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�أقي���م يف الكوي���ت ال�شهر املا�ضي املنت���دى الكويتي الدويل الأول
للعمل الإن�ساين حتت �شعار «معا لتعزيز ريادة الكويت يف جمال
العم���ل الإن�س���اين الدويل» وذل���ك من �أجل جتدي���د التعاون بني
اجلهات اخلريية الكويتية واللجنة الدولية لل�صليب االحمر.
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وم���ن املعروف �أهمية التع���اون بني املنظم���ات الدولية واجلهات
اخلريي���ة كاف���ة يف الكوي���ت ،ملا له م���ن ت�أثري �إيجاب���ي يف تبادل
اخل�ب�رات والتعرف على �آخ���ر امل�ستجدات يف العم���ل الإن�ساين
ب�شتى قطاعاته.
ولع���ل تك���رمي �سمو �أم�ي�ر البالد ال�شي���خ �صب���اح الأحمد اجلابر
ال�صب���اح م�ؤخرا ك�أمري للإن�سانية ي�ستدعي تو�سيع نطاق التعاون
مع خمتلف اجلهات ،وحماولة توحيد اجلهود املخل�صة يف العمل
الإن�س���اين واخلريي ،ولتج�سيد روح العمل اجلماعي الذي عرف
به �أهل الكويت.
والكوي���ت ا�سمها حمف���ور يف التاريخ؛ نظرا للجه���ود الرائدة يف
جم���ال الدعم الإن�ساين واخلريي ،بدعم من قيادة الدولة ،وعلى
ر�أ�سه���ا �صاحب ال�سمو الأمري ،والي���زال العطاء يتدفق يف هدف
واحد هو خدمة النا�س بغ�ض النظر عن �أي �شيء �آخر.
وكان م���ن ال�ضروري اختي���ار ال�شراكة خي���ارا ا�سرتاتيجيا نظرا
للأزم���ات الإن�سانية التي اجتاحت املنطقة يف ال�سنوات الأخرية،
وتعاظ���م تداعيات هذه الك���وارث ،ما ا�ستدع���ى ت�أ�سي�س اللجنة
الكويتي���ة امل�شرتك���ة للإغاث���ة ع���ام  1987ملواجه���ة م�ضاعفات
في�ضان���ات بنغالدي����ش حينئ���ذ ،يف عم���ل خريي �إغاث���ي موحد،
لتخفي���ف معان���اة ال�ضحاي���ا ،ثم تط���ور الأمر و�أ�صبح���ت اللجنة
امل�شرتك���ة جمعي���ة م�شه���رة يف �أكتوب���ر  2012با�س���م «اجلمعية
الكويتية للإغاثة».
�إن املنت���دى الإن�س���اين خط���وة �أوىل يف طريق التع���اون امل�شرتك
املن�ش���ود ال���ذي ي�سع���ى لتحقيق الأم���ن وال�سالم وحف���ظ كرامة
الإن�س���ان ،وهو كذل���ك �أ�سا�س لبناء عالق���ة �شراكة بني اجلهات
اخلريية واملنظمات الدولية.
وه���ذا املنت���دى م���ا ه���و �إال ا�ستمرار مل�س�ي�رة الكوي���ت اخلريية
والإن�ساني���ة ،و�إتاح���ة الفر�صة لبناء ج�س���ور التوا�صل مع اللجنة
الدولي���ة لل�صلي���ب الأحم���ر ،والتعرف عل���ى الف�ض���اء الإن�ساين
بالقان���ون ال���دويل الإن�س���اين واملعاي�ي�ر الدولية ومب���ادئ العمل
الإن�ساين.
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التعريف بالإ�سالم

نسائية النوري تحصد المراكز
األولى بمسابقة "إخوانكم خولكم"

التعريف باإلسالم في ضيافة اتحاد
مصارف الكويت
�أ�شاد نائ���ب املدير العام بلجنة
التعري���ف بالإ�س�ل�ام املهند����س
عبدالعزي���ز الدعي���ج بتع���اون
كاف���ة �أهل الكوي���ت مع �أن�شطة
وفعاليات اللجنة ،مو�ضحاً ب�أن
التعري���ف بالإ�س�ل�ام فخر لكل
كويتي وم�سلم ،كونها تعمل على
ر�سال���ة الإ�س�ل�ام ،م�ش�ي�راً ب�أن
اللجن���ة بف�ض���ل اهلل جل وعال
ث���م بتع���اون وتكات���ف اجلميع
معها حقق���ت ق�صب ال�سبق يف
�إجنازات العم���ل الدعوي على
م�ستوى دول التعاون اخلليجي،
وغدت من���ارة علمية يق�صدها
حمبو الدعوة.
ج���اء ذل���ك خ�ل�ال لق���اء وفد
التعريف بالإ�س�ل�ام مع الأمني
الع���ام الحتاد م�صارف الكويت
الدكتور حمد احل�ساوي ،الذي
رحب ب���دوره بلجن���ة التعريف
بالإ�س�ل�ام مثمنا دورها الفعال
والالحم���دود جت���اه توعي���ة
ورعاي���ة اجلالي���ات الواف���دة،
م�شي���داً باخلدم���ات املمي���زة
واحليوية الت���ي تقدمها اللجنة
للجاليات الوافدة �ضيوف دولة
الكويت.

للح�س���اوي نبذة ع���ن �إجنازات
اللجن���ة املباركة الت���ي حققتها
خ�ل�ال العام املا�ضي والتي كان
�أبرزها ارتف���اع �أعداد املهتدين
�إىل  4807مهت���د ومهتدية من
�شتى اجلن�سي���ات ،عالوة على
�سل�سة كبرية م���ن املحا�ضرات
واللقاءات التوعوية والتثقيفية
والرتويحي���ة والريا�ضي���ة التي
قام���ت به���ا اللجن���ة للجاليات
الواف���دة ،ع�ل�اوة عل���ى تنظيم
اللجن���ة للعدي���د م���ن امل�شاريع
املمي���زة مث���ل عم���رة املهتدين،
وم�ش���روع �إفط���ار ال�صائ���م،
وم�ش���روع اللغ���ة العربية الذي
ته���دف اللجنة م���ن خالله �إىل
تعليم اجلالي���ات الوافدة اللغة
العربية والثقافة الكويتية.

ويف خت���ام الزيارة ثمن الدعيج
الرعاي���ة البالغ���ة واالهتم���ام
الذي يقدم���ه احل�ساوي للجنة
التعري���ف بالإ�س�ل�ام ،م�ؤك���دا
ب����أن العمل اخل�ي�ري والدعوي
الكويتي ،ورثه الأبناء عن الآباء
والأج���داد حت���ى غ���دا �سلوكاً
ً
أ�صي�ل�ا وطبيع���ة متج���ذرة يف
�
وخ�ل�ال الزيارة ق���دم الدعيج نفو�سهم.
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�شارك���ت ن�سائي���ة دار الن���وري للتعري���ف بالإ�سالم يف
امل�سابقة القر�آنية التي �أقامها مركز عبداهلل احلميدي
�صباحي التاب���ع لوزارة الأوقاف وال�ش����ؤون الإ�سالمية
دار الق���ر�آن -للم�ستخدمات حتت عن���وان "�إخوانكمخولك���م" ،وذلك م���ن خالل �إ�ش���راك املهتديات اجلدد
واجلالي���ات امل�سلمة ،حيث ح�ص���دن املراكز الأوىل يف
امل�سابقة.
وقال���ت مديرة الإدارة الن�سائية ل���دار النوري للتعريف
بالإ�س�ل�ام �شعاع ال�شم���ري� :إن امل�شاركة ت�أتي يف �إطار
بث روح احلما�سة لدى احلافظات لكتاب هلل عز وجل
وت�شجيعهن عل���ى اال�ستمرار يف حفظ القر�آن الكرمي،
و�أي�ض���ا بي���ان دور الإ�سالم يف حر�صه عل���ى كل فئات
املجتم���ع ،وخا�صة العمالة ،واخل���دم ،وذلك برعايتهم،
و�إكرامه���م ،و�أعطائه���م حقوقه���م ،و�إ�شعارهم باهتمام
الإ�س�ل�ام بهم من خالل �إقامة العدالة االجتماعية بني
�أفراد املجتمع.
و�أ�ش���ادت ال�شم���ري بالقائم�ي�ن عل���ى مرك���ز عبداهلل
�صباح���ي م���ن خ�ل�ال اختيارهم له���ذا العن���وان املهم
وال�ضروري ،وهو "�إخوانكم خولكم" ،ليقرب امل�سافات
ب�ي�ن رب العم���ل والعامل ،في�صبح العام���ل مبثابة الأخ
ل�صاحب العمل ،ليحفظ له كرامته وي�صونها.
وم���ن ناحيته���ن فقد �أثن���ت امل�شاركات م���ن املهتديات
واجلالي���ات الإ�سالمي���ة عل���ى امل�سابق���ة ،والقائم�ي�ن
عليها ،ودور جلنة التعريف بالإ�سالم يف االهتمام بهن
ورعايتهن.

التعريف بالإ�سالم

افتتاح نسائية دار الميلم للتعريف باإلسالم بمنطقة الصديق
�أقامت الإدارة الن�سائية بدار املرحوم م�ساعد يو�سف عبدالهادي ورعاي���ة اجلاليات امل�سلمة بجانب ما تقدمه اللجنة من دورات
امليلم للتعري���ف بالإ�سالم حفل افتتاح الدار مبنطقة ال�صديق ،علمية و�شرعية.
وح�ض���ر احلفل بهذه املنا�سبة مديرة ال���دار نورية عبدالهادي،
و�أ�ش���ارت عبداله���ادي �إىل �أن ال�سيدة من�ي�رة ال�سنان م�س�ؤولة
وكرمي���ة املرح���وم م�ساعد امليلم الدكتورة دين���ا امليلم نيابة عن
الف���رع الن�سائي بلجن���ة فل�سطني اخلريية �ألق���ت كلمة �ضيوف
والدته���ا ال�سيدة فت���وح الرفاعي ،و�أختها ال�سي���دة نورة امليلم،
احلف���ل� ،أ�شادت خاللها باللجن���ة وعملها الذي �أ�صبح �أثره من
وال�سي���دة منرية �سلطان ال�سنان م�س�ؤولة الفرع الن�سائي بلجنة
خالل �إ�شهار �إ�سالم �أكرث من � 64شخ�صا يف الإ�سالم..
فل�سط�ي�ن اخلريية ،وبح�ض���ور الإدارة الن�سائي���ة فرع الرو�ضة
و�أ�ضاف���ت ب�أن احلفل تخلله عر�ض فيديو عن �إجنازات ن�سائية
ومديرات �أفرع جلنة التعريف بالإ�سالم.
التعري���ف بالإ�سالم وفيدي���و عن ق�صة حي���اة املرحوم م�ساعد
وقالت مديرة الدار نورية عبدالهادي بهذه املنا�سبة� :إن احلفل
يو�سف عبدالهادي امليلم و�إجنازاته اخلريية.
افتت���ح بقراءة للقر�آن الكرمي لإحدى املهتديات ،ثم �ألقيت كلمة
ترحيبي���ة بال�ضي���وف احل�ضور ،حيث قمنا خالله���ا ببيان دور واختتمت بتوجيه ال�شكر لكل من ح�ضر حفل افتتاح دار امليلم
جلن���ة التعريف بالإ�سالم يف دعوة غري امل�سلمني ،وبيان �صورة للتعريف بالإ�س�ل�ام (الق�سم الن�سائي) مثنية على اجلهد الذي
الإ�سالم ال�سمح���ة ،ومنهج جلنة التعريف بالإ�سالم يف الدعوة تبذله داعيات الفرع من خالل دعوتهن غري امل�سلمات ،وتقدمي
�إىل اهلل ع���ز وج���ل ،م���ن خالل احلكم���ة واملوعظ���ة احل�سنة ،الرعاية العلمية وال�شرعية لهن.

تخريج ثالثة فصول دراسية للمهتديات الجدد في الروضة
و�إدارة التنمي���ة الأ�سري���ة مبنطق���ة �سلوى،
حي���ث مت تنظي���م دورات دعوية للمهتديات
اجلدد حتت عنوان "مبادئ الإ�سالم".

حر�ص���ا م���ن الإدارة الن�سائي���ة للتعري���ف
بالإ�س�ل�ام بالرو�ضة على االرتقاء بامل�ستوى
العلمي وال�شرعي ملهتديات الإدارات ،قامت
الإدارة ب�إقام���ة �شراك���ة دعوي���ة مع العديد
من امل�ؤ�س�س���ات والدور الرتبوية �سواء على
م�ستوى وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية
�أو على م�ستوى اللجان وامل�ؤ�س�سات الدعوية
العاملة داخل الكويت.
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و�أ�ضاف���ت العو�ض���ي �إن ال���دورات ت�ضمنت
�أركان الإ�س�ل�ام اخلم�س���ة حي���ث مت تناول
ال�شهادت�ي�ن ومفهومهم���ا يف الإ�س�ل�ام،
وم�ضمونهم���ا ،وكذل���ك قمن���ا ببي���ان باقي
الأركان اخلم�س���ة من �ص�ل�اة و�صيام وزكاة
وقالت مدي���رة العالقات العام���ة والإعالم وحج ،ب�أ�سلوب مي�س���ر و�سهل بحيث تتقبله
ب���الإدارة الن�سائي���ة ع���ذوب العو�ضي بهذه املهتديات اجلدد.
املنا�سبة� :إن الإدارة قامت بالتن�سيق و�إقامة و�أثن���ت العو�ض���ي عل���ى اجله���ات الث�ل�اث
�شراك���ة دعوية مع ثالث جه���ات عاملة يف وتعاونه���ن البن���اء م���ع الإدارة الن�سائي���ة
املجال الدعوي ،وهي �إدارة التنمية الأ�سرية بالرو�ضة ،م�شرية �إىل الدور الإيجابي لتلك
مبنطق���ة الرميثية التابعة ل���وزارة الأوقاف اجلهات ،وما قمن به من خالل توفري املناخ
وال�ش����ؤون الإ�سالمي���ة ،ومرك���ز عب���داهلل املنا�سب لنجاح الدورة ،ويف نهاية الدورة مت
املطوع لتحفي���ظ القر�آن مبنطقة الرميثية ،تكرمي للمهتديات اجلدد.

الشيخة بيبي الصباح تكرم معتمري رحلة “الوفاء الثالثة”
�ص���رح مدير الأفرع ومدي���ر احلج والعمرة
يف جلنة التعريف بالإ�سالم املحامي منيف
العجم���ي ب�أن ال�شيخة بيبي يو�سف ال�سعود
ال�صب���اح التي قامت برعاي���ة رحلة العمرة
لل�سن���ة الثالث���ة على التوايل حت���ت عنوان
«رحل���ة الوفاء» ،ق���د قامت بزي���ارة كرمية
لف���رع اللجنة مبنطقة املنقف وذلك لتكرمي
 50مهتديا ومهتدية ممن قاموا ب�أداء رحلة
العمرة الأخرية.
و�أ�شاد العجم���ي يف ت�صريحه بدور الأ�سرة
احلاكم���ة من خالل رعايتهم ودعمهم لدور
وعم���ل اللجنة يف التعري���ف بالإ�سالم لغري واملهتدين اجل���دد ،وهذه هي ال�سنة الثالثة
امل�سلم�ي�ن باحلكم���ة واملوعظ���ة احل�سن���ة ،عل���ى التوايل التي ت�سري فيها رحلة العمرة
ورعايته���م للجاليات املتواج���دة على �أر�ض وذلك من باب التكافل االجتماعي ،وتنمية
الكوي���ت ،م�ش�ي�را �إىل �أن هذا الدعم وتلك الوازع الديني لدى اجلاليات.
الرعاية تعد رافدا خرييا من روافد العمل و�أ�ض���اف ب�أن تكرمي املعتمري���ن بعد �إدائهم
الذي تقوم به اللجنة.
ملنا�س���ك العم���رة دليل حب ووف���اء مت�أ�صل
و�أ�ش���ار العجم���ي �إىل �أن ال�شيخ���ة بيب���ي ل���دى الأ�س���رة احلاكم���ة الكرمي���ة ،م�شريا
يو�س���ف ال�سع���ود ال�صب���اح تق���وم �سنوي���ا �إىل �أن ال�شيخ���ة بيب���ي ال�صباح كانت تتابع
بالتكف���ل برحلة عمرة للجاليات الإ�سالمية ب�صف���ة يومية �سري رحلة العم���رة وال�س�ؤال

عن املعتمرين و�أحوالهم.
واختت���م العجم���ي ب�شك���ر ال�شيخ���ة بيب���ي
اليو�س���ف لدعمها ورعايتها الكرمية لرحلة
العمرة املباركة لل�سنة الثالثة على التوايل،
وتكرميها للمهتدين واملهتديات.
من ناحيته���م فقد �شكر املعتمرون ال�شيخة
بيب���ي اليو�سف والأ�س���رة احلاكمة ،وكذلك
جلن���ة التعري���ف بالإ�س�ل�ام ،وحر����ص �أهل
الكويت على رعاية ودعم اجلاليات.

