �هلل ورعـــاه، لإنقاذ 

�إخو�ننا �لالجئـــني يف �شوريا، وحملت 

ر�يتها �جلمعيات و�للجان �خلريية يف 

�لكويت، كانت مـــن �حلمالت �مل�شرقة 

و�لتجـــارب �لناجحـــة، فتكاتف �لعديد 

من �أجهزة �لدولة للم�شاهمة يف حملة 

�إغاثيـــة �إن�شانية لأمـــر م�شرف، فتجد 

منابـــر �مل�شاجـــد حتث �مل�شلـــني على 

تلبية ند�ء �لإغاثة لإخو�ننا يف �شوريا، 

وجتـــد و�شائـــل �لإعـــالن �ملختلفة من 

�إذ�عة وتلفزيـــون و�شحافة، برب�جمها 

و�شفحاتهـــا تبـــني جلمهورهـــا �أهمية 

تلبية نـــد�ء �لإن�شانيـــة، وت�شخري هذه 

�لأجهزة لطاقاتهـــا وكفاء�تها للو�شول 

�إىل �أف�شل �لنتائج.

دعــــــوة.. 

لو�شائـــل �لإعـــالم �ل�شحـــر �لفعال يف 

��شتنها�ـــص همم �لنا�ص كبار� و�شغار�، 

وهذ� ما �أثبتته جتربة "�لند�ء �ملوحد" 

فناأمـــل يف قادم �لأيـــام �أن يتم ت�شكيل 

جهـــاز يف �لدولة يجمع هـــذه �لكوكبة 

من �ملوؤ�ش�شات �لتي قامت باإجناح ند�ء 

�خلري، بحيث تكـــون �أعمالها �إن�شانية 

�إغاثيـــة، ويكـــون �لإعـــالم يف مقدمـــة 

ي�شـــل  ل  "�لنـــد�ء"  كـــون  �أولوياتهـــا،  

بفاعلية �إل به. 

�أن�س �خلليفة / مدير �لتحريـر

زخارف �إعالمية

اإلعالم 
في خدمة اإلنسانية 

أثبتت تجربة 
»النداء الموحد« 
دور اإلعالم في 

استنهاض همم 
الناس لفعل 

الخيرات
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�ملحامي منيف �لعجمي

مدير �لأفرع و�حلج و�لعمرة بلجنة �لتعريف 

بالإ�شالم

طريــق �لهدى

�لليلـــة �شـــوف يكـــون موعـــد “ر�م” مـــع 

�مل�شوؤولـــني يف جلنـــة �لتعريـــف بالإ�شالم 

لإ�شهـــار �إ�شالمـــه، فماذ� بعـــد �أن ي�شهر 

�إ�شالمه؟.. ت�شاوؤلت كثرية تثور يف ذهنه 

وهو ماز�ل غري م�شلم!

�إنهـــا حلظـــات وينف�شـــل �شعوريـــا عـــن 

جمتمعه �لقدمي �لذي عا�ص فيه ع�شر�ت 

�ل�شنـــني، مار�ص خاللها عـــاد�ت وتقاليد 

هـــذ� �ملجتمع غري �مل�شلم، فكيف �شيكون 

يف جمتمعه –�جلديد- �مل�شلم؟.

هـــذه �لأ�شئلـــة وغريها �لكثري تـــر�ود �أي 

�شخ�ص يريد �أن يدخـــل �لإ�شالم، وكثري� 

مـــا �شمعنا هـــذه �لت�شـــاوؤلت منهـــم، بل 

�إننـــا ن�شمع بعد �إ�شالمهـــم ق�ش�شا كثرية 

مملوءة بالعجب و�لغر�ئب.

�إن �مل�شلم �جلديد يبد�أ حياة جديدة غري 

�لتـــي �ألفها على مد�ر عمـــره، وهنا ياأتي 

دور �للجنـــة يف بـــث �لطماأنينـــة يف نف�ص 

�ملهتدي �جلديد، و�لأخـــذ بيده لالنتقال 

بـــه �إىل تلك �حليـــاة بكل �شهولـــة وي�شر، 

�شـــو�ء من ناحية �لعقيـــدة، �أو �ملعامالت، 

�أو �لأخـــالق، �أو غـــري ذلك مـــن �جلو�نب 

�حلياتية لأي �إن�شان.

منذ �للحظة �لأوىل �لتي يدخل فيها غري 

�مل�شلـــم �إىل �لإ�شـــالم تقـــوم �للجنة بدور 

كبـــري جتاهه م�شرت�شـــدة يف ذلك بكتاب 

�هلل عـــز وجل، و�شنـــة ر�شوله ]، وذلك 

تقدير� منها حلدث �لهد�ية نف�شه، فكون 

�لإن�شـــان يتخلى عـــن معتقده �لقدمي �إىل 

ديانـــة جديـــدة لي�ص باحلـــدث �لهني، بل 

يكون �شبيهـــا لزلز�ل يهـــدم بنيانا، ليقام 

مكانه �آخـــر، وتظل لهـــذ� �لزلز�ل تبعات 

تاأتي تباعا.

�إن �لتقديـــر �ل�شخ�شـــي للم�شلم �جلديد 

�أمـــر مطلـــوب، خا�شـــة �إذ� كان �شاحـــب 

مكانـــة يف جمتمعـــه �لقدمي، كمـــا لو �أنه 

يتبـــو�أ من�شبـــا مهمـــا، �أو عاملـــا يف �أحـــد 

�لعلـــوم، �أو �شاحب �شهرة عظيمة، �أو كان 

�شخ�شية روحية لها �شاأن بني قومه..

�إن �ملنهج �لنبوي يف هذ� �خل�شو�ص فريد 

مميز، ينـــزل �لنا�ص منازلهـــم، فالر�شول 

] عندمـــا فتح مكـــة، �أنزل �أبـــا �شفيان 
ر�شي �هلل عنه �ملنزلة �لتي كان عليها بني 

قبيلتـــه، فقـــد كان ر�شـــي �هلل عنه �شيد� 

من �شاد�ت قري�ص، لـــه �ل�شمع و�لطاعة، 

و�ملكانـــة �لرفيعة بني قومـــه، ولذلك قال 

]: “مـــن دخـــل د�ر �أبـــي �شفيـــان، فهو 
�آمن”.

�إن �مل�شلـــم �جلديـــد بحاجة �إىل مثل هذ� 

�لتقديـــر، �أيـــا كان موقعـــه ودرجته، وهنا 

�أتذكر ق�شة �لدكتور عبد�هلل بريار دو�ص 

�أ�شتـــاذ علم �لنف�ص بجامعة كاليفورنيا يف 

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية، وهي من �أكرب 

�جلامعـــات على م�شتـــوى �لعامل، فعندما 

�أ�شلم و�جـــه �شعوبات جمة بعد �إ�شالمه، 

يقـــول عنها: »قبـــل �عتناقي �لإ�شالم كان 

هنـــاك حو�يل 63 �شخ�شـــا حويل، ولكن 

�لآن ل يوجـــد �أحد منهـــم، ولكن �إخو�ين 

�مل�شلمـــون جاءو� يل، و�أكملو� هذ� �لفر�غ 

�لـــذي تركه قومي من حويل، لقد �نتقلت 

�لكرة من مرمى �إىل مرمى«.

فمثـــل هـــوؤلء �لأ�شخا�ـــص علينـــا تاأليف 

قلوبهـــم على �لإ�شالم، خا�شة �أن �أمثالهم 

ل يحتاجـــون �شيئـــا من �أعر��ـــص �لدنيا، 

فهم ذوو مكانة رفيعة.

�إن �إنز�ل �لنا�ـــص منازلهم هو منهج نبوي 

يف �لتعامل مع �لد�خل �إىل �لإ�شالم، فقد 

ورد �أي�شـــا �أنَّ جرير بـــن عبد�هلل �لبجلي 

ــا بُعث �لنبي،  -ر�شـــي �هلل عنـــه- قال: ملَـّ

]، �أتيتُـــه، فقال: »يا جريـــر، لأي �شيء 
جئـــت؟«، قال: جئـــت لأ�شلـــم على يديك 

يا ر�شـــول �هلل، قال: فاألقـــى �إيلَّ ك�شاءه، 

ثم �أقبل علـــى �أ�شحابه، فقال: »�إذ� �أتاكم 

كرمي قوم فاأكرموه«. 

المنهج النبوي 
مع المسلم 

الجديد

“التقدير 
الشخصي”

التقدير الشخصي 
للمسلم الجديد 

أمر مطلوب 
خاصة إذا كان 

صاحب مكانة في 
مجتمعه القديم  
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حتقيق: حممــــود بكر ملف �لعدد

ق�شايـــا �لعمـــل �خلـــريي، وهمومـــه 

و�شبـــل تطويره، وكذلـــك �لدعوة �إىل 

�هلل عـــز وجـــل، وكيف ميكـــن لنا من 

خاللها خدمـــة �ملجتمع؟، و�ل�شتفادة 

منهـــا يف خلق جمتمع قوي متما�شك، 

يلتزم منهج �هلل عـــز وجل �ملتمثل يف 

�لقر�آن �لكرمي و�ل�شنة �لنبوية، وكذلك 

�لتعريف بالإ�شالم، و�لأ�شاليب �ملثلى 

يف دعوة غـــري �مل�شلمـــني، و�لن�شائح 

�لتي ينبغي على �لدعاة �لنتباه �إليها 

خـــالل م�شريتهـــم �لدعويـــة، و�أخري� 

�لتطـــوع، وحتفيـــز �ل�شبـــاب �لكويتي 

على �لندماج يف �لأعمال �خلريية.

كل تلـــك �لق�شايـــا و�لهمـــوم ي�شاركنا 

فيها �أبناء �ل�شيخ فهد �ملالك �ل�شلمان 

�ل�شباح طيـــب �هلل ثر�ه، �لذين كانت 

لهـــم �شـــولت وجـــولت حـــول هـــذه 

�ملو��شيع وغريها مما يهم كل �شخ�ص 

يعي�ص على ثرى هذه �لأر�ص �لطيبة.

�إنـــه حتقيـــق فريد من نوعـــه.. حيث 

قام وفد من جلنة �لتعريف بالإ�شالم 

ممثال يف مديـــر �لأفرع ومدير �حلج 

و�لعمـــرة �ملحامـــي منيـــف عبـــد �هلل 

�لعجمـــي، و�شكرتـــري حتريـــر جملـــة 

�لب�شـــرى بزيارة لديو�نية �أبناء �ل�شيخ 

فهد �ملالـــك �ل�شلمـــان �ل�شباح طيب 

�هلل ثـــر�ه، وكان يف ��شتقبـــال �لوفـــد 

�ل�شيخ �أمري �آل فهـــد �ملالك �ل�شلمان 

�ل�شبـــاح، و�ل�شيـــخ مبـــارك �آل فهـــد 

�ملالـــك �ل�شلمان �ل�شباح و�ل�شيخ منر 

�آل فهـــد �ملالـــك �ل�شلمـــان �ل�شبـــاح، 

و�ل�شيخ حمد �آل فهد �ملالك �ل�شلمان 

�ل�شباح، و�ل�شيخ مالك �آل فهد �ملالك 

�ل�شلمان �ل�شباح، و�ل�شيخ �شلطان �آل 

فهد �ملالـــك �ل�شلمان �ل�شباح.. فاإىل 

ما جاء يف �للقاء:

�لعمل �خلريي يف �لكويت

بد�ية يحدثنا �ل�شيخ �أمري، �أحد �أبناء 

�ل�شيـــخ فهد �ملالك �شلمـــان �ل�شباح، 

رحمـــه �هلل تعاىل، ويعمـــل بالأعمال 

�حلرة، و�أحد �أفر�د �لأ�شرة �حلاكمة، 

قائـــال: لقد ورثنا من �أجد�دنا �أعمال 

�خلـــري منذ �أن كانـــو� ينقلون "�لتمر" 

مـــن �لب�شـــرة بالعـــر�ق �إىل �لكويت، 

فكانـــو� يح�شبـــون وهـــم يف طريقهم 

�إىل �لكويت كيـــف �شيقومون بتوزيعه 

على �أهلهـــا؟، بل �إنهم يف ذلك �لوقت 

كانو� يزكون بالتمر باعتباره من �ملو�د 

�لغذ�ئية �لرئي�شية.

و�ل�شيـــخ فهد �ملالـــك �شلمان �ل�شباح 

رحمه �هلل كان له �أيـــاٍد بي�شاء د�خل 

وخارج �لكويت، وهذ� ما ر�أيته بعيني 

يف خـــارج �لكويـــت عندما كنـــت بقرب�ص 

و�شوريـــا وم�شر.. وحتـــى يف منطقة تقع 

علـــى �حلدود �مل�شريـــة �ل�شود�نية، حيث 

قام هناك ببناء م�شجد يف هذه �ملنطقة.

لقد علمني �أنه ل يوجد �شيء مينعك 

عـــن عمـــل �خلـــري، فـــاإذ� مل ت�شتطع 

مبال فبكلمة، فـــاإن مل ت�شتطع بكلمة 

فبعمـــل، فعمـــل �خلـــري �شـــيء �شهل، 

العمل الخيري.. قضايا وهموم.. 
في بيت آل الصباح الكرام

كل مـــا عليك �أن تنـــوي عمله ثم تقوم 

باأد�ئـــه، وتعلمنـــا �أي�شـــا �أن ل نذكـــر 

�شيئـــا عن عمل �خلري �لذي نقوم به، 

و�أن نقـــول "فاعل خري"، بل �إن بع�ص 

�مل�شاجـــد كان يقـــوم �لو�لد برتميمها 

با�شم �أ�شحابها.

�أنعم �هلل عز وجل على �لكويت –هذ� 

�لبلـــد �ل�شغـــري- بني �لـــدول �لكبرية 

بـــاأن �أعمـــال �خلـــري �لتـــي تقـــوم بها 

–رمبـــا- تغطـــي �أعمـــال دول كبرية، 
ور�أينـــا ثمرة ذلك يف فرتة �لغزو، فما 

قمنا به من �أعمال خريية قبل �لغزو، 

وجدنا �أثرها بعد �لغزو، فما يقوم به 

�لأجد�د ن�شت�شعـــره �لآن بيننا، فاأهل 

�لكويت لهم �أيادي بي�شاء يف كل بقاع 

�لأر�ـــص، و�شوف جتد هنـــا �أو هناك 

يد� �شاهمـــت يف زرع عمل خريي يف 

هذه �لدولة، �أو تلك.

نحن نتمنـــى �أن ي�شل �لعمل �خلريي 

�لكويتـــي بال�شورة �لتـــي نتوقعها �إىل 

�جلهة �لتي نتربع �إليها، فنحن نر�شل 

�مل�شاعـــد�ت �إىل �إخو�ننـــا يف �شوريا، 

ونرجو �أن ت�شل �إليهم كما �أر�شلنا لهم.

ويوؤكد �ل�شيخ "�أمري" على �أن �ل�شباب 

�لكويتـــي �لآن يختلـــف عـــن �ل�شباب 

�لذي كان موجود� قبل ع�شرين عاما، 

فقدميا كنت ترى هـــوؤلء �ل�شباب يف 

ملعـــب كرة قـــدم، �أو مدر�شـــة، وغري 

�ل�شبـــاب  �لآن  �لأماكـــن،  مـــن  ذلـــك 

�لكويتي موجود على قنو�ت �لتو��شل 

�لجتماعـــي، فاأنا �أرى �أننـــا باإمكاننا 

�أن نتو��شـــل مـــع �أكـــرب �شريحـــة من 

�ل�شباب �لكويتي عـــرب تلك �لقنو�ت، 

ونطلعهـــم علـــى �أثر �لعمـــل �خلريي 

علـــى �لآخريـــن، فهو يحـــول �لدمعة 

�إىل ب�شمـــة، و�لإن�شـــان �ملنكـــوب �إىل 

�شخ�ص �شعيـــد، فرمبا هـــذ� �لدينار 

ل ي�شـــاوي �شيئا عند �ل�شخ�ص، ولكن 

عند �لأ�شخا�ص �ملتربع لهم هو �شيء 

مفرح، فـــاإذ� ما ��شتطعنـــا �أن نو�شل 

تلـــك �ل�شـــورة �إىل �ل�شبـــاب، فاإننـــا 

ن�شتطيـــع يف ذلك �حلـــني �أن نرغبهم 

يف �لن�شمـــام و�لندمـــاج يف �لعمـــل 

�خلريي.

لقد كنت يف زيارة لـ"قرب�ص" يف �إحدى 

�ل�شنـــو�ت، وذلـــك بعـــد وفـــاة و�لدي 

رحمه �هلل، وكنـــت �أ�شلي �جلمعة يف 

�أحد �مل�شاجد هناك، و�أخربت �لقائم 

على �مل�شجـــد باأنني �أود �مل�شاهمة يف 

ترميـــم �مل�شجد، فاأخربين بـــاأن �أحد 

�لأ�شخا�ـــص �لكويتيني قام بعمل هذ� 

�لأمـــر قبل خم�ص ع�شـــرة �أو ع�شرين 

�شنة، وهذ� �ل�شخ�ص مل نتعرف عليه، 

وكتـــب لهـــم مبلـــغ �لرتميـــم، ووقعت 

با�شمـــي، فقال يل: �أخـــربك �شدًقا؟ 

و�لدك هـــو من رمم �مل�شجد قبل 20 

عاما.. وهذ� �ل�شيء كان حدثا �شعيد� 

بالن�شبة يل، فمهما م�شى من �لوقت 

فعمل �خلري ل ين�شى.

تطويـــــــر �لعمــــل �خليـــــري

ويرى �ل�شيخ "�أمري" �أن �لطريقة �لتي 

يقـــدم بهـــا �لعمل �خلـــريي �شو�ء من 

�لناحيـــة �لفوتوغر�فيـــة –�ل�شورة-، 

�أو �ملرئيـــة يجـــب تغيريهـــا، فقـــد �آن 

�لأو�ن �أن تكـــون هناك قناة تلفزيونية 

�أو جهـــة �إعالمية تقـــوم بعمل ر�شالة 

ت�شويرية لالأحـــد�ث �لتي حتتاج �إىل 

ل �لر�شالة  �أعمال خريية، بحيث تُو�شِ

ب�شـــكل �شحيـــح للمتربعـــني، وت�شل 

�ملعلومة –�أي�شـــا- ب�شكلها �ل�شحيح، 

فال�شورة د�ئما ما يغلب عليها �لز�وية 

�ل�شحيحة يف �لت�شوير، ولذلك ينبغي 

علينـــا �ل�شتفـــادة مـــن �لتكنولوجيـــا 

�حلديثـــة يف تو�شيـــل �ملعلومة ب�شكل 

�شحيح، �شـــو�ء فوتوغر�فيا �أو مرئيا، 

ومن ثـــم ن�شرها على مو�قع �لتو��شل 

�لجتماعـــي، فت�شـــل �لر�شالة ب�شكل 

و��شح، وتوؤثر يف �لآخرين. 

وي�شـــف �ل�شيخ مبارك �آل فهد �ملالك 

�ل�شلمان �ل�شباح �لعمل �خلريي باأنه 

جـــزء من مكونات �لديـــن �لإ�شالمي، 

فنجـــد �لتناف�ـــص بـــني �مل�شلمـــني يف 

�لقيام بالأعمـــال �خلريية �لتي تتنوع 

يف �ملجتمعـــات بدء� من �إماطة �لأذى 

• �ل�شيخ مبارك �آل فهد �ملالك �ل�شلمان �ل�شباح• �ل�شيخ �أمري �آل فهد �ملالك �ل�شلمان �ل�شباح

أعمال الخير التي 
تقـوم بها دولة 
الكويت تغطي 
أعمــال خيريـــة 

لـدول كبيـرة
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ملف �لعدد

عـــن �لطريـــق، و�إر�شـــاد �لنا�ـــص �إىل 

�لطريـــق �ل�شحيـــح، وتقـــدمي �لعـــون 

و�مل�شاعـــدة للمحتاجـــني و�ل�شعفـــاء، 

و�إغاثـــة �مللهـــوف، و�إطعـــام �لطعام.. 

وغري ذلك من �لأعمال �خلريية �لتي 

ل �شبيل �إىل ح�شرها.

و�لقيـــام بالعمل �خلـــريي جزء �أ�شيل 

من مكونات �ملجتمـــع �لكويتي، حيث 

تقـــوم �لدولـــة و�ملو�طنـــون و�ملقيمون 

بجهـــود جبـــارة يف خمتلـــف جمالت 

�لعمـــل �خلريي، فـــال توجد دولة من 

دول �لعـــامل �إل وكانت للكويت و�أهلها 

ب�شمة من ب�شمات �لعمل �خلريي بها، 

بل �إن �أهل �لكويت ي�شابقون �جلهات 

�خل�شو�ـــص،  هـــذ�  يف  �حلكوميـــة 

ويعملون على تقدمي �مل�شاعد�ت لكل 

حمتاج يف خمتلف بقاع �لعامل.

وتقدم تلك �مل�شاعـــد�ت بغ�ص �لنظر 

عن �لعرق �أو �جلن�ص �أو �لدين، فالكل 

يقدم تلك �مل�شاعد�ت باعتبارها عمال 

�إن�شانيـــا حم�شـــا، ولذلك جند خالل 

�لفـــرتة �ملا�شيـــة �أن �لكويـــت �نتقلت 

بالعمـــل �خلريي �إىل م�شـــاف �لدول 

��شت�شافـــت  فالكويـــت  �لكـــربى، 

�لقمة �لإفريقيـــة �لأخرية على 

�أر�شهـــا �لآ�شيويـــة، بـــل �إنها 

طرحت �مل�شاريع �لإعمارية 

لكافـــة دول �لقارة، �شو�ء 

كانت �ل�شقيقـــة �لعربية 

�أو غـــري �لعربيـــــــــــــــة، 

�ل�شيخ  وكرمت خاللها 

�ل�شميط  عبد�لرحمن 

بو�شفـــه ر�ئـــد �لعمـــل 

�خلـــريي يف �لقـــارة �لإفريقيـــة، كما 

�حت�شنت �لكويـــت موؤمتري �ملانحني 

ل�شوريـــا، �لأول و�لثـــاين، بل �إن �شمو 

�لأمري قـــدم لالإخوة يف �شوريا ن�شف 

ودعـــا  عاجلـــة،  م�شاعـــد�ت  مليـــار 

�أهـــل �لكويت و�ملقيمـــني �إىل �ملبادرة 

و�مل�شاهمة يف �إغاثة �إخو�نهم.

وي�شيف: لقد كانت �لكويت وماز�لت 

بـــكل  �خلـــريي  �لعمـــل  يف  �شباقـــة 

م�شتوياتـــه، وهذ� عمـــل متو�رث، ول 

ن�شتغرب هنا ما قاله �أمني عام �لأمم 

�ملتحـــدة بان كي مـــون عن �شمو �أمري 

�لبالد �ل�شيخ �شبـــاح �لأحمد �جلابر 

�ل�شباح حفظه �هلل ورعاه باإنه “زعيم 

�لإن�شانية”.

"�لكويت" معروفه كو�جهة خريية 
�أما �ل�شيخ منر فهـــد �ملالك �ل�شباح، 

�ملاليـــة  لل�شـــوؤون  �مل�شاعـــد  �لوكيـــل 

و�لإد�رية لـــوز�رة �لتجارة و�ل�شناعة، 

فـــريى �أن �لعمـــل �خلريي هـــو عمل 

يغطـــي جميـــع مناطق �لكويـــت، و�أن 

�لغـــزو  �لكويـــت مـــن حالـــة  خـــروج 

�لعر�قي كان من �أ�شبابه �أعمال �خلري 

�لتـــي كانـــت تقـــوم بها حكومـــة دولة 

�لكويت، و�شعبها يف كثري من �لبلد�ن، 

بل �إن كثري� من دول �لعامل وقفت مع 

�لكويت ب�شبب مو�قفها �خلريية.

ابُق  ومعـــروف عن دولـــة �لكويـــت تمَ�شمَ

�أهلهـــا على �لقيـــام باأعمـــال �خلري، 

منـــذ �أن كانت فقرية، فـــكان �لأغنياء 

يعطفـــون على �لفقـــر�ء، وكان هناك 

تعـــاون يف �أعمـــال �خلـــري، و�لأجيال 

تعلمـــت �أن تعمـــل "�خلـــري" حتى ولو 

كان قليال، و�للجان �خلريية �لكويتية 

موجـــودة يف كل بقعة من بقاع �لعامل، 

متد يد �خلري و�مل�شاعد�ت لالآخرين، 

وكثـــري ممن ن�شاعدهم يف تلك �لدول 

ل يعرفـــون موقع دولة �لكويت، ولكن 

��شـــم "�لكويت" معـــروف يف �خلارج 

كو�جهة خريية قل مثيلها يف �لعامل.

وبف�شـــل �هلل عـــز وجـــل فـــاإن �لعمل 

�خلـــريي د�خل �لكويت ل تو�جهه �أي 

�شعوبـــات، فهذ� �لعمـــل ت�شرف عليه 

وز�رة �ل�شـــوؤون �لجتماعيـــة و�لعمل، 

وت�شعـــى �إىل �إخر�جه يف �شكل منظم 

ومدرو�ـــص، ب�شـــكل علمـــي، بحيث ل 

ي�شتغـــل مـــن جانـــب �جلهـــات �لتـــي 

ل متار�ـــص �لعمـــل �خلـــريي بطريقة 

و��شحـــة، ولذلـــك �أينما ذهبت يف �أي 

منطقـــة مـــن مناطـــق �لكويت وجدت 

فرعا مـــن �أفرع �للجـــان �ملختلفة، �أو 

مركز� ل�شتقبال �ل�شدقات و�لزكو�ت، 

وهـــذه �ملر�كـــز و�للجـــان بف�شل �هلل 

تعاىل يف كل �شنة يف حالة �زدياد.

و�أعمالنـــا �خلرييـــة يف دولـــة �لكويت 

معروفة ب�شفافيتها، ولذلك �إذ� دخلت 

�أي جلنـــة �شوف جتد �لـ"برو�شور�ت" 

وتتميـــز  باأعمالهـــا،  تعـــرف  �لتـــي 

بالو�شوح، علما باأن �لرقابة �ملوجودة 

على �للجان �خلرييـــة ت�شاعدنا على 

زيادة �لثقة، و�أحـــد �لزمالء يف وز�رة 

�ل�شـــوؤون قال يل: منـــذ زيادة �لرقابة 

علـــى �للجـــان و�ملوؤ�ش�شـــات �خلريية، 

ز�دت ن�شبـــة �لتربعـــات يف �لكويـــت، 

فهـــذ� يـــدل علـــى �أن �لرقابـــة �شيء 

�إيجابي، ولي�ص �شيئا �شلبيا.

وي�شيـــد �ل�شيخ حمـــد �آل فهد �ملالك 

�ل�شلمـــان �ل�شبـــاح �لعمـــل �خلـــريي 

�لكويتي باأنـــه نا�شع �لبيا�ص، ي�شرف 

كل مو�طـــن علـــى �أر�ـــص هـــذ� �لبلد 

�لطيب، و�ل�شعب �لكويتي يتميز بحبه 

لعمل �خلـــري، وتتو�رثه �لأجيال، جيل 

ور�ء جيـــل، ونحـــن نقـــوم بغر�ص هذ� 

�لعمل يف نفو�ص �أبنائنا، لأنه �ل�شمانة 

و�حل�شـــن لهذ� �لبلد �ملبارك، فهو يف 

نفو�ص �أبنـــاء �لبلد قدمي قدم حياتهم 

على �أر�شهم �لطيبة.

ولقـــد خطـــت �لكويت مر�حـــل كبرية 

يف �لعمـــل �خلـــريي، فلم يعـــد عماًل 

�هلل  بف�شـــل  فالكويـــت  تقليديًّـــا.. 

عـــز وجـــل قامـــت باإن�شـــاء عديد من 

�ملتخ�ش�شـــة  و�لكليـــات  �جلامعـــات 

يف �خلـــارج، ودعمتها بـــكل �لو�شائل 

و�لطاقـــات لتـــوؤدي خدمـــة ح�شارية 

غري م�شبوقة يف �لعمل �خلريي.

توجـــد  ل  وجـــل  عـــز  �هلل  وبف�شـــل 

�شعوبـــات تعيـــق �لعمل �خلـــريي، بل 

بالعك�ـــص، جند كل �لدعـــم و�مل�شاندة 

مـــن �لأ�شـــرة �حلاكمة وعلـــى ر�أ�شهم 

�شمو �أمري �لبالد، حفظه �هلل ورعاه، 

ومـــا رعايتـــه ملوؤمتر �ملانحـــني �لثاين 

�إل جـــزء مـــن دور �لكويـــت يف هـــذ� 

�ل�شدد.

�لدعوة �إىل �هلل عز وجل

ومـــن ناحيته قال �ل�شيخ �شلطان فهد 

�ملالك �ل�شباح، �شاب عمره 27 عاما، 

حا�شـــل على �شهـــادة ماج�شتري �إد�رة 

�أعمال، ويعمل بـــوز�رة �لدفاع -�إد�رة 

�لعـــالج باخلارج-: �إننـــي �شعيد جد� 

بعملـــي، لأنه �شـــيء �إن�شـــاين قبل �أن 

يكون وظيفة، فعملنـــا به �شقان، �شق 

�أجر مري�ص، و�أجر عمل.

