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المشترك األسمى بين الشعوب

مـــن املعـــروف اأن العقيـــدة تعد اأ�شمـــى م�شرتك اإن�شـــاين بني جميع 

ال�شعوب؛ لأن الإن�شان مل يجد نف�شه وحيدا يف هذه الأر�ص، بل وجد 

غـــريه من الب�شـــر ي�شكن اإىل جواره على الكوكـــب نف�شه، وقد لحظ 

الإن�شان اأنه على الرغم من اتفاقه مع من حوله من الب�شر يف اأ�شياء 

كثرية، فاإنه يختلف عنهم يف اأ�شياء كثرية  كذلك، واأن هذا الختالف 

لي�ص يف ال�شكل واملظهر فقط، ولكن يف العادات وال�شلوك.

والإن�شان مل يخلق كامال، لذا كان لزاما عليه اأن يتعامل مع غريه 

مـــن الب�شر الذين يكملون نق�شـــه، ولي�ص لأحد ف�شل على الآخر، 

كما ذكر ذلك القراآن الكرمي يف قوله تعاىل: {َوَرَفْعنَا بَْع�َشُهْم َفْوَق 

بَْع�صٍ َدَرَجاٍت ِلَيّتِخَذ بَْع�ُشُهم بَْع�ًشا �ُشْخِريَّا}.

اإن الب�شر جميعا اإخوة يف احلقيقة؛ كلهم لآدم عليه ال�شالم.. ومن 

ثم فال�شفات امل�شرتكة بينهم كثرية ومتعددة، وهذه حقيقة علمية 

ل يجادل فيها اأحد، حتى اأولئك الذين ينكرون الأديان ال�شماوية، 

فهناك ما ل يح�شى من امل�شرتكات بني كل الب�شر.

والعقيـــدة هـــي اأ�شعب ما ميكن اأن يغريه الإن�شان، فقد يغري عمله اأو 

بلده اأو حتى �شكله، لكن ل يقبل بتغيري عقيدته اإل يف ظروف �شيقة 

جدا، وعادة ما يكون هذا بعد تغري كامل يف قناعات الإن�شان..

والأديان ال�شماوية التي ت�شمل امل�شلمني والن�شارى واليهود، تتفق 

يف اأن الإلـــه ذات قائم بنف�شـــه، لي�ص كمثله �شيء، يت�شف بالقدرة 

والقوة والعلـــم والإحاطة، ويدبر اأمر املخلوقـــات وي�شِرّف �شوؤون 

احليـــاة، واأنـــه اختار من بني عبـــاده ر�شال واأنبيـــاء، واأوحى اإليهم 

كتبـــا متثل العقيدة ال�شحيحة، ودعت اإىل الأخالق ال�شامية، واأن 

النا�ص مبعوثون بعد املوت حلياة اأخرى خالدة نعيما اأو عذابا..

بينمـــا جمموعة الأديـــان الو�شعيـــة كالهندو�شيـــة والبوذية توؤمن 

بالإله، ولكنها ترى اأن هذا الإله ميكن اأن يتج�شد يف الأرواح اأو يف 

الظواهـــر الكونية من �شم�ص وقمر وجنوم ونار واأوثان، كما ميكن 

اأن يتج�شد يف معاين جمردة كاخلري وال�شر والظلمة والنور..

اأمـــا الالدينيـــون اأو املالحـــدة فهـــم ينكرون وجـــود اإلـــه بالكلية، 

ويف�شـــرون الوجود واحلياة بتف�شـــريات مادية ت�شتبعد اأي ظواهر 

مما ل يدركه احل�ص اأو ت�شتند اإىل نظريات علمية خا�شة..

اأخـــريا ميكـــن التاأكيد علـــى اأن امل�شرتكات الإن�شانيـــة العامة مثل 

الحتياجـــات الأ�شا�شية، والعقل، والأخـــالق، والتملك، والكرامة، 

واحلريـــة، والعلم، والعمـــل، والثقافة، واللغـــة، والأر�ص، والعرق، 

والقانون، والتاريخ، والعـــادات والتقاليد... ت�شاهم يف مد ج�شور 

التوا�شل بني ال�شعوب، وتبني اأ�ش�ص احلوار بني الأ ديان. 

رئي�س �لتحـــريـر / حممـد �إ�صماعيل �لأن�صاري
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تعد جلنة التعريف بالإ�شالم التابعة جلمعية النجاة اخلريية �شرحاً 

اإ�شالمياً كبرياً، يعمل على دعوة غري امل�شلمني اإىل الدين الإ�شالمي 

مـــن قبل متخ�ش�شني متميزين يف هذا العمل الدعوي العظيم. فكم 

من النا�ص قد انْت�شلَتُهْم اللجنة من ظلمات الكفر اإىل اأنوار الإميان، 

نقَذتُهْم -بف�شل اهلل تعاىل- من اخللود يف دركات النريان.
َ
واأ

و�شعيـــاً من جلنة التعريـــف بالإ�شالم وجمعية النجـــاة اخلريية اإىل 

تطويـــر هذا العمل املتميز فاإنه مت تد�شني م�شروع "تطوير الدعاة"، 

امل�شروع العلمي الكبري الذي يُعّد نقلة نوعية كبرية يف تاريخ اللجنة، 

اإن �شاء اهلل تعاىل.

يقـــوم هـــذا امل�شروع على �شنع الداعية العـــامِل، املت�شلّح بقاعدٍة من 

العلـــم ال�شرعـــي واملهـــارات الذاتية، ول يعتمد فقـــط على العاطفة 

اأو جمـــرد مناق�شـــات تقوم على اإبطال معتقـــدات املدعوين من غري 

امل�شلمـــني، بل تكـــون اخلريطة العلمية لالإ�شـــالم وا�شحَة املعامل يف 

ذهنـــه وبّينَة املحاور يف اأدائه املتميـــز خلدمة دعوته ودينه، وظاهرًة 

َا ظهوٍر يف خطابه للمدعوين. مَيّ
َ
اأ

والهـــدف النهائي والرئي�شي هو اإر�شاء اهلل تعاىل بتعريف مزيد من 

النا�ـــص بدينـــه �شبحانـــه، وتفهيمهم ملا احتوت عليـــه �شريعته، وهذا 

الهدف الرئي�ص يحتوي على هدف فرعي مرحلي، األ وهو الو�شول 

بالدعـــاة اإىل اأعلى درجات الإتقان والتخ�ش�ص املطلوبنَْي لأداء هذه 

الر�شالـــة ال�شامية واملهمة النبيلة التي قام بها الأنبياء وتبعهم عليها 

العلماء من بعدهم. حيث يتم تق�شيم الدعاة اإىل عدة اأ�شناف، يقوم 

كّل منهـــم بوظيفـــة حمددة، ويتعاون اجلميـــع يف اإخراج منتَج دعوي 

رفيع القيمة، تكون ح�شيلتُه النهائيُة اأ�شاتذًة متخ�ش�شني يف الدعوة 

لغري امل�شلمني، يقومون على تعليم غريهم تلك العلوم واملهارات التي 

اكت�شبوها، وذلـــك من خالل اأكادمييٍة عاملية لتخريج الدعاة، تطمح 

جمعية النجاة اخلريية اإىل اإن�شائها مب�شيئة اهلل تعاىل يف امل�شتقبل، 

لتكون منرباً ي�شع بالنور والهدى يف كل ربوع الأر�ص.

ويف �شبيـــل حتقيق هذا الهدف ال�شامي قامـــْت اأ�شرةُ معهد "كامز" 

للتدريب حتت اإ�شراف الأ�شتاذ "جمال ال�شطي" بجهود كبرية وعمل 

َدءُوٍب ومتميز ا�شرتكت فيه جميع كوادر معهد كامز.

بـــداأ امل�شروع مبرحلـــة تقييم الدعـــاة وذلك للوقوف علـــى امل�شتوى 

العلمـــي واملهاري، ومتـــت �شياغة اخلطة بناء علـــى تلك املقابالت. 

حيـــث قام الأ�شتـــاذ "عثمان الثوينـــي" مدير ق�شـــم التطوير العلمي 

مبعهـــد كامز القائم على هـــذا امل�شروع مع اأع�شـــاء الفريق، بو�شع 

خطـــة �شاملـــة باملناهـــج ال�شرعية واللغويـــة ومقرر القـــراآن الكرمي 

واملهارات الذاتيـــة، واختيار مدر�شني متخ�ش�شـــني ليقوموا بتزويد 

الدعاة بالعلوم املطلوبة يف فرتة زمنية ل تتجاوز �شنة واحدة.

ويف هـــذا امل�شـــروع يتـــم تدري�ص القـــراآن الكـــرمي وعلومـــه والعلوم 

ال�شرعيـــة واللغة العربية، وذلـــك بال�شتعانة بالكـــوادر املتخ�ش�شة 

واملتميـــزة يف هـــذا املجـــال، وبا�شتخدام اأحـــدث واأف�شـــل الو�شائل 

التعليمية والتدريبية. 

المشروع يهدف إلى إخراج منتج دعوي 
رفيــع القيمة محصلته النهائية أســاتذة 
متخصصيــن فــي دعوة غير المســلمين
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�لتعريف بالإ�صالم

تدشين أكبر مشروع علمي لتطوير الدعاة 
في التعريف باإلسالم





الكويـــت - الب�شرى : اأكد املدير العام بلجنة 

التعريـــف بالإ�شالم جمال ال�شطي اأن الذين 

ي�شلمـــون �شنوًيـــا يف اللجنـــة مـــن خمتلـــف 

اجلن�شيـــات املتواجـــدة يف الكويت يحتاجون 

ملن يعلمهم الإ�شالم، لفتا اأن رعاية املهتدي 

بعد اإ�شالمه هي مهمة �شاقة تقوم بها جلنة 

التعريـــف بالإ�شـــالم حتى ميكـــن تثبيت من 

ي�شلمون �شنويا على دينهم اجلديد.

واأو�شح ال�شطي خالل حفل التميز ال�شنوي 

الـــذي اأقيـــم مب�شـــرح بيـــت الـــزكاة برعاية 

وزيـــرة ال�شـــوؤون الجتماعية هنـــد ال�شبيح، 

وح�شـــره العديـــد من كبـــار ال�شخ�شيات يف 

العمـــل اخلريي وال�شخ�شيـــات الداعمة، اأن 

عدد الذيـــن اأ�شلموا يف عـــام 2013م و�شل 

اإىل 4708 مهتـــد ومهتديـــة مـــن خمتلـــف 

اجلاليـــات، وهـــوؤلء يتم رعايتهـــم وكفالتهم 

واإحلاقهم مب�شروع "علمني الإ�شالم"، لفتا 

اإىل اأن هـــذا احلفـــل جـــاء لتكـــرمي الأفـــرع 

والعاملني املتميزين الذين كان لهم يد طوىل 

يف حتقيق الإجنـــازات الدعوية لعام 2013 

م، وهو ت�شجيـــع لهم لبذل املزيد من اجلهد 

يف حقل الدعوة. 

واأ�شاد ال�شطي بحر�ـــص اللجنة على امل�شي 

قدمـــاً نحو حتقيـــق خطتهـــا ال�شرتاتيجية 

الرائـــدة، التـــي ت�شعهـــا كل عـــام من خالل 

حملتهـــا الدعويـــة، وبف�شل اهلل ثـــم بتعاون 

اأهـــل اخلري حققت جلنة التعريف بالإ�شالم 

اإجنـــازات هائلة خالل عـــام 2013م، واأبرز 

هذه الإجنـــازات افتتاح الأفـــرع حتى و�شل 

عددها اإىل 22 فرعا، واآخرها فرع الق�شور 

للتعريف بالإ�شالم.

وتابع: كما اأقامت اللجنة م�شابقة الرهيماين 

الثانية ع�شـــرة حلفظ القراآن الكرمي، والتي 

تقيمها اللجنة �شنويا بدعم من ورثة املرحوم 

باإذن اهلل تعـــاىل م�شاعد �شالح الرهيماين، 

مت�شابـــق   810 عـــدد  خاللهـــا  و�شـــارك 

ومت�شابقة من اجلاليـــات امل�شلمة واملهتدين 

اجلـــدد �شيـــوف دولـــة الكويـــت، ومت خالل 

احلفـــل الذي اأقيـــم مببنى الهيئـــة اخلريية 

الإ�شالميـــة العامليـــة توزيـــع اجلوائـــز علـــى 

الفائزيـــن، و�شـــارك فيه العديـــد من رجال 

العمل اخلريي والدعوي.

 وقال ال�شطي: كما قام دعاة اللجنة بالتوا�شل 

مع غري امل�شلمني، عرب �شتى و�شائل التوا�شل 

الجتماعي احلديثة، مثل الربيد الإلكرتوين 

والإمييل، والت�شال بالهاتف، والفي�ص بوك، 

وغريها.. وقد بلغـــت عدد حالت التوا�شل 

18437 لتعريفهـــم بالإ�شالم، ودعوتهم اإىل 
هذا ال�شرع احلنيف.

وذكر ال�شطي العديد من الزيارات امليدانية 

لأع�شـــاء ال�شلـــك الدبلوما�شـــي، واملعار�ص 

واملولت والأ�شـــواق التجارية، واأماكن جتمع 

العمالة، بلـــغ عدد الزيارات الدعوية 5509 

كمـــا مت تاأليـــف عدد من الكتـــب والأ�شرطة 

لغـــري امل�شلمني بلغ عددهـــا 36، كما قامت 

اللجنـــة بتنظيم حما�شـــرات لغري امل�شلمني، 

وامل�شلمـــني اجلدد �شـــارك فيها عدد 2148 

�شخ�شا. 

بتنظيـــم  اأي�شـــا  اللجنـــة  وقامـــت  وتابـــع: 

رحالت ترفيهيـــة لغري امل�شلمني وامل�شلمني 

اجلـــدد، بلغ عـــدد امل�شتفيديـــن منها عدد 

131 �شخ�شـــا، وتهدف اللجنـــة من خالل 
هـــذه الأن�شطة، اإىل دمـــج املهتدين اجلدد 

مع اجلاليـــات امل�شلمـــة، وتنميـــة الراوبط 

الإ�شالميـــة، وتعزيز الأخـــوة، وك�شر روتني 

العمل اليومي، وجتديد الطاقات.

ومـــن ناحيته فقد األقى رئي�ص جمل�ص اإدارة 

جلنـــة التعريـــف بالإ�شالم في�شـــل الزامل 

كلمـــة، قـــال فيهـــا: اإن اللجنة هـــي اإحدى 

اللجـــان التابعـــة جلمعية النجـــاة اخلريية، 

وقـــد اأ�ش�شت منذ 35 عامـــاً - / 1978م، 

وكان مقرهـــا عبـــارة عـــن غرفـــة �شغرية، 

والآن و�شل عدد اأفرع اللجنة اإىل 22 فرعاً 

يف خمتلـــف املناطق الكويتيـــة، وتوؤدي هذه 

الأفرع دورها يف الدعوة من خالل كفالتها 

• جانب من احل�شور
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التعريف باالسالم" تقيم حفل التميز السنوي لعام 2013 



للدعاة الذين و�شل عددهم اإىل اأكرث من 95 

داعية يتحدثون بـ14 لغة، اأما حجم الإجناز 

الـــذي حتقـــق بف�شل اهلل تعـــاىل، ثم بجهود 

القائمـــني على هـــذه اللجنـــة املباركة ونحن 

يف عـــام 2014 م، فهو اإجناز م�شهود، حيث 

و�شل عـــدد الذيـــن اأ�شهـــروا اإ�شالمهم منذ 

ن�شاأتها اإىل اأكرث من 64 األف مهتد ومهتدية 

من خمتلف اجلن�شيات. 

واأ�شاف باأن اللجنة تقدم خدمات اجتماعية 

وتربوية ودينية وتثقيفيـــة عديدة للم�شلمني 

اجلـــدد، وكذلك لأبنـــاء اجلاليـــات امل�شلمة 

ممن يعي�شون على اأر�ص الكويت، اإىل جانب 

تنظيـــم املحا�شـــرات والنـــدوات وامللتقيات 

لغري امل�شلمني، حيـــث يتم فيها �شرح مبادئ 

الإ�شـــالم �شرحـــاً مب�شطاً و�شطيـــاً وا�شحاً، 

كذلـــك تقيـــم اللجنـــة العديد مـــن الأن�شطة 

الرتفيهية والرتويحية لغري امل�شلمني، ناهيك 

عن اإقامة درو�ص اللغة العربية لغري الناطقني 

بهـــا مبختلف اأفـــرع اللجنـــة؛ وللو�شول اإىل 

ذلـــك الهدف تقـــوم اللجنـــة بطباعة وتوفري 

جميع الو�شائل الدعويـــة من كتب واأ�شـرطة 

ون�شرات للم�شلمني ولغري امل�شلمني مبختلف 

اللغات.

واأ�شـــار اإىل اأنه ملا تزايـــدت اإجنازات اللجنة 

ب�شـــكل كبري، قامت باإن�شـــاء وتاأ�شي�ص معهد 

كامـــز، وهو معهد للتدريـــب الأهلي، و�شركة 

ترا�شـــت تكنولوجـــي خلدمـــات الكمبيوتـــر، 

وكذلـــك تاأ�شي�ـــص موؤ�ش�شة وقفيـــة اإعالمية 

تعمـــل ل�شالـــح جلنـــة التعريـــف بالإ�شـــالم 

اإعالميـــا كفـــرع مـــن اللجنـــة، ت�شتطيع من 

خاللهـــا تو�شيل ر�شالتها الإعالمية، وكذلك 

لتنوب عن جمعية النجاة اخلريية وجلانها يف 

العمل الإعالمي، األ وهي "موؤ�ش�شة زخرف 

الإعالميـــة الوقفية" وكل هذه الإجنازات ما 

كان لهـــا اأن تتحقق اإل بدعمكم وم�شاندتكم 

لأعمال اللجنة..

ويف نهايـــة الحتفـــال قام امل�شوؤولـــون وكبار 

والأفـــرع  الدعـــاة  بتكـــرمي  ال�شخ�شيـــات 

تكـــرمي  مت  كمـــا  املتميزيـــن،  والعاملـــني 

املوؤ�ش�شـــات الوقفيـــة التابعة للجنـــة، ومنها 

موؤ�ش�شـــة زخرف الإعالميـــة، وكذلك معهد 

كامز للتدريب الأهلي، وكذلك �شركة تر�شت 

تكنولوجي خلدمات الكمبيوتر.   

الشطي:
4708 مهتد 
ومهتدية 

من مختلف 
الجاليات عام 

2013

• تكرمي الإدارة الن�شائية بالرو�شة

• تكرمي دار النوري للتعريف بالإ�شالم

• تكرمي الفريق التطوعي بلجنة التعريف بالإ�شالم
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الكويـــت - الب�شرى: ثمـــن نائب املدير العام 

بجمعيـــة النجـــاة اخلرييـــة/ جابـــر الوندة- 

تنظيم اجلمعية حملة للتـــربع بالدم ل�شالح 

مر�شى ال�شرطان، والتي ا�شتمرت من الثامنة 

�شباحـــاً وحتـــى الثامنة م�شاًء )يـــوم...؟؟؟( 

بالتعـــاون مع بنك الدم املركـــزي باجلابرية، 

موؤكـــدا بـــاأن الكثـــري من املر�شـــى يف حاجة 

ما�شـــة للـــدم، ومن خـــالل التـــربع نكون قد 

�شاركنا النا�ـــص همومهم وحاجاتهم، ل�شيما 

اجلانب ال�شحـــي، فاأنبل الأعمال الإن�شانية 

اأن ت�شارك النا�ص يف اآلمها واأوجاعها.

وقـــال الوندة: اإن ثمة اإح�شا�ص جميل عندما 

لكـــن  واآلمهـــم،  الآخريـــن  ت�شعـــر بحاجـــة 

الإح�شا�ـــص الأجمـــل اأن ت�شعر بلـــذة العطاء 

جتاه هذه ال�شريحة، وبني الوندة اأن الكويت 

و�شيوفهـــا مـــن اجلاليات الوافـــدة دائما ما 

ي�شطـــرون اأروع واأنبل �شبـــل العطاء والدعم 

واإغاثـــة امللهوفني وجنـــدة املعوزين.. وتثبت 

الإح�شـــاءات الر�شميـــة للجمعيات اخلريية 

واللجـــان باأن ن�شبة كبرية جـــدا من �شريحة 

املتربعني وامل�شاهمني يف �شتى اأعمال اخلري 

هـــم مـــن اجلاليات الوافـــدة، وهـــذا يعك�ص 

حر�شهم على منفعة الآخرين.

ولفت الونـــدة باأن الذي يـــزور امل�شت�شفيات 

يجـــد حاجـــة ملحة للـــدم، فبع�ـــص حوادث 

الطرق املفاجئة، والأمرا�ص اخلطرية حتتاج 

اإىل كميات كبرية من الدم، وتلك الحتياجات 

تتوافر ب�شبب اإقدام وتعاون وتعا�شد �شريحة 

ال�شبـــاب وحمبـــي العطاء الذيـــن يحر�شون 

على الوقوف بجانب املر�شى وم�شاعدتهم. 

واختتم الوندة حديثه باأن املتربع بالدم ي�شعر 

بلـــذة عجيبـــة وراحة كبـــرية، وهـــذه ت�شمى 

�شعادة ولذة العطـــاء، التي ي�شعر بها املتربع 

الكـــرمي من خالل اإح�شا�شه بالآخرين،  ودعا 

الوندة كافة الهيئات واملوؤ�ش�شات واجلمعيات 

اإىل تنظيم مثل هذه الفعاليات املباركة التي 

تهدف اإىل اإغاثة املر�شى وجندتهم. 

الوندة: "التبرع بالدم" ضرورة إنسانية لمشاركة مرضى 
السرطان آالمهم

حر�شـــا من جلنـــة التعريـــف بالإ�شالم على 

تر�شيـــخ الإميان يف نفو�ـــص املهتدين اجلدد 

انطلقـــت حملـــة املهتدين اجلـــدد )اجلالية 

ال�شريلنكية( لعـــام 1435 هجرية اإىل مكة 

املكرمـــة، لأداء منا�شـــك العمـــرة على نفقة 

املح�شنة �شيخة اأحمـــد امل�شحي، طيب اهلل 

ثراها وبتوجيهـــات ال�شيد مدير اإدارة احلج 

والعمرة يف جلنة التعريف بالإ�شالم املحامي 

منيف العجمـــي، وقد رافق احلملة �شكرتري 

اإدارة احلج والعمرة ال�شيد بدر في�شل.

و�شرحت مديـــرة العالقات العامة والإعالم 

عذوب العو�شي بهـــذه املنا�شبة: اأن داعيات 

اللجنة األقت حما�شرة قبل النطالق لتعريف 

املهتدين باآداب ال�شفر وال�شرب على م�شقاته 

و�شرورة اإخال�ص النية هلل تعاىل، والذي هو 

�شـــرط قبول الأعمال،  كمـــا مت �شرح كيفية 

ال�شالة للم�شافر، وقد ا�شتثمرت الداعيات 

وقـــت الرحلة بتعليم املهتديات اأركان العمرة 

والأدعية املاأثورة عن ر�شولنا الكرمي ].

واأ�شافـــت: بعـــد و�شـــول احلملـــة اإىل مكة 

املكرمـــة كادت تنقطـــع اأنفا�ـــص املهتديـــات 

فرحـــا لروؤيـــة الكعبـــة امل�شرفـــة لأول مـــرة، 

وبداأن بالتكبـــري والت�شرع طامعات اأن يغفر 

اهلل لهـــن واأن يتقبـــل منهـــن اأعمالهن،  كما 

خ�ش�شن الدعاء للمرحومة باإذن اهلل �شيخة 

امل�شحي باملغفرة والرحمة وللجنة التعريف 

بالإ�شـــالم ملا بذلوه من جمهود جبار لإجناح 

هذه الرحلة املباركة.

واأ�شـــادت العو�شـــي بربنامـــج الرحلة الذي 

اأعدتـــه اإدارة احلج والعمـــرة قائلة: يف اليوم 

التايل اأعـــدت اإدارة احلج والعمرة برناجما 

لزيـــارة العديد من الأماكـــن التي لها اأهمية 

دينية وتاريخية مثل “جبل عرفات - مزدلفة 

- منى - غار حراء...”.

واختتمـــت باأن الرحلـــة املباركة توجهت اإىل 

املدينـــة املنـــورة لل�شالة يف امل�شجـــد النبوي 

وم�شجـــد قباء وزيـــارة الأماكن التاريخية يف 

املدينـــة، مثل جبل اأحد مع �شـــرح الأحداث 

التـــي كانـــت يف غـــزوة اأحـــد، والبطـــولت 

الأن�شـــار  مـــن  كانـــت  التـــي  والت�شحيـــات 

واملهاجريـــن للدفاع عـــن النبي الكرمي �شلى 

اهلل عليه و�شلم، كما مت الت�شديد على اأهمية 

التم�شك بهدي النبي واجتناب نواهيه، ومن 

ثم العودة اإىل الكويت وقلوبهن مليئة بال�شوق 

لزيارة بيت اهلل يف القريب العاجل. 

بعنوان »لبيك اللهم لبيك« 

التعريف باإلسالم سيرت رحلة العمرة للجالية السيرالنكية
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قـــام وفد عن املنتدى امل�شيحي – الإ�شالمي 

يف اململكة املتحدة، وهما ال�شيد جوليان بوند 

وال�شيـــد توفيق قا�شمي بزيـــارة اإىل الكويت 

بنـــاء على دعـــوة من مركـــز تايـــز للتوا�شل 

احل�شـــاري، ا�شتمرت ملدة ثالثـــة اأيام، وكان 

يف ا�شتقبالهم رئي�ص جمل�ص اإدارة مركز تايز 

ال�شيد عبدالوهـــاب ال�شائع، وع�شو جمل�ص 

الإدارة ال�شيد جمـــال ال�شطي، و�شخ�شيات 

دعويـــة كالدكتور حممـــد العو�شي واآخرين، 

وقـــد تنوع برنامج الزيـــارة عرب عدة لقاءات 

مع �شخ�شيات خريية.

وحتـــدث الوفد خـــالل الزيارة عـــن اأهداف 

واإجنازات املنتدى ودوره يف تطوير العالقات 

امل�شيحيـــة الإ�شالميـــة يف بريطانيـــا، كمـــا 

ا�شتمـــع ال�شيفـــان اإىل اجلهـــود الكويتية يف 

ذات ال�شاأن، ومن اأهمها الأن�شطة وامل�شاريع 

التي يقوم عليهـــا مركز التوا�شل احل�شاري 

وموؤ�ش�شات كويتية اأخرى.

واملـــزارع   الديوانيـــات  بع�ـــص  الوفـــد  وزار 

وتعرفوا خاللها على عادات وتقاليد ال�شعب 

الكويتي وقيمه العربية الإ�شالمية الأ�شيلة. 

وقـــد تخللـــت الزيارة اأي�شا جولـــة يف اأماكن 

�شياحية عدة  كم�شجـــد الدولة الكبري ودار 

الآثـــار الإ�شالمية و�شوق املباركية وقرية يوم 

البحار وغريها.

وقـــد عـــرب ال�شيوف عـــن خال�ـــص �شكرهم 

وعرفانهم لتلك ال�شت�شافة الكرمية من مركز 

التوا�شـــل احل�شـــاري واإىل كل ال�شخ�شيات 

الكويتية التي كانت يف ا�شتقبالهم. 

وفد المنتدى المسيحي – اإلسالمي في ضيافة
 »تايز للتواصل الحضاري«

الكويـــت - الب�شـــرى: اأ�شـــاد مديـــر جلنـــة 

التعريـــف بالإ�شـــالم فـــرع اجلهـــراء ومدير 

املكاتـــب الدعويـــة �شـــامل احل�شيني بحر�ص 

اللجنة علـــى تطبيق وتفعيل مبـــداأ ال�شراكة 

املجتمعيـــة الواعـــدة مـــع كافـــة املوؤ�ش�شات 

واجلهات اخلريية، لتعريـــف الطرف الأخر 

بالديـــن احلنيـــف ورعايـــة املهتديـــن اجلدد 

وتعليمهـــم اأمـــور دينهم، م�شـــرياً باأنه يوجد 

بالكويـــت مـــا يزيد عـــن ن�شـــف مليون غري 

م�شلـــم، ويحتاجـــون مـــن يعرفهـــم بالديـــن 

احلنيف.

 واأو�شـــح احل�شينـــي  يف ت�شريح �شحايف له 

اأدىل بـــه اأثناء انطالق عمرة الرحمة الثانية 

للجاليات امل�شلمة واملهتدين اجلدد من فرع 

اجلهراء باأن اللجنة بف�شل اهلل تعاىل قامت 

بالتعـــاون وال�شراكـــة مع �شركـــة املقام للحج 

والعمرة، وبدعم من اأهل اخلري ب�شتيري هذه 

القافلـــة املباركـــة وعلى  متنهـــا 50 معتمراً 

مـــن �شيـــوف دولـــة الكويـــت، مـــن املهتدين 

واجلاليات امل�شلمة، ومـــا مييزها اأنها ت�شم 

عائـــالت كاملـــة: زوج وزوجـــة واأبنائهم من 

املهتديـــن اجلدد، وت�شتمـــر فعاليات الرحلة 

مدة خم�شة اأيام.

ولفـــت احل�شينـــي اإىل اأن هـــذه الرحلة هي 

الرحلـــة الثانية التي ت�شريها جلنة التعريف 

بالإ�شـــالم فـــرع اجلهـــراء، �شمـــن فعاليات 

حملتها الدعوية" ارحم ترحم" وقد مت اإعداد 

برنامج مميز للعمرة يغطيها منذ النطالقة 

وحتى العودة اإىل كويت اخلري، .  

بالتعاون مع شركة المقام للحج والعمرة 

"دار النوري" سيرت قافلة الرحمة الثانية للمهتدين 
الجدد والجاليات المسلمة 



»مسجد كاليفورنيا« يتغلب على 
االعتداءات بالترحيب بالزوار

بالرغـــم مـــن تعرُّ�ـــص املركـــز الإ�شالمـــي يف »مانتيـــكا كاليفورنيـــا« 

لالعتـــداءات املتكررة، فاإن القائمني على امل�شجد قد اختاروا مقابلة 

الإ�شـــاءة بالإح�شان، وتنظيم فعاليات الباب املفتوح للرتحيب بالزوار 

واجلـــريان من املقيمني حول املركز، من املنتمـــني للخلفيات العرقية 

والدينية املختلفة.

اد املركز عن ارتياحهم للدعم الذي يتلقونه  وقـــد اأعرب قطاع من روَّ

مـــن جريانهم، بالرغم من اإ�شاءات املعتدين التي تطاولت على املركز 

وامل�شجد، والإ�شالم وامل�شلمني بالعبارات والر�شومات امل�شيئة.

وللحيلولة دون وقوع مزيد من العتداءات، مَت جتهيز املركز بكامريات 

للمراقبة، يف ظل ارتفاع معدل العتداءات؛ حيث بلغ مناطق امل�شلمني 

يف ن�شف اأمريكا، طبًقا لحتاد احلريات املدنية الأمريكي. 

المكسيك: ازدياد أعداد معتنقي اإلسالم 
اأكد تقرير نُ�شر من ِقبل معهد »PEW«  للدرا�شات بالعا�شمة املك�شيكية، على 

ازدياد اأعداد معتنقي الإ�شالم يف “املك�شيك”، ويظهر التقرير اأ�شباًبا متعددة 

لعتناق الإ�شالم، من اأهمها “التوحيد”. 

وقالـــت “مارتـــا األميال” - فتـــاة مك�شيكية تبلغ 23 عاًمـــا-: طاملا اعتقدت اأن 

هنـــاك قـــوة اأكرب، ومل يكن لدي اأدنى �شك يف وجـــود اهلل، ولكنني كنت بحاجة 

اإىل الإجابة عن جميع ت�شاوؤلتي.

واأ�شافت: وكانت كل معلوماتي عن الإ�شالم من خالل تقارير التليفزيون، وكانت 

يف معظـــم الأحـــوال ل تتفق مع الواقع، ولكن بعد اأن قراأت القراآن وحتدثت مع 

امل�شلمـــني، وجدت اأن الإ�شالم يجيب عن جميع ت�شاوؤلتي، وعرفت اأن الإ�شالم 

ديـــن جميـــل، يجيب عـــن جميع الت�شـــاوؤلت باملنطـــق، وبعد اأن در�شـــت الدين 

الإ�شالمي خالل 6 اأ�شهر اعتنقته. 