"السيرة النبوية ..دروس وعبر" محاضرة للجالية البنغالية بالواحة
�إقام���ت دار الن���وري للتعري���ف بالإ�سالم -اجلهراء -حما�ضرة دعوي���ة للجالية البنغالية حتت عنوان "ال�س�ي�رة النبوية ..درو�س
وعرب" ،مبنطقة الواحة ،ح�ضرها � 25شخ�صا من �أبناء اجلالية ،وحا�ضر فيها الداعية البنغايل عبدالرب �سردار.
وقال رئي�س ق�سم الدعاة ح�سن النبهان بهذه املنا�سبة� :إن املحا�ضرة ت�أتي يف �إطار حملة "ارحم ترحم" التي تقوم بها دار النوري
للتعريف بالإ�سالم ،لدعوة غري امل�سلمني واجلاليات الإ�سالمية املتواجدة ،وتهدف �إىل التعريف بال�سنة النبوية �سواء كانت �سنة
قولية �أو فعلية ،...وذلك انطالقا من قوله تعاىلَ } :و�أَ ِطي ُعوا ْ اهلل َوال ّر ُ�سو َل لَ َعلّ ُك ْم تُ ْر َح ُمونَ{.
و�أ�ضاف �أن الداعية دعا �إىل اال�ستفادة من الدرو�س يف ال�سرية النبوية التي ت�ضمنت كل �ش�ؤون امل�سلم دنيا و�آخرة ،وفيها املنهج
الذي يجب اتباعه طاعة هلل ور�سوله [ ،م�شريا �إىل �أن ال�سرية النبوية فيها من الدرو�س والعرب مامل ي�ستخل�ص �إىل الآن.
واختتم���ت النبه���ان بتوجيه ال�شكر للح�ضور من �أبناء اجلالية البنغالية ،الذين تفاعلوا مع املحا�ضرة ،واملحا�ضرات التي تقيمها
الدار وخ�ص�صت منها جزءا للجاليات الإ�سالمية.
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التعريف بالإ�سالم

نسائية الروضة استضافت  30فتاة من نادي بنت النور لتحفيظ القرآن
حر�ص���ا على التع���اون مع اجلهات التعليمي���ة والرتبوية يف الكويت
وتطبيق���ا لأه���داف اللجن���ة بغر����س ح���ب الدع���وة يف جمتمعن���ا,
ا�ست�ضاف���ت �إدارة ال�ش����ؤون الن�سائية بلجن���ة التعريف بالإ�سالم ما
يق���ارب  30فت���اة من ن���ادي بنت الن���ور لتحفيظ الق���ر�آن ،ترتاوح
�أعمارهن بني  13و 16عاما.
بد�أ برنامج الزيارة بكلمة ترحيبية �ألقتها م�س�ؤولة العالقات العامة
والإعالم ع���ذوب العو�ضي ت�ضمنت �شرح �أه���داف اللجنة وطبيعة
عمله���ا ,وعر����ض لأب���رز �إجنازات اللجن���ة على هيئ���ة فيلم ق�صري
ا�ستمتعت ع�ضوات النادي مب�شاهدته.
بع���د ذلك قام���ت الفتيات بجول���ة داخل �أروقة اللجن���ة مت خاللها
زيارة الف�صول الدرا�سية ومقابلة املهتديات اجلدد ،و�سماع ق�ص�ص اختتم اللقاء ببع�ض الن�صائح قدمتها م�س�ؤولة العالقات العامة مبا
الهداي���ة و�أثر الإ�سالم على حياتهن ,ثم توجهت الفتيات للداعيات يتنا�س���ب و�أعماره���ن كطاعة الوالدين واح�ت�رام املعلمني وااللتزام
وق���د �أده�شهن عدد ح���االت �إ�شهار الإ�سالم ل���دى كل داعية ،وقد باللبا����س ال�شرع���ي ،امتثاال لأم���ر اهلل واتباعا ل�سن���ة نبيه الكرمي,
حر�ص���ن عل���ى اال�ستف�سار م���ن داعي���ات اللجنة ع���ن كل ما يدور كم���ا بين���ت �أهمية التجمل بالأخالق احلمي���دة وخ�صو�صا مع غري
بخلدهن من �أمور ت�ساعدهن يف البدء يف الدعوة.
امل�سلمني و�أن امل�سلم احلق ي�ستطيع �أن يكون داعية ب�أخالقه.

الدعوة في بيت العائلة تؤتي ثمارها بإسالم سيدتين بالجهراء
بدع���وة كرمية من �إح���دى الأ�سر الكويتية
قام���ت جلن���ة التعري���ف بالإ�س�ل�ام -دار
الن���وري الق�س���م الن�سائ���ي -بعم���ل زيارة
دعوية من خالل م�شروع "الدعوة يف بيت
العائل���ة" حيث قامت داعيات الفرع بعمل
يوم دعوي للعامالت لدى الأ�سرة الكرمية
من غ�ي�ر امل�سلمات والالئ���ي بلغ عددهن
(� )9سي���دات من اجلن�سي���ة "ال�سيالنية -
الفلبينية".
وقال���ت مديرة الفرع �شع���اع ال�شمري ب�أن
الداعي���ات قمن بزي���ارة الأ�س���رة ومقابلة
العام�ل�ات وتعريفه���ن بالإ�س�ل�ام و�إلق���اء
حما�ضرة دعوية بعنوان "من هو اخلالق"؟
باللغت�ي�ن ال�سنهالي���ة والفلبيني���ة ،حي���ث
تطرق���ن خالله���ا �إىل تو�ضي���ح املفه���وم
ال�صحيح للتوحيد وعب���ادة اهلل عز وجل،
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وقدمن بالأدلة والإثباتات ب�أن اهلل عز وجل
هو اخلالق لهذا الكون واملهيمن عليه ،وكيف
�أن هذا الكون له �إله واحد �أبدع و�صور و�أنعم
علينا بالكثري من النعم.
و�أ�ش���ارت ال�شم���ري �إىل �أنه وبع���د انتهاء
املقاب�ل�ات �أ�شه���رت �أثنت���ان م���ن الالئ���ي
ح�ضرن املحا�ضرة �إ�سالمهن ،حيث نطقتا
بال�شهادة فى ح�ضور �أفراد الأ�سرة الكرمية
الذين �أعربوا ع���ن �سعادتهم الغامرة بهذا
احلدث ال�سعيد ،على حد تعبريهم ،وعلى
وعد بتج���دد اللقاء م���ع مقابالت جديدة
�شاكرين للجنة التعريف بالإ�سالم ودعاتها
هذه اجلهود اجلبارة.
يذك���ر �أن الدع���وة يف بيت العائلة هو �أحد
امل�شاري���ع الرائ���دة الت���ي تق���وم بها جلنة
التعريف بالإ�سالم.

النج ــاة اخلرييـ ـ ــة

الفحيحيل :إنشاء مدرسة
وقفية في المنقف بقيمة
 800ألف دينار

الدبوس :نكفل  80أسرة فقيرة داخل
وخارج الكويت

�أكد مدي���ر جلنة زكاة الفحيحي���ل التابعة جلمعية
النجاة اخلريية �إيهاب الدبو�س �أن اللجنة حري�صة
عل���ى تقدمي الدع���م والعون وامل�ساع���دة لأ�صحاب
الع���وز واحلاجات م���ن الفقراء والأيت���ام واملر�ضى
وامل�ساك�ي�ن ،وذل���ك انطالق���ا م���ن مب���د�أ التكافل
االجتماع���ي ال���ذي حث علي���ه الدي���ن الإ�سالمي
احلني���ف يف �إغاث���ة كل مكروب وتفري���ج الكربات
ع���ن كل مهموم ،بغر�ض �إدخال ال�سرور على قلوب
امل�سلمني ،وهو �أحب الأعمال �إىل اهلل تعاىل.

�أك���د رئي�س جلن���ة زكاة الفحيحيل عب���داهلل الدبو����س �أن اللجنة حري�صة
عل���ى تقدمي الدعم والع���ون وامل�ساعدة للأ�سر الفق�ي�رة واملحتاجة� ،سواء
كان���ت داخ���ل الكويت �أو خارجه���ا ،وذلك حر�صا من اللجن���ة على تفعيل
مب���د�أ التكافل االجتماعي بني امل�سلمني ،وتطبيقا ملبادئ الدين الإ�سالمي
احلني���ف ،ومت�س���كا بتوجيه���ات الر�س���ول الكرمي حممد �صل���ى اهلل عليه
و�سلم ،ب�ضرورة م�ساعدة وكفالة الفقراء� ،سواء كان ذلك عن طريق �إخراج
ال���زكاة مبختلف �أنواعها �أو الت�صدق عل���ى املحتاجني وامل�ساكني من �أبناء
امل�سلمني.
و�أو�ض���ح الدبو����س �أن اللجن���ة تق���دم م�ساع���دات مالية للأ�س���ر الفقرية
واملتعففة ،مو�ضحا �أن قيمة كفالة الأ�سرة الواحدة يبلغ  80دينارا �شهريا
داخ���ل الكوي���ت ،وكفالة الأ�س���رة الواحدة خارج الكويت تبل���غ قيمتها 50
دين���ارا �شهري���ا ،م�ش�ي�را يف الوقت ذات���ه �إىل �أن اللجنة تكف���ل ما يقارب
� 80أ�س���رة داخ���ل الكويت وخارجها مبعدل �شه���ري � 9آالف دينار �شهري
مبعدل � 108آالف دينار �سنويا ،ولفت الدبو�س �إىل �أن اللجنة تقوم بتقدمي
م�ساع���دات �أو تخ�صي����ص روات���ب �شهرية للأ�سر الفق�ي�رة والأرامل ،بعد
�أن يت���م الت�أكد من حاجتهم بعمل درا�سة حال���ة ميدانية للأ�سرة الفقرية،
ومبج���رد �أن يتم الت�أكد من حاجة الأ�سرة للم�ساعدة يتم تقدمي امل�ساعدة
على الفور وفق �أو�ضاع تلك الأ�سرة ،ومدى حاجتها للم�ساعدة.
وذكر �أن تقدمي تلك امل�ساعدات ما كانت �ستقوم اللجنة بتقدميها للأ�سرة
الفق�ي�رة واملتعففة لوال تفاع���ل �أ�صحاب الأيادي البي�ض���اء وذوي القلوب
الرحيم���ة و�أه���ل اخل�ي�ر من �أهل الكوي���ت الكرام الذين جبل���وا على فعل
اخل�ي�ر ،والوقوف بجان���ب الفقراء وامل�ساكني ،وتق���دمي الدعم وامل�ساعدة
له���م ،داعيا �إىل �ض���رورة التفاعل مع اللجنة والقيام ب�إخراج �أموال الزكاة
وال�صدقات لتنفيذ مثل هذه امل�شاريع اخلريية.

و�أ�ضاف الدبو�س :وبناء على ظروف هذه ال�شرائح
ف����إن اللجنة قام���ت ب�إن�شاء مدر�س���ة خريية وقفية
يف منطق���ة املنق���ف بقيمة � 800أل���ف دينار ،حيث
ت���وزع �إي���رادات وريع ه���ذه املدر�سة عل���ى الفقراء
واملحتاج�ي�ن كم�ساع���دات �شهري���ة �أو مقطوع���ة،
م�شريا �إىل �أن اللجنة ت�ضع يف املقام الأول م�ساعدة
كل م�سلم فقري �أو حمتاج� ،سواء كان داخل الكويت
�أو خارجه���ا ،واللجن���ة لديه���ا الطم���وح يف امتالك
العدي���د من امل�شاري���ع الوقفية الت���ي يوظف ريعها
ل�صالح الفقراء وامل�ساكني.
ودع���ا الدبو����س �أه���ل اخل�ي�ر و�أ�صح���اب الأيادي
البي�ضاء من �أهل الكويت الكرام �إىل �ضرورة التربع
وامل�ساهم���ة ب�أم���وال زكاته���م و�صدقاته���م لتوا�صل
اللجن���ة تنفيذ م�شاريعها اخلريي���ة ،م�ؤكدا �أنه لوال
ف�ض���ل اهلل �أوال ثم م�ساهماتهم مل���ا حققت اللجنة
الإجنازات التي و�صلت �إليها.
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العامل الإ�سالمي

المعتنقات لإلسالم ..حكايات نساء من كندا وفرنسا
فتاة أميركية تكتب..
«اإلسالم أنقذ حياتي»

روت فت���اة �أمريكية تبلغ من العم���ر  14عاماً ق�صتها
مع الدين الإ�سالمي وكيف �أنقذ حياتها بعد مرورها
بف�ت�رة من ال�ضيق النف�سي واالكتئ���اب حتى و�صولها
لفقدان ال�شهية للطعام.

ت�ستح���وذ الن�ساء عل���ى ن�سبة كبرية �ضمن املهتدين الغربي�ي�ن اجلدد للإ�سالم ،وال
توج���د �أرقام دقيق���ة حا�سمة حول عدد الداخلني يف دي���ن اهلل يف الوقت احلايل،
ولك���ن بع�ض الدرا�سات امليدانية تقدم بع�ض الأرقام ،ففي بريطانيا ن�شرت درا�سة
مطولة حول �إقبال الربيطانيني على الإ�سالم ،ذكرت �أن املعدل هو � 5400شخ�ص
�سنوي���ا ،ثالثة �أرباعها ن�س���اء �أي بن�سبة  ,% 75وت�صدت لدرا�سة هذا الأمر املثري
الباحث���ة اجلامعي���ة يف الأنرثوبولوجيا الكندية جريالدي���ن مو�سيري ،فركزت على
درا�س���ة ثمانني حالة ملهتديات كندي���ات وفرن�سيات ،عرب تقني���ة املقابلة املبا�شرة،
ومتابعة احلياة العامة واخلا�صة لهن يف بيوتهن ويف �أعمالهن ويف امل�ساجد.

وقال���ت الفت���اة يف مقاله���ا ب�صحيف���ة “Taqwa
« :”magazineقب���ل ح���وايل �ست���ة �أ�شه���ر ،عانيت
من اكتئاب ح���اد وا�ضطراب يف تناول الطعام وف�شل
بالدرا�س���ة ،وكنت مقتنعة متاماً ب�أنني ال قيمة يل يف
احلي���اة ،ومل يكن ل���دي �أدنى �أمل يف ال�شفاء من هذه
احلالة».

و�أ�ضاف���ت“ :يف �أح���د الأي���ام كن���ت �ش���اردة الذه���ن
�أثن���اء تواج���دي بالف�صل الدرا�س���ي� ،إال �أنني انتبهت
على �ص���وت �أحد زمالئي يعر�ض مق���االً ق�صرياً عن
الإ�سالم ،فجذبني ما �سمعته وقررت البحث �أكرث عن
هذا الدين ،ويف نف�س اليوم قر�أت القليل من القر�آن،
ثم بحث���ت �أكرث عن الإ�سالم ،و�أ�صابتني الده�شة من
عبادة املاليني من الب�شر لإله واحد وهو اهلل”.
وتابع���ت قائل���ة“ :دخل���ت ال�سع���ادة �إىل قلب���ي وبد�أ
االكتئ���اب يذهب بعيداً عني ،و�شعرت كمن تنتقل من
خوف وب���رد الظالم �إىل �أمان ودفء النور ،و�أعجبت
كثرياً بفكرة احلجاب الإ�سالمي واملالب�س الف�ضفا�ضة
وتغطية ال�شعر كام ً
ال لدى الن�ساء امل�سلمات».

و�أردفت“ :بد�أت �أتعلم كيفية ال�صالة واملداومة عليها
بانتظام ،وكم بكي���ت �أكرث من مرة امتناناً و�شكراً هلل
عل���ى �أن هداين العتناق الإ�س�ل�ام ،وميكنني الآن �أن
�أق���ول وبكل قناعة �أنه بدون الإ�سالم كان من املرجح
�أن �أكون ميتة”.

برينتوود :استقالة مرشح حزب المحافظين
إلساءته لإلسالم
ا�ضطر املر�شح «ديفيد بي�شوب» -ممثل حزب املحافظني ملدينة «برينتوود» الأمريكية
مبقاطع���ة «�أ�سيك�س»� ،إىل تقدمي ا�ستقالته بعد ن�شره ت�صريحات مهينة على موقع
توي�ت�ر �ضد الإ�س�ل�ام ,وقد �أكد "بي�شوب" معاداته الإ�س�ل�ام ،وو�صف الإ�سالم ب�أنه
دي���ن االغت�ص���اب ،و�إ�ضافة �إىل ذلك ،اكت�شف���ت ال�صحافة املحلي���ة تغريدات على
ح�ساب���ه الإلكرتوين مبوق���ع تويرت تهني الإ�سالم ,وا�ست�شه���د على ذلك باعتقال 4
رجال م�سلمني بتهمة اغت�صاب فتاة يف منطقة "باكينجهام�شري».
كم���ا ن�شر «بي�شوب» يف عدة مواقع �إلكرتوني���ة مقاطع فيديو للنا�شط امللحد «بات
كون���دل» ،ي�س���يء فيه���ا للإ�سالم وللنبي حمم���د [ ،ومن جهته ،ق���ال "بي�شوب":
�أعرتف ب�أن على املرء الذي ي�سعى للو�صول �إىل املنا�صب العامة البحث يف توحيد
املجتمعات ولي�س تفريقها ،و�آ ُمل �أن يغفر يل �سكان "برينتوود".