ويكمـــل: �للجان �خلرييـــة تقوم بدور 

حيوي د�خل �ملجتمع، �شو�ء بني �لأفر�د 

�أو بينها وبني �لهيئات �ملوجودة د�خل 

�ملجتمع، فهما "�حلبل" �لذي يو�شلنا 

�إىل �ملحتاجـــني للم�شاعد�ت، بل �إننا 

مـــن خاللهـــم نتعـــرف علـــى �لأماكن 

�ملنكوبـــة و�لفقـــرية يف خمتلف بلد�ن 

�لعـــامل، وحتتـــاج �إىل �مل�شاعد�ت، �أو 

حتتاج �إىل �لقيام بالأعمال �خلريية، 

مثل بناء �مل�شاجد و�ملد�ر�ص و�ملعاهد 

ودور �لعلـــم �ملختلفـــة، وكذلـــك حفر 

�لآبـــار، وغـــري ذلـــك مـــن �مل�شاريـــع 

�خلرييـــة، �شـــو�ء د�خـــل �لكويـــت �أو 

خارجها.

ويـــرى �أن �لدعـــوة �إىل �هلل عـــز وجل 

مي�شـــرة، و�لدليل علـــى ذلك �أننا نرى 

�لنا�ـــص من خمتلـــف �لديانات تدخل 

يف �لإ�شـــالم، وقـــد يكـــون �ل�شبب يف 

دخولهم �شماع �شوت �لأذ�ن، �أو �شماع 

�لقر�آن �لكرمي، وكذلك �لفر�ئ�ص، كل 

ذلـــك وغريه يجـــذب غـــري �مل�شلمني 

�إىل �لإ�شـــالم، وكلمـــا كانـــت �لو�شيلة 

�لدعوية مب�شطـــة كان �لطريق �شهال 

ومعبـــد� لغـــري �مل�شلـــم للدخـــول يف 

�لإ�شالم.

ومـــن ناحية �أخرى يقول �ل�شيخ مالك 

فهد �ملالـــك �ل�شباح –رجل �أعمال-: 

يجب تفعيل �لعمل �لدعوي، بحيث يتم 

توجيهه �إىل �شريحة �ل�شباب، فن�شبة 

كبـــرية من �ل�شبـــاب يتعلم يف مد�ر�ص 

�أجنبيـــة، وبالتايل فـــاإن م�شتوى تعليم 

�للغـــة �لعربيـــة و�لرتبيـــة �لإ�شالمية 

يكون �شعيفا، مما ي�شاهم يف حدوث 

فجوة بني هذ� �ل�شبـــاب ودينه، وهنا 

يقع علينـــا دور مهم يف تعريف هوؤلء 

�ل�شباب بدينهم.

يجـــب تب�شيط �لأ�شلوب �لدعوي عند 

خماطبة �ل�شبـــاب، و�بتكار �لأ�شاليب 

�لتـــي حتافـــظ علـــى �ل�شبـــاب وتقيه 

خـــالل  مـــن  �لأخطـــاء،  يف  �لوقـــوع 

�مل�شاريـــع �ملبتكـــرة �لتـــي تاأخـــذ بيد 

�ل�شباب �إىل �لطريـــق �مل�شتقيم، بدل 

من �ل�شري يف �لطريق �خلطاأ.

�أثر �لدعوة يف �ملجتمع

ويكمـــل �ل�شيـــخ مالك: ثمـــار �لدعوة 

�إىل �هلل عـــز وجـــل م�شاهـــدة يف كل 

جو�نب �ملجتمـــع، فعندما يحني وقت 

�ل�شـــالة جتـــد �أن �لنا�ـــص حتـــى ولو 

كانـــو� يت�شوقون، يرتكـــون ما هم فيه 

ويتوجهـــون لل�شـــالة، وجنـــد �أماكـــن 

ول  �لأ�شـــو�ق ممتلئـــة،  يف  �ل�شـــالة 

خطت الكويت مراحل كبيرة في 
ا  العمل الخيري، فلم يعد عمًلا تقليديَّ
حيث قامت ببناء الجامعات والكليات 
المتخصصة في الخارج

يجب تبسيط 
األسلوب الدعوي 
وابتكار األساليب 

التي تحافظ على 
الشباب وتقيه 

األخطاء كثير ممن نساعدهم ال يعرفون 
موقع دولة الكويت ولكن اسم 

"الكويت" معروف في الخارج كواجهة 
خيرية قل مثيلها في العالم

• �ل�شيخ منر �آل فهد �ملالك �ل�شلمان �ل�شباح

• �ل�شيخ حمد �آل فهد �ملالك �ل�شلمان �ل�شباح
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ملف �لعدد

جند مكانا بها، وكذلك �لتي�شري على 

�لنا�ص يفتـــح �لأبو�ب �أمـــام ��شتقامة 

�لأفـــر�د، و�لعـــودة �إىل �هلل عز وجل 

عند �خلطاأ �أو �لزلل.

كذلك يجـــب �ل�شتفادة من �لطاقات 

�ل�شبابيـــة، �شـــو�ء يف �أعمـــال فنية �أو 

ممار�شـــة �لريا�شـــة، و�لتو��شـــل مـــع 

�ل�شباب من خالل �لو�شائل �ملختلفة.

فـــاإذ� ما قمنا بذلك ي�شتطيع �ل�شباب 

�أن يبدع، �شو�ء يف �مل�شرح �أو �لريا�شة 

�أو غـــري ذلك مـــن �لأن�شطة.. ويخرج 

�أف�شـــل ما عنده يف جمال �لدعوة، �أو 

يف جمال �لعمل �خلريي ب�شكل عام.

جلنـــــة �لتعريـــــــف بالإ�صــــالم

�أمـــري عـــن �للجنـــة:  يقـــول �ل�شيـــخ 

"�حلمـــد هلل.. ل مي�شـــي �أ�شبـــوع �إل 

ونقـــر�أ عـــن �للجنـــة �أخبـــار� ممتازة، 

�شـــو�ء يف دعوة �جلاليات �مل�شلمة، �أو 

دعـــوة غري �مل�شلمـــني، وكذلك �أعد�د 

�لأ�شخا�ـــص �لذين يدخلـــون �لإ�شالم 

ب�شبـــب �لأعمال و�لأن�شطة �لتي تقوم 

بهـــا �للجنـــة، ولكننـــي �أطلـــب �أي�شـــا 

جانب �لتطوير يف �لإعالم، و�لتعريف 

بالإ�شـــالم، مبا يتنا�شب مـــع �ل�شباب 

و�لتحدي �لإعالمي �ملوجود يف �ملجتمع، 

بحيث ن�شل �إىل �شريحة �أكرب".

ونريـــد �أن نو�شـــح هنـــا �أمـــر� مهما، 

وهو �أن �مل�شلم �إذ� ما �لتزم بالأخالق 

�لإ�شالمية ف�شيبهر �لنا�ص بالإ�شالم.

ويكمـــل: هنـــا �أنا�شـــد �إخـــو�ين �لدعاة 

بالقـــول: �أنتـــم �لقـــدوة، وعليكـــم ن�شر 

�لدعـــوة �إىل �هلل بعيـــد� عـــن �أي �شيء 

�شخ�شي، ننظر �إىل �لإ�شالم بعيد� عن 

�أي مغـــالة �أو تطرف، بل بعني و�شطية، 

فلكي نـــوؤدي �لر�شالة ب�شكل عاملي لبد 

من �لقيام بها وفق منهج و�شطي يذوب 

معه �أي �جتاهات �أو تع�شب �أو ت�شدد.

ن�شاأل �هلل عز وجل �أن نكون من خد�م 

هـــذ� �لدين، ودعاتـــه، و�أن يجعل �هلل 

عـــز وجل لنا حظا يف دخول �لآخرين 

لالإ�شالم على �أيدينا مثلكم.

ويقـــول �ل�شيـــخ مبارك عـــن �للجنة : 

�لتعريف بالإ�شـــالم تقوم بجهود غري 

عادية يف �شبيل تقدمي خدمات دعوية 

و�إن�شانية وجمتمعية �شو�ء للم�شلمني 

�أو غري �مل�شلمني، فاأن�شطتها �لدعوية 

بادية للعيـــان من �جلهر�ء �شمال �إىل 

�لوفـــرة جنوبـــا، وبف�شـــل �هلل توؤتـــي 

ثمارهـــا �شنويا من خـــالل ما ن�شمعه 

�آلف   4 تخطـــت  �إح�شـــاء�ت  مـــن 

�شخ�ص يدخلون �لإ�شالم �شنويا، وما 

كان ذلك ليتحقق لول �أن هذه �للجنة 

�ملباركـــة ت�شري وفق منهـــج نبوي كرمي، 

ممتثلة يف ذلـــك قوله تعاىل: {�ْدُع �إِىلمَ 

نمَِة  �شمَ ِة �حْلمَ مَْوِعظمَ �مْل ِة ومَ ْكممَ ِبّكمَ ِباحْلِ ِبيِل رمَ �شمَ

ُن..}. ْح�شمَ
مَ
اِدلُْهْم ِبالمَِّتي ِهيمَ �أ ومَجمَ

ونحـــن نقـــول للقائمـــني علـــى جلنة 

�هلل  جز�كـــم  بالإ�شـــالم:  �لتعريـــف 

خـــري�.. �إن ما تقومـــون به من �أعمال 

و�أن�شطة هي �أعمال غري م�شبوقة يف 

جمال �لتعريف بالإ�شـــالم، �أو خدمة 

�جلاليات �إن�شانيا و�جتماعيا.

يجـــب �لهتمـــام بال�شبـــاب �لكويتي، 

ودجمه يف �لعمل �خلريي، فاملجتمعات 

�حلديثـــة تنمـــو وتنه�ـــص مـــن خالل 

هـــذ� �لعمل، فاحلكومـــة مبفردها ل 

ت�شتطيـــع �لقيـــام بتلبيـــة �حتياجـــات 

�ملجتمـــع، وبالتـــايل فهناك جزء كبري 

يعتمـــد فيـــه علـــى م�شاركـــة �أبنائـــه، 

و�ل�شبـــاب �أكـــرث �لفئـــات ��شتعـــد�د� 

خلو�ـــص هذ� �لغمـــار، فالنف�ص �إن مل 

ت�شغلها بالطاعـــة، �شغلتك باملع�شية، 

ول توجد �أعمال كلها طاعة ومر�شاة 

هلل عـــز وجـــل مثـــل عمـــل �خلري�ت 

باأ�شكالها كافة.

وهنا يجب �لتنويه �إىل تنويع �لأ�شاليب 

�لتي من خاللها ن�شجع �ل�شباب على 

�لعمل �خلـــريي، وتطوير �لأفكار مبا 

يتما�شـــى مع �لتطـــور �ل�شريع للحياة 

د�خل �ملجتمعـــات، و�بتـــكار م�شاريع 

تتنا�شب مـــع فئة �ل�شباب، و�إل �شوف 

نو�جـــه م�شكلـــة عـــزوف �ل�شباب عن 

�مل�شاركة يف �لعمل �خلريي.

�أكرث من 4 �آلف مهتٍد

�أمـــا �ل�شيخ "منر" فيتحدث عن جلنة 

�لتعريـــف بالإ�شـــالم قائـــال: �للجنـــة 

من �للجـــان �مل�شهود لهـــا د�خل دولة 

�لكويـــت، لهـــا �شمعـــة طيبـــة وتاريخ 

قـــدمي، لهـــا �أعمـــال خرييـــة كثـــرية 

تقوم بهـــا، ودخول �أكرث مـــن 4 �آلف 

�شخ�ـــص لالإ�شـــالم يف �لعـــام �ملا�شي 

يـــدل علـــى �أن �لإ�شالم ديـــن ت�شامح 

وديـــن ر�أفة، وديـــن تعـــاون، وهذ� ما 

يحثنا عليه ديننا، فاأ�شحاب �لديانات 

�لأخرى عندما يـــرون �شماحة �لدين 

�لإ�شالمـــي، وتكافلـــه مـــع �لآخرين، 

و�هتمامه بالإن�شان، �شو�ء كان م�شلما 

�أو غري م�شلم، فالـــكل �شو��شية ولهم 

حقوق وعليهم و�جبات، فهذ� بال�شك 

ي�شجعهـــم علـــى �لدخـــول يف �لديـــن 

�لإ�شالمـــي و�عتناقـــه، و�لإح�شاء�ت 

تبـــني �أن �لديـــن �لإ�شالمـــي ينت�شـــر 

ب�شـــكل �شريع يف جميـــع دول �لعامل، 

و�لدليـــل على ذلـــك �أنه بعـــد �شدور 

�لفيلـــم �مل�شـــيء للر�شـــول ] ز�دت 

ن�شبـــة �لد�خلـــني يف �لإ�شـــالم، وهذ� 

�ل�شيء مل يكـــن متوقعا للذين �نتجو� 

هذ� �لفيلم، فاهلل �شبحانه وتعاىل هو 

�حلامـــي و�حلافظ لهـــذ� �لدين، قال 

نَّا لمَُه  �إِ ْكرمَ ومَ لْنمَا �لِذّ تعـــاىل: {�إنَّا نمَْحُن نمَزَّ

.{ اِفُظونمَ مَ حلمَ

ونقـــول لدعـــاة �لتعريـــف بالإ�شالم: 

جز�كـــم �هلل خـــري�، وكـــرث �هلل مـــن 

�أمثالكم، ولقـــد و�شعتم على عاتقكم 

ن�شـــر هـــذ� �لديـــن، ولكـــم �جلـــز�ء 

وكل  و�لآخـــرة،  �لدنيـــا  يف  �لعظيـــم 

�ل�شكـــر و�لتقدير علـــى �جلهود �لتي 

يبذلونها.

�صر�كــــــة جمتمعيــــة

�أمتنـــى �أن تاأخـــذ �للجـــان يف �لكويت 

عامـــال �آخـــر بجانـــب ن�شـــر �لإ�شالم 

جيـــل  ن�شـــاأة  وهـــو  بـــه،  و�لتعريـــف 

مـــن �ل�شبـــاب �لو�عـــي �لـــذي يهتـــم 

باأخالقيـــات �ملجتمـــع، فنحن نرى �أن 

عدد� كبـــري� من �ل�شباب �جنرف عن 

�لأخالقيات �لإ�شالمية، ونحث جميع 

�للجـــان وعلى ر�أ�شهـــا جلنة �لتعريف 

بالإ�شـــالم، بـــاأن تقوم بـــدور تدريبي، 

تهذيبـــي، ثقـــايف، تن�شره عـــن طريق 

�ملد�ر�ص، �أو �جلمعيـــات �خلريية، �أو 

�لأندية.. فال�شبـــاب لبد �أن يكون له 

دور مهم يف عملية �لتفاعل مع �ملجتمع 

من خـــالل �لأن�شطة و�لفعاليات �لتي 

تقوم بها تلك �جلهات �ل�شابقة.

نحـــن نقـــول �إن �للجـــان �خلريية �إذ� 

��شتطاعت �لقيـــام بدورها يف تن�شئة 

جيـــل �شالح ف�شوف حت�شدون �لثمار 

كلجان خريية يف �مل�شتقبل، فال�شباب 

يف هذه �للحظة �شوف يكون �لو�جهة 

�حل�شارية لالإ�شالم، ويتجهون للعمل 

مع �للجان �خلريية، �شو�ء بالتربع، �أو 

�لدعوة.

وعلـــى �للجـــان �خلرييـــة �أن تفكر يف 

تطويـــر دورها د�خـــل �ملجتمع، وذلك 

بتخ�شي�ـــص جزء من �لتربعات د�خل 

�لأن�شطـــة  علـــى  لل�شـــرف  �لكويـــت 

�ل�شبابية، و�ل�شتفـــادة من طاقاتهم، 

�لرب�مـــج  عمـــل  مثـــل  وتطويرهـــا، 

و�لأن�شطـــة �ل�شيفية �لتـــي تتجه �إىل  التعريف باإلسالم 
تقوم بجهود غير 
عادية في سبيل 
تقديم خدمات 
دعوية وإنسانية 

ومجتمعية سواء 
للمسلمين أو غير 

المسلمين

اإلسالم دين 
تسامح ورحمة 
وتعاون ولذلك 
ينتشر بشكل 
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�ل�شبـــاب ب�شكل مبا�شـــر، بغر�ص حب 

�لوطـــن يف نفو�شهم، وكذلك �لتم�شك 

و�حلـــب للعائلة، و�حرت�م �لكبار، ولن 

يحدث هذ� �إذ� مل ت�شطف �ل�شفوف 

لالأخذ بيد �ل�شباب.

ويوؤكد �ل�شيخ حمـــد على �أهمية بذل 

�ملزيـــد مـــن �جلهـــود جتـــاه �ل�شباب، 

قائـــاًل:  �لتطوعـــي  �لعمـــل  وتفعيـــل 

لقد كانـــت جلنة �لتعريـــف بالإ�شالم 

�شباقـــة حينما قامـــت بتاأ�شي�ص فريق 

عمـــل تطوعـــي ي�شانـــد ويدعم عمل 

�للجنة �خلريي �ملتنوع، وهذ� �لفريق 

قائـــم علـــى ثلة مـــن �شبـــاب �لكويت 

�ملتحم�ـــص لفعل �خلـــري، و�حلمد هلل 

�أجنـــزو� خـــالل مـــدة ق�شـــرية كثرًي� 

من �لأعمـــال و�لأن�شطـــة �لبتكارية، 

و�أهمها �مل�شرحية �ملمتازة يف �لعر�ص 

بابـــا(..  علـــي  )حكايـــة  و�ملحتـــوى 

فجز�هم �هلل عنا خري �جلز�ء.

�إن عمل �للجنة غري م�شبوق، فاللجنة 

متثـــل �لو�جهة �حل�شاريـــة و�لثقافية 

لالإ�شالم، وتقوم بعمل قل �أن يقوم به 

�لآخـــرون، فاللجنة تقوم بجهد جهيد 

يف �شبيل دعـــوة غري �مل�شلمني، وهذ� 

جهـــد كبري تقوم بـــه دول يف �لغالب، 

وميثل حتدًيا وعبًئا كبرًي� على �للجنة، 

فهـــي بحاجـــة �إىل �لدعـــاة مبختلف 

�للغـــات للدعوة ولرعايـــة هذ� �لعدد 

�لكبري من �ملهتدين �جلدد، و�لتحدي 

�لآخـــر هـــو �لو�شائـــل �لدعويـــة �لتي 

تقوم من خاللهـــا �للجنة بدعوة غري 

�مل�شلمني �إىل �لإ�شالم، ولنا �أن نتخيل 

�أن �للجنـــة بحاجة �إىل و�شائل دعوية 

لدعـــوة �أكـــرث من 500 �ألـــف �شخ�ص 

من غري �مل�شلمني يف �لكويت، وكذلك 

رعايـــة هوؤلء �ملهتدين �لذين يدخلون 

�لإ�شـــالم �شنويًّـــا عن طريـــق �للجنة، 

وقـــد �قرتب عددهـــم من �لــــ5�آلف 

�شخ�ـــص، ونحن ندعـــو �لآخرين �إىل 

�مل�شاعـــدة و�مل�شاهمـــة ودعـــم عمـــل 

�للجنة �خلريي .

�لهتمام باجلاليات يف �لكويت

ومـــن ناحيته يقـــول �ل�شيخ مالك عن 

�للجنـــة: �للجنة تقـــوم بجهد كبري يف 

�لدعـــوة �إىل �هلل عـــز وجـــل، و�شنويا 

نـــرى ثمـــار هـــذ� �جلهد مـــن خالل 

و�شائل �مليديا �ملختلفة، غري �أننا ننوه 

لأمر مهم هنا، وهو �أنه يجب �لرتكيز 

علـــى �شخ�شيـــة �ل�شخ�ـــص �مل�شلـــم، 

بحيث يكتمل عنده �جلانب �لإمياين، 

ومـــن ثم �ل�شتفادة منـــه يف �جلو�نب 

�لدعويـــة �لأخرى، فنقوم بتقريبه هلل 

عز وجل من خالل تب�شيط �لأمور له، 

وتي�شريهـــا، فن�شاعدهـــم على �لقيام 

بالطاعات مثل قر�ءة �لقر�آن �لكرمي، 

بجانب �شالته، كما ن�شلح من �أخالق 

�ل�شبـــاب، فالر�شـــول ] قـــال: �إمنا 

بعثـــت لأمتـــم مـــكارم �لأخـــالق، كما 

نتقرب �إىل �ل�شباب بن�شحهم بطريقة 

مبتكرة وجديـــدة، كالق�ش�ص �لهادفة 

�لتـــي ل تتجاوز قر�ءتها خم�ص دقائق 

وتعطيـــك �لعربة، ويجـــب �أن يتفاعل 

�لدعاة مع �ل�شباب يف جانب �لن�شيحة 

وبطريقة ع�شرية، كاملحا�شر�ت �لتي 

يتـــم �إلقاوؤهـــا يف �ملجمعـــات، و�أي�شا 

تتنـــاول مو��شـــع كاأثـــر �لتدخني على 

�ل�شباب، وجز�ء طاعة �لو�لدين.

باجلاليـــات  �لهتمـــام  يجـــب  كمـــا 

�لعائ�شـــة يف �لكويـــت، وخا�شـــة غري 

�مل�شلمـــني، و�أن نظهـــر لهـــم حما�شن 

�لإ�شـــالم، فكيـــف �شي�شلـــم �ل�شخ�ص 

وهو يتعـــذب من �لكفيـــل؟!، ويحجز 

عنه ر�تبـــه، ويجعله بحالة �شقاء وهو 

ميار�ص �لعمل.

عر�س �أعمال �للجنة على �جلمهور

ويكمل �ل�شيـــخ �شلطان �ملالك حديث 

�أخيه قائال: نتابـــع �أن�شطة وفعاليات 

�للجنـــة وجهودهـــا �لعظيمـــة ب�شفة 

د�ئمـــة، �شـــو�ء عـــن طريـــق �ملجالت 

�أو  �ل�شحـــف، و�لإذ�عـــة و�لتلفزيون، 

�أو و�شائـــل �لتو��شـــل �لأخرى، ونحن 

تلـــك  بعر�ـــص  �ل�شتفـــادة  نتمنـــى 

�لأن�شطة و�لفعاليات �خلا�شة باللجنة 

بـــني �لفقر�ت �لتلفزيونيـــة يف �أوقات 

�لـــذروة، فيتاأثر �لنا�ـــص من خالل ما 

يتم عر�شه، حتى يقتدو� بعمل �للجنة، 

فاجلهود �لتي تبذلها �شخ�شية ما يف 

جمال �لتعريـــف بالإ�شالم توؤثر فينا، 

ونريـــد �أن نقـــوم بتقليدهـــا، و�ل�شري 

على دربها.

ويجـــب �ل�شتفادة مـــن �أيام �لعطالت 

يف بيان �جلهود �لتي تقوم بها �للجان 

�خلرييـــة، وخا�شـــة جلنـــة �لتعريـــف 

بالإ�شـــالم، وبيان ما مت �إجنازه خالل 

�لأ�شبوع، وعمـــل "برو�شور" عن �أبرز 

�لأعمـــال �لتـــي قامـــت بهـــا �للجنة، 

حتـــى يتفاعـــل معهـــا �لنا�ـــص، فـــاإذ� 

ر�أت �لنا�ـــص عـــدد �لذيـــن ي�شهـــرون 

�إ�شالمهم �أ�شبوعيا، فاأكيد �أنهم �شوف 

ي�شاهمـــون يف هذه �حلالة مع �للجنة 

لتاأديـــة ر�شالتها يف �لدعـــوة �إىل �هلل 

عـــز وجل، فالكثري مـــن �لنا�ص جتهل 

كيفية دعوة �لآخرين �إىل �لإ�شالم.

"حكاية علي بابا"..
 يعلـــق �ل�شيـــخ "منر" علـــى م�شرحية 

"حكاية علـــي بابا" قائـــال: م�شرحية 
علـــي بابـــا �شـــيء ر�ق.. وهـــذ� �لفن 

�لهـــادف هـــو مـــا ينق�شنـــا بالكويت، 

فقبل �لغزو كانـــت جميع م�شرحياتنا 

هادفـــة، فعندمـــا يذهـــب �لطفل �إىل 

�لكـــذب  �أن  يفهـــم  م�شرحيـــة،  �أي 

حر�م، وتكـــون هناك �أمانـــة، وتعاون 

بـــني �لنا�ـــص، �أما يف �لوقـــت �حلايل 

فامل�شرحيـــات هزليـــة، ولي�ص لها دور 

�أو هدف توؤديـــه يف �ملجتمع، فالطفل 

عندما يذهـــب �إىل �مل�شرحية يجل�ص 

ملـــدة �شاعتـــني، وخالل هـــذه �لفرتة 

يتعلم ممـــا ي�شاهده وي�شمعه، وكذلك 

جيـــل �لفتيـــة �لـــذي تـــرت�وح �أعماره 

بـــني 12-15 عاما يتاأثـــر تاأثر� كبري� 

بالعر�ص �لذي ي�شاهده.

�إن �لعر�ـــص �مل�شرحـــي �شـــيء يثلـــج 

�ل�شدر، ففريق �لعمـــل �شباب كويتي 

على م�شتوى عاٍل من �لفكر و�لأخالق، 

و�لروؤيـــة، و�لإميان بـــاأن هناك ر�شالة 

لبـــد �أن نو�شحهـــا للمجتمـــع، وعدم 

نظرتهـــم لالأمـــور �ملاديـــة �أكـــرث مـــن 

نظرتهم خلدمـــة �ملجتمع، وهذ� يدل 

علـــى �أن �ملجتمـــع �لكويتي بـــه كو�در 

طيبـــة جد� مـــن �ل�شبـــاب، و�ملطلوب 

منـــا تاأهيل تلـــك �لكـــو�در بالطريقة 

�ل�شحيحـــة، ونتمنـــى �لهتمام مبثل 

تلـــك �مل�شرحيـــات، لأن �لأطفـــال هم 

وهـــم  �ملجتمـــع،  يف  �لأوىل  �لبـــذرة 

بحاجة ما�شة  �إىل تعليم وتربية.

وي�شيـــد �ل�شيـــخ مبـــارك بامل�شرحيـــة 

قائـــال: لقد كانـــت م�شرحية “حكاية 

علـــي بابـــا” مـــن �لأعمـــال �ل�شبابية 

�لر�ئعـــة �لتي �فتقدهـــا �ملجتمع منذ 

فـــرتة، وقـــدم �ل�شبـــاب �لكويتـــي من 

خاللهـــا عر�شـــا قيميـــا هادفا يرجع 

للمجتمع رونقه �لرت�ثي �ملليء بالقيم 

و�ملبـــادئ، ولذلـــك كنـــا نحـــث خالل 

فـــرتة عيد �لأ�شحى مـــن يريد �لتنزه 

وق�شـــاء وقت ممتع على �لذهاب �إىل 

�مل�شرحيـــة وم�شاهدتها، وكنا ن�شاهد 

�ل�شعـــادة يف �أعـــني مـــن يعـــودون من 

�مل�شرحيـــة، ويكفينـــا �أننا كنـــا �آمنني 

علـــى �أبنائنا من كافـــة �جلو�نب �أثناء 

عر�ص �مل�شرحيـــة. 

ملف �لعدد

اللجان الخيرية 
مطالبة بتطوير 

دورها داخل 
المجتمع الكويتي

"حكاية علي بابا" 
فن راق وهادف.. 
وهـو ما ينقصنا 

في الكويـت



د. وفـاء بنت نا�صـر �لعجمي

كلية �لعلوم �لجتماعية - جامعة �لإمام حممد بن �شعود �لإ�شالمية

لقد أتعبت الخلفاء من بعدك 
يا أبا بكر!

ة، و�لدعاة  �لدعوة هلل -تعاىل- �متد�د للنبوَّ

ورثـــة �لأنبيـــاء، فهـــم نفـــر مـــن �خلطبـــاء 

و�لوعـــاظ و�لنُّ�شطـــاء يتولَّون �أمـــور �لدين، 

هون �لنا�ص باأحاديث  يبلِّغون �آيات �هلل، ويفقِّ

�لر�شول -�شلَّى �هلل عليه و�شلَّم- �شالحهم 

ـــة �لعقليَّـــة، وترقيق �لقلـــوب، ولفت  �حلجَّ

بَّانيَّـــة يف �لكـــون  �لأنظـــار �إىل �لآيـــات �لرَّ

و�لأنف�ص. فبجهودهم بمَِقـــيمَ �لإ�شالم غ�ّشا 

طرّيـــا �شامِلـــا ُمعـــايف، ففي عهـــد �خللفاء 

�لر��شديـــن ر�شـــي �هلل عنهـــم كان �شحابة 

ر�شول �هلل ] و�لتابعـــون يت�شابقون لفعل 

�خلري وم�شاعدة �ملحتـــاج ون�شرة �ملظلوم، 

وكان �أبوبكـــر �ل�شديـــق وعمر بن �خلطاب 

ر�شي �هلل عنهما من �أ�شد �ملتناف�شني على 

هذه �لأعمال �لعظيمة �لتي يلقى �شاحبها 

�خلـــري �لكبري و�لثـــو�ب �لكثـــري يف �لدنيا 

و�لآخرة.

وقعت �أحد�ث هذه �لق�شة يف عهد خالفة �أبي 

بكـــر �ل�شديق ر�شي �هلل عنـــه، وذلك عندما 

كان عمر بن �خلطاب ير�قب ما يفعله �أبوبكر 

�ل�شديـــق وياأتـــي ب�شعف ما يفعـــل حتى ينال 

�خلري وي�شبقه �إىل �أعلى مر�تب �جلنة..

يف �أحـــد �لأيـــام كان عمـــر ير�قـــب �أبا بكر 

�ل�شديـــق يف وقـــت �لفجر، و�شـــد �نتباهه 

�أن �أبـــا بكر يخـــرج �إىل �أطر�ف �ملدينة بعد 

�شـــالة �لفجر، ومير ببيـــت �شغري ويدخل 

بـــه ل�شاعـــات ثم ين�شـــرف لبيتـــه، وهو ل 

يعلم ما بد�خـــل �لبيت، ول يدري ما يفعله 

�أبوبكر �ل�شديق د�خله، لأن عمر يعرف كل 

مـــا يفعله �أبوبكر �ل�شديق مـــن خري �إل ما 

كان مـــن �أمر هذ� �لبيت �لذي ل يعلم عمر 

�شره!!.