سوني بيل: »اإلسالم« 
جعل مني رًجال 
بمعنى الكلمة

قـــال »�شوين بيـــل ويليامز« اأحـــد اأعظم 

لعبي ريا�شة الرجبي على مدى تاريخها 

يف العامل، للموقـــع الإلكرتوين ل�شحيفة  

World Observer الربيطانيـــة: »اأنا 
مل اأكـــن رًجال مبعنـــى الكلمة اإل باإمياين 

بالديـــن الإ�شالمـــي، فاأنـــا مـــن غـــريه ل 

اأ�شبـــح اأي �شـــيء، فهو مـــن وجهني اإىل 

الطريق ال�شحيح«.

يذكـــر اأن �شوين اأعلـــن اإ�شالمه منذ عام 

2008، اإل اأن و�شائـــل الإعـــالم مل تعلـــم 
بذلـــك اإل اأخـــريا، حيـــث اأراد ويليامـــز 

اأن يلتـــزم بكل تعاليم الإ�شـــالم اأول، واأن 

يثبت خطاأ النا�ص التي �شككت يف نواياه، 

وقالـــت اإنـــه �شيمـــل كمـــا مل مـــن اأ�شياء 

اأخـــرى قام بها يف حياتـــه، واعرتف بعد 

ذلـــك باأن ال�شبب وراء دخوله يف الإ�شالم 

كانـــت عائلـــة تون�شية ب�شيطـــة تعي�ص يف 

جنوب فرن�شا. 
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دراسة بجامعة أميركية حول
 أنماط مالبس المرأة في العالم اإلسالمي

اأجـــرى معهد البحوث الجتماعية بجامعـــة مت�شيجان بالوليات املتحدة 

درا�شـــة اجتماعية حديثة ناق�شت ق�شية مهمة هي مالب�ص املراأة امل�شلمة 

يف �شبـــع بلدان ت�شكنها اأغلبية م�شلمة هي »تون�ص، م�شر، العراق، لبنان، 

باك�شتان، اململكة العربية ال�شعودية، وتركيا«.

جاءت نتائج الدرا�شة يف اأن معظم الأفراد الذين خ�شعوا للدرا�شة ف�شلوا 

اأن تغطى املـــراأة �شعرها بالكامل، ولكن لي�ص بال�شرورة وجهها، اإل لبنان 

وتركيا فلي�ص بال�شرورة للمراأة اأن تغطي راأ�شها على الإطالق يف املناطق 

العامـــة، اأقيمت الإح�شائية على عينة مـــن الأفراد من كل بلد، قدم لكل 

فرد بطاقة ت�شور �شتة اأمناط من غطاء راأ�ص للمراأة وطلب منهم اختيار 

الأن�شب لالأماكن العامة. 

“جوجل” تخسر استئنافا لإلبقاء على 
فيديو يعادي اإلسالم

رف�شـــت حمكمـــة ا�شتئناف اأمريكية يـــوم اجلمعة طلب �شركـــة جوجل لتعليق 

اأمـــر يطلـــب من ال�شركة حذف فيلم مناه�ص لالإ�شالم من موقع يوتيوب التابع 

لل�شركـــة، فيما تزال الدعوى حول الق�شية م�شتمـــرة، كانت حمكمة ا�شتئناف 

احتادية اأمريكية قد اأمرت جوجل يوم الأربعاء بحذف الفيلم املناه�ص لالإ�شالم 

الذي اأثار احتجاجات يف اأنحاء العامل الإ�شالمي من على موقع يوتيوب.

واأثـــار الفيلم موجـــة احتجاجات مناه�شة للوليات املتحـــدة يف دول من بينها 

م�شـــر وليبيـــا يف العـــام 2012، وكانت جوجل رف�شت حـــذف الفيلم من على 

يوتيـــوب رغـــم �شغوط مـــن البيت الأبي�ـــص وجهات اأخرى برغـــم اأنها حجبت 

روسيــا : تزايــد أعــداد الفيلم يف دول معينة منها م�شر وليبيا. 
المؤسسات اإلسالمية 
الخدمية في ستافروبول

تزايـــدت اأعـــداد املوؤ�ش�شـــات الإ�شالمية 

ب�شورة كبرية يف الآونـــة الأخرية مبدينة 

»�شتافروبول« الرو�شية.

وقـــد اجتمع “حممد حاجـــي رحيموف” 

قـــادة  وبع�ـــص  “�شتافروبـــول”  مفتـــي 

املنظمـــات الإ�شالميـــة يف املدينة، واأئمة 

امل�شاجـــد، واأعربوا عـــن �شعادتهم بزيادة 

املوؤ�ش�شـــات الإ�شالميـــة والرتابـــط بـــني 

امل�شلمني يف املدينة.

و�شـــرح “رحيمـــوف” اأنه �شـــوف ي�شعى 

للعمـــل  الالزمـــة  الأوراق  ل�شتخـــراج 

الر�شمي وال�شرعي لهذه املوؤ�ش�شات.

واأكـــد “رحيمـــوف” اأن خدمـــة امل�شلمني 

تتطلـــب كثـــرًيا مـــن اجلهـــد والهتمـــام 

باخلدمـــات لأبنـــاء امل�شلمـــني، وقـــال اإن 

مدينة “�شتافروبول” لي�شت كـ”ال�شي�شان” 

اأو “داغ�شتان”، بل اإنها مدينة ذات طابع 

خا�ـــص، وحـــث على نـــزع اخلالفات بني 

امل�شلمني والعمل على حل جميع امل�شاكل، 

واأ�شـــار اإىل اأن الإ�شالم ديـــن �شالم، واأن 

حتية الإ�شالم هي ال�شالم. 
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[:	«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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@AlshattiJamal

حتتـــل املراأة مكانـــة خا�شة يف الت�شريع 

الإ�شالمي، فقـــد اأو�شى الر�شول �شلى 

اهلل عليه و�شلـــم بالعناية بالن�شاء، وقد 

�شدد على الو�شية بهن يف حجة الوداع، 

ومل ين�شهـــن مـــن و�شيتـــه حتى وهو يف 

النـــزع الأخري عليه ال�شالة وال�شالم... 

فالن�شـــاء يف الإ�شالم �شقائـــق الرجال، 

ولهن حقوق وعليهن واجبات.

ومـــن اإكـــرام الإ�شالم للمـــراأة اأن اأمرها 

مبا ي�شونها، ويحفظ كرامتها، ويحميها 

من الأل�شنة، والأعني، والأيدي؛ فاأمرها 

باحلجاب، والبعد عن الختالط، وعن 

كل ما يـــوؤدي اإىل فتنتها.. فامل�شلمة يف 

طفولتها لهـــا حق الر�شـــاع، والرعاية، 

واإح�شـــان الرتبيـــة، ولهـــا حـــق التعلم، 

والتعليم.. بالإ�شافـــة اإىل حق التملك، 

والإجارة، والبيع، و�شائر العقود.

فاملـــراأة امل�شلمـــة ت�شعـــد يف دنياها مع 

اأ�شرتهـــا ويف كنـــف والديهـــا، ورعايـــة 

زوجهـــا، وبـــر اأبنائهـــا �شـــواء يف حـــال 

طفولتهـــا، اأو �شبابهـــا، اأو هرمهـــا، ويف 

حـــال فقرهـــا اأو غناهـــا، اأو �شحتها اأو 

مر�شها.

وهناك عدد كبري من الن�شاء الف�شليات 

الالتـــي كان لهـــن راأي �شديد وموؤثر يف 

بنـــاء وتاأ�شي�ـــص املجتمـــع امل�شلـــم، فاأم 

املوؤمنـــني الأوىل ال�شيدة خديجة ر�شي 

اهلل عنهـــا نا�شرت الإ�شالم ووقفت مع 

النبـــي �شلى اهلل عليه و�شلم قبل البعثة 

وبعدها موقف العز وال�شرف والتاأييد، 

وكذلك اجلهد الكبري الذي قامت به اأم 

املوؤمنني عائ�شة ر�شي اهلل عنها يف نقل 

كثري من الأحكام ال�شرعية.

ولعله من املنا�شب ذكر مقولة امل�شت�شرق 

»مار�شيـــل بـــوازار« عندمـــا قـــال: »اإن 

الإ�شـــالم يخاطـــب الرجـــال والن�شـــاء 

على ال�شـــواء ويعاملهـــم بطريقة (�شبه 

مت�شاوية) وتهـــدف ال�شريعة الإ�شالمية 

ب�شـــكل عـــام اإىل غايـــة متميـــزة، هـــي 

للمـــراأة  الت�شريـــع  ويقـــدم  احلمايـــة، 

تعريفـــات دقيقـــة عمـــا لها مـــن حقوق 

ويبـــدي اهتمامـــا �شديـــدا ب�شمانهـــا، 

فالقـــراآن وال�شنة يح�شـــان على معاملة 

املراأة بعـــدل ورفق وعطف، وقد اأدخال 

مفهوما اأ�شد خلقية عن الزواج، و�شعيا 

اأخـــريا اإىل رفع و�شـــع املوؤمنة مبنحها 

عددا مـــن الطموحـــات القانونية، اأمام 

القانـــون وامللكية اخلا�شـــة ال�شخ�شية، 

والإرث«

يف املقابـــل جند اأن النظـــم الب�شرية ل 

ترعى للمراأة كرامتها، حيث يترباأ الأب 

من ابنته حني تبلـــغ �شن الثامنة ع�شرة 

اأو اأقـــل؛ وتعدهـــا م�شـــدرا للخطيئـــة، 

وت�شلبهـــا حقها يف امللكيـــة وامل�شوؤولية، 

واحتقـــار،  اإذلل  يف  تعي�ـــص  وجتعلهـــا 

ويجعلونها �شلعة يتاجرون بج�شدها.

اإذن املـــراأة يف الإ�شـــالم ت�شتمـــد حقها 

وكرامتهـــا مـــن منطلـــق �شرعـــي ثابت، 

حدده اهلل تعـــاىل يف كتابه وبيَّنه النبي 

�شلـــى اهلل عليـــه و�شلـــم يف �شنته، فقد 

وحماهـــا  قطعيـــة،  باأحـــكام  اأحاطهـــا 

بت�شريع حكيم عادل. 

المـرأة في 
اإلسـالم تستمـد 

حقوقـها من 
كتاب الله 
وسنـة نبيه ]
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يزخـــــــر �لعمل �خلريي يف �لكويت بالعديد من �لرجال �لذين لهم ب�صمات ل متحى 

�أبـــــــد�، ومتتد تلك �لب�صمـــــــات �إىل خارج حدود �لوطن، ر��صمة �صـــــــورة نا�صعة بي�صاء 

معلنة �خلري و�جلود �لتي متيزت به �لكويت عرب �لتاريخ.

�ل�صيـــــــخ جمال يو�صف �صليمان �لعبد�هلل �حلد�د، رحمه �هلل عز وجل وطيب �هلل ثر�ه، 

�أحـــــــد هوؤلء �لرجال �لذين ورثو� جتارة �خلري عن �أجد�ده، قال تعاىل: {مَن �مْلوؤِْمِننَي 

ـــــــُه َوِمْنُهْم َمْن َيْنَتِظُر َوَما  ى َنْحَب َدُقو� َمـــــــا َعاَهُدو� �هلل َعَلْيِه َفِمْنُهْم َمْن َق�صَ رَجـــــــاٌل �صَ

ُلو� َتْبِديال}. َبَدّ

رحل »سفير الخير«

جمال الحداد 
وبقيت أعماله شاهدة 

على وجوده
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النشأة
ولـــد ال�شيـــخ جمـــال احلــــــــــــــــداد يف 

1957/12/27م وكان والـــده - يو�شف 
احلـــداد- رحمه اهلل تعـــاىل، من جتار 

هلل-  ف�شـــل  مـــن  وذلـــك   - الكويـــت 

�شخ�شيـــة متعلمة، �شاحب علم ودراية، 

ذا بعـــد نظـــر، وكان ناجحـــا يف جتارة 

العقـــار حتـــى �شميت جزء مـــن منطقة 

النقـــرة با�شم "نقرة احلداد" والتي يقع 

م�شجد العثمان فيها.

وكان ال�شيخ جمال قريب جدا من والده 

-يو�شـــف-  عليهـــم رحمـــة اهلل تعاىل، 

وكان �شغـــريا حني تـــويف والده يف �شنة 

1976م وعمـــر ال�شيخ جمال ما يقارب 
18 �شنـــه، ولكن اأخـــذ منه عدة خ�شال 
منهـــا بعـــد النظـــر والفطنـــة  والذكاء 

وحمبـــة النا�ـــص ومعرفـــة الأ�شخا�ـــص 

والأن�شـــاب وحب الإطـــالع  والعالقات 

الجتماعيـــة، وكان ال�شيخ جمال رحمه 

اهلل تعـــاىل �شاحب قـــرار حكيم وقوي 

وم�شتمع متميز.

ومن ال�شفات التي اأخذها ال�شيخ جمال 

رحمه اهلل من جده حب اخلري للغري من 

م�شاعداته التي متيز بها وي�شهد له بها  

كثري من النا�ص، وا�شتكمل ال�شيخ جمال 

م�شرية والده بعد وفاته يف الإنفاق على 

الأ�شر التي كان ينفق عليها. 

هـــذا التاأثـــر مل يقت�شـــر علـــى ال�شيخ 

جمال ووالده بـــل امتد اإىل امه رحمها 

اهلل رحمة وا�شعـــة، فقد كانت �شاحبة 

كـــرم وعطـــاء علـــى الكبـــري وال�شغـــري 

والقريـــب والبعيـــد، وكان ال�شيخ جمال 

رحمـــه اهلل تعاىل �شديد اللت�شاق بها، 

وكان يزورها يوميا، وكان يخ�ش�ص يوما 

للغـــداء عندهـــا، ومل ت�شغلـــه الأ�شغال 

واملهام التي كانت عنده عن هذا الأمر، 

كان بارا بها وهذه التي جعلت الربكات 

حتل عليه كثريا.

مسيرته في العمل الخيري
بـــداأ ال�شيـــخ جمال احلـــداد رحمه اهلل 

يف  الأوىل  الدعويـــة  م�شريتـــه  تعـــاىل 

بلو�ش�شتان، حني اأن�شاأ جامعة وم�شجدا 

با�شـــم والـــده رحمه اهلل تعـــاىل، وكان 

عمـــره يف ذلك الوقـــت 22 �شنة، وكان 

امل�شـــروع عـــن طريـــق جمعيـــة اإحيـــاء 

الـــرتاث الإ�شالمـــي بوا�شطـــة ال�شيـــخ 

طارق العي�شـــى وال�شيخ �شامل البلو�شي 

رحمه اهلل تعاىل.

ثم عمـــل يف الهـــالل الأحمـــر الكويتي 

خالل احلـــرب الأفغانية الرو�شية نائبا 

للرئي�ـــص، وكان الرئي�ص يف ذلك الوقت 

الدكتـــور حممد ال�شرهـــان حفظه اهلل 

تعاىل.

انتقـــل بعد ذلـــك للعمل يف جلنة جنوب 

�شـــرق اآ�شيـــا التابعـــة جلمعيـــة اإحيـــاء 

الرتاث ال�شالمي.

ويف عـــام 2003 انتقـــل لروؤيـــة جديدة 

وعمـــل جديـــد، وهي املـــربات اخلريية 

حتى �شـــار العمل اأو�شـــع ف�شمل العمل 

الداخلي واخلارجي، ومن هذه املربات 

مربة العم يو�شف اأحمد ال�شقر، رحمه 

اهلل تعـــاىل، وهـــي مـــربة منابـــع ومربة 

غنـــامي للعم فـــوؤاد الغـــامن، حفظه اهلل 

تعاىل ورعاه.

وكان كثـــري مـــن املح�شنـــني يثقـــون يف 

ال�شيـــخ جمال رحمه اهلل تعاىل، وكانت 

اإحدى املح�شنات تخ�ش�ص اأموال كبرية 

للم�شاريـــع التي يطرحهـــا عليها  ن�شاأل 

اهلل عزوجل اأن يكتب لهم الأجر.

• يف زيارة تفقدية لأحد امل�شاريع يف األبانيا

ملف �لعددكتـــب: حممــــود بكر 



كتاباته الفكرية
كتـــب ال�شيخ جمال احلـــداد رحمه اهلل 

تعـــاىل كل رحالته، حتـــى �شارت عنده 

مادة كبـــرية من معلومـــات كثرية ميكن 

اأن ي�شتفيـــد منهـــا كثـــري مـــن النا�ـــص، 

ومـــن كتاباتـــه اأنـــه كان ي�شـــع اخلطط 

يقـــوم  دولـــه  لـــكل  وال�شرتاتيجيـــات 

بزيارتهـــا، لكـــي يكـــون العمـــل منظما 

ومتقنـــا ووا�شحـــا ل لب�ـــص فيـــه، ويتم 

تطويرها خالل ال�شنوات.

وزار كثـــريا من املوؤ�ش�شـــات لي�ص فقط 

لتقدمي املـــال، واإمنا لتقدمي ال�شت�شارة 

وتطويـــر العمـــل واإيجاد احللـــول لهذه 

املوؤ�ش�شـــات، كمـــا يف ال�شومـــال، حيث 

كانت هناك جامعـــة وم�شت�شفي تكلفت 

خ�شائـــر كثرية خـــالل م�شريتهـــا، ومن 

خالل زيارته لهذه اجلامعة وامل�شت�شفي 

تغـــريت احلال مـــن خ�شائـــر اإىل اأرباح 

فائ�شة، فلله احلمد واملنة.

وكان يحـــب ال�شعر وكتب اأ�شعارا كثرية، 

ومنهـــا للعم يو�شف ال�شقر والعم �شعود 

الوهيب.

 األنشطة الداخلية
عنـــد تويل ال�شيخ جمـــال احلداد جلنة 

جنـــوب �شـــرق اآ�شيـــا كان �شلـــب عمله 

ون�شاطـــه للجاليـــات التـــي تتبـــع هـــذه 

الدول، فكان يهتم بطلبة تلك اجلاليات 

يف مراحل الثانوي واجلامعة، فيخ�ش�ص 

لهم الـــدورات املهنية وال�شرعية، ويقوم 

بربطهـــم مـــع اللجنة حتى يكونـــوا نواة 

للعمل اخلريي يف بلدانهم.

اأمـــا من خـــالل فرتة عملـــه باملربة فله 

اأعمـــال كثـــرية مـــن اجلانـــب الرجايل 

والن�شائي، وذلك على النحو التايل:

الجانب الرجالي
كان ي�شتهدف منطقة العمل، ويعمل لها 

درا�شـــة وينظر يف احتياجاتهـــا، ويقوم 

بعمـــل خمالف ملـــا تقوم بـــه املوؤ�ش�شات 

واللجـــان اخلريية الأخـــرى، لأنه عرف 

احلاجه والفئة التي يريدها ول يتعجل 

يف قطف الثمرة.

فعمـــل خميم لل�شبـــاب، وو�شـــع كل ما 

يحتاجه ال�شباب من الرتفيه يف املخيم، 

واأعطـــى له �شبغـــة �شرعيـــة للم�شتوى 

واإدارة  امل�شتهـــدف،  لل�شبـــاب  املقبـــول 

جيدة من اأجـــل تنظيم هذا العمل وهلل 

احلمد واملنة، ا�شتمر عمل املخيم لأكرث 

من ثالث �شنوات وباأعداد متزايدة.

الجانب النسائي
خ�ش�ـــص ور�ـــص عمل خا�شـــة بالن�شاء، 

وا�شتاأجـــر دورا كامـــال لالأعمال املهنية 

لهذه الور�ص، لتعليـــم الطبخ واخلياطة 

وامل�شغـــولت ال�شغـــرية، وكثري من هذه 

الأ�شـــر تعلمـــت هـــذه الأمـــور وبـــداأت 

تعمل وتك�شـــب رزقها بعد دخولها لهذه 

الـــدورات  هـــذه  وتت�شمـــن  الـــدورات، 

دور�شـــا �شرعية واأخالقيـــة، وا�شتمرت 

هـــذه الدورات منـــذ ن�شاأة مـــربة منابع 

اخلري اإىل يومنا هذا.

العمل الخارجي
تنوعـــت امل�شاريع التي قـــام بها ال�شيخ 

جمـــال احلداد رحمه اهلل تعاىل، خارج 

تراب الوطن، حتى بداأت تخرج ثمارها 

وعـــاد النفع لالإ�شـــالم وامل�شلمني، وزار 

اأكـــرث من ثالثني دولة لـــه فيها ب�شماته 

وخططه، بل اإن بع�ص الدول �شار فيها 

تغيـــري كبري من خالل عمله فيها، وكان 

اآخر تلك الـــدول التي زارهـــا الربازيل 

واألبانيا واإثيوبيا، اأما اإثيوبيا فقد و�شع 

لها خطة قبل اأن يتويف رحمه اهلل تعاىل 

ب�شاعات، ت�شري على هديها �شنني.

وركـــز رحمـــه اهلل تعـــاىل علـــى ثالثـــة 

م�شاريـــع، وهـــي: التعليـــم و الإعالم و 

ال�شتثمار.

امـــا دول جنـــوب �شـــرق اآ�شيـــا �شاهدة 

على اإجنازاته وم�شاريعه.. وكذلك بقية 

امل�شاريع يف اأنحـــاء متفرقة من العامل، 

من مثل جامعـــة املدينة العاملية واملركز 

التنمـــوي يف م�شـــر، وبع�ـــص امل�شاريـــع 

الكبـــرية التي جـــاري العمل فيها، وهي 

كليـــة الطـــب يف ال�شومـــال وجامعة يف 

الربازيل واملزرعة التنموية يف اإثيوبيا.

"شكر خاص"
لألستاذ عبدالرحمن الحداد 
الذي ساعدنا في إخراج المادة 
التوثيقية عن والده رحمه الله

• زيارة الالجئني ال�شوريني يف الأردن

ملف �لعدد



مواقف من حياته
يف الثمانينـــات كفـــل يتيمـــة فلبينيـــة، 

وكـــربت هـــذه الفتـــاة، وخـــالل زيارته 

لإحدى مدار�ص البنات يف الفلبني �شنة 

1992م، وقفـــت املدر�شة وبجانبها فتاة 
متحجبـــة، ف�شاأله امل�شـــوؤول: اأتعرفها؟، 

قال: ل، قال: هـــذه يتيمتك، قال: ماذا 

تفعـــل هنـــا؟،  قـــال: قـــد تخرجت من 

معهد املعلمات يف الفلبني، والآن تدر�ص 

الكور�ص العملي.. قال: فحمدت اهلل.. 

رمبـــا ال�شخ�ص منا ي�شتهـــني مببلغ 10 

د.ك �شهريـــا، ولكن ما يعلـــم اأنه يحيي 

قلوبـــا معينـــة ويجعلها �شببـــا يف اإحياء 

قلوب الآخرين .

2 - كانـــت اأمنيتـــه اإن�شـــاء مركـــز اأيتام 
متكامـــل باإندوني�شيا عام 1994م، ومع 

ال�شعوبـــات التـــي واجههـــا كان لديـــه 

اإ�شرار وعزمية على اإن�شائه، ولذلك مت 

حتديد موقع فوق جبل يف مدينة بوفور 

ال�شهـــرية، حيث تربع  بجزء من الأر�ص 

اأحـــد املح�شنني  احل�شـــارم، وا�شرتينا 

امل�شاحـــة املتبقيـــة وم�شاحتها  13 األف 

مرت.

وكانت امل�شكلة حول كيفية اإي�شال مواد 

البناء اإىل اجلبل بالطريق ال�شيق جداً، 

مما يحمل امل�شـــروع م�شاريف اإ�شافية 

وتاأخـــر الإجناز، وامل�شكلـــة الثانية عدم 

وجـــود ماء اإل علـــى بعد كيلو واأكرث من 

�شـــالل بـــني الغابـــات. فقمنـــا باإي�شال 

ببع�ـــص،  بع�شهـــا  البامبـــو  اأخ�شـــاب 

واحلمـــد هلل و�شـــل املاء لنـــا، واأ�شقينا 

القرى الأخـــرى وبداأنا احلفر، فوجدنا 

ال�شخر ال�شغري الذى ي�شتخدم لل�شبة 

البنـــاء وال�شخر الكبـــري  لتدعيم ركائز 

الأبنية.

و�شبحـــان اهلل وجدنـــا رمـــال، وقطعنا 

الأ�شجـــار ومت ا�شتعمالهمـــا يف البنـــاء،  

والأغـــرب مـــن ذلـــك بعد حفـــر موقع 

الزاويـــة للم�شـــروع نبع لنا مـــاء بقوة ل 

يتوقـــف، ومت فح�شه فقالـــوا:  ميكنكم 

اأن تبيعـــوا منـــه لأنه �شـــاف ونقي، ومت 

فتح قنوات للخارج لت�شتفيد منه جميع 

القرى املجـــاورة التي كانـــت تعاين من 

قلة ماء ال�شرب.

والآن مركـــز الأيتـــام اأ�شبـــح قريـــة من 

مراحـــل البتدائي اإىل الكلية، مب�شاحة 

تفـــوق 25 األـــف مرت، وهـــي على موقع 

جميل جدا وطراز حديث تعجب كل من 

زارها .

3 - خالل زيـــارة ال�شيخ جمال احلداد 
-رحمـــة اهلل عليـــه- اإىل كمبوديا �شنة 

1995م مع العـــم �شعود الوهيب رحمة 
الأب  نعـــم  وكان  وا�شعـــة،  اهلل رحمـــة 

القدوة الورع املتوا�شع، مع كرب �شنه مل 

يتوقـــف عن عمل اخلري وزياراته، وكان 

عمـــره اآنذاك 80 �شنـــة، ومعه العم اأبو 

عبدالعزيـــز حمادي رحمـــه اهلل، وكان 

عمره 75 �شنة تقريبا، فلما و�شلنا اإىل 

قريـــة الكويـــت لالأيتام يف "بنـــوم بنى" 

عا�شمـــة كمبوديـــا، وتت�شـــع لعدد 500 

يتيـــم، وكان الأيتـــام يف طابور ال�شباح، 

وملا فتح بـــاب املركز �شلم جميع الأيتام 

ب�شوت واحـــد: ال�شـــالم عليكم، فنظر 

الكبـــري  اجلمـــع  هـــذا  اإىل  ال�شيـــوف 

وال�شـــوت احلنون، فبكـــوا حتى تعاىل 

�شوتهـــم بالبـــكاء، فبداأ ال�شيـــخ جمال 

رحمـــة اهلل عليه يهدئهـــم حتى ل يتاأثر 

الأيتـــام من هذا املنظـــر العظيم، وقال 

اأحـــد املدر�شني: كنا نرى اأموالكم ت�شل 

اإلينا، واليـــوم نحن نرى قلوبكم، فعلمنا 

اأن هـــذه الأمـــوال تخرج حقـــا من مثل 

هـــذه القلوب، فتاأثر جميع العاملني من 

هذا امل�شهد.

مـــن مقـــولت ال�شيـــخ جمـــال احلداد، 

رحمـــة اهلل عليه: اأ�شا�ص العمل الإجناز 

والإتقـــان، ول يكون العمل �شادقا حتى 

ي�شـــدق العامـــل مـــع اهلل ونف�شـــه، ول 

ين�شـــب العمـــل لل�شخ�ص الـــذي �شخره 

اهلل عز وجل خلدمة ال�شالم.

وفاته
تـــويف رحمـــه اهلل تعـــاىل يـــوم ال�شبت 

املوافـــق 2014/1/11م يف اإثيوبيـــا يف 

العا�شمـــة "اأدي�ص اأبابا"، بعـــد اإ�شابته 

بجلطـــة بالقلـــب، ومن العجيـــب اأنه مل 

ي�شتك من مر�ـــص قبل هذا، ولكن هذا 

اأمر اهلل عز وجل.

يقـــول ابنه عبدالرحمـــن: ذهبت للوالد 

حـــني �شمعـــت خـــرب وفاتـــه، وراأيته يف 

اليـــوم الذي بعده ووجهـــه اأبي�ص وعليه 

الراحـــة، وكان جميـــال ومبت�شما، مل اأر 

الوالـــد رحمه اهلل تعاىل قط يف حياتي  

مثـــل مـــا راأيته عليـــه، واحلمد هلل على 

كل �شيء. 
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عزيزي �لقـــــــارئ.. منذ �أن جاء �لإ�صالم و�ل�صبهات 

مل تفارقـــــــه على عدة حمـــــــاور، ومل يرتكو� حمور� 

�إل وكان لهـــــــم �صبهـــــــة فيه، ويف هـــــــذ� �لباب �صوف 

يتـــــــم تناول تلـــــــك �ل�صبهات على حمـــــــاور رئي�صية 

ثـــــــالث: وهـــــــي �لقـــــــر�آن �لكـــــــرمي )كتـــــــاب �هلل عـــــــز 

وجل(، و�صخ�صية �لر�صـــــــول، ]، و�ل�صنة �لنبوية 

�ل�صريفة، و�صوف يتم يف كل عدد تناول �صبهة من 

تلك �ل�صبهات.. فماذ� قال هـــــــوؤلء؟ وماذ� كان رد 

علماء �لإ�صالم؟

يزعم بع�ـــص امل�شركني اأن �شركهم باهلل قـــدر مكتوب عليهم الشبهة

منـــذ الأزل، واأن اهلل را�ـــصٍ عـــن �شركهم؛ اإذ لـــو كان كارها 

�ْشَرُكواْ  َ
نهم منه. قال تعاىل: {َوَقـــاَل الَّذيَن اأ ل�شركهم ملـــا مكَّ

ْمَنا ِمن ُدوِنِه ِمن �َشْيٍء}.َلـــْو �َشـــاء اهلُل َما َعبَْدَنا ِمن ُدوِنِه ِمن �َشْيٍء نَّْحُن َول اآبَاوؤَُنا َوَل  َحرَّ

إبطال الشبهة
�أوًل: انتفـــاء العذر باإر�شال الر�شل: اعتذر 
امل�شركـــون عن �شركهـــم حمتجني بالقدر، 
فرد اهلل عليهم �شبهتهم واأنكر عليهم اأ�شد 
الإنـــكار، ونهاهم عنه اآكـــد النهي، اإذ بعث 
يف كل اأمـــة -اأي قـــرن وطائفـــة- ر�شوًل، 
والر�شـــل كلهـــم يدعـــون اإىل عبـــادة اهلل 
وينهون عـــن عبادة ما �شـــواه، قال تعاىل: 
{َفَهْل َعلَى الرُّ�ُشِل اإلَّ الْباَلُغ املُبنُي. َولََقْد 
َن اْعبُُدواْ اهلل 

�ُشـــوًل اأ ـــٍة رَّ مَّ
ُ
بََعثْنَـــا يِف ُكلِّ اأ

ْن َهَدى اهللُ  اُغـــوَت َفمنُْهم مَّ َواْجتَِنبُواْ الطَّ
اللَُة}. ْت َعلَيِْه ال�شَّ ْن َحقَّ َوِمنُْهم مَّ

فلم يزل عز وجل ير�شل الر�شل اإىل النا�ص 
بذلك منذ حـــدث ال�شرك يف بني اآدم من 
لـــدن قوم نوح الذين اأر�شل اإليهم نوح عليه 
ال�شالم، وكان اأول ر�شول بعثه اهلل اإىل اأهل 
الأر�ـــص حتى ختمهم مبحمـــد ]، الذي 

طبقـــت دعوته الإن�ص واجلـــن يف امل�شارق 
واملغارب، وكلهم كما قال اهلل تعاىل: {َوَما 
ْر�َشلْنَا ِمن َقبْلَك من رَّ�ُشول اإلَّ نُوِحي اإِلَيِْه 

َ
اأ

َنا َفاْعبُُدوِن}.
َ
نَُّه َل اإِلََه اإِلَّ اأ

َ
اأ

ْر�َشلْنَـــا ِمْن 
َ
َْل َمـــْن اأ

وقـــال اأي�شـــا: {َوا�ْشـــاأ
ْحَمِن  ََجَعلْنَا ِمْن ُدوِن الرَّ

َقبِْلَك ِمْن ُر�ُشلنَـــا اأ
اآَِلَهـــًة يُْعبَـــُدوَن}، فكيف ي�شـــوغ لأحد من 
امل�شركني بعد هذا اأن يقول: {لَْو �َشاء اهللُ 

َما َعبَْدَنا ِمن ُدوِنه ِمن �َشْيٍء}.