الواليات المتحدة" :أماكن آمنة" لمواجهة األفكار الخاطئة
حول اإلسالم
يف حماول���ة للق�ض���اء على ال�ص���ورة النمطية التي تالح���ق امل�سلمني يف الوالي���ات املتحدة� ،أطلق
«جمل����س ال�ش����ؤون العا ّمة للم�سلمني» مبادرة تنب���ذ الكراهية والعنف وتدع���و �إىل امل�صاحلة بني
املجتمعات املختلفة عرب احلوار واملناق�شة .وت�سعى املبادرة �إىل ت�أمني مواقع لتدريب �أئمة امل�ساجد
والنا�شطني يف جمال خدمة املجتمع على �آلية التعامل مع الأفراد الذين يبدون امتعا�ضهم ب�سبب
الإجراءات وال�سيا�سات املناه�ضة للم�سلمني.
وي�ش�ي�ر رئي�س "جمل�س ال�ش�ؤون العا ّمة للم�سلمني" ،هاري�س تارين يف ت�صريح لـ"راديو �سوا"� ،إىل
�أن فك���رة التط���رف ارتبط���ت بامل�سلمني من كل جانب ،وكان البد م���ن التح ّرك بهدف تغيري هذه
ال�صورة النمطية.

أطفال بريطانيون يعتنقون اإلسالم
ك�شفت درا�سات بريطانية م�ؤخرا عن ارتفاع عدد امل�سلمني يف
اململكة املتحدة خالل ال�سنوات ال�ست املا�ضية بن�سبة ،% 37
وو�ص���ول عدد امل�ساجد �إىل نحو  1500م�سجد ،يف حني �أكد
معه���د غيت�ستون الربيط���اين �أن اعتناق الإ�سالم يف بريطانيا
يج���ري على �أ�سا�س متكرر مع حت���ول مئات الربيطانيني �إىل
الإ�سالم كل �شهر.

صقلية تعتزم االعتراف رسميا باإلسالم
قال حاكم مقاطعة �صقلية الإيطالية روزاريو كرو�شيتا �إن حكومته
تعت���زم قريبا تقنني عالقتها مب�سلمي املقاطعة من خالل اعرتاف
ر�سم���ي مينح الدي���ن الإ�سالم���ي و�ضع���ا م�ساويا لباق���ي الأديان
املع�ت�رف بها ,ويتيح هذا االعرتاف �إقامة م�شاريع لت�شجيع تعليم
اللغ���ة العربي���ة مبدار�س �صقلي���ة للتالميذ ذوي الأ�ص���ول العربية
والراغبني من التالميذ الإيطاليني ،كما ي�سمح ببناء امل�ساجد.
وذك���ر كرو�شيتا -يف مقابلة مع اجلزيرة نت� -أنه م�ستعد مل�شاركة
ممثلي م�سلمي �صقلية يف تكوين جلنة م�شرتكة للت�شاور والتفاهم
عل���ى اتفاق لالع�ت�راف الر�سم���ي بالإ�سالم خ�ل�ال وقت ق�صري،
واعت�ب�ر �أن �صدور هذا االع�ت�راف �سيمثل قدوة حتتذى يف باقي
املقاطع���ات الإيطالية ,كما �أ�ش���ار �إىل �أنه �سيتقدم من جانب �آخر
بطل���ب لوزير الداخلية الإيطايل �أجنلينو �ألفانو عند لقائه القادم
به لت�سريع االعرتاف الر�سمي بالإ�سالم يف عموم البالد.
وكان وف���د من احت���اد املنظم���ات الإ�سالمية ب�إيطالي���ا قد التقى
الثالث���اء املا�ض���ي مع الوزي���ر �ألفان���و ،وحثه عل���ى �أن ي�أخذ بعني
االعتبار طلب االحتاد املقدم للداخلية الإيطالية منذ عام 1990
باالعرتاف ر�سميا بالدين الإ�سالمي.

و�أك���دت ال�سلطات احلكومي���ة م�ؤخرا �أن ع���ددا متزايدا من
ال�سجن���اء يف ال�سج���ون الربيطاني���ة يعتنقون الإ�س�ل�ام ،كما
ت�شه���د املدار�س الربيطانية ظاهرة انت�شار الإ�سالم مع حتول
�أع���داد متزاي���دة من الطلبة �إليه ,وخ�ل�ال جولة للجزيرة نت
يف بع����ض امل�ساج���د واملراكز الإ�سالمية ،لوح���ظ وجود عدد
م���ن الأطف���ال الذين اعتنق���وا الإ�سالم من �أتب���اع دول �أخرى
كالربازيل ولوك�سمبورغ وبنما وال�سويد.
والتق���ت اجلزي���رة نت ابن���ة لورين بوث �شقيق���ة زوجة رئي�س
ال���وزراء الربيطاين الأ�سبق توين بلري الطفلة �ألك�سندرا (12
عام���ا) الت���ي اعتنقت الإ�س�ل�ام يف رم�ضان املا�ض���ي ,وقالت
�ألك�سن���درا �إنه���ا كانت ت�صلي مع والدتها قب���ل �سنوات قليلة،
حي���ث جعل الإ�سالم والدته���ا �أكرث هدوءاً ،مما انعك�س عليها
�أي�ضا بالراحة والهدوء.

رحل
الشيخ نادر
النوري
2-2

صاحب اليد الحانية

التي المست األفئدة والعيون الباكية

تناولنا يف العدد ال�سابق ترجمة ال�شيخ
نادر النوري -رحمه اهلل ،-وبينا الكثري
من مواقف الرجل ع�ب�ر مراحل حياته
املختلف���ة ،ولق���د كان للرجل رحمه اهلل
تع���اىل م�آث���ر يف الأ�شخا�ص كما كان له
م�آثر يف الأماك���ن التي حل بها ،ولذلك
كان���ت وفات���ه مبثاب���ة �إث���ارة ل�شج���ون
الآخري���ن الرتباطهم بتل���ك ال�شخ�صية
التي قل وجودها يف زماننا ..فماذا قال �صاحب يد بارزة يف ت�أ�سي�س اللجنة
العلماء ورفاق الدرب يف العمل اخلريي
�أم���ا مدير عام جلنة التعريف بالإ�سالم حافظا عاملا عامال
عن ال�شيخ نادر النوري..
جم���ال ال�شط���ي فيقول :عندم���ا نذكر ويقول �أمني �سر جمعية عبداهلل النوري
مرب لقادة العمل اخلريي
النوري ٍ
ال�شي���خ نادر النوري -رحمه اهلل -نذكر الأ�ستاذ جمال الن���وري� :إن ال�شيخ نادر
يق���ول مدير عام جمعي���ة النجاة اخلريية العمل اخلريي ب�شتى �أنواعه وجماالته :النوري رحم���ه اهلل تعاىل ق�ضى �شبابه
د .حمم���د الأن�صاري :عندما تتحدث عن الدع���وي والطبي والإغاث���ي والتنموي وعم���ره يف االهتمام بت�أهيل الدعاة �إىل
ال�شي���خ ن���ادر النوري ف�إن���ك ال تعرف من واال�سرتاتيجي ،فكان رحمه اهلل ي�سخر اهلل عزوج���ل ،وكذلك قام بامل�شاركة مع
�أين تبد�أ وب�أي اخل�صال الكرمية واحل�سنة وقت���ه وجه���ده وكاف���ة �إمكاناته خلدمة قيادات املنظمات واجلمعيات اخلريية
ت�ستهل احلديث ،فلقد عرفناه على الدوام الإ�س�ل�ام وامل�سلم�ي�ن ،و�سيظ���ل رحمه الإن�ساني���ة يف �أكرث من  2900جهة ،يف
حمب���اً للعمل اخل�ي�ري والدعوي �صاحب اهلل ن���ادرا يف تفاني���ه وجت���رده لق�ضايا �أكرث من �ستني دولة ،وكان حافظا عاملا
ابت�سام���ة جميل���ة يوزعه���ا عل���ى كل م���ن امل�سلمني يف كل مكان ،حتى وهو مري�ض عام�ل�ا ،وبذل جل وقت���ه يف �سبيل اهلل
يقابله ،ا�ستط���اع من خالل �أ�سلوبه املميز
ودماث���ة خلقه ودعوته الربانية اخلال�صة،
�أن يجع���ل ل���ه مكانة ممي���زة يف قلوب من
يجل����س معه �أو ي�ستم���ع حلديثه ،فكان له
عظي���م الأثر يف تربي���ة �أبنائنا على املنهج
الو�سط���ي املعت���دل ،وغر����س يف نفو�سهم
ح���ب العمل اخل�ي�ري والدع���وي وخدمة
الإ�سالم وامل�سلمني.
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كان �شغله ال�شاغل تفقد �أو�ضاع امل�سلمني
واالطمئنان عليهم ،ولقد كان للنوري بعد
اهلل ع���ز وج���ل الف�ض���ل يف ت�أ�سي�س جلنة
التعري���ف بالإ�سالم ،فق���د كان هو وخرية
من �شب���اب الكويت الأوفياء �سبباً رئي�سياً
يف غر�س ه���ذه البذرة املباركة التي كانت
�سبب���ا يف �إ�س�ل�ام �آالف من غري امل�سلمني
ودخولهم الدين احلنيف ،فال�شيخ قدوتنا
يف العمل اخلريي والدعوي.

ملف العدد

األنصاري :كان النوري
محبا للعمل الخيري
والدعوي مربيا لقادته
الشطي :للنوري بعد
الله عز وجل الفضل في
تأسيس لجنة التعريف
جمال النوري :شارك
وأسس في  2900منظمة
وجمعية خيرية في
أكثر من ستين دولة

• حممــد الأن�صــاري

• جمـــال ال�شطــي

تع���اىل ،حتى يف فرا����ش املر�ض ،و�صرب
عل���ى �آالمه رغ���م املتاعب الت���ي �سببها
له مر����ض ال�سرطان منذ �شهر دي�سمرب
2008م.
متيز باحلركة الد�ؤوب�������ة يف الدعوة والدعاة

• جمـــال النــوري

		

• يحيــــى العقيلــي

ت�أ�سي�سا وتربية وتعليما للدعاة ،فهو من
الرج���ال الذين ترتب���ى النفو�س بالنظر
له���م واالقتداء بهم ،وق���د متيز ،رحمه
اهلل ،باحلدي���ث الع���ذب واملوعظة التي
تن�ساب للقل���وب ،والهيئ���ة التي ت�ضفي
املحبة والتوقري ،وهو من القالئل الذين
احتفظوا باحلرك���ة الد�ؤوبة يف الدعوة
والدع���اة ،رغ���م م�ضي ال�سن�ي�ن وتقادم
العمر واملر�ض.

م���ن جهته يق���ول الأمني الع���ام للرحمة
العاملي���ة يحي���ى العقيل���ي� :إن ال�شي���خ
ن���ادر النوري ،رحم���ه اهلل ،هذا الرجل
الرب���اين ال���ذي �سع���ى يف بن���اء الدعوة
ون�شر الدع���وة يف �أقطار الأر�ض يعرف
ترك ب�صمة كبرية يف العمل اخلريي
ف�ضل���ه ودوره جمامي���ع الدعاة واملراكز
الإ�سالمي���ة الت���ي كان يج���وب بالده���ا ق���ال د .ب�سام ال�شطي ع���ن ال�شيخ نادر

• د .ب�ســـام ال�شطــي

النوري :كان الراحل يعمل ب�صمت ،ومل
يدخ���ل يف الفنت وترك ب�صمة كبرية يف
العم���ل اخل�ي�ري ،وكان يف مقدم���ة من
يغي���ث ال�شع���وب الإ�سالمي���ة �إذا نزلت
بهم الن���وازل ،وكان رجاعا للحق ،حمبا
للعلماء ،يغل���ب عليه ال�صمت ،و�صاحب
االبت�سامة املتمي���زة� .صرب على مر�ضه
وكان ي�شك���و بثه وحزن���ه �إىل ربه ،كثريا
ما ر�أيته يف احلج مي�شي وحده ويتلم�س
حاجة الفقراء وامل�ساكني ،و�أكرث �أعماله
كانت يف جنوب �شرق �آ�سيا وحتديدا يف
�إندوني�سيا.
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ملف العدد

• ال�شيخ �أحمد القطـان

• ال�شيخ يو�سف ال�سنـــد

• ال�شيـخ جا�سم املهلهل

نعم ال�صاحب يف ال�سفر واحل�ضر

• د .خالــــد القح�ص

• ال�شيـــخ حممد الددو

ال�شيخ ن���ادر الن���وري كان مدر�سة على ت�أثريه الإيجابي.
كل الأ�صع���دة الرتبوي���ة واخلريي���ة لواء من �ألوية الأمة الإ�سالمية
والدعوية ،ولقد طاف العامل داعيا هلل
يقول الداعية الإ�سالمي ال�شيخ حممد
تعاىل ،وذكر �أنه رحمه اهلل ،كان حافظا
الددو� :أع���زي الأمة الإ�سالمية يف علم
لكتاب اهلل تعاىل و�صاحب ا�ست�شهادات
م���ن �أعالمها و�إمام م���ن �أئمتها وحامل
�شرعي���ة وحمب لإخوان���ه حري�صا على
ل���واء م���ن �ألويته���ا ،وه���و ال�شي���خ نادر
ق�ضاء حوائجهم.
الن���وري من الكويت ،وقد ا�شتهر بكرمه
داعية ربانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
و�سخائه ودعوته.
وم���ن ناحيته فق���د نعى ال�شي���خ جا�سم
�أما الداعي���ة الإ�سالمي ال�شيخ الدكتور
املهله���ل اليا�س�ي�ن ال�شيخ ن���ادر النوري،
حمم���د العريف���ي فيق���ول ع���ن ال�شيخ
رحمه اهلل ،قائال :املغفور له ،ب�إذن اهلل،
نادر النوري :ت���ويف ال�شيخ اخللوق نادر
تع���اىل ال�شيخ نادر النوري داعية رباين
وعن���وان للتج���رد وللأخ���وة ال�صادقة ،الن���وري� ،أحد رج���االت العمل الدعوي
وعن���وان للخ�ي�ر يف �أي مكان يف العامل ،اخلريي بالكويت ،رحمه اهلل ،وغفر له،
وجرب م�صاب �أهله وحمبيه..
وعنوان للعطاء املتجرد.
النوري م�������ن �أوائل الدعاة الذين دخلوا �سفري الدعوة والدعاة

من ناحيته فقد نع���ى الداعية الكويتي
ال�شي���خ �أحم���د القط���ان �إىل الأم���ة
الإ�سالمي���ة الداعي���ة الرب���اين ال�شي���خ
ن���ادر النوري قائال� :إن ال�شيخ من �أ�سرة
مبارك���ة وكان يدعو -رحمه اهلل -دائما
�إىل االعت���دال واحلكم���ة ،وكان �أ�س���وة
يف عمل���ه ،وقال ال�شي���خ �أحمد القطان
�إن���ه تع���رف عل���ى ال�شيخ الن���وري منذ
ال�سبعين���ات م���ن القرن املا�ض���ي ،وكان
�أخ���ا و�صديق���ا ،حي���ث كان���ت لديهم���ا
رح�ل�ات برية و�أ�سفار دعوية معا ،وكان
نعم ال�صاحب يف ال�سفر واحل�ضر ،وكان
يحر�ص على �إخوانه وي�سعى خلدمتهم،
وكان ال يغ�ض���ب �أب���دا ..يبت�س���م دائما،
ال مي���ل الإن�سان جمل�س���ه ،فلما �أ�صابه
املر����ض ر�أين���ا من���ه ال�ص�ب�ر اجلمي���ل ،جمال الإعالم
فحينما �أتيح له التحدث كان يدعو وهو
قال �أ�ستاذ الإع�ل�ام يف جامعة الكويت
على �سرير املر�ض �إىل اهلل ،وحني فقد
الدكتور خالد القح�ص :رحم اهلل �شيخنا
النطق كان يكتب رحمه اهلل.
ن���ادر النوري فقد كان من �أوائل الدعاة
�صاحب ا�ست�شهادات �شرعية
الذين دخلوا جمال الإعالم وقدم برامج
�أم���ا ال�شي���خ يو�س���ف ال�سن���د فيق���ول :عدي���دة يف الإذاع���ة والتلفزيون ،فامتد
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د .حممــد العريفـــي

ق���ال الدكت���ور ال�شيخ حمم���د العو�ضي
عن ال�شي���خ نادر :رحم اهلل ال�شيخ نادر
الن���وري �سفري الدعوة والدع���اة ،وتابع
العو�ض���ي :كن���ا مبجال�سته ن���زداد �أدبا
ومبحادثت���ه نرتق���ي ِهم��� ًة ومبخالطته
نرتوي تربي ًة ،وكان القر�آ ُن �أني�سه.