مرت �لأيام وماز�ل خليفة �ملوؤمنني �ل�شديق 

يزور هذ� �لبيت، وماز�ل عمر ل يعرف ماذ� 

يفعل �ل�شديـــق د�خله �إىل �أن قرر عمر بن 

�خلطاب دخول �لبيت بعد خروج �ل�شديق 

منـــه لي�شاهد بعينـــه ما بد�خلـــه، وليعرف 

مـــاذ� يفعل فيـــه �ل�شديق ر�شـــي �هلل عنه 

بعـــد �شالة �لفجر! حينمـــا دخل عمر هذ� 

�لبيت �ل�شغري وجد �شيدة عجوز� ل تقوى 

على �حلر�ك، كما �أنها كفيفة �لعينني، ومل 

يجد �شيئا �آخر يف هـــذ� �لبيت، فا�شتغرب 

�بـــن �خلطاب مما �شاهد!، و�أر�د �أن يعرف 

�شر عالقة �ل�شديق بهذه �لعجوز �لعمياء!، 

�شاأل عمـــر �لعجوز: ماذ� يفعل هذ� �لرجل 

عندكم؟ يق�شـــد �أبا بكر �ل�شديق، فاأجابت 

�لعجـــوز وقالت: و�هلل ل �أعلم يا بني، فهذ� 

�لرجـــل ياأتي كل �شبـــاح، وينظف يل �لبيت 

ويكن�شه، ومن ثم يعد يل �لطعام وين�شرف 

دون �أن يكلمنـــي! جثم عمـــر �بن �خلطاب 

على ركبتيه و�أجه�شت عيناه بالدموع، وقال 

عبارتـــه �مل�شهورة: لقـــد �أتعبت �خللفاء من 

بعدك يا �أبا بكر.

يت�شح من هذه �لق�شة ح�شن �شلوك �شيدنا 

�أبي بكر ر�شي �هلل عنه من خالل تو��شعه، 

حيث �إن �لتو��شع �أ�شبح نادر �لوجود، ولقد 

غلـــب على �لنا�ـــص �لغرور بالرغـــم من �أنه 

مر�ـــص يفتك بنفو�ص �لأ�شخا�ص؛ فيدفعهم 

�إىل �حل�شد و�خلد�ع و�لغ�ص �أحيانا، وهذ� 

ما جند عليه كثري� من �لنا�ص.

�مل�شلـــم يوؤمـــن باأنـــه لي�ص وحيـــد� يف هذ� 

�لكـــون، بـــل حولـــه �آخـــرون يختلـــط بهم، 

ويتفاعـــل معهـــم، ويتجاوب مـــع �لأحد�ث 

�لو�قعة �شلبا و�إيجابا؛ ي�شتفيد من �لآخرين 

ويُفيدهـــم، ويتبادلون فيما بينهم �خلدمات 

و�مل�شالح.

و�ليوم نالحظ -ولالأ�شف �ل�شديد- طاقات 

متعـــددة وجو�نب من �خلري يف نفو�ص كثرٍي 

من �لنا�ـــص، ولكنهـــا كامنة غـــري م�شتغلَّة؛ 

فكم من عامل فقيه يحوي بني �شدره علما 

ن  نافعـــا ولكنه حبي�ص �شدره، ل ينتفع به ممَ

ير�فقه! وكم من عابد ز�هد يجاوره فا�شق 

مل ينتفـــع ب�شالحه ول بورعـــه! وكم متعلم 

ن خالطه!.  مثقف ل ينتفع بعلمه ممَ

تو�جـــه  �لتـــي  �لتحديـــات  مـــن 

�ملهتديـــن �جلدد عقب �عتناقهم 

�لإ�شالم �إخبار �أ�شرهم –خا�شة 

يف  دخولهـــم  بنبـــاأ  �لو�لديـــن– 

�لإ�شالم. 

وقبل �أن نقرتح بع�ص �لأفكار يف 

هـــذ� �ل�شدد، لبد �أن نقر بع�ص 

�حلقائق. 

�أمرنـــا �لإ�شـــالم بـــرب �لو�لديـــن 

و�لإح�شان �إليهما، حتى و�إن كانا 

غري م�شلمني. فقد يكون برك �أيها 

�ملهتدي �جلديـــد بو�لديك �شببا 

يف �شـــرح �شدريهمـــا لالإ�شالم. 

فـــال تغفل هـــذ� �جلانـــب، ودع 

و�لديـــك ي�شعر�ن بـــاأن �إ�شالمك 

غريك �إىل �لأف�شل. 

يلعـــب  �ملفتـــوح  ع�شرنـــا  يف 

�لإعالم دور� يف ت�شويه �لإ�شالم 

و�مل�شلمـــني، وهـــذ� ياأتـــي �شمن 

�حلملة �ملمنهجـــة �ملوجهة ل�شد 

�لنا�ص عن �لإ�شـــالم. و�ل�شحية 

�أو  ي�شاهـــدون  مـــن  هـــم  هنـــا 

ي�شتمعـــون �إىل و�شائـــل �لإعالم 

ممن ل يعلمون �شيئا عن حقيقة 

�لإ�شـــالم �شـــوى مـــا ي�شتقبلونـــه 

وبالتـــايل  �لو�شائـــل.  هـــذه  مـــن 

تتكـــون لديهم �شـــورة منطية عن 

�لإ�شالم و�مل�شلمني. وهذه �ل�شورة 

م�شمونها �أن �لإ�شالم دين عدو�ين 

يدعو �أتباعه �إىل �لعنف. 

وو�لـــد� �أي مهتد جديد هما من 

�شحايـــا هذ� �لإعـــالم �ملغر�ص، 

مو�جهـــة  ت�شعـــب  ثـــم  ومـــن 

�لو�لدين بخرب �عتناق �لإ�شالم. 

فمثل هـــوؤلء �لآباء يرون �عتناق 

�أمـــر� غـــري  �أبنائهـــم لالإ�شـــالم 

مقبـــول، لأن �أبناءهم �شيتحولون 

يف يوم من �لأيـــام �إىل �إرهابيني 

نتيجـــة ل�شورة �لإ�شالم �مل�شوهة 

�لتي تتناقلها و�شائل �لإعالم. 

بع�ـــص  �حلـــظ  يحالـــف  قـــد 

�ملهتديـــن �إذ� كانت �أ�شرهم على 

عالقـــة ببع�ص �مل�شلمـــني �لذين 

تغيـــري  قـــد يكونـــون �شببـــا يف 

عـــن  �لنمطيـــة  �ل�شـــورة  هـــذه 

�لإ�شالم، خا�شـــة �إذ� كان هوؤلء 

�مل�شلمون ممن لديهم فهم و��شع 

لالإ�شـــالم وعلى در�ية مبقا�شده 

وت�شريعاته.

دع منـــط حياتـــك �جلديد يثري 

�هتمـــام و�لديك و�خلـــق فيهما 

�حلافـــز لال�شتف�شـــار عـــن هذ� 

�لنمط �جلديد �لذي جعل منك 

�إن�شانـــا  �آخـــر يحـــرتم و�لديـــه، 

ويربهما ويح�شن �إليهما. عندها 

ميكنك �أن تخربهمـــا باعتناقك 

�لإ�شـــالم، وتاأكد �أنهما �شيوؤيد�ن 

قر�رك و�ختيارك. 

قـــد ت�شطـــر �أحيانـــا �إىل �إخفاء 

�أمر �إ�شالمك حتى جتد �لفر�شة 

�ملنا�شبة مل�شارحة �أهلك. يف هذه 

�لأثناء قد يعر�ص عليك و�لد�ك 

�أكل �شيء حمرم يف �لإ�شالم مثل 

حلم �خلنزير، عندها �أخربهما 

باأنـــك �أ�شبحت نباتيـــا، ومن ثم 

ل تاأكل �للحـــوم �أو �لدو�جن، �أو 

�شرب �خلمـــر، وعندها تخل�ص 

من هـــذ� �مل�شروب بـــاأي طريقة 

دون �أن يالحـــظ �لو�لد�ن. وقد 

ت�شطر �لأخـــت �ملهتدية �إىل �أن 

تك�شـــف �شعرها عند باب �ملنزل 

حتـــى ل جتـــرح م�شاعـــر �أهلها، 

ولكـــن عليهـــا �أن حتافـــظ على 

حجابها خارج �ملنزل.  

عنـــد م�شارحـــة و�لديـــك بنبـــاأ 

�إ�شالمـــك قـــد ت�شمـــع منهما ما 

�أي  تظهـــر  ل  وعنـــده  يوؤذيـــك، 

غ�شـــب، وكـــن هادئـــا ول تنفعل 

وتاأكـــد �أنك علـــى �حلق و�أن �هلل 

�شيثبتك. 

قـــد حتتاج �أحيانـــا بع�ص �لوقت 

لدر��شة �لإ�شالم حتى تكون على 

��شتعـــد�د لالإجابة عـــن �لأ�شئلة 

�لتـــي �شيثريهـــا و�لـــد�ك حول 

�لإ�شـــالم. وهنـــا نن�شحـــك باأل 

تبادر باإخبار و�لديك بنباأ �عتناقك 

�لإ�شـــالم قبـــل �أن تلـــّم بال�شبهات 

�لتي تثار حـــول �لإ�شالم من حني 

لآخـــر، مثـــل ملـــاذ� ترتـــدي �ملر�أة 

�مل�شلمـــة �حلجـــاب؟  ملـــاذ� يدعو 

�لإ�شالم �إىل �لعنف؟ ...�إلخ. 

قد يف�شل بع�ص �ملهتدين �جلدد 

كتابة ر�شالة لو�لديهم يخربونهم 

فيها عن �عتناقهم �لإ�شالم. وقد 

تنجح هـــذه �لطريقة مع �لبع�ص 

�لآخـــر.  �لبع�ـــص  مـــع  وتخفـــق 

ويعتمد رد فعـــل �لو�لدين عقب 

قر�ءة هذه �لر�شالة على �أ�شلوب 

�خلطـــاب؛ فالبع�ص يلقي باللوم 

علـــى و�لديه لأنهمـــا �ل�شبب يف 

�شياعـــه يف فـــرتة ما من فرت�ت 

حياتـــه. فمـــاذ� تتوقـــع يف هذه 

�حلالة؟ مـــن �لطبيعي �أن ينفعل 

�عتناقـــك  ويرف�شـــا  �لو�لـــد�ن 

�لإ�شـــالم. ولكن �إذ� �تخذت هذ� 

�لقـــر�ر فكـــن موؤدبا يف خماطبة 

و�لديك، و�ذكـــر ف�شلهما عليك 

ورعايتهمـــا لك، و�ذكر كذلك �أن 

�لإ�شالم ياأمـــرك بالرب بو�لديك 

و�إن كانا غري م�شلمني. و�دع �هلل 

�أن يقذف يف قلوبهما �لطماأنينة 

و�ل�شكينـــة، ومن ثم يفرحان بنباأ 

�عتناقك �لإ�شالم. 

يف�شلـــون  �ملهتديـــن  وبع�ـــص 

�حلديـــث �ملبا�شر مـــع و�لديهم، 

وهذ� �أف�شل. ولكن قبل �أن تبد�أ 

هذ� �حلو�ر �ملفتوح معهما تخري 

كلماتك و�بتعد عن �لكلمات �لتي 

قد توؤذيهما وتثري غ�شبهما. كن 

لينـــا يف �حلديث معهما. حتدث 

عـــن �شمات �لإ�شـــالم و�هتمامه 

مبـــكارم �لأخـــالق. حتـــدث عن 

�لتغيري�ت �لتي �أحدثها �لإ�شالم 

ي�شتعـــني  �أحيانـــا  حياتـــك.  يف 

باأ�شدقائهـــم  �ملهتديـــن  بع�ـــص 

ممـــن هد�هـــم �هلل �إىل �لإ�شالم 

يف �إخبار و�لديهم بنباأ �عتناقهم 

�لإ�شـــالم خا�شـــة �إذ� كان هـــذ� 

و�لـــدي  مـــن  مقربـــا  �ل�شديـــق 

�ملهتدي.

و�أحيانا ت�شتعني بع�ص �ملهتديات 

باأزو�جهن يف �إخبـــار ذويهم بنباأ 

�عتناقهـــم �لإ�شـــالم، خا�شة �إذ� 

كان �لـــزوج مقربا مـــن �لو�لدين 

ويريـــان فيه �لزوج �لـــويف �لذي 

يحر�ص على م�شلحة �بنتهم.

كمـــا �أن هناك فئـــة من �ملهتدين 

�أحـــد  �إىل  �حلديـــث  تف�شـــل 

�لو�لديـــن عـــرب �لهاتـــف عقـــب 

�عتنـــاق �لإ�شـــالم، خوفـــا مـــن 

�ملو�جهـــة �ملبا�شـــرة. فـــاإذ� كان 

�ملهتدي قريبا من و�لدته فحينها 

يبـــد�أ مب�شارحتهـــا دون تاأخـــري 

وهـــي �شتتـــوىل م�شاألـــة �إخبـــار 

�لو�لد و�لعك�ص �شحيح. 

كل هذه و�شائل وطرق يلجاأ �إليها 

بع�ـــص �ملهتدين عنـــد م�شارحة 

ذويهـــم بنباأ �إ�شالمهم. ول توجد 

عليهـــا  ي�شـــري  معينـــة  قاعـــدة 

�ملهتـــدون �جلدد؛ حيـــث �إن لكل 

مهتد حالة خا�شة به، ومن ثم ل 

يجوز �لتعميـــم يف كل �حلالت. 

فانظـــر �أخي �ملهتـــدي �لطريقة 

�لتي تر�ها مالئمة للحديث �إىل 

�إ�شالمـــك و�أ�شلوب  و�لديك عن 

�حليـــاة �لـــذي �رت�شيته لنف�شك 

وتاأكـــد  بعـــدك،  مـــن  ولأولدك 

�أن �هلل �شيجعـــل لـــك خمرجـــا 

بو�لديـــك  و�شت�شبـــح عالقتـــك 

�أف�شل مما كانت عليه من قبل. 

و�أخـــري� �لـــزم �لدعـــاء فهو �شر 

عظيم من �أ�شر�ر �لتوفيق. 
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دعوتنـــــــا

دعم �ملهتدين �جلدد

حم�صن هريدي

رئي�ص حترير جلنــــــــة �لدعــــــوة 

�لإلكرتونية - جمعية �لنجاة �خلريية 

المهتدون 
الجدد وإخبار 
ذويهم 
بإسالمهم

دع نمط حياتك 
يثير إهتمام 
والديك قبل 
أن تخبرهما  
باعتناقك اإلسالم
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در��صات

سلسلة دعوية متخصصة في دعوة غير المسلمين

البوذية في الميزان.. 
در��صـــــــة حتليليــــة )3(

عمـرو عبد�ملولــى - باحث �أكادميي

ـــــــوذ� – �أقو�له  ملحـــــــة عن �صخ�صـــــــية بـــ

ـــــــم  ـــــــه – قب�صــــــــــات مـــــــن  حكــــ وخطبــــ

�لبوذيـــــة - �لأخالق يف �لبوذيـــــة.

ملحـــــة عن �صخ�صيــــة بـــوذ�

تويف “بوذ�” مـــن غري �أن يزكي �أحد� 

من �أتباعه يتوىل �لأمر من بعده، ومل 

يـــرتك كتابا يعرب فيه عـــن معتقد�ته 

و�آر�ئـــه، ومل يهتـــم �أحد مـــن مريديه 

بتدويـــن تعاليمه �أو فل�شفته، بل كانت 

تعاليمـــه �شفويـــة، وهو �أهـــم ما تركه 

“بوذ�” ور�ءه، وقد كانت و�شيلة “بوذ�” 
يف ن�شـــر تعامليه وما تو�شـــل �إليه من 

�إ�شر�قـــات، هي �ملحـــاورة و�ملحا�شرة 

و�لنقا�ص مع �لآخريـــن، وكان يتطلف 

يف �حلـــو�ر، وي�شرب �لأمثـــال -مثله 

يف ذلـــك مثـــل كل م�شلـــح �أو زعيم- 

وكانـــت حمادثاتـــه جتـــري يف �شورة 

مـــن �لأ�شئلة، وهـــو �أ�شلـــوب مقتب�ص 

مـــن �لفيل�شوف �ملعـــروف “�شقر�ط” 

-يف �لتعريـــف بفل�شفته- وكان ي�شوق 

تعاليمـــه يف عبـــار�ت مقت�شبة يرمي 

بها �إىل تركيز �آر�ئه تركيز� يجعلها يف 

�شـــورة من �لإيجـــاز و�لرتتيب بحيث 

تقـــّر يف �لأذهـــان، وي�شهـــل و�شولها 

وتلقيها على �مل�شتمع، وكذلك �شهولة 

نطقها على �أل�شنة �لعامة من �لنا�ص. 

وهذه �ملحادثات �لتي ي�شورها علماء 

�لهنـــد ب�شـــورة ر�ئعـــة، وتك�شـــف لنا 

وتبنّي كثري� من جو�نب �أهم �شخ�شية 

يف �لتاريخ �لهندي، فيقررون �أنه كان 

�شديد �ل�شبط، قـــوي �لروح، ما�شي 

عزوفـــا  �ل�شـــدر،  و��شـــع  �لعزميـــة، 

عـــن �ل�شهوة، بالغ �لتاأثـــري، بريئا من 

�حلقـــد، بعيد� عن �لعـــدو�ن، جامد� 

ل ينبعـــث فيـــه حـــب ول كر�هية، ول 

حتركـــه �لعو�طف ول تهيجه �لنو�زل، 

بليـــغ �لعبـــارة، ف�شيح �لل�شـــان، يتاأثر 

بالعاطفـــة و�ملنطق، لـــه منزلة كبرية 

يف �أعني �مللـــوك، وجمال�شـــة �لعلماء 

و�لعظماء. 

ومن �لق�ش�ص �لتـــي تُروى لتدل على 

تو��شعـــه، �أن �أحـــد تالميـــذه قال له 

وؤمن بكل قلبي 
ُ
مرة: �إنني �أيها �ل�شيد �أ

�أنـــه مل يوجـــد قط، ول يوجـــد �لآن، 

ولـــن يوجـــد �إىل �آخر �لدهـــر مر�شد 

�أعظـــم قدر� و�أكرث عقال من مر�شدنا 

�ملبارك. فاأجاب “بوذ�”: هل �أنت قد 

عرفت كل �لعارفني �لذين �شبقوين؟، 

وهل عرفت كل �لعارفني �لذين ياأتون 

بعدي؟ فاأجاب �لتلميذ: ل يا �شيدي، 

فلـــم يتي�شر يل ذلـــك، قـــال “بوذ�”: 

هـــل عرفتنـــي كل �ملعرفـــة؟، وتوغلت 

يف نف�شـــي كل �لتوغل؟ فقال �لتلميذ: 

ل يـــا �شيدي، وكيـــف يل ذلك؟ فقال 

لـــممَ �إذن �أ�شرفـــت يف قولك  “بـــوذ�”: فمَ
وجعلتني خري �لنا�ص و�أنت ل تعرفني 

 
1
ول تعرف �لنا�ص؟

وهكذ�. تُ�شور لنا هذه �لق�شة ت�شوير� 

و��شحـــة  �شخ�شيـــة  �أول  ل�شعوريـــا 

�حلدود يف �لتاريخ �لهندي، فهو رجل 

قـــوي �لإر�ة، �شـــادق �لرو�يـــة، مزهو 

بنف�شه، وديع �ملعاملـــة، رقيق �لكالم، 

حم�شـــن �إح�شانـــا ل ينتهـــي عند حد 

معلوم، ولقد زعم لنف�شه “�ل�شتنارة” 

لكنه مل يزعم �أن ما يدعو �لنا�ص �إليه 

�أنـــه وحي �أو �أنه يخرب عن �لإله، وهو 

يف جدلـــه مـــع خ�شومه �أكـــرث �شرب� 

وجماملـــة من �أي معلّـــم �آخر، و�شّوره 

تالميـــذه و�أتباعه �أنـــه كان “�أهم�شا” 

وهـــي تعني عندهم �أو يف معتقد�تهم، 

�لمتنـــاع عـــن قتـــل �لكائنـــات �حلية 

بجميع �أنو�عهـــا و�أ�شكالها، فيقولونه 

عنه: �إن “جوتامـــا” �أي “بوذ� “�لذي 

�عتـــزل �لنا�ـــص قـــد رفـــع نف�شه عن 

�لفتـــك باحليـــاة، بـــاأن كف عـــن قتل 

�لأحياء، لقد خلـــعمَ عن نف�شة �لهر�وة 

و�ل�شيـــف -علـــى �لرغم مـــن �نت�شار 

طبقة �لك�شاترية، �لتـــي تعرف باأنهم 

طبقـــه �ملقاتلـــني-، فقـــد �بتعـــد عن 

جفـــاء وغلظة �ملعاملـــة، وميتلئ قلبه 

بالرحمة، فهو رحيم �شفوق بكل كائن 

تـــدب فيه ن�شمـــة �حليـــاة. ترفع عن 

�لنميمة، كره دناءة �لغيبة، كان يعي�ص 

ر�بطا ملا �نحلت عر�ه، م�شجعا لدو�م 

�ل�شد�قة بني �لأ�شدقاء، م�شلحا ذ�ت 

�لبني بـــني �خل�شوم، حمبـــا لل�شالم، 

ومتحم�شـــا لل�شـــالم، وعبارته وجمله 

ومو�عظه تهيئ وحتث على �ل�شالم. 

�ل�شيئـــة  يـــرد  �أي�شـــا:  وقالـــو� عنـــه 

باحل�شنـــة، و�لكر�هيـــة باحلـــب، و�إذ� 

�شـــيء 
ُ
�شـــيء �إليـــه يف �لنقا�ـــص �أو �أ

ُ
�أ

�لتفاهـــم بينـــه وبني من يحـــاوره، �آثر 

�ل�شمـــت. وقـــال مـــرة “�إذ� �أ�شاء �إيّل 

�إن�شان عن حمق، ف�شاأرد عليه بوقاية 

من حبـــي �إياه حبـــا خمل�شـــا، وكلما 

ز�دين �شـــر� ، زدته خري�”، فاإذ� جاءه 

رجل و�أهانه، ��شتمع �إليه “بوذ�” وهو 

�شامت، حتـــى �إذ� ما فرغ �لرجل من 

حديثه، �شاأله “بـــوذ�: “�إين �أرف�ص يا 

بني قبول �إهانتـــك، و�ألتم�ص منك �أن 

حتفظهـــا لنف�شـــك. وذكرو� عنـــه �أنه 

كان لديه روح �لفكاهة، لأنه �أدرك �أن 

دعوته بغري �شحك ي�شاحبها هو من 

�ُشـــروب �لكربياء. وعندما كان يتنقل 

من بلد �إىل بلد -ويف �شحبته تالميذهُ 

�ملقربون- ما يقرب من �ألف ومائتني، 

فلم يكن يهتم �أبد� بغذ�ئه و�أكله، فكان 

يكتفي بالز�د يقدمه له �أحد �ملعجبني 

من �شكان �لبلد �لذي يحل فيه، لن�شر 

تعاليمه و��شتنارته، ولقد و�شف ذ�ت 

يوم �أحـــد �أتباعه بالعـــار لأنه �أكل يف 

منزل �مـــر�أة فاجرة، و��شرت�شدو� من 

هـــذ� �لنهـــي حّبـــه للعفـــة و�لأخالق، 

وبُعـــده عـــن �أر�ذل �لأخـــالق، وكانت 

طريقتـــه د�ئما �أن يقـــف عند مدخل 

�لقريـــة، وي�شرب �خليام يف �حلديقة 

�أو يف �لغابـــة، �أو علـــى �شفـــة �لنهر، 

وي�شتقبل �أهـــل �لقرية �لتي يحل بها، 

ويخ�ش�ص �شاعـــات �لع�شر لتاأمالته، 

،2
و�شاعات �مل�شاء للتعليم

  ويت�شـــح مما �شبـــق مدى �ملبالغة يف 

�شخ�شيه “بـــوذ�” و�لإطـــر�ء و�ملديح 

يف و�شـــف �شخ�شية و�شمات “بوذ�”، 

ورمبا قام مريدوه و�أتباعه باإ�شافة ما 

لي�ـــص فيه �إليه، وهي ل تعدو �أن تكون 

خيـــالت و�أوهامـــا و�أ�شاطري �بتدعها 

ون�شجهـــا �لأتباع حول “بـــوذ�”، ونحن 

نرى �أن �ل�شبب ور�ء ذلك هو تقدي�شهم 

لـــه، ورغبتهـــم يف �جتـــذ�ب مزيـــد من 

�لأتباع.

 خطب �لبوذية: يختلف مذهب �لبوذية 

عن غريها من �ملذ�هب و�لفل�شلفات، 

فقد �أ�ش�ص “بوذ�” مذهبه �أو فل�شفته 

بنـــاء علـــى جتربته �لروحيـــة، وكانت 

دعوتـــه ل تعدو �أن تكـــون حكاية عن 

هذه �لتجربـــة، -كما ��شلفنا مل تدون 

فل�شلفـــة “بوذ�” �إل بعـــد وفاته بزمن 
طويـــل- ومعظـــم مـــا يُطلـــق عليهـــا 

�خلطب و�حلكم و�لتعاليم، منقولة عن 

وثيقة “�لتيبيتـــاكا” ومعناها �شال�شل 

�لقانـــون، و�لتي �أعـــدت لتعر�ص على 

�ملجل�ص �لبوذي �لذي �نعقد �شنة 241 

قبـــل �مليالد، وقد و�فـــق هذ� �ملجل�ص 

على �أن ما يف هذه �لوثيقة هو تعاليم 

“بوذ�” بغـــري حتريف، تلـــك �لتعاليم 
�لتـــي لبثـــت �أربعـــة قـــرون يتناقلهـــا 

�لرهبان بالرو�يـــة �ل�شفوية جيل بعد 

جيـــل، وهـــي مدونـــة باللغـــة �ليالية 

)�ل�شن�شكريتيـــة( �لقدميـــة، وهي تقع 

يف ثـــالث جمموعات، �لأول: �ل�شوتا: 

�أي �حلكايـــات، و�لثـــاين: �لفنايا: �أي 

�لت�شريـــع، و�لثالـــث: �لأبيدومـــا: �أي 

�ملذهـــب، �أما �أوىل هـــذه �ملجموعات 

–�حلكايـــات– فتحتـــوي على خطب 
وحماور�ت وحكم “بوذ�” ولدقة �لقول 

فاإن هذه �ملدونة ل حتتوي بال�شرورة 

على تعاليم “بوذ�” نف�شه، بل حتتوي 

 .3
على تعاليـــم �ملد�ر�ص �لبوذية �أي�شا

و�إليكـــم �خلطب من هـــذه �لن�شو�ص 

�لأ�شلية.

كان »بوذا« شديد 
الضبط، قوي الروح 

ماضي العزيمة 
واسع الصدر عزوفا 

عن الشهوة بالغ 
التأثير
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در��صات

“�أيهـــا �لرهبـــان، �إن �شقـــاء �حليـــاة 
و�شجرها وعناءها متوّلد من رغبات 

�لنف�ـــص، و�إن �لإن�شـــان قـــادر على �أن 

يكـــون �شيد رغباته، ل عبد� لها، ويف 

��شتطاعته �لإفالت من هذه �لرغبات 

بقوة �ملعرفة �لروحية، �إن هدف جهد 

�لإن�شان يجـــب �أن يكون �لو�شول �إىل 

حل م�شكلـــة �حليـــاة، دون �ل�شتعانة 

و�للجوء �إىل �شـــيء فوق �لعقل”)تري 

بيتاكا �ص 290(.

مّر “بـــوذ�” مرة علـــى مدينة �شغرية 

مملكـــة  يف  “كيز�بوتـــا”  �أ�شمهـــا 

يعرفـــون  �شكانهـــا  وكان  “كو�شـــال” 
علمـــو�  وعندمـــا  “كالمـــا”.  با�شـــم 

بـــاأن “بـــوذ�” موجود عندهـــم قامو� 

بزيارتـــه وقالو� لـــه “�أيهـــا �ل�شيد �إن 

ن�شـــاكا وبر�هما مرو� علينا وعر�شو� 

مذ�هبهم وعظمو� من �أمرها، و�أد�نو� 

مذ�هـــب �لآخريـــن وحّقروها، ثم �أتى 

ن�شـــاك �آخرون وبر�هما وعر�شو� هم 

�أي�شـــا بدورهـــم مذ�هبهـــم �خلا�شة، 

وعظموها و�أد�نـــو� مذ�هب �لآخرين 

وحّقروهـــا. �أمـــا نحـــن، �أيهـــا �ل�شيد 

فبقينا د�ئمـــا يف �ل�شك و�حلرية بني 

من قال �حلقيقـــة من هوؤلء �لن�شاك 

مـــن  وبـــني  �ملحرتمـــني  و�لرب�همـــة 

كذب.. عندئـــذ �أعطاهم “بوذ�” هذ� 

�لر�أي “�أجل �أيها �لنا�ص، من �حلق �أن 

تكونو� يف �ل�شك و�حلرية، لأن �ل�شك 

قائم يف مو�شوع هو �أهل لل�شك. و�لآن 

�أ�شغـــو� �إيّل �أيهـــا �لنا�ـــص، ل تدعـــو� 

�أنف�شكـــم م�شاقني ب�شلطـــة �لن�شو�ص 

�لدينيـــة، ول باملنطـــق �لب�شيـــط، ول 

باملظاهـــر، ول برغبـــة �لعتماد على 

�آر�ء، ول مب�شابهات ممكنة، ول بفكرة 

�إنه معلمنا، ولكـــن �أيها �لنا�ص عندما 

تعرفـــون باأنف�شكـــم �أن بع�ـــص �لأمور 

لي�شـــت منا�شبـــة، خمطئـــة و�شيئـــة، 

عندئذ تخلو� عنها.. وعندما تعرفون 

باأنف�شكـــم �أن بع�ـــص �لأمـــور منا�شبة 

و�شاحلة عندئذ �قبلوها”.