ـــــــا: اهلل عـــز وجـــل ل ير�شـــى لعباده  ثانًي
الكفر: م�شيئة اهلل عز وجل ال�شرعية عنهم 
منتفيـــة؛ لأنه نهاهم عـــن ذلك على األ�شنة 
ر�شله، واأما م�شيئته الكونية وهي متكينهم 
من ذلك قدرا فال حجة لهم فيها؛ لأن اهلل 
عـــز وجل خلق النار واأهلها من ال�شياطني 
والكفـــرة، وهو لير�شى لعباده الكفر، وله 
يف ذلـــك حجة بالغـــة وحكمة قاطعة، قال 

 َغِنيٌّ َعنُكْم 
َ َّ
تعـــاىل: {اإِن تَْكُفُروا َفـــاإنَّ اهلل

َوَل يَْر�َشى ِلِعبَاِدِه الْكْفَر}.

فـــاهلل عز وجـــل قد علـــم قبـــل اأن يوجد 
عبـــاده اأحوالهـــم ومـــا الـــذي هـــم اإليـــه 
�شائـــرون، ثـــم اأخرجهـــم اإىل هـــذه الدار 
ليظهـــر معلومـــه الـــذي علمه فيهـــم كما 
علمـــه، وابتالهم من الأمر والنهي واخلري 
وال�شـــر مبـــا اأظهـــر معلومـــه، فا�شتحقوا 
املـــدح والذم والثواب والعقـــاب مبا قاموا 
بـــه من الأفعال وال�شفـــات املطابقة للعلم 
ال�شابـــق، ومل يكونوا ي�شتحقون ذلك وهي 
يف علمـــه قبـــل اأن يعلموهـــا فاأر�شل ر�شله 
واأنـــزل كتبه و�شرع �شرائعـــه اإعذارا اإليهم 
واإقامـــة للحجة عليهم؛ لئـــال يقولوا كيف 
تعاقبنـــا على علمك فينا وهـــذا ل يدخل 
حتت ك�شبنـــا وقدرتنا؟ فلمـــا اأظهر علمه 
فيهـــم باأفعالهم جعل العقـــاب يف معلومه 

الذي اأظهره البتالء والختبار.
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�أين  �حلقيقة

االحتجاج بالقدر على اإلشراك بالله
وعدم الهداية



واملق�شود اأن اإرادة اهلل عز وجل تنق�شم 

 اإرادة كونيـــة فتكـــون هـــي امل�شيئة، 
اإىل

واإرادة دينيـــة وهي املحبة وهي �شرعه، 

كما يف قوله تعاىل: {َوَل يَْر�َشى ِلِعَباِدِه 

الُْكْفَر َواإِن تَ�ْشُكُروا يَْر�َشُه لَُكْم}.

ثالثـــــــا: ل برهان للم�شركـــني ي�شتندون 

اإليـــه يف دعواهـــم: لـــذا فهـــي �شبهـــة 

داح�شـــة من�شوؤهـــا احلجـــود واجلهل؛ 

اأعر�شـــوا عـــن  لأن هـــوؤلء امل�شركـــني 

الآيات الوا�شحـــة وعما جاء به الر�شل 

بالتوحيد، وما حدث من عقاب األيم ملن 

كذبوا دعوتهم، واأ�شروا على جحودهم 

وعنادهـــم حتى ذاقوا العذاب، ومل يكن 

لهـــوؤلء علم يعتمدون عليـــه يف �شركهم 

باهلل، بل هم متبعـــون للظن واخلر�ص، 

ْن ِعلْم  قال تعـــاىل: {ُقْل َهْل ِعنَدُكـــم مِّ

نَّ َواإِْن 
َفتُْخِرُجـــوهُ لَنَا اإِن تَتَّبُعـــوَن اإِلَّ الظَّ

ّجُة  نتُـــْم اإَلَّ تَْخُر�ُشـــوَن. ُقـــْل فِللّـــِه احْلُ
َ
اأ

ْجَمِعنَي}.
َ
اِلَغُة َفلَْو �َشاء لََهَداُكْم اأ

الَْب

وحا�شـــل هـــذه احلجة: اأنهـــم يحتجون 

علـــى النبي ] باأن مـــا هم عليه لو مل 

يكـــن ير�شي اهلل ل�شرفهـــم عنه، وهذه 

�شبهة اأهـــل العقول الناق�شـــة الذين ل 

يفرقـــون بني ت�شرف اهلل تعاىل باخللق 

والتقدير وحفظ قوانـــني الوجود، وهو 

وبـــني  والإرادة،  بامل�شيئـــة  الت�شـــرف 

ت�شرفـــه بالأمـــر والنهـــي، وهـــو الذي 

ن�شميه بالر�شا وباملحبة، فالأول ت�شرف 

التكوين، والثاين ت�شرف التكليف، فهم 

يح�شبـــون اأن متكنهم مـــن و�شع قواعد 

ال�شـــرك، ومن التحرمي والتحليل ما هو 

اإل بخلـــق اهلل تعاىل فيهـــم التمكن من 

ذلـــك، فيح�شبـــون اأنه حـــني مل مي�شك 

عنان اأفعالهم كان قد ر�شي مبا فعلوه، 

واإنه لو كان ل ير�شى ملا عجز عن �شلب 

متكنهم.

وبهـــذا ظهر تخليط اأهـــل ال�شاللة بني 

م�شيئـــة العباد وم�شيئـــة اهلل، لذلك رد 

عليهم.. باأن هذه امل�شيئة التي تعللوا بها 

م�شيئـــة خفية، ل تتو�شـــل اإىل الطالع 

عليها عقول الب�شر؛ فلذلك نعى عليهم 

ا�شتنادهـــم اإليهـــا على جهلهـــم بكنهها، 

َب الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم}،  فقال: {َكَذِلَك َكذَّ

ف�شبـــه تكذيبهـــم بتكذيـــب الذيـــن من 

ــود فعلوا كفعلهم، فكانت 
قبلهم واملق�شـ

عاقبتهـــم مـــا علمتـــم، فلـــو كان فعلهم 

مر�شيا ملـــا اأهلكهم اهلل، فهال ا�شتدلوا 

بهالكهم على اأن اهلل غري را�ص بفعلهم، 

فـــاإن دلللـــة النتقام اأظهـــر من دللة 

الإمهـــال، لأن دللـــة النتقـــام وجودية 

ودللة الإمهال عدمية. 

عند االحتجاج بالقدر على اإلشراك 

يجب التفرقة بين التصرف بالمشيئة 

واإلرادة والتصرف باألمر والنهي
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قـــال تعاىل: {يَا بَِنـــي اآدَم ُخُذواْ ِزينَتَُكْم 

ِعنـــَد ُكلِّ َم�ْشجـــٍد وُكلـــواْ َوا�ْشَربُـــواْ َولَ 

تُ�ْشِرُفواْ اإِنَُّه لَ يُِحبُّ املُ�ْشرِفنَي}، ويقول 

َم ِزينََة  �شبحانـــه وتعـــاىل: {ُقْل َمْن َحـــرَّ

ْخـــَرَج ِلِعَبـــاده..}، يف هـــذه 
َ
ِ الَِّتـــي اأ

ّ
اهلل

الآيـــات وغريها اأر�شدنـــا اهلل عز وجل 

اإىل التزين عند الذهاب اإىل امل�شاجد، 

والتزين غالبا ما مقرتن باملالب�ص..

امل�شلم اجلديـــد -يف الغالب- ياأتي من 

بيئـــة ل تعـــرف مقيا�شـــا اأو معيـــارا يف 

�شوابـــط الزي، بـــل اإن بع�ـــص البيئات 

والدول يكون الزي الر�شمي لها خمالفا 

لأحـــكام ون�شو�ص ال�شريعة الإ�شالمية، 

وهنـــاك دول تتمتـــع باحلريـــات غـــري 

املقيـــدة، ولذلك جند لديهم اأ�شكال من 

اللبا�ص خارجـــة عن املاألوف من طبيعة 

الب�شر.

فما هـــــــو �ملعيار �لف�صل يف م�صاألة �لزي 

�لإ�صالمي؟

ينبغـــي -بداية- اأن نُعلم امل�شلم اجلديد 

اأو امـــراأة( الغر�ـــص مـــن  )رجـــال كان 

اللبا�ص، وهو �شرت عورة امل�شلم، ثم نبني 

لـــه هذه امل�شاألة لكي ي�شهل الأمر عليه، 

ويتقبـــل ما ياأتي بعد ذلك من اأحكام يف 

القراآن وال�شنة النبوية.

حماذيـــر  هنـــاك  للرجـــل  فبالن�شبـــة 

ن�ص عليهـــا ال�شرع مثـــل لب�ص احلرير، 

وكاجللبـــاب الـــذي لـــه ذيل يجـــر على 

الأر�ص )خيالء(، والت�شبه بزي الن�شاء، 

وغري ذلك، واأخرى تتعلق باملظهر العام، 

مثل ارتداء املالب�ص التي عليها �شعارات 

لغري امل�شلمني، مثـــل ال�شلبان اأو جنمة 

داود، وغري ذلك..

وبالن�شبة للن�شاء، فقد نهى ال�شرع املراأة 

عـــن ارتـــداء املالب�ـــص املتربجـــة، وهي 

املالب�ص الكا�شفـــة للعورة التى يجب اأن 

ْجَن  تُخفى، وفيهـــا قال تعاىل: {َوَل ترََبَّ

اِهِليَِّة الأوىل}، واأل تبدي ما  تَـــرَبَج اجْلَ

خفي من زينتها، اإل ما اأباح اهلل اإبداءه، 

ويف ذلـــك يقول �شبحانـــه وتعاىل: {وَل 

يُبِْديَن ِزينَتَُهنَّ اإِلَّ َما َظَهَر ِمنَْها}.

ال�شعـــة  مـــن  الإ�شـــالم  لقـــد جـــاء يف 

والتو�شعـــة مـــا مل يـــاأت يف ديـــن اآخر، 

وهذا من رحمة اهلل عز وجل، واملجتمع 

والفطـــرة  باحليـــاء،  معـــروف  امل�شلـــم 

احل�شنـــة ال�شليمـــة، ويراعـــي الإ�شالم 

امل�شالح، ويدراأ املفا�شد.

اإن الهيئـــة احل�شنـــة، وح�شـــن الهندام، 

واملظهر اجلميـــل، عنوان للرجل واملراأة 

اإىل  دعـــوة  ذاتـــه  حـــد  ويف  امل�شلمـــة، 

ـــن اهلل على  اهلل عـــز وجـــل، فبعد اأن مَّ

امل�شلم اجلديد بالهداية، ينبغي اأن يرى 

اأثـــر هـــذا التغيري علـــى الظاهـــر، كما 

تغـــري الباطـــن، فيبتعد عـــن الإ�شراف، 

وال�شهرة، واخليالء يف اللب�ص، ويرتدي 

مـــن املالب�ـــص اأح�شنهـــا اإظهـــارا لنعمة 

اهلل و�شكـــره عليهـــا، م�شداقـــا لقـــول 

الر�شول ]: “ُكلُـــوا َوا�ْشَربُوا، َوالَْب�ُشوا 

يلٍَة”،  ُقوا، يِف َغرْيِ اإِ�ْشَراٍف َوَل خَمِ َوتَ�َشَدّ

كمـــا ينبغي عليه )رجـــال كان اأو امراأة( 

مراعـــاة ماجـــاء يف كتـــاب اهلل و�شنـــة 

نبيـــه �شلى اهلل عليه و�شلـــم من اأحكام 

خا�شـــة باللبا�ـــص، واأن يراعي امل�شلحة 

من غـــري اإفراط ول تفريـــط، ومراعاة 

تغري العـــادات والتقاليد من بلد لآخر، 

فـــال يغـــري ملب�شه، فيخالـــف جمتمعه، 

في�شبـــح غريبا يف بلده، طاملا كان ذلك 

�شمن الإطار ال�شرعي.

ن�صيحــــة:

ينبغـــي الرتفق مـــع امل�شلم اجلديد عند 

تعليمه اأحكام الزي الإ�شالمي، لأنه األف 

عادات �شار عليها ع�شرات ال�شنني، ول 

ي�شـــح اأن يطالب بتغيري كل ذلك الإرث 

يف يـــوم وليلة، كمـــا يجب علينـــا اأي�شا 

ت�شحيح بع�ص املفاهيم التي قد يفهمها 

امل�شلم اجلديد خطـــاأ، خا�شة ما يتعلق 

منهـــا بالزهـــد والتوا�شـــع، واأن هذا ل 

يتعار�ص مع الزينة املطلوبة من امل�شلم، 

حتى عند الذهاب اإىل امل�شجد. 

يجب مراعاة مصلحة 
المسلم الجديد من غير 

إفراط وال تفريط
 في الزي الشرعي
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رجال من �لكويت

القـــراآن الكرمي، ومل يكن التعليم اآنذاك 

متاحاً للجميع كمـــا يف وقتنا احلا�شر، 

فلـــم يكن هنـــاك اإل املدر�شـــة املباركية 

واملدر�شـــة الأحمديـــة، بالإ�شافـــة اإىل 

التعليـــم اخلا�ـــص يف الكتاتيـــب علـــى 

يـــد املـــال، الـــذي كان يراعـــي الو�شـــع 

القت�شـــادي لذوي التالميـــذ، حيث ل 

يخفـــى علـــى اأحـــد اأن ظـــروف العي�ص 

وقتهـــا كانـــت قا�شية وجمـــالت ك�شب 

الرزق كانت حمدودة، حيث تنح�شر يف 

البحـــر والتجارة التـــي كان معظمها مع 

بالد ال�شرق الأق�شى وبالأخ�ص يف الهند 

اأو الغرب الأدنى يف ال�شواحل الإفريقية.

بعـــد الكتاب التحق ال�شيد عبدالرحمن 

العبداملغنـــي باملدر�شـــة املباركيـــة التي 

افتتحـــت عام 1911م، علـــى يد املربي 

الفا�شل “يو�شـــف بن عي�شى القناعي” 

بناًء على فكرة ال�شيد يا�شني الطبطبائي 

يف ذكـــرى املولد النبـــوي، وبتربع كرمي 

من رجـــالت الكويت اآنـــذاك، وا�شتمر 

بالتعليـــم فرتة من الزمـــن، ثم عمل يف 

جمال التجارة.

وقد زاول الأعمال اخلا�شة حتى تاريخ 

1958م، حيـــث عمل يف دائـــرة الأيتام 
عند تاأ�شي�شها حني كان رئي�شها اآنذاك 

ال�شيـــد خالد املطـــوع ، وبعدها يف عام 

1961م عمـــل يف البنـــك التجاري عند 
تاأ�شي�شـــه، وظل حتى عـــام 1977م، ثم 

تقاعد عن العمـــل بعدما اأ�شبح معاون 

املديـــر العام، وهو اأول كويتي ي�شل اإىل 

ذلك املن�شب .

إحسانه

عـــرف عن ال�شيـــد عبدالرحمن مالمح 

الكرم وال�شخـــاء منذ �شغره، حيث كان 

ل يرتك باباً من اأبواب الإنفاق يف �شبيل 

اهلل اإل وطرقه. 

�شاهم رحمـــه اهلل بتربعات �شخية اإىل 

بيـــت الزكاة يف الكويـــت، ا�شتمرت منذ 

يونيـــو عـــام 1983 اإىل �شبتمـــرب عـــام 

2007م، وهو العام الذي انتقل فيه اإىل 
رحمة اهلل تعاىل، وبلغ اإجمايل تربعاته 

4657129 دينارا كويتيا، و�شملت هذه 
املبالـــغ زكاة مالـــه و�شدقاته وتربعاته، 

لت�شاهم يف الإنفاق على الأ�شر املتعففة 

واملحتاجـــة داخـــل الكويـــت وخارجها، 

وم�شروعـــات بيت الـــزكاة الأخرى مثل 

م�شروع ك�شـــوة اليتيم وولئـــم الإفطار 

امل�شاجـــد  وعمـــارة  الأ�شاحـــي  وذبـــح 

وتاأ�شي�ص دور الأيتام وغريها.

و�شاهـــم يف تاأ�شي�ـــص م�شجد العجريي 

م�شجـــد  ببنـــاء  وقـــام  )الغربللـــي(، 

عبدالرحمـــن العبد املغنـــي يف الكويت 

مركـــز  واأ�ش�ـــص  ال�شـــرق،  مبنطقـــة 

ال�شحـــي  عبداملغنـــي  عبدالرحمـــن 

مبنطقة الفيحاء.

وامتد اأثره اخلريي خارج الكويت فقام 

ببنـــاء امل�شاجـــد يف م�شـــر، والنيجـــر، 

واملركـــز ال�شحـــي يف البحريـــن، وحفر 

الآبار، ورعاية الأيتام.

وفاتـه

تويف رحمه اهلل يف 2007/5/19م. 

عبد الرحمن العبد المغني..
لم يترك بابا من أبواب اإلنقاق 

إال وطرقه

المولد والنشأة

ولد عبدالرحمن عبداملغني العبد املغني 

1922م يف منطقـــة  1341هــــ-  عـــام 

القبلـــة بفريج )حـــي( ال�شاير، ومل يكن 

البن الأكرب اأو الوحيد لأبويه، فقد كان 

لـــه اإخوة واأخوات اأكربهم حممد رحمه 

اهلل، واأ�شغرهم عبداهلل، بالإ�شافة اإىل 

اأختهم و�شحـــة. ُولدوا جميعاً يف احلي 

نف�شـــه، ممـــا �شاهـــم يف جعـــل تن�شئته 

الـــذي  بالـــدفء الجتماعـــي  م�شبعـــة 

انعك�ـــص علـــى �شخ�شيتـــه الجتماعية، 

وروحـــه املعطـــاءة، اللتـــني اأورثتـــا هذا 

العطاء يف اأعمال الرب.

تعليمه

تلقـــى تعليمـــه الأويل مثل معظـــم اأبناء 

جيلـــه يف “الكتاب” على يد املال، حيث 

تعلـــم مبادئ القـــراءة والكتابـــة وقراءة 





رغـــم اأنه جتاوز ال�شتـــني من العمر فال 

يـــزال ال�شيخ عبد ال�شـــالم �شابا يف كل 

�شـــيء، فهو ينـــام اأربع �شاعات فقط يف 

اليـــوم ويعمـــل 20 �شاعـــة يف الدعـــوة، 

وتدفقـــه يف احلديـــث ي�شهـــد بذاكـــرة 

يف عافيـــة ال�شبـــاب تتذكـــر الأ�شمـــاء 

والأحـــداث البعيـــدة التـــي طـــال عليها 

متوقـــدة  روح  اإىل  بالإ�شافـــة  الأمـــد، 

ومـــزاح حا�شر عند كل منا�شبة، ومزاج 

رائـــق فلـــم اأر ال�شيخ مـــن قبل يف مزاج 

ع�شبي اأو كئيب.

ولل�شيخ تاريخ طويل يف العلم والدعوة، 

منهـــا �شنـــني طويلـــة يف دعـــوة غـــري 

امل�شلمـــني، فاأحببنـــا اأن ن�شتفيـــد منـــه 

يف هـــذا اجلانـــب، فا�شتقبلنا يف مكتبه 

م�شكورا، ودار هذا احلوار:

- كيف كانت بد�ية دخولك و�هتمامك 

و�لعتنـــــــاء  �مل�صلمـــــــني  غـــــــري  بدعـــــــوة 

بامل�صلمني �جلدد؟

بداأت الق�شة منذ اأن كنت اأقيم احتفال 

يف م�شجـــد اأبـــي بكر ال�شديـــق -الذي 

اأخطب فيه اجلمعة- باملهتدين اجلدد، 

وكنا نهتم باأن جنعله احتفال موؤثرا كاأنه 

احتفـــال زواج، فكنـــا نحتفـــل باملهتدية 

اجلديـــدة كما نحتفـــل بالعرو�ص، جنعل 

البنـــات يلقـــني عليهـــا الأزهـــار، ونوزع 

احللـــوى، ونغنـــي بالأنا�شيـــد البهيجة، 

وملـــا ا�شتمر الأمر ب�شـــكل دوري مع كل 

مهتـــٍد جديد، اجتمعنا نحن الثالثة: د.  

عبدالعظيم الديب  ود.ح�شن املعايرجي 

واأنـــا، وعقدنا العزم علـــى اإن�شاء مركز 

�شغري لدعـــوة غري امل�شلمني والهتمام 

بامل�شلمـــني اجلـــدد، وبداأ الأمـــر بغرفة 

�شغـــرية ثم ما زالت تكـــرب حتى ت�شامع 

بهـــا النا�ص وبلغـــت من ال�شهـــرة مكانا 

جيدا، حتـــى عر�ص علي وزير الأوقاف 

القطـــري ال�شابـــق اأن اأنتقـــل من العمل 

يف موقـــع ال�شبكة الإ�شالمية اإىل العمل 

يف موؤ�ش�شة فنـــار، وكالهما تابع لوزارة 

الأوقاف، فوافقُت وكان ما اأراد اهلل.

- من خـــــــالل �لتجربة �لطويلة، ما هي 

�أهم �لعو�مـــــــل و�لأ�صبـــــــاب �لتي جتذب 

غري �مل�صلمني �إىل �لإ�صالم؟

خال�شـــة التجربـــة تقـــول اأن املعاملـــة 

الطيبـــة واخللـــق احل�شن هـــي ال�شبب 

الأهـــم والأول يف جـــذب غري امل�شلمني 

اإىل الإ�شـــالم، فقد تُ�ْشِلم اخلادمة التي 

راأت مـــن خمدومها الأخـــالق احل�شنة 

يف تعاملـــه مع زوجته واأبنائه بالحرتام 

والتوجيه والتقدير واحلب دون �شخب 

اأو �شغـــب اأو اإهانـــات اأو ظلـــم، اأو ي�شلم 

موظـــف راأى مـــن رب العمـــل العدل يف 

الوظيفة والراتب والإح�شان بالبت�شامة 

والتوقري والإن�شـــاف يف امل�شكالت، اأو 

يُ�شلـــم الإن�شـــان لأن لـــه اأ�شحابـــا ذوي 

خلق ح�شن فيجد منهم الوفاء وال�شدق 

واحلر�ـــص.. فمعظـــم املهتدين يدخلون 

الإ�شالم من هذا الطريق.

واإين اأتذكـــر ذلـــك املـــدرب الربازيلـــي 

–قبـــل 23 �شنة- الـــذي ميكن اخت�شار 
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ق�شتـــه بالقول اإنـــه "اأ�شلم على زجاجة 

بيب�شـــي"، وذلـــك اأنـــه راأى مـــن جميـــع 

النا�ص حوله كرما مل يتعود عليه، فكلما 

تعرف عليه اأحد ا�شت�شافه اإما يف بيته 

اأو علـــى طعام واأقل القليل هو اأن يكون 

ذلك زجاجة بيب�شـــي، فاأخربين الرجل 

اأنه حتري من هذا اخللق الذي يبذله له 

من يعرف ومن ل يعرف، وقال: لبد اأن 

يكون هذا نابعا مـــن دين، فتعرف على 

الإ�شالم واأ�شلم.

واأتذكـــر اأي�شـــا ق�شـــة الفتـــاة الهنديـــة 

التـــي كانـــت تعمـــل خادمـــة عنـــد اأهل 

بيـــت قطريـــني، وكانـــت حا�شلـــة على 

املاج�شتـــري يف الآداب الإجنليزيـــة، اأي 

اأنهـــا متعلمـــة ومثقفة، ولكـــن الظروف 

املعي�شيـــة و�شعتها هكذا كما هو احلال 

املعـــروف، فـــكان مـــا جذبهـــا لالإ�شالم 

تعامل هذه الأ�شرة فيما بينهم، ل�شيما 

احـــرتام الزوج وتقديره لزوجته، فك�شر 

هـــذا الوهم املنت�شـــر عـــن اأن الإ�شالم 

يحتقر املـــراأة واأن الرجـــل امل�شلم يهني 

زوجته ويعاملها كاملتاع، فمن هنا بداأت 

يف التعرف على الإ�شالم حتى اأ�شلمت.

ومنذ �شنـــوات قليلة قـــدم اإىل الدوحة 

�شـــاب برتغايل، تـــراه لأول وهلة فتظن 

اأنـــه ل يُ�شلم اأبدا، فمظهره اأوروبي قح، 

يلب�ـــص القرط يف اأذنه، و�شعره منفو�ص، 

ويرتـــدي ثيابـــا علـــى الهيئـــة املعروفة، 

وقد قـــدم للعمل يف قناة اجلزيرة ومعه 

زوجته، فقالت له جدتـــه قبل اأن ياأتي: 

اإنك ذاهب اإىل بالد الإرهابيني، وهناك 

�شيقتلونـــك، لكنـــه اأ�شـــر علـــى خو�ص 

املغامرة، وبعد اأن ق�شوا وقتا يف الدوحة 

جـــاءين هنا مع زوجته، وجل�شت زوجته 

علـــى ذات هـــذا املقعـــد الـــذي جتل�ص 

عليـــه و�شاألتنـــي عن الإ�شـــالم واأجبتها 

فاأ�شلمـــت يف نف�ص اجلل�شة، فاأقمت لها 

احتفـــال مـــع بع�ص الأ�شدقـــاء يف بيت 

اأحدهـــم، فكانت هي مع الن�شاء الالتي 

احتفلن بها، وكان زوجها معنا يف غرفة 

الرجال، واإذا به يقول فجاأة: واأنا اأي�شا 

اأريـــد اأن اأ�شلـــم. ثـــم ذكر ق�شـــة جدته 

التـــي حذرته من بالد الإرهابيني وقال: 

توقعـــت هنـــا اأن اأرى النا�ص مي�شون يف 

ال�شـــوارع بالبنادق الآليـــة اأو على الأقل 

بال�شكاكـــني واخلناجر، وتوقعت للوهلة 

الأوىل اأن اأقـــل مـــا �شينـــزل بـــي هو اأن 

ينـــزع اأحدهم هذا القـــرط بينما اأ�شري 

يف ال�شـــارع، لكني وجدت الأمر خمتلفا 

متامـــا، فالنا�ص هنا طيبـــون ت�شع على 

وجوههم البت�شامة وي�شيع بينهم اخللق 

احل�شن، بل اإن اأحدا مل يُعِلّق على ثيابي 

اأو هـــذا القـــرط يف اأذين. ومـــن هاهنا 

كان اأول اإ�شالمه.

فال�شاهـــد اأن املعاملـــة الطيبة واخللق 

احل�شن لهما الن�شيب الأكرب يف هداية 

النا�ص اإىل الإ�شالم.

- لكن كل جمتمع فيه �ل�صاحلون ودون 

ذلـــــــك، ولن يجـــــــد كل غريـــــــب ذ�ت هذه 

�لأخالق مع �لكل

نعـــم بال�شك، وهوؤلء هـــم من ي�شدون 

ـــرون النا�ـــص من  عـــن �شبيـــل اهلل، ويُنَِفّ

الإ�شـــالم، ول يقت�شر �شرر هوؤلء على 

غري امل�شلمني، بل على امل�شلمني اجلدد 

اأي�شـــا، وهنـــا ل�شت اأن�شـــى ق�شة �شاب 

اأ�شلـــم فدبَّـــر لـــه بع�ص ال�شبـــاب عمرة 

اإىل البيـــت احلرام، لكن �شاحب العمل 

-امل�شلم- رف�ص اأن ي�شمح له باإذن �شاعة 

واحدة ليدرك فيها با�ص الرحلة، واأ�شر 

علـــى الرف�ـــص ومل يـــاأذن لـــه باخلروج 

�شاعـــة واحدة مبكرا قبـــل الدوام حتى 

فاته املوعد وانطلقت الرحلة من غريه، 

ولول اأن اأكرمه اهلل ببع�ص اإخوانه الذي 

انتظـــره ب�شيارتـــه اخلا�شـــة وانطلق به 

حتى اأدركوا الرحلة عند احلدود  -لول 

هذا لفاتته العمرة.

فاأيـــن هذا من رجـــل كان يف مكتبي يوما 

وجاءت امراأة هندية ومعها ابنتها واأعلنت 

اإ�شالمهـــا، فلمـــا �شمعهـــا الرجـــل تنطق 

ال�شهـــادة بكى و�شالت دموعه وانطلق اإىل 

اخلـــارج فا�شـــرتى مبا ميلـــك ذهبا وعاد 

فاأغـــدق عليها هـــي وابنتهـــا.. اأين فرحة 

هذا بالإ�شالم من ق�شاوة قلب ذلك؟!

م�شلـــم  كل  يعلـــم  اأن  يجـــب  ولذلـــك 

يتعامـــل مع غـــري امل�شلمني اأنـــه داعية، 

لي�ـــص بالوعظ والـــكالم بـــل بالأخالق 

والبت�شامـــة والهدية، ومثلما يوجد من 

يـــدل علـــى �شبيل اهلل يوجـــد من ي�شد 

عن �شبيل اهلل.

- فمـــــــاذ� عن �لأ�صباب �لأخرى للدخول 

يف �لإ�صالم؟

كثريا ما تكون الأمور الب�شيطة املعتادة 

�شببـــا يف اجتـــذاب غـــري امل�شلمني اإىل 

هـــذا الديـــن، فمثـــال كان اأذان الفجـــر 

هـــو ال�شبـــب يف اإ�شـــالم عميـــد الكلية 

الهولندية يف قطر، هذا الرجل ا�شتيقظ 

�شباحا على �شوت الأذان الذي ي�شدح 

قبل ال�شباح فتعجب منه، ثم اأخلد اإىل 

النـــوم، وملا تكرر الأمر يوميا ت�شلل هذا 

الأذان اإىل روحـــه حتى تعلق به، فكانت 

تلك هـــي بدايـــة ال�شـــوؤال والبحث عن 

الإ�شالم.

يجب على كل مسلم أن يتعامل مع 
غير المسلمين على أنه داعية ليس بالوعظ 

والكالم فقط  ولكن باألخالق
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وكذلـــك الكاتبة ال�شحفيـــة الإجنليزية 

عائ�شـــة ا�شت�ص، بداأت ق�شـــة اإ�شالمها 

حني دخلت اإىل مكتبة فاأم�شكت بكتاب 

يتحـــدث عن الإ�شالم فقراأت فيه بع�ص 

كلمـــات عابرة كانت بوابـــة دخولها اإىل 

الإ�شالم، وقالـــت: هذا هو الدين الذي 

اأبحث عنه منذ اأربعني �شنة.

وقـــد كانت طريقتنـــا يف ترجمة الكتب 

اأن  الإجنليزيـــة،  اللغـــة  اإىل  الدعويـــة 

نكتـــب الكتاب باللغة العربية ثم نعطيها 

ملرتجم، ثم نعر�شه على م�شلم اإجنليزي 

ليحرر ال�شياغات وي�شبطها، ثم نعر�شه 

على اإجنليزي اأ�شلي غري م�شلم لتغطية 

الفارق الثقايف وامل�شطلحات ونحو هذا، 

فذات مرة فوجئنا باأن الفتاة الإجنليزية 

الأ�شليـــة التـــي تتمـــم عمـــل الرتجمـــة 

تعلـــن اإ�شالمهـــا، وات�شلـــوا بنـــا فنزلنا 

اإىل مكتبهـــا فوجدنـــا ثـــالث منتقبات، 

ف�شاألنا اأين "اإمييلي"؟ فاأ�شاروا للتي يف 

املنت�شف، فبهذا اأ�شلمت وكانت طريقا 

لإ�شـــالم اثنتني من �شديقاتهـــا، ول�شنا 

نـــدري اأي كلمة تلك التـــي فتح اهلل بها 

قلبها لالإ�شالم.

فـــال اأحـــد يدري مـــا هي الكلمـــة التي 

ميكن اأن تكتبها فتنفذ اإىل القلب وتكون 

الطريق اإىل الإ�شالم.

- يف �للحظة �لتي ُي�صلم فيها �ملهتدي، 

يبد�أ حياة جديـــــــدة، فمن خالل جتربة 

ف�صيلتكم ما هي �أهم هذه �ل�صعوبات؟

يعـــاين املهتدي من �شعوبـــات اأكرث من 

جهة؛ من نف�شه واأ�شرته وبيئته القدمية 

ومن امل�شلمني اأنف�شهم:

فال�شعوبات النف�شية اأنه مازال ل يفهم 

الإ�شـــالم ول يطيـــق تطبيـــق تكليفاتـــه 

جميعا مرة واحدة، وهو يف هذه احلال 

يحتاج اإىل من يي�شر عليه الأمر وياأخذ 

بيـــده اأخـــذ الرفيـــق ال�شفـــوق، فاأمـــور 

مثـــل احلجـــاب والنقـــاب واخلتـــان قد 

ل ي�شتطيـــع املهتدي تنفيذهـــا مبا�شرة 

بعـــد اإ�شالمـــه، واأحيانـــا حتـــدث بع�ص 

الكـــوارث مثل اأن يفر�ص بع�ص اجلهالء 

اخلتان على من اأ�شلم في�شده ذلك عن 

الإ�شـــالم فيعدل عن قـــراره من بعد ما 

كاد ي�شلم.