علمتني الدع ـ ــوة

د .محمدالعوضي :رحم الله
الشيخ نادر النوري سفير
الدعـــوة والدعـــاة
العقيلي :احتفظ بالحركة
الدؤوبة في الدعوة والدعاة
بالرغم من مرضـــه

• د .ع�صام الفليـــــج

• د .عبداهلل النفيـــ�سي

�صاحب �أفكار �إبداعية ومتجددة
�أم���ا الدكت���ور ع�ص���ام الفليج فيقول :يع���د ال�شيخ
د .ن���ادر الن���وري م���ن العم�ل�ات الن���ادرة يف هذا
الزم���ان ،فقد جمع بني العل���م ال�شرعي والفكري
والدعوي والرتب���وي والإداري والقيادي واخلريي
والإعالمي ،وهي مواهب وقدرات قلما جتتمع يف
�شخ�ص واحد .انت�شر يف العامل كله نا�شرا للدعوة
وم�ساندا له���ا ،عرفته متوا�ضع���ا ،دمث الأخالق،
دائم االبت�سامة ،مبادرا ،ال يعرف املعوقات طريقا،
ف�إذا ما �أغلق عليه باب اجته لفتح باب �آخر ،وكله
ثق���ة مبعي���ة اهلل عز وج���ل .وكان �صاح���ب �أفكار
�إبداعية ومتج���ددة ،ال ينتظر العمل والإجناز ،بل
يذه���ب �إليه ،ويب���ذل الأ�سباب .تخ���رج على يديه
العدي���د من الدع���اة يف خمتلف الع���امل ،من عدة
جن�سيات ،وانطلقوا يف دعواتهم املباركة.
م�سلمو �إندوني�سيا �سيبكون غدا
ويق���ول د .عبداهلل النفي�سي :م�سلم���و �إندوني�سيا
�سيبكون غدا ،ك���م من يتيم كفل! وكم من مدر�سة
بن���ى! ك���م من م�سجد �شي���د! نعزي الأم���ة ما بني
نواك�ش���وط وجاكرتا يف ال�شيخ نادر النوري ،رحمه
اهلل وتقبله يف ال�صاحلني.
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الدعــوة الجماعية
جمال ال�شطي  /املدير العام للجنة التعريف بالإ�سالم
@AlshattiJamal

الدعوة �إىل اهلل عز وجل من �أف�ضل القربات �إليه ،م�صداقا لقوله:
مم ْن د ََعا �إىل ا ِ
�صالحِ ً ا َو َقا َل ِ�إ َّننِي مِ ْن
} َو َم ْن �أَ ْح َ�س ُن َق ْو اًل َّ
هلل َو َعمِ َل َ
�ي�ن{ ،وقول امل�صطفى حممد عليه ال�صالة وال�سالم) :لأن
امل ُ ْ�سلِمِ َ
يهدي اهلل بك رج ً
ال واحداً خري لك من حمر النعم(.
والدعوة تنق�سم �إىل دعوة فردية ودعوة جماعية ،ولكل �إيجابيات
ومعوق���ات ،ولعل �إيجابيات اجلماعية �أك�ث�ر ت�أثريا ،لأنها عظيمة
النتائ���ج �سريع���ة االمتداد ،باعتب���ار �أن الدع���اة املرتبطني برباط
الدع���وة منت�شرون يف م�شارق الأر�ض ومغاربها من �أجل تبليع دين
اهلل وا�ستعادة �أجماد اال�سالم.
وال يخف���ى عل���ى كل ذي عقل ما للدعوة اجلماعي���ة من �أثر كبري
يف ن�ش���ر الإ�سالم ب�أو�ساط النا����س وال�شعوب واملجتمعات ،مع كل
الفئ���ات وعلى امل�ستويات كافة ..ذلك �أن الدعوة اجلماعية تعتمد
عل���ى التوجيه واالندفاع الدعوي والرتكي���ز العقدي والتخطيط
امل�ستقبلي.
ويحك���ي �أحد م�س����ؤويل الدعوة يف جلنة التعري���ف بالإ�سالم من
جالي���ة �آ�سيوية ،يقول :لدينا فريق ريا�ضي خا�ص بكرة ال�سلة فيه
م�سلم���ون وغري م�سلمني ،حيث يقوم الريا�ضيون امل�سلمون بدعوة
�أ�صحابهم غري امل�سلمني �شيئا ف�شيئا ،حتى �إنه يف �إحدى املباريات
تقابل���ت مع العب غري م�سل���م وتناق�شت معه و�ش���رح اهلل �صدره
للإ�سالم ،وبعد ذلك �أ�شهر �إ�سالمه ،ب�سبب �أخالق وح�سن معاملة
�أ�صدقائه.
فهن���اك الكثري من النا�س يت�أثر باملنا�ش���ط والفعاليات الإ�سالمية
اجلماعية ،خا�صة التي تعقدها جلنة التعريف بالإ�سالم للجاليات
الوافدة داخل دولة الكويت ،مثل املحا�ضرات والندوات والرحالت
الرتفيهية ،وامل�سابقات الثقافية اجلماعية ،حيث يلفت انتباه غري
امل�سلمني اهتمام اللجنة بالأ�شخا�ص بغ�ض النظر عن دياناتهم يف
امل�شاركة ب�أن�شطتهم.
�إن �أب���رز ما ميي���ز الدعوة اجلماعي���ة �أنها ترب���ط النا�س بالفكرة
واملب���د�أ ال بالأ�شخا�ص ،ما ي�ساهم يف بناء قناعة متينة بالإ�سالم،
حت���ى ل���و كانت ت�صرفات امل�سلمني �أو بع����ض الدعاة فيها تق�صري
�أو فتـــور.
( )136ــ يونيو  2014ــ رجـــب
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طريــق الهدى

المنهج النبوي مع المسلم الجديد
“الرفق واللين”
املحامي منيف العجمي  /مدير الأفرع واحلج والعمرة بلجنة التعريف بالإ�سالم
@muneefalajmi

قال تعاىلَ } :فب َم���ا َر ْح َم ٍة ّم َن ا ِ
هلل ِلنتَ
لَ ُه ْم َولَ ْو ُكنتَ َف ّظا َغل َ
ِيظ ال َقل ْ ِب الن َف ّ
�ضوا
مِ ْن َح ْول َ
ِك{ «�آل عمران.»159:
الرف���ق خل���ق م���ن الأخ�ل�اق الت���ي �أكد
عليه���ا الإ�سالم وعمل على ت�أ�صيلها يف
كل �ش����ؤون احلي���اة ،وجعله م���ن �أ�سباب
النج���اح والفالح لكل م�سل���م ،بل جعله
الزينة يف كل عمل ،وهو ميثل الو�سطية
واالعت���دال يف الت�صرف���ات والأفع���ال،
قالت عائ�شة ر�ضي اهلل عنها“ :ما خري
ر�س���ول اهلل [ بني �أمرين قط �إال �أخذ
�أي�سرهما ،ما مل يكن �إثما ،ف�إن كان �إثما
كان �أبعد النا�س منه” «متفق عليه».
امل�سلم اجلديد كما �أ�شرنا من قبل ن�ش�أ
وترب���ى على ع���ادات وتقالي���د ع�شرات
ال�سن�ي�ن ،ويف مرحل���ة التح���ول م���ن
العقيدة والديانة ال�سابقة �إىل الإ�سالم،
تكون مازالت عالقة به بع�ض الت�أثريات
ال�سابق���ة ،ومن هنا يج���ب علينا الرفق
يف تعليمه �شرائع الإ�سالم وتربيته على
قيمه.

ب���ل بل���غ [ ذروة الرف���ق عندم���ا قال
لأ�صحاب���ه“ :التزرموه” ،ث���م قام بيديه
ال�شريفت�ي�ن ف�ص���ب املاء ،ثم ب���د�أ يعلم
الأعراب���ي مكانة امل�سج���د يف الإ�سالم،
و�أنه���ا بي���وت اهلل ،ال جت���وز ملث���ل تلك
الأفعال ،ففي احلديث عن �أن�س ،ر�ضي
اهلل عن���ه ،قال“ :جاء �أعرابي ،فبال يف
طائفة امل�سجد ،فزجره النا�س ،فنهاهم
النبي [ ،فلما ق�ض���ى بوله �أمر النبي
[ ب َذنوب من ماء ف�أُهريق عليه” ،ويف
رواي���ة :فقال ل���ه ر�س���ول اهلل [�« :إن
هذه امل�ساج���د ال ت�صلح ل�شيء من هذا
الب���ول وال القذر؛ �إمنا ه���ي لذكر اهلل،
ع َّز وجل ،وال�صالة وقراءة القر�آن».

الرفق واللين إشارات
إيجابية للمسلم الجديد
بأن اإلسالم دين الحب
وقبول اآلخر

فمن ناحية الرفق يف التعامل مع امل�سلم
اجلدي���د ،فهن���اك الكثري م���ن املواقف
التي يعلمنا فيها النبي [ الرفق ،وقد
كان منوذج تعامل النبي [ التعامل مع �أما م���ن ناحية الرف���ق يف تعليم امل�سلم
الأعرابي الذي ب���ال يف امل�سجد ،مثريا اجلدي���د ،وخا�ص���ة م���ن يجه���ل �أحكام
للده�شة واال�ستغراب ،ودليال على خلق الدين ،في�أتي بت�صرفات غري مق�صودة،
�إن�س���اين مل تعه���ده الإن�سانية من قبل ،وتكون عل���ى �سبيل احلر�ص على �إقامة

الدي���ن ،فنج���ده [ معلم���ا للإن�سانية
كيف يك���ون الرفق يف تعلي���م الآخرين،
والأخذ بيده���م �إىل ال�صواب ،وحتقيق
مراد الدين ،ولن���ا يف منوذج معاوية بن
احلك���م ال�سلم���ي ر�ض���ي اهلل عنه خري
دلي���ل على ذلك ،حيث يقول“ :بينما �أنا
�أ�صل���ي م���ع ر�س���ول اهلل [� ،إذ عط�س
رجل م���ن القوم ،فقل���ت :يرحمك اهلل.
فرماين القوم ب�أب�صارهم ،فقلت :واثكل
�أم ّياه ،م���ا �ش�أنكم تنظرون �إيل! فجعلوا
ي�ضرب���ون ب�أيديهم على �أفخاذهم ،فلما
ر�أيته���م ي�صمتونني� ،سك���ت ،فلما �صلى
النب���ي [ ،فب�أبي هو و�أم���ي ،ما ر�أيت
معلماً قبله وال بعده �أح�سن تعليماً منه،
ف���و اهلل م���ا كه���رين وال �ضربن���ي ،وال
�شتمني ،قال� :إن هذه ال�صالة ال ي�صلح
فيه���ا �شيء م���ن كالم النا����س� ،إمنا هو
الت�سبيح والتكبري ،وقراءة القر�آن”.
�إن الرفق والرحمة يف التعامل مع امل�سلم
اجلدي���د له جوان���ب �إيجابية ال تعد وال
حت�صى ،ويكفينا �أننا نر�سل له �إ�شارات
�سريع���ة ب����أن دينن���ا دين احل���ب وقبول
الآخ���ر ،واحلر����ص علي���ه ،وا�ست�شعاره
بالأم���ن والأمان يف جمتمع���ه اجلديد،
وابتعاده عن �أ�سب���اب التوتر التي عانى
منها كثريا يف عقيدته وديانه ال�سابقة،
فيكون الإ�سالم بالن�سبة له ح�ضنا دافئا
مملو ًءا طم�أنينة و�أمانا.
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الندوة ال�شهرية

كيف تكون سفيرا لإلسالم؟.

انطالق���ا من دورها الرائد ور�سالته���ا يف تبليغ الدين املحور الأول :مفهوم �سفري الإ�سالم
الإ�سالمي� ،ستقوم "جملة الب�شرى" �شهريا بعقد ندوة بداي���ة حتدثن���ا الداعي���ة حن���ان القطان ع���ن مفهوم
�شهرية تتناول خاللها �أبرز املو�ضوعات والق�ضايا التي ال�سفري ال���ذي يخاطب غري امل�سلم قائلة� :س�ؤال ربط
تهم الإ�سالم وامل�سلمني يف كل مكان ،حيث تتحاور مع ال�سف���راء بالدع���اة ،رب���ط جميل ،وفيه �أوج���ه ت�شابه،
�أب���رز املخت�صني واملهتمني والدع���اة يف جمال الدعوة فال�سفري يحتاج �إىل �أن يكون دبلوما�سيا ير�ضي جميع
�إىل اهلل عز وجل.
الأط���راف ،ويتعلم فن���ون الإتيكيت ،وال���ذوق ليك�سب
ولق���د عق���دت �إدارة املجل���ة �أول ندواتها ه���ذا ال�شهر
املب���ارك ،وكان���ت حت���ت عن���وان "كيف تك���ون �سفريا
للإ�س�ل�ام؟" ،مبق���ر �إدارة املجل���ة مب�ؤ�س�س���ة زخ���رف
للدعاي���ة والإع�ل�ام ،وحا�ض���ر فيها كل م���ن املهند�س
وائ���ل احل�شا����ش املدي���ر الأ�سبق ملركز تاي���ز للتوا�صل
احل�ض���اري ،والداعي���ة الإ�سالمي���ة حن���ان القط���ان،
ورئي�س ق�سم املهتدين العرب بلجنة التعريف بالإ�سالم
الأ�ست���اذ �إبراهيم كان���ون ،والدكت���ور حم�سن هريدي
رئي�س حترير جلنة الدعوة الإلكرتونية التابعة جلمعية
النج���اة اخلريي���ة ،ومدير حترير جمل���ة الب�شرى �أن�س
اخلليف���ة ،وم�ست�ش���ار التحرير عبادة ن���وح ،و�سكرتري
التحرير حممود بكر.
ودارت حم���اور الندوة حول ثالثة حماور ،هي :مفهوم
�سف�ي�ر الإ�سالم داخل وخ���ارج الوطن ،والآخر الطرق
الت���ي ينبغي على الداعية (ال�سفري) �أن ي�سلكها لتبليغ
ر�سالته ،و�أخريا اخلتام ..ف�إىل ماجاء يف الندوة:

القل���وب ،وميتلك �شع���رة معاوية ،ف�ل�ا يقطع العالقة
بينه وبني �أي فئة؛ �سواء كانوا من �أ�صدقاء الإ�سالم �أو
من �أعدائه� ،أو من امل�سلمني ،حيث يوجد ق�سم �سلبي،
و�آخ���ر فع���ال ،فالداعي���ة علي���ه التعامل م���ع كل هذه
الفئات ،ويتقن التعام���ل بدبلوما�سية ،بذوق� ،إتيكيت،
ت�سويق جيد ملا ميلك من خري ،لأنه هو داعية و�سفري
م�ستثم���ر ولك���ن م�ستثمر م���ع اهلل �سبحان���ه وتعاىل،
وبالت���ايل ال يجع���ل التوا�ص���ل م���ع الآخري���ن توا�صال
�شخ�صي���ا ،فينتق���م لذات���ه� ،أو يحم���ل غ�ل�ا لأطراف
معين���ة� ،إمنا هو ي�ؤم���ن �إميانا عميقا ب�أن اهلل �سبحانه
وتع���اىل هو ال���ذي �سين�صر هذه الدع���وة ،وهو الذي
�سيثم���ر فعل���ه مع �أي �أح���د يواجهه ،و�إمن���ا هو مفتاح
اخلري ،ولكن هذا املفتاح مثل املفتاح االنتخابي ،كيف
يدخ���ل دورات ويب���ذل �أمواال؟ ،ويتعلم م���ن �أجل ذلك
الذي يواليه ،ينت�صر يف الأخري يف االنتخابات ،كذلك
الداعية هذا املفتاح الرباين ،عليه �أال يتواكل على اهلل
ب�أن���ه �سوف يثم���ر دعوته ،و�إمنا يب���ذل ق�صارى جهده