 وهذه �لق�شـــة يعتربها �أتباع “بوذ�” 

حتـــرر� مـــن �ل�شـــك �إىل �حلقيقـــة، 

ومتهيـــد �لطريق بالقتنـــاع بالقيمة، 

و�أن ل يهتمو� مـــن �أين تاأتي �حلقيقة 

.
4
و�لقيمة 

مـــّر “بـــوذ� “يف �إحدى �ملـــر�ت ليال على 

�شانع فخار فوجد عنده نا�شكا �شابا و�شل 

قبله. مل يكن �أحدهما يعرف �لآخر. 

لحظ “بوذ�” ت�شـــرف هذ� �لنا�شك 

وفّكـــر يف نف�شـــه، قـــال ح�شنـــة هـــي 

ت�شرفـــات هـــذ� �ل�شاب، وقـــد يكون 

�شاألـــه  عندئـــذ  �أ�شاألـــه،  �أن  ح�شنـــا 

“بوذ�” �أيهـــا �لنا�شك با�شم من تركت 
منزلـــك؟، من هو معلمـــك؟، على يد 

من �أحببت عقيدتك؟. �أجاب �ل�شاب، 

هنـــاك �لنا�شـــك “بـــوذ�” مـــن �أبنـــاء 

“�ل�شاكيـــا” ترك �أهله لي�شبح نا�شكا. 
عنه �نت�شـــرت �شمعة عالية وبح�شبها 

هو “م�شتنري” ��شتنـــارة كاملة. با�شم 

�شاحب �لغبطة هذ� �أ�شبحت نا�شكا. 

هو معلمي و�أحب عقيدته. �أين يعي�ص 

يف هـــذه �للحظـــة �شاحـــب �لغبطـــة 

هـــذ�، �مل�شتنري متـــام �ل�شتنارة؟ قال 

له “بـــوذ�”: هـــل �شبق لـــك �أن ر�أيت 

�شاحـــب �لغبطـــة هذ�، وهـــل تتعرف 

عليه �إذ� ر�أيته؟ قال �ل�شاب مل �أر قط 

�شاحب �لغبطة هذ�، ول �أتعرف عليه 

�إذ� ر�أيته. 

فهم “بـــوذ�” �أن هذ� �ل�شاب �ملجهول 

ترك با�شمـــه منزله و�أ�شبـــح نا�شكا، 

ولكنه قال دون �أن يك�شف عن هويته: 

�أيهـــا �لنا�شـــك �شاأعلمـــك �لعقيـــدة، 

��شتمع �إيّل باإ�شغاء و�أنا �شاأتكلم، قال 

�ل�شـــاب ح�شن جد� يـــا �شديقي، قال 

�لفتى مو�فقا عندئذ �ألقى “بوذ�” من 

�أجل �لفتى خطابا مرموقا �شارحا له 

�حلقيقـــة �لنبيلة من �أجـــل �لبعد عن 

�لآلم و�لتمتع �حلقيقي باحلياة، بني 

له طريق �ل�شعاده �لتي تدوم. 

وبعـــد هـــذ� �خلطـــاب فهـــم �لفتـــى 

�لنا�شـــك، �أن مـــن يكلمه هـــو “بوذ�” 

بذ�تـــه. عندئـــذ نه�ـــص ووقـــف �أمام 

“بوذ�” و�شجد �أمام �ملعلم و�عتذر من 
جهلـــه، لأنه دعـــاه بال�شديق. و�أخري� 

رجـــا “بوذ�” �أن يعطيه �ل�ِشيامة، وهو 

يعني نظام �لرهبنة عندهم. فاأر�شده 

 ويق�ص �أتباع 
�إىل طريـــق �ل�ِشيامـــة”1

“بوذ�” هذه �لق�شة ليدللو� على حلم 
معلمهم وتو��شعه و�شعة �شدره، وهو 

يقبـــل كل من �أتى �إليـــه و�إن كان �شابا 

�شغري�. 

�أول خطـــاب “لبــــــــوذ�”

توجـــه بخطابـــه �إىل �لرهبـــان قائال: 

“ثمـــة �شـــد�ن، �أيها �لرهبـــان، ينبغي 
علـــى �لر�هـــب جتنبهما. فمـــا هما؟ 

�لتعلـــق مبلـــذ�ت �حلو��ـــص، وذلك ما 

هـــو منحط وتافة و�أر�شـــي وخ�شي�ص 

ويلد نتائج �شيئة. و�ل�شت�شالم لأماتة 

�جل�شـــد يكبت �لرغائـــب و�ل�شهو�ت، 

وذلك �شعـــب وخ�شي�ص، ويلـــد نتائج 

�شيئة. جتنبو�، �أيهـــا �لرهبان، هذين 

�ل�شديـــن، “فالتاثـــا غاتـــا” هـــو من 

يكت�شـــف طريق �لو�شـــط �لذي يعطي 

�لروؤيـــة و�ملعرفة ويقـــود �إىل �ل�شالم 

و�حلكمـــة و�ليقظـــة. فمـــا هـــو، �أيها 

�لرهبـــان، طريق �لو�شـــط هذ� �لذي 

�كت�شفـــه “�لتاثاغاتـــا” و�لذي يعطي 

�لرويـــة و�ملعرفة ويقـــود �إىل �ل�شالم؟ 

�إنـــه �ل�شـــر�ط �لثمـــاين �لنبيل �لذي 

و�لفكـــر  �ل�شحيـــح،  �لفهـــم  يعنـــي: 

�ل�شحيـــح، و�لكالم �ل�شحيح، و�لعمل 

�ل�شحيح، وو�شيلة �حلياة �ل�شحيحة، 

و�ملجهـــود �ل�شحيـــح، و�لنتبــــــــــــــــاه 

�ل�شحيـــح، و�لرتكيـــز �ل�شحيح، ذلك 

هـــو، �أيها �لرهبـــان، طريـــق �لو�شط 

�لذي �كت�شفه �لتاثاغاتا و�لذي يوؤدي 

�إىل  ويقـــود  و�ملعرفـــة،  �لروؤيـــة  �إىل 

�ل�شـــالم و�حلكمة و�ليقظـــة، و�إليكم 

�أيها �لرهبـــان، �حلقيقـــة �لنبيلة عن 

�شبب �لـ”دوكها”: �إنه �لعط�ص )يق�شد 

بـــه �لرغبة( �لذي ينتـــج �إعادة �حلياة 

و�إعـــادة �ل�شيـــورة، و�ملرتبـــط ب�شـــره 

حمموم، و�لذي يجد متعة جديدة تارة 

هنـــا وتارة هناك، �أي هو �لعط�ص �إىل 

لذ�ئذ �حلو��ـــص، �لعط�ص �إىل �حلياة 

و�شـــريورة �لعط�ص �إىل عدم �لوجود. 

و�إليكم �أيها �لرهبان، �حلقيقة �لنبيلة 

عـــن �نقطـــاع �لدوكها، �إنـــه �لنقطاع 

�لكامل لهذ� �لعط�ـــص، تركه، �لتخلي 

عنـــه، �لتخل�ص منـــه، �لنف�شال عنه. 

و�إليكم �أيها �لرهبان، �حلقيقة �لنبيلة 

عـــن �ل�شر�ط �لذي يقود �إىل �نقطاع 

�لدوكها. �إنه �ل�شر�ط �لثماين �لنبيل 

�لـــذي يعني �لفهـــم �ل�شحيح، و�لفكر 

�ل�شحيـــح، و�لكالم �ل�شحيح، و�لعمل 

�ل�شحيح، وو�شيلة �حلياة �ل�شحيحة، 

و�ملجهود �ل�شحيح، و�لنتباه �ل�شحيح 

.
5
و�لرتكيز �ل�شحيح

حديقـــة  يف  “بـــوذ�”  كان  عندمـــا 

“�لبامبـــو”، خـــرج يف تلـــك �للحظـــة 
ويف وقـــت مبكر “�شيغـــال” �بن �أحد 

�أغنياء �ملالك يف �لقرية، وثيابه �ملبللة 

و�شعـــره �ملبلـــل، و�أخـــذ يحيـــي ويد�ه 

م�شمومتـــان. وبعد �أن لب�ـــص “بوذ�” 

ثيابه و�أخذ ق�شعـــة �ل�شدقات، �جته 

نحـــو �لقريـــة ليح�شل علـــى غذ�ئه، 

فر�أى هـــذ� �ل�شاب وهو يقدم حتياته 

�إىل �أهـــل �لقريـــة، فتحـــدث �إليه مبا 

يلي: ملـــاذ� نه�شت باكر� وخرجت من 

�لقريـــة وبثيابك �ملبللة و�شعرك �ملبلل 

�أخـــذت تقـــدم �حرت�ماتـــك للجهات 

�ملختلفة؟. فرد عليه �ل�شاب قائال: �إن 

�أبي عند وفاته قال يل: يا ولدي يجب 

عليك �أن تقدم حتياتك للجهات. ومبا 

�أنني �أحرتم و�أبجل �إر�دة و�لدي فاإنني 

�آتـــي �إىل هنا يف �شاعة مبكرة من كل 

�شبـــاح �أحيـــي �لنا�ص، قـــال “بوذ�”: 

لي�ص على هذه �لطريقة �أيها �ل�شاب، 

ينبغـــي علـــى �ملـــرء �أن يحيـــي �لنا�ص 

بح�شب �لتعليم �لنبيل. فقال �ل�شاب: 

وكيف �إذن، �أيها �ل�شيد، علّي �أن �أفعل 

لأتبـــع �لتعليم �لنبيل؟ و�شيكون ح�شنا 

�أن تتف�شـــل علّي وتعر�ص علّي �ملبد�أ. 

قـــال لـــه “بـــوذ� “: �أ�شـــغ �إيل جيد�، 

وفكر و�شاأحتدث �إليك. فقال �ل�شاب: 

�إذ� كان �لأمـــر كذلـــك فاإننـــي م�شـــغ 

�إليـــك. قال “بوذ�”: طاملا �أن �لأعمال 

�ل�شائنـــة �ألغيت عنـــد �لتلميذ �لنبيل، 

وطاملـــا �أنه ل يرتكـــب �أي �شر، وطاملا 

�أنـــه ل يبذر �أمو�له بالطـــرق �ل�شيئة. 

فـــاإن ذلك �لذي يتجنب هذه �لأ�شياء، 

ينخـــرط يف �ل�شـــر�ط �لـــذي يـــوؤدي 

�إىل �لن�شـــر يف هـــذ� �لعـــامل و�لعامل 

�لآخـــر. فعندمـــا ينحـــل ج�شـــده بعد 

موتـــه �شيكون له بعث يف �أحد �لعو�مل 

�ل�شماويـــة �ل�شعيدة، يجـــب عليك �أن 

تتجنـــب �لأعمـــال �لأربعـــة �ملخزيـــة، 

تلـــك �لأعمـــال �ملخزية هـــي �لنقياد 

�إىل �لرغبـــة، يرتكـــب �ملـــرء �ل�شـــر، 

�لنقيـــاد �إىل �لغ�شـــب، يرتكب �ملرء 

�ل�شـــر، �لنقياد �إىل �جلهـــل، يرتكب 

�ملرء �ل�شـــر، �لنقياد للخوف، يرتكب 

�ملـــرء �ل�شـــر،  ومبـــا �أن �لتلميذ لي�ص 

منقـــاد� للرغبـــة �أو �لغ�شب �أو �جلهل 

�أو �خلوف فهـــو ل يرتكب �ل�شر على 

هذه �لطـــرق �لأربعة، ثم �أخذ “بوذ�” 

يلقنه ويعلمه جميع �لأعمال �حل�شنة 

و�لطيبـــة: كيـــف يكـــون بعيـــد� عـــن 

�لأمل، ل يتزعـــزع �أمـــام �مل�شائب، ذو 

�شفـــات حميدة، و�خلدمة �لتي توؤدى 

لالآخريـــن، و�لبعد عن �لأنانية، بذلك 

حرر  “بوذا” اتباعه 
من الشك ومهد 
الطريق لالقتناع 

بالقيمة والحقيقة
وأن ال يهتموا 
من أين تأتي..



39)132( ــ نوفمرب 2014 ــ ربيع �أول 381435 )132( ــ نوفمرب 2014 ــ ربيع �أول 1435

در��صات

�شـــوف يح�شـــل لـــه �ملجد، ومـــا كاد 

“بوذ�” يتكلم هكذ� حتى �شرخ �ل�شاب 
“�شيغال” هـــذ� ح�شن، �أيهـــا �ل�شيد، 
هـــذ� ممتاز، �أيها �ل�شيد، ذلك كاأن ما 

كان مقلوبـــا عاد فا�شتقـــام، �أو �أن ما 

كان خمباأ ُك�شـــف، كما لو �أن �لطريق 

��شتدل عليه مـــن كان �شائعا، �أو كان 

قنديال ُجلب يف �لظالم لكي يرى من 

له عينان، هكذ� ُعر�ص �ملبد�أ على يد 

�لبالغ �ل�شعادة، و�أنا �أي�شا �أيها �ل�شيد 

�شاأتخذ “بوذ�” ملجاأ وكذلك �ملذهب 

و�جلماعـــة. تف�شل يا بالـــغ �ل�شعادة 

بقبويل تلميذ� مدنيا يتبعك منذ �لآن 

وحتى �آخر حياتي”6.

ويف حماورتـــه مـــع �لرب�همـــة: خرج 

يف  “جيتـــا”  حديقـــة  يف  “بـــوذ�” 
“�شاقاتـــي” يف �ل�شبـــاح. ويف ذلـــك 
�لوقت كانـــت نار �لأ�شحية متقدة يف 

بيـــت �لرب�همـــي “�أكجيـــكا” وعطايا 

�لقربـــان مهيئة. وبعـــد �أن مر “بوذ�” 

مـــن بيـــت �إىل بيت و�شـــل �إىل منزل 

“�أكجيـــكا” �لربهمـــي. وعندمـــا ر�أى 
�لربهمـــي “بوذ�” يقرتب مـــن بعيد، 

�شـــرخ به: “ل تتقدم يا حليق �لر�أ�ص، 

قف �أيهـــا �لبائ�ص، قف �أيهـــا �ملنبوذ. 

عندما �شمع “بوذ�” ذلك �أجاب: “�أيها 

�لربهمي، هـــل تعرف من هو �ملنبوذ، 

ومـــا هي �لأمور �لتـــي جتعل من �أحد 

�لنا�ص منبوذ�؟” فرد عليه �لربهمي: 

كال، ل �أعرف ذلك، ورمبا كان ح�شنا 

لـــو �أخربتنـــي من �أجـــل �لتعرف على 

�ملنبـــوذ، قال له “بوذ�” �إذن �أ�شغ �إيل 

�أيها �لربهمي �شاأخربك، فكن م�شغيا 

منتبها. رد عليه �لربهمي: ح�شن �أيها 

�ملوقـــر “بوذ�”، قال “بـــوذ�”: �لرجل 

�لكثـــري �لغ�شـــب �لكثـــري �لبغ�شـــاء، 

�خلبيـــث �ملنافق �لـــذي تبنى وجهات 

نظـــر خاطئة وخادعة، مثل هذ� �ملرء 

يجب �أن يُعترب منبوذ�. من ي�شبب �لأمل 

يف هـــذ� �لعـــامل للمخلوقـــات �حلية، 

�شـــو�ء ولدت مـــرة �أم مرتني، �لذي ل 

ميلك يف قلبه �ل�شفقة و�حلنان يجب 

�أن يعترب باريا �أي منبوذ�. من يدمر �أو 

يحا�شر �لقرى و�ملدن ويت�شرف كعدو 

يجـــب �أن يعتـــرب منبوذ�، مـــن يرتكب 

عمـــال �شيئا �آمال بـــاأن ل يعرف ذلك 

�أحـــد، ويفعل �ل�شر وهو خمتبئ يجب 

�أن يعترب منبـــوذ�، من يخدع بالبهتان 

بر�هميا �أو عبيـــد� �أو �أي �شحاذ �آخر 

يجب �أن يعترب باريا، من يرمي �لكالم 

�ملغ�شب ول يقـــدم �شيئا لأي �شخ�ص 

مهمـــا كان من طعام �أو غريه �أتى �إليه 

يجب �أن يعتـــرب منبوذ�، من يتعجرف 

ويحتقـــر �لآخريـــن، وهـــو بخيل وذو 

رغبـــات �شيئـــة، طمـــاع وحمتـــال ل 

يخجل ول يخاف من فعل �ل�شر يجب 

�أن يعتـــرب منبوذ�، مـــن يهن “بوذ�” �أو 

�أحد تالميذه �أو ر�هبا تائها �أو مدنيا 

يجب �أن يعترب منبـــوذ�، هوؤلء �لذين 

ذكرتهـــم هـــم حقـــا منبـــوذون، فلي�ص 

عـــن طريق �لولدة ي�شبـــح �ملرء باريا 

)منبـــوذ�( ولي�ـــص عن طريـــق �لولدة 

يكون �ملرء بر�هميا. باأعمالهم ي�شبح 

�لنا�ص باريا وبهـــا ي�شبحون بر�هما. 

و�أخذ ي�شرب له �لأمثال.

عندمـــا �شمـــع �لرب�همـــي “�أكجيكا” 

ذلك �شـــرخ: هـــذ� ر�ئع �أيهـــا �ملبجل 

“بوذ�” هذ� ر�ئـــع، فكاأمنا ��شتقام ما 
هـــو مقلـــوب. �إنني �أجلـــاأ �إىل �ملبجل 

“بـــوذ�”. فحبـــذ� لـــو قبلنـــي �ملبجل 
“بـــوذ�” يف �لرهبنـــة مـــن هـــذ� �ليوم 

.
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وحتى نهاية حياته

ويف �إحـــدى خطبـــه �إىل �لرهبان قال 

لهـــم: �إن �لطريقة �لتي تُقهر فيها كل 

�مل�شاعـــب �أيهـــا �لرهبـــان �شاأحدثكم 

عنهـــا فاأ�شغـــو� �إيّل وفكـــرو� جيـــد�، 

وها�أنـــذ� �أتكلـــم. نعـــم �أيهـــا �ل�شيـــد 

�أجاب �لرهبان. فقال لهم: �إن تدمري 

�لعر�قيل �أيها �لرهبـــان �شاأقول كيف 

يتـــم ملـــن يعرف وملـــن يـــرى، ل ملن ل 

يعـــرف ومن ل يـــرى، فما �لذي يجب 

�أن يعرفـــه �أيهـــا �لرهبـــان ومـــا �لذي 

يجـــب �أن ير�ه مـــن يدّمـــر �لعر�قيل؟ 

غـــري  و�لتفكـــري  �حلكيـــم  �لتفكـــري 

�حلكيـــم. فمن يفكر بـــال حكمة �أيها 

�لرهبـــان، تظهر لـــه �لعقبات �لتي ل 

تُـــرى وتـــزد�د �لعقبـــات �ملوجودة يف 

�حلا�شـــر، �أما من يفكـــر بحكمة �أيها 

�لرهبـــان فاإن �لعقبات �لتي ل ترى ل 

تظهر وتت�شاءل �لعقبات �ملوجودة يف 

�حلا�شر، وثمة �أيها �لرهبان �لعقبات 

�لتي يجب قهرها عن طريق �لتب�ّشر، 

وهنـــاك �لعقبات �لتي يجـــب قهرها 

عن طريق �ل�شيطرة عليها ومر�قبتها. 

وهنـــاك �لعقبات �لتي يجـــب �لتغلب 

عليها عـــن طريق حتملهـــا و�لتعاي�ص 

معهـــا، وهنـــاك �لعقبـــات �لتي يجب 

قهرها بتجنبها. وهناك �لعقبات �لتي 

يجب �لتغلب عليها عن طريق �لتنمية 

�لروحانيـــة. هذ� هـــو �ل�شر�ط �لذي 
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يقود �إىل �لنقطاع عن �لأمل

حكـــــم وردت عنــــه

�أيهـــا �لرهبـــان: كمـــا �أن قطعـــة مـــن 

�لقما�ـــص قـــذرة وملطخـــة تبقى ذ�ت 

لون قذر، تبقى ذ�ت لون كِدر، رغم �أن 

�ل�شباغ غمرها يف �أي لون، �شو�ء كان 

�أزرق �أو �أ�شفـــر �أو �أحمر �أو برتقايل، 

ب�شبـــب �أنها كانت منـــذ �لأ�شل قذرة 

وملطخة، كذلك �حلال، �أيها �لرهبان 

مـــع �لفكر �لقذر، فاإنـــه لبد �أن يلقى 

نتائـــج بائ�شـــة. وكمـــا �أن قطعـــة من 

�لقما�ـــص �لنظيـــف �جلديـــد تبقـــى، 

�أيهـــا �لرهبان، ذ�ت لـــون نظيف ذ�ت 

لـــون جديد، بعـــد �أن يغمرها �ل�شباغ 

بـــاأي لـــون، �أزرق �أو �أ�شفـــر �أو �أحمر 

�أو برتقـــايل، ب�شبـــب �أنها منذ �لأ�شل 

جديـــدة ونظيفـــة، وكذلك هو �حلال، 

�أيها �لرهبـــان مع �لفكـــر �لنقي فاإنه 
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لبد �أن يلقى نتائج �شعيدة 

هنـــاك خم�ـــص طر�ئـــق يخـــدم بهـــا 

�لتلميذ معلمه، �أن يخدمه، �أن ي�شغى 

�إليـــه بانتباه، �أن يهتم به �شخ�شيا، �أن 
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يدر�ص تعليمه بانتباه

هنـــاك خم�ـــص طر�ئـــق بهـــا يجـــب 

�أن يخـــدم رجـــال �لديـــن باعتبارهم 

�ل�شمت: بالأعمال �ل�شاحلة، بالكالم 

�للطيـــف، بالأفكار �ملحببـــة، �أل يغلق 

�لبـــاب يف وجههـــم، بالقيام مبعا�شهم 

.11
وق�شاء حاجاتهم

تكلـــم عن �لنعمـــة �لكربى فقـــال: �أن 

ب�شـــرف  يت�شـــرف  حم�شنـــا،  يكـــون 

و�أمانة، يعتني بعائلتـــه، يقوم باأعمال 

�شاحلة، فتلك نعمة كربى.

�أن يبتعـــد عـــن �ل�شـــر ويتخلـــى عـــن 

�مل�شممـــات، �أن يكون يقظا يف �خلري، 

فتلك نعمة كربى. 

�أن يت�شـــرف بكر�مة ولطف. �أن يكون 

ر��شيـــا ومعرتفـــا باجلميـــل. ي�شتمع 

�إىل �لقانـــون يف �لوقت �ملنا�شب، تلك 

نعمة كربى، �أن يكون �شبور�، حمتفيا 

ي�شعـــى ور�ء �شحبـــة �لرهبـــان، تلك 

نعمة كربى، �أن يكون متق�شفا ويعي�ص 

حيـــاة نقية. ميلـــك �لروؤيـــة �لد�خلية 

�لعميقـــة للحقائـــق �لنبيلة، تلك نعمة 

كـــربى، �إذ� م�شتـــه م�شائـــب �حليـــاة 

علـــى عقـــل ل  ويحافـــظ  يتما�شـــك 

ي�شطـــرب، ويبقى متحرر� من �حلزن 

و�لتعلق و�خلوف، �أولئك مي�شون �إىل 

.
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�ل�شعادة، تلك نعمة كربى

 فلينت�شـــر �لإن�شـــان علـــى �لغ�شـــب 

باحلـــب وعلـــى �ل�شر باخلـــري، وعلى 

�ل�شح بالكرم، وعلى �لكذب بال�شدق، 

�إن �لن�شر يولد �ملقت، لأن �ملهزوم يف 

�شقـــاء، و�إن �لكر�هية ي�شتحيل عليها 

�أن تـــزول بكر�هية مثلهـــا، �إمنا تزول 

 .
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�لكر�هية باحلب

�إن جميـــع �حليو�نـــات تولـــد، وتكرب، 

ومتر�ـــص، ومتـــوت.. وهكـــذ� تتجول 

�شائر �حليو�نـــات يف “�شم�شار�” �أي 

دورة �لتنا�شـــخ، فعلينا جمعيا �لتجّنب 

.
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من �لإ�شاءة و�لأذى باحليو�نات

)جميع �لكائنات �حلّية تبغي �ل�شعادة، 

فلي�شمـــل عطفكم عليها ول ت�شيئوها 

 بيتاكا �لغ�شب قذ�رة 
15

�أية �إ�شاءة ترى

فكريـــة. �شـــوء �لنيـــة قـــذ�رة فكرية. 

�لنفاق قذ�رة فكرية، �لغتياب قذ�رة 

فكرية. �حل�شد قذ�رة فكرية. �خلد�ع 

قذ�رة فكرية. �لتحايل قذ�رة فكرية. 

�لعتـــاد قـــذ�رة فكرية. �لتهـــور قذ�رة 

فكريـــة. �لغطر�شـــة قـــذ�رة فكريـــة. 

.
16

�لإهمال قذ�رة فكرية

�إليكـــم مـــا يجـــب �أن ينجـــزه من هو 

حكيم، من ي�شعى �إىل �خلري ويح�شل 

على �ل�شالم ليكن جمتهد�، م�شتقيما 

متامـــا، مطيعـــا، لطيفـــا، متو��شعا، 

م�شرور�، ر��شيا بكل ر�حة، �أل يرتك 

نف�شه ينغم�ـــص يف م�شاكل �لنا�ص، �أل 

يحمل نف�شه عبء �لرثو�ت، �أن ي�شيطر 

على حو��شه، �أن يكـــون حكيما بدون 

.
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عجرفة ول يرتبط بالعائالت

�لأخـــــالق يف �لديانــــــة �لبوذيـــــة 

�إن ق�شيـــة �لأخـــالق يف �لبوذيـــة من 

�أهـــم �لق�شايا �لتي عني بها كثري من 

�لد�ر�شـــني و�ملعتنقني لهـــذه �لديانه، 

ومرجع ذلك �أو �شبب ذلك �أن �لبوذية 

�ألغـــت �أو مل تعـــن باجلانـــب �لرّباين 

يف فل�شفاتهـــا وو�جباتهـــا، و�قت�شرت 

على �جلانـــب �لأخالقـــي و�لإن�شاين 

وحـــده. فـــكان من �شمـــن �هتمامات 

�أو ما تناولته �لفل�شفة �لبوذية �شلوك 

�لنا�ـــص. و�أطلقـــت �لفل�شفـــة  �لبوذية 

علـــى �لأخـــالق �أو �جلانـــب �ل�شلوكي 

لقـــب �أو مـــا يعـــرف عندهـــم با�شـــم 

.)siladharmma 18
)�شيالدهارما - 

تنق�شـــم �لأخـــالق �لبوذيـــة �إىل ثالث 

درجات، وهي �لبتد�ئية، و�ملتو�شطة، 

و�لعاليـــة، ولـــكل درجة منهـــا تعاليم 

خا�شة بها. ففـــي �لدرجة �لبتد�ئية 

ذكـــر “بـــوذ�” خم�ـــص رذ�ئـــل وجـــاء 

قضية األخالق 
في البوذية ألغت 

الجانب الرّباني 
في فلسفاتها 

وواجباتها 
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در��صات

�لنهـــي عنها على �شـــورة و�شايا، ولو 

عمل �لبـــوذي بها و�لأخذ بها ل�شيطر 

�شيطـــرة تامـــة علـــى �لإر�دة، وتلـــك 

�لو�شايا �خلم�ص هي:

1 – ل تقتـــل �أحـــد�، ول تق�ـــص على 
حياة حّي من �حليو�ن 

2 - ل تاأخذ مال يعطى �إليك 

3 - ل تكذب ول تقل قول غري �شحيح 

4 - ل ت�شرب خمر� ول تتناول م�شكر� 

5 - ل تبا�شر عالقة جن�شية حمّرمة، 
وهذه �لو�شايـــا �خلم�ص قد ت�شمنت 

يف مقابلهـــا خم�ـــص ف�شائـــل، وهـــي 

�لتحلـــي بالرحمـــة، و�لك�شـــب �حلـــالل، 

و�ل�شـــدق، و�لوعي �لكامـــل، و�لعفة، و�إن 

هذه �لدرجة من �لأخـــالق و�شعت لعامة 

�لبوذيـــني �ملدنيـــني، �أي �لذيـــن ي�شكنـــون 

�ملنـــازل، �أما �لذيـــن يتطلّعـــون �إىل �شلك 

�لرهبنـــة، فعليهم فوق ذلك �تباع �لو�شايا 

�لع�شر �لباقية وهي كالآتي: 

1 - �لمتنـــاع عـــن �لطعـــام يف �لليل، 
وعن تناوله �أكرث من مرة يف �ليوم.

2 - �لمتنـــاع عـــن تزيـــني �جل�شـــم 
بالعطور �أو �لزهور �أو بالدهن

3 - �لمتنـــاع عـــن �لرق�ـــص و�لغناء، 
وعن ح�شـــور حفالتهما، وعن جميع 

�ملالهي و�لألعاب.

4 - �لكف عن �قتناء �ملقاعد و�مل�شاند 
�لفخمـــة، و�لفر��ـــص �لوثـــري �ملح�شي 

بالقطن. 

5 - �لمتناع عن �إبادة �لنباتات و�إماتتها.

6 - �لكف عن �لهر�ء وفظاظة �لكالم و�لنميمة.