واأتذكر مرة اأين حني كنت اأحدث زوجتي 

وكانـــت  اأ�شرتاليـــة  اإجنليزيـــة  –وهـــي 
اأ�شلمـــت حديثـــا- قالـــت يل: الر�شـــول 

طبق الإ�شالم عرب ثالثة وع�شرين �شنة، 

ولـــن ي�شتطيع اأحد اأن يطبقه يف اأ�شبوع 

واحد، فقلت لها: �شدقِت.

رغـــم اأنه يالحـــظ بقوة كـــون امل�شلمني 

اجلـــدد يدخلون يف الإ�شـــالم بحما�شة 

�شديدة، مثلما ذكرنا ق�شة اإمييلي الفتاة 

الإجنليزيـــة التي تتمم عمـــل الرتجمة، 

وقد كانت زوجتي منذ اأ�شلمت حر�شت 

على ارتداء النقاب، وملا �شارت يف دبّي 

كانـــت يف غاية الندها�ـــص من ال�شفور 

والتـــربج ومل تكد ت�شـــدق اأنها يف دولة 

اإ�شالميـــة، و�شارت تهتـــف: انظر هذا 

وكيف هذا وملاذا يفعلون هذا... اإلخ.

اأما �شعوبات الأ�شرة فم�شهورة، وت�شيب 

الن�شـــاء حتديـــدا، فقد يطلقهـــا الزوج 

ويحرمها من اأبنائها، ويترباأ منها اأهلها 

ومعارفهـــا، فت�شري كاأنها قطعت من كل 

ن�شـــب و�شلة و�شارت منفردة وحيدة ل 

جتد �شيئا.

واأمـــا �شعوبـــات البيئـــة فاأب�شطهـــا اأن 

يُطـــرد امل�شلم مـــن العمـــل، وت�شل اإىل 

بـــل والقتـــل  ال�شديـــد  التعذيـــب  حـــد 

اأحيانا،  خ�شو�شا يف الديانات الع�شبية 

مثـــل امل�شيحيـــة الأرثوذك�شيـــة والدروز 

والهندو�ـــص، وقد جـــاءين ق�ص م�شري 

قبـــل فـــرتة وكان قد اأ�شلـــم فك�شف يل 

عـــن ج�شـــده فوجـــدت منظـــرا ب�شعا، 

مـــن اأول قدميـــه التـــي اأطلقـــوا عليها 

الر�شا�ـــص وحتـــى تقطيـــع جلـــده مـــن 

ال�شاقـــني والفخذين والبطـــن، وجدت 

اأمامـــي منظـــرا م�شوها، ثـــم ملا خاطوا 

هـــذا التقطيع خاطـــوه باإبـــر اخلياطة 

الطويلة ملزيـــد من التعذيـــب والإيالم. 

فكثري من اأتباع هذه الديانات ي�شدهم 

هذا امل�شري عن الإ�شالم.

ولأجـــل هذا فالبـــد اأن تكون يف املراكز 

الإ�شالمية اأق�شام ملتابعة احلالت التي 

اأ�شلمت ل�شد حاجاتها املختلفة من رزق 

اأو عمل اأو توفري اأ�شرة جديدة وحا�شنة 

جديـــدة، فهـــوؤلء امل�شلمـــون اجلدد هم 

املوؤلفة قلوبهم الذين لهم ثمن م�شارف 

الـــزكاة، ومن املوؤ�شـــف اأن هذا التفكري 

لي�ـــص ظاهـــرا يف العقليـــة الإ�شالميـــة 

املعا�شرة.

- ذكرت �صعوبات تو�جه �مل�صلمني �جلدد 

من �مل�صلمني �أنف�صهم.. فما هي؟

اأبرزها هذه الأخالق ال�شيئة، فاملهتدي 

ي�شـــدم بـــاأن كثـــريا ممـــن يلقاهـــم من 

امل�شلمني اإذا حدثـــوا كذبوا واإذا وعدوا 

اأخلفوا واإذا ائتُِمنوا خانوا واإذا عاهدوا 

غـــدروا.. وهكذا، ورمبا جتـــد املهتدية 

مـــن يطمـــع فيهـــا كامـــراأة، كذلـــك ل 

يجـــدون احلا�شنة البديلـــة مثل البيوت 

املفتوحـــة لهم واملهتمـــون ب�شوؤونهم كما 

ينبغي. فكل هذا مـــن ال�شد عن �شبيل 

اهلل، وممـــا يجب اأن يهتـــم به امل�شلمون 

واملراكز الإ�شالمية. 

المسلم الجديد يواجه صعوبات نفسية 
وأسرية وبيئية.. لذا على المراكز اإلسالمي 

تخصيص أقسام لمتابعتها
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"حنانيك!"
يلال تطوع

خلقنا اهلل والنق�ـــص �شفة لنا يف كوننا 

ب�شـــر، نكتمـــل بالآخرين تـــارة ويكتمل 

نق�شهم بنـــا تارة اأخـــرى، اأ�شرة واحدة 

ننتمـــي اإىل اأمة حممد �شـــلَّ اهلل عليه 

و�شلم، فهل تعلمون من هو حممد؟.

اأحن اخللق �شلوات اهلل و�شالمه عليه، 

الـــذي قال: "لكل نبـــي دعوة م�شتجابة، 

فتعجـــل كل نبي دعوتـــه، واإين اختباأت 

دعوتي �شفاعة لأمتي اإىل يوم القيامة، 

فهـــي نائلـــة اإن �شاء اهلل مـــن مات من 

اأمتي ل ي�شرك باهلل �شيئا". 

مـــن اهلل علينـــا فكنـــا خري اأمـــة تدعو 

اإليه، ن�شعـــى لك�شب القلوب ل ك�شرها، 

وظيفتنا دعوة الب�شر بكلماتنا احلانية، 

ب�شماحة اأخالقنا، وهل ما نحن فيه من 

خري اإل رحمة ورفق من احلّنان! فكيف 

نبخل بالرفق على من حولنا!

اإن معامالتـــك مع النا�ـــص كالعطور، ما 

تن�شـــره �شت�شتن�شقـــه، األ يكفي املبتلني 

�شياطـــني قـــد توحـــدت بهـــم يـــوم اأن 

خذلناهـــم مـــن اأجـــل غطر�شـــة اأو كرب 

حـــاك يف اأنف�شنا يوما! كلنـــا لآدم واآدم 

مـــن تراب، لتكـــن يف دعوتك من�شفا ل 

م�شنفا!

قـــد تكون يف اأعماق هـــوؤلء اآمال تفوق 

اآمالـــك.. اأنف�شهـــم باخلـــري معمـــورة.. 

لكن!  

اإنهـــا البيئة والظـــروف، بل القدر الذي 

مل يهيـــئ لهم الطرق �شهلة وا�شحة كما 

هياأها اهلل اإليك!

اأمـــا �شمعـــت اإبراهيم -عليـــه ال�شالم- 

يوم اأن جاءته ر�شل اهلل بالب�شرى توؤن�ص 

فوؤاده بالولد.. حينها مب كان يجادلهم؟ 

قلبه مـــع القوم يرجتي األ يهلكوا لعلهم 

يهتـــدوا! مـــع اأن مع�شيتهـــم يحرتق لها 

القلب غـــرية على دين اهلل، ل اأقول اإل 

كما قـــال اهلل عز وجـــل: {اإِّن اإِبَْراِهيَم 

اهٌ ُمِنيٌب}. َوّ
َ
ِليٌم اأ حَلَ

بـــل وتاأمل حال عي�شـــى ويحيى عليهما 

ال�شـــالم ملـــا كانا ياأتيان القريـــة في�شاأل 

عي�شـــى -عليـــه ال�شـــالم- عـــن �شـــرار 

اأهلهـــا، وي�شاأل يحيى -عليـــه ال�شالم- 

عن خيار اأهلها، فقيل له: مل تنزل على 

�شـــرار النا�ص؟ فقـــال: اإمنـــا اأنا طبيب 

اأداوي املر�شى.

واهلل مـــا �شر رقيهـــم اإل اأنهـــم تخلقوا 

قلوبهـــم  فرقـــت  احّلنـــان،  اهلل  با�شـــم 

وا�شعـــدت اأنف�شهـــم بالإح�شـــان اأعايل 

ال�شموات، فالم�شوا بها اأرواح الب�شر.

ع�ـــص باأخالق اأهل اجلنـــة رحيما تبعث 

مع الرحماء، عن ميينك امل�شطفى �شَلّ 

اهلل عليـــه و�شلم، وعـــن �شمالك اأبوبكر 

ر�شـــي اهلل عنه، اخلليفـــة  الذي غلبت 

رقـــة قلبـــه هـــواه فبـــادر فاديـــا العبيد 

باأموالـــه ليعتقهـــم مـــن براثـــن الظلـــم، 

وا�شتعذ باهلل ثالثا من كل ما قد يف�شد 

دعوتك املحمدية ال�شاعدة. 

�أنــــو�ر �لزنــكي / م�شوؤولة العالقات العامة بالفريق التطوعي

@AnwarAlzanki
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»النرفانا«
 انتهاء للشهوة وانعدامها 
وبالتالي التخلص من ألـم 
الحياة وتكرارها
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عمـرو عبداملولــى - باحث اأكادميي

عقائـد البوذيـة

الفل�شفـــة  علـــى  غلبـــت  “�لرنفانـــــــا”: 
البوذية ب�شفة خا�شة، وعلى غريها من 

الفل�شفات الهنديـــة ب�شفة عامة، نزعة 

الت�شـــاوؤم مـــن احليـــاة، حيـــث تعتربها 

م�شـــدر الآلم والأحـــزان، واأن تكرارها 

عقـــاب وم�شاعفـــة يف العـــذاب. لذلك 

وقـــف “بوذا” اإزاء هـــذه الق�شية، يريد 

اأن يجد �شبيـــال اإىل “املوت بال رجعة” 

اأو “املوت الأبدي”، يتخِلّ�ص به الإن�شان 

مـــن اآلم احليـــاة وتكرارهـــا، وي�شتحوذ 

علـــى ال�شعـــادة العليـــا، ففّكـــر “بوذا” 

يف هـــذا طويال، وجّرب عـــدة جتارب، 

ثـــم زعم اأخـــريا  اأنـــه اكت�شـــف “املوت 

الأبدي” وال�شبيـــل اإليه، وهو ما ي�شمى 

بـ”نرفانا” ذلك الهـــدف الأ�شمى الذي 

لبد اأن ي�شعى اإليه كل بوذي. 

معنـــى كلمة نرفانـــا: اإن كلمة “نرفانا” 

هي كلمة �شن�شكريتية، ويقال لها اأي�شا 

يف اللغة “البالية” “نرفانا” اأو “نيبانا” 

وهي مركبة مـــن كلمتني “نر” ومعناها 

النتهاء اأو النعدام و”نافا” اأي ال�شهوة، 

فمعنى كلمة “نرفانا” هو اإنتهاء ال�شهوة، 

اأو انعدامها.

تعريف “نرفانا”: حني دعا “بوذا” اإىل 

“نرفانا”مل ي�شع لها معامل، فجاء اأتباعه 
وف�شـــروا الكلمة بكل ما ميكـــن اأن يقع 

حتت ال�شم�ص مـــن �شروب التف�شريات 

املقد�شة، وما اأو�شع جمالت املجاز. 

اإن كلمة “نرفانا” يف ا�شطالح البوذية، 

لها عدة معـــان، ذكرها علمـــاء البوذية 

يف كتبهم، فقد ذكـــر القدي�ص “بوذتات 

بيهك�شـــو” يف كتابـــه “نرفانـــا” ثالثـــة 

معان لها. الأول: هو اخلمود والربودة، 

ويف�شـــر القدي�ص هذا املعنى فيقول: اإن 

احليـــاة �شيء حـــار.. فالعـــني، والأذن، 

هـــذه  واجل�شـــم؛  والل�شـــان،  والأنـــف، 

الأع�شـــاء متار�ص وظيفتهـــا اخلارجية 

–الروؤيـــة، ال�شوت، الرائحـــة، والذوق، 
واللم�ـــص-، كل هـــذه الإح�شا�شات التي 

تتكـــّون منهـــا احليـــاة فيهـــا حـــرارة.. 

حرارة مـــن نـــار الرغبة، ونـــار البغ�ص 

والكراهيـــة، ونـــار الغوايـــة، ومـــن اأجل 

هـــذا فاإن “نرفانا” هـــي خمود احلياة، 

وبرودتهـــا بعد حرارتهـــا، ومما ورد عن 

“بـــوذا” يف ذلـــك قولـــه “احليـــاة اأمل، 
والأمل كالنـــار التـــي تلتهب يف احلطب، 

اطفئوهـــا، وتخلّ�شـــوا منهـــا، اأعدمـــوا 

الأمل، فتكت�شبوا اخلال�ص.. لي�ص هناك 

نـــار ت�شبه النف�ص، ولي�ـــص هناك مر�ص 

ي�شبه البغ�ـــص، وعلى هذا فلي�ص هناك 

اأ�شمى من �شعادة الطماأنينة، وذلك عن 

طريق الو�شـــول اإىل نرفانـــا”. الثاين: 

هو التجرد من اأغالل احلياة وقيودها، 

واملراد بالأغـــالل والقيود هو ال�شهوات 

النف�شية، كالطمع، واحلب، والكراهية، 

ومـــا  واخلـــوف،  واحلقـــد،  واحل�شـــد، 

�شابـــه ذلك، وتعترب هذه ال�شهوات قيود 

النف�ـــص وروابطها، فاإذا جتردت النف�ص 

عـــن هـــذه القيـــود 

فاإنهـــا  والروابـــط 

م�شتعـــدة  تكـــون 

للو�شـــول اإىل” نرفانـــا”. الثالـــث: هو 

التجرد من الطعنات ومن فكرة الذات، 

واملـــراد بالطعنـــات اأي طعنـــات احلياة 

التـــي ت�شّببهـــا ال�شهـــوات والرغبـــات، 

واملراد بفكرة الـــذات، العتماد عليها، 

اأو الأثرة والأنانية، وهذه املعاين الثالثة 

ل تفيد اإل مغزى واحدا، وهو التخلّ�ص، 

اأو التحـــرر من جميع ال�شهوات والآلم، 

و”نرفانا” على هذا املفهوم هي احلالة 

التـــي خمـــدت فيهـــا جميـــع ال�شهوات 

والرغبات خمودا  نهائيا، فالإن�شان يف 

هذه احلالة يفقد وعيه و�شعوره باحلياة 

كليـــة، لأن نف�شه تتخلّ�ص من الإح�شا�ص 

بـــالأمل الـــذي ي�شببـــه ارتبـــاط النف�ص 

بالأج�شـــام، اإنها حالـــة الت�شّبع الروحي 

بالن�شراف عن الدنيا املادية كلها.

وذكـــر اأي�شـــا �شاحـــب كتـــاب “تاريـــخ 

الديانـــة البوذيـــة” تعريفـــا لهـــا “حيث 

يقـــول اإن “نرفانـــا” �شـــيء وراء احل�ص 

–ميتافيزيقـــي- فـــال ميكـــن تعريفهـــا 
تعريفا مفهوما بلغة الإن�شان. ثم ذكر عدة 

معان “للرنفانـــا” منها: 1 - هي انتهاء 

كل �شـــيء، انتهاء الرغبـــات وال�شهوات، 

2 - هـــي العـــامل الآخر، غـــري التنا�شخ 
الذي تتجـــّول فيه الأرواح الدنيئة، 3 - 

هي الفنـــاء التام للـــروح واجل�شد معا، 

4 - هي احلالـــة الهادئة التي لي�ص لها 
بداية ولنهاية، ول تتغري مع الأزمان، 5 

- هي حالة الهمود البارد التي خمــدت 

.
)1(

فيها جميع ال�شهـــــوات والآلم 
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اأمـــا “الأ�شفار البوذيـــة” -تري بيتاكا- 

فعرفتهـــا باأنهـــا اخلمـــود، وال�شكـــون، 

والنتعا�ـــص، والراحـــة، والهمود البارد، 

والفنـــاء املطلـــق، والتوقف عـــن الولدة 

والوفـــاة، والتخل�ـــص مـــن اآلم احلياة، 

وانعدام �شعور الفـــرد بفرديته، وبعبارة 

اأخـــرى التحـــرر مـــن كلمـــة “اأنـــا” اأما 

البوذيـــة”  م�شطلحـــات  “جمموعـــة 
فعرفتهـــا باأنها “احتاد الفـــرد بالفراغ، 

وال�شعـــادة الأبديـــة بعـــد املـــوت”. اأما 

علمـــاء البوذيـــة، فلهم تعريفـــات اأي�شا 

“للرنفانـــا”، منهـــا اأن “نرفانـــا” هـــي 
اأعلـــى درجات ال�شفـــاء الروحاين التي 

يبلغهـــا البوذي بعـــد م�شارعاتـــه لآلم 

احلياة، وجهـــوده النف�شيـــة، عن طريق 

جتريد النف�ص، وقمـــع جميع ال�شهوات 

والرغبـــات، وممار�شـــة ال�شغـــط على 

الذاتيـــة والأنانيـــة، واإذا و�شـــل البوذي 

اإىل هـــذه الدرجـــة، زالـــت مـــن نف�شـــه 

رغباتـــه، وانعدمـــت مطامعـــه واأهدافه 

-على زعمهم-فـــال يح�ص باأية م�شاعر 

تدفعـــه لفعـــل خـــري اأو لرتـــكاب �شر، 

فتقف بالن�شبة له دورة التنا�شخ، وي�شل 

اإىل اأعلـــى درجة من ال�شفاء، ثم ينطلق 

بعـــد املـــوت اإىل حالة “نرفانـــا” حيث 

اخلمـــود املطلق، والفنـــاء النهائي الذي 

ل يعـــود بعده اإىل عامل الأر�ص على اأي 

وجه من الوجوه. 

وعلماء البوذية ي�شتعملون لفظ “نرفانا” 

لو�شـــف حالة التيقظ التي تخمد معها 

نريان العوامل التي ت�شبب الآلم، وهي 

ال�شهـــوة، واحلقـــد، واجلهـــل، ويقولون 

عنهـــا اأي�شـــا اإنهـــا حالـــة مـــن ال�شعادة 

يبلغها الإن�شان باقتالعه �شهوات نف�شه 

اقتالعا تاما، وهي انعدام �شعور الفرد 

بفرديتـــه، وهي حترير الفرد من عودته 

اإىل احليـــاة، وهي فردو�ص من ال�شعادة 

بعد املـــوت. وقالوا اأي�شـــا اإن “نرفانا” 

هي حالة التحـــرر الكامل من اأي تلوث 

ومـــن اأي ارتبـــاط بالعـــامل، حتـــرر من 

اجلهـــل والهـــوى، واإفالت مـــن �شال�شل 

العـــامل وذوبـــان ال�شخ�ص مـــن “الأنا”، 

اأما “الرنفانا” يف عرف البوذي العادي، 

فهـــي اأن ميلك عقال هادئـــا مطمئنا ل 

يت�شـــرب اإليـــه اخلطاأ، وجتـــرد عن كل 

الأماين والرغبات واجلهالت واأ�شباب 

اخلديعـــة والإغراء، بعد هـــذا كله يبلغ 

البوذي طور “الرنفانا”. 

اكتشاف “نرفانا”

هـــو  “للرنفانـــا”  املكت�شـــف  بالطبـــع 

“بوذا” فهي ثمـــرة تاأمالتة وجماهداته 
ال�شاقـــة ولنـــدع “بـــوذا” يق�ـــص علينا 

هـــذا الكت�شاف حيث يقـــول: “جل�شت 

حتـــت ال�شجرة يف تلـــك الليلة من �شهر 

الأزهار، وقلت لعقلي وج�شدي ا�شمعا، 

ل تربحـــا هـــذا املكان حتـــى اأجد ذلك 

احلق لين�شـــف اجللد، ولتتقطع العروق 

ولتنف�شـــل العظـــام، وليقـــف الدم عن 

اجلريـــان، لـــن اأقـــوم من مـــكاين حتى 

اأعرف احلق الذي اأن�شـــده فينجيني”. 

لقد اّدعى “بوذا” اأنه اكت�شف “نرفانا” 

بعد تاأمالته العميقة يف حياة الإن�شان،

وقد �شـــاأل نف�شه، مـــاذا وراء ما يعانيه 

الإن�شان من اأحـــزان واآلم، و�شيخوخة، 

ومـــوت؟ اإن الإن�شـــان منـــذ ولدته واقع 

حتـــت �شلطان العجز، ل يقدر اأن يدفع 

عن نف�شـــه اآلم املر�ـــص، وال�شيخوخة، 

واملـــوت، ول اأن يطفئ جمرات الأحزان 

واملاآ�شي التي يراها حتّل به.. واإن نف�شه 

مغطاة بغطاء كثيف من الرغبات، وهي 

كالوقـــود الذي يجعل نار احلياة ت�شتعل 

دائما بال نهاية. ثم يقول “وملا وجدتني 

ممن جتوز عليهم الولدة، وال�شيخوخة، 

واملر�ـــص، واملوت، وراأيـــت ما يف طبيعة 

الولدة من اأمل، جعلت اأبحث عن توقف 

الـــولدة وانتهائهـــا، اأبحـــث عـــن خمود 

احلياة، و�شكينتها، فوجدت اأنها نرفانا” 

ثم تخيل “بوذا” يف نف�شه فيقول “اإنني 

تغلّبـــت على كل الأ�شيـــاء، واأنا اأعلم كل 

الأحـــوال الدنيوية هذه، اإنني حر طليق 

من العيوب، لقد طلقت كل هذا، وذلك 

اإفنـــاء النف�ص، اإمنا �شـــرت حرا عندما 

فهمـــت نف�شي، واإننـــي يف طماأنينة من 

ا�شطرابـــات احليـــاة، واإننـــي فـــوق كل 

تغري، فوق الولدة واملوت”.

من هـــذه اخليالت الفا�شـــدة، والنف�ص 

اإىل  الت�شاوؤميـــة  والنظـــرة  املري�شـــة، 

احلياة، كانت فل�شفة “بوذا” “الرنفانا” 

التـــي اأ�شبحت عقيدة يدين بها ماليني 

مـــن الب�شر. وي�شف اأحـــد علماء الهند 

“حممد عبدال�شالم الرامبوري اكت�شاف 
“الرنفانا” و�شفا جيدا فيقول: “حيث 
ي�شف “بوذا” باأنـــه ا�شتغرق يف التاأمل 

فغـــاب عن نف�شـــه، وعن كل مـــا حوله، 

وانتقـــل من حال اإىل حال واأخذ �شعوره 

يتجلـــى رويدا رويـــدا فاأ�شرق له الكون، 

وجتـــرد عقله من �شوائـــب املادية وراأى 

العامل يف تقلباته. ثم مي�شي م�شتطردا، 

فـــذاق �شرورا ما خطـــر بباله من قبل، 

ووجد قوة ما ا�شت�شعر بها قط، فاأب�شر 

ينابيـــع احليـــاة واأحاط مبنابـــع الآلم، 

وا�شتوعـــب منابـــت البوؤ�ـــص، واكت�شـــف 

مقاليـــد ال�شرور، وراأى �ُشباُل تهدي اإىل 

تال�شـــي الأحزان وزهوق الآلم، فاأدرك 

متّمناه، ونال مبتغاه وتخل�ص من تقلبات 

الآلم،  مـــن حـــزازات  احليـــاة، وجنـــا 

وتيقـــظ �شعوره وتنـــورت ب�شريته. تلك 

هـــي خال�شة ال�شـــورة البيانية لتجربة 

“بوذا” حيث يدور معظمها حول معاين 
مبهمة اأقرب اإىل ال�شور اخليالية منها 

اإىل التعبـــري الدقيق عـــن الأحوال التي 

»النرفانا« ثمرة تأمالت ومجاهدات الشاقة 
بعد أن تيقظ شعوره وتنورة بصيرته 

ولذلك فهي صورة خيالية.. 
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مـــر بهـــا. وكل ما ن�شتخل�شـــه من �شرح 

اأحواله اأنه تقلب من الآلم اإىل ال�شرور، 

بعـــد اأن غاب عن نف�شـــه وعّمن حوله، 

واأ�شـــرق له الكـــون حني جترد عقله من 

�شوائب املادية. 

تاريـخ “النرفانا”

حا�شـــل البحـــث والتدقيـــق يف كل مـــا 

تقـــدم يدفعنـــا اإىل القـــول اأن الت�شـــور 

مو�شلـــة  كطريقـــة  “للرنفانـــا”  العـــام 

اإىل املعرفـــة الإ�شراقيـــة بعـــد تخلي�ص 

النف�ص مـــن رغباتها، قد مرت مبراحل 

تاريخية، وملا كان مفهومها عند “بوذا” 

يف البدايـــة الندفـــاع يف اهلل والفنـــاء 

فيـــه، وعندمـــا اأنكر وجود اإلـــه، اأ�شبح 

“للرنفانا” مرحلتني:

الفـــرد  يطهـــر  اأن  الأوىل:  املرحلـــة 

نف�شـــه بالق�شـــاء علـــى جميـــع رغباته 

واأغرا�شـــه، لأن الأغرا�ـــص ال�شخ�شية 

الباطلـــة جتعل احلياة دنيئـــة اأو ذليلة. 

وبذلـــك ي�شل الفـــرد اإىل اأعلى درجات 

ال�شفـــاء الروحـــاين، اأو بعبـــارة اأخرى 

فناء الأغرا�ص ال�شخ�شية الباطلة التي 

جتعل احلياة بحكـــم ال�شرورة دنيئة اأو 

مروعـــة، وي�شبـــح املقيا�ص هـــو كل من 

�شاء اأن ينقذ حياته عليه اأن يخ�شرها.

املرحلـــة الثانية: هـــي لإنقـــاذ الإن�شان 

نف�شه مـــن تكرار املولـــد بالق�شاء على 

الرغبـــات والتوقـــف عـــن عمـــل اخلري 

وال�شـــر، وبناء على املعنـــى الأول ي�شل 

الإن�شـــان اإىل “الرنفانـــا” وهـــو حـــي، 

وبناء على املعنى الثاين ترتبط “نرفانا 

“باملـــوت وبالتخل�ـــص من هـــذه احلياة 
على األ يعود لها. 

النرفانا الهدف األسمى لكل بوذي: 

والبـــوذي ل يح�شل على “الرنفانا” اإل 

بعد اقتالع �شهواتـــة اجل�شدية اقتالعا 

تاما، فيقولون اإن من مكونات “نرفانا” 

ال�شيطرة الكاملة على النف�ص، والبحث 

والهـــدوء،  والن�شـــاط  احلقيقـــة،  عـــن 

والغبطة، والرتكيز، وعلو النف�ص، وتعترب 

“نرفانـــا” هدفا اأ�شمى لـــكل بوذي اأراد 
التخل�ص من اآلم احلياة املزعومة.. اإنها 

مبثابـــة اجلنة املوعـــودة للبوذيني الذين 

جاهدوا اأنف�شهم، وقهروا �شهواتهم، ومل 

يركنوا اإىل هذه احليـــاة، اأو يقفوا على 

مـــورد من مواردها. غري اأن هذه اجلنة 

املزعومـــة، ل حياة فيهـــا، فهي والعدم 

�شـــواء، وكما عـــرّب عنها “بـــوذا” باأنها 

الفنـــاء املطلق، والُهمود البارد، والفراغ 

الدائم، وهـــذا الهـــدف الأ�شمى اإذا مل 

ي�شـــل اإليه البوذي يف هذه احلياة، فاإنه 

�شـــوف ي�شل اإليه حتما يوما من الأيام، 

لأن كل اإن�شـــان كما توهمه “بوذا” يولد 

فيمـــوت، ثـــم يولـــد يف حيـــاة جديـــدة، 

لينتهـــي اإىل املـــوت من جديـــد، وهكذا 

حتـــى يتخلّ�ص من احليـــاة في�شعد اإىل 

“نرفانا”. 

قـــال “بـــوذا” وهـــو يق�ص ق�شتـــه على 

اأتباعه “كنت تائها يف بحر التنا�شخات، 

وعبثا بحثت عن �شاطئها، يا له من اأمل 

اأن تتنا�شـــخ روحنا با�شتمـــرار اأن نولد، 

ثم منوت، ثم نولـــد ثم منوت، وهكذا.. 

اأخـــريا اكت�شفت عندما تخلّ�شت نف�شي 

من البدن الفاين، والدنيا الزائفة، بلغت 

 .
 
نهاية املطاف وهي نرفانا

فـــكل اإن�شان له نهاية، ولبـــد اأن تنتهي 

رحلته يف حياته الأخرية “برنفانا” �شواء 

قربت اأم بعدت على ح�شب جماهدة كل 

اإن�شـــان. يقول القدي�ـــص “فانيا ناندا”: 

“اإن التخل�ـــص مـــن تكـــرار الرجعة اإىل 
احليـــاة من اأ�شمى ما تتطلع اإليه النحلة 

البوذيـــة، وهذه هي “نرفانا”. اإنها نواة 

التعاليم البوذية وخال�شتها، لأنها ثمرة 

مـــن جهـــود “بـــوذا” الطويلـــة وجتاربه 

ال�شاقـــة، وقـــد جعلهـــا “بـــوذا” هدفـــا 

اأ�شمـــى لكل من تبعه، ملـــا يرتتب عليها 

من الثمـــرة العظمى، وهي التوقف عن 

الـــولدة واملـــوت، والفـــراغ النف�شي من 

الإح�شا�ـــص بـــالأمل وال�شعـــادة، خلمود 

وذكـــروا  نهائيـــا”.  اأ�شبابهمـــا خمـــودا 

اأي�شـــا اأنـــه هناك بع�ـــص القيـــود التي 

متنع البوذي من الو�شول اإىل “نرفانا” 

وهـــي الوهم اخلادع يف خلـــود النف�ص، 

وال�شك يف “بـــوذا” وتعاليمه، وال�شهوة 

والكراهية والغرور والكربياء.



در��صات

الخلود والفناء في فلسفة النرفانا 

مـــن املعـــروف يف فل�شفة “بـــوذا” اأنها 

تنكـــر خلود الأ�شياء كلها بدون ا�شتثناء، 

وقـــد و�شحنا ذلـــك يف كثري من اأقواله، 

غري اأنه يف بع�ـــص اأقواله عن “نرفانا” 

مـــا يتناق�ـــص مع هذه الفل�شفـــة، وفيما 

يلـــي نذكر منهـــا “الفكـــر احل�شن ينتج 

اأعمـــال ح�شنـــة، والفكـــر ال�شيئ يجيء 

بـــكل منكـــر، اإن عدم الهتمـــام بالعامل 

هو �شبيل اخللـــود، واأما اجلهل فطريق 

املـــوت، والـــولدة، والأمل”. “الذيـــن ل 

يهتمـــون مبـــا للعامل يخلـــدون براحتهم 

الأبديـــة، اأما الراغبون يف العامل فاآلما 

يجنون”. “اإن نرفانا وحدها تكافئ من 

يعرفهـــا، ويبـــذل يف �شبيلهـــا، لأن عمل 

الـــذات يذهب هبـــاء منثـــورا، كفقاقيع 

ال�شابون، ت�شمحل يف الهواء اأما نرفانا 

فتعود اإىل حياة اخللود الأبدي”. 

“اإن تتاغتـــا -بـــوذا- كان يتـــاأمل ملر�ـــص 
احليـــاة، فوجـــد اأن كل مـــا يف العـــامل 

باطـــل، ف�شرع يبحث عـــن اخلال�ص يف 

النف�ص التـــي ل تُفنى، ول ت�شمحل، بل 

تبقـــى اإىل الأبد”. “لقد اأفهمتكم معنى 

الهجـــرة البعيدة وهـــو اأنكم و�شلتم اإىل 

الهدف، واأمـــت كل اأنانية فكم، وتقبلتم 

احلقيقة، واحلياة اخلالدة اأبدا”. 

اإن هـــذا التناق�ص لهـــو اأكرب دللة على 

اأن هـــذه الفل�شفـــة وهـــذا الفكر ما هو 

اإل وثنية بّينة و�شرك عظيم، ول حتمل 

اإل  كل �شقـــاء وتعا�شة ملن يتبعها، وهذا 

هـــو داأب كل دعوة ل ت�شدر من م�شكاة 

الوحي، اإن م�شريها اإىل الف�شل والفناء 

ل حمالة. 