كتب� :أن�س اخلليفة

ويح�س���ن دعوت���ه ،ويبقى هن���اك نقطة
مهم���ة هي اخللق احل�س���ن يف التعامل،
فالدعوة لي�ست وظيفة ت�ؤدى ثم تنتهي،
و�إمن���ا هي تكامل ب�ش���كل عام �سواء مع
من يدعو �أو الآخرين يف حياته ،فالذي
يقدم دعوة يف "عر�س ولده" �إمنا يقدمها
يف �أح�سن �أ�سلوب ،وكذلك الدعوة.
وقد تن���اول م .وائ���ل احل�شا�ش جتربته
العملي���ة يف مفه���وم ال�سف�ي�ر قائ�ل�ا:
عندم���ا ذهبت للدار�سة قال يل والدي:
ك���ن �سف�ي�را لبل���دك ودين���ك ،ويف ذلك
الوق���ت كنا �صغارا ومل نكن نفهم مراده
م���ن تل���ك العب���ارة ،وظلت ت�ت�ردد تلك
الكلم���ة يف خاط���ري و�أن���ا يف الطائرة،
كي���ف �أكون �سفريا؟ ،وهذه املهنة لي�ست
بالأم���ر ال�سهل ،فكي���ف منثل البلد؟� ،أو
بالأ�صح كيف منثل الإ�سالم؟ ،واكت�شفنا
�أن الإن�س���ان عندما يعم���ل �سفريا البد
�أن يك���ون رمزا ل�شيء ويكون مثل املر�آة،
كي���ف ت���رى نف�س���ك؟ ،وكيف تري���د �أن
ي���راك النا����س؟ ،ولكي يك���ون ال�شخ�ص
�سف�ي�را البد �أن ي�سبق ذل���ك مقدمات،
منها طريق���ة تربية املنزل� ،سواء داخله
�أو خارجه ،فال�شخ����ص يعطي انطباعا
عن الإ�سالم بت�صرفاته.
وه���ذا يذكرين ب�شهر رم�ض���ان املا�ضي
حي���ث ات�صل���وا ب���ي يف جلن���ة التعريف
بالإ�سالم و�أخربوين ب�أن هناك �شخ�صا
�أجنبيا �صع���ب التفاهم معه ،وا�ستقبلته
يف منزيل وجل�ست معه ،وعرفت منه �أنه
جتول مبا يقرب من  30عاما يف الدول
الغربية والإ�سالمية ،وال يحب الإ�سالم،
وكان يعم���ل يف الكويت ب�شركة خدمات
نفطي���ة ،و�س�ألته م�ستف�سرا عن عالقته
بامل�سلمني ،وا�ستمعت له ،ورددت عليه:
ه���ل تريد �أن تق���ول يل �أن كل الن�صارى
ال يخطئ���ون؟ ،ق���ال :ال ،قل���ت له :اذكر
يل مث���اال من امل�سلمني امل�شهورين يعمل
خط�أ و�أنتم ترون ذلك ،والآن �أ�ستطيع �أن
�أقدم لكم مناذج م���ن الق�سي�سني الذين

حنان القطان :الداعية سفير مستثمر مع الله فال
يجعل التواصل مع اآلخرين تواصال شخصيا
الحشاش :مهمة السفير ليست باألمر السهل ألنه
يمثل اإلسالم قبل أن يمثل األوطان
يعملون �أخطاء؟ ،فهل ه�ؤالء الأ�شخا�ص
ميثلون الدين امل�سيح���ي؟ ،ومن واجبي
�أن �أفهمك الدين ب�أ�صوله ،ف�إذا اقتنعت
ب���ه كان خريا ل���ك ،و�إذا مل تقتنع فهذا
�ش���يء بين���ك وبني رب���ك ،وظلل���ت معه
�ساعت�ي�ن ون�ص���ف ويف الأخ�ي�ر نط���ق
ال�شه���ادة ،وهناك �شخ����ص �آخر يدعى
"ولي���م" جل�س���ت مع���ه ،وعندم���ا بد�أت
يف احل���وار مع���ه ح���ول الإ�س�ل�ام ،قال
يل� :أن���ا من عائل���ة م�سيحية حمافظة،
وك�أنن���ي �أخط�أت مع���ه ،وتركته يتحدث
مل���دة ن�ص���ف �ساع���ة ،وقل���ت ل���ه� :إنني
�أعر�ض علي���ك الإ�سالم ،وظللت �أحدثه
عن الإ�س�ل�ام من ال�ساع���ة الرابعة �إىل
ال�ساعة الثامن���ة ،و�أخريا قال يل� :إنك
�س���وف جتعلني �أبكي الآن ،قلت له50 :
عام���ا يف ظلم���ات ،والآن ر�أي���ت النور،
وت�أث���رت جدا عندم���ا حاولت �أن �أجعله
ينط���ق ال�شهادت�ي�ن ،ون���زع كل الذه���ب
الذي يرتدي���ه ويعطيه يل كتربع ،وغري
ا�سمه من "وليم" �إىل "عبد الكرمي".
ويرك���ز �أ� .إبراهي���م كان���ون على حمور
ال�سف�ي�ر قائ�ل�ا� :إن للدع���وة �أ�سلوب���ا
وطريقة ،ون�ستذك���ر هنا طريقة ال�شيخ
�أحم���د ديدات رحم���ه اهلل عندما �س�أله
�أح���د ال�صحافيني :يا �شي���خ �أحمد ،ما
�شع���ورك وق���د �أ�سلم على يدي���ك �أكرث
من � 25ألف �شخ����ص؟ ،قال له ال�شيخ:
لي����س هذا هديف ،وال همي ،قال له :ما
هدفك؟ ،ق���ال له� :أنت ،قال له :كيف؟،
قال له :ك���ن م�سلما حقيقيا وانظر �إىل

العامل كيف �سيتغري! ،واملق�صود هنا هو
ح�س���ن الدعوة �إىل اهلل تعاىل ،و�شروط
الدع���وة معروف���ة :من �إخال����ص النية،
و�صالح القول والعمل ،و�أ�سلوب الدعوة،
وفهم كيفية دعوة النا�س وواقع املدعو،
وه���ذا �أكرب مفتاح تدخ���ل به �إىل قلوب
الآخري���ن ،ويج���ب �أن يك���ون اخلط���اب
منا�سب���ا لعقول النا����س ،فالعامل يناق�ش
يف جم���ال الإعجاز العلمي ،ونقول لغري
امل�سلم "فكر ملاذا �أ�سلم ه�ؤالء املفكرون
والعلم���اء؟ ،وي�أت���ي �آخ���ر فن�س�أل���ه :هل
ق���ر�أت الإجني���ل؟ ،فيق���ول :ال ،..فنبد�أ
معه بهذه الأ�شياء ،فالإ�سالم دين عظيم
ال يحت���اج �أن ندافع عنه ،فالإ�سالم دين
ق���وي ،ال ن�ضعه يف قف����ص االتهام حتى
نداف���ع عن���ه ،بل يج���ب علين���ا نحن �أن
ن�أخ���ذ زم���ام املبادرة ،ولذل���ك يجب �أن
تكون دعوتنا مع الآخرين كحال �سيدنا
�إبراهي���م عليه ال�س�ل�ام مع النمرود ،يف
قول اهلل تعاىل�} :أَلمَ ْ تَ َر �إِلىَ ا ّلذِ ي َح�آ ّج
�إبْ َر ِ
اهي��� َم فيِ ر ِ ّب���هِ �أَ ْن �آتَ���اهُ اهلل المْ ل ْ َك �إ ْذ
َق���ا َل �إِبْ َر ِ
اهي ُم َر ِ ّب َي ا ّل���ذِ ي يُ ْحيِـي وَيمُ ِ يت
َق���ا َل �أَنَا �أُ ْحيِـي َو�أُمِ يتُ َقا َل �إبْ َر ِ
اهي ُم َف ِ�إنّ
اهلل يَ�أْتِ���ي ّ
����س مِ َن المْ ْ�ش���رِ قِ ف ْ�أ ِت
بال�ش ْم ِ
رب َفبهِ تَ ا ّلَ���ذِ ي َك َفر َواللهّ ُ
َ
ب َه���ا مِ َن المْ ْغ ِ ُ
الَ يَ ْهدِ ي الْ َق ْو َم ّ
الظالمِ ِ نيَ{ ،فعندما ي�أتي
لن���ا �شخ����ص ن�صراين ن�أتي ل���ه ب�آية يف
الإجني���ل تقر بب�شرية نب���ي اهلل عي�سى
علي���ه ال�س�ل�ام ،فيق���ول� :أه���ذه الآي���ة
موج���ودة يف الإجنيل؟! ،فنقول له :نعم،
في�صدم ويقر بالأمر.
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الندوة ال�شهرية

ويف�صل د .حم�سن هريدي مهمة ال�سفري قائال� :إن من يحمل
لق���ب �سفري الإ�سالم ،ي�ؤدي مهمة �أداه���ا الأنبياء واملر�سلون،
وواجه���وا الأذى وال�سخري���ة واال�ستهزاء يف �سبي���ل �أداء تلك
الر�سالة ،ولكن كان لديهم هم ،وهذا الهم هو الدين ،والبع�ض
�أطل���ق عليه يف بع�ض الكتاب���ات "غياب البعد املقا�صدي عند
�سف�ي�ر الإ�سالم" ،فهم الداعية هو احلفاظ على الدين ،لأنه
�أمان���ة ،وحملناها كب�شر ،وواجبنا نح���و هذه الأمانة �أال تقف
عندن���ا ،فق���د و�صلنا الإ�سالم ،فهل نكتفي به���ذا؟� ،إذن علينا
ال���دور الكبري والذي فهمه ال�صحابه زمن النبي [ ،فعندما
�آم���ن �أبوبكر ال�صدي���ق ر�ضي اهلل عنه ،قابله عثمان بن عفان
ر�ض���ي اهلل عنه ،فدعاه للإ�سالم ،و�أ�سلم على يديه ،ثم �أ�سلم
على يديه �أربعة �آخرون.
املح�������ور الثاين :الطرق املثلى لل�س�������فري
للدعوة �إىل الإ�سالم
وتو�ضح الداعية حن���ان القطان �أف�ضل
الط���رق يف الدعوة قائل���ة :نحن منتلك
دين���ا كتب عليه الإح�سان ،وهو �أن تعبد
اهلل ك�أن���ك تراه ،ف����إن مل تكن تراه ف�إنه
يراك ،فال�شخ�ص على مدار � 24ساعة
يف دائ���رة الإح�سان ،وعلي���ه الدعوة يف
كل ح���ال ومكان ،كم���ا كان يدعو النبي
[ قري�شا يف البداية ،فقد كان يتعامل
معهم بقمة احللم ،و�سعة ال�صدر واخللق
الرفي���ع ،حتى مع ج���اره اليهودي الذي
كان ي�ؤذيه ،يذه���ب فيعوده وهو مري�ض
حت���ى يخجل من هذا اخللق فيدخل يف
الإ�سالم ،فاملجتمع الأوروبي حمتاج �إىل
�أن يرى �أخالقا �إ�سالمية ،فلديه �شبهات
كافي���ة ب�أن يك���ره هذا الدي���ن ،وو�سائل
ٍ
مع���اد ،ونريد �أن
الإع�ل�ام تق���وم ب���دور
ي�ضع الطالب املبتعث يف �أوروبا يده مع
ي���د �إخوانه يف امل�ؤ�س�س���ات واجلمعيات
الدعوي���ة هن���اك ،فال يق���ول �أنا طالب
�أدر�س ول�ست متفرغا للدعوة ،بل يجب
�أن يحمل هم الدين ،و�أن يعلم �أن يد اهلل
مع اجلماعة ،فال�سفري دوره هو ت�سهيل
الأمور ،وبالتايل فالطالب البد �أن يكون
داعية ،فالأمر �سهل لأن الإن�سان م�أمور
بتبليغ حتى ولو �آي���ة كما يقول الر�سول
[" :بلغوا عني ولو �آية".
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دور املبتعثني
وي�ضيف :هناك م�س�ؤولية كربى تقع على عاتق املبتعث ،والبد
�أن يجه���ز العدة عن���د ال�سفر �إىل بيئة غريبة ،فما هو واجبنا
نحو تلك البيئة؟ ،وبالتايل فعلينا فهم واقع هذه البيئة ،فلكل
مق���ام مقال ،فما �أخاطب به اجلاهل ،ال ي�صح �أن يخاطب به
املتعلم ،فمن ي�سافر للدرا�سة يف الغرب البد �أن يعلم �أن البيئة
هن���اك مثقفة ،فقد در�س���ت يف جامعة "اليدن" بهولندا وهي
من اجلامع���ات املعروف���ة بتاريخها يف اال�ست�ش���راق ،وهناك
�أ�سم���اء معروفة فيها بعدائها للإ�س�ل�ام ،ولكن عندما تعاي�ش
هذه البيئة ،ف�إننا جند �أنهم لديهم م�صادر ،ولكن عندما نقر�أ
تلك امل�صادر ف�إننا ن�صل �إىل نتيجة غري التي ي�صل �إليها ،ومع
ذلك يحرتمون الر�أي ،لأنك خاطبت عقله ،ومل ت�ستهزئ به.

كانون :كن مسلما حقيقيا وانظر إلى العالم
كيف سيتغير!
هريدي :هناك مسؤولية كبرى تقع على عاتق
المبتعث البد أن يجهز نفسه لها عند السفر
ويكمل م .وائل احل�شا�ش جتاربه الدعوية
قائ�ل�ا :عندما ج���اءت "بعث���ة درا�سية"
البنت���ي يف بريطاني���ا قمن���ا برتتي���ب
الأوراق ملوظف اجلوازات ،فعندما ر�أى
ذل���ك �سعد وق���ال� :سريعا �س���وف �أنهي
�أوراقك ،وبعد �شهرين ذهبت مرة ثانية
يف نف����س املطار ونف����س املوظف ،ر�آين،
وق���ال يل :تذكرتك ،و�سه���ل لنا الأمور،
ونف����س الأمر تك���رر مع مدي���رة املعهد
الذي تدر�س فيه ،فااللتزام مع الآخرين
ب�أخ�ل�اق الإ�س�ل�ام ،من �أف�ض���ل الطرق
الت���ي ي�سلكه���ا ال�شخ����ص للدع���وة �إىل
الإ�س�ل�ام ،وخري مث���ال على ذلك التزام
الوق���ت ،ولذلك كانت ال�ص�ل�اة موقتة،
ال�ص َ
���ت َعلَى
الةَ َكانَ ْ
ق���ال تع���اىل�} :إِنّ ّ
ني كِ تَاباً ّموقوتاً{.
المْ ُ�ؤْمِ ِن َ

ومناق�شتهم وحوارهم احلوار ال�صحيح،
وعلين���ا �أن نتقبل االنتقاد من الآخرين،
فقد يريد �أحدهم �أن ينبهنا على �أمر ما،
كم���ا �أن علينا دعوة الآخرين باحلقائق،
والتح���دث يف الأم���ور امل�شرتك���ة م���ع
الآخري���ن ،ف�إذا �أردت �أن تعرف �شخ�صا
ن�صراني���ا ب�أن عي�سى عليه ال�سالم لي�س
ولد اهلل ،فهناك �إثباتات ب�سيطة و�سهلة،
لكن امل�شكلة �أننا ال نعرف كيفية تو�صيل
تلك الإثبات���ات للآخري���ن ،و�أتذكر هنا
�شخ�صا �أمريكيا حدثني من �أفغان�ستان،
وقد كان حزينا لأن امر�أته �أ�سلمت قبله
يف الكوي���ت ،فقل���ت ل���ه :ت�ستطيع الآن
�إعالن �إ�سالم���ك بالتلفون ،وفعال نطق
ال�شهادت�ي�ن ،وعندما ج���اء �إىل الكويت
�أخذته �إىل امل�سجد ،وكان �سعيدا.

�أي�ض���ا علين���ا �أن ن�سم���ع م���ن الآخرين وي�ؤك���د �أ� .إبراهي���م كانون عل���ى �أهمية
�أراءهم وحديثهم حتى ن�ستطيع فهمهم ،الوع���ي مبنطلقات الآخرين قائال :البد

لن���ا �أن نفهم واقع الع���امل الغربي ،فهم لعل اهلل يخرج من بني �أ�صالبهم من يعبد اهلل وال ي�شرك به �شيئا ،كما ينبغي علينا
ق���د �أخذوا مت���ع الدنيا كامل���ة ،ولكنهم التي�سري يف الفتوى والتب�شري يف الدعوة.
روحاني���ا مل تكتم���ل لديهم تل���ك املتعة ،وبخ�صو�ص عن�صر اجلذب للإ�سالم عند غري امل�سلم ،ف�إن املواقف هي التي تفر�ض
ف�أ�صبح���وا غ�ي�ر مرتاح�ي�ن ،فعندم���ا هذا ،والأ�شياء امل�شرتكة �أي�ضا تعد منطلقا وعن�صرا للجذب.
ي�أت���ي الغربيون �إلين���ا يف جلنة التعريف
بالإ�س�ل�ام تنطبق عليهم نف�س احلادثة،
فنجدهم دخل���وا كل الأديان ولكنهم مل
يكون���وا مرتاحني ،ف�ص���ار لديهم "رغبة
ما بعد امل���وت" �أي "الآخرة" ،وهذا من
املنطلق���ات التي ينبغي علين���ا الدخول
فيه �إىل فكرهم.