7 - �لكـــف عـــن �لتزييـــف يف �لكالم 
للح�شول على �ملطالب �لدنيوية.

8 - �لكف عن �لقمار و�لر�شوة.

9 - �لكـــف عن �لو�شاطة بني �لنا�ص. 
10 - �لكف عن قبول �لهد�يا �لنقدية 

وعن �قتناء �لذهب و�لف�شة. 

هذه �لرذ�ئل �لبوذيـــة �لع�شر و�شعها 

“بـــوذ�” لأتباعـــه مـــن �لرهبـــان دون 

غريهم بالإ�شافة �إىل �لنظم و�لآد�ب. 

�أما �لدرجة �لعالية من �لأخالق فهي 

درجة �لقدي�شني �لذين حّطمو� جميع 

�لقيـــود �لع�شـــرة �لتـــي �شبـــق ذكرها 

.19
حتطيما كامال 

�أما م�شمـــون �لأخالق �لبوذية فيدور 

حـــول ثالثـــة معـــاين �أ�شا�شيـــة هي: 

�لف�شيلـــة، �حلكمـــة، و�لتاأمـــل. ويتم 

�لو�شول �إىل كل و�حد منها عن طريق 

و�شائـــل خمتلفة. �أول هـــذه �لو�شائل 

هي �تباع �شلوكيات �أخالقية �شارمة، 

و�لمتنـــاع عـــن �لعديد مـــن �مللذ�ت، 

و�لتغلـــب علـــى �جلهـــل، عـــن طريق 

�لتمعـــن �لدقيق يف حقيقـــة �لأ�شياء، 

ثـــم �إز�لة �لرغبات عـــن طريق تهدئة 

�لنف�ص، وكبح �ل�شهو�ت. 

وهنـــاك عـــدة متاريـــن نف�شانية، من 

�أهمهـــا ممار�شة �لتاأمـــل لفرتة طويلة 

كل يـــوم عن طريق �إعمـــال �لعقل يف 

جملة من �لأفكار �أو �ل�شور، وتثبيتها 

يف �لذهـــن، وميكـــن �شيئـــا ف�شيئا �أن 

يتحول �لعقل ويقتنع بحقيقة �لعقائد 

مـــن  فيتخلّ�ـــص  للبوذيـــة،  �ملختلفـــة 

�ل�شو�ئب و�لأفكار �خلاطئة، و�ملناهج 

�ل�شيئة يف �لتفكـــري، فتتطور بالتايل 

�لف�شائـــل �لتي تـــوؤدي �إىل �خلال�ص، 

وتذهـــب �لعـــاد�ت �ل�شيئـــة �ملتولـــدة 

عـــن �ل�شهـــوة. عن طريـــق �تباع هذه 

�لتماريـــن، و�لتـــز�م �لأخـــالق �لنبيلة 

ميكـــن للر�هب �لبـــوذي �أن ي�شل ويف 

.20
ظرف زمني ق�شري �إىل �خلال�ص

هـــذ� ملخ�ـــص ب�شيـــط عـــن جممـــل 

�لتعاليـــم و�لأخـــالق �لبوذية، و�شوف 

نتعر�ص ب�شـــيء مـــن �لتفا�شيل لهذه 

�لتعاليم عندما نتناول عقائد �لبوذية 

باإذن �هلل. 

�لهو�مــــــــــ�س 

1 - مقارنة �لأديان �أحمد �شلبي  149.148 

2 - �ملو�شوعة �لبوذية 90-94 نقال عن كتاب بيتاكا

3 - �ملو�شوعة �لبوذية  91

4 - تري بيتاكا تعاليم �لبوذية �ص 14 

5 - تعاليم �لبوذية �ص 18

6 - تعاليم �لبوذية �ص 112

7 - تعاليم �لبوذية 124-117

8 - تعاليم بوذ� 128-125

9 - تعاليم بوذ� 133-130

10 - تعاليم �لبوذية �ص 138

11 - تعاليم �لبوذية 122

12 - تعاليم �لبوذية 123

13 - تعاليم �لبوذية 116

14 - تربيتاكا �ص 314

15 - تربيتاكا 328

16 - تربيتاكا 381

17 - تعاليم بوذ� 139

18 - تعاليم بوذ� 113

19 - تربيتاكا 289

20 - تربيتاكا �ص 290

21 - تاريخ �ملعتقد�ت و�لأديان �ص 8
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عبد �لد�ئم �لكحيل | www.kaheel7.com/ar�لإعجاز �لعلمي

لنتاأمـــل دقة كلمـــات �لقر�آن �لكرمي، وكيـــف �أكد �أن �لقمر 

تابع لل�شم�ص ولي�ص �لعك�ص، فهي �أثقل منه بكثري، ومتار�ص 

قوى �جلذب عليه..

ْم�ُص يمَنْبمَغي  ل �ل�شَّ
مَ
كما قــــال تعالــى فـي كتابـــه �لكريـــم: {

لمٍَك  اِر ومَُكل يِف فمَ اِبُق �لنَّهمَ رمَ ومَلمَ �للَّيْـــُل �شمَ ممَ ْن تُْدِركمَ �لْقمَ
مَ
ــا �أ مـَ لهــ

}»ي�ـــص: 40«. ونحـــن نعلـــم �أن �لقمر يدور حول  يمَ�ْشبمَُحونمَ

�لأر�ـــص فلمـــاذ� مل يقـــل “ل �لأر�ص ينبغي لهـــا �أن تدرك 

�ل�شم�ص” مثاًل؟

لقد قام علمـــاء �لفلك بح�شاب حركة �لقمر حول �لأر�ص 

بفعـــل جاذبية �لأر�ص، وقامو� بح�شاب حركة �لأر�ص حول 

�ل�شم�ص بفعل جاذبية �ل�شم�ص. فالقانون �لكوين يقول: �إن 

�جل�شـــم �لأثقل يجذب �إليه �جل�شم �لأخف.. مثاًل �لأر�ص 

جتـــذب �لقمـــر، لأنهـــا �أكرب منـــه، بينمـــا �ل�شم�ص جتذب 

�لأر�ـــص و�لقمر و�لكو�كب، لأنها �أكـــرب بكثري من �لأر�ص. 

فالكو�كب جمتمعـــة يف �ملجموعة �ل�شم�شية ل ت�شاوي �إل 

�أقل من 1 % من كتلة �ل�شم�ص.

ولكن هل �ل�شم�ص ثابتـــة؟ طبًعا �ل�شم�ص تدور حول مركز 

�ملجرة مبعدل دورة كل 226 مليون �شنة �أو �أكرث.. وبالتايل 

فاإن حركة �لأر�ص لو نظرنا �إليها من خارج �ملجرة �شتبدو 

حركـــة موجية ولي�ص د�ئريـــة لأن �ل�شم�ص تنطلق م�شرعة 

ب�شرعة 782000 كيلومرت يف �ل�شاعة.. بينما جند �شرعة 

�لأر�ـــص حول �ل�شم�ص 108000 كيلومرت يف �ل�شاعة.. �أي 

�أن �ل�شم�ص �أ�شرع ب�شبعة �أ�شعاف تقريًبا.

من هنا ن�شتطيع �لقول �إن �لقر�آن دقيق جًد� حيث �أكد �أن 

�ل�شم�ـــص هي �لتي جتذب �لكو�كب ومنها �لأر�ص و�لقمر، 

وبالتـــايل فهي على �لرغم مـــن جاذبيتها �لكبرية ل تدرك 

�لقمـــر ول ت�شطدم به. �أي �إنـــه على �لرغم من حركة كل 

من �ل�شم�ص و�لقمر ب�شكل معقد، وخالل مليار�ت �ل�شنني 

فـــال يحـــدث ت�شادم �أبـــًد�، لأن �ملد�ر�ت ر�شمـــت بدقة من قبل 

�خلالق عز وجل.

بكلمة �أخرى، لو قال �لقر�آن: �إن �لقمر ل يدرك �ل�شم�ص، 

فهذ� يعني �أن �لقمر ي�شتطيع �أن يوؤثر على �ل�شم�ص ويلحق 

بهـــا، وهذ� خطاأ علمي لأن �لقمر ل ي�شتطيع �لتاأثري على 

�ل�شم�ص، ب�شبب كتلته �ل�شئيلة �أمامها، بينما �ل�شم�ص توؤثر 

علـــى �لقمر لأنها �أثقل منه بكثـــري، ولكنها ل ت�شتطيع �أن 

لماذا قال اهلل تعالى: 
}ال الشمس ينبغي لها 
أن تدرك القمر{ وليس 

العكس؟

تدركـــه وت�شطدم به.. لأن �لقو�نني �لكونية �ل�شارمة �لتي 

و�شعها �هلل ل ت�شمح لها بذلك.. ف�شبحان �هلل.

مالحظة: بالن�شبة للفيديو �لذي ي�شور �حلركة �حلقيقية 

لل�شم�ـــص و�لكو�كـــب حـــول �ملجـــرة، مت و�شعـــه للتو�شيح 

ولتقريـــب �ل�شـــورة لالأذهان، ولكن �حلركـــة �حلقيقية ل 

يعلمها �إل �هلل، وهي �أعقد من ذلك بكثري. وبالفعل هناك 

علماء �نتقدو� هذ� �لفيديو (�نظر �ملرجع رقم 4) باعتبار 

�أنـــه مت ت�شريع �حلركة كثرًي�، ومت ت�شوير �لكو�كب وكاأنها 

خارج مد�ر�تها يف �ملجموعة �ل�شم�شية.

لذلـــك نقول، �إن �حلقيقة �لعلمية تقول �إن �ل�شم�ص جتري 

جرياًنا حقيقًيا وكذلك �لقمر و�لأر�ص و�لكو�كب، و�لأر�ص 

ت�شـــرع وتتقلـــب يف جريانها.. ب�شكل يتفـــق مع ما جاء يف 

رٍّ  ِري ملُ�ْشتمَقمَ ْ ْم�ُص جتمَ �لقر�آن �لكـــرمي يف قوله تعاىل: {ومَ�ل�شَّ

ِليِم}»ي�ـــص: 38«.. وكذلك مع  ِزيِز �لْعمَ ِلكمَ تمَْقِديـــُر �لْعمَ ـــا ذمَ لمَهمَ

ْمومَ�تاً} 
مَ
�أ ْحيمَـــاًء  ومَ

مَ
اتاً  �أ ْر�صمَ ِكفمَ

مَ
ْل �لأ عمَ ْ ْ جنمَ ملمَ

مَ
قولـــه تعـــاىل: {�أ

»�ملر�شالت: 26-25«.

فكلمـــة »كفت« تعني �أ�شرع وتقلب و�شم وجذب.. وبالفعل 

�لأر�ص ت�شرع وتتقلـــب وجتذب �إليها �لقمر �أثناء حركتها، 

وكذلك ت�شم �ملخلوقات �أمو�ًتا و�أحياء.. و�هلل �أعلم. 

1- www.universetoday.com/18028/sun-orbit/

2- www.imagine.gsfc.nasa.gov/docs/features/objects/milkyway1.html

3- www.solarsystem.nasa.gov/yss/display.cfm?Year=2010&Month=12

&Tab=Background

4- Is the Solar System Really a Vortex? http://www.universetoday.

com/107322/is-the-solar-system-really-a-vortex/#at_pco=smlre-

1.0&at_tot=4&at_ab=per-4&at_pos=0

�شـــورة ملجرة �شبيهة مبجرتنا، وفيها مركز 

�ملجرة عبارة عن �نتفاخ ب�شبب كثافة �لنجوم 

فيه، وميار�ص �لنتفاخ وكتلته �لهائلة تاأثرًي� 

على �ل�شم�ص فيجعلها ت�شعد وتهبط �أثناء 

دور�نهـــا، �أي �إن �ل�شم�ص ل تدور بل جتري 

�شعوًد� وهبوًطا مثل �خليل..

هـــذه �شـــورة ملقارنـــة حجـــم �لكو�كب مع 

�ل�شم�ـــص �لتي على �لي�شـــار، �نظرو� �إىل 

�لأر�ص كـــم هي �شغـــرية، و�لقمر ل يكاد 

يـــرى، فعلى �لرغم مـــن �شخامة �ل�شم�ص 

و�شغـــر حجـــم �لقمـــر فـــاإن �ل�شم�ص غري 

قـــادرة علـــى �إدر�ك �لقمر مـــع �أنه �شغري 

جًد�..

تسير حركة كال من الشمس 
والقمر بشكل معقد وخالل 
مليارات السنين الماضية لم 
يحدث تصادم ألنها رسمت 

بدقة من قبل الخالق عز وجل
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االحتضان اإلسالمي 
لغير المسلمين )الخدم(

وفقـــه �لتعامل مع �خلـــدم مما ينبغي 

�أن ينت�شـــر يف �أو�شـــاط مـــن �أنعم �هلل 

عليهـــم بالغنى و�لـــرث�ء، خ�شو�شا يف 

منطقـــة �خلليـــج �لتي متثـــل �شريحة 

�خلدم ظاهرة و��شحة، وميثل �خلدم 

عن�شر� �أ�شا�شيا يف تلك �لبالد.

وقبـــل كل �شـــيء، فاإن �أخـــالق �مل�شلم 

يف معامالتـــه هـــي �لد�عيـــة �لد�ئـــم 

�لذي يجذب �لقلوب و�لعقول، ولي�ص 

مـــن موطن تظهر فيـــه �لأخالق بحق 

�شوى موطن كهـــذ�، ل يكون �لإن�شان 

م�شطـــر� فيـــه حل�شـــن �ملعاملة، فال 

خـــوف من عاقبة ول رجاء ملطمع، بل 

ل يلزمه بهذ� �إل �لدين.

وقد �ألـــزم �لإ�شالم �أهلـــه باأخالق يف 

معاملـــة �خلـــدم، تبد�أ مـــن ��شت�شعار 

�مل�شوؤوليـــة، �إذ �شاحب �لبيت م�شوؤول 

عـــن �خلادم كما يف حديث �لنبي ] 

»كلكم ر�ع وكلكم م�شوؤول عن رعيته«، 

و��شتعمـــال �لنبـــي لفـــظ »�لرعايـــة« 

يوحـــي باملعـــاين �لإن�شانيـــة �لر�قيـــة 

و�لرقيقة للتعامالت د�خل نطاق هذه 

�مل�شوؤولية.

�إذ� نظرنا يف �لن�شو�ص �لتي تتحدث 

عـــن معاملـــة �خلـــدم ف�شنجـــد �أنهـــا 

تعاملهم كاأنهم من �لأهل �أو على �لأقل 

كاأنهم مـــن �لأ�شدقاء �ملقربني، �لذين 

هـــم �أوىل �لنا�ـــص بالإكـــر�م و�لرعاية 

و�لعفو و�لرحمة.

يقـــول �لنبـــي ]: »هـــم �إخو�نكـــم، 

جعلهم �هلل حتـــت �أيديكم، فمن جعل 

�هلل �أخـــاه حتـــت يـــده فليطعمه مما 

 ، ومثل 
1
ياأكل، وليلب�شه مما يلب�ص...« 

هـــذ� حديث �آخر يقـــول: »ما �أطعمتمَ 

نف�شك فهو لـــك �شدقة، وما �أطعمت 

ولـــدك فهو لك �شدقـــة، وما �أطعمت 

زوجك فهو لـــك �شدقة، وما �أطعمت 

 ، وحني 
2
خادمـــك فهو لك �شدقـــة« 

�ُشئل �لنبـــي ] يف �أمر �ل�شدقة عن 

�لأولويـــات، قيـــل: يا ر�شـــول، عندي 

دينـــار، قـــال: »�أنفقه علـــى نف�شك«، 

قـــال: عندي �آخر، قـــال: »�أنفقه على 

زوجتـــك«، قـــال: عندي �آخـــر، فقال: 

»�أنفقه علـــى خادمك، ثم �أنت �أب�شر« 

. فتاأمل كيـــف كان �خلادم يف درجة 
3

بعد �لنف�ص و�لأهل.

ومن �ملعاين �لرقيقة يف معاملة �خلدم 

مـــا �أو�شـــى بـــه �لنبـــي ]: �أن يدعو 

�ملـــرء خادمـــه لي�شاركـــه �لأكل، وهذ� 

مقـــام ف�شل و��شتحبـــاب، يقول: »�إذ� 

كمَم خاُدمـــه بطعامه فاإن مل  جـــاء �أحدمَ

يجل�شه معه فليناوله لقمة �أو لقمتني، 

 .
4
�أو �أكلة �أو �أكلتني، فاإنه ومَيِلمَ ِعالجه«

ه، فلرمبا  دَّ ومعنى ويل عالجه، �أي �أعمَ

��شتهاه و�أحب �أن ياأكل منه، وقد �أخرب 

�لنبـــي ] �أن �لأكل مع �خلادم عالج 

للكرب ودليل على �لتو��شع، فقال: »ما 

.
5
��شتكرب من �أكل معه خادمه«

و�أو�شـــى �لنبـــي ] بالرفق باخلادم، 

معنـــا  مـــرَّ  �لـــذي  �حلديـــث  ففـــي 

»فليطعمـــه ممـــا يـــاأكل، وليلب�شه مما 

لُِّفه من �لعمل ما يغلبه،  يلب�ـــص، ول يُكمَ

ه ما يغلبه فلْيُِعنْه عليه«، ويف  لَّفمَ فـــاإن كمَ

لَّف من �لعمل �إل  رو�يـــة �أخرى »ول يُكمَ

، ويُروى عنه ] �أنه قال: 
6
مـــا يطيق«

ْفتمَ عن خادمك من عمله كان  فمَّ »ما خمَ

 .
7
لك �أجًر� يف مو�زينك«

و�إذ� �أخطـــاأ �خلـــادم فليكـــن �شلـــوك 

�مل�شلـــم هو �لعفو، ولقـــد �أجاب �لنبي 

�إجابـــة عجيبة حـــني �شاأله رجل يبدو 

مـــن كالمـــه �ل�شجـــر و�لغ�شـــب من 

خادمـــه: »يا ر�شـــول �هلل كم نعفو عن 

�خلـــادم؟«، ف�شمـــت، ثم �أعـــاد عليه 

�لكالم ف�شمت، فلمـــا كان يف �لثالثة 

قـــال: »�عفو� عنـــه يف كل يوم �شبعني 

8 ، و�ملق�شود لي�ـــص �لعدد ولكن 
مـــرة«

كـــرثة �لعفو و�أن يكـــون هو �لأ�شل يف 

�لتعامل مع �خلدم.

ولقد �صـــــــرب لنا �لنبي مثال بنف�صه 

يف تعاملـــــــه مع خدمه، فقد كان يهتم 

بحالهم و�أمورهم، فمن ذلك �أنه:

1. كان يدعـــو خلادمه �أن�ص بن مالك 
–�لـــذي خدمـــه ع�شر �شنـــني- مثلما 
قـــال �أن�ص: »فما تـــرك خري �آخرة ول 

دنيا �إل دعا يل به، قال: »�للهم �رزقه 

.
9
مال، وولد�، وبارك له« 

2. وهـــو �لذي �شعـــى يف زو�ج خادمه 
ربيعـــة بن كعب �لأ�شلمـــي، رغم فقره 

وحاجته، و�ألحَّ عليه فيه، يروي ربيعة: 

كنُت �أخدم �لنبـــي فقال يل �لنبي: يا 

ربيعة، �أل تتزوج؟ قال: فقلُت: ل و�هلل 

يا ر�شول �هلل، مـــا �أريد �أن �أتزومَّج؛ ما 

عنـــدي مـــا يُقيم �ملر�أة، ومـــا �أحُبّ �أن 

ي�شغلنـــي عنك �شيء. قـــال: فاأعر�ص 

عني، ثم قال يل بعـــد ذلك: ياربيعة، 

�أل تتـــزوج؟ قـــال: فقلـــُت: ل و�هلل يا 

ر�شـــول �هلل، ما �أريد �أن �أتـــزومَّج، وما 

عنـــدي مـــا يُقيم �ملر�أة، ومـــا �أحُبّ �أن 

ي�شغلني عنك �شـــيء. فاأعر�ص عِنّي. 

وقال: ثم ر�جعُت نف�شي، فقلُت: و�هلل 

يا ر�شول �هلل �أنت �أعلم مبا يُ�شلحني 

يف �لدنيا و�لآخرة. قال: و�أنا �أقول يف 

نف�شـــي: لئن قـــال يل �لثالثة لأقولن: 

نعـــم. قال: فقال يل �لثالثة: يا ربيعة، 

�أل تتـــزوج؟ قال: فقلُت: بلى يا ر�شول 

، �أو مبا �أحببت.  �هلل، ُمْريِن مبا �شئتمَ

قـــال: »�نطلق �إىل �آل فالن«. �إِىل حٍيّ 

.10
من �لأن�شار... 

حتدثنـــا يف �ملقـــال �لأول مـــن هـــذه 

�لإ�شـــالم  »جاذبيـــة  عـــن  �ل�شل�شلـــة 

�حليـــاة  �أن  لنثبـــت  �لجتماعيـــة« 

�لجتماعيـــة للم�شلمـــني ظلت �لباب 

�ملفتـــوح للدخول يف �لإ�شـــالم، �شو�ء 

�أكانت �لأمة عزيزة ممكنة �أو �شعيفة 

حمتلـــة، و�شـــو�ء �أكان �لد�خلـــون يف 

�لإ�شـــالم من �لبـــالد �ملفتوحة �أو من 

�لبـــالد �لتـــي مل ت�شل �إليهـــا جيو�ص 

�لفاحتـــني، و�شو�ء �أكان �لـــذي ي�شلم 

حر� �أو عبد� �أو �أ�شري�.

وبد�أنـــا يف �ملقـــال �لثـــاين �حلديـــث 

عـــن »�لحت�شـــان �لجتماعـــي لغري 

�مل�شلمـــني«، وق�شمنـــا غـــري �مل�شلمني 

بـــالد �مل�شلمـــني- �إىل ز�ئريـــن  –يف 
�ملقـــال  يف  وحتدثنـــا  وُمِقيمـــني؛ 

�ملا�شـــي عـــن �لز�ئرين ملـــدد ق�شرية 

كال�شائحـــني، وكيف ينبغـــي �أن نكون 

لهم، ونبد�أ يف هذ� �ملقال و�لذي يليه 

يف �حلديث عـــن �ملقيمني يف بالدنا، 

ونختـــار يف هـــذه �ملـــرة �حلديث عن 

م. دمَ �شريحة �خلمَ

ونحن نخ�ش�ص �حلديث عن �جلانب 

�لجتماعي لأنـــه �مل�شاحة �لتي تقوم 

وجمموعـــات  –�أفـــر�د�  �لأمـــة  بهـــا 

وهيئـــات- بغ�ص �لنظـــر عن �ل�شلطة 

�ل�شيا�شيـــة قوة و�شعفا، �شو�ًء� �أكانت 

د�عمة �أو لمبالية.

لعـــل �شريحـــة �خلـــدم هـــي �أ�شهـــل 

�ل�شر�ئـــح يف �إدخالهـــا �إىل �لإ�شالم، 

�إذ هـــو يف مكانـــة �ل�شعـــف و�لفقـــر 

و�حلاجـــة كالأر�ـــص �خل�شبـــة توؤثـــر 

فيه �أدنـــى معاملة ح�شنـــة و�أقل خلق 

كرمي، كما تنبت �لأر�ص باأقل قطر�ت 

مطـــر، وتلك من �ملو��شع �لقليلة �لتي 

يكـــون فيها �مل�شلم –يف هذ� �لزمان- 

يف مو�شـــع �لأعلـــى ويكـــون غريه يف 

�ملو�شـــع �لأدنى من حيث �لقوة و�ملال 

و�لحتياج.

»الخدم« كاألرض 
الخصبة تؤثر فيهم 

أدنى معاملة 
حسنة وأقل خلق 
كريم ولذلك هم 

أسهل الشرائح 
دخوال إلى اإلسالم

melhamy@حممد �إلهامــي: باحث يف �لتاريخ و�حل�شارة �لإ�شالمية فكـــــــر
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3. وحر�ـــص �لنبي على عيادة خادمه 
�لغـــالم �ليهـــودي يف مر�شه، وحر�ص 

علـــى �إ�شالمـــه، قال �أن�ص بـــن مالك: 

»كان غـــالم يهودي يخـــدم �لنبي ] 

فمر�ص، فاأتاه يعوده، فقعد عند ر�أ�شه 

فقال له: �أ�شلـــم، فنظر �إىل �أبيه وهو 

عنده، فقال: �أطع �أبا �لقا�شم، فاأ�شلم، 

فخرج �لنبي ] وهـــو يقول: �حلمد 

.
11

هلل �لذي �أنقذه من �لنار«

وبالعمـــوم فقـــد كان �لنبـــي ] خري 

رجـــل خلادمه، من �لرفـــق به و�لعفو 

عـــن �أخطائه وعـــدم �لت�شييـــق عليه 

حتى لفظة »�أف« مل يكن يقولها؛ فعن 

�أن�ص ر�شـــي �هلل عنه قـــال: »خدمت 

ر�شـــول �هلل ] ع�شر �شنني، و�هلل ما 

ٍف قط، ول قال يل ل�شيء مل 
ُ
قال يل �أ

.
12

فعلت كذ� وهاّل فعلت كذ�؟« 

وقد نهى �لإ�شالم عن ظلم �خلادم �أو 

ه�شمه حقـــه �أو �لعتد�ء عليه، ومن 

ينظـــر يف ن�شو�ـــص �لنهي عـــن هذ� 

ي�شعر لأول وهلـــة باملفاجاأة من �شدة 

�لعبار�ت و�لألفاظ.

فال يجوز ظلم �خلادم يف �أجره، فهذ� 

من �أ�شباب خ�شومة �هلل يوم �لقيامة 

كمـــا قال �لنبي ]: »قال �هلل: ثالثة 

�أنا خ�شمهم يوم �لقيامة: رجل �أعطى 

بي ثـــم غدر، ورجـــل باع حـــر� فاأكل 

ثمنه، ورجل ��شتاأجر �أجري� فا�شتوفى 

، وكاأمنا يف 
13

منـــه ومل يعطه �أجـــره«

�حلديـــث ردٌّ على هـــذه �لنف�ص �لتي 

قد يغويهـــا ويغريها ظلـــم �خلادم �أن 

ل �شنـــد له ول ظهـــر ول قوم يُخ�شى 

منهـــم، فكان �هلل تبـــارك وتعاىل هو 

�شاحب �خل�شومة للخادم.

ونهـــى �لإ�شـــالم عن �شـــرب �خلادم، 

خ�شو�شا على وجهه، وقد �أمر �لنبي 

] بعتـــق جاريـــة لطمهـــا �شيدهـــا، 
فتعلـــم �أ�شحابـــه �لق�شا�ـــص للخدم 

مـــن �أنف�شهم و�أبنائهـــم و�شار �شرب 

�خلادم مما يخ�شى منه �ملرء فيهرب، 

مـــن بعد ما كان �خلـــادم ملكا ل�شيده 

كما هـــو �حلـــال يف �جلاهلية �لأوىل 

، يـــروي 
14

ويف جاهليتنـــا �ملعا�شـــرة 

معاويـــة بـــن �شويد بن مقـــرن �ملزين: 

ْمـــُت موىل لنا فهربـــُت، ثم جئت  »لمَطمَ

قبيل �لظهر ف�شليت خلف �أبي فدعاه 

ودعـــاين، ثم قال: �متثـــل منه )يعني: 

�قت�ص منه(، فعفا »�خلادم«،

 ثـــم قال: كنـــا بني ُمقـــرن على عهد 

ر�شـــول �هلل ] لي�ص لنـــا �إل خادمة 

و�حدة فلطمها �أحدنا فبلغ ذلك �لنبي 

] فقـــال: »�أعتقوها«، قالـــو�: لي�ص 
لهم خادم غريها، قال: »فلي�شتخدموها 

.
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فاإذ� ��شتغنو� عنها فليخلو� �شبيلها« 

ومثـــل ذلـــك ما جـــرى لأبـــي م�شعود 

�لبـــدري �لـــذي قـــال: »كنـــت �أ�شرب 

ِمْعُت من خلفي �شوتا:  غالما يل. ف�شمَ

»�علـــم، �أبا م�شعـــود.. هلل �أقدر عليك 

ـــتُّ فاإذ� هو ر�شول  منك عليه«، فالتمَفمَ

�هلل، فقلـــت: »يا ر�شـــول �هلل، هو حر 

لوجـــه �هلل«، فقـــال: »�أما لو مل تفعل، 

.16
تْك �لنار«  مَ�شَّ تْك �لنار، �أو ملمَ لمَلمَفمَحمَ

وكان نبينـــا قدوة يف هـــذ�، فعن عائ�شة 

ر�شـــي �هلل عنهـــا قالـــت: »مـــا �شـــرب 

ر�شول �هلل ] �شيًئا قط بيده ول �مر�أة 

ول خادًما �إل �أن يجاهد يف �شبيل �هلل، 

ومـــا نيل منـــه �شـــيء قـــط فينتقم من 

�شاحبه، �إل �أن ينتهك �شيء من حمارم 

.17
�هلل فينتقم هلل عز وجل«

بل ولقد نهـــى �لنبي عن �لدعاء على 

�خلـــادم، وجعله بعـــد �لنف�ص و�لأهل، 

قـــال ] »ل تدعو� على �أنف�شكم، ول 

تدعو� علـــى �أولدكم، ول تدعو� على 

خدمكـــم، ول تدعو� على �أمو�لكم، ل 

تو�فقو� من �هلل تبارك وتعاىل �شاعة 

 .
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نيل فيها عطاء، في�شتجيب لكم«

وباجلملـــة فـــاإن �خلدم ممـــن ينبغي 

لـــو� بالرحمـــة، ملـــا هـــم فيـــه  �أن يُعاممَ

مـــن �حلاجة و�لفقـــر و�لغربة �أحيانا، 

ويف �حلديـــث »�لر�حمـــون يرحمهـــم 

�لأر�ـــص  �أهـــل  �رحمـــو�  �لرحمـــن، 

19، ولقد توعد 
يرحمكم �أهل �ل�شماء« 

�لنبـــي ] �أولئك �جلفاة ذوي �لغلظة 

فقـــال: »ل يرحـــم �هلل مـــن ل يرحم 

.
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�لنا�ص«

ولقد �شمعت من �أ�شحاب �لدين ممن 

�أنعـــم �هلل عليهـــم كثـــري� مـــن �لتفنن 

يف معاملـــة �خلـــدم، كا�شتقبالهم من 

�ملطار، و�إ�شعارهـــم بالألفة وتخفيف 

�لغربـــة عنهـــم، و�لرفـــق يف تعليمهم 

�أجهـــزة  و��شتعمـــال  �لبلـــد  عـــاد�ت 

�لطبـــخ و�لتنظيـــف و�لغ�شيـــل مما ل 

يعرفون ��شتعمالـــه، و�لإغد�ق عليهم 

يف �لأعيـــاد، وم�شاعدتهـــم يف �أعمال 

�خلدمة، و�لتخفيف عنهم، و�لتلطف 

بهم حال �شيقهم وغ�شبهم ومر�شهم، 

و�لإح�شـــان �إليهـــم و�إىل ذويهم �شو�ء 

�أكانـــو� يف ذ�ت �لبلـــد �أو يف غريهـــا، 

ومتكينهم مـــن زيارة ذويهم و�لت�شال 

�ًشـــا  معهـــم، و�شمعـــت يف هـــذ� ق�شمَ

عجيبا. و�لعديـــد منها �نتهى باإ�شالم 

هـــوؤلء �خلـــدم، حتى مـــن كان يفعل 

هـــذ� غافال عن نيـــة �لدعوة �إىل �هلل 

و�إدخالهم يف �لدين.