األلم والسعادة في فلسفة النرفانا 

نظر “بـــوذا” اإىل هذا العامل واإىل هذه 

احلياة نظرة ت�شاوؤميـــة، فقد ت�شور اأن 

احليـــاة معر�ص اأحزان، ومـــورد كوارث 

واآلم، وتعا�شة و�شقاء، واأن هذا الوجود 



قتل الرغبات والشهوات 
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خادع وباطل، ل ي�شتحق اأن يعا�ص فيه، 

ومثـــل “بوذا” هذه احليـــاة ب�شعلة النار 

التـــي ت�شتعـــل دائمـــا اإذا كان وقودهـــا  

-اأي ال�شهـــوات- باقيا، اإن هذا الت�شور 

الغريـــب وا�شح يف كثري من اأقواله التي 

ترويهـــا الأ�شفار البوذيـــة “تري بيتاكا” 

منها قولـــه ل�شاحبه “اآننذا” “يا اآننذا، 

تعهـــد نف�شك، واأمعـــن النظر يف احلياة 

جتد اأن كل �شيء زائل، وما من باق على 

الأر�ـــص حيث الـــولدة، واملوت، والنمو، 

والنحالل والرتكيب، والتفريق، وحيثما 

تلفـــت جتد ازدحاما، وتدافعا يف تطلب 

ات”.. “يا اآننذا اإن احلياة اأمل، وكل  اللذَّ

جمـــال باطل، وكل مـــا يف العامل يتغري 

ات  ويتحـــّول اأميكن اأن تطفاأ هـــذه اللَذّ

املتعددة؟”. فاحليـــاة يف تفكري “بوذا” 

اأمل، وم�شدره هـــو ال�شهوة التي حدثت 

مـــن الرتباط بـــني احلوا�ـــص والأ�شياء 

اخلارجيـــة، ويف ذلـــك يقـــول “بـــوذا”: 

“من الرغبة، والهـــوى، وال�شهوة، يخرج 
احلـــزن، والأمل، وال�شكوك والأوهام اإن 

اللت�شـــاق بالأ�شياء طمـــع، والإح�شا�ص 

وراثـــة من وجـــوده ال�شابـــق، وهذه كلها 

�شبـــب التعا�شـــة يف هذا العـــامل”. ويف 

مو�شـــوع اآخـــر يقـــول: “ل تقـــرتب يـــا 

بيهك�شـــو، من كل ما يجعلـــك تتلّذذ، اأو 

ممـــا يجعلـــك ل تتلـــّذذ، اإذا نظرت اإىل 

مـــا يجعلك تتلـــّذذ فاإنه ي�شفـــي عليك 

�شقاوة متاما، مثلمـــا اإذا مل تنظر اإليه، 

ولهـــذا ال�شبـــب احذر ول تتبـــع اأ�شباب 

اللـــذة، لأنها �شقـــاوة، يتخلّ�ص من هذه 

القيـــود كل من ي�شعـــر باأنه ل يحزن ول 

يحب” ثم يقـــول: “من ال�شعور باحلب، 

والطمع، والبغ�ـــص، والغواية، يبدو منه 

احلـــزن والأمل، اأمـــا ال�شخ�ـــص الـــذي 

حتّرر مـــن هذا ال�شعـــور، فلي�ص بواجد 

حزنـــا ول اأملـــا”. فـــالأمل اجل�شدي هو 

الـــولدة، وال�شيخوخة، واملر�ص واملوت. 

والأمل النف�شـــي كاحلـــزن، والكراهيـــة، 

والطمع، اأما ال�شعادة يف ت�شور “بوذا”، 

فهـــي التجـــرد مـــن كل الأمـــاين، ومن 

كل ال�شهـــوات، والرغبـــات، حيـــث اإذا 

تخل�ص الإن�شان من رغباته و�شهواته يف 

ت�شرفاته واأعماله فاإنه حينئذ يكون يف 

�شعادة، وهي درجة “نرفانا” وقد مثلها 

بخمود النار عند انتهاء وقودها. وزعم 

“بوذا” اأن هذه ال�شعادة هي اأعلى درجة 
ميكـــن اأن يبلغها البوذي يف حياته، لكي 

ل يرجـــع بعد موته اإىل هذه احلياة مرة 

اأخـــرى، ومن اأجل ذلـــك اعتنى “بوذا” 

يف جميـــع تعاليمه مبو�شوع واحد، وهو 

اإعدام الأمل. فكان تفكريه كله اإمنا يدور 

حول هذا املو�شوع، وحول �شبيل الفرار 

مـــن هـــذه احليـــاة، واإن ال�شخ�ـــص اإذا 

تو�شـــل اإىل مقام “نرفانا” اإنه ل يعرف 

اخلوف، ول يعرف الرغبة، اإنه الفراغ، 

لأنـــه قد قطع �شـــوك اأغ�شـــان الدنيا، 

واجل�شـــد الـــذي يحيـــا به هـــو اجل�شد 

الآخـــر. اإن مثل هذا التناق�ص وغريه ل 

يـــدل اإل على النق�ص واخللل يف العقل، 

واأنـــه لي�شلح اأن يكـــون م�شدرا لهداية 

الب�شرية اإىل احلق.

الطريق إلى نرفانا في البوذية 

اإن الطريـــق اإىل “نرفانـــا” يف البوذيـــة 

يتمثـــل يف قتـــل الرغبـــات وال�شهوات، 

وحتريـــر النف�ـــص عـــن جميـــع القيود، 

واتباع �شلوكات اأخالقية هي خليط من 

العزلة والنطواء على الذات.

ويتطلـــب ذلـــك ممار�شة اأربـــع ف�شائل، 

التـــي ت�شمـــى “ق�شر الرباهمـــا” وهي 

الإح�شان، الإ�شفاق، التفكري الإيجابي، 

والرزانـــة، وت�شاعـــد هـــذه املمار�شـــات 

على الفعل الإيجابـــي. والقيام باأعمال 

وبالأخ�ـــص جتـــاه  جليلـــة،  اجتماعيـــة 

الرهبـــان البوذيـــني مثـــل ال�شدقـــات، 

اللتـــزام  “نرفانـــا”  تتطلـــب  وكذلـــك 

بالقواعـــد اخلم�ص التي ت�شـــكل اأ�شا�ص 

املمار�شـــات الأخالقيـــة للبوذية، وهي: 

الكـــف عن القتـــل، الكف عن اأخذ مامل 

يعـــط لـــه، الكف عـــن الـــكالم ال�شيئ، 

الكف عن ال�شلـــوكات احل�شية امل�شينة، 

الكـــف عن تنـــاول امل�شروبـــات امل�شكرة 

واملخدرات، وهي تتطلب اأي�شا اللتزام 

بالطريـــق ذي ال�شعـــب الثمـــان، وهـــو 

الطريـــق العملـــي لإزالة اأ�شبـــاب الأمل 

وال�شقاء، هو: النظـــرة ال�شليمة، والنية 

والعمـــل  ال�شليـــم،  والقـــول  ال�شليمـــة، 

واجلهـــد  ال�شليـــم،  والعي�ـــص  الطيـــب، 

والرتكيـــز  ال�شليـــم،  والفكـــر  الطيـــب، 

ال�شليـــم. ذلـــك هـــو ال�شبيـــل لتحقيـــق 

“الرنفانا”.



من  »النرفانا« حالة 
الغموض لم يستطع 
يقــدم  »بـــوذا« أن 

شرحا لها

در��صات

 وميكن لأي كائن اأن يبلغ حالة “نرفانا 

مق�شـــورا  يبقـــى  حتقيقهـــا  اأن  اإل   “
على اأفـــراد طائفـــة الرهبـــان. بعد اأن 

ميـــر ال�شخ�ص علـــى كل املراحل -التي 

ذكرناهـــا اآنفـــا- يكـــون قد و�شـــل اإىل 

حالـــة اليقظـــة -ال�شتنـــارة- ويحظى 

مبكانـــة رفعية بني قومـــه، ويطلق عليه 

يف التقاليـــد البوذيـــة -للرنفانـــا- لقب 

“اأرهانت”.

حالة البوذي بعد تحقيق “نرفانا” 

اإن البـــوذي بعـــد مـــا يكـــون قـــد ت�شبع 

“بالرنفانـــا” يكـــون هو اأ�شعـــد كائن يف 
العـــامل، فهو يتحرر مـــن كل العقد ومن 

كل الو�شاو�ص واملنغ�شـــات وال�شعوبات 

وامل�شاكل التي تعذب الآخرين. ف�شحته 

العقليـــة كاملة. ل ياأ�شـــف على املا�شي 

ول يهتم بامل�شتقبـــل، يعي�ص يف اللحظة 

احلا�شـــرة، يتذوق الأمور ويتمتع بها يف 

املنحى الأكرث نقاء وبدون منغ�شات من 

ذاتـــه. هو فرح، مبتهـــج، متمتع باحلياة 

النقيـــة، ملكاته را�شيـــة، حمرر من كل 

�شيـــق رائق وهـــاديء. هـــو متحرر من 

الرغبات الأنانية، من البغ�شاء، ممتلئ 

بحب عاملي، وبالراأفة والطيبة والعطف 

والتفهـــم والت�شامـــح. يخـــدم الآخريـــن 

بالطريقـــة الأنقى لأنـــه ل يفكر بنف�شه 

ول ي�شعـــى وراء ربـــح، ل يجمـــع �شيئـــا 

حتـــى املكا�شب الفكرية لأنه متحرر من 

الوهـــم مـــن الذاتية ومـــن العط�ص ومن 

ال�شريورة.

أقسام “النرفانا” 

ق�شم البوذا “نرفانا” اإىل حالتني:

1 - الفناء �شبه التام: وهو فناء البوذي 
يف خالل حياته، ففي هذه احلالة يعترب 

فناوؤه غري تام، لأن ج�شمه مل يزل حيا، 

يحتاج اإىل ما يحتاج اإليه �شائر اجل�شم، 

اأمـــا نف�شه فال حتتـــاج اإىل �شيء، لأنها 

فانيـــة، ومنطفئـــة، ل تتعلـــق باحليـــاة 

الدنيا. 

2 - الفنـــاء التام: اأو فنـــاء الفناء، وهو 
مـــوت البـــوذي بعـــد اأن نـــال “نرفانا” 

املزعومـــة، لأنه يف هذه احلالة ل يبقى 

منـــه �شيء، �شـــواء كان ج�شما، اأو روحا 

ون هذه احلالة  علـــى حد زعمهم، وي�شمُّ

“باري نريفانا”. 

“نرفانا” في العالم الغربي 

وقـــد بلغ من �شيطرة فكـــرة “الرنفانا” 

حـــدا جعلتهـــا تختلـــط عنـــد كثري من 

الباحثني مبفهـــوم “الرتكيز الإبداعي” 

يف دول اأوروبا واأمريكا. 

يقـــول الدكتـــور “�شاكـــر عبداحلميـــد 

�شليمـــان” مبقـــال له بعنـــون “عمليات 

الرتكيز الإبداعـــي يف الأدب والفن” - 

جملة املنهل، العدد 474 �شبتمر 1989 

- ولكـــن بقي اأن نفهم املق�شود بالفناء، 

حيـــث تروي الأ�شاطـــري اأن رحلة الروح 

ت�شعـــد اإىل “الرنفانـــا” حيـــث العـــدم 

العام، وفناء النف�ص، الذي يف�شره بع�ص 

فال�شفـــة البوذيني الع�شريني باأنه لي�ص 

الفنـــاء املعروف، واإمنـــا هو وجود يفنى 

يف وجـــود، مثـــل فناء األـــوان الطيف يف 

ال�شم�ـــص يف البيا�ص النا�شـــع الذي ل 

لون له، ول يتم الو�شول اإىل “الرنفانا” 

اإل بعـــد �شفاء النف�ـــص والنف�شال عن 

عامل احل�ص والواقع، ول ميكن الو�شول 

اإل بتعذيب النف�ص.

وقد انت�شرت التدريبات اخلا�شة بذلك 

يف اأمريكا واأوروبا يف الفرتة من 1970 

اإىل 1980 وتتكـــون مـــن جل�شتـــني كل 

منهمـــا 20 دقيقـــة يو�شع الفـــرد فيها 

يف و�شـــع مريح مغلـــق العينـــني ويركز 

علـــى �شـــوت اأو فكـــرة معينـــة وي�شمح 

لذهنـــه بالتعامل احلـــر معها، ويقال اإن 

هـــذا يتيح للذهن اأن يكـــون حرا يف اأن 

يتحرك اأكـــرث اإىل امل�شتويات الإبداعية 

يف التفكري، وهكذا جند مدى الرتباط 

وال�شرتاك بني ما يقام يف هذه الدولة 

ومفهوم “نرفانا” الذي عر�شناه اآنفا.

غموض “النرفانا” 

اإن الباحـــث يف الفل�شفة البوذية واأقوال 

التناق�ـــص  بو�شـــوح  يالحـــظ  “بـــوذا” 
والغمو�ص يف هـــذه الفل�شفة.. واإنه من 

الع�شـــري اأن جند ت�شـــورا وا�شحا لهذه 

العقيدة من خالل كالمه، لذلك ق�شدنا 

اأن نعر�ـــص ولو نبذة عن هذا الغمو�ص. 

يقـــول “بـــوذا” عـــن حالـــة “الرنفانا”: 

“اأيهـــا املريـــدون اإن هنـــاك حالـــة لي�ص 
لها حدوث ول بدايـــة، ولي�ص لها خالق 

ول عامـــل، اإنهـــا موجودة بـــدون �شفة 

معينة، اإنها “نرفانا”. ويقول يف مو�شع 
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اآخـــر: “اإن نرفانا لي�شـــت اأر�شا، اأو ماء 

اأو نـــارا، اأو هـــواء، ولي�شت هذا العامل، 

اأو غـــري هذا العامل، لي�ـــص فيها �شم�ص 

ول قمـــر، ولي�شـــت باإتيـــان اأو ذهـــاب، 

ولي�شت هي البقـــاء اأو احلدوث، اأو لها 

موقع اأو حوا�ـــص، ولكنها موجودة، تلك 

نهايـــة الأمل”. ويقـــول وقـــد �شئل عنها 

مرة فاأجاب قائـــال: “ل ت�شاأل اإن كانت 

فناء اأو ا�شتمرارا يف العي�ص، واإل لكنت 

كامل�شـــاب ب�شهـــم م�شموم يـــود معرفة 

طبقـــة مـــن رمـــاه، برهمـــي اأم �شـــودرا 

عو�شا عـــن البدء بالتـــداوي”. ويقول: 

“يا �شانا احفظ دائما، اإن من �شيطرت 
عليه �شهـــوة فاإنه ي�شطـــرب، اأما الذي 

ل ت�شيطـــر عليه ال�شهـــوة فاإنه يطمئن، 

واإذا يطمئن ل يفرح، ول يعرف الإتيان 

والذهاب، والبداية والنهاية، ول يعرف 

هذا العامل وغري هذا العامل، وهذا هو 

نهاية احلزن، ومكانه هو الرنفانا”. اإن 

مثـــل هذا الت�شـــور الغام�ـــص والغريب 

وال�شـــاذ يف حقيقـــة “نرفانا”  كثري يف 

اأقـــول “بوذا “، فقد ترك هذا املو�شوع 

غام�شا لكي ياأتي اأتباعه فيف�شروه بكل 

ما ي�شتطيعون اأن يقع حتت ال�شم�ص من 

�شـــروب التف�شري، وهكذا يف كل تعاليم 

“بوذا”. وقد اعرتف العلماء يف البوذية 
بهـــذا الغمو�ص، فهاهـــو �شاحب كتاب 

“املبادئ الهامة يف البوذية” يقول مربرا 
لذلك: “اإن “نرفانا” طبيعة دقيقة، اإنها 

غـــري عر�شـــة للتحليل واملعرفـــة، لأنها 

فوق عقـــول الب�شـــر ومداركهم، ولذلك 

عندمـــا �شئل “بوذا” عـــن م�شري هوؤلء 

القدي�شني الذيـــن ماتوا بعد ما ح�شلوا 

علـــى “نرفانا”، هل هم يف البقاء اأو يف 

الفنـــاء؟ رف�ـــص الإجابة ومل يبـــد �شيئا 

من راأيه. ويقـــول “رادها كر�شن”: “اإن 

“بوذا” رف�ص اأن ي�شرح “نرفانا”.

وعلـــى هذا ل يجـــدي نفعـــا اأن نحاول 

فهمهـــا، بـــل رمبـــا كانـــت الب�شريـــة ل 

ت�شتطيع �شـــرح “نرفانا” وعندما �شمع 

اأحـــد “الرباهمة” “بوذا” يعلم تالميذه 

ويقـــول لهم “اأيها التالميـــذ، ل ت�شاألوا 

اأ�شئلـــة كهذه، فاإنهـــا عارية من كل نفع، 

ول يقـــدر اأحد على جوابهـــا، هل تكلم 

يومـــا  الـــذي مـــات؟ اإن ال�شـــوؤال عـــن 

د احليـــاة ل يجدي نفعا.  الغيـــب وجتدُّ

لكنه يعذب العقل وينهك القوى، عليكم 

بال�شبيل النـــري”. فاعرت�شوا على هذا 

الغمو�ص فعاد “بوذا” يعلم تالميذه األ 

يعنوا بالنظريات والعقائد واأل يتكلموا 

عمـــا بعد املـــوت، فاإنـــه يو�شلكـــم اإىل 

ال�شالمـــة يف هـــذه احليـــاة، واتركوا ما 

بعـــد هذه احليـــاة اإىل اليـــد التي تولته 

من اأول الكون.

ومهمـــا يكن مـــن الأمر، ل تـــزال لدينا 

اأ�شلـــم طريـــق  اإىل  تقودنـــا  معلومـــات 

لإي�شـــاح “الرنفانـــا”، وهـــو يبـــدو مما 

اأو�شحه املف�شرون املتاأخرون من علماء 

البوذية واملراجع، وهو ما اعتمدنا عليه 

يف اجلـــزء من الدار�شة واهلل هو املوفق 

والهادي. 
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يعر�ـــص املوؤلف املهتديـــن الذين قابلهم 

خالل رحلته قائال: لقد بلغ عدد الذين 

قابلتهـــم ب�شفة منفردة 39 �شخ�شا اأما 

اجلماعـــات فعددها كـــرث، والهدف من 

ذلك هـــو اإجـــراء حـــوارات معهم حول 

اأ�شبـــاب تركهـــم دينهـــم ودخولهـــم يف 

الإ�شـــالم، ومعرفة ما يدور يف اأذهانهم 

عن الإ�شالم وامل�شلمني.

ومن ال�شخ�شيات التي تقابل معها الدكتور 

عبـــداهلل الأهـــدل يف جنيـــف ب�شوي�شرا، 

�شخ�شية حامت كول، الذي اأر�شل للتجنيد 

يف اجلزائر يف احلرب �شنة 1958 وعمره 

حينها 25 عاما، ولفت نظره اأن ال�شباط 

يقتلـــون  كانـــوا  الكاثوليـــك  الفرن�شيـــني 

امل�شلمـــني ثـــم يذهبـــون اإىل الكنائ�ص يوم 

الأحـــد، ويف هذا خمالفـــة للدين، واأح�ص 

يف نف�شـــه بت�شـــاوؤلت: ملاذا يحـــارب اأهل 

تلـــك البـــالد يف بالدهم؟ و�شـــدم �شدمة 

عنيفة وتاأمل.

وقـــال اإنه مكـــث يف اجلزائـــر ع�شرين 

�شهرا. وبعـــد رجوعه من اجلزائر بعث 

من قبل هيئـــة ن�شرانية يف عمل مدين 

يف املغـــرب ملدة ثمانيـــة ع�شر �شهرا يف 

بيت الأيتام، وهو جمعية خريية، وكانت 

املجموعـــة التي ا�شرتك معها يف العمل 

من خمتلف الطوائف امل�شيحية، ب�شبب 

اختالفهـــم يف املذاهب، فرتكهم وذهب 

يعي�ص مع امل�شلمني.

امل�شلمـــني  وجـــد   1961 �شنـــة  ويف 

ي�شومـــون رم�شان ف�شـــام معهم، فجاء 

اأحد امل�شايخ فقال له: هل اأنت م�شلم؟، 

فقال له: ل، ولكن اأت�شامن معكم واألتزم 

مبا تعملون، فقـــال له الرجل: اأراد اهلل 

اأن تخلـــق بـــني م�شيحيـــني، واأن يخلـــق 

اليهـــودي بني اأ�شر يهوديـــة، واأنا خلقت 

بـــني م�شلمني، واأنا اأدعو اهلل اأن يهديك 

ال�شراط امل�شتقيم، وقـــال: اإنني اأتذكر 

هذا الكالم با�شتمرار.

وبعـــد ذلك ب�شهور التقـــى مب�شلم فرن�شي 

ا�شمه اإبراهيم يف منزل حامت، فراآه ي�شلي 

فاأحـــب اأن ي�شلـــي فذهـــب اإىل امل�شجـــد 

و�شلـــى قبـــل اأن يت�شهد، واأثنـــاء ال�شالة 

جاءته الهداية فاأحب الإ�شالم وارتبط به، 

ثم اأعلن اإ�شالمه يف عام 1984م.

ويقـــدم الدكتـــور الأهـــدل باقـــي الـ38 

ق�شـــة ثـــم ي�شتعر�ص لأهـــم ال�شعوبات 

التي تقابـــل امل�شلم اجلديد، مثل الفتنة 

العار�شـــة التي تعرت�شهم لأن ال�شيطان 

يكـــون لهم باملر�شـــاد، وي�شتت اأفكارهم 

ويحاول اإعادتهـــم اإىل اجلاهلية، وعدم 

وجـــود املراكـــز الإ�شالمية التـــي تقدم 

لهم الرعايـــة والعناية، وكذلك الربامج 

التاأهيلية والتعليمية، ووجود موؤ�ش�شات 

قادرة علـــى ا�شتيعاب امل�شلمني اجلدد، 

وغري ذلك من ال�شعوبات.

اأمـــا نتيجة املحاورات فيت�شـــح منها.. ماذا 

بلـــغ امل�شلمني اجلـــدد عن الإ�شـــالم؟، وهل 

بلغهـــم الإ�شـــالم علـــى حقيقتـــه اأو بلغهـــم 

م�شوها باأ�شاليـــب منفرة؟، وهوؤلء اأ�شناف، 

فمنهـــم من هو مهتم بالطالع على الإ�شالم 

ومعرفة اأحوال امل�شلمني القدمية واحلديثة، 

مـــع القـــدرة علـــى اأخذ ذلـــك مبا�شـــرة من 

القـــراآن وال�شنـــة النبويـــة، وكتـــب التاريـــخ 

والفقـــه والعقائـــد وغريهـــا، كما هـــو �شاأن 

بع�ص امل�شت�شرقني الذين اأجادوا قراءة اللغة 

العربية والتحدث بها.

اأمـــا اأ�شنـــاف غـــري امل�شلمـــني الأخرى 

–غري امل�شت�شرقني- فاأغلبهم ل يفهمون 
الإ�شـــالم اإل فهما م�شوها مع ثقافاتهم 

العالية وتخ�ش�شاتهم املختلفة.

ويدعـــو الكاتـــب كل مـــن اأراد الدعـــوة 

اإىل اهلل يف �شفـــوف امل�شلمني من اأهل 

اأوروبا اأو يكتب لهـــم، معرفة نف�شياتهم 

واأفكارهم حتـــى يقوم باأداء واجبه على 

اأكمل وجه.

ويخل�ـــص الكاتب اإىل نتيجـــة، وهي اأن 

امل�شلمـــني اإذا اأرادوا للدعـــوة اإىل اهلل 

تعاىل اأن تنت�شـــر يف اأوروبا، فاإن عليهم 

اأن ي�شتن�شحـــوا امل�شلمـــني الأوروبيـــني 

املخل�شـــني الذيـــن هـــم اأدرى بنف�شيات 

اأبنـــاء بلدانهـــم، وبالطـــرق والأ�شاليـــب 

النافعـــة يف ن�شـــر الدعـــوة، وبالقوانني 

التي ميكن من خاللهـــا اغتنام الفر�ص 

لإقامـــة امل�شروعات القريبـــة والبعيدة 

لتثبيـــت هـــذا الدين يف اأوروبـــا، وجعله 

را�شخا يف نفو�ص اأبنائه. 

�ملوؤلــــــف: د. عبد �هلل �أحمد �لأهدل - عدد �ل�صفحــــــات: 255 �صفحة من �لقطع �لو�صط 

�لنا�صـــر: �لد�ر �ل�صامية للطباعة و�لن�صر و�لتوزيع - بريوت - �لأردن

حوارات مع مسلمين أوروبيين

ح�صاد �لكتب
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ل تظن اأيها القارئ املبارك، اأن ما اأعنيه 

من هذا العنوان، �شريط مرئي معروف، 

ي�شـــور حيوانات مفرت�شـــة تعتدي على 

بني جلدتنا من الب�شـــر.. ل واهلل.. فاإن 

ما �شـــاأحتدث عنـــه يفوق ذلـــك بكثري، 

فهو ي�شور افرتا�ص الب�شر للب�شر، واأكل 

الب�شـــر للب�شـــر، جهاراً نهـــاراً..  عياناً 

بياناً.. مبربر وبال مربر..

اأظنك قد عرفته؟! نعم اإنها الغيبة..

التي اأ�شحـــت ركناً اأ�شا�شياً يف جمال�ص 

كثري مـــن النا�ـــص، وفاكهـــة ا�شت�شاغوا 

طعمهـــا املـــر، ول عجـــب يف ذلك فقد 

ا�شت�شاغـــوا قبـــل ذلك حلـــوم املوؤمنني 

واأعرا�شهم، فاأ�شبحت لقاءاتنا ل تقوم 

اإل عليهـــا، ول تطيـــب جل�شاتنا اإل بها، 

وغفلنا عن عظيم حرمتها واإثمها.

ول�شـــك اأن الإن�شان اإذا اأراد اأن يجتنب 

اأمراً ما، فالبد اأن يعلم حقيقته حتى ل 

يقع فيه، فتعال معي لنتعرف على هذا 

الـــداء، حتى نتمكن مـــن اجتنابه وعدم 

الوقوع يف �شراكه.

ما هـــي الغيبة؟ وما الفـــرق بينها وبني 

البهتان والإفك؟

يزيل عنا هذا الإ�شكال، �شوؤال احلبيب 

] لأ�شحابـــه: "اأتـــدرون مـــا الغيبة؟" 
قالـــوا: اهلل ور�شوله اأعلم، قال: "ذكرك 

اأخاك مبا يكره".

قيـــل: فاإن كان يف اأخـــي ما اأقول؟ قال: 

"اإن كان فيه ما تقـــول فقد اغتبته، واإن 
مل يكـــن فيـــه فقد بهته". واأمـــا الإفك: 

فهو اأ�شنع الكذب واأعظمه.

قـــال احل�شـــن الب�شـــري -رحمه اهلل- 

الغيبة ثالثة اأوجه كلها يف كتاب اهلل..

الغيبـــة والبهتان والإفـــك، فاأما الغيبة: 

فهي اأن تقول يف اأخيك ما هو فيه.

واأمـــا البهتان: فهو اأن تقـــول يف اأخيك 

ما لي�ص فيه.

واأمـــا الإفك: فهو اأن تقول يف اأخيك ما 

بلغك عنه.

فالغيبـــة اأن تذكـــر �شخ�شـــاً وهو غائب 

-ب�شوء فيه- يكـــره اأن يقال عنه، �شواء 

كانت الغيبة يف دينه كاأن يقال: مراء اأو 

كثـــري الغيبـــة،  اأو يف ن�شبـــه ،كاأن يقال: 

مـــن قبيلة معروفـــة بالبخـــل اأو زوجته 

حا�شـــدة، اأو يف ُخلقه، كاأن يقال: �شريع 

الغ�شب اأو متكرب اأو جبان، اأو يف ُخلقه 

،كاأن يقـــال: قبيح اأو �شيـــئ الرائحة اأو 

اأقـــرع، اأو يف ملب�شـــه كاأن يقـــال: ثوبـــه 

وا�شـــع اأو مت�شخ اأو قـــدمي، اأو يف ماله، 

اأو يف خادمـــه، اأو يف حركتـــه، اأو غـــري 

ذلك..

�شـــواء كانـــت الغيبة باللفـــظ ال�شريح، 

اأو كانـــت بالرمز والإ�شـــارة،  كاأن ت�شري 

اإىل �شخ�ص بعينك اأو بيدك لريى عيباً 

يف �شخ�ـــص اآخـــر، اأو بالإمياء واملحاكاة 

والتقليـــد، اأو بالكتابة، �شـــواء كانت يف 

الإنرتنـــت اأو حتـــى ر�شائل اجلـــوال، اأو 

بالكالم الذي يُعرف من معناه النتقا�ص 

كقولهـــم اإذا ذكـــر �شخ�ـــص "ل نريد اأن 

ن�شيع ح�شناتنا"، اأو قولهم: "ل نريد اأن 

نغتـــاب"، وغريها كثري مـــن اأمثال هذه 

العبارات.

فهـــوؤلء قـــد اأثمـــوا ووقعـــوا يف الغيبة 

واإن مل ي�شرحـــوا بذلـــك، لأنـــه ل فرق 

يف الغيبـــة بني الت�شريح وبـــني التلميح 

املفهوم، طاملا اأن العيب قد بنُي.

و�شابطها: اأي قول اأو فعل تُفهم غريك 

نق�شان م�شلم فهي غيبة حمرمة.

والغريـــب اأن بع�ـــص اجلل�شـــاء يجـــرك 

وي�شطـــرك اإىل الغيبـــة، فعندما تتكلم 

بال�شيغـــة التي كان يتكلـــم بها الر�شول 

]، ال�شيغـــة املبهمة التي ل يُعرف من 
املق�شود خاللها: "ما بال اأقوام يفعلون 

كذا وكـــذا"، وتاأبى اأنف�شهم ذلك، فيبداأ 

بع�شهـــم بال�شـــوؤال عن �شفتـــه و�شكله، 

والهتمام مبعرفته والت�شفي به، وترك 

ما هو اأهـــم وهو اخلطاأ؛ حتى ل يقعوا 

فيه مثله، وبئ�ص، واهلل، اجلل�شاء هم.

وقـــدوة املغتابني اإبلي�ـــص.. فهو اأول من 

اغتـــاب، حيـــث اغتـــاب اآدم بقولـــــــــه: 

{َخلَْقتَـــُه ِمْن ِطـــني}، قالها على �شبيل 

النتقا�ص والتعيري. 

ال فـرق في الغيبــة 
بين التصريح وبين 
التلميـح المفهـوم
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د. وفـاء بنت نا�صـر �لعجمي

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

افتراس البشر!
دعوتنـــــــا



د/ اأحمــد الغريـــب  باحث يف الدرا�شات الإ�شالمية دعوة غري �مل�صلمني

ماذا لو مات اإلله



نيتشه« »فريدريك 
 أكثر المالحدة تطرفا وصراحة 

وتعبيرا عن النزعة المادية بصدق 
ومهاجمة الدين والمؤمنين
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رمبـــا ي�شتغـــرب القـــارئ الكـــرمي هذا 

ال�شـــوؤال لأول وهلـــة، واإن كانت ده�شته 

�شرعـــان مـــا �شتـــزول عندما يعلـــم اأن 

هذا ال�شوؤال لي�ص �شـــوؤال عبثيا يُق�شد 

بـــه الإثـــارة والت�شويـــق جلـــذب انتبـــاه 

الناظـــر، بل اإنـــه �شوؤال حقيقـــي منبعه 

تلك املقولت التي نادت مبوت الإله يف 

الع�شر احلديث. 

اإن فيل�شـــوف القوة »نيت�شـــه«  كان اأبرَز 

ال�شادحـــني بهـــذه املقولـــة، وتبعه على 

ذلـــك فال�شفـــة اآخـــرون متثلـــوا قولـــه 

ت�شريحـــاً اأو تلويحـــاً اأو �شلـــوكاً، وقـــد 

اختلفت تف�شرياتهـــم ملعنى هذه املقولة 

على اآراء اأهمها:

أن اإلله لم يكن له وجود أصاًل.

اأن الإلـــه ل يعتنـــي بخلقـــه ول بالعامل 

ال�شفلي ول عالقة له بهم )وهذا القول 

هـــو امتداد لقـــول اأبيقور الـــذي يزعم 

اأن الآلهـــة ل يكرتثـــون ملـــا يحدث على 

الأر�ص، فلذلك ل ينبغي اأن ن�شغل بالنا 

بهم، كما اأنهم ل ي�شغلون بالهم بنا(.

اأن لفـــظ “اهلل” يف حـــد ذاته هو لفظ 

ل معنى له، ول يدل على �شيء حقيقي 

حتى نحكم عليه بنفي اأو اإثبات.