البد من فهم واقع العالم الغربي فهذا العالم
يعاني روحانيا ..وهذا مدخلنا

االلتزام مع اآلخرين بأخالق اإلسالم من أفضل الطرق
التي يسلكها الشخص للدعوة إلى اإلسالم

ويح���دد لنا د .حم�س���ن هريدي جوانب
مهم���ة من الط���رق الدعوي���ة لي�ستطيع
ال�سف�ي�ر �أداء مهمته قائ�ل�ا :هنا نتذكر الدكتور حم�سن هريدي :جزاكم اهلل خريا على جهودكم املباركة ،ون�صيحتي لقراء
حدي���ث النب���ي [ الذي ثب���ت عن �أبي الب�شرى ،احلر�ص على اقتناء جملة الب�شرى ،ففيها من اخلري الكثري ،وكنت كتبت
ال���درداء ] ع���ن النب���ي [ ق���ال :فيه���ا من قب���ل املقاالت عن املهتدين اجل���دد ،واخلربات املتواج���دة فيها كاملراكز
"م���ا م���ن �ش���يء �أثق���ل يف املي���زان م���ن الإ�سالمية والدعوية يف العامل.
ح�س���ن اخلل���ق" ،وعندم���ا نتحدث عن
الأ�ست���اذ �إبراهيم :بارك اهلل يف جهودك���م و�أعمالكم ..ن�س�أل اهلل عزوجل �أن تكون
الأخ�ل�اق فهناك نوعان م���ن الأخالق،
الب�ش���رى نواة مل�ؤ�س�سة �إعالمية رائدة تناف�س امل�ؤ�س�سات الإعالمية العاملة يف هذا
�أخالق تك�سب ثق���ة النا�س ،واحرتامهم
املجال.
و�إذعانه���م للداعية فيما يقول ،كنموذج
االلتزام يف املواعيد ،وال�صدق والأمانة ،املهند����س وائ���ل احل�شا�ش :مهما كنت معرفا للإ�سالم الب���د �أن يكون لديك طريقة
و�إغاثة املله���وف ،وهي �أ�سا�سية و�شرط تو�ص���ل به���ا ر�سالتك للآخري���ن ،و�إذا مل تكن لديك الطريقة ف�ل�ا تتحدث ،ولديك
لنجاح الداعية ،ونوع �آخر من الأخالق ،طريقة �أخرى هي �أخالقك والتزامك بدينك.
وه���ي الت���ي تنف���ع الداعي���ة يف نف�سه ،الأ�ست���اذة حن���ان القط���ان :جملة الب�شرى له���ا ر�سالتان ،ولقرائه���ا ر�سالة ،فمجلة
وتعود �آثاره���ا عليه ،كال�شفقة والرحمة الب�ش���رى هي ب�ش���رى ،وبالتايل فكل كلمة حتمل ب�ش���رى ،وال�شيء الآخر االنت�شار،
وال يوج���د �أرحم م���ن النبي حممد [ نتمن���ى له���ا االنت�شار كاملج�ل�ات العاملية� ،أما الق���راء فنب�شرهم ب����أن الدعوة تامة
الذي بعث رحم���ة للعاملني ،وكلنا يعرف م�صداقا حلديث النبي [ ،حيث قال" :واهلل ليتمن هذا الأمر حتى ي�سري الراكب
ما القاه من جاره اليهودي ،وعندما كرث م���ن �صنع���اء �إىل ح�ضرم���وت ،ال يخ���اف �إال اهلل �أو الذئ���ب على غنم���ه ،ولكنكم
الإي���ذاء عليه من قري�ش عر�ض عليه �أن ت�ستعجل���ون" ،وندعو كل �شخ�ص م�سلم موجود يف العامل �إىل تبليغ ر�سالة الإ�سالم
يطبق عليهم الأخ�شبني ،فقال [ :ال ..م�ستثمرين مع اهلل.
املحور الثالث :اخلتـ ــام وتوجيـ ــه ن�صائـ ــح
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رج ـ ــال من الكوي ــت

جاسم حمد الصقر
أول خريج كويتي درس الحقوق
املولـ ـ ـ ــد والن�ش�أة

�صفاتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
�أدرك املح�س���ن جا�س���م ال�صقر ،رحمه
اهلل� ،أهمي���ة التحل���ي بح�س���ن اخلل���ق،
وله���ذا كان ودودا ب�شو�شا جمامال دون
تكل���ف ،حليما تتج���ه �إلي���ه الأنظار يف
جمل����س الأمة كلما احت���دم النقا�ش بني
النواب واحلكومة ،حيث ي�سمع اجلميع
له وي�أخذون بر�أيه.

ول���د جا�س���م حمد ال�صق���ر ،رحمه اهلل
يف منطق���ة القبل���ة يف ع���ام 1337ه���ـ
املوافق 1918م ،ون�ش�أ ن�ش�أة �صاحلة يف
بيئ���ة طيبة حفزته عل���ى فعل اخلريات
والإنف���اق يف �سبي���ل اهلل تع���اىل ،يف
�أ�س���رة تتكون م���ن خم�سة �إخ���وة ،وكان
ترتيب���ه الرابع ب�ي�ن �إخوته بعد عبداهلل
وعبدالعزي���ز وحممد ث���م عبدالوهاب،
الإح�سان يف حياتـ ـ ـ ــه
وق���د نهل���وا جميع���ا من مع�ي�ن والدهم
الإح�س���ان عالم���ة فارق���ة دال���ة عل���ى
املح�سن حمد عبداهلل ال�صقر ،فتعلموا
�صدق الإمي���ان وح�سن الظ���ن بالكرمي
م���ا ينفعه���م ،وبرع���وا يف حياتهم ،وقد
املن���ان ،وعمق اقتن���اع بقول اهلل تعاىل:
عرفت �أ�سرة ال�صقر بالإح�سان والإنفاق
ال ْح َ�سانُ{،
ال ْح َ�س���انِ �إِ اَّل ْ إِ
}هَ ْل َج��� َزاءُ ْ إِ
يف �سبي���ل اهلل تعاىل( ،فق���د كان والده
ولذا تنوعت وج���وه الإح�سان يف حياته
و�أخوه عبدالعزيز و�أخته �شاهة ال�صقر،
لت�شمل ع���دة نواح ،مث���ل ال�صحة وبناء
وغريهم م���ن �أبناء العائلة الكرمية ،من
امل�ساجد والتربع���ات املادية وم�ساعدة
املح�سنني الأجواد)..
ال�شع���وب املنكوبة وغريها� ,أعاد جا�سم
يف ع���ام 1939م توج���ه �إىل بغداد بناء ال�صق���ر رحمه اهلل بناء م�سجد ال�صقر
عل���ى اق�ت�راح �أخي���ه الأك�ب�ر عبداهلل ،يف العديلي���ة ليحل حمل م�سجد القبلة،
رحم���ه اهلل ،والتح���ق بكلي���ة احلق���وق وق���د مت���ت الإع���ادة مب�شارك���ة �أخي���ه
يف جامع���ة بغ���داد ،وتخ���رج منه���ا عام املرحوم عبدالعزيز حمد ال�صقر وورثة
1943م ،لي�صبح �أول خريج كويتي در�س �أخيه املرحوم عبداهلل حمد ال�صقر يف
احلقوق.
يناير 1983م.
24
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مل يكتف به���ذا بل قام ببناء م�سجد يف
حمافظة الب�صرة العراقية عام 1983م،
وت�ب�رع م���ع �أخي���ه عبدالعزي���ز ال�صقر
مبلي���ون و�ستمائ���ة �أل���ف دين���ار كويتي
لإن�شاء مركز حمد ال�صقر التخ�ص�صي
بالعديلي���ة ،و�ساه���م م���ع �إخوانه بدعم
بي���ت الزكاة مبلي���ون و� 114ألف و400
دينار كويتي يف بيت الزكاة.
ويف �أغ�سط�س عام 1994م دعم املجهود
احلرب���ي الكويتي حيث كان م���ن �أوائل
امل�ستجيبني لن���داء الوطن ،ودعم م�صر
عن���د وقوع الع���دوان الثالثي ،كما دعم
ال�شعوب الإ�سالمية يف ن�ضالها.
وفاتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
لق���د عا�ش املح�سن جا�سم ال�صقر حياة
ثري���ة ،وكان منوذج���ا للم�سل���م املواطن
املح���ب لوطن���ه ،املخل�ص ل���ه ،ال�ساعي
خلدمته ورفع رايته بكل ما ميلك ،وبعد
رحلة عطاء طويلة امتدت �إىل  88عاما
تويف جا�سم ال�صقر يف � 24شعبان �سنة
1427هـ  -املوافق.2006/9/17

سلسلة دعوية متخصصة في دعوة غير المسلمين

البوذية في الميزان..
(الرنفانا  -الكارما) يف ميزان الإ�سالم
�أو�ضحن���ا يف �أعداد �سابق���ة �أن البوذية
فل�سف���ة و�ضعي���ة ,ال تُلب���ي حاج���ات
الإن�ساني���ة ,لأنه���ا تعي����ش يف اخلياالت
والأوه���ام ,وال تواج���ه م�ش���اكل احلياة
و�صعابها ,وتقوم عل���ى التجرد والزهد
تخل�صا من ال�شهوات والآالم ,وتت�ضمن
دع���وة �إىل الت�ص���وف واخل�شون���ة ونبذ
ال�ت�رف ,واملن���اداة باملحب���ة ,وه���ي تعد
نظام���ا �أخالقي���ا ومذهبا فكري���ا مبنيا
عل���ى نظري���ات فل�سفي���ة ,وتعاليمه���ا
لي�س���ت وحي���ا ,و�إمنا ه���ي �آراء وعقائد
يف �إط���ار فل�سف���ي ,وكان م�ؤ�س�سه���ا قد
�أحيط بالق�ص����ص الغرامية والأ�ساطري
اخلرافية التي ال ي�ؤيدها العقل واملنطق,
ب���ل هناك اختالف �شديد بني امل�ؤرخني
ح���ول “ب���وذا” ذاته ووج���وده التاريخي
لأن تعليمات���ه مل تدون �إال بعد �أن م�ضى
عليها ثالثة قرون ,وبعد موت م�ؤ�س�سها
حتولت �إىل معتق���دات باطلة م�صبوغة
بالطابع الوثني ,ولقد غاىل �أتباعها يف
26
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م�ؤ�س�سها حتى �أ َّلهوه ,و�إن كانت البوذية
ت�سحر النا�س بتعاليمها التق�شفية ,ف�إنه
�إذا �أف���اق امل���ر�أ من �سكره���ا و�سحرها
عرف حقيقته���ا وغايتها ,وكتب البوذية
لي�س���ت منزلة والهم ي ّدعون ذلك ،وهي
عبارات من�سوب���ة �إىل “بوذا” �أو حكاية
لأفعال���ه �سجلها بع����ض �أتباعه ،وتعتمد
جمي���ع كتبه���م عل���ى الآراء الفل�سفي���ة
وخماطبة اخليال ,وتختلف البوذية من
دول���ة �إىل دولة لأنه���ا تخ�ضع لتغريات
الفال�سف���ة ,و لي�س هناك م���ا يثبت �أن
للبوذي���ة ج���ذورا فكري���ة �أو عقائدي���ة,
ومن العجي���ب والغريب �أن يقبل �إن�سان
ذو عقي���دة و�إمي���ان وعق���ل البوذي���ة يف
تخلي����ص الإن�سان م���ن امل�صائب والآالم
و”ب���وذا” نف�سه ال يعرتف يف �أي مرحلة
من مراح���ل حياته بوجود اهلل وقدرته,
فالإن�س���ان ب�ي�ن �أمري���ن متناق�ض�ي�ن
ومت�ضارب�ي�ن ،وه���ذا التناق�ض من �أحد
الأ�سباب الأ�سا�سية لف�شل هذه احلركة
يف مولده���ا ون�ش�أتها .ه���ل البوذية دين
�أو فل�سفة؟

دراسـة تحليلية

()7

�إن الإجابة عن هذا ال�س�ؤال تتوقف على
فهمن���ا ملعنى الدي���ن ومعن���ى الفل�سفة,
ف����إذا كان املق�صود بالدين االميان باهلل
ومالئكت���ه وكتبه ور�سل���ه واليوم الآخر,
ف����إن “ب���وذا” مبقت�ض���ى ه���ذا مل يكن
�صاح���ب دين ,فقد ر�أين���اه ال يتكلم عن
اهلل ب���ل رمبا �سخر مم���ن تكلموا عنه,
غ�ي�ر �أن �أتب���اع ب���وذا بعده رفع���وه �إىل
درجة الأُلوهية ,وقبلوا كلماته على �أنها
حقائ���ق ال يتطرق �إليها �شك ,وهم بهذا
يرفع���ون فل�سف���ة “ب���وذا” �إىل م�ستوى
الدين ,ويرون �أنه مل يتكلم عن اهلل لأنه
هو اهلل .فالبوذية بناء على ر�أي “بوذا”
فل�سف���ة ,ولكنه���ا يف ر�أي البوذيني دين.
ونحن نتفق مع “بوذا” ,ونرى �أنه مل يكن
نبي���ا وال �صاحب دي���ن ,ومل يتلق وحيا,
و�إمن���ا هو فيل�س���وف ومفكر عا�ش على
الأر�ض .وفك���ر فيما حوله من الأحياء,
ور�أى م���ا ينزل بهم م���ن متاعب ,وانتفع
يف تفك�ي�ره مب���ا �سبق���ه م���ن فل�سف���ات
و�أفكار.

درا�سات

الرنفانـ ــا يف ميـ ــزان الإ�س ـ ــالم:
�إن عقي���دة “نرفان���ا” بع���د امل���وت كما
ت�صورها “بوذا” و�أتباعه عقيدة خيالية
يحيط بها الغمو�ض ,وعلى رغم حماولة
علم���اء البوذية يف تف�سريه���ا وتعديلها,
ف�إنه���ا الت���زال غام�ض���ة مبهم���ة� ,إذ ال
يخفى �أنَّ ت�ص ّور الرنفانا بعد املوت �أمر
�صع���ب ,ال ي�ستطيع العق���ل �أن يتخيله,
فه���ي لي�ست مكانا ينته���ي �إليه الإن�سان
كاجلنة والنار يف الأديان ال�سماوية ,وال
كائن���ا تندمج فيه الروح بعد املوت ,كما
ه���و احل���ال يف الهندو�سي���ة ,و�إمنا هي
حالة من العدم والفناء وحالة �سلبية ,ال
حياة فيها وال م���وت وال بعث وال ن�شور
وال ث���واب وال عق���اب� ,إذن من الع�سري
�أن نت�صوره���ا بعد املوت ,وهذا التعقيد
الغام����ض ع َّز على عامة البوذيني فهمه
و�إنه���م ر�ض���وا �أن يك���ون جزا�ؤه���م بعد
الب�ل�اء العظيم وبع���د احلرمان املت�صل
يف الق�ضاء على ال�شهوات والرغبات هو
الدخ���ول يف الفن���اء الغام�ض ,واخلمود
البارد املبهم� ,أهذا ثمن اجلهاد العنيف
ال���ذي قطع فيه الإن�س���ان عمره؟ �إنه ال
�ش���يء� ..أهذه هي ال�سع���ادة العليا التي
تنته���ي �إليها الأرواح بع���د تخلّ�صها من
�آالم احلي���اة عل���ى حد زعمه���م؟ �إنه ال
�ش���يء� ..إن العق���ل ال ميك���ن �أن يت�ص ّور
ال�سعادة يف الع���دم والفناء� ,أو ال�سعادة
م���ن غ�ي�ر ال�شع���ور والإح�سا����س ,لأنها
بذل���ك تكون �سع���ادة خيالية ,ال حقيقة
لها ,وال وجود لها ,فالرنفانا يف البوذية
عامل ي�شبه الأحالم والأوهام،

عمـرو عبداملولــى  -باحث �أكادميي

بالبداهة وال�ضرورة �أن الإن�سان مفطور
عل���ى الرغب���ات ,وال�شه���وات ,واملي���ول
والعواطف وغريها من النوازع الفطرية
يف النف�س ,فاحلب ,والر�ضى ,والغ�ضب,
والكراهي���ة ,واحلزن ,والطمع ,كل ذلك
ماه���و �إال �صف���ات من �صف���ات النف�س
الب�شري���ة الت���ي ال يتخل���ى عنه���ا �أح���د
م���ن الب�ش���ر ,ومن �أجل هذا ف����إن دعوة
“بوذا” جتريده���ا وقمعها دعوة غريبة
على الإن�سان ،بل وم�ستحيلة لأنها �إنكار
لواقع���ه ,ومعار�ض���ة لفطرته فقد �أغفل
“بوذا” هذا الواق���ع يف الإن�سان وتخيل
�أن الإن�سان مالك� ,أو�شبه مالك ,فو�ضع
م���ن القي���م والآداب م���ا ال يحتمله���ا,
وال ميك���ن �أن يق���وم به���ا �-إن الرنفان���ا
م�ستحيل���ة يف التطبي���ق ,و�إن ا ّدعى من
البوذيني خالف ذلك ,مل���ا ُذك َر �آنفا من
تعار�ضها للفطرة الب�شرية وواقعيتها ,لو
افرت�ضن���ا �أن بع�ض النفو�س ا�ستطاعت
تطبيقه���ا ,ف����إن الغالبي���ة العظمى من
النفو�س تق���ع �إزاءه���ا يف عجز وعمى.
ومعنى ه���ذا �أن الأغلبي���ة العظمى من
الب�ش���ر �سيظل���ون يف ظ�ل�ام وتخب���ط
وحرم���ان ،وهذا ما اع�ت�رف به “بوذا”
نف�س���ه وكذل���ك �أتباعه من بع���ده ،فما
روي ع���ن بوذا يف ذلك قول���ه“ :وهكذا
�إن معظ���م الب�شرية ال تنتف���ع بالرنفانا

م���ع وجودها يف كل م���كان وزمان� ,إنها
م�ستع���دة للقاء جميع النفو�س الب�شرية,
ولك���ن النف����س الب�شرية غ�ي�ر م�ستعدة
للقائه���ا ,لأنها مغط���اة بالرغبات ,وكما
ق���رر كثري م���ن العلم���اء يف البوذية� ,أن
قليلني جدا م���ن الب�شر هم الذين بلغوا
نرفان���ا .و�إذا كان الأم���ر كذل���ك فم���ا
فائ���دة نرفانا الت���ي ال يحققها �إال قليل
من النا����س؟ وكيف ي�صلح مثل هذا لأن
يك���ون منهجا لعامته���م مع عجزهم عن
حتقيق���ه ,بل عن فهم���ه؟ وعلى كل ف�إن
ا ّدعاء الو�صول �إىل نرفانا ادعاء كاذب,
لأن العق���ل ال يت�ص ّوره ,فم���ا من �إن�سان
�إال ويك���ون لديه امل�شاع���ر النف�سية ,من
الرغب���ات ,وال�شه���وات ,وحت���ى “بوذا”
نف�س���ه ,لأنه لو و�ص���ل �إىل حالة نرفانا
على �سبي���ل االفرتا�ض مل���ا ا�ستطاع �أن
يعي����ش بني قوم���ه ,ويختل���ط معهم وملا
ا�ستط���اع �أن يعلّمهم ه���ذه الأوهام ,لأن
الإن�س���ان يف هذه احلالة املزعومة فارغ
ع���ن كل امل�شاع���ر النف�سي���ة ,وع���ن كل
الروابط والقيود التي تربطه بالأ�شياء,
فكي���ف نت�ص ّور هذه احلال���ة يف “بوذا”
ال���ذي كان يعي�ش ب�ي�ن النا�س ويعلّمهم؟
�إن���ه ما عا�ش بينه���م وما علّمهم مذهبه
�إال لطمع���ه وحر�ص���ه عل���ى طاعته���م
ورغبته يف ا�ستماعهم له.