ولو تذكر �ملرء نعمة �هلل عليه �إذ جعله 

�شاحب غنى ومال، وقد كان ميكن �أن 

يكـــون مكان هذ� �خلادم، بل لو تذكر 

�أن �أحـــد� ل ي�شمن حتـــول نعمة �هلل 

عنه و�أن ي�شري فعال يف 

م�شتقبـــل �لأيام مثلـــه.. لو تذكر هذ� 

ل�شكـــر نعمـــة �هلل عليـــه وعامل ذلك 

�خلادم مبا يحب �أن يُعامل به، وكم يف 

�لتاريخ من ملـــوك حتولو� �إىل فقر�ء 

مت�شولني يتكففـــون �لنا�ص، ومل يجد 

�أولدهـــم –بعـــد �لعـــز و�مللـــك- نعال 

يلب�شونـــه ف�شارو� حفـــاة، ول طعاما 

�شوى ك�شر�ت خبز ياب�شة!!

فالربُّ بهوؤلء �إمنا هــــــو �شكــــر لنعمة 

�هلل و�تقـــاء لتحولت �لأيـــــام �لتي ل 

تــــــــدوم على حــال.  

�لهو�مــــــــــ�س 

1  - �لبخاري )5703(.
2  - �لبخـــاري يف �لأدب �ملفـــرد )82(، �أحمد 
)17218(، و�لن�شائي )9185(، وح�شنه �شعيب 

�لأرناوؤوط و�شححه �لألباين.

3  - �لبخاري يف �لأدب �ملفرد )197(، وح�شنه 
�لألباين.

4  - �لبخاري )2418(.

5  - �لبخاري يف �لأدب �ملفرد )550(، وح�شنه 
�لألباين.

6  - �لبخاري )5703(، م�شلم )1662(.
7  - �بـــن حبـــان )4314(، و�أبويعلى )1472(، 

وقال ح�شني �شليم �أ�شد: رجاله ثقات.

8  - �أبود�ود )5164(، و�شححه �لألباين.
9  - �لبخاري )1881(.

 )2718( و�حلاكـــم   ،)16627( �أحمـــد   -  10
وقال: على �شرط م�شلم.

11  - �لبخاري )1290(.
12  - �لبخاري )2616(، م�شلم )2309(.

13  - �لبخاري )2114(.
14  - حتمـــل لنا �ل�شحـــف و�لأخبار �أنباء يف 
غايـــة �لغر�بـــة و�لده�شة عن معاملـــة �أقو�م 

خلدمهـــم، بال�شرب و�لتعذيـــب و�لكي، ومما 

هـــو م�شهـــور �أن بع�شهم ت�شبـــب يف عاهات 

د�ئمـــة كالعمى و�ل�شمم ممـــا ينزله بخادمه، 

وبع�شهـــم �كت�شف �أنه حب�ـــص خادمه يف بيته 

�أو مزرعته ل�شنني و�شلت �إىل ثماين �أو ع�شر 

�شنـــني، ولعل مـــا خفي يكون �أعظـــم.. وهذ� 

غـــري �ل�شتعبـــاد �لـــذي يجري علـــى �لعمال 

و�لفقـــر�ء �لذيـــن ت�شتغل حاجتهـــم وفقرهم 

يف �إذللهـــم و�مت�شا�ـــص جمهود�تهم، ورمبا 

دمائهم يف �لأعمال �ل�شاقة ولوقت طويل بال 

رحمة ول �شفقة.

15  - م�شلم )1658(.
16  - م�شلم )1659(.
17  - م�شلم )2328(.

18  - �أبود�ود )1532(، و�شححه �لألباين.
 ،)4941( �أبـــود�ود   )6494( �أحمـــد   -  19

�لرتمذي )1924(، و�شححه �لألباين.

20  - �لبخاري )6941(، م�شلم )2319(.

ظلم الخادم 
في أجره من 

أسباب خصومة 
اهلل عز وجل 
يوم القيامة

ينبغي أن 
يعامل الخادم 

بالرحمة لما  
هو فيه من 

الحاجة والفقر 
والغربة أحياًنا

فكـــــــر



�شخ�شية من �لعيار �لثقيل يف حمر�ب 

�لدعـــوة وميـــد�ن �لدعـــاة، ��شتطـــاع 

بتوفيـــق �هلل ثـــم باإخال�شـــه �خرت�ق 

�حلو�جز �لتي منعت و�شول �لإ�شالم 

�إىل كثري من خلق �هلل، فحمل حقيبته 

متنقـــال مـــن بلـــدة لأخـــرى، �أماًل يف 

ت�شحيح �شورة �لإ�شالم �لتي ر�أى فيها 

مبتغاه، فهجر �لديار و�لأوطان ليحلق 

يف �شمـــاء �ل�شرق و�لغـــرب، ويوؤ�ش�ص 

�لكثـــري من بيـــوت �لدعـــوة و�لدعاة، 

ولي�شبـــح و�حد� مـــن م�شاهري �لعامل 

يف ت�شحيـــح �ملفاهيـــم �ملغلوطـــة عن 

�لإ�شالم، طمعا يف ثو�ب �هلل ور�شاه، 

د�ئـــم �ل�شفـــر و�لرتحـــال مـــن �أجـــل 

ر�شالته �لتي �شخر لها حياته، تقت�شم 

معه �أ�شرته ذلك �لعناء �لذي ي�شاحب 

تنقالته وجولتـــه، ولأنه �أدرك �أهمية 

مـــا يقوم به فقد هانـــت عليه �لدنيا، 

ومل تغـــره �أو توؤثر يوما على خطو�ته، 

وفرحـــت �أ�شرتـــه مب�شاركتـــه �لأجر، 

فكانت خري عون له على تاأدية و�جبه، 

ودفعه لتحقيق طموحاته، �لتقيناه يف 

زيـــارة عاجلـــة لإد�رة �لإعالم �لديني 

بوز�رة �لأوقـــاف و�ل�شوؤون �لإ�شالمية 

يف  معـــه  فحلقنـــا  �لكويـــت،  بدولـــة 

ق�شايـــا كثرية ت�شـــب جميعها يف نهر 

�لدعوة وجهـــوده �مل�شهودة يف �ل�شرق 

و�لغـــرب، فلم�شنـــا يف حديثه تو��شع 

�لعامل، وفطنة �ملوؤمن، وهمة �شاحب 

�لر�شالة، وفرحته، وهو يخربنا بنطق 

بع�ـــص �لإ�شر�ئيليـــني �ل�شهـــادة على 

يديه، وعن �إجناز�ته �لتي كانت ب�شمة 

وعالمة �شهد بهـــا �لقا�شي و�لد�ين، 

لتكون يف ميز�ن ح�شناته يوم �لقيامة 

�شاهـــدة لـــه ل عليـــه، وق�شايا �أخرى 

كثـــرية.. فمـــاذ� قـــال فيها، هـــذ� ما 

�شتجيـــب عنه �ل�شطـــور �لتالية فاإىل 

ن�ص �حلو�ر:

م. فا�صل �صـــــــليمان، باعتبارك رئي�س 

موؤ�ص�صة ج�صـــــــور للتعريف بالإ�صالم، 

هل لك �أن تكلمنا عن بع�س ن�صاطها 

�لدعوي؟ 

�أنتجـــت موؤ�ش�شـــة ج�شـــور للتعريـــف 

�لأفـــالم  مـــن  �شل�شلـــة  بالإ�شـــالم 

�لوثائقيـــة بعنو�ن “�ل�شباب ينق�شع”، 

�جلـــزء �لأول منهـــا فيلـــم “�لإ�شـــالم 

باخت�شـــار”، وهنـــا لبد مـــن �لتوجه 

بال�شكر �جلزيل لأ�شتاذ �إد�رة �لإعالم 

�لدينـــي �لإعالمـــي �ملتميـــز �شـــالح 

�أبـــا �خليل على جهـــوده �مللمو�شة يف 

ت�شويـــق فيلم “�لإ�شـــالم باخت�شار”، 

�أن�شطـــة  �لبـــارز يف دعـــم كل  ودوره 

موؤ�ش�شة ج�شور ب�شكل عام.

وي�شتطـــرد: ويف �حلقيقـــة هـــو مـــن 

متامـــا  تـــدرك  �لتـــي  �ل�شخ�شيـــات 

�أهميـــة �لر�شالـــة �لإعالميـــة ودورها 

�ملوؤثـــر يف ت�شحيـــح �شـــورة �لإ�شالم، 

وبر�جمـــه خـــري �شاهـــد علـــى ذلك، 

حيـــث تتميز بالتطور ومو�كبة �لع�شر 

و�لدر��شـــة �جليـــدة للو�قـــع �لدعوي 

و�لإعالمي، وبالتـــايل �إنتاج وت�شجيع 

وت�شويـــق كل مـــا مـــن �شاأنـــه �إثـــر�ء 

�ل�شاحـــة �لإعالمية و�لدعوية، ب�شكل 

يلقـــى قبـــول و�شدى يف كافـــة �أرجاء 

�ملعمـــورة، ثم ينتقـــل �لد�عية �شليمان 

لتكملـــة �حلديث عن �جلزء �لأول من 

�شل�شلـــة “�ل�شباب ينق�شع” وهو فيلم 

“�لإ�شـــالم باخت�شـــار”، فيوؤكـــد على 
�أنه قـــد مت ترجمته �إىل 31 لغة حتى 

مدير عام مؤسسة جسورم. فاضل سليمان 
 للتعريف باإلسالم في حوار خاص 

ترجمنا “اإلسالم 
باختصار” إلى 

31لغة منها اللغة 
العبرية وقمنا 

بتلقين الشهادة 
لإلسرائيليين 

أنفسهم

�لآن، منهـــا �للغة �لعربيـــة، لفتا �إىل 

�أنه �شخ�شيـــا قد قام بتلقني �ل�شهادة 

لبع�ص �لإ�شر�ئيليني.

وي�شيف �شليمـــان: تتنـــاول �ل�شل�شلة 

�لأق�شـــام �لإميانيـــة �لتاليـــة “�إثبـــات 

وجـــود �هلل للملحديـــن -معنـــى كلمة 

�إ�شـــالم- �جلهـــاد �شـــد �لإرهـــاب”، 

وذلـــك لدح�ـــص �شبهـــة �أن �لإ�شـــالم 

دين �لإرهاب، ملـــن يروجون باأنه دين 

�لعنـــف، وقـــد مت ت�شويـــره يف 7 دول 

مع 10 م�شلمني، منهم 2 يهود، و�أحد 

�لفائزين بجائزة نوبل لل�شالم.

ولقـــد �أنتجت موؤ�ش�شـــة ج�شور �أخري� 

فيلـــم “�ملـــر�أة يف �لإ�شـــالم”، وذلـــك 

لدح�ـــص �شبهة �أن �لإ�شالم دين يظلم 

�ملـــر�أة وي�شهدها، ويفـــرق بينها وبني 

�لرجل بطريقة �شلبية، وقد مت ت�شويره 

يف 11 مدينة يف 9 دول، وعقدة �لفيلم 

�لتي يحاول حلها �أنه وبالرغم من �أن 

�لإ�شالم ي�شتهر عنه –كذبا- �أنه دين 

يظلم �ملر�أة وي�شهدها فاإن معظم من 

يدخل �لإ�شـــالم هن من �لن�شاء، فقد 

�أو�شحت جامعة كمربدج �ل�شهرية �أن 

ن�شبـــة �لن�شـــاء من معتنقـــي �لإ�شالم 

متثـــل 75 % يف �إجنلـــرت� و�ل�شويد، 

ويف هوجن كوجن ت�شل لــ 90 %، وكل 

�ملوؤ�ش�شات �أجمعت علـــى �أن معتنقي 

�لإ�شالم من �لن�شـــاء �شعف �لرجال، 

وكان ينبغـــي �أن يكون �لعك�ص لو كانت 

�تهاماتهـــم �شحيحـــة، حيـــث �إن �جنذ�ب 

�لن�شاء لالإ�شالم �أكرث من �لرجال.

وقـــام �لفيلم –�أي�شـــا- مبقابالت مع 

عـــدة ن�شاء يف “بلجيـــكا – �ليونان – 

�شريلنـــكا – هوجن كـــوجن – هولند� 

– بريطانيـــا – �أمـــريكا”، لي�شتك�شف 
�لفيلم مـــن جتارب هـــذه �لن�شاء �شر 

�جنذ�بهـــن لالإ�شـــالم، و�إذ� باملفاجاأة 

معظـــم  �أن  وهـــو  بالفيلـــم،  حتـــدث 

�لن�شـــاء جذبهـــن مفهـــوم �حلرية يف 

�لإ�شـــالم، على عك�ص ما توقع �لكثري 

مـــن �لنا�ـــص، حيـــث قالـــت جمموعة 

مـــن �لن�شاء �ل�شينيـــات و�لأوروبيات، 

�إن �لإ�شـــالم بـــه حريـــة مل تتوفـــر يف 

غـــريه، حيـــث يتيـــح للمـــر�أة عمـــال 

منا�شبا لـــو �أر�دت �لعمـــل �أو �لإنفاق 

 عليهـــا لـــو �أر�دت �لبقـــاء باملنـــزل.. 

وذلك على عك�ص ما تفر�شه �حلياة يف 

�لثقافات �لأخرى، كما قالت �ل�شينية 

هونكـــوجن،  يف  �ت�شنـــج”  و�جن  “زجن 
حيث �أكدت علـــى �أن كل �مر�أة ينبغي 

عليها �أن تعمل لتدفع �إيجار �لبيت، �أو 

ت�شاهم بن�شف متطلبات �لبيت، بينما 

�لإ�شالم حني �أباح للمر�أة �لعمل جعل 

لها ذمة مالية.

ويكمل �لد�عية �لعاملي: يتناول �لفيلم 

�لـــدول غـــري  �لن�شـــاء يف  ��شطهـــاد 

�مل�شلمـــة، حيث يتـــم �لت�شييق عليهن 

يف لب�ـــص �حلجـــاب، وعلـــى �لفتيات 

يف مد�ر�ـــص �أوروبـــا و�ملنتقبـــات على 

وجه �خل�شو�ص، حيـــث يعالج �لفيلم 

هـــذ� �لأمر ب�شـــورة و��شحة، ويلتقي 

مـــع �شخ�شيات عامليـــة، منهم د.ر�شا 

�لد�شوقـــي من جامعـــة �لأزهر، وهي 

نا�شطـــة �أمريكية وعاملـــة من �لأزهر، 

وليلـــى �أحمـــد، �أ�شتـــاذة يف جامعـــة 

هارفـــارد �لأمريكيـــة �ل�شهـــرية، مـــن  

كليـــة �لإلهيات، و�لتي كتبت كتابا عن 

�حلجاب �أ�شمته “�لثـــورة �ل�شامتة”، 

تك�شـــف فيـــه �أ�شر�ر �زديـــاد معدلت 

“المرأة في 
اإلسالم” للتأكيد 
على أن اإلسالم 
لم يظلم المرأة 
وصورناه في 11 
مدينة بـ 9 دول

49)132( ــ نوفمرب 2014 ــ ربيع �أول 481435 )132( ــ نوفمرب 2014 ــ ربيع �أول 1435

حو�ر: عبد�لر�شيــد ر��شـــد )1-2(خمتار�ت من �لأوقاف



�حلجـــاب يف �أمـــريكا، وكلنـــا يعلم �أن 

هنـــاك �شغوطا تفوق �لـــدول �لعربية 

يف هـــذ� �لأمـــر، فهنـــاك قـــد يعتدى 

�آخـــر  تفقـــد عملهـــا، �إىل  عليهـــا – 

مثل هـــذه �مل�شايقـــات، كذلك يتناول 

�لفيلم “دعـــاة حرية �ملر�أة”، و�ملاأمول 

�أن تكمـــل �لأوقـــاف �لكويتيـــة خطـــة 

توزيـــع هذ� �لفيلم علـــى �لأ�شاتذة يف 

�جلامعـــات و�ملد�ر�ـــص �لأوروبيـــة يف 

�لد�خـــل و�خلـــارج، لتغيـــري �ل�شورة 

�لنمطية عن �لإ�شالم. 

م. فا�صل.. هل يقت�صر ن�صاط موؤ�ص�صة 

ج�صور على دول �لغرب فقط، �أم ميتد 

لدول �إفريقية؟ وما هي �أ�صاليبكم يف 

�لدعوة؟ وكم عدد �ملتدربني؟

يف �حلقيقة موؤ�ش�شة ج�شور للتعريف 

بالإ�شـــالم يف تطور م�شتمـــر ون�شاط 

د�ئـــم، وقد قامـــت بافتتاح مكتبها يف 

بريطانيا وبـــريوت �أخري�، كما �أن لها 

فروعـــا يف جنوب �إفريقيـــا و�أوغند�، 

ون�شاطنـــا حم�شور على 4 �جتاهات: 

)مع �مل�شلمني - مع غري �مل�شلمني - مع 

�ملرتدين - مع �مل�شلمني �ملت�شددين �أو 

�ملتطرفني(، فمع غري �مل�شلمني: نقدم 

لهم �لإ�شالم من خالل حما�شر�ت يف 

�لكنائ�ص و�جلامعات، وعرب �ملقابالت 

�لتلفزيونيـــة و�ملناظر�ت مع �أ�شحاب 

�لديانات �لأخرى، و�لأفالم �لوثائقية 

�لتـــي �أنتجتها موؤ�ش�شـــة ج�شور، وهي 

3 �أفـــالم، وقامت �لأوقـــاف �لكويتية 
بتوزيعهـــا علـــى �أعـــد�د كبـــرية مـــن 

�ملوؤ�ش�شات غري �لإ�شالمية، وقد و�شل 

عـــدد �ملتدربني لدينا حتـــى �لآن �إىل 

18 �ألـــف متـــدرب يف 23 دولة، منها 
�إجنلـــرت�، و�لرتكيـــز يف �إجنلـــرت� من 

خالل دور�ت �لدعـــوة، وهي تت�شمن 

كيفية تقدمي �لإ�شالم لغري �مل�شلمني، 

وكيـــف نـــرد �ل�شبهات عـــن �لإ�شالم، 

وتدريـــب خا�ص لكل فـــرد على حدة، 

لإتقان فنون �خلطابة �لر�ئعة.

وهناك ن�شـــاط د�ئم مع �ملرتدين عن 

�لإ�شـــالم، ودور�ت ن�شح و�إر�شاد لهم 

من خالل برنامج “خدعة �لتب�شري”، 

�لأ�شليـــة”،  “�خلطيئـــة  وبرنامـــج 

ونتيجـــة لهذيـــن �لربناجمني فقد مت 

جناح خطـــة دعوة �ملرتدين بن�شبة97 

% من �حلالت �ملرتدة �إىل �لإحلاد، 
�أما جل�شـــات �لن�شـــح و�لإر�شاد فقد 

بلغت ن�شبـــة �لنجـــاح 50–%60 مع 

�ملتطرفـــني و�ملت�شدديـــن، دون �إهمال 

مـــع  و�لإر�شـــاد  �لن�شـــح  جلل�شـــات 

�جلماهري.

وي�شيـــف �شليمـــان: وهنـــاك م�شتوى 

ر�بـــع، وهـــو �لنـــزول يف �ملوقـــع مـــع 

�لإخـــوة �ملتدربني يف دور�ت �مل�شلمني 

مثـــل “دورة �لرتبية �لإميانية”، و�لتي 

ت�شتغـــرق عدة �أ�شابيع، وقـــد بد�أناها 

باأكرب م�شاجـــد �أوروبا، وهو “م�شجد 

�شـــرق لندن”، حيث يتـــم ربط �لقلب 

بالقر�آن، لي�شبح غري قادر على ترك 

�لقـــر�آن �أكرث مـــن 24 �شاعة، وكذلك 

دورة �لرتبية �لروحية وتربية �لأخالق 

و�لتو��شع غري �مل�شطنع.

كلمة ملن يروجون باأن �لإ�صـــــــالم يبيح 

قتـــــــل �لأبرياء، ومـــــــاذ� تقول لالأوقاف 

�لكويتية؟

�أن�شـــح كل من يروجون بـــاأن �لإ�شالم 

دين يبيـــح قتل �لأبريـــاء وغريها من 

�لفـــرت�ء�ت مب�شاهدة عـــدة مقاطع 

فيديـــو ملوؤ�ش�شـــة ج�شـــور فقط، وهي 

كافية لدح�ص جميع �شبهاتهم ليعلمو� 

�حلقيقة، لو كانو� غافلني، و�أقول لوز�رة 

�لأوقـــاف �لكويتيـــة: ناأمـــل ��شتمر�ر 

دعمكـــم �مل�شهـــود ملوؤ�ش�شـــة ج�شـــور، 

وبخا�شـــة ن�شاطهـــا يف �إجنلتــــر�.  

يتبع �جلزء �لثاين

وصل عدد 
المتدربين حتى 
اآلن إلى 18 ألف 

متدرب في 
23 دولة، منها 

إنجلترا
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التسامح في اإلسالم
حممد ��صعيدة

“�إن �لكني�شـــة مل تعـــد تعبـــاأ بالديـــن 
مـــن   % 70 نحـــو  حـــال  هـــو  كمـــا 

�لهولنديني”.

�شارك “رولـــف فري�ـــص” يف �مللتقـــى 

�لوطنـــي �لأخـــري للم�شلمـــني �جلدد 

�لـــذي يعقد كل عام يف هولند�، حيث 

يتبادل �مل�شلمون �لهولنديون �لقد�مى 

جتاربهم مع �لهولنديني حديثي �لعهد 

بالإ�شالم.

ورد� على �شـــوؤ�ل حول �أول عالقة له 

بالإ�شالم، قال فري�ص: “�إنه كان يعي�ص 

عـــامل �ملو�شيقـــى �ل�شاخب يف جنوب 

�إفريقيا، وتعرف على فرقة مو�شيقية 

مل�شلمني مناه�شني للعن�شرية”.

و�أ�شـــاف: “�أح�ش�شـــت �أنهـــم لبو� يل 

ـــم بعـــامل  حاجـــة روحيـــة، و�أنـــا �ملُلهمَ

�ملو�شيقى”.

�أن ح�شـــن  غـــري  “فري�ـــص”  ويكمـــل 

�ملعاملـــة �لتـــي لقيهـــا يف كل �لـــدول 

�لإ�شالميـــة �لتي ز�رها يف �ل�شتينيات 

كان �ل�شبـــب �لأ�شا�شـــي �لـــذي دفعه 

للبحث و�لتعـــرف بعمق عن �لإ�شالم، 

ومن ثم �عتناقه.

وتابع : “و�شلـــت يف ليلة متاأخر� �إىل 

�لقاهـــرة ومل �أجـــد مـــاأوى فاأر�شدين 

�أحدهـــم �إىل م�شجد جماور، فدخلت 

هناك ومنت ومل ي�شاألني �أحد: �أم�شلم 

�أنـــت �أم كافـــر؟ هل ت�شلـــي �أم ل؟ بل 

�شعـــى �جلميع لتقـــدمي �خلدمات يل 

دون مقابل”.

ويذكـــر فري�ـــص: “�إنـــه بعـــد �عتناقه 

�لإ�شالم عكف علـــى در��شة �لإ�شالم 

وعلومـــه خالل فـــرتة �ل�شبعينيات يف 

معاهد وجامعات �لعـــامل �لإ�شالمي، 

وتنقـــل من فا�ص �إىل �لقاهرة، ثم �إىل 

مكـــة �ملكرمـــة، ثـــم �إىل �ملدينة حتى 

�أ�شبح يلقب بال�شيخ”.

ويكمـــل فري�ص قائـــال: “لأين خربت 

�مل�شلمـــني يف دولهـــم، فلـــم �أجـــد �أي 

�شعوبـــة يف �لتو��شـــل معهـــم وفتـــح 

�لطريـــق لهـــم يف �لتاأ�شي�ص و�لتوطني 

لالإ�شـــالم يف هولند� بالنطالق ببناء 

�مل�شاجـــد و�إن�شـــاء �لهيئـــات �ملمثلـــة 

لهم”.

بد�يـــة  يف  “�أنـــه  فري�ـــص  و�أو�شـــح 

م�شـــرية �لإ�شـــالم يف هولند�، مل يكن 

بكلمـــة  كثـــري�  يعبـــاأون  �لهولنديـــون 

“�إ�شالم وم�شلمني”، لأنهم كانو� جمرد 
�أقلية من �لعمال لي�شت حمل �هتمام 

�ل�شا�شة و�لإعالميني، لكن رغم حالة 

�لت�شويـــه �ملمنهجة �أحيانـــا و�لعفوية 

يف �أحيان �أخـــرى لالإ�شالم، و�ل�شورة 

الهولندي »رولف فريس«:
اإلسالم يعوض الفراغ الروحي الذي يعانيه الغرب

مل يكن �لإ�شالم يوما دين تع�شب �أو دين فئة �أو جمموعة،  

كما �أنه مل يكن يوما حكر� على فريق دون �آخر.

�أتـــى �لإ�شـــالم لالإن�شانية جمعاء، ل فـــرق فيه بني عربي 

�أو �أعجمـــى �إل بالتقوى، وهذ� �لتو�شيـــف يعترب من �أنبل 

�لقيم و�ملبادئ �لتي �رتكز عليها �لإ�شالم، حيث كل �لنا�ص 

�شو��شيـــة �إل من ع�شى وخالف تعاليـــم �لدين �لإ�شالمي 

�حلنيف، فذ�ك و�شاأنه مع �هلل.

�لإ�شالم مل يْدُع يوما �إىل �لعنف بجميع �أ�شكاله، بل دعا �إىل 

�لتعاي�ـــص �ل�شلمى حتى مـــع �لفئات �لأخرى غري �مل�شلمة، 

ودعـــا �إىل �لتعامل معهم باخللق �لكرمي وتقوى �هلل فيهم، 

وعـــدم �رتكاب �لظلم يف حقهم ملجرد �أنهم غري م�شلمني، 

حيث نظم كيفيـــة �لتعامل معهم يف �إطار يحفظ كر�متهم 

و�أعر��شهـــم و�أرز�قهـــم، لذلك فكل من يطلـــع جيد� على 

�لديـــن �لإ�شالمي يدرك قطعا �أن هذ� �لدين دين �شماحة 

و�شـــالم وتعاي�ـــص و�حرت�م لالأديـــان �لأخـــرى، و�لأقليات 

مبختلـــف توجهاتها �لفكرية و�لثقافيـــة و�لعقائدية.. وقد 

�أتى يف جوهره موحد� جلميع �لفئات �لإن�شانية و�لب�شرية 

دون تفرقـــة؛ تكري�شا ملبد�أ �لقبـــول بالآخر  و�لتعامل معه 

يف جـــو من �لحرت�م و�مل�شاو�ة و�لعد�لة، بغ�ص �لنظر عن 

دينه �أو لونه �أو فكره.

�إن مبـــد�أ �لتعامل �حل�شـــاري و�لإن�شاين مـــع غري �مل�شلم 

يف �لإ�شـــالم قد يحوله من موقـــع �لعد�ء �إىل موقع �لويل 

�حلميم، لذلك فالإ�شالم يف جوهره هو دين �لألفة و�ل�شالم 

و�لإح�شان و�لإن�شانية، و�ملوعظة �حل�شنة وعدم �لإكر�ه يف 

�لدين و�ملعتقد، و�أكرب دليل على ذلك هو �ملمار�شة �لنبوية 

�ل�شاميـــة لر�شـــول �هلل ]، حيث كان �ملثـــال �لأبرز على 

�لإطالق يف �لتعامل بالرفق و�للني وحفظ كر�مة و�حرت�م 

كل مـــن يختلـــف معهـــم يف �لديـــن �أو �لفكـــر �أو �لعقيدة، 

و�أي�شا يف كيفية �لتعاي�ص معهم دون �أدنى تفرقة �أو متييز؛ 

جت�شيد� لكل �لقيم �لنبيلة �لتي دعا �إليها �لإ�شالم . 