 ومهما يكن من اأمر فاإن القائلني مبوت 

الإلـــه متفقـــون على اأن العلـــم قد نّحى 

الإلـــه جانباً وجل�ص علـــى كر�شيِّ عر�شه 

بعد اأن اأدت الكت�شافات العلمية احلديثة 

اإىل غـــرور معريف جعل بع�ـــص الفال�شفة 

والعلمـــاء ينقلـــون دفـــة العبودية مـــن اإله 

متجاوز لهذا العامل اإىل القوة التكنولوجية 

التـــي و�شلوا اإليها.. نعـــم لي�ص هذا �شببا 

وحيـــدا للمناداة مبوت الإلـــه، لكنه �شبب 

قوي اإن مل يكن هو الأبرز.

ولنعـــد اإىل فيل�شوف القـــوة “فريدريك 

نيت�شـــه” الذي كان اأكرث هوؤلء املالحدة 

تطرفـــاً و�شراحًة وتعبرياً عـــن النزعة 

املاديـــة ب�شدق، ومن غـــري مواربة، فهو 

مل يتزّيـــن ليك�شو فل�شفته وجها جمالياً 

يزينهـــا يف اأنظـــار املوؤمنـــني بالأديـــان، 

بـــل هاجـــم الديـــن واملوؤمنـــني بالديـــن 

واأخالقيـــات الدين، ومل يجد غ�شا�شة 

يف اأن يجهـــر بفل�شفتـــه التـــي حتتقـــر 

ال�شعف والفقر وامل�شكنة، وتقد�ص القوة 

والبط�ص واجلربوت واحلرب، ول�شت يف 

معر�ص احلديث عـــن نيت�شه وفل�شفته اإل 

بالقدر الذي يخدم فكرة هذا املقال وهو 

الفر�ـــص اجلديل باأن الإلـــه قد مات وما 

يرتتب على ذلك من اآثار.

ولنسأل سؤالنا مرة أخرى, 
ماذا لو مات اإلله؟

لو مات الإله وف�شرنا موته بعدم وجوده 

ابتداء؛ ملا كان هنـــاك كون ول خملوق، 

ولي�شـــت هـــذه النقطـــة م�شـــادرة على 

املطلـــوب، لأننا قد اأبطلنـــا يف مقالت 

�شابقـــة كل زعـــم يفرت�ـــص ن�شـــوء هذا 

العـــامل عـــن �شدفـــة اأو عـــن ل �شـــيء، 

وميكن للقارئ اأن يراجعه يف مو�شعه.

لـــو مـــات الإلـــه، وافرت�شنـــا اأنـــه كان 

موجـــوداً فاأ�شابه الفنـــاء فمن ذا الذي 

مي�شـــك ال�شموات والأر�ـــص بعد موته؟ 

ومن الذي يحيي ومييت من بعده؟

اإن اهلل قـــد اأو�شـــح لنـــا هـــذا املعنـــى 

جليـــاً حيـــث قـــال : {اإِنَّ اهلل مُيْ�ِشـــُك 

ْن تُزوَل َولَِئْن َزالَتَا 
َ
ْر�ـــصَ اأ

َ
َمَوات َوالأ ال�شَّ

َحٍد ِمْن بَْعِدِه اإِنَُّه َكاَن 
َ
ْم�َشَكُهَمـــا ِمْن اأ

َ
اإْن اأ

َحِليًما َغُفوًرا}.

اأي لـــن مي�شكهما اأحد من بعده، فموت 

الإله هو فناء الكون.

لو مات الإله فما هو ال�شبب الذي يجعل 

القـــوي ي�شفق على ال�شعيـــف، وملاذا يا 

تـــرى قـــد ينفق الغنـــي علـــى الفقري اأو 

يعطف ذو اجلاه على الأرملة واليتيم؟

ولي�شـــاأل امللحـــد نف�شـــه ملـــاذا يذهـــب 

الفقراء املت�شولون املحتاجون اإىل اأبواب 

امل�شاجـــد والكنائ�ص بدل مـــن الذهاب 

اإىل دور املجون والدعارة؟



اإللحاد الذي قرره »نيتشة«  نظريا 
طبقه »هتلر« عمليا  للقضاء على المرضى 
والضعفاء والزمنى والعالة 
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دعوة غري �مل�صلمني

لقد قرر نيت�شه نظرياً اأنه يجب الق�شاء 

علـــى ال�شعفـــاء واملر�شـــى والفقـــراء،  

والذين هم عالة على املجتمع الإن�شاين، 

يقـــول نيت�شـــه: “اإن اأ�شمى قـــوة واإرادة 

للحيـــاة ل تعـــرب عن نف�شهـــا يف التنازع 

التع�ـــص مـــن اأجـــل البقاء، بـــل يف اإرادة 

القتل، اإرادة القوة، اإرادة ال�شيطرة”.

ثـــم اأتى هتلـــر النازي ليطبـــق عملياً ما 

قرره نيت�شه نظرياً، وقد نقلوا عن هتلر 

اأنـــه كان يكرث مـــن قراءة كتـــاب نيت�شه 

»هكـــذا تكلـــم زراد�شـــت« اأتـــى ليحاول 

اإثبات نظرية »ال�شوبر مان« الذي �شعى 

نيت�شه اإىل حتقيقهـــا بعد الق�شاء على 

املر�شـــى وال�شعفاء والزمنـــى والعالة، 

ول جـــرم اأن نظريـــة ال�شوبـــر مان كان 

قـــد ا�شتلهمها من دارويـــن، ثم اإن هذا 

ال�شوبـــر مان اأو الإن�شـــان الكامل يجب 

اأن يكـــون متحررا من كل قيد اأخالقي، 

فهو يحارب الرحمة وال�شمري وال�شفح 

لأن هـــذه ال�شفات تـــوؤدي اإىل ال�شعف 

والتقهقر واخلَور.

لو مات اإلله فكل شيء مباح, 
وهذه فرع عما قبلها..

القـــرن  يف  دي�شتوف�شكـــي  كتـــب  لقـــد 

التا�شـــع ع�شر روايتـــه الأ�شهر “الإخوة 

كارامازوف”، والتي �شّمنها هذه العبارة 

على ل�شـــان اإيفان اأحد اأبطـــال الرواية 

حيث يقول -بت�شرف-: “لو مل يكن اهلل 

موجوداً فكل �شيء مباح”، وهذه العبارة 

ال�شادقـــة املعربة مت�شي يف روايته اإىل 

اأن تتـــّم جرمية قتل ب�شعـــة لكارمازوف 

الأب علـــى يد خادمه ثـــم تُل�شق التهمة 

بعـــد ذلك اإىل ولـــد كارمـــازوف الأكرب 

الـــذي كان بريئـــا مـــن دِم اأبيـــه بـــراءة 

الذئـــب مـــن دم ابـــن يعقـــوب، ومت�شي 

اأحداث الرواية حتى يلتقي اإيفان الذي 

كان ملحـــداً باخلـــادم القاتل احلقيقي، 

ليعرتف اخلـــادم باأنه هو القاتل، قائال 

لـــه: “اأمل تقـــل يل: اإذا مل يكـــن هنـــاك 
اإله؛ فكل �شيء مباح؟” فعالم يالم هذا 

اخلـــادم حيث قتـــل الأب لي�شرقه حيث 

توارى عن اأعني الرقيب.

هـــذه الرواية تلخ�ـــص ق�شيـــة فل�شفية 

اأخالقيـــة كربى تتناول ارتباط الأخالق 

بوجـــود الإله اأو عدم وجوده، فما الذي 

مينـــع املجرم مـــن ارتـــكاب جرميته اإن 

ا�شتطـــاع اأن يتحايـــل علـــى القانون اأو 

يغافـــل منفذيـــه، مـــا الذي مينـــع ذئبا 

ب�شريـــاً اختطـــف اأنثى بريئـــة حيث مل 

يـــره اأحـــد؛ اأن ينق�ص عليهـــا ليغت�شبها 

ويعذبهـــا ثـــم يقتلهـــا؟ وما الـــذي مينع 

العامل يف الـــدكان واخلادمة يف املنزل 

مـــن اأن ي�شرقوا خمدومهم و�شيدهم اإن 

اأتقنوا وجوه احليل واملخاتلة واخلداع.

الـــذي مينعهـــم عند غفلـــة الرقيب هو 

الديـــن اأو اخللـــق املوروث عـــن الدين، 

ونحـــن حينما نذكر ذلـــك فال نزعم اأن 

كل موؤمن بدين فاإنه ل يرتكب اجلرائم، 

بـــل اإننـــا نزعـــم اأن التدين واآثـــاره وما 

ينبنـــي عليـــه مـــن اأخـــالق حميـــدة هو 

ال�شبـــب املبا�شـــر يف كـــف النف�ـــص عن 

اإيـــذاء الآخرين والإ�شرار بهم اإذا دعته 

ال�شهـــوة اإىل ال�شـــرر والبط�ـــص، وهذا 

مـــا يخالف متامـــا النظـــرة الداروينية 

التطورية الناظرة اإىل الإن�شان باعتباره 

حلقـــة يف �شل�شلـــة التطـــور احليـــواين 

والذي ل يحركـــه اإل ما يحرك البهائم 

مـــن �شراع على الوجود، وبقاء لالأ�شلح 

الأقـــوى وبط�ـــص بال�شعيـــف، ولذلك ل 

ت�شتغرب عندما جتـــد “جون وات�شون” 

يقـــول يف املجلة النف�شية: “اإنه ل يوجد 

خط فا�شل بني الإن�شان والبهيمة”.

اإن امللحديـــن الذين يّدعـــون اأن الدولة؛ 

والدولـــة فح�شـــب ب�شلطتهـــا وبط�شها 

هي التي متنع ارتكاب اجلرائم، هم يف 

حقيقة الأمر مقرون اأن الإحلاد يق�شي 

على الأخـــالق وعلى الدوافع الإن�شانية 

واملعنويـــة، اأو اإن �شئـــت فقل ل ياأبه بها 

ول يحـــث عليهـــا ول يجـــّرم خمالفتها، 

»الإحلـــاد عاجـــز متامـــا اأمـــام هجـــوم 

دعـــاة املنفعـــة والأنانيـــة والالاأخالقية 

بالتحـــرر  ينـــادون  الذيـــن  املح�شـــة«) 

اجلن�شـــي والإباحية وعدم و�شع اعتبار 

لأي مقد�ص ديني اأو خلقي، ولذلك جتد 

• “اأدولف هتلر



مات فالسفة اإللحاد وبقي اإلله حيا ال يموت 
قيوما ال ينام يدبر األمر ويغني ويفقر ويعز 

ويذل ويخفض ويرفع

43 )134( ــ اإبريل 2014 ــ جمادي اأول 1435

اأن فرويد ي�شـــف الإن�شان باأنه »حيوان 

جن�شي« واآدم �شميث ي�شفه باأنه »حيوان 

اقت�شـــادي«، بينما احلقيقـــة لو اأ�شفنا 

الإن�شان اإىل احليوانية مبعناها احليوي 

فاإن الإن�شان »حيوان اأخالقي«.

»اإن تاأكيـــد لينـــني علـــى اأن ال�شرتاكية 

العلميـــة ل عالقـــة لها بالأخـــالق كما 

اأن تقريـــر البيان ال�شيوعـــي اأن العمال 

يرف�شون الأخـــالق حقيقتان معروفتان 

ل ميكن اإنكارهما، لقد زعموا اأن ظهور 

ال�شيوعيـــة نـــاجت مـــن حتميـــة التطور 

التاريخـــي ولي�ـــص بدافـــع مـــن اأ�شباب 

اأخالقية اأو اإن�شانية«.

لـــو مل يكن هناك اإله فلـــن تكون هناك 

غايـــة يف احليـــاة، وطاملـــا اأن املوت هو 

نهاية الطريق فالجـــرم اأن جتد امللحد 

ي�شت�شهل طريق النتحار حتى اإن بع�ص 

املالحدة قـــد اأ�شابه مر�ـــص ال�شرطان 

فقال: »لو و�شلت اإىل درجة يئ�شت معها 

مـــن ال�شفاء فاإن احلل هو طلقة اأطلقها 

من م�شد�شي على راأ�شي، والعدم املح�ص 

اأف�شـــل من عذابي يف هذه الدنيا« وهو 

بهـــذا يج�شـــد املقالة الزائفـــة: »اإن هي 

اإل اأرحام تدفـــع واأر�ص تبلع«. وما علم 

اأن بعـــد املـــوت ح�شاب فاإمـــا نعيم واإما 

عذاب كما قال ال�شاعر:

ولو �أنا �إذ� متنا تركنا     

لكان �ملوت ر�حة كل حيٍّ  

ولكنا �إذ� متنا بعثنا  

وُن�صـاأل بعـدها عن كـل �صـيٍّ  

ل جـــرم اأن جتد كبار املالحدة يعي�شون 

يف عـــذاب ي�شرحون بـــه اأحيانا ويظهر 

من اأفعالهـــم واأحوالهـــم اأحيانا اأخرى، 

ومـــن ل يوؤمـــن بغايـــة يف احليـــاة ماذا 

ع�شاه يفعل اإن اأملت به م�شيبة واأ�شابته 

فاجعة.

لقـــد عا�ص فيل�شـــوف الت�شـــاوؤم امللحد 

�شوبنهاور عي�شـــة كئيبة منبوذة، كما اأن 

فيل�شوف القـــوة نيت�شه قد اأ�شابته لوثة 

عقليـــة يف اآخـــر حياتـــه انتهـــت به اإىل 

اجلنون التام لريقد يف م�شحة نف�شية، 

ولقد ا�شتغلت اأخته جنونه فكانت تقطع 

التذاكر وتاأخذ املال مقابل زيارة النا�ص 

للفيل�شـــوف املجنون الـــذي نادى مبوت 

الإلـــه وهـــي يف ذلـــك مل تخالـــف مبداأ 

اأخيها فالغاية تربر الو�شيلة، ولقد اأ�شار 

الفيل�شـــوف الالاأدري برتراند ر�شل اإىل 

خ�شارتـــه لليقـــني والراحـــة عندما كفر 

بخلود الروح والبعث بعد املوت يف كتابه 

“فل�شفتي كيف تطورت”
لأجـــل مـــا �شبـــق فـــاإن فيل�شوفـــا كبريا 

كجـــورج �شنتيانا كان قد �شرح بت�شريح 

عجيـــب يقول فيه: اإن الكاثوليكية كذبة 

لكنهـــا كذبـــة جميلة، ويق�شـــد بهذا اأن 

الديـــن حتى لو مل نوؤمن به كعقيدة فاإن 

ما فيه من مبادئ وروحانيات كفيلة باأن 

متنع كثريا من الكاآبة واجلرائم.

لقـــد كتب توكوفيـــل يف كتابه عن الثورة 

الفرن�شية والنظام القدمي يبني خطورة 

الإحلـــاد واأنهـــا ل تقت�شـــر فقـــط على 

امل�شخ النف�شي للب�شرية وانخالعها من 

مكانتها يف هذا العـــامل، بل اإن خطورة 

الإحلـــاد متتـــد كذلك لت�شيـــب العقول 

بلوثة املغالطات واخلزعبالت.

لقـــد مـــات نيت�شه ومـــات هتلـــر الذي 

�شعـــى لتج�شيـــد اأفكار نيت�شـــه، ومل نَر 

لل�شوبر مان اأثراً، وبقيت الإباحية حمل 

ا�شتهجان يف النف�ص الب�شرية ال�شليمة، 

وحافظـــت الفطرة ال�شليمـــة اأو ما بقي 

منهـــا علـــى معـــاين الرحمـــة والعطف 

والتكافل بني الب�شر.

نعـــم لقد مات هوؤلء وبقي الإله حيا ل 

ميوت، قيوما ل ينام، يدبر الأمر ويغني 

ويفقـــر ويعـــز ويـــذل ويخف�ـــص ويرفع 

�شبحانه كل يوم هو يف �شاأن.

يِّ 
ْل َعلَى احْلَ فاحلمد هلل القائل: {َوتََوكَّ

الَّـــِذي َل مَيُوُت َو�َشبِّـــْح ِبَحْمِدِه َوَكَفى ِبِه 

ِبُذنُوِب ِعَباِدِه َخِبرًيا}. 
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يحتـــاج الإن�شـــان -عـــادة- يف اأ�شفـــاره 

وتنقالتـــه اإىل مـــن يعينـــه يف �شفـــره، 

فيحمل عنـــه اأثقاله، ويذهـــب �شجره، 

ويوؤن�ـــص وحدتـــه، وي�شانـــده يف حمنته، 

لذا كان الرفيق يف ال�شفر مطلبا ملحا، 

وحاجـــة �شروريـــةـ نف�شيـــة و�شرعيـــة، 

فعـــْن ابِْن ُعَمـــَر ر�شـــي اهلل عنهما َعْن 

النَِّبـــيِّ ] َقاَل: “لَـــْو يَْعلَُم النَّا�ُص َما يِف 

ْعلَـــُم، َما �َشاَر َراِكـــٌب ِبلَيٍْل 
َ
الَْوْحـــَدِة َما اأ

َوْحـــَدهُ”)رواه البخـــاري(، وعـــن عمـــر 

بـــن اخلطاب ر�شي اهلل عنـــه قال: “ل 

ي�شافرن رجل وحده، ول ينامن يف بيت 

وحـــده”، ونقل ابن حجـــر عن الطربي 

قوله: “هـــذا الزجر زجر اأدب واإر�شاد؛ 

ملـــا يخ�شى علـــى الواحد مـــن الوح�شة 

والوحدة، ولي�ص بحرام، فال�شائر وحده 

يف فـــالة، وكذا البائت يف بيت وحده ل 

ياأمن مـــن ال�شتيحا�ص، ل�شيما اإذا كان 

ذا فكرة رديئة وقلب �شعيف”.

تكتنفهـــا  طويلـــة،  رحلـــة  يف  وامل�شلـــم 

العقبـــات وال�شعـــاب، ويعرت�شها قطاع 

الطريـــق مـــن �شياطني الإن�ـــص واجلن، 

وت�شلـــط الأهواء، وفـــن الدنيا، واإغواء 

النف�ص، واأمامه مراحل عديدة يف الدنيا 

والـــربزخ واأهوال الآخـــرة، اإىل اأن ي�شع 

ع�شاه يف اجلنة باإذن اهلل ورحمته، وما 

اأحكـــم الإمام اأحمد بـــن حنبل ملا �شئل: 

متى يجد املوؤمن طعم الراحة؟ فاأجاب: 

“عند اأول قدم ي�شعها يف اجلنة”. قال 
ابن القيم: “النا�ص منذ خلقوا مل يزالوا 

م�شافرين، ولي�ص لهم حط عن رحالهم 

اإل يف اجلنة اأو النار.”

وممـــا يعـــني امل�شلـــم علـــى ال�شـــرب يف 

هـــذه الرحلـــة، وحتمل م�شـــاق الطريق 

ح�شـــن اختيار الرفيـــق، الذي يعينه ول 

يعطلـــه، ويرفع همته ول يخذله، وتاأمل 

قوله تعـــاىل: {ومن يطع اهلل والر�شول 

فاأولئـــك مـــع الذيـــن اأنعـــم اهلل عليهم 

مـــن النبيـــني وال�شديقـــني وال�شهـــداء 

وال�شاحلـــني وح�شـــن اأولئـــك رفيقـــا} 

كيـــف اأن ذكر الرفيـــق يف اجلنة ي�شهل 

علـــى ال�شالـــك ال�شبيـــل، ويهـــون عليه 

ال�شعاب، �شوقا اإىل رفقتهم، وخوفا من 

احلرمان من �شحبتهم، قال القرطبي: 

“والرفق لني اجلانب، و�شمي ال�شاحب 
رفيقا لرتفاقك ب�شحبته؛ ومنه الرفقة 

لرتفاق بع�شهم ببع�ص”.

والأخـــوة  ال�شاحلـــة  ال�شحبـــة  ولأن 

ال�شادقة مفيدة يف الدنيا والآخرة اأمرنا 

اهلل تعـــاىل مبالزمتهم وعدم الإعرا�ص 

عنهم فقال تعاىل: {َوا�ْشرِبْ نَْف�َشَك َمَع 

الَِّذيـــَن يَْدُعوَن َربَُّهـــْم ِبالَْغـــَداِة َوالَْع�ِشيِّ 

يُِريـــُدوَن َوْجَهـــُه َوَل تَْعُد َعيْنَـــاَك َعنُْهْم 

نَْيـــا َوَل تُِطْع َمْن  َياِة الدُّ تُِريـــُد ِزينَـــَة احْلَ

ْغَفلْنَـــا َقلَْبُه َعْن ِذْكِرنَا َواتََّبَع َهَواهُ َوَكاَن 
َ
اأ

ْمُرهُ ُفُرًطا}، قـــال ال�شيخ ابن �شعدي: 
َ
اأ

“فيها الأمر ب�شحبة الأخيار، وجماهدة 
النف�ـــص على حمبتهـــم وخمالطتهم واإن 

كانـــوا فقـــراء، فـــاإن يف �شحبتهـــم من 

الفوائد ما ل يح�شى”.

فمـــن الفوائـــد الدنيوية دعـــاء بع�شهم 

لبع�ص ولو طال الزمـــان وتباعد املكان 

قـــال تعاىل: {والذين جاءوا من بعدهم 

يقولون ربنا اغفر لنـــا ولإخواننا الذين 

�شبقونا بالإميان ول جتعل يف قلوبنا غال 

للذيـــن اآمنوا ربنا اإنـــك رءوف رحيم}، 

قـــال ال�شيخ ابن �شعـــدي: “وهذا دعاء 

�شامل جلميع املوؤمنـــني؛ من ال�شابقني؛ 

من ال�شحابة ومن قبلهم، ومن بعدهم، 

وهـــذا من ف�شائل الإميـــان اأن املوؤمنني 

ينتفـــع بع�شهم ببع�ـــص، ويدعو بع�شهم 

لبع�ـــص، ب�شبـــب امل�شاركـــة يف الإميـــان 

املقت�شي لعقد الأخوة بني املوؤمنني التي 

مـــن فروعها اأن يدعـــو بع�شهم لبع�ص، 

واأن يحب بع�شهم بع�شا”.

واأمـــا يف الآخرة، فـــاإن الأخوة الإميانية 

ت�شتمر و�شائجهـــا، وتدوم فوائدها كما 

ءُ يَْوَمِئـــٍذ بَْع�ُشُهْم  ِخالَّ
َ
قال تعـــاىل: {اْلأ

لَبْع�ص َعُدوٌّ اإِلَّ امْلتَِّقنَي}، قال ابن كثري: 

ْي ُكّل �َشَداَقـــة َو�َشَحابَـــة ِلَغـــرْيِ اهلل 
َ
“اأ

َفاإِنََّها تَنَْقِلب يَـــْوم الْقَياَمة َعَداَوة اإِلَّ َما 

ِ َعزَّ َوَجلَّ َفاإِنَُّه َداِئم ِبَدَواِمِه”.
َّ

َكاَن هلِل

وال�شحبـــة  اهلل  يف  الأخـــوة  ولأهميـــة 

ال�شاحلة حثنـــا النبي ] على �شحبة 

الأخيـــار ومالزمـــة الأبرار فقـــال: “ل 

المصاحب الصالـح 
مثل بائع المسك أما 
غير الصالـح فمثل 

الحــداد
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ت�شاحب اإل موؤمنا، ول ياأكل طعامك اإل 

تقي”، قال ال�شيخ ابن باز كالما نفي�شا 

يف �شرح هذا احلديث فقال رحمه اهلل: 

“الذي نفهمه مـــن  هذا احلديث، واهلل 
اأعلم، اأن النبي ] ي�شع للم�شلم منهجاً 

ينطلـــق عليه يف حياتـــه، اأن ل ي�شاحب 

اإل موؤمنـــاً ول ياأكل طعامه اإل تقي، ول 

يعنـــي احلديث اأنه ل يجـــوز للم�شلم اأن 

يُطعم غري املوؤمن ال�شالح، واإمنا يق�شد 

احلديـــث اأنه ينبغي له اأن ل يخالط اإل 

موؤمنـــاً، واأن ل يـــاأكل طعامـــه اإل تقي، 

فاملخالطة وامل�شاحبة وامل�شادقة �شيء، 

واأن يُطعـــم مبنا�شبة ما كافراً اأو فا�شقاً 

�شـــيء اآخر، فهـــذا يجوز، ولكـــن ينبغي 

األ يكـــون ذلـــك منهج حياتـــه، ذلك لأن 

امل�شاحـــب ال�شالح كمثـــل بائع امل�شك، 

اإما اأن يحذيك اأي: يعطيك جماناً، واإما 

اأن ت�شرتي منه، واإما اأن ت�شم منه رائحة 

طيبة، ومثل جلي�ص ال�شوء كمثل احلداد، 

اإما اأن يحـــرق ثيابك، واإما اأن ت�شم منه 

رائحة كريهة، لذلك فـــال يجوز للم�شلم 

اأن يخالط اإل ال�شاحلني، هذا هو املق�شود 

من قوله عليه ال�شـــالم يف احلديث ال�شابق 

امل�شـــوؤول عنه: “ل ت�شاحـــب اإل موؤمناً، ول 

ياأكل طعامك اإل تقي”.

والنبـــي ] ي�شـــور اللحمـــة الإميانية 

بقولـــه: “املوؤمن للموؤمـــن كالبنيان ي�شد 
بع�شه بع�شا” و�شبك بني اأ�شابعه )متفق 

عليـــه(، قال النووي يف فوائد احلديث: 

“تعظيم حقـــوق امل�شلمني بع�شهم على 
بع�ص، وحثهم على الرتاحم، واملالطفة، 

والتعا�شد يف غري اإثم ول مكروه”.

وقد تكاثـــرت اأقـــوال ال�شلف يف احلث 

على �شحبة الإخوة العقالء النا�شحني، 

فقـــال عمر: “عليـــك باإخـــوان ال�شدق 

فع�ص يف اأكنافهم، فاإنهم زين يف الرخاء، 

وعدة يف البالء”، وقـــال بالل بن �شعد 

بـــن متيـــم: “اأخ لك كلما لقيـــك ذكـّرك 

بحظـــك من اهلل، خري لـــك من اأخ كلما 

لقيك و�شع يف  كفك دينارا”.

قال الراغب الأ�شفهاين: “ال�شديق حمتاج 

اإليـــه يف كل حـــال؛ اإمـــا عنـــد �شـــوء احلال 

فيعينونه، واإما عند ح�شن احلال فليوؤان�شوه 

ولي�شع معروفه عندهم، ومن ظن اأنه ميكن 

ال�شتغنـــاء عن �شديق فمغرور، ومن ظن اأن 

وجوده �شهل فمعتوه”.

وقال اأبوحامت الب�شتي: “العاقل ل يواخي اإل 

ذا ف�شـــل يف الراأي والدين والعلم والأخالق 

احل�شنـــة، ذا عقل ن�شاأ مـــع ال�شاحلني، لأن 

�شحبة بليد ن�شاأ مع العقالء خري من �شحبة 

لبيب ن�شاأ مع اجلهال”.

ويبـــني ابـــن القيم اأنواع اللقـــاء بالإخوة 

“الجتمـــاع  فيقـــول:  منهـــا  كل  واآثـــار 

بالإخوان ق�شمان:

اأحدهمـــا: اجتمـــاع علـــى موؤان�شة طبع 

و�شغل وقـــت، فهذا م�شرتـــه اأرجح من 

منفعته، واأقل ما فيـــه اأنه يف�شد القلب 

وي�شيع الوقت.

الثـــاين: الجتمـــاع بهـــم علـــى التعاون 

على اأ�شباب النجـــاة، والتوا�شي باحلق 

وال�شـــرب، فهذا اأعظم الغنيمة واأنفعها، 

ولكن فيه ثالث اآفات:

اإحداهـــا: تّزين بع�شهم لبع�ص، الثانية: 

الـــكالم واملخالطـــة اأكرث مـــن احلاجة، 

الثالثـــة: اأن ي�شـــري ذلك �شهـــوة وعادة 

ينقطع بها عن املق�شود.

وباجلملـــة، فالجتمـــاع واخللطة لقاح؛ 

اإما للنف�ص الأمارة، واإما للقلب والنف�ص 

مـــن  امل�شتفـــادة  والنتيجـــة  املطمئنـــة، 

اللقاح، فمن طاب لقاحه طابت ثمرته، 

وهكذا الأرواح الطيبة لقاحها من امللك، 

واخلبيثـــة لقاحها مـــن ال�شيطان، وقد 

جعـــل اهلل �شبحانـــه بحكمتـــه الطيبات 

للطيبـــني والطيبني للطيبـــات، وعك�ص 

ذلك”.

فكمـــا يحر�ـــص الإن�شـــان علـــى رفقـــة 

العقـــالء النا�شحـــني يف �شفـــر الدنيا، 

فليحر�ص على �شحبة الإخوة ال�شاحلني 

ال�شادقني ل�شفر الآخرة، وح�شن اأولئك 

رفيقا، وباهلل التوفيق. 



تنصير منظم 
يخرج مليوني إندونيسي 

من اإلسالم سنويا
يعت�صر قلب �ملو�طنة �لإندوني�صية عزيزة حممد، �أمَلان: �أمل خروج �أعد�د كبرية من مو�طنيها عن 

ملة �لإ�صالم ليدخلو� يف �لن�صر�نية، و�أمل �ل�صورة �لتي يقدمها �صياح عرب م�صلمون عن دينهم 

عندما ي�صيحـــــــون يف بلدها. فاإندوني�صيا �لتي تعترب �أكرب بلد �إ�صالمي يف �لعامل )230 مليونا(، 

ت�صـــــــكل هدفـــــــًا لالإر�صاليات �مل�صيحية �لتـــــــي تعمل ليل نهار على تن�صـــــــري �لنا�س هناك حتى غد� 

�لأمر ظاهرة تقلق مو�طنني وموؤ�ص�صات �إ�صالمية.
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اإل اإنهـــم علـــى الرغم مـــن هذا القلق، ل تزيـــد جهودهم عن 

موؤمتـــر يو�شي بحملة اإعالمية، اأو يطلقون حملة على مواقع 

التوا�شل الجتماعي لينقذوا �شخ�شاً من الغرق يف ال�شرك.

وعلـــى الرغم من اأن زائر جاكرتا يرى امل�شاجد متالأ الأرجاء 

والأذان ي�شـــدح مـــن ماآذنهـــا خم�ص مرات يف اليـــوم والليلة، 

فاإنـــه ي�شعب عليه اأن يحدد الهويـــة الإ�شالمية للنا�ص الذين 

اكت�شبـــوا عادات ل متت اإىل الإ�شـــالم ب�شلة، اإن كان لناحية 

لبا�شهم اأو هيئتهم اأو حتى ت�شرفاتهم، وعندما يحاول الزائر 

التعمـــق يف تفا�شيل حيـــاة الإندوني�شيني تاأتيه ال�شدمة على 

ل�شـــان عزيزة: نحـــو مليوين م�شلـــم وم�شلمـــة يف اإندوني�شيا 

يعتنقون امل�شيحيـــة �شنوياً، نتيجة لالأو�شاع الجتماعية التي 

يعي�شونها، على حد قولها.

أسبـاب وفئـات:

تف�شـــل عزيـــزة اأحمد، وهـــي م�شوؤولـــة عن ال�شيـــاح العرب 

وامل�شلمني يف �شركة بجاكرتا، الفئات املتن�شرة كالآتي:

ـــــــى: معظمهـــا من فتيـــات يخرجن من قراهـــن الفقرية  �لأولــ

للعمـــل يف املناطـــق ال�شياحية، فيتعّرفن علـــى �شّبان من دول 

اأوروبية، ثم يغرين دينهن ليتمكّن من الرتباط والزواج بهم.

ـــــــة: اأ�شخا�ـــص يبحثون عن احلرية بعيـــداً عن الأحكام  �لثانيــ

ال�شرعيـــة، يف ظل عدم وجود قوانني اأو اأنظمة متنع املواطن 

الإندوني�شـــي مـــن تغيـــري دينـــه، فالدولة ل تتدخـــل يف ذلك 

مطلقاً، وكذلك الأمهات والآباء ل يتدخلون يف هذا الأمر.

�لثالثــة: اأ�شخا�ص وهـــم قلة، يلتقون ب�شّياح قادمني من دول 

اإ�شالمية، فيفاجوؤون ب�شلوكيات بع�شهم وجتاوزاتهم للتعاليم 

ال�شرعيـــة خالفا لالنطباع ال�شائد هنـــا باأن العرب م�شلمون 

ملتزمـــون بدينهـــم، ول يرتكبـــون الفواح�ـــص، واأنهـــم قـــدوة 

لالإندوني�شيـــني، وبالتـــايل يكون لذلك رد فعـــل معاك�ص لدى 

من يلتقي بهم من الإندوني�شيني فيتحول اإىل التن�شر. وتعزو 

عزيزة تنامي تلك الظاهرة اإىل �شببني رئي�شيني هما:

 1 - اأو�شـــاع اقت�شادية �شعبـــة يف ظل كثافة �شكانية كبرية، 

تدفع بفتيات اإىل الزواج من م�شيحيني اأثرياء.