و�أ�سط���ورة م���ن الأ�ساط�ي�ر التي لي�ست
حقيق���ة من حقائ���ق العقي���دة الدينية.
�أم���ا نرفان���ا قب���ل امل���وت �أي التخل����ص
م���ن الرغبات وال�شه���وات ,فهي عقيدة
خيالي���ة لي����س له���ا �أ�سا�س م���ن احلق,
للأمور الآتية:
�إنها تتعار�ض مع فطرة النف�س الب�شرية
التي فط���ر النا�س عليها ,فم���ن املعلوم
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حاول العلماء تفسير عقيدة "النرفانا"
إال إنها مازالت غامضة مبهمة
فالرنفانا �إذن فك���رة خيالية ,ال حقيقة
له���ا يف الوجود� ,إنها مل تتحقق من قبل
ولن تتحقق من بعد ،مادام الإن�سان هو
الإن�سان الذي يتكون من الروح واجل�سد
وال يقبل طغي���ان �أحدهما على الآخر.
 �إنه���ا تعار�ض التقدم الإن�ساين يف كلاملج���االت ،وقد �شهد �شاه���د من �أهل
البوذية �أنف�سهم على هذا ,وهو الدكتور
الب���وذي “فرام���وت” -ع���امل �سيا�س���ي
معا�ص���ر كان يتوىل نائب���ا لرئي�س وزراء
تايالن���د ،له عدة م�ؤلف���ات ومقاالت يف
الأدي���ان والقانون واالجتماع� -إذ يقول:
“�إن عقي���دة نرفان���ا �أو الفن���اء عقي���دة
تخال���ف التقدم والتنمية والنه�ضة التي
ت�سع���ى �إليها الدولة و�إنه���ا ال ت�صلح �إال
لطبق���ة خا�صة من البوذي�ي�ن ,الذين ال
يري���دون �شيئا يف حياته���م �إال اخلمود,
�أما نحن املدنيني فال ت�صلح لنا نرفانا,
ب���ل �إنها من �أعظم العقب���ات التي تقوم
�ض���د النه�ض���ة للدول���ة” .وهاجم هذا
الدكتور البوذي بع�ض الرهبان البوذيني
الذين قاموا بتعليم نرفانا وحث النا�س
عل���ى تطبيقه���ا ,فق���ال�“ :إن ال�شخ�ص
ال���ذي جت���رد م���ن الرغب���ات املادي���ة,
وجت���رد م���ن املي���ول الذاتي���ة ,ال ي�صلح
ه���ذا ال�شخ����ص �أن يعي����ش يف جمتم���ع
النا����س ,وال ميكن �أن يد ّبر �ش�ؤونه ,لأنه
يف هذه احلال���ة تتحطم عالئق اجل�سم
و�أطماع���ه باحلياة الأر�ضية� ,إنه ال يرى
حول���ه �إال م���ا يوج���ب الإبعاد عن���ه� ,إن
مثل هذا ال�شخ����ص ي�صلح له االعتزال
ع���ن النا�س ,وعن جمتمعه���م”� .إن مثل
ه���ذا االعرتا�ض من البوذي�ي�ن �أنف�سهم
28
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خري �شهادة على بطالن عقيدة نرفانا,
وع���دم �صالحيته���ا للب�ش���ر يف �أي وجه
م���ن الوجوه ,لأنها ال توافق الواقعية يف
حياة النا�س التي خلقت يف هذه الأر�ض
لتعمريها وبنائها ,وكيف ي�صري املجتمع
ب���ل كيف ت�صري الدولة �إذا كان �أفرادها
م�شغولني برنفان���ا م�شغولني باملجاهدة
النف�سي���ة؟ مت���ى ترتقي حياته���م؟ و�أ ّنى
له���ا �أن ت�ص���ل �إىل امل�شاع���ر والأف���كار
واملبتك���رات الت���ي تع���ود باخل�ي�ر على
الب�شري���ة؟ وقد ترتبت عل���ى اعتقادهم
برنفانا مفا�سد كثرية منها
• عب���ادة الرهب���ان والقدي�س�ي�ن الذين
زعم���وا �أنهم بلغو نرفان���ا ,ف�إنهم مبقام
املدعني
الإل���ه عن���د البوذيني – .ك�ث�رة ّ
بعل���م الغي���ب يف جمتمعه���م للت�ضلي���ل
واخلداع وك�سب �أموال النا�س بالباطل.
• ك�ث�رة الف�ساد واالنح���راف الأخالقي
يف جمتمعه���م العتقادهم ب����أن الرنفانا
�ست�أت���ي عليهم يوما م���ن الأيام ,و�أن كل
�إن�س���ان الب��� ّد له م���ن نهاي���ة يف دورات
التنا�س���خ ,ف�أخروا الإ�ص�ل�اح ,و�أهملوا
االلتزام بالقيم واملثل الأخالقية.
• �إنه���ا تدع���و �إىل الرهباني���ة ب�إيج���اد
طائفة معينة تتقيد ب���الآداب وال�سلوك
دون غريه���م ,وذل���ك لأن تعاليم نرفانا
مل تطب���ق يف واقع حياتهم �إال يف �أفراد
قالئل وه���م الذين ترهبن���وا واعتزلوا
احلي���اة كله���ا ،و�إن هذه ه���ي الطريقة
الوحي���دة يف نظرهم الت���ي ي�ستطيعون
به���ا تنفي���ذ ه���ذه التعاليم عل���ى الوجه
الأكمل املطلوب ،كما يزعمون.

• امتح���ان اجل�سد بالريا�ضات املختلفة
ال�شاق���ة املتعب���ة كو�سيل���ة ،وال و�سيل���ة
غريه���ا لالرتف���اع بال���روح عل���ى ح���د
زعمه���م ,وق���د ت�أث���ر بفل�سف���ة نرفان���ا
كث�ي�ر من الهن���ود ,و�س���رت �إىل ال�شرق
والغ���رب قدميا وحديث���ا ،فت�أثر بها يف
القدم فال�سفة اليونان ,وبع�ض فال�سفة
امل�سلم�ي�ن وبع����ض ال�صوفيني وغريهم.
الإ�سالم دين الفطرة و�شريعة الإ�سالم ال
تدعو وال تقر بالرنفانا� ,إن الإ�سالم دين
وا�ض���ح مبني ,ال يكف نف�سا �إال و�سعها,
�سه���ل تقبله ,ال يخال���ف يف �شريعته وال
مبادئ���ه وتعليمات���ه الأخالقي���ة واق���ع
الإن�سان ,وواقع الك���ون ,وواقع احلياة.
وم���ن �أجل هذا ال يق���ر الإ�سالم بعقيدة
نرفانا� ,أو الفناء التي تدعو �إىل جتريد
النف����س عن الرغبات ,وكب���ت نوازعها,
حتى تتعط���ل �إرادتها ومتوت ,والإ�سالم
قد عرف طبيعة الإن�سان حق معرفتها,
و�أنزل ل���ه من ال�شرائع ما ي�شبع رغباته
ويبث فيه االطمئ���ان وال�سالم والأمان,
لأن الإ�سالم كلم���ة اهلل ,والإن�سان خلق
اهلل ,وخال���ق ال�ش���يء ال يجهل طبيعته,
وكنه���ه ,ومن هن���ا يتمي���ز الإ�سالم عن
البوذي���ة ,بل عن الأدي���ان كلها ,بنظرته
ال�شامل���ة املحيط���ة حلقيق���ة الإن�س���ان
وطبيعته .فقد اعرتف الإ�سالم بالدوافع
الفطرية يف نف�س الإن�سان ,ونظم تعامله
مع الرغبات وال�شهوات .وقد �أ�شار �إىل
ذلك كثري من الآيات القرانية ،فعن حب
ال�شهوات قوله تعاىل } ُز ِّي َن للنَّا�س ُح ُّب
َّ
ني َوالْ َقنَ ِ
ال�ش َه َوات مِ َن ال ِّن َ�ساءِ َوالْ َبن َ
اطريِ
���ب َوالْفِ َّ
�ضةِ َوالخْ َ يْلِ
المْ ُ َقن َْط��� َر ِة مِ َن ال َّذهَ ِ
���ام َوالحْ َ ��� ْر ِث َذل َ
ِك َمتَا ُع
المْ ُ َ�س َّو َم���ةِ َو ْ أ
الَنْ َع ِ
الحْ َ َيا ِة ال ُّدنْ َيا َواهلل ِعنْ َدهُ ُح ْ�س ُن المْ َ� ِآب{
«�آل عمران ،»١٤:وعن احلر�ص وامليول
�س ُّ
} َو�أُ ْح ِ�ض َرت ْ أ
ال�ش َّح َو�إِ ْن تحُ ْ ِ�سنُوا
الَنْ ُف ُ
ريا{
َوتَ َّت ُقوا َف�إِنَّ اهلل َكا َن بمِ َ ا تَ ْع َملُو َن َخ ِب ً
«الن�س���اء ،»١٢٩:وع���ن احل���زن والفرح
قول���ه تعاىلِ } :ل َكيْ�َل�اَ تَْ�أ َ�س��� ْوا َعلَى َما
َفاتَ ُك��� ْم َو اَل تَ ْف َر ُح���وا بمِ َ ���ا �آتَا ُك ْم َواهلل اَل

يُ ِح ُّب ُك َّل مخُ ْ تَ ٍال َف ُخ ٍور{ «احلديد،»٢٣:
وع���ن الغ�ضب قول���ه تع���اىلَ } :وا َّلذِ ي َن
اح َ
الثْ ِم َوالْ َف َو ِ
�ش َو ِ�إ َذا َما
يَ ْجتَ ِنبُو َن َك َبا ِئ َر ْ إِ
َغ ِ�ضبُ���وا ُه ْم يَغْفِ ��� ُرونَ{ «ال�شورى،»٣٧:
وعن احل�سد قوله تعاىل�} :أَ ْم يَ ْح ُ�سدُو َن
َّا����س َعلَى َم���ا َ�آتَا ُه ُم اهلل مِ ْن َف ْ
�ضلِهِ {
الن َ
«الن�ساء ،»٥٤:وعن الطمع } َو َج َعلْتُ ل ُهَ
ني ُ�ش ُهو ًداَ .و َم َّهدْتُ لَ ُه
َم اًال ممَ ْ دُو ًداَ .وبَ ِن َ
َ
تمَ ْهِ يدًا .ثُ َّم يَ ْط َم ُع �أَ ْن �أزِ يدَ .كَلاَّ �إِ َّن ُه َكا َن
ِ آلَيَا ِتنَا َعنِيدًا{ «املدثر ،»١٦-١٢:وغري
ذلك من الآيات ,كما �أ�شار �إىل ذلك قول
الر�سول الكرمي «لو كان البن �آدم واديان
م���ن مال البتغ���ى واديا ثالث���ا ،وال ميلأ
جوف اب���ن �آدم �إال ال�ت�راب ويتوب اهلل
على من تاب» «�صحيح البخاري» ،هذا
احلديث ي���دل على �أن الإ�سالم اعرتف
بطبيع���ة الب�شرية ,من الطمع واحلر�ص
على الدنيا وح���ب املكاثرة بها والرغبة
فيها وكذل���ك الآيات الكرمية تدل على
اع�ت�راف الإ�س�ل�ام بالدواف���ع الفطرية
يف الإن�س���ان ,و�أن���ه مل يح ّرمها حترميا
مطلق���ا ,ولكن���ه يدع���و �إىل تنظيمه���ا
وتهذيبه���ا وتوجيها التوجي���ه ال�صحيح

ال�سليم ,ويدعو �إىل ممار�ستها يف �إطار
ال�ضواب���ط الت���ي ر�سمه���ا اهلل حلماية
الطبيعة الب�شرية من االنهيار والتدمري
والإباحية والف�ساد ..و �إن هذه ال�ضوابط
تق���وم عل���ى �أ�سا�س االعت���دال والتوازن
ب�ي�ن ق���وى الإن�سان -ال���روح واجل�سد-
والتوازن بني الأ�ش���واق العليا ,ورغبات
احل����س ,حيث يتحق���ق مطلبهما جمعيا
دون طغيان �أحدهما على الآخر ،وجاء
يف احلديث «�أن الر�سول [ ر�أى رجال
قائم���ا يف ال�شم�س ف�س����أل عنه فقالوا:
ي���ا ر�س���ول اهلل �إن���ه ن���ذر �أن يق���وم يف
ال�شم�س وال يقعد وال ي�ستظل وال يتكلم،
وي�صوم ،فقال علي���ه ال�صالة وال�سالم:
م���روه فليتكلم ولي�ستظ���ل وليقعد وليتم
�صومه» «�أخرجه البخاري» ,وعلى هذا
الأ�سا�س �أنكر الإ�سالم طريقني لتحرير
الإن�سان هم���ا التق�شف والق�سوة ,وجاء
الإ�س�ل�ام بعب���ادة واقعي���ة ,تراعي واقع
احلي���اة ,وظروفه���ا املختلف���ة ,فجع���ل
العب���ادة عم�ل�ا والعمل عب���ادة بل جعل
االت�ص���ال اجلن�سي بطريق���ة م�شروعة
م���ن العبادة ،فف���ي احلدي���ث ال�شريف

«ويف ب�ض���ع �أحدك���م �صدق���ة» «�أخرجه
م�سلم»� .إن الإ�سالم و�ضع طرائق لتزكية
النفو����س ,وتهذي���ب الأخ�ل�اق ,وتقوي���ة
ال�صل���ة بني الإن�سان وب�ي�ن ربه .وتتمثل
ه���ذه الطرائ���ق يف العب���ادات املختلفة
كال�ص�ل�اة وال���زكاة وال�ص���وم واحل���ج
والأم���ر باملع���روف والنه���ي ع���ن املنكر
وغري ذل���ك� .إن ه���ذه العب���ادات ت�صل
الإن�سان بربه ,وال تقطعه عن جمتمعه.
يعم���ر بها �آخرته .وال تخرب من ورائها
دني���اه ,و�إنها تقوم عل���ى الإميان باهلل,
واليوم الآخر ,الذي هو امل�صدر الوحيد
ل�سكينة النف�س وطم�أنينتها .قال تعاىل:
}ا َّلذي َن �آَ َمنُوا َوتَ ْط َمئ ُّن ُقلُوبُ ُه ْم ِبذِ ْكرِ اهلل
�أَ اَل ِبذِ ْكرِ ا ِ
وب{ «الرعد:
هلل تَ ْط َمئ ُّن الْ ُقل ُ ُ
� .»٢٨إن ذك���ر اهلل يتمث���ل يف العبادات
كلها ،وهو الو�سيلة الوحيدة لإزالة الأمل
يف النف����س ,واالرتف���اع به���ا و�سكينتها،
ولي�ست الريا�ضات �أو الت�أمالت ال�شاقة
التي لي�ست �سوى �أوهام اليقبلها العقل,
وال ت�ستجيب لها الفطرة ال�سليمة.