�لنمطية �ل�شيئة �لتي علقت بامل�شلمني، وبع�ص 

�لأحـــد�ث �لتي �شهدها �لعـــامل يف بد�ية هذه 

�لألفيـــة، ومنهـــا �أحـــد�ث �شبتمـــرب يف �أمريكا 

ومقتل �ملخرج �لهولندي فان غوخ وغريها؛ مل 

يقلـــل ذلك من �إقبـــال �لأوربيني على �لإ�شالم؛ 

لأن �لكني�شة �بتعدت عن حياة �لنا�ص يف مقابل 

تز�يـــد �رتبـــاط �مل�شلمـــني بامل�شاجـــد؛ وهو ما 

ميثل بديـــال للفر�غ �لروحي �لذي يعي�شه كثري 

من �لهولنديني و�لغربيني”.

عمل فري�ـــص �إماما مل�شجد ناطـــق بالهولندية، 

وم�شرفا على ق�شم �لإر�شاد يف جامعة روترد�م 

�لإ�شالميـــة، وم�شت�شـــار� يف �لبلدية؛ مما �أهله 

للقيـــام بـــدور مهـــم يف �لتوجيـــه و�إي�شـــال ما 

يـــر�ه ر�شالـــة �لإ�شالم �ملفقودة �لتـــي يحتاجها 

�لأوربيون.

يوؤكـــد علـــى �أن “�لعتنـــاء باجلانـــب �لروحي 

و�إبر�ز �جلانـــب �لإن�شاين لالإ�شالم هو �ملدخل 

�لذي �أ�شبحنـــا نفتقده يف ر�شالة �لإ�شالم �إىل 

�لغربيني”.

يختتـــم فري�ص ببيان حقيقة مهمة، وهي وجود 

بع�ص �خللل يف ممار�شات بع�ص �مل�شلمني؛ مما 

يجعلهـــم ي�شهمـــون بطريقة غـــري مق�شودة يف 

ت�شويه �شورة �لإ�شالم، قائال: “�إن هناك �أخطاء 

كثرية تنبع من قلة �لوعي وعدم و�شول ر�شالة 

�لإ�شالم �حلقيقية �إىل �مل�شلمني �أنف�شهم، فتتم 

با�شم �لدين �أحيانا �شرقات وجر�ئم و�شلوكات 

غـــري �شوية ت�شهـــم بدورها يف �إي�شـــال ر�شالة 

خاطئـــة عن �لإ�شالم للهولنديني وغريهم”.  

• مفكرة �لإ�شالم

تـــرك “رولـــف فري�ـــص” �لـــذي لقب 

فيمـــا بعـــد بــــ “�ل�شيخ رفيـــق �أحمد 

فري�ـــص” و�لـــذي يبلغ مـــن �لعمر 73 

عاما �مل�شيحيـــة و�عتنق �لإ�شالم منذ 

�أن كان �شابـــا، وقـــال: “�إن �لإ�شـــالم 

يعو�ـــص �لفر�غ �لروحـــي �لذي يعانيه 

�لغرب بعد تر�جع �لكني�شة”.

ويكمل : “كنت �أح�ص بفر�غ روحي مل 

متالأه يل �لعائلة �لتي هجرت �لأديان، 

ول �لكني�شـــة �لإ�شالحيـــة �لكالفينية 

�لتـــي �نحـــدرت منهـــا، ول �ملو�شيقى 

�لتي ��شتهرت بها، ولكن �نفتاحي على 

ثقافـــات �أخرى، و�لتعامل �لجتماعي 

�ملت�شامـــح، و�نك�شـــاف حـــرية روحية 

وغيبية كنت �أفتقدهـــا يف �مل�شيحية، 

هو ما دفعني لأن �أكون م�شلما”.

»رولف« كنت 
أحس بفراغ 

روحي لم تمأله 
لي العائلة وال 
الكنيسة وهو 
مادفعني ألن 
أكون مسلًما

االعتناء بالجانب 
الروحي وإبراز الجانب 

اإلنساني لإلسالم 
مدخل الغربيين إلى 

اإلسالم
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م�صاهري �هتدو�



�إعـــد�د: د. �شفي �لدين �أحمد

شخصيتك لها أثر في صحتك

حلالة �ل�شحية. 
ف�شيـــة على �

حلالة �لن
ت�شـــري �لكثـــري من �لدر��شات لأثر �

ور، �أنه 
ية بالتيم

ينا �شوتني، من ول
كتورة �إجنل

 فيها د
ر��شة تذكر

 بينها د
من

لغ، وفـــق فحو�شات ت�شنيف 
قارنـــة منـــط �شخ�شية 5600 �شخ�ص با

مت م

 �ل�شر�يني 
قارنة من تطورت عنـــده حالة ت�شلب

شيـــة، ومـــن ثم مت م
�ل�شخ�

ميز بالع�شبية 
شية �لتـــي تت

و�ل�شر�يني(. وجد �أن �ل�شخ�
ص �لقلـــب 

)�أمر��ـــ

�أو �لتغيري ب�شكل �ندفاعي، 
غبة �ل�شديـــدة بالتحدي 

ب و�لر
عـــة �لغ�ش

و�شر

 بن�شبة 40 % �أكرث من �أولئك �لذين 
 �ل�شر�يني

ح�شل لديهم �لعتاللت يف

يت�شمون بالهدوء. 

يف �لت�شبب 
�شـــا ذ�ت �أهمية 

تنبيـــه على �أن هناك عو�مل �أخرى �أي
يجـــب �ل

ة وقلة 
ل و�ل�شمنـــ

ني، مثـــل �لتدخـــني و�لكحـــو
ل�شر�يـــ

ص �لقلـــب و�
باأمر��ـــ

�لريا�شة. 

الوخز باإلبر يثبت فعاليته

نيـــة( مـــن �ملمار�شات 
يعتـــرب �لعـــالج بالوخـــز بالإبـــر )�لإبـــر �ل�شي

 يقـــوم �أطباء بني حني و�آخر 
ف �ل�شنني.

ائعـــة منذ �آل
يـــة �ل�ش

�لعالج

بتجربة �أثر �لوخـــز بالإبر على �حلالت �ملر�شية، ومت �إثبات �لكثري 

ن �لفو�ئد، منها مثال �لقدرة علـــى تخفيف بع�ص �لآلم وغريها. 
مـــ

 �أملانيا، مت 
ا دكتور هينز من جامعة روهر يف

ة قام به
در��شـــة طبي

يف 

لم �أ�شفل �لظهر �إىل ق�شمني، ق�شم 
تق�شيم 1160 مري�شا م�شابا باآ

روفة، بالإ�شافة �إىل �لعالج 
طبية �ملع

دوية م�شكنـــات �لآلم �ل
تلقـــى �أ

ية، وق�شم مت عالجه من خالل �لوخز 
�لفيزيائـــي و�لتمارين �لريا�ش

جل�شة مدتها 
شينية( مـــن خالل 10 جل�شـــات، كل 

بالإبـــر )�لإبـــر �ل�

ت �لنتائج حت�شن �حلركة 
يع. كانـــ

ن�شـــف �شاعة، علـــى مدى 6 �أ�شاب

وتر�جـــع �لأمل لـــدى جمموعة �لوخز بالإبر مبعـــدل �ل�شعف تقريبا 

مقارنة مبجموعة م�شكنات �لآلم. 

كما �أن �رتفاع �لكولي�شرتول يف �لدم ي�شكل خطر�، فاإن �أدوية خف�ص �لكولي�شرتول من مخاطر أدوية الكوليسترول

لديهـــا �أي�شـــا �لكثري مـــن �لآثار �جلانبية، وهـــذ� يذكر باأهميـــة �تباع ن�شيحة 

�لطبيـــب ب�شبـــط �لكولي�شرتول بـــدون �أدوية �أوًل )بالريا�شـــة و�لوزن �ل�شحي 

و�لتغذيـــة �ل�شحيـــة( وعدم جعل �لطبيب ي�شطر لو�شـــف �لأدوية. ومع تز�يد 

ن�شبـــة و�شف �أدوية �لكولي�شرتول عامليا، ز�دت �لدر��شات �لطبية عن تفا�شيل 

�آثـــاره �جلانبية. ومن �أهم �لآثار �جلانبية هي �آلم و�لتهاب يف �لع�شالت، ويف 

حـــالت نادرة تلـــف يف �لكبد وف�شل يف �لكلى. كمـــا �أن هناك خماوف يثريها 

بع�ص �لعلماء من �أن طريقة عمل �لدو�ء )تثبيط �إنتاج �لكولي�شرتول يف �لكبد(، 

ت�شتمل على تثبيط عمليات �أخرى يف �لكبد، ب�شكل ميكن �أن ي�شر حتى �لقلب 

نف�شـــه. يذكر �أن هيئة �لدو�ء و�لغذ�ء �لأمريكية FDA �أمرت �شركات �شناعة 

�أدويـــة خف�ـــص �لكولي�شرتول �أخري� بكتابـــة حتذير جديد على هـــذه �لأدوية، 

بالإ�شافة لالآثار �ملعروفة، وهو �أن هذ� �لدو�ء يزيد من خطورة ح�شول مر�ص 

�ل�شكـــري، وميكن �أن يت�شبب يف �عتالل موؤقـــت لبع�ص �لوظائف �لذهنية مثل 

ت�شطر لتناول دو�ء �لكولي�شرتول! فقـــد �لذ�كرة. مرة �أخـــرى، �إذ� كنت �أحدهم، فكر يف �حللـــول �ملمكنة قبل �أن 

يظن �لكثري من �ملوظفني �أن �لتقاعد فر�شة للمتعة وعدم �ل�شتيقاظ مبكر�، تقاعد ولكن...
و�لتفرغ للت�شوق و�حلرية من قيود �لوظيفة... �لخ. 

لكـــن �لدر��شـــات �لطبية تثبـــت غري ذلك، ففـــي در��شة طبيـــة لقيا�ص حالة 

�ملتقاعديـــن، وجـــد �أن �لكثري من �ملتقاعدين مل ي�شتمتعـــو� كما كانو� يظنون 

قبل �لتقاعد. 

تو�شـــح در��شـــة طبية �أخرى �أن ن�شبة تناول �لأدوية ز�دت بن�شبة 60 % لدى 

�ملتقاعدين عن �أيام عملهم. كما �أن ن�شبة �لإكتئاب ز�دت بن�شبة 40 %. 

لكـــن يف در��شـــة بريطانية وجدو� �أن �ملتقاعدين عـــادة يح�شلون على جرعة 

مـــن �ل�شحـــة و�لبهجة يف بد�ية تقاعدهم، لكن ذلـــك �شرعان ما يرت�جع مع 

مرور �ل�شنو�ت. 

يو�شـــي �خلـــرب�ء �ملتقاعـــد بالتخطيـــط �مل�شبـــق، و�لن�شغـــال يف �لعالقات 

�لجتماعية، وممار�شة �لريا�شة، وتن�شيط �لدماغ مثال من خالل �أخذ دور�ت 
ب�شيطة �أو قر�ءة كتاب. 
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�صحتك بالدنيا



بعد بعثة �لنبي ] حتدى كفار قري�ص 

حتدًيا غريبـــا يعّر�ص دعوته و�شمعته 

و�شدقه بني قومه للخطر بل و�لزو�ل، 

هذ� �لتحدي قائم على عر�ص ب�شيط 

يتمثل يف �أن ياأتو� مبثل ما قد جاء به 

من عند �هلل، فتحد�هم �أول باأن ياأتو� 

مبثل �لقـــر�آن، ثم حتد�هـــم ثانًيا باأن 

ياأتو� بع�شر �شور من مثله، ثم حتد�هم 

ثالًثـــا باأن ياأتو� بثالث �آيات، �أي بقدر 

�أ�شغـــر �شورة يف �لقـــر�آن وهي �شورة 

�لكوثر، فخاطبهم بقـــول �هلل تعاىل: 

لمَى  لْنمَا عمَ ـــا نمَزَّ َّ �إِن ُكنتُـــْم يِف رمَيْـــب ممِّ {ومَ

ثِْلِه}. ن مِّ تُو�ْ ِب�ُشورٍة مِّ
ْ
اأ بِْدنمَا فمَ عمَ

يقـــول �بن �لقيم: »�إن ح�شل لكم ريب 

يف �لقـــر�آن �لكرمي و�شدق من جاء به 

وقلتـــم �إنه مفتعل فاأتو� ب�شورة و�حدة 

ت�شبهـــه، وهذ� خطاب لأهـــل �لأر�ص 

�أجمعهم، ومن �ملحـــال �أن ياأتي و�حد 

منهم بكالم يفتعله ويختلقه من تلقاء 

نف�شه ثم يطالب �أهل �لأر�ص بجمعهم 

�أن يعار�شـــوه يف �أي�شر جزء منه، كون 

مقد�ره ثالث �آيات من عدة �ألوف، ثم 

.
2
تعجز �خلالئق كلهم عن ذلك«

»و�أكد تعـــاىل هذ� �لتوبيـــخ و�لتقريع 

�ءمَُكْم  و�لتعجيز باأن قال: {ومَ�ْدُعو� �ُشهمَدمَ

اِدِقنيمَ} كما  ِمـــْن ُدوِن �هلل �إِْن ُكنْتُْم �شمَ

يقـــول �ملعّجـــز ملـــن يدعـــي مقاومته: 

�أجهـــد علـــي بكل من تقـــدر عليه من 

�أ�شحابك و�أعو�نك و�أوليائك ول تبق 

منهـــم �أحد� حتى ت�شتعني به، فهذ� ل 

يقدم عليه �إل �أجهـــل �لعامل و�أحمقه 

و�أ�شخفـــه عقـــال  �إن كان غـــري و�ثق 

ب�شحة ما يدعيه، �أو �أكملهم و�أف�شلهم 

.
3
و�أ�شدقهم و�أوثقهم مبا يقوله«

وكاأن �بـــن �لقيـــم لـــو كان يف زماننـــا 

ل�شـــرب �ملثال برجل �شعيف �شعلوك 

يقول مللك قوي ذو ح�شم وجند: �أعلى 

مـــا يف خيلـــك �ركبـــه، فاإن هـــذ� من 

�أحمـــق �لنا�ص و�أجهلهـــم حيث �جرت�أ 

على من هو قادر على �أن يبط�ص به.

وقد �شرب بع�ص �لعلماء مثال يح�شن 

ذكـــره هنـــا، فلو قال نبـــي: �إن عالمة 

نبّوتي �أين �أرفع �أ�شبعي يف هذ� �ليوم 

ول يقـــدر �أحد من �لعاملـــني �أن يرفع 

�أ�شبعـــه مثلي، فلـــو »مل يعار�شه �أحد 

يف ذلـــك �ليـــوم، ثبت �شدقـــه، وكان 

فقد قدرتهم على �حلركة مع �شالمة 

.
4
�لأع�شاء من �أعظم �ملعجز�ت« 

»ومعلـــوم �أن �إر�دتهم كانـــت من �أ�شد 

�لإر�د�ت على تكذيبه و�إبطال حجته، 

و�أنهـــم كانو� �أحر�ص �لنا�ص على ذلك 

حتى قالو� فيه ما يعلم �أنه باطل باأدنى 

نظـــر، وفيل�شوفهـــم �لكبيـــر �لوحيـــد 

رمَ. ثُمَّ ُقِتلمَ  دَّ ُقِتلمَ كمَيْفمَ قمَ رمَ. فمَ دَّ رمَ ومَقمَ كَّ {فمَ

 . رمَ بمَ�شمَ بمَ�صمَ ومَ . ثُمَّ عمَ رمَ ر. ثُمَّ نمَظمَ ـــدَّ كمَيْفمَ قمَ

قـــالمَ �إِْن هذ� �إِلَّ  مَ. فمَ ْدبمَرمَ ومَ��ْشتمَْكربمَ
مَ
ثُـــمَّ �أ

ِر  ـــْوُل �لْبمَ�شمَ لَّ قمَ ثمَُر. �إِْن هذ� �إِ �ِشْحـــٌر يُوؤْ

{.. وكانو� �أ�شـــد �لنا�ص حر�شا على 

.
5
�إقامة حجة يكذبونه بها«

قـــد طالـــت  �لتحـــدي  مـــدة  �إن  ثـــم 

وكفـــار قري�ص وكبارهم يـــرون يف كل 

يوم ولـــد� من �أولدهـــم يكفر بدينهم 

�لقـــدمي ويتبع دعـــوة �لر�شول حممد 

]، ثم هاجـــر �لنبي ]. »وتو�ترت 
وبينهـــم  بينـــه  و�حلـــروب  �لوقائـــع 

فقتلـــت �شناديدهم، و�شبيت ذر�ريهم 

�أمو�لهـــم، ومل  ون�شاوؤهـــم، و�نتهبـــت 

يتعر�ص �أحـــد ملعار�شتـــه، فلو قدرو� 

عليها لفتـــدو� بها �أنف�شهم و�أولدهم 

و�أهاليهم و�أمو�لهـــم. ولكان �لأمر يف 

ذلك قريبا �شهال عليهم، �إذ كانو� �أهل 

ل�شان وف�شاحة، و�شعر وخطابة.

فلمـــا مل ياأتو� بذلـــك ول �دعوه �شح 

.6
�أنهم كانو� عاجزين عنه« 

ول يرتـــاب عاقـــل �أن »دفـــع حتـــدي 

�ملتحـــدي بنظم كالم �أهون من �لدفع 

، و�إل فما �لذي يلجئهم �إىل 
7
بال�شيف«

�ل�شيف و�حلـــرب و�لقتل �إل �إن كانو� 

عاجزين عـــن �لإتيان ب�شـــورة و�حدة 

من مثل هذ� �لقر�آن.

�أثبتنـــا يف ما م�شى �شـــرورة �لنبو�ت 

للعـــامل، و�أنها من متام حكمة �هلل يف 

خلقه، و�لقدح فيها هو قدح يف �خلالق 

�حلكيـــم، ويعلـــم �ملو�فـــق و�ملخالـــف 

�أن �لديـــن �لوحيـــد �لـــذي يوؤمن بكل 

�لأنبيـــاء و�لر�شـــل هو ديـــن �لإ�شالم، 

بـــل �إن �إثبات نبوة حممد ] وتقرير 

ر�شالتـــه هو �إثبات لنبوة كل نبي قبله، 

وقد جاءت حمكمات �لوحي بذلك يف 

�ُشوُل مِبمَا  ـــنمَ �لرَّ مثل قـــوه تعاىل: {�آممَ

نمَ  ممَ
�مْلُوؤِْمنُونمَ ُكل �آمَ بِّـــه ومَ لمَيِْه ِمْن رمَ نْـــِزلمَ �إِ

ُ
�أ

ُق  رِّ ُر�ُشِلِه لمَ نُفمَ ُكتُِبِه ومَ تِه ومَ ئكمَ المَ بـــاهلل ومَممَ

ٍد ِمْن ُر�ُشِلِه}، وثبت يف �ل�شنة  بمَنْيمَ �أحمَ

عـــن �لنبي ] قوله: »�أنا �أوىل �لنا�ص 

بعي�شـــى �بن مرمي يف �لدنيا و�لآخرة، 

و�لأنبيـــاء �إخوة لعالت، �أمهاتهم �شتى 

.
1
ودينهم و�حد«

�إذ� علـــم ذلك فاإن طرحنا �أدلة �إثبات 

نبـــوة حممد ] هـــو يف نف�شه تدليل 

على باقـــي �لنبو�ت بدللـــة �للتز�م، 

فيكفـــي يف �إثبـــات نبـــوة كل نبـــي �أن 

نثبت نبوة من �أتى خامتا لهم، �شاهد� 

عليهـــم، معظمـــا لقدرهـــم، ومقـــرر� 

لر�شالة �لتوحيـــد �لتي جاءو� بها من 

قبله.

وكمـــا ذكرنا مـــن قبل فـــاإن �لالديني 

يعظـــم عقله ويقدمه علـــى كل �شيء، 

فينبغـــي خماطبته باحلجـــج �لعقلية 

و�لإلز�مـــات �لتـــي ل ي�شتطيـــع عنها 

�نفكاًكا، ولذ� فاإن �ل�شتدلل باملعجزة 

وخـــو�رق �لعـــاد�ت على نبـــوة �شيدنا 

حممد ] �شرنجئها �إىل �آخر �ملقال، 

ون�شري هنا �إليها �إ�شارة عابرة، وليكن 

حديثنا عن �لقـــر�آن �لكرمي من حيث 

دللته �لإجمالية على نبوة �لنبي ]، 

ل بالتفكر يف مفرد�ت بالغة كل �آية، 

فهـــذ� ل يفهمـــه من ل يفقـــه �لل�شان 

�لعربـــي، و�إمنـــا باإثبـــات �لتحدي به 

ووجـــه دللة هذ� �لتحـــدي على نبوة 

حممـــد ]، و�شنذكـــر ثـــالث �شـــور 

للتحدي بالقر�آن �لكرمي:

الالديني يعظم 
عقله ويقدمه 

على كل شيء لذا 
يجب مخاطبته 
بالحجج العقلية 
واإللزامات التي 

ال يستطيع عنها 
انفكاًكا
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وحتى يكون �ل�شتـــدلل بهذ� �لدليل 

جامعـــا مانعـــا فاإنا نرد علـــى ما قد 

ي�شّغـــب بع�شهـــم بـــه مـــن �أن بع�ـــص 

مدعي �لنبـــوة قد زعم �أنه �أتى بكالم 

هو كالقر�آن يف نظمه وجز�لته كالذي 

قالـــه م�شيلمة: »�لفيـــل وما �أدر�ك ما 

�لفيل له ذنب وثيل وخرطوم طويل«. 

و�لـــرد عليهـــم: �أنـــه ملا �شمـــع �أبوبكر 

�ل�شديـــق مثل هذ� �لـــكالم قال لبني 

حنيفة قوم م�شيلمة:

»ويحكم �أين ذهب بكم، و�هلل، �إن هذ� 

�لـــكالم ما خرج مـــن �إل ول بر. يعني 

 .
8
من �إل: من �هلل«

وقـــد ��شتخـــدم �أبوبكـــر ر�شـــي �هلل 

عنه معهم �لدليـــل �لعقلي »و��شتفهم 

��شتفهام �ملنكـــر عليهم لفرط �لتباين 

وعـــدم �للتبا�ص وظهـــور �لفرت�ء على 

هـــذ� �لـــكالم، و�أن �هلل ل يتكلـــم مبثل 

. وردهـــم �إىل عقولهم 
9
هـــذ� �لهذيـــان«

ليتفكـــرو� ب�شجيتهـــم �لعربيـــة يف هذ� 

�لـــكالم �لركيك �ل�شخيـــف ويذعنو� �أنه 

لي�ـــص بـــكالم �إلـــه، بـــل ول يعار�ـــص به 

كالم �لإلـــه، ولذلك فـــاإن بع�ص من �تبع 

م�شيلمة كان ي�شهد على كذبه حتى قال 

قولته �مل�شهورة: �أما �إين �أعلم �أنك كاذب 

و�أن حممـــد� �شادق، ولكن كذ�ب ربيعة 

)يعنـــي م�شيلمة( �أحـــب �إيل من �شادق 

.
م�شر)يعني حممد� ](10

ثم �إننا نقلب هـــذ� �لعرت��ص عليهم 

فالذيـــن »ر�مـــو� معار�شتـــه كان مـــا 

عار�شوه من �أقوى �لأدلة على �شدقه 

فاإنهم �أتو� ب�شيء ي�شتحي �لعقالء من 

�شماعـــه ويحكمـــون ب�شماجتـــه وقبح 

ركاكته وخ�شته، فهو كمن �أظهر طيبا 

مل ي�شّم �أحـــد مثل ريحه قط وحتدى 

تهم باأن ياأتو�  �خلالئقمَ ملوكمَهـــم و�شوقمَ

بذّرة طيـــب مثله، فا�شتحـــى �لعقالء 

قاء بعِذرة  وعرفو� عجزهم وجاء �حُلممَ

منتنـــة خبيثة وقالو� قد جئنا مبثل ما 

جئت به، فهل يزيد هذ� ما جاء به �إل 

.
11

قوًة وبرهاًنا وعظمًة وجاللًة؟«

ثـــم ملـــا كان �ليهـــود قـــد ��شرتكو� مع 

�أ�شـــد �لنا�ـــص  �مل�شركـــني يف كونهـــم 

عـــد�وة للموؤمنني، فـــاإن �هلل عز وجل 

قـــد �أنـــزل علـــى نبينـــا حممـــد �آيات 

ليتحد�هم حتديا �آخر من نوع خا�ص، 

هـــذ� �لتحدي يتلخ�ـــص يف �أن �ليهود 

مبـــا �أنهم قـــد زعمو� �أنهـــم �أبناء �هلل 

و�أحباوؤه و�أن لهم �جلنة و�لنعيم �ملقيم 

يف �لآخـــرة فاإن مـــن كان موقنا بذلك 

فاإنـــه �شيتمنـــى لقـــاء ربـــه، ول يلقى 

�أحد ربه �إل بعد موته، فتحد�هم باأن 

يتمنو� �ملـــوت �إن كانو� �شادقني، وقد 

�أتتهـــم �لفر�شـــة �لتـــي يتخل�شون بها 

مـــن هذ� �لنبـــي �لذي ف�شـــح دو�خل 

نفو�شهم من �لكذب و�ملكر و�خلديعة، 

وما �رتكبه �شابقوهم من قتل لالأنبياء 

ونكـــث للعهـــود، ومع ذلك فـــاإن �أحد� 

منهـــم مل يجروؤ على قبـــول �لتحدي، 

ولو ظاهًر�، ولو نفاًقا، ولو على �شبيل 

تكذيب هذ� �لنبي �لذي �شّفه �أقو�لهم 

ومعتقد�تهـــم يف ذ�ت �لـــرب ويف نبوة 

�لأنبياء.

ثـــم ينـــزل �هلل قولـــه {ولـــن يتمنـــوه 

�أبـــد�}، ويف �آية �أخـــرى {ول يتمنونه 

�أبـــد�} تاأكيد� للتحـــدي وتكبيتا لهم، 

بـــل و��شتثـــارة لهـــم كـــي يقبـــل �أحد 

منهـــم �لتحدي، فال يقـــدم �أحد على 

ذلك ول يجروؤ عليـــه، لعلمهم ب�شدق 

حممد ]، و�أنه ل ينطق عن �لهوى، 

ولأنهـــم يعرفون �أنه �لنبي ل كذب، بل 

يعرفونه كمـــا يعرفـــون �أبناءهم، ويف 

�أمثـــال هـــوؤلء قـــال �هلل لنبيـــه ]: 

امِلِنيمَ  لمَِكنَّ �لظَّ ــكمَ ومَ بُونمـَ ذِّ اإِنَُّهـــْم لمَ يُكمَ {فمَ

.{ ُدونمَ ِباآيمَاِت �هلِل يمَْجحمَ

وينـــزل �هلل يف كتابـــه خـــرب� قاطعـــا 

بـــاأن �أبا لهب ميـــوت على �لكفر، و�أنه 

�شي�شلى ناًر� ذ�ت لهب، وكان يف هذ� 

فر�شـــة �شانحة لأبي لهـــب ومن معه 

من �مل�شركني �أن يتفقو� ويدبرو� مكًر� 

بليل ينتج عنه خروج �أبي لهب لي�شهد 

�شهـــادة �لتوحيد ظاهـــًر� مع �إ�شماره 

�لكفـــر، وماذ� لو فعلو�؟ �إنهم بب�شاطة 

كانو� �شينالون غر�شهم باأب�شط طريق 

و�أ�شهلهـــا. �إن حممـــد� ] ملرة ثانية 

يعر�ـــص دعوته عر�ص �لو�ثق �لذي ل 

يرتك باًبا للعودة ول جماًل لت�شحيح 

�خلطاأ، ورغـــم كل ذلك؛ فاإن �أبا لهب 

مـــات على �لكفـــر، ومل يوؤمـــن طرفة 

عـــني ولو نفاًقا، بل و�آثر �ل�شعب على 

�ل�شهـــل، �آثـــر مقاتلة �لنبـــي مع كفار 

قري�ـــص وكان باإمكانـــه –لـــو كان هذ� 

�لقر�آن كذبا- �أن ي�شقطه من �أ�شا�شه 

بكلمـــات يتلفظهـــا بل�شانـــه، فلما مل 

يفعـــل دّل ذلـــك على �شدق مـــن �أتى 

بهـــذ� �لقر�آن من عنـــد �لعليم �خلبري 

�لذي يعلم �ل�شر و�أخفى.

�إن هـــذه ثالثة مو��شع �إجمالية يظهر 

ملن تاأملها بتجرد و�إنعام نظر �أن حممد 

بـــن عبد�هلل هو ر�شول �هلل حًقا، دون 

�أن يكلـــف نف�شـــه �لنظـــر يف دلئـــل 

�إعجاز �لقـــر�آن �للغوية و�لبيانية على 

وجه �لتف�شيل، بل ول �لنظر فيما دل 

عليـــه �لقر�آن من �لآيات �لكونية �لتي 

تو�شـــل �إليها �لعلـــم �حلديث، بل دون 

�أن يطلع على �ملعجز�ت و�لآيات �لتي 

�أيد �هلل بهـــا نبيه من �ن�شقاق �لقمر، 

ونطـــق �جلمـــاد�ت، وت�شبيح �حل�شى 

يف يديـــه، وخروج �ملـــاء من بني يديه، 

و�إخباره عـــن �ملغيبات ما م�شى منها 

وما هو �آت. 

�لهو�مــــــــــ�س 

1  - �شحيح �لبخاري ح 3443

2  - بد�ئع �لفو�ئد 135-134/4

3  - بد�ئع �لفو�ئد135/4

4  - �لقت�شاد يف �لعتقاد 109

5  - �شرح �لعقيدة �لأ�شفهانية  713

6  - دلئل �لنبوة للبيهقي 12/1

7  - �لقت�شاد يف �لعتقاد 109

8  - تف�شري �لطربي 298/2 طبعة هجر.