 2 - حركـــة تن�شـــري منظمة تنفذهـــا اإر�شاليات م�شيحية، ل 

تقابـــل بجهود مماثلة من املنظمات الإ�شالمية الر�شمية. واإذ 

ت�شـــري عزيزة اإىل اأن حركة التن�شري حت�شل بن�شبة كبرية يف 

اجلزر ال�شياحية بعك�ـــص جاكرتا، تلفت اإىل اأن هناك اأفرادا 

من ديانات اأخرى يعتنقون الإ�شالم بغر�ص الزواج من فتيات 

م�شلمات بعد عالقات عاطفية، اإل اأنهم قليلون جداً.

اأمــل باقــازي

حركة التنصير في اندونيسيا 
منظمة وال تقابلها جهود مماثلة 

من المنظمات اإلسالمية
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8 دعــاة للمواجهــة
وما حتدثت عنه عزيزة، توؤكده “رابطة 

العـــامل الإ�شالمـــي” يف بحـــث ح�شلت 

“مكة” على ن�شخة منه، باأن اإندوني�شيا 
كانت، ولتزال، تواجه ن�شاطاً تن�شريياً 

وا�شعـــاً عن طريـــق التعليـــم، واملجالني 

ال�شحي والجتماعي، بهدف ا�شتقطاب 

اأكـــرب قـــدر ممكـــن مـــن امل�شلمـــني اإىل 

اعتناق امل�شيحية.

وجتيـــب “اإدارة الدعـــوة” يف الرابطة، 

علـــى �شـــوؤال عـــن خططهـــا للت�شـــدي 

للتن�شـــري بـــاأن عـــدد الدعـــاة التابعني 

يتجـــاوز  ل  اإندوني�شيـــا  يف  للرابطـــة 

الثمانيـــة، يرتكـــز عملهـــم علـــى عقـــد 

دورات تدريبية م�شتمرة ت�شتهدف اأئمة 

امل�شاجد والدعاة الإندوني�شيني.

ويوؤكـــد ع�شـــو يف اللجنـــة الإعالميـــة 

لالإعـــالم  الثالـــث  العاملـــي  باملوؤمتـــر 

الإ�شالمي الـــذي عقد يف جاكرتا العام 

املا�شـــي، اأن اأحـــد لقاءاتـــه مـــع طالب 

وطالبـــات جامعة ال�شريـــف هداية اهلل 

يف اإندوني�شيـــا، اأثبـــت وجود م�شكلة يف 

عقائد ال�شباب وال�شابات.

وقال الع�شو الذي ف�ّشل عدم ذكر ا�شمه 

لـ”مكـــة”: تعـــاين اإندوني�شيـــا من وطاأة 

الواقع الثقـــايف والجتماعي التي توؤثر 

كثرياً يف فئـــة ال�شباب امل�شلمني هناك، 

عدا عن اأن كثرياً منهم م�شلمون بال�شم 

فقـــط، وبالـــكاد ميكننا التفريـــق بينهم 

وبني اأ�شحـــاب الديانات الأخرى بحكم 

ت�شابه ت�شرفاتهم ومنط حياتهم،

ولفـــت اإىل اأن بع�ص املناطق الإندوني�شية 

التـــي ت�شهـــد غالبيـــة �شـــكان مـــن غـــري 

امل�شلمـــني، تكـــون �شيطرة غـــري امل�شلمني 

قوية علـــى امل�شلمني، وبالتايل ل ت�شاهي 

ال�شخمـــة  التن�شـــري  حـــركات  اجلهـــود 

هنـــاك، ل�شيمـــا اأن العمـــل التن�شـــريي 

مدعوم باإمكانات وخطط وا�شرتاتيجيات 

وميزانيات، ولكنه ا�شتدرك قائال: “يتمتع 

الإ�شـــالم بطبيعـــة ذاتيـــة يف النت�شـــار، 

وباعتبار اأنه دين مقنع تلقائياً فاإن مكانته 

يف الدول الطرفية لتـــزال موجودة حتى 

الآن و�شت�شتمـــر يف املحافظة على نف�شها 

اأي�شاً”.

العامليـــة  الإ�شالميـــة  الهيئـــة  وكانـــت 

لالإعـــالم نظمـــت بالتعـــاون مـــع وزارة 

ال�شـــوؤون الدينيـــة الإندوني�شية املوؤمتر 

العاملـــي الثالث لالإعـــالم الإ�شالمي يف 

جاكرتا، وذلك قبل نحو �شهرين، والذي 

خرج بتو�شيات عديدة مفادها �شرورة 

تكثيـــف املـــواد الإ�شالميـــة يف الو�شائل 

الإعالمية الإندوني�شية ملواجهة حمالت 

التن�شري.

لومبوك وبالي
وهـــذا الأمـــر يتلم�شه زائـــر اإندوني�شيا 

ب�شهولـــة، اإذ يجـــد اأن الأن�شطة الدينية 

ل تتعـــدى اأ�شوار امل�شاجد. اأما خارجها 

فاحليـــاة خمتلفـــة متامـــاً، رمبـــا لأنها 

بلـــد ي�شم اأديانـــا وطوائف متنوعة مما 

يوحـــي بـــاأن ال�شعـــب بـــات ين�شلـــخ من 

هويتـــه الإ�شالمية تدريجيـــاً. والالفت 

اأن جهـــود “بعثة الرحمة” غري وا�شحة 

يف اإندوني�شيـــا، رمبـــا ب�شبـــب الكثافـــة 

ال�شا�شعـــة،  امل�شاحـــات  اأو  ال�شكانيـــة 

ف�شـــاًل عن خلـــو القنـــوات التلفزيونية 

الإندوني�شية من معامل الدين الإ�شالمي 

اأو اأي اإعالنات لأن�شطة تلك املجموعة، 

واإن كانـــت بع�ـــص الفنـــادق تربمج قناة 

القـــراآن الكـــرمي ال�شعودية بني القنوات 

الف�شائيـــة املوجـــودة لديهـــا حتت ا�شم 

“قناة احلج”

وي�شتثنـــى من ذلك جزيرة لومبوك ذات 

الــــ 1200 م�شجد -يعني ا�شمها باللغة 

العمـل التنصيري باندونيسا مدعوم 
بإمكانيـات وخطـط واستراتيجيات 

وميزانيات
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والتـــي  “ال�شتقامـــة”-  الإندوني�شيـــة 

ي�شـــكل امل�شلمون فيها ما ن�شبته 80 % 

من اإجمايل �شكانها،

وعلى الرغم من اأنها مليئة بال�شتثمارات 

الأجنبية من فرن�شا واأ�شرتاليا وهولندا، 

فاإنهـــا لتـــزال حتافـــظ علـــى هويتهـــا 

الإ�شالمية حتى الآن، حتى اإن كثريا من 

الإندوني�شيني ي�شفونهـــا باأنها الن�شخة 

الإ�شالميـــة من جزيرة بايل التي يعتنق 

معظـــم �شكانهـــا الديانـــة الهندو�شيـــة، 

وللفقر يف اإندوني�شيـــا حكايات اأخرى، 

فالعوائـــل املعدمـــة ل تـــرتدد مطلقاً يف 

تقـــدمي اأي �شيء لل�شياح مقابل املال، اإذ 

يفاجاأ ال�شائح مثاًل يف منطقة بون�شاك، 

بعر�ـــص ال�شائقـــني عليه مـــا لذ وطاب 

مقابـــل املال، اأو عائـــالت تعر�ص بناتها 

للزواج من �شيـــاح عرب حتى واإن كانوا 

طاعنني يف ال�شن، فقط من اأجل ك�شب 

املال، الأمر الذي جعل من هذه املنطقة 

مكانـــا جلـــذب ال�شبـــاب العـــرب كونها 

تتمتع بقدر كبري من احلرية.

أنقذوا مريم
انت�شـــرت قبـــل اأيـــام مبـــادرة �شبابيـــة 

اإندوني�شية بعنوان “اأنقذوا مرمي”، وهي 

عبـــارة عن مقطع فيديو مت تداوله عرب 

مواقع التوا�شـــل الجتماعي، ويتحدث 

عـــن فتـــاة اإندوني�شية ا�شمهـــا “مرمي” 

م�شتهدفـــة من قبل جماعات تن�شريية، 

واأو�شكت على ترك الإ�شالم

وتو�شح تلك املبـــادرة التي خ�ش�ص لها 

موقـــع اإلكـــرتوين باللغـــة الإجنليزيـــة، 

اأن حمدوديـــة الو�شـــول اإىل الإ�شـــالم 

احلقيقـــي يف اإندوني�شيـــا متنـــح اأفراد 

البعثات التب�شريية فر�شة القيام بعملهم 

عن طريق القنوات الف�شائية واخلطوط 

الهاتفيـــة التي تقدم ا�شت�شارات �شبابية 

اجتماعيـــة، ف�شـــال عـــن تقربهـــم مـــن 

الإ�شـــالم با�شتخـــدام األفـــاظ امل�شلمني 

كال�شالة والعبادة ولفظ اجلاللة وغري 

ذلك.

وتلك احلملة التي تبعث ر�شائلها اأي�شاً 

على تطبيقات الهواتف الذكية كالوات�ص 

اآب، اأطلقتهـــا جمموعة �شبابية و�شمتها 

“بعثـــة الرحمة”، وتهـــدف اإىل مكافحة 
التن�شري يف اإندوني�شيا منذ 2012

والنا�شطـــون هم م�شلمون من دول تبعد 

عن مركـــز العامل الإ�شالمـــي كماليزيا 

وباك�شتـــان واإندوني�شيا، وكذلك اأقليات 

وهدفهـــم  اأوروبيـــة،  دول  يف  م�شلمـــة 

املحافظة على هوية الإ�شالم.

موقعهـــم  يف  النا�شطـــون  وي�شتعر�ـــص 

الإلكـــرتوين بلغـــات عـــدة، اأن�شطتهـــم 

واأهدافهـــم وروؤيتهـــم ور�شالتهم، والتي 

امل�شلمـــني  احتياجـــات  �شـــد  تت�شمـــن 

الفقـــراء يف الـــدول الطرفية، مع تقوية 

الوازع الدينـــي لديهم، وذلك من خالل 

ال�شتعانـــة مبقاطع حما�شـــرات لدعاة 

ورجـــال ديـــن معروفـــني علـــى م�شتوى 

الدول الإ�شالمية.

حتقيـــــق



181 مليار دوالر ميزانية سنوية 
للتنصير

ن�شـــرت رابطـــة العـــامل الإ�شالمـــي يف 

بحثها عـــن التن�شري، اإح�شـــاءات تبنّي 

حجـــم الدعم الذي ت�شهـــده املوؤ�ش�شات 

التن�شريية وجاء كالتايل:

• 164 مليار دولر ميزانية التن�شري يف 
العامل خالل 1992

• قفزت تلك امليزانية خالل عامني اإىل 
181 مليـــار دولر، وذلـــك مبعدل زيادة 

�شنوية بلغت 17 مليارا.

• يبلـــغ عدد الن�شـــارى يف العامل مليارا 
و721 مليونا.

• 4  اآلف و580 منظمـــة تن�شريية يف 
العامل.

األفـــا و700 منظمـــة تعمـــل يف   20  •
جمالت اخلدمة.

• 3 اآلف و880 منظمة تبعث من�ّشرين 
متخ�ش�شني.

• يزيد عـــدد املعاهـــد التن�شريية على 
98 األفا و720 معهدا.

• يبلغ عـــدد املن�ّشرين املتفرغني للعمل 

خارج اإطار املجتمع الن�شراين اأكرث من 

273 األفا و170 من�ّشرا.

• الكتـــب املوؤلفـــة لأغرا�ـــص التن�شـــري 
تزيـــد عن 22 األفـــا و100 كتاب بلغات 

ولهجات متعددة.

• الن�شرات واملجالت الدورية املنتظمة 
تبلـــغ األفـــني و270 ن�شرة وجملـــة توّزع 

منها ماليني الن�شخ بلغات خمتلفة.

الإذاعـــات  حمطـــات  عـــدد  يزيـــد   •
التن�شريية عن األـــف و900 اإذاعة تبث 

اإىل اأكرث من 100 دولة بلغاتها.

• و�شل جممـــوع التربعات التي ح�شل 
عليها املن�ّشرون لعـــام واحد 151 األف 

مليار دولر اأمريكي.

أسباب التنصير في إندونيسيا:

• حتقيق احلّرية يف احلياة الجتماعية 
بعيدا عن الأحكام ال�شرعية.

• �شعف اللتزام نتيجة بعد اإندوني�شيا 
عن مركز دول العامل الإ�شالمي.

• غياب الأنظمـــة احلكومية التي متنع 
املواطن من تغيري دينه.

• عدم تدخل احلكومـــــة يف الأديــــان.

• نـــزوح فتيـــات القـــرى اإىل املناطـــق 
ال�شياحيـــــــــــــة واختالطهـــن بال�شّيـــاح 

الغربيني.

تربـــط  التـــي  العاطفيـــة  العالقـــات   •
الأوروبيـــني  وال�شّبـــان  الإندوني�شيـــات 

ورغبتهـــن يف الرتبـــاط بهـــم هربا من 

فقر اأ�شرهن.

• ال�شلوكيـــات اخلاطئـــة والتجـــاوزات 
ال�شرعيـــة التـــي ت�شـــدر مـــن ال�شّيـــاح 

العرب وامل�شلمني يف اإندوني�شيا، في�شك 

الإ�شـــالم  �شحـــة  يف  الإندوني�شيـــون 

ويف�ّشلـــون امل�شيحيـــة لإباحتها كل تلك 

التجاوزات.

• �شعف اجلهود املبذولة من املنظمات 
الإ�شالميـــة مقارنـــة بن�شـــاط التن�شري 

املدعـــوم ماليـــا، والذي ي�شـــري بخطط 

وا�شرتاتيجيات منظمة.

• تاأثـــري الواقـــع الثقـــايف والجتماعي 
املنفتـــح على فئـــة ال�شبـــاب مقابل قلة 

الوعي الديني لديهم. 
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مرور البرق ورجوعه 

معجزة نبوية

كان النبـــي الأعظـــم ] جال�شـــاً مـــع 

اأ�شحابـــه ذات يـــوم، واأراد اأن يحدثهـــم 

عن يوم القيامة، وعن موقف خطري يف 

ذلك اليوم، وهـــو املرور على ال�شراط، 

ال�شـــالة  عليـــه  امل�شطفـــى  فحّدثهـــم 

وال�شـــالم عن هذا الأمـــر وقال لهم: اإن 

كل اإن�شـــان �شيمـــّر على هـــذا ال�شراط 

ح�شـــب عمله، فاأكرثهم اإمياناً اأ�شرعهم 

د لهم النبي  مروراً على ال�شـــراط، فعدَّ

] اأ�شخا�شـــاً ميـــرون ب�شرعـــة الربق، 
واآخرين ميرون ب�شرعة الريح واأ�شخا�ص 

ي�شـــريون على ال�شراط ب�شرعة اخليل، 

حتـــى جِنَد اأنا�شـــاً ل ي�شتطيعون ال�شري 

فيزحفون زحفاً، قال ]: "فيمّر اأولكم 

كالربق"، ومن بني الذين كانوا ي�شتمعون 

لهـــذا احلديث �شيدنـــا اأبوهريرة ر�شي 

اهلل عنه وهو راوي هذا احلديث، وهذا 

احلديـــث رواه الإمام م�شلـــم، ا�شتغرب 

�شيدنـــا اأبوهريرة من قـــول النبي عليه 

ال�شـــالة وال�شالم "فيمّر اأولكم كالربق" 

فقـــال: باأبـــي اأنت واأمـــي اأي �شيء كمّر 

الربق؟ فقـــال عليه ال�شـــالة وال�شالم: 

"اأمل تـــروا اإىل الربق كيـــف ميّر ويرجع 
يف طرفة عني".

ن�شتطيـــع اأن ن�شتنتـــج من هذا احلديث 

اأن النبـــي عليـــه ال�شـــالة وال�شـــالم قد 

حّدثنـــا عـــن اآليـــة حـــدوث الـــربق واأن 

هنالك مـــروراً ورجوعاً لهذا الربق، مع 

العلـــم اأننا اإذا نظرنـــا اإىل �شعاع الربق 

ل نرى اأي مـــرور اأو رجوع، ولكن النبي 

عليه ال�شالة وال�شالم حدثنا عن ذلك. 

وال�شـــوؤال: مـــاذا ك�شف العلمـــاء حديثاً 

حول هـــذه الظاهـــرة الكونيـــة املخيفة 

واجلميلة؟

قبل اآلف ال�شنني، كان النا�ص يعتقدون 

اأن اأي ظاهـــرة خميفـــة اإمنـــا هنالـــك 

اإلـــه وراء هـــذه الظاهـــرة يتحكـــم بها، 

فالإغريق كانـــوا يعتقدون اأن الربق هو 

�شـــالح لالإله زيو�ص ي�شمونـــه اإله الربق 

اأو �شانـــع الـــربق )علـــى زعمهـــم( هذا 

الإلـــه زيو�ـــص ي�شورونه وكاأنـــه مي�شك 

بع�شـــاً ي�شعـــق بها من يع�شـــي اأوامره، 

وهكـــذا كانـــت الأ�شاطـــري واخلرافات 

منت�شرة ب�شكل كبـــري، ولكن النبي عليه 

ال�شـــالة وال�شـــالم مل يتنـــاول �شيئاً من 

هذه الأ�شاطري بل �شحح لنا املعتقدات 

وهذا ما �شرناه روؤية يقينية.

عندما حاول العلماء معرفة اأ�شرار هذه 

الظاهـــرة اأر�شلوا املختـــربات املوجودة 

داخـــل مناطيـــد وا�شتخدمـــوا الأقمـــار 

ال�شطناعيـــة وا�شتخدموا كل التقنيات 
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املتاحـــة اأمامهـــم ملعرفة اأ�شـــرار الربق، 

وبعـــد اأكـــرث من مئة �شنة مـــن الأبحاث 

وجدوا اأن الـــربق ل يحدث فجاأة، اإمنا 

علـــى مراحل متعددة، وقامـــوا بتف�شري 

هـــذه الظاهـــرة كمـــا يلي، فالـــربق هو 

حتـــدث  ل  ولكـــن  كهربائيـــة،  �شـــرارة 

فجـــاأة اإمنـــا ينـــزل �شعـــاع مـــن الغيمة، 

الغيمـــة التي تكـــون م�شحونة بالكهرباء 

ال�شالبـــة يف اأ�شفلها ينـــزل هذا ال�شعاع 

من الإلكرتونات ال�شالبة باجتاه الأر�ص 

وعندمـــا يقرتب مـــن الأر�ـــص والأر�ص 

تكـــون م�شحونـــة �شحنـــة موجبـــة، اأي 

معاك�شـــة يحدث ت�شـــادم واحتكاك بني 

هذه ال�شحنات ثم يرجع ال�شعاع باجتاه 

الغيمـــة اأي اأن هنالـــك مـــروراً ورجوعاً 

لل�شعـــاع.. واإن اأّي وم�شة برق ل حتدث 

اإل اإذا نـــزل ال�شعاع ثـــم عاد ورجع اإىل 

الغيمة، ون�شاهـــد عندها وم�شة الربق 

التـــي ن�شميهـــا وم�شة الـــربق اأو �شربة 

الربق.

اإن هـــذا احلديـــث ال�شريـــف اأخرب عن 

هـــذه الظاهرة بدقـــة كاملة عندما قال 

عليـــه ال�شالة وال�شـــالم: “اأمل تروا اإىل 

الربق كيف مير ويرجع يف طرفة عني” 

والغريب اأن ما يقوله علماء وكالة نا�شا 

يطابـــق متامـــاً هذا احلديـــث، يعني ما 

وجـــده العلماء يقينـــاً يتطابق مئة باملئة 

مع هذا احلديث، حتى اإنهم ي�شتخدمون 

التعبـــري النبوي ذاتـــه، فالنبي ] قال: 

“اأمل تـــروا اإىل الـــربق كيف مير ويرجع 
يف طرفـــة عـــني”؟ وعلماء وكالـــة نا�شا 

ي�شفـــون هـــذه الظاهرة علـــى موقعهم 

على الإنرتنـــت ويقولون: اإن هذا الربق 

يحدث يف طرفة عني.

اإن الإن�شـــان ليعجب من هـــذا التطابق 

بـــني مـــا قالـــه النبـــي عليـــه ال�شـــالة 

وال�شالم وبني ما يك�شفه العلماء اليوم، 

فالنبي يقول: “اأمل تروا اإىل الربق كيف 

مير ويرجـــع يف طرفة عـــني” والعلماء 

الـــالزم لوم�شـــة  الزمـــن  اإن  يقولـــون: 

الـــربق هو ذاتـــه الزمن الـــالزم لطرفة 

العني، اإن هـــذا يدعونا لأن نزداد يقيناً 

ب�شدق هذا النبـــي الأمي عليه ال�شالة 

وال�شـــالم، وهو الذي قال اهلل يف حقه: 

لَّ َوْحٌي  {َوَمـــا يَنِْطُق َعْن الَْهَوى اإِْن ُهَو اإِ

يُوَحى}»النجم: 4-3«.

هذه احلقائق العلمية هي حقائق يقينية 

ل�شـــك فيهـــا، فالعلمـــاء �شـــوروا هذه 

الظاهـــرة )ظاهـــرة الـــربق( با�شتخدام 

الأقمـــار ال�شطناعيـــة، ومـــن الأ�شياء 

املذهلـــة اأنهـــم وجدوا اأنـــه يف كل ثانية 

هنالك اأكرث مـــن مائة وم�شة برق على 

�شطـــح الكرة الأر�شيـــة، يعني لو نظرنا 

حلظـــة  اأي  يف  الأر�شيـــة  الكـــرة  اإىل 

ثانيـــة  كل  اأن هنالـــك يف  ف�شنالحـــظ 

100 وم�شـــة برق، ويف كل يوم اأكرث من 
8.000.000 �شربـــة برق يف كل يوم، 
فتاأملوا كم يحدث من هذا الربق خالل 

عام اأو خالل �شنوات. ويقول العلماء اإن 

هذا الربق هو نعمة من نعم اهلل تعاىل، 

فهو يعمل مثل �شمام اأمان لأن الغالف 

اجلوي لالأر�ص فيه كهرباء ب�شكل دائم، 

وهـــذه النفراغات مـــن وم�شات الربق 

و�شربات الربق والتي حتدث با�شتمرار 

هي اأ�شبـــه باإعادة تن�شيـــق الكهرباء يف 

الغالف اجلوي.

لقد اأعطانا هذا احلديث ملحة اإعجازية 

مبهرة يف قوله: “يف طرفة عني” وهذا 

ما دفعني لتاأّمل هـــذه العبارة. ومبا اأن 

النبـــي عليه ال�شـــالة وال�شالم ل ينطق 

عن الهوى وكل كلمة نطق بها هي وحٌي 

مـــن عنـــد اهلل تبارك وتعـــاىل، فعندما 

يقـــول ويوؤكد اأن هذا الربق وهذا املرور 

والرجـــوع يحدث يف طرفـــة عني فهذا 

كالم حـــّق، وهذا مـــا دفعني لتاأمل هذا 

احلديث فت�شاءلت: ما هو الزمن الالزم 

لوم�شة الربق؟

بعد درا�شـــة معمقة يف اأحدث الأبحاث 

العلمية حول هـــذه الظاهرة وجدت اأن 

العلمـــاء جميعاً يتفقـــون على اأن الزمن 

الالزم لوم�شة الـــربق الواحدة و�شطياً 

يقـــّدر بع�شـــرات امليلـــي ثانيـــة، وامليلي 

ثانيـــة هي جزء من الألف مـــن الثانية، 

وعندمـــا نقول ع�شـــرات امليلـــي ثانية، 

يعنـــي ع�شرات الأجزاء مـــن الألف من 

الثانيـــة، يعني قد يكـــون ع�شرين ميلي 

ثانية، وقد يكون ثالثني اأو اأربعني حتى 

املائة تقريباً.

وعندما بحثت عن الزمن الالزم لطرفة 

العـــني وجـــدت علمـــاء النف�ـــص وعلماء 

الفيزيـــاء يوؤكـــدون اأن الزمـــن الـــالزم 

لطرفـــة العـــني يقـــّدر اأي�شـــاً: ب�شعرات 

امليلـــي ثانية، فقد يكـــون ع�شرين ميلي 

ثانيـــة، اأو ثالثـــني، اأو اأربعـــني وهكـــذا 

لالإن�شـــان،  النف�شيـــة  احلالـــة  ح�شـــب 

وح�شب العمر، وح�شب احلالة ال�شحية 

له، يختلف من اإن�شان لآخر، ولكن هذا 

الزمن يقّدر بع�شرات الأجزاء من امليلي 

ثانية.

تاأملـــوا هـــذا التطابـــق الكامـــل بني ما 

جـــاء به النبـــي عليه ال�شـــالة وال�شالم 

وبني ما يـــراه العلماء اليوم روؤية يقينية 

تامـــة، ورمبا من اأهم الإ�شارات يف هذه 

الظاهـــرة اإ�شـــارة النبي عليـــه ال�شالة 

وال�شـــالم اإىل وجـــود �شرعة للـــربق اأو 

�شرعة لل�شوء وهذه ال�شرعة مل تكت�شف 

اإل يف القرن الع�شرين، فمن الذي اأخرب 

هـــذا النبي عليه ال�شالة وال�شالم بهذه 

احلقائق الغزيرة فجمعها لنا يف كلمات 

قليلـــة ولكنها يف قمة البالغة والتعبري. 

واأمام هذه الآيات املبهرة ل اأملك اإل اأن 

ْمُد  اأقول �شبحان اهلل القائل: {َوُقْل احْلَ

يُكْم اآيَاِتـــِه َفتَْعِرُفونََها َوَما َربَُّك  هلِلِ �َشرُيِ

ا تَْعَملُوَن}»النمل: 93«.  ِبَغاِفٍل َعمَّ

البــرق نعمــة من 
نعم الله تعالى 

حيث يقوم بإعادة 
تنسيق الكهرباء 
في الغالف الجوي
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اأخـــريا  الدينـــي  الإعـــالم  اإدارة  اأنتجـــت 

فال�شات تلفزيونية جديدة بعنوان »اأهال« 

والتـــي تربز ماآثر �شمو الأمري يحفظه اهلل 

يف الداخل واخلارج، لفتة اإىل اأن الكلمات 

لل�شاعر الكبري عبدالر�شيد را�شد.

واأو�شحـــت اأن اإنتـــاج الفال�شـــات يف هذه 

الفـــرتة ياأتـــي مواكبـــة لالأعيـــاد الوطنية، 

ة الوزارة الرامية 
وات�شاقا مع ا�شرتاتيجيـــ

اإىل تعزيـــز قيـــم الولء والنتمـــاء لكويتنا 

لـــروح  واإذكاء  واأر�شـــا(  )اأمـــريا  الأبيـــة 

احلـــب واللحمة الوطنيـــة، ل�شيما يف ظل 

ال�شطرابـــات التـــي ت�شهدهـــا ال�شاحـــة 

العربية.

وبينـــت اأن الإنتـــاج اجلديـــد )اأهال( يبث 

حاليا عـــرب الف�شائيـــات العربية متطرقا 

اإىل بع�شها وذكر منها »التلفزيون الكويتي 

-القنـــاة الأوىل- والف�شائيـــة الكويتيـــة«، 

وقنـــوات اإثراء – العربـــي – الكويت بل�ص 

- الراي – الوطن – ال�شاهد - العدالة – 

.”Q8 – البوادي – ال�شباح – اليوم

يذكـــر اأن ال�شاعر عبدالر�شيـــد اأنتج على 

مـــدار 20 عامـــا اأكـــرث مـــن 500 ق�شيدة 

�شعريـــة متنوعـــة، وحا�شل علـــى “املركز 

ال�شابع” علـــى م�شتوى العامل يف مهرجان 

النيل الدويل لالأغنية عام 2003 بالقاهرة 

)�شاعر غنائي(. 

إنتاج وطني جديد إلدارة اإلعالم الديني بعنوان »أهال«

اأعلنـــت اإدارة الإعـــالم الدينـــي يف وزارة 

اأنهـــا  الإ�شالميـــة  وال�شـــوؤون  الأوقـــاف 

�شاركـــت اأخـــريا مبعر�ـــص “الإ�شدارات 

ال�شاد�ـــص واملقام باخليمة  واملطبوعات” 

امللكيـــة مب�شجد الدولة الكبري، مب�شاركة 

جمموعة كبرية مـــن ال�شفارات والهيئات 

عمـــان  مقدمتهـــا  يف  واملوؤ�ش�شـــات 

والبحرين.

جـــاء ذلـــك خـــالل ت�شريـــح ملديـــر اإدارة 

ي بالوزارة �شالح اأبا اخليل، 
الإعالم الدين

شاركة لي�شـــت الأوىل 
حيـــث اأكد بـــاأن امل�

مـــن نوعها، واإمنا تاأتـــي �شمن م�شاركات 

ت بها اإدارة الإعالم الديني 
عديدة �شاهم

مـــع موؤ�ش�شات جمتمعيـــة كثرية، منطلقة 

يف ذلك من دورهـــا التوعوي والتوجيهي 

قيام بـــه دائًما من 
التـــي حتر�ص علـــى ال

ناحية، وحتقيقاً ملبداأ ال�شراكة والتوا�شل 

ـع كافـــة �شرائح املجتمـــع ل�شيما 
مــ

ال�شباب من ناحية اأخرى.

كة اأفاد اأبا اخليل 
وعن نوعية امل�شار

باأنهـــا اإ�شـــدارات الإدارة بنوعيهـــا 

املرئية وامل�شموعـــة، وقد ذكر منها 

“املو�شوعـــة  الإذاعـــي  الربنامـــج 

الفقهية – الفيلم الوثائقي الإ�شالم 

باخت�شار – اجلهـــاد �شد الإرهاب 

– لكل حلظة هدف – ديننا ت�شامح 

معـــا ن�شنـــع  �شجـــل نفائ�ـــص –   –

احلياة”، واإ�شـــدارات اأخرى كثرية، 

حـــاً باأنهـــا عر�شت يف اجلناح 
مو�ش

املخ�ش�ص خالل الفرتتني ال�شباحية 

وامل�شائي،ة خمتتماً ب�شكر املنظمني 

والقائمني على املعر�ص، متمنيا باأن 

ه املن�شودة 
يكـــون قد حقـــق اأهدافـــ

وثمراته املرجوة. 

اإلعالم الديني شاركت بمعرض اإلصدارات بالمسجد الكبير
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الشاعر األميركي "دانيال مور"
نفحة إسالمية في األدب اإلنجليزي

ظاهـــرة الدخـــول يف الإ�شـــالم تنت�شـــر يف 

الغـــرب وال�شـــرق يومـــاً بعـــد يـــوم، وتـــزداد 

وتريتهـــا باطـــراد، واإذا كان كثري من العلماء 

والأطبـــاء يقبلـــون على الإ�شـــالم عن اقتناع 

عقلـــي، فاإن الإميان واعتنـــاق دين التوحيد، 

العلميـــة،  التخ�ش�شـــات  اأ�شحـــاَب  يتعـــدى 

اإىل الأدبـــاء، واأهل ال�شعـــر والكلمة، فهاهو 

ال�شاعر والكاتـــب الأمريكي املعروف دانيال 

مور يهتدي اإىل الإ�شالم، ويتحول اإىل �شاعر 

اإ�شالمي مرموق يف الغرب.. حيث بات بع�ص 

املتابعـــني يف الغرب يطلـــق عليه لقب "عمر 

خَيّام" الع�شـــر، واآخرون يلقبونـــه بـ"اإقبال" 
اأمريكا، ويف كل الأحوال فقد حتول مور اإىل 

نفحـــة اإ�شالمية ت�شـــج بالروحانية يف �شماء 

الأدب الإجنليزي عامة. ويعود تاريخ وق�شة 

اإ�شـــالم ال�شاعـــر الأمريكي دانيـــال مور اإىل 

اأواخر ال�شتينيات.