9  - �شرح �لعقيدة �لأ�شفهانية 715

10  - تاريخ �لطربي 286/3

11  - بد�ئع �لفو�ئد 135/4

تحدى النبي 
صل اهلل عليه 
وسلم اليهود 
في زعمهم 

بأنهم أبناء اهلل 
وأحبائه بأن 
يتمنو الموت
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دعوة غري �مل�صلمني



�لتـــي يكتُبهـــا ُم�شتخدمو �شبكتهـــا �لجتماعية، ثـــم يختارون عدم �شرحـــت �شركة “في�شبوك” باأنها ل تقوم بجمع �أو تتبع �ملُحتويات 

ن�شرها لأ�شباب تخ�شهم.
و�لتعليقات �لتي كتبها �ملُ�شتخدم، ثُم تر�جع عنها قبل ُم�شاركتها.�لنظر �إىل �أفكارهم �لتي مل يقومو� بن�شرها”، �أي حتديثات �حلالة مـــن ُم�شتخدمـــني يُطالبون “في�شبـــوك” بالتوقف عـــن “�ختال�ص و�لـــذي يُدعى “مايكل ماك ترينـــان” بجمع حو�يل 27000 توقيع وياأتي هـــذ� �لت�شريح من “في�شبوك” بعد قيـــام �أحد �لأ�شخا�ص، 

ُجريت على حو�يل 3.9 مليون ُم�شتخدم 
“في�شبوك” يقومون �أحيانا بكتابة �أفكارهم، ثُم �لرت�جع عنها. لفـــرتة 17 يومـــا حتدثـــت عن �أن حـــو�يل 71 % مـــن ُم�شتخدمي يُ�شار �إىل �أن در��شة �شابقة �أ

فيسبوك: نحن ال نجمع المنشورات 
والتعليقات التي لم يتم نشرها

�أ�شـــار موقع »�شام موبايـــل« �إىل �أن �شركـــة �شام�شوجن 

�لكورية تعتزم �إطالق هاتفها �لذكي �جلديد »جالك�شي 

نوت 3 ليت« يف نهاية �لربع �لأول من �لعام 2014.

 »SM-N7505« شيحمـــل �جلهـــاز �جلديـــد �لطـــر�ز�

 »LTE« و�شيدعـــم �لت�شـــال ب�شبـــكات �جليل �لر�بـــع

و�شيتم طرحه يف �لأ�شبوع �لثاين ع�شر من 2014.

وتختـــرب “�شام�شـــوجن” �شا�شات بقيا�شـــني، هما 5.5 

و5.7 بو�شة، بُغية تزويـــد �جلهاز �جلديد باإحد�هما، 

وياأتي �جلهاز بنُ�شختني، تدعم �إحد�هما �شبكات �جليل 

�لر�بع، �أما �لثانية فال تدعمها.

ويعتقـــد �ملر�قبـــون �ن “�شام�شـــوجن” قـــد تتوقف عن 

�إطالق ن�شخ ُم�شغـــرة من هو�تفها متقدمة �ملو��شفات 

لت�شتعي�ـــص عنهـــا بن�شـــخ خفيفـــة يتـــم فيهـــا خف�ـــص 

�ملو��شفات �لتقنية دون قيا�ص �ل�شا�شة. 

 CES 2014 معر�ص 
دقة 4K خـــالل

وقع ب
ة �لفيديوهـــات على �مل

 م�شاهد
مـــة حتميل

�شفه عن خد
وتيـــوب عن ك

�أعلـــن ي

ل �لعامل.
جهزة حو

�شنعي �لأ
دد كبري من م

لتعاون مع ع
مة با

�لقاد
ابيع 

�لأ�ش

 م�شتخدمو هذه 
زة ليتمكن

شم ترميز VP9 �إىل �لأجه
 �شيعملون على �

جهزة
�شنعي �لأ

ري� من م
د� كب

ركة �إن عد
ل �ل�ش

وتقو

ميز �جلديد �أي�شا 
وم �لرت

 �شيق
لية، حيـــث

ة �لعا
ذه �لدق

ها به
وقع وم�شاهدت

ل �لفيديوهات من على �مل
ـزة من حتميـــ

�لأجهــ

 .HDي تاأتي بدقة
ت �لت

 �لفيديوها
ت �أقل بكثري عند حتميل

 بيانا
ا�شتهالك

ب

ك�شفت �شركة »�إت�ص بي« )HP( �لأحد �لنقاب عن »�شليت 21 

بـــرو«)Slate 21 Pro(، وهـــو حا�شب مكتبـــي جديد من فئة 

م �لت�شغيل 
»�لكل يف و�حد«، ويعمـــل بالإ�شد�ر 4.3 من نظا

لتابع ل�شركة »جوجل«.
»�أندرويد« �

وياأتـــي �حلا�شـــب �جلديد �لذي يعترب ثـــاين حا�شب من فئة 

»�لكل يف و�حد« بنظام »�أندرويد«، ن�شخة مطورة من حا�شب 

ي ك�شفـــت عنه 
»�شليـــت 21 �أي �آي �أو )Slate 21 AIO( �لـــذ

/يونيـــو 2013 �ملا�شي، 
ة نهايـــة حزير�ن

�ل�شركـــة �لأمريكيـــ

�شورة بالدقة �لكاملة 
 قيا�شها 21.5 بو�شة تعر�ص �ل

ب�شا�شة

.)1080p(

تع »�شليـــت 21 برو« �لـــذي تعتزم �إت�ـــص بي طرحه 
كمـــا يتم

دم ب�شعـــر 399 دولر� �أمريكيا 
خـــالل �شهر �آذ�ر/مار�ص �لقا

ح وفاأرة، مبعالج »تيجر� 4« رباعي �لنوى 
�شاملة للوحة مفاتي

كـــة »�إنفيديـــا« )Nvidia(، بالإ�شافة �إىل 16 
مـــن �إنتـــاج �شر

 �شعة �لتخزيـــن �لد�خلية، و2 جيجابايت من 
جيجابايـــت من

 �لع�شو�ئي. 
ذ�كرة �لو�شول

�أ�شبح من �ل�شهل جد� على �أي قر�شان �لو�شول �إىل كمبيوترك من خالل �لعديد من �لرب�مج �ملتوفرة �لآن، لكن �شيمانتك تقدم 

ن�شائح ذهبية لتفادي �لوقوع يف هذه �مل�شكلة.

ص لها �مل�شتخدمون عرب �لكامري� �خلا�شة بالكمبيوتر 
�نت�شرت يف �لآونة �لأخرية �لكثري من �لأخبار حول عمليات جت�ش�ص تعّر�

ها �أثناء ��شتخد�م �لكمبيوتر، 
�ملحمول، وقد دفعت هذه �لق�ش�ص بالكثري من �مل�شتخدمني �إىل و�شع ل�شاقه على �لكامري� لتغطيت

ل�شيمـــا مـــع جنـــاح من يقف ور�ء هـــذه �لأعمال يف ت�شجيل بع�ص لقطـــات �لفيديو �ملحرجة للم�شتخدمـــني دون علمهم، وهذه 

ص �ل�شابقة.
ذر و�لتنبه ملحاولت �لخرت�ق و�لتج�ش�

�حلو�دث تفر�ص على �مل�شتخدمني توخي �ملزيد من �حل

وتطلـــق �شركـــة �شيمانتك ��شم كريب وير creepware على �لرب�مج �لتي يتـــم �لتحكم بها بالكمبيوتر عن بعد، وهي عبارة عن 

جهاز �مل�شتخدم دون علمه، مما يتيح للمخرتقني �لو�شول �إىل �جلهاز و�لتحكم به عن بعد. 
بر�مج يتم تثبيتها على 

دروس

العنوان: زائر مسيحي 

في المسجد

�لت�صنيف: �لدعوة �إىل �هلل

�لر�بط:

http://goo.gl/1a3LMj 

إطالق »جاالكسي نوت 3 اليت« 

في نهاية الربع األول من 2014

»إتش بي« تكشف النقاب عن عدد من 

الحاسبات الشخصية .. 

منها ما يعمل بنظام »أندرويد«

يوتيوب يعلن عن إمكانية تحميل ومشاهدة 

4k الفيديوهات بدقة

سيمانتك تقدم نصائح ذهبية لتفادي تحكم القراصنة 

بكمبيوترك عن بعد
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�لدعوة �للكرتونية



�إعـــــد�د: �لتحريــــر

يف هذ� �لباب نعر�س جلملة من �ملقولت 

و�لعلماء  �مل�صت�صـــــــرقني  مـــــــن  للكثريين 

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

]، وهي �صهادة من�صفة منهم رغم �أننا 
جند كثريين منهم غري م�صـــــــلمني.. �إل 

�أنها �صـــــــهادة حق �آثرو� على �أنف�صهم �إل 

�أن يقولوها.

يقول �لكونـــت وول ديو ر�نت ، موؤلف �أمريكي 

معا�صر: “ظل “�لقر�آن” �أربعة ع�شر قرنا 

من �لزمان حمفوظـــا يف ذ�كرتهم ي�شتثري 

خيالهم، وي�شكل �أخالقهم، وي�شحذ قر�ئح 

مئـــات �ملاليني من �لرجال. و�لقر�آن يبعث 

يف �لنفو�ص �أ�شهل �لعقائد، و�أقلها غمو�شا، 

و�أبعدها عن �لتقيـــد باملر��شم و�لطقو�ص، 

و�أكرثها حتـــرر� من �لوثنيـــة و�لكهنوتية. 

وقد كان له �أكـــرب �لف�شل يف رفع م�شتوى 

�مل�شلمني �لأخالقـــي و�لثقايف، وهو �لذي 

�أقـــام فيهـــم قو�عـــد �لنظـــام �لجتماعي 

و�لوحدة �لجتماعية، وحر�شهم على �تباع 

�لقو�عـــد �ل�شحيحة، وحـــرر عقولهم من 

كثـــري من �خلر�فات و�لأوهام، ومن �لظلم 

و�لق�شوة، وح�شن �أحو�ل �لأرقاء، وبعث يف 

نفو�ص �لأذلء �لكر�مة و�لعزة، و�أوجد بني 

�مل�شلمني.. درجة من �لعتد�ل و�لبعد عن 

�ل�شهـــو�ت مل يوجد لها نظري يف �أية بقعة 

من بقاع �لعامل ي�شكنها �لرجل �لأبي�ص..”. 

�أما �أ�صـــــــتاذ �لدر��صات و�لأبحاث يف جامعة 

بيل فر�نز روزنثـــــــال فيقول: “من �لدو�فع 

�لعمليـــة لدر��شـــة �لتاريـــخ توفـــر �ملـــادة 

�لتاريخيـــة يف �لقر�آن، ممـــا دفع مف�شريه 

�إىل �لبحث عن معلومات تاريخية لتف�شري 

مـــا جاء فيه، وقد �أ�شبـــح �لهتمام باملادة 

�لتاريخيـــة، على مـــر �لزمـــن، �أحد فروع 

�ملعرفة �لتي متت بالرتباط بالقر�آن. و�إذ� 

كان �لر�شول ] قـــد �شمع بع�ص �لأخبار 

و�ملعلومـــات �لتاريخية، فـــاإن هذ� ل يربر 

�لفرت��ص باأنه قد قر�أ �مل�شادر �لتاريخية 

كالتو�رة يف ترجماتها �لعربية.

لقـــد وردت يف �لقـــر�آن معلومات تاريخية 

تختلـــف عمـــا يدعـــي �ليهـــود وجـــوده يف 

�لتـــور�ة. وقد قـــال �لر�شول ] �إن �ليهود 

ومت�شـــك  �لتـــور�ة،  حرفـــو�  و�لن�شـــارى 

�مل�شلمون مبا جـــاء يف �لقر�آن.. لقد �أ�شار 

�لقر�آن �إىل كثري من �لأحد�ث �لتي �أ�شارت 

�إليهـــا �لآيـــات، وقـــد �شـــارت لهـــا �أهمية 

تاريخيـــة كـــربى للم�شلمـــني، و��شتثـــارت 

�لبحوث �لتاريخية..”. 

ومـــــــن ناحيته يقـــــــول �لباحث �لفرن�صـــــــي 

�ملعا�صـــــــر جي. �صـــــــي. ري�صـــــــلر: “ملـــا كانت 

روعـــة �لقـــر�آن يف �أ�شلوبـــه فقـــد “�أنزل” 

ليقـــر�أ ويتلى ب�شـــوت عـــال. ول ت�شتطيع 

�أية ترجمـــة �أن تعرب عـــن فروقه �لدقيقة 

�مل�شبعـــة باحل�شا�شيـــة �ل�شرقيـــة. ويجب 

�أن تقـــر�أه يف لغتـــه �لتي كتـــب بها لتتمكن 

من تـــذوق جماله وقوتـــه و�شمو �شياغته. 

ويخلق نـــرثه �ملو�شيقـــي و�مل�شجوع �شحر� 

موؤثـــر� يف �لنف�ـــص، حيـــث تزخـــر �لأفكار 

قوة وتتوهـــج �ل�شور ن�شارة. فال ي�شتطيع 

�أحد �أن ينكر �أن �شلطانه �ل�شحري و�شموه 

�لروحـــي ي�شهمان يف �إ�شعارنا باأن حممد� 

] كان ملهما بجالل �هلل وعظمته... كان 
يف �لقـــر�آن فـــوق �أنه كتـــاب ديني خال�شة 

جميـــع �ملعـــارف.. وظل زمنـــا طويال �أول 

كتاب يتخذ للقر�ءة �إىل �لوقت �لذي �شكل 

فيه وحده كتاب �ملعرفة و�لرتبية. وليز�ل 

حتى �ليوم �لن�ص �لـــذي تقوم عليه �أ�ش�ص 

�لتعليـــم يف �جلامعـــات �لإ�شالميـــة. ول 

ت�شتطيع �لرتجمات �أن تنقل ثروته �للغوية 

)�إذ يذبل جمال �للغة يف �لرتجمات، كاأنها 

زهرة قطفت مـــن جذورها( ولذلك يجب 

�أن يقـــر�أ �لقـــر�آن يف ن�شـــه �لأ�شلي... �إن 

�لقـــر�آن يجـــد �حللـــول جلميـــع �لق�شايا، 

ويربط مـــا بني �لقانون �لدينـــي و�لقانون 

�لأخالقـــي، وي�شعـــى �إىل خلـــق �لنظـــام، 

و�لوحدة �لجتماعية، و�إىل تخفيف �لبوؤ�ص 

و�لق�شوة و�خلر�فات. �إنه ي�شعى �إىل �لأخذ 

بيـــد �مل�شت�شعفني. ويو�شـــي بالرب، وياأمر 

بالرحمة.. ويف مادة �لت�شريع و�شع قو�عد 

لأدق �لتفا�شيـــل للتعـــاون �ليومـــي، ونظم 

�لعقـــود و�ملو�ريـــث. ويف ميـــد�ن �لأ�شـــرة 

حدد �شلوك كل فرد جتاه معاملة �لأطفال 

و�لأرقاء و�حليو�نات و�ل�شحة و�مللب�ص... 

حقـــا، لقد ظلـــت �شريعة �لقـــر�آن ر��شخة 

علـــى �أنها �ملبد�أ �لأ�شا�شـــي حلياة �مل�شلم، 

ومل يتعر�ـــص مـــا جاء به �لقـــر�آن من نظر 

و�أخالق ونظام لأية تغيري�ت ول لتبديالت 

بعيدة عن �لغور... ”. 
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يف هذ� �لباب ُنقدم جملة من �لفتاوى �ل�صادرة عن كبار ُعلماء 

�لأمـــــــة و�ملجامـــــــع �لفقهية، و�لتي تهم كل م�صـــــــلم، وزخرت بها 

�ملو�صـــــــوعات �لفقهية وُكتب �لفقه و�لدر��صـــــــات �ملتخ�ص�صة يف 

هذ� �ملجال، و�لتي تتعلق مب�صتجد�ت �حلياة و�ملعامالت.

�مل�شدر: موقع �لإ�شالم �شوؤ�ل وجو�ب

فتاوى �لب�صــــرى

بر الوالدين غير المسلمين
�ل�صـــــــوؤ�ل: لقد هد�ين �هلل �إىل �لإ�صـــــــالم..، هل �لإ�صالم يطالبني 

ا ؟  �أم  باإر�صـــــــاء و�لـــــــدي و�لعمـــــــل على طاعته، ولـــــــو كان م�صـــــــيحيًّ

يطالبنـــــــي بـــــــاأن �أجتاهل مـــــــا قاله يل �لو�لـــــــد، علًما بـــــــاأن و�لدي 

م�صيحي وماز�ل يتع�صب للم�صيحية ؟ 

�جلــــو�ب: 

�هلل �شبحانه وتعاىل �أوجب بر �لو�لدين باملعروف و�لإح�شان ولو 

ُه  مُّ
ُ
لمَتُْه �أ ممَ يِْه حمَ انمَ ِبومَ�ِلدمَ ــا �لإِن�شمَ يْنمـَ كانـــا كافرين، قال تعاىل :   { ومَومَ�شَّ

 َّ يْكمَ �إِيلمَ ِلومَ�ِلدمَ ِن ��ْشُكـــْر يِل ومَ
مَ
نْيِ �أ اممَ الُُه يِف عمَ ــى ومَْهٍن ومَِف�شمَ لمـَ ْهًنـــا عمَ ومَ

ا لمَيْ�صمَ لمَكمَ ِبِه ِعلٌْم فمَال  ن تُ�ْشِركمَ ِبي ممَ
مَ
لى �أ �كمَ عمَ دمَ اهمَ �إِن جمَ رُي. ومَ مَ�شِ �مْل

 { َّ نمَابمَ �إِيلمَ
مَ
ْن �أ ِبيلمَ ممَ �تَِّبْع �شمَ ْعُروًفا ومَ نْيمَا ممَ ا يِف �لدُّ اِحبُْهممَ ا ومَ�شمَ تُِطْعُهممَ

»�شـــورة لقمان :  �لآيتان 14، 15 «.  فيجب عليك �أن حت�شن �إىل و�لديك 

�لإح�شان �لدنيوي .  

و�أمـــا يف �لديـــن فاأنت تتبـــع �لدين �حلق ولو خالـــف دين �آبائك، 

مـــع �لإح�شـــان للو�لدين من بـــاب �ملكافاأة، فاأنت حت�شـــن �إليهما 

وتكافئهمـــا علـــى معروفهمـــا ولـــو كانـــا كافريـــن، فال مانـــع �أن 

تو��شـــل و�لـــدك و�أن تـــرب بـــه و�أن تكافئـــه؛ ولكـــن ل تطعـــه يف 

مع�شيـــة �هلل عـــز وجـــل . �ل�شيـــخ �شالـــح بن فـــوز�ن �لفـــوز�ن. 

التعامل مع األجانب غير المسلمين
�ل�صـــــــوؤ�ل: �أتعامل مع غري �مل�صـــــــلمني يف �لعمـــــــل، فما هي طريقة 

�ل�صالم و�لتعامل و�لأكل و�لدعو�ت �إىل وجبة؟

�جلــــو�ب: 

�لتعامـــل مع غـــري �مل�شلمني ممـــن ل يقاتلوننـــا ول يعينون عدًو� 

علينـــا ل حرج فيه؛ لقول ربنا �شبحانـــه وتعاىل: {ل ينهاكم �هلل 

عـــن �لذيـــن مل يقاتلوكم يف �لدين ومل يخرجوكـــم من دياركم �أن 

تربوهـــم وتق�شطو� �إليهم �إن �هلل يحـــب �ملق�شطني{، وقد تو�شاأ 

�لنبي ] من مز�دة م�شركة، و�أكل من طعام يهودية، وتويف ودرعه 

مرهونـــة عند يهودي يف �آ�شع من �شعري، لكن هذ� �لتعامل مقيد 

بال�شو�بـــط �ل�شرعيـــة �لتي تنهانا عن حمبتهـــم �أو مو�دتهم، ول 

متنعنا من �لأكل معهم و�لإهد�ء لهم ورد �لتحية عليهم و�لإح�شان 

�إليهـــم و�لعـــدل يف معاملتهـــم؛ �إىل غـــري ذلك من �أنـــو�ع �لتعامل 

�مل�شروع، و�لعلم عند �هلل تعاىل. �شبكة �مل�شكاة �لإ�شالمية.

من يدعو إلى اهلل تعالى؟
�ل�صوؤ�ل: هل �لدعوة لالإ�صـــــــالم و�لأخالق �لإ�صالمية خا�صة مبن 

ميلك �لعلم �لكايف؟ �أم �أنها و�جبة على كل م�صلم؟

�جلــــو�ب: 

 �إن �لدعوة �إىل �هلل عز وجل و�جبة على كل م�شلم قدر ��شتطاعته، قال 

مَْعُروِف  ُمُرونمَ ِبامْل
ْ
يمَاأ رْيِ ومَ ىلمَ �خْلمَ ٌة يمَْدُعونمَ �إِ مَّ

ُ
لْتمَُكـــْن ِمنُْكْم �أ �هلل �شبحانه: {ومَ

}، قال �حلافظ �بن كثري رحمه  ولمَِئكمَ ُهُم �ملُْفِلُحونمَ
ُ
�أ ِر ومَ ِن �مْلُنْكمَ ْونمَ عمَ يمَنْهمَ ومَ

�هلل يف تف�شـــري هـــذه �لآيـــة: »و�ملق�شود من هذه �لآيـــة، �أن تكون فرقة 

مـــن هـــذه �لأمة مت�شدية لهذ� �ل�شاأن، و�إن كان ذلك و�جًبا على كل فرد 

مـــن �لأمـــة بح�شبه، كما ثبت يف �شحيح م�شلم عن �أبي هريرة قال: قال 

ر�شـــول �هلل ]: »مـــن ر�أى منكـــم منكًر� فليغريه بيـــده، فاإن مل ي�شتطع 

فبل�شانه، فاإن مل ي�شتطع فبقلبه وذلك �أ�شعف �لإميان« �أ. هـ. 

و�لو�جب على �لعاقل �أّل يُقحم نف�شه فيما ل يح�شن، بل ينظر فيما كان 

د�خـــاًل حتـــت طاقته؛ فيقوم به ويدع ما �شـــوى ذلك، فال يعقل مثاًل �أن 

يت�شدى ملناظرة �لن�شارى من ل يعرف عن عقيدة �لإ�شالم -بله عقيدة 

�لن�شـــارى- �إّل قلياًل، لكـــن يُت�شّور ممن هذ� �شاأنه �أن يدعو �إىل �أ�شول 

�لإ�شـــالم ممـــا ل يحتاج �إىل علم غزيـــر، كوجوب �ل�شـــالة وترك �لزنا 

وغري ذلك من �لأمور �لظاهرة. يقول �ل�شيخ �ل�شعدي رحمه �هلل: “فكل 

مـــن دعا �لنا�ص �إىل خـــري على وجه �لعموم �أو على وجه �خل�شو�ص، �أو 

قـــام بن�شيحة عامة �أو خا�شة، فاإنه د�خل يف هذه �لآية �لكرمية” �أ.هـ. 

وعليـــه يف هـــذ� كله �أن يتمثل �أخالق �لنبوة ما ��شتطاع �إىل ذلك �شبياًل، 

وليحـــذر من �لقول على �هلل بغري علـــم. وفق �هلل �جلميع للدعوة �إليه. 

�شبكة �مل�شكاة �لإ�شالمية. 



مهما كانت 
األحوال »جيدة أو 

سيئة« ثق بأنها 
ستتغير فدوام 

الحال من المحال
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في�صل �لز�مل

رئي�ص جمل�ص �إد�رة جلنة �لتعريف 

بالإ�شالم

باخليــــر نلتقـــي

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

هنـــاك �شعور بعدمية �حلياة، و�أن �لأيام بال قيمة، 

عنـــد بع�ـــص �لنا�ص �لتي ل جتـــد هدفا يف حياتها 

تعي�ص لأجله، مثل ق�شية خريية �أو وطنية �أو �أ�شرة، 

ول يقابلهـــا حتد ي�شتفز ذ�كرتهـــا وي�شتثري كو�من 

�لطاقـــة لديهـــا، فتخبـــو، ويخبو معهـــا �لإح�شا�ص 

باحليـــاة، ومن �ملنظور �لديني فـــاإن �ل�شخط على 

طـــول �لعمر مذمـــوم، فالأعمار مبقـــد�ر ل يزيده 

خـــوف من �ملوت ول تنق�شه رغبـــة يف �ملوت، ويف 

�حلديث �ل�شريف »خريكم من طال عمره، وح�شن 

عمله« وقد تلقيت ر�شالة �إلكرتونية تتحدث عن 40 

طريقة لتح�شني �ل�شعور باحلياة، هي كالتايل:

1 - خ�ش�ص من وقتك 10 �إىل 30 دقيقة للم�شي 
و�أنت مبت�شم!

2 - �جل�ص �شامتا ملدة 10 دقائق يوميا.
3 - خ�ش�ص لنومك 7 �شاعات يوميا.

4 - ع�ص حياتك بثالثة �أ�شياء: »�لطاقة + �حلما�ص 
+ �لعاطفة«.

5 - �بحث عن �أ�شياء م�شلية من وقت لآخر.
6 - �قر�أ �أكرث مما قر�أته �ل�شنة �ملا�شية.

7 - خ�ش�ص وقتا للغذ�ء �لروحي: »�شالة وت�شبيح«.
8 - �ق�ـــص بع�ـــص �لوقت مع �أ�شخا�ـــص �أعمارهم 
جتاوزت �لـ 70 عاما، و�آخرين �أعمارهم �أقل 

من 6 �أعو�م.

9 - �خليـــال يعنـــي �أن تت�شور �أهد�فك وجت�شدها 
يف ذهنك، فتتج�شد يف و�قعك.

10 - �أكرث من تناول �لأغذية �لطبيعية و�بتعد عن 
�لأغذية �ملعلبة.

11 - ��شرب كميات كبرية من �ملاء.
12 - حاول �أن تدخل �ل�شعادة على 3 �أ�شخا�ص يوميا.

13 - ل ت�شِيّع وقتك �لثمني يف �لرثثرة.
14 - ول تذّكـــر �شريكة/ �شريـــك حياتك باأخطاء 

قد م�شت لأنها �شت�شيء للّحظات �حلالية.

15 - ل جتعـــل �لأفـــكار �ل�شلبيـــة ت�شيطر عليك، 
ووفر طاقتك لالأمور �لإيجابية.

16 - �علـــم �أن �حليـــاة مدر�شـــة، و�أنـــت طالـــب فيهـــا، 
و�مل�شاكل عبارة عن م�شائل ريا�شية ميكن حلها.

17 - ليكـــن �إفطـــارك كامللك، وغـــد�وؤك كالأمري، 
وع�شاوؤك كالفقري.

18 - �بت�شم، و��شحك �أكرث.

19 - �حلياة ق�شرية جد�، فال مت�شها يف كره �لآخرين.
20 - ل تاأخـــذ »كل مو�شـــوع« بجديـــة، كن �شل�شا 

وعقالنيا.

21 - لي�ص من �ل�شروري �لفوز بجميع �ملجادلت، 
�أعر�ص عن بع�شها.

22 - جتاهل �شلبيات م�شت حتى ل يف�شد م�شتقبلك.
23 - ل تقـــارن حياتـــك بغـــريك، ول �شريكـــة / 

�شريك حياتك بالآخرين.

24 - �لوحيد �مل�شوؤول عن �شعادتك هو »�أنت«!
25 - �شامح �جلميع دون ��شتثناء »هل ت�شتطيع؟«
26 - ما يعتقده �لآخرون عنك، هي جمرد �أوهام 

يحولها �ن�شغالك بها �إىل حقيقة.

27 - �أح�شن �لظن باهلل.
28 - مهمـــا كانـــت �لأحو�ل »جيـــدة �أو �شيئة« ثق 

باأنها �شتتغري، فدو�م �حلال من �ملحال.

29 - �لوظيفـــة لن تعتني بك يف وقت مر�شك، بل 
�أ�شدقاوؤك، لذلك �عن بهم.

30 - �بتعـــد عـــن جميـــع �لأ�شياء �لتـــي لي�ص لها 
منفعة مادية �أو معنوية.

31 - �حل�شـــد م�شيعـــة للوقـــت، ثـــق باأنك متلك 
جميع �حتياجاتك.

32 - �لأف�شل قادم ل حمالة »قانون �جلذب يوؤكد 
�أنه قادم«.

33 - ل ت�شعـــف، مهمـــا كان �شعـــورك، بـــل ��شتيقـــظ، 
و�نطلق.

34 - �عمـــل �ل�شـــيء �ل�شح د�ئمـــا »�ملق�شود هو 
ر�حة �ل�شمري ملا تفعله«.

35 - �ت�شل بو�لديك، وعائلتك د�ئما.
36 - كن متفائال، و�شعيد�.

37 - �أعط كل يوم، �شيئا مميز� وجيد� لالآخرين.
38 - �حفظ حدودك.

39 - عندما ت�شتيقظ يف �ل�شباح، و�أنت على قيد 
�حلياة، فاحمد �هلل على ذلك.

40 - �ن�شـــر هذ� �ل�شعور بـــني �لنا�ص، يزد�د مناء 
يف د�خلك.

ـــــــرة: »وكان عمر، ر�شـــي �هلل عنه، �إذ�  كلمـــــــة �أخيـــ

�أعياه �أمر مع�شل  دعا �ل�شباب و��شت�شارهم، يطلب 

حـــدة عقولهـــم«، وهي حتمل على �لأمـــور �لتي ل 

تتطلب خرب�ت طويلة. 

40 طريقة 
لتحسين 

الشعور بالحياة



�عالن �لنور