وذلـــك عندمـــا زار اململكـــة املغربية وتعرف 

هنـــاك اإىل اأحـــد دعاتها الذي دعـــاه بدوره 

اإىل الإ�شـــالم، ويقول مور اإنه �شعر بالرتياح 

وان�شـــراح القلب اإىل الديـــن اجلديد بعدما 

راأى من طيبة امل�شلمـــني، وح�شن مع�شرهم، 

ف�شـــارع اإىل نطـــق ال�شهادتـــني ليعـــود بعـــد 

اًل  اأيـــام اإىل الوليـــات املتحدة م�شلمـــاً حمَمّ

بروحانيـــة ُحـــرم منهـــا طـــوال �شنـــي حياته 

ال�شابقـــة، وقد ظهرت هـــذه الروحانية بكل 

�شفافيتهـــا يف اأ�شعـــاره الالحقة التي احتلت 

مـــكان ال�شـــدارة يف ال�شعـــر الإجنليزي من 

ناحية ال�شمو الروحاين.
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إسهاماته:

لعـــل �شعره الذي حمـــل �شبغة روحانية طاغيـــة، و�شدح مبعاين 

التوحيـــد، والتعريـــف بجمال الإ�شالم ال�شكلـــي واملعنوي، و�شعه 

اأمام حتديات جت�شدت يف عزوف النا�شرين عن طبع جمموعاته 

ال�شعريـــة، ولكنـــه تغلب علـــى تلك امل�شاعب من خـــالل ح�شوره 

ص نف�شه و�شخ�شيته الأدبية يف 
ال�شعري القوي واملتميز، وقد فر�

ط الثقافية يف الوليات املتحدة الأمريكية، بل و�شل الأمر 
الأو�شا

باء والنقاد اإىل اأن و�شفوه باأنه "عمر خَيّام" الع�شر، وذهب 
بالأد

اآخـــرون اإىل و�شفه باأنه "حممد اإقبال" اأمريكا. وهذه الأو�شاف 

عك�شـــت ب�شكل قاطـــع الدرجة التي و�شل اإليهـــا عبداحلي مور، 

والتي جعلت منه ظاهرة متميزة يف ميدان ال�شعر والنرث الأمريكي 

املعا�شر.

من اأهم جمموعاته واأ�شهرها جمموعة ق�شائد بعنوان "�شونيتات 

رم�شان" التي بداأ بكتابتها يف اأوىل ليايل رم�شان 1406هـ املوافق 

1986م؛ ليكت�شف �شباح العيد اأنه اأجنز جمموعة كاملة من 62 

ق�شيـــدة، كانت كما يقـــول: "ف�شاء ُروحًيّا لتجربتـــه الرم�شانية، 

�شيام، والعامل من حول ال�شيام".
وت�شويراً �شعرّياً لعامل ال

 ا�شتهـــواه؛ لأنه راآه تعبرًيا عـــن كل حياته التي 
اأمـــا العنـــوان فقد

ل�شونيتا تعني 
ا ثقافة الغـــرب وروحانية الإ�شالم، وا

تالقحت فيه

يف العربية "الأغنية الق�شرية".

�لقـــــــر�آن�لرتتيـــــــل عنـــــــد تـــــــالوة �لقـــــــر�آن جهـــــــًر�، يف �صـــــــالة �ل�صبح لقـــــــر�ءة  �إل  يخلـــــــق  مل  �خللـــــــق  هـــــــذ�  �أن  �لنبـــــــع.�أدرك  كجـــــــوف  مندفًعـــــــا  �لقلـــــــب  يف  رجعـــــــه  ج�صـــــــدي�أ�صمـــــــع  مـــــــن  �لأعمـــــــاق  �أحلـــــــك  يف  رجعـــــــه  ـــــــورحـــــــول ن�صيدها �لإن�صان كمثل ِجِبلـــــــة خلقت من �لإح�صانوحت�صـــــــرين مالمح هـــــــذه �لأحلان فاأعرف كيـــــــف �صاغ �هلل�أ�صمـــــــع  �ل�صـــــــــــ تـــــــالوة  برجـــــــع  ح�صنـــــــا  وجههـــــــا  ـــــــز�دك  ف�صـــــــار غ�صاءه �حلـــــــي، وكم يحلو لهذ� �لثغـــــــر، بعد �لفجر كـــــــم �أحكمـــــــت يـــــــا ربـــــــاه خلـــــــق جـــــــو�رح �لإن�صـــــــان للقـــــــر�آنفـــــــــ

علــى �ملقابــــر

 البو�شنة يوماً، 
وقـــف عبداحلّي مور علـــى مقابر م�شلمـــي

و�شـــرخ �شرخته ال�شعريـــة التي امتالأت باآلمـــه ووجدانه 

جتـــاه اإخوة الدين، فقال ق�شيدة عميقـــة الأثر، جاء فيها:

�لبو�صنـــــــة م�صلمـــــــي  ـــــــر  ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مق علـــــــى  وقفـــــــت 

ـــــــدي ج�صــــــــــــ ـــــــا  ثغورهـــ ـــــــوق  فـــــــ هنـــــــاك  ـــــــت  طويـــــــــــــــــــــ

ـــــــي  َيلقُمنــــــــــ ـــــــوُت  و�حلـــــ يونــــــ�ـــــــسُ  ـــــــي  كاأنــــــ ـــــــُت  و�أحنيــــــــ

�لقـــــــاين بالـــــــدم  �لغريقـــــــة  �جلثـــــــث  مـــــــن  ـــــــل  جبــــــ علـــــــى 

�لدمـــــــع ـــــــق  بريـــــــــــــ ماآقيهـــــــم  علـــــــى  ـــــــز�ل  يـــــــــــــــــ ل  كهـــــــوٌل 

د�م ـــــــر  �أحمــــــــــــــــــــ بـــــــورد  مطـــــــرزة  مناديـــــــل  يف  عجائـــــــز 

ـــــــاق �لأعنــــــــــــــــــــــــــ علـــــــى  ـــــــام  باإحكــــــــــــــــــــــ ـــــــدت  ُعقــــــــــــــ ـــــــد  وقـــــ

�صبايـــــــا مل يـــــــزل �أولدهـــــــّن يو��صلـــــــون ر�صاعـــــــة �لأثـــــــد�ء

�لأ�صـــــــو�ء تنـــــــزف  ومنهـــــــا  حلوقهـــــــُم،  مقطعـــــــة  وفتيـــــــان 

وحت�صبهـــــــم مالئكـــــــة، ويبـــــــزغ مـــــــن بـــــــر�ءة وجههـــــــم قمـــــــُر 

وهذه نمـاذج من أشعـاره

إسالمي مرموق في الغرباإلسالم فتحول إلى شاعر ابتدى »دانيال مور« إلى 
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م�صاهري �هتدو�

ـــــــَد �ل�صاعـــــــر و�لكاتب �لأمريكـــــــي د�نيال مور  ُوِل

يف عـــــــام 1940م، يف مدينـــــــة �أوكالنـــــــد يف ولية 

كاليفورنيـــــــا �لأمريكيـــــــة. وُيعـــــــُدّ مور مـــــــن �أبرز 

�صعـــــــر�ء �ل�صتينيـــــــات، و�عتنـــــــق �لإ�صالم يف عام 

. ويف  ّ ِ
1970م، و�ختـــــــار لنف�صه ��صـــــــم عبد�حلي

ّ مع �أ�صرته �إىل  ِ
عـــــــام 1990م �نتقل عبد �حلـــــــي

مدينـــــــة فيالدلفيا يف وليـــــــة بن�صلفانيا، حيث 

تن�صط �جلماعـــــــات �لأدبيـــــــة و�لدينية، وماز�ل 
يقيم هناك.



اإعـــداد: د. �شفي الدين اأحمد
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بعض المواد المضافة لألغذية

خطيرة
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ك�شفـــت وثيقة �شربها الأمريكـــي، اإدوارد �شنودن، اأن وكالة 

الأمن القومي الأمريكية، NSA، امتلكت خططا لل�شيطرة 

على املاليني من اأجهزة احلوا�شب حول العامل، وذلك عرب 

اإ�شابتها بربجميات خبيثة.

واأو�شحـــت الوثيقـــة اأن الوكالة ال�شتخباراتيـــة الأمريكية 

طـــورت طريقـــة لتظهـــر كخـــوادم وهميـــة لبع�ـــص مواقع 

التوا�شل الجتماعي ال�شهرية، مثل "في�شبوك"، وذلك من 

اأجل ا�شتهداف بع�ص امل�شتخدمني واإ�شابة اأجهزتهم.

واأ�شافـــت الوثيقة اأنه يف حالت اأخرى ا�شتخدمت الوكالة 

ر�شائـــل الربيد الإلكرتوين املفخخة بالربجميات اخلبيثة، 

م�شيفـــة اأنـــه يف كلتـــا احلالتـــني كانت ت�شيـــب احلوا�شب 

بربجميات خبيثة متكنها من ال�شيطرة على احلوا�شب عن 

بعد. 

تختـــرب �شركة “جوجل” عدة حت�شينات يف مظهر �شفحة 

نتائـــج البحـــث عرب حمركها، وهو الختبـــار الذي جتريه 

ال�شركـــة علـــى جمموعـــة كبـــرية مـــن امل�شتخدمني حول 

العـــامل، وتعد اأبرز التح�شينات التـــي قامت بها "جوجل" 

هي تغيري �شكل ظهور الإعالنات يف �شفحة نتائج البحث، 

اإ�شافـــة اإىل حت�شني مظهر نتائج البحث الأ�شا�شية �شمن 

ال�شفحة.

وغـــريت "جوجـــل" ال�شكل احلـــايل لظهـــور الإعالنات، 

يف مقدمـــة �شفحـــة نتائج البحث، اإىل �شـــكل يجعل تلك 

يـــة النتائـــج التي تظهر 
الإعالنـــات اأكـــرث تداخـــال مع بق

للم�شتخدم يف نف�ص ال�شفحة. 

ملـــن ل يعرف  ما هـــو تطبيـــق الفانو�ص.. 

اإنـــه باخت�شار حمرك بحـــث مثل جوجل 
متخ�ش�ـــص  باحـــث  ولكنـــه  لالإنرتنـــت، 
ومتقدم للقراآن، فكما ت�شتطيع البحث يف 

ال�شبكـــة العنكبوتية عن اأدق الأمور بكافة 
الأ�شكال، �شوف يعينـــك تطبيق الفانو�ص 
يف البحـــث عن اأدق الأمور وبعدة اأ�شكال، 

و�شـــوف تبحر كما مل تبحر من قبل لتجد 

�شالتـــك يف كتاب اهلل، وحمـــرك البحث 

اخلا�ـــص بالفانو�ص متطـــور ب�شكل كبري، 
حيـــث ميكنك اجلمع بني اأكرث من عن�شر 

يف البحث، واإظهار نتائج بحث جتميعية، 

فمثاًل تكتـــب "يو�شف + م�شر + يعقوب" 

ف�شـــوف يظهر لك نتائـــج البحث الثالث 

كلمـــات معًا، و هناك الع�شرات من املزايا 

الأخـــرى اخلا�شة بالتطبيق والتي ميكنك 

الو�شول اإليها ومعرفتها.

التطبيـــق يونيفر�شـــال، اأي �شيعمـــل على 

جهـــازك الآي فـــون والآي بـــاد والآي بود 

تات�ـــص، وهو الآن يدعـــم iOS 7 واأحدث 

اأجهـــزة اأبل �شواء الآي بـــاد اأو الآي فون، 

وميكنـــك احل�شول عليه جمانًا.  الرابط: 

 http://goo.gl/dUjkxY

للســيطرة "األمن القومي" األميركية  خطة  على الحواسب حول العالمامتلكت 

جوجل تختبر تحسينات 

جديدة لصفحة نتائج البحث

تطبيق الفانوس
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�لدعوة �للكرتونية



طوير تطبيق لنظام 
وز الثامنة من عمره من ت

متكن طفل مل يتجا

غـــر املربجمني حول 
وز فـــون«، لي�شبح اأحد اأ�ش

ل »ويند
ت�شغيـــ

ال

العامل.

جعفر علي" عندما 
�شة املربمج ال�شغري "حممد طارق 

بـــداأت ق

ىل يوم 
هو مهند�ـــص برجميات اإ

جعفر علي" و
ا�شطحبـــه اأبـــوه "

ريكية يف 
ـة بو�شطن الأم

 �شركة "نوكيا" مبدينــ
جمـــة اأقامتـــه

للرب

 ت�شرين الثاين/نوفمرب املا�شي.
�شهر

جمة التي تعتمد على "ا�شتديو 
�شة الرب

وان�شم "طـــارق" اإىل ح

 ،Windows Phone App Studio "وز فـــون
طبيقـــات ويند

ت

و�شوفـــت" املالكة 
يبيـــة اأطلقتها "مايكر

جميـــة جتر
اأداة بر

وهـــو 

ية بهـــدف م�شاعدة 
للهواتـــف الذك

ت�شغيـــل املخ�ش�ص 
ظـــام ال

لن

�شة لهذا النظام.
 بناء تطبيقات خم�ش

املربجمني على

طقـــة الأطفال" 
ليه ا�شم "من

 ببناء تطبيق اأطلـــق ع
فقـــام طـــارق

ر�شوم 
طـــع فيديو لل

مع مقا
كرتـــه علـــى ج

قـــوم ف
Kids Zone  ت

ت لي�شاهدها 
يف قنوا

�شعها 
ت، وو

توفرة على الإنرتن
ركة امل

املتح

الأطفال، مثل اأن جُتمع كل الأفالم اخلا�شة بـ "توم وجريي" يف 

 يوم الربجمة 
هزم والده يف

ذا، وكان طارق قد 
مكان واحد، وهك

 الب�شيط يف غ�شون 
طبيقـــه

الـــذي اأقامتـــه "نوكيا"، حيـــث اأمت ت

جعفر علي اأكرث 
لة، بينما احتاج مهند�ص الربجميات 

�شاعات قلي

طبيقه اخلا�ص. 
ك لينهي ت

من ذل

طارق علي.. طفل في الثامنة 

يطور تطبيق لنظام “ويندوز فون«

باالستخدامأكثر سرعة وسهولة تطبيقها لنظام "أندرويد" إنستجرام تجعل 
ك�شفـــت "اإن�شتجرام" عن حتديث جديـــد لتطبيقها املخ�ش�ص لنظام 

"اأندرويـــد"، وهو التحديث الـــذي و�شفته خدمة م�شاركة ال�شور باأنه 
مينح امل�شتخدم جتربة ا�شتخدام اأكرث �شرعة و�شهولة.

واأو�شحـــت "اإن�شتجـــرام" اأن التحديث اجلديد، الـــذي يحمل الرقم 

الذكية، مهما اختلف حجمها.5.1، يجعل تطبيقها �شهل ال�شتخدام على اأي من اأجهزة "اأندرويد" 

وقالـــت خدمـــة م�شاركـــة ال�شور، عـــرب مدونتها الر�شميـــة، اأن وقت 

ال�شتجابـــة لأوامر امل�شتخدم يف التطبيق اأ�شبح اأ�شرع، كما اأن وقت 

حتميـــل ح�شاب امل�شتخـــدم ال�شخ�شي عـــرب التطبيق اأ�شبـــح اأ�شرع 
مرتني مقارنة بالإ�شدار ال�شابق.

وقامـــت "اإن�شتجـــرام" بخف�ـــص احلجم الإجمـــايل للتطبيق من اأجل 

زيادة �شرعته، حيث اأكدت اأن التحديث اجلديد يجعل حجم التطبيق 

على كافة الأجهزة اأقل من ن�شف حجم الإ�شدار ال�شابق. 
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�إعـــــد�د: �لتحريــــر

يف هذ� �لباب نعر�س جلملة من �ملقولت 

و�لعلماء  �مل�صت�صرقـــــــني  مـــــــن  للكثريين 

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

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

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

�أن يقولوها.

م�صت�صـــــــرق   - �صيديـــــــو  لوي�ـــــــس  يقـــــــول 

فرن�صـــــــي - )1808-1876(: "ل جتـــد 

يف القـــراآن اآية اإل توحي مبحبة �شديدة 

هلل.. وفيـــه حـــث كبـــري علـــى الف�شيلة 

خالل تلـــك القواعد اخلا�شة بال�شلوك 

اخللقي.. وفيه دعـــوة كبرية اإىل تبادل 

العواطف وح�شن املقا�شد وال�شفح عن 

ال�شتائـــم. وفيه مقت للعجب والغ�شب. 

وفيـــه اإ�شـــارة اإىل اأن الذنـــب قد يكون 

بالفكر والنظر، وفيه ح�ص على الإيفاء 

بالعهود حتى مـــع الكافرين، وحتري�ص 

علـــى خف�ص اجلنـــاح والتوا�شع، وعلى 

ا�شتغفـــار النا�ـــص ملـــن ي�شيئـــون اإليهم، 

ل لعنهـــم ويكفـــي جميـــع تلـــك الأقوال 

اجلامعـــة اململوءة حكمة ور�شدا لإثبات 

�شفـــاء قواعد الأخالق يف القراآن.. اإنه 

اأب�شر كل �شيء".

منوذجـــا  ليكـــون  القـــراآن  �شلـــح   .."
لالأ�شلوب وقواعد النحو.. فاأوجب ذلك 

ن�شـــوء علم اللغـــة، فظهور علـــم البيان 

الذي در�ص فيه تركيب الكالم ومقت�شى 

احلال والبديع واأوجه البالغة، واأ�شحى 

ل�شناعة قراءة القراآن وتف�شريه اأكرث من 

مائة فرع، فاأدى هذا اإىل ما ل ح�شر له 

مـــن التاأليف يف كل منها، واغتنت اللغة 

العربية بتعابري جديدة كثرية بعيدة من 

الف�شاد مبخالطة اللغات الأخرى..".

"مما يجدر ذكـــره اأن يكون القراآن، بني 
خمتلـــف اللغات التي يتكلم بها خمتلف 

ال�شعـــوب الإ�شالميـــة يف اآ�شيـــا حتـــى 

الهنـــد، ويف اإفريقيـــة حتـــى ال�شـــودان، 

كتابا يفهمه اجلميع، واأن يربط القراآن 

هذه ال�شعوب املتباينـــة الطبائع برابط 

اللغة وامل�شاعر..".

�أما هـــــــرني �صريويا �مل�صت�صرق �لفرن�صي 

فيقـــــــول: "القـــراآن مـــن اهلل باأ�شلـــوب 

رفيع ل يدانيـــه اأ�شلوب الب�شر، وهو يف 

الوقت عينه، "ثورة عقيدية، هذه الثورة 

العقيديـــة ل تعـــرتف بالبابـــا ول بـــاأي 

جممـــع لعلماء الكهنـــوت والق�شاو�شة"، 

حيث مل ي�شعـــر الإ�شالم يوما باخل�شية 

والهلـــع من قيام مبـــداأ التحكيم العقلي 

الفل�شفي، فاإذا قارنا الإ�شالم باليهودية 

وامل�شيحية جند بع�ص اخلطوط املميزة 

والتي ل تبدو مطابقة متاما خا�شة مع 

امل�شيحية.. فالنظام امل�شيحي اليهودي 

يخالـــف الإ�شالم حيـــث ل يوجد فراغ 

بـــني اخلالـــق واخللـــق الب�شـــرى، هـــذا 

الفـــراغ لدى اليهـــود وامل�شيحيني مليء 

بالوا�شطـــة.. ول �شـــيء من هـــذا يتفق 

مـــع الإ�شالم. فمحمـــد -�شل اهلل عليه 

و�شلم- مع كونه مبعوثا ور�شول من لدن 

اهلل مل يتظاهـــر باإنـــكار دعوات كل من 

مو�شـــى وعي�شى، كل جمهـــوده انح�شر 

يف تنقيتهمـــا علـــى ما جـــاء يف القراآن، 

الذي وقع يف العام الأول مهاجمة مبداأ 

الثالثية منبها اإىل اأن عي�شى لي�ص �شوى 

رجل ابن مرمي ولي�ص بابن اهلل. والقول 

بـــاأن اهلل له ولد، هذا �شرك كبري تن�شق 

له ال�شماء وتنفتح لـــه الأر�ص وتن�شحق 

لـــه اجلبال. اأما روح القد�ص فما هو اإل 

مبثابـــة مالك مثل جربيـــل دوره هو اأن 

ينقـــل اإىل عي�شى وحممـــد ] الدعوة 

املقد�شة، اأمـــا مرمي فهي مرمي العذراء 

ولي�شت باأم اهلل..".

�أمـــــــا �ملب�صـــــــر �لالهوتي �لهنـــــــدي ب�صري 

�أحمـــــــد �صـــــــاد فيقـــــــول: "عندمـــا اآمنت 

بالتوحيـــد بـــداأت اأبحـــث عـــن احلجج 

والرباهـــني التـــي تثبت اأن القـــراآن هو 

كتـــاب اهلل تعـــاىل واأنـــه اآخـــر الكتـــب 

ال�شماوية وخامتها. واإنني اأحمد اهلل اإذ 

مكننـــي من حل هـــذه امل�شاألة. فالقراآن 

الكرمي هو الكتاب الوحيد الذي يعرتف 

بكافة الكتـــب ال�شماوية الأخرى، بينما 

جند اأنها جميعا يرف�ص بع�شها بع�شا.. 

وهذه يف احلقيقة هي اإحدى خ�شائ�ص 

ومميـــزات القراآن الكـــرمي، اآخر الكتب 

ال�شماوية وخامتها". 



هل يجوز التعّلم على يدي معلم غير مســلم؟
�أنا معلمي يف �ملدر�صة غري م�صلم، فهل يجوز يل �لتعلم منه؟

اجلـــواب: احلمد هلل، العلم علمـــان: الأول: علم �شرعي، فهذا ل 

يوؤخـــذ عن غري امل�شلمـــني، بل ل يوؤخذ اإل عـــن ثقات امل�شلمني، 

الذين يوؤمتنون على الأديان. 

والثـــاين: علم دنيـــوي، كالريا�شيـــات وعلوم الكيميـــاء والفيزياء 

والعلـــوم احلربية ونحو ذلك، فهذا يوؤخذ عن امل�شلمني وعن غري 

امل�شلمني، من غري حرج، ومازال عمل النا�ص على ذلك. 

روى الإمـــام اأحمـــد )2216( َعـــن ابْـــن َعبَّا�ص، َقـــاَل: " َكاَن نَا�ٌص 

مـــَن اْلأ�ْشـــرى يَْوَم بَْدر مَلْ يَُكْن لَُهْم فـــَداءٌ، َفَجَعَل َر�ُشوُل اهلل ]، 

ْن يَُعلُِّموا اأْوَلَد اْلأنْ�َشاِر الْكتَابَة، قاَل: َفَجاَء ُغاَلٌم يَْوًما 
َ
ِفَداَءُهـــْم اأ

نَُك؟ َقـــاَل: �َشَربَِنـــي ُمَعلِِّمي َقاَل: 
ْ
بيـــه، َفَقـــاَل: َما �َشاأ

َ
يَبِْكـــي اإىَل اأ

بًَدا«.
َ
ِتيِه اأ

ْ
ِبيُث، يَْطلُب بَذْحِل بَْدٍر، َواهلل َل تَاأ اخْلَ

غير المســلمين ينفرون من اإلســالم بسبب 
واقع المسلمين 

كثري من غري �مل�صلمني ينفر من �لإ�صالم ب�صبب ما ير�ه من �لو�قع 

�ل�صيـــــــئ لبع�س �مل�صلمـــــــني يف �عتقادهم و�صلوكهـــــــم. فما توجيه 

ف�صيلتكم لهـــــــذ� �ل�صخ�س؟ وما توجيـــــــه ف�صيلتكم للم�صلمني؟

اجلـــواب: احلمد هلل، “اأمـــا هذا ال�شخ�ص فاإننـــا نوجهه اإىل اأن 

ينظـــر يف تعاليـــم الإ�شالم واأحكامـــه وحكمـــه وموافقته للفطرة 

ومراعاتـــه لالإ�شـــالح، دون اأن ينظـــر اإىل العامل بـــه. فيُقال له: 

هذا الإ�شـــالم، وهذه �شرائعه و�شعائـــره وحرماته. اأما من حوله 

مـــن امل�شلمني املخالفني ملا تقت�شيه ال�شريعـــة الإ�شالمية فهوؤلء 

ل عربة بهم.

وتوجيهي لهوؤلء اأن يتقوا اهلل عز وجل يف اأنف�شهم ويف دينهم، واأن 

يعبدوا اهلل تعاىل كما اأمر، حتى يظهروا الإ�شالم باملظهر الالئق 

بـــه من العبادة واملعاملة احل�شنة، ولريب اأنه يوجد من امل�شلمني 

من ي�شيء اإىل الإ�شالم ب�شوء معاملته لهوؤلء من املماطلة بحقهم، 

واإلزامهم مبا مل يلتزموا به عند العقد، واحتقارهم، وعدم املبالة 

بهـــم. اأ�شـــاأل اهلل اأن يهـــدي اجلميع" انتهى. ف�شيلـــة ال�شيخ ابن 

عثيمني رحمه اهلل.

مسلمة جديدة.. كيف تحافظ على دينها؟
�عتنقُت �لإ�صالم منذ ثالث �صنو�ت، ومنذ تلك �للحظة مافتئت 

�أ�صعى يف �إقناع �أ�صرتي و�أ�صدقائي باعتناقه، و�أخريً� �أختي �لبالغة 

من �لعمر خم�س ع�صرة �صنـــــــة �عتنقت �لإ�صالم �لأ�صبوع �ملا�صي، 

و�لآن �ل�صوؤ�ل عن كيفية حماية �إميانها و�ل�صعي يف تقويته؟

اجلـــــواب: احلمـــد هلل، مما نن�شحك بفعله مع �شقيقتـــك التي اأ�شلمت 

حديثاً لتثبيتها على الدين اأمور:

1 - حثها على الإكثار من قراءة القراآن وال�شتماع له.

2 - توفـــري الكتـــب الإ�شالمية ال�شغـــرية احلجم العظيمـــة النفع، مما 
حتتوي على اأحكام �شرعية مي�شرة وتراجم لأئمة الإ�شالم وعلمائه، 

ـــل اأن يكون منها تراجم خا�شة للن�شاء امل�شلمات من العاملات  ويف�َشّ

والداعيات واملجاهدات.

3 - بذل اجلهد يف �شرفها عن �شحبة ال�شوء من زميالتها قبل الإ�شالم، 
وخا�شة من يكون لها تاأثري على �شقيقتك.

4 - ت�شهيـــل ح�شولهـــا على اأ�شرطة �شوتية موؤثـــرة حتتوي على درو�ص 
وخطـــب وحما�شرات تتناول اأحـــكام الإ�شالم و�شرائعـــه وما يتعلق 

مب�شري الإن�شان يف اليوم الآخر بعد موته.

5 - جعلهـــا تُكـــرث مـــن حمد اهلل تعـــاىل و�شكـــره على نعمـــة الهداية؛ 
فبال�شكـــر تـــدوم النعم، ويحتاج العبد لربه تعـــاىل اأن يوؤيده ويوفقه 

ويثبته على دينه.

6 - ت�شجيعهـــا على اللتزام بال�شالة يف اأوقاتها واإعطاء ال�شالة حقها 
يف اإقامة اأركانها وواجباتها، مع احلث على الدعاء يف ال�شجو.

7 - ومن ال�شروري تنبيهها على عدم اإظهار اإ�شالمها لأهلها يف الوقت 
احلـــايل خ�شيـــة تاأثريهم عليها �شلبـــاً مبا يعود عليهـــا بال�شرر يف 

دينها. 
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يف هذ� �لباب ُنقدم جملة من �لفتاوى �ل�صادرة عن كبار ُعلماء 

�لأمـــــــة و�ملجامـــــــع �لفقهية، و�لتي تهـــــــم كل م�صلم، وزخرت بها 

�ملو�صوعـــــــات �لفقهية وُكتب �لفقـــــــه و�لدر��صات �ملتخ�ص�صة يف 

هذ� �ملجال، و�لتي تتعلق مب�صتجد�ت �حلياة و�ملعامالت.

امل�شدر: موقع الإ�شالم �شوؤال وجواب

فتاوى �لب�صــــرى



منطقـــة  تبقـــى يف  الن�شائيـــة  الأزيـــاء 

احلريـــة ال�شخ�شـيـــة مـــا مل تنتقل اإىل 

منطقــــة اإثـــارة الغرائـــز، ولي�ـــص هـــذا 

مو�شوعنـــا اليـــوم، بل احلجـــاب الذي 

تعر�ـــص اإىل �شـــوء ا�شتعمـــال، حتى مل 

يبـــق منه اإل ا�شمه، يف حالت اإذا قارنا 

فيها هذا احلجاب مع زي امراأة اأو فـتاة 

مـحافظـــة، لهـا �شمت وقـــور، فاإن هذا 

الـزي يفر�ص احتـرامه حـتى لو مل تغط 

راأ�شـها، ولي�ص ذلك للتخفيف من طبيعة 

الزي املطلوب من املراأة امل�شلمة، ولكنه 

التنديد باأ�شـاليـب اأفرغت احلجاب من 

معنـــاه، الـــذي هو مظهـــر وجوهر معا، 

واملق�شود باجلوهـــر هو تلك امل�شاحيق 

املبـالغ فيها، والتي ل متيز بني منا�شبـة 

الزواج والذهاب اإىل العــمل اأو الأماكن 

العامة.

وقـــد ذكـــروا يل اأن طبيبـــة الأ�شنان يف 

�شـــرف  اإىل  ا�شطـــرت  م�شتـو�شـــف 

املمر�شـــة الكويتيـــة من غرفـــة العالج، 

حــيث اأغرقت الـغـرفــة بروائح �شكبتـها 

على مالب�شها، وتـ�شريحة �شعـر ن�شبت 

فـــوق راأ�شهــــا برجا لـــه تدعيـــم بقطع 

معدنيـــة، وجل�شت اأمام رجـــل مـري�ص، 

يف ال�شـتينيــــات مـــن عمــــره، ت�شاغلـــه 

وت�شـاغـــل الطبيـبة بطرقعـــة اأ�شابعها، 

غري مدركة اأنها يف مكان عمل!

اإن الفتـــاة التـــي تبالـــغ يف ا�شتخـــدام 

امل�شاحيـــق تعطـــي اإ�شـــارة �شلبيـــة عن 

جمالهـــا، وكاأنها تخفي �شيئا؛ لن يخفى 

علـــى النا�ص، كما اأنها تك�شف �شعفا يف 

�شـخ�شيتها، وهي جتـهـــل اأن اأجمل مـا 

يف الفتاة هو �شخ�شيتها.

ل اأدري ملـــاذا يقتديـــن بالأجنبيـــات يف 

نواحـــي �شـعـفهـــن، ول يقـتـدين بهن يف 

جتاهلهن للم�شاحيـــق اأثناء النهار، ويف 

الأ�شـــواق واجلامعـــة و�شائـــر الأماكـــن 

العامة؟ !

هذا التجاهل وامليل اإىل الب�شاطة والزي 

العملي هي الأقـــرب اإىل روح الإ�شالم، 

فاإذا التزمت املـــراأة باملطلوب ال�شرعي 

يف ذلـــك الـــزي الذي يكمـــن جماله يف 

ب�شاطته، فاإنها �شرت�شل ر�شالة مفادها 

ْن يُْعَرْفَن.. } ول يخفى 
َ
ْدنَـــى اأ

َ
{َذِلـــَك اأ

اأن »يعرفن« تعني و�شول “الر�شالة”.

لقـــد تراجـــع اهتمـــام كثرييـــن مب�شاألة 

»اجلوهـــر«، الأمر الـــذي �شجع البع�ص 

علـــى ا�شتخـــدام اللبا�ـــص الـــذي تطلبه 

الأ�شـــرة لإخفاء مـا تنوي هي اأن تعمله، 

الأمـــر الذي ي�شتـدعي بـــذل جهد اأكرب 

لتحقيق »كلكـــم راع، وكلكم م�شوؤول عن 

رعيتـــه« لي�ـــص من خـــالل ال�شكل فقط 

-على اأهميته- ولكن من خالل املعاي�شة، 

وتخ�شي�ـــص اأوقات كافية تتعـارف فيها 

اأرواح اأفـــراد الأ�شـــرة، لي�ـــص بالأ�شكال 

فقـــط، ولكن باملتغريات النف�شية، وتلك 

ال�شخ�شيـــة التـي تت�شـــكل داخل اأفراد 

اأ�شرتك: ابنك وبنتـــك.. تلك التي على 

م�شـــارف اأن ت�شبح اأمـــا.. واأنت ماتزال 

تعتربها طفلة اأو �شبية �شغرية.

واأن  يحفـــظ اجلميـــع،  اأن  اأ�شـــاأل اهلل 

ير�شدهم اإىل ال�شواب، باأق�شر الطرق 

واأ�شلمها. 

حجــاب المــرأة 
المسلمــة مظهـر 
وجوهــر يكمـالن 

بعضهـما البعـض
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