الإن�س���ان وجع���ل الأ�سباب ق���وى عاقلة
• الكرم ـ ــا يف ميزان الإ�سـ ــالم:
تعمل يف وعي وب�ص�ي�رة ,وكان من هذا
عقي���دة كارم���ا فا�س���دة م���ن �أ�سا�سه���ا
�أن �آم���ن البوذي���ون بالطبيع���ة وع ّدوها
للأمور الآتية:
كائن���ا عاقال يحمل يف كيان���ه مقومات
• �إنه���ا قائم���ة عل���ى �أ�سا����س الإحل���اد ,وج���وده م�ستغنيا عن مد ّب���ر يد ّبر �أمره
و�إنكار وجود اخلالق الأعلى الذي خلق ويقوم عليه ,لكن الإ�سالم يُعلم الب�شرية
ف�س���وى وق���در فه���دى ,وال���ذي �أعطى �أن الأ�سباب التي �أودعها اهلل يف الأ�شياء
كل �ش���يء خلقه ثم ه���دى ,و له مقاليد لي�ست مكتفية بنف�سها ,بل هلل هو الذي
ال�سم���وات والأر����ض وبي���ده ملكوت كل خل���ق الأ�سباب وامل�سبب���ات ,وقدرهما,
�ش���يء ,والعقي���دة يف اهلل م���ن الأم���ور و�أقام الوجود عل���ى نظام ,و�أجراه على
البديهي���ة التي ال حتتاج �إىل دليل ,غري �سنن �أودعها فيه ،كما يقول اهلل تعاىل:
اَ
�أن البوذيني و�أمثالهم انحرفت فطرتهم,
}ل َّ
�س يَنْ َبغِ ي لَ َها �أَ ْن تُدْرِ َك الْ َق َم َر
ال�ش ْم ُ
ومر�ض���ت قلوبه���م ف�ضلّ���وا ع���ن �سواء َو اَل اللَّيْ��� ُل َ�سابِ��� ُق ال َّنهَ���ارِ َو ُك ٌّل فيِ َفل َ ٍ
���ك
ال�سبي���ل } َقالَ ْ
���ت ُر ُ�سل ُ ُه��� ْم َ�أفيِ اللهَّ ِ َ�ش ٌّك يَ ْ�س َب ُحونَ{ «ي����س ،»٤٠:وقال تعاىل} :
ال�س َم���ا َو ِ
َف ِ
ات َو ْ أ
الَ ْر ِ
�ض{ .وعقيده َق���ا َل َربُّنَا ا َّلذِ ي �أَ ْع َط���ى ُك َّل َ�ش ْيءٍ َخل ْ َق ُه
اط���رِ َّ
الكارم���ا اعتمدت ب�ش���كل �أ�سا�سي على ثُ��� َّم هَ ���دَى{ «ط���ه »٥٠:فف���ي كل �شيء
قان���ون العل���ة واملعل���ول يف تف�سري حياة �أ�سباب مودعة في���ه ,فالنار مثال �سبب
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ارتباط "الكارما"
بالعلة والمعلول أدت
بالبوذيين إلى االعتقاد
بأن الطبيعة كائن
عاقل قائم بذاته بعيد
عن الخالق
ال�ضوء والدفء والإحراق ,غري �أن هذه
الأ�سب���اب القائم���ة يف الأ�شي���اء لي�ست
م�ستقلة ب�إحداث �شيء من احلوادث ,بل
هي تبع لإرادة اهلل ,وتتحرك يف املجال
ال���ذي يريده اهلل له���ا يف كل حال ,لهذا
جن���د �أن النار مل ت�ؤث���ر �شيئا يف �سيدنا
�إبراهيم عليه ال�سالم حينما �ألقي فيها,
لأن قوة الإحراق قد �سلبت منها ب�إرادة
م���ن ربه ،قال تعاىلُ } :قلْنَا يَا نَا ُر ُكونيِ
بَ��� ْر ًدا َو َ�سلاَ ًما َعلَى �إِبْ َر ِ
اهي َم{ «الأنبياء:
 ،»٦٩ف�ل�ا يلزم �أن يك���ون هناك التالزم
بني الأ�سباب وامل�سببات وكل بق�ضاء اهلل
وق���دره ,يقول الإمام ابن تيمة« :ومعلوم
�أنه لي�س يف املخلوقات �شيء وحده عله
تام���ة ,و�سبب تام للح���وادث ,مبعنى �أن
وج���وده م�ستل���زم لوجود احل���وادث ,بل
لي�س هذا �إال م�شيئة اهلل تعاىل خا�صة,
فم���ا �شاء اهلل كان وما مل ي�ش�أ مل يكن»,
وم���ن هنا بطل���ت البوذي���ة يف عقيدتها
ب����أن احلياة احلالية نتيج���ة من احلياة
ال�سابق���ة ,وم�سببة للحياة امل�ستقبلة� .إذ
ل���و فر�ضنا �أن احلي���اة احلالية ال توجد
�إال بوج���ود احلي���اة ال�سابق���ة ,واحلياة
ال�سابق���ة ال توج���د �إال بوج���ود احلي���اة
ال�سابق���ة له���ا ,وهك���ذا ..لينته���ي بن���ا
الأمر حتما �إىل الق���ول بالت�سل�سل غري
النهائي ,والعقل الب�شري ال�سليم يرف�ض
30
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الت�سلي���م بهذا الت�سل�س���ل ,لأنه يقت�ضي
�أال يك���ون هناك احلي���اة الأوىل يف هذه
الدني���ا� ,أو كارما الأوىل على حد تعبري
البوذية ,وذلك لتوقف وجود حياة املرء
عل���ى التي قبلها ,والتي قبلها على التي
قبله���ا� ..إىل ما ال نهاية ,فيلزم من هذا
الت�سل�س���ل غري النهائ���ي �أن ال حياة يف
هذا الكون ,وهذا م�ستحيل.
�إن وج���ود احلي���اة يف التفك�ي�ر البوذي
ي���دل بالريب على وجود كارما ولكن ما
ه���ي كارم���ا الأوىل التي حدثت يف هذا
الكون؟ ومن �أي���ن حدثت؟ ومن �أحدثها
و�أعطاه���ا القدرة على �إخ���راج ما فيها
م���ن م�سبب���ات على حد زعمه���م؟ لي�س
للتفك�ي�ر البوذي ج���واب معق���ول لهذه
الت�س���ا�ؤالت� ,إذ كي���ف يفه���م العقل �أن
ه���ذا القان���ون املزع���وم ال���ذي ال عقل
ل���ه وال �إرادة ه���و الذي يق���وم بت�سجيل
عم���ل الإن�سان العاق���ل وحركته وكالمه
وخاطرت���ه ,ث���م يحفظ���ه ويجازي���ه يف
احل���ال �أو يف امل�ستقب���ل كم���ا يزعمون؟
حق���ا و�صدقا قانون كارما املزعوم وهم
وخيال وال وجود له -عقيدة كارما تنكر
الي���وم الآخ���ر ,وبالت���ايل تنك���ر البعث,
واحل�ساب ,ودخول اجلنة والنار ,ولي�س
يف البوذية ما ي�سمى باليوم الآخر ,لأنها

ت�ؤمن بالبعوث امل�ستمرة للحياة ,فالعامل
يف ت�ص ّور البوذية ما هو �إال عجلة تدور
معه���ا الوالدة والوفاة حتى �أبد الآبدين,
وما الوالدة والوف���اة يف عامل الدنيا �إال
جزاء الذين ال يزالون ي�سبحون يف بحر
كارم���ا بح���ر ال�شه���وات والرغبات ومل
ي�صل���وا بعد �إىل �ساح���ل الفناء النهائي
نرفان���ا ,وللإ�س�ل�ام طري���ق رائ���ع جتاه
ه���ذا املو�ضوع ،فجعل اجلزاء يف الدنيا
والآخرة حت���ى يتحقق العدل وا�ستقرار
املجتم���ع ,و�أن الإن�س���ان يحي���ا حي���اة
�أر�ضي���ة واحدة فقط ,ث���م يكون بعدها
حي���اة ال�ب�رزخ عق���ب املوت ,ث���م البعث
واحل�س���اب ال���ذي يرتتب علي���ه دخول
الإن�س���ان اجلنة �أو الن���ار ،بح�سب عمله
يف الدني���ا ,ف�ل�ا تكرر حيات���ه الدنيوية
بع���د موت���ه على �أي���ة �صورة م���ن �صور
التج�سد ,وقد جعل اهلل للإن�سان ثالثة
ع���وامل .الأوىل :ع���امل الدني���ا الفاين
وهو دار االبت�ل�اء واالمتحان كما �أ�شار
�إىل ذل���ك قوله تعاىلُ } :ك ُّل نَ ْف ٍ�س َذائ َق ُة
امل َ ْو ِت َو�إِنمَّ َ ا تُ َو َّف ْو َن �أُ ُجو َر ُك ْم يَ ْو َم الْق َيا َمة
َف َم ْن ز ُْحزِ َح َعنِ ال َّنارِ َو�أ ْد ِخ َل الجْ َ َّن َة َف َق ْد
َفا َز َو َما الحْ َ َياةُ ال ُّدنْ َيا � اَّإل َمتَا ُع الْ ُغ ُرورِ {
«�آل عم���ران} ،»١٨٥:ال���ذِ ي َخل َ َق المْ َ ْوتَ
َوالحْ َ َياةَ ِل َيبْل ُ َو ُك ْم �أَيُّ ُك ْم �أَ ْح َ�س ُن َع َملاً َو ُه َو
الْ َعزِ ي ُز الْ َغ ُفو ُر{ «امللك.»٢:

الثاني���ة :عامل ال�ب�رزخ كم���ا �أ�شار �إىل
}حتَّ���ى �إِ َذا َج���ا َء
ذل���ك قول���ه تع���اىلَ :
�أَ َح َدهُ��� ُم المْ َ ْوتُ َق���ا َل َر ِّب ا ْر ِج ُعونِ  .لَ َعليِّ
�صالحِ ً ���ا فِ ي َم���ا تَ َر ْك���تُ كَلاَّ �إِ َّن َها
�أَ ْع َم��� ُل َ
َك ِل َم��� ٌة ُه َو َقا ِئل ُ َها َومِ ��� ْن َو َرائِهِ ْم بَ ْر َز ٌخ ِ�إلىَ
يَ��� ْو ِم يُبْ َعثُ���ونَ{ «امل�ؤمن���ون.»١٠٠-٩٩:
الثالث���ة :ع���امل الآخرة اخلال���د ،والذي
ه���و دار اجل���زاء ،كم���ا �أ�ش���ار �إىل ذلك
قول���ه تعاىلَ } :ذ َ
ل���ك َج َزاءُ َ�أ ْع��� َداءِ ا ِ
هلل
ْ
ُ
النَّ���ا ُر لَ ُه��� ْم فِ ي َه���ا دَا ُر الخْ لدِ َج��� َزا ًء بمِ َ ا
َكانُوا ِب�آَيَا ِتنَ���ا يَ ْج َحدُونَ{ «ف�صلت،»٢٨:
} َوا َّت ُق���وا يَ ْو ًم���ا تُ ْر َج ُعو َن فِ ي���هِ ِ�إلىَ ا ِ
هلل
���ت َو ُه ْم اَل
ثُ��� َّم تُ َو َّف���ى ُك ُّل نَ ْف ٍ�س َما َك َ�س َب ْ
يُ ْظل َ ُم���ونَ{ «البقرة .»٢٨١:فلي�س هناك
حي���اة قبل هذه احلياة ,كما لي�س هناك
ع���امل غري ه���ذه الع���وامل الثالث���ة� ,إن
جمي���ع الأعمال التي يعمله���ا الإن�سان,
�س���واء كانت فعلي���ة �أو قولية �أو �إرادية,
كله���ا تكون يف هذه احلياة الدنيا ,وكلها
خملوق���ه هلل �سبحانه وتع���اىلَ } :واهلل
َخل َ َق ُك ْم َو َم���ا تَ ْع َملُونَ{ «ال�صافات،»٩٦:
واهلل �سبحان���ه وتعاىل جعل من اجلزاء
ما هو معجل يف الدار الدنيا وجعل منه
فاملعجل من
ما هو م� ّؤجل للدار الآخرة,
ّ
اجل���زاء بالثواب يف الدني���ا �أنواع كثرية
ال حت�ص���ى ,كالن�صر والت�أييد وكال�شعور
بال�سع���ادة وطم�أنينة القل���ب ,وكالربكة
يف امل���ال والأهل ,والتوفي���ق يف الأمور،
ق���ال تع���اىل} :للَّذِ ي َن �أَ ْح َ�سنُ���وا فيِ هَ ذِ ِه
الَ ِخ َر ِة َخيرْ ٌ َولَ ِن ْع َم
ال ُّدنْ َيا َح َ�سنَ��� ٌة َولَدَا ُر ْ آ
واملعجل من
�ي�ن{ «النحل،»٣٠:
دَا ُر المْ ُتَّقِ َ
ّ
اجلزاء بالعق���اب يف الدنيا �أنواع كثرية
�أي�ض���ا ,كالف�شل ,والقلق ,والأمل ,و�ضيق
ال�صدر وكامل�صائ���ب والباليا يف النف�س
واملال والأهل ,وكتنفيذ العقوبات املقررة
يف ال�شريع���ة على بع����ض الكبائر .وقد
�أ�شار القر�آن الكرمي �إىل هذا اجلزاء يف
اب فيِ الحْ َ َيا ِة
مثل قولة تعاىل} :لَ ُه ْم َع َذ ٌ
ال ِخ َر ِة �أَ َ�ش��� ُّق َو َما لَ ُه ْم
اب ْ َ آ
ال ُّدنْ َي���ا َولَ َع��� َذ ُ
مِ َن اللهَّ ِ مِ ��� ْن َو ٍاق{ «الرعدَ } ،»٣٤:و َما
�صابَ ُك ْم مِ ْن ُم ِ�صي َب ٍة َف ِب َما َك َ�س َب ْت َ�أيْدِ ي ُك ْم
�أَ َ
ِري{ «ال�شورى.»٣٠:
َويَ ْع ُفو َع ْن َكث ٍ

وهك���ذا اجلزاء يف الإ�س�ل�ام ,فقد جاء
يف �ص���ورة دقيق���ة وا�ضح���ة جلية غري
مبهم���ة وخ�ل�اف م���ا اجته �إلي���ه الفكر
البوذي و�أمثاله يف عقيدة جزاء الكارما
التي ال ميكن التدليل عليها وال فهمها,
وبخا�صة بع���د �أن ا�ضطر الفكر البوذي
و�أمثال���ه �إىل تقرير �أن الروح يف احلياة
اجلديدة مقطوعة متاما عنها يف حياتها
ال�سابقة ,فال تعرف عنها �شيئا ,ومعنى
ه���ذا �أن الروح تنع���م �أو ت�شقى دون �أن
تع���رف �أ�سباب النعي���م �أو ال�شقاء ,و�إذا
كان الإن�س���ان مل يع���رف �أ�سباب النعيم
وال�شق���اء ,ومل يتذكر ما فعله يف حياته
ال�سابق���ة ,فم���ا �أثر مثوب���ة �أو عقوبة ال
يتذكر املرء �سببه���ا؟ وال تزجر النفو�س
ع���ن ال�ش���ر وال�سيئ���ات وال تعطيهم �إال
زيادة يف الغرور وال�ضالل.
• �إن عقيدة كارمار البوذية تنفي الإميان
بالق�ضاء والق���در الذي هو عن�صر مهم
يف العقي���دة الإ�سالمي���ة ,وتبطل حرية
الإن�س���ان وم�س�ؤوليته يف ه���ذه الأر�ض,
فق���د اجته���ت البوذي���ة اجتاه���ا غريبا
بعي���دا ع���ن العق���ل واملنط���ق ,حينم���ا
جعل���ت كارم���ا هي الت���ي تق�ضي وتقدر
حي���اة الإن�س���ان من تلق���اء نف�سها ,دون
حاج���ة �إىل مدبر �أمرها ,م���ع �أن كارما
يف تعريفهم هي جم���رد عمل الإن�سان,
غ�ي�ر �أن الإ�سالم يب�ي�ن للإن�سان ما هو
اخل�ي�ر املقبول عن���د اهلل الذي ي�ستحق
اجلزاء ,وما ه���و ال�شر املنهي عنه عند
هلل ال���ذي ي�ستحق العق���اب ,كما يفرق
الإ�س�ل�ام ب�ي�ن املج���ا َزى وه���و املخلوق,
وب�ي�ن املجازِ ي وهو اخلال���ق ,فلي�س من
املعق���ول �أن يكون اجلزاء املخلوق �سواء

كان خ�ي�را �أو �ش���را هو ال���ذي يت�صرف
بنف�سه ,ويُ�ؤث���ر بنف�سه� ,إذ لو كان الأمر
كذل���ك لأمك���ن للإن�س���ان �أن يقدر �سري
حيات���ه بنف�سه حيث ي�شاء ,ولكن الواقع
امل�شاه���د خالف ذل���ك ,لأن الإن�سان ال
ي�ستطيع �أن يق���در حياته بنف�سه ,وهذا
دلي���ل �صريح عل���ى �أنه لي����س �شيء من
املخلوق���ات م�ؤثرا بنف�سه ,بل اهلل وحده
ه���و خالق كل �ش���يء ،ال �شريك له ،وهو
امل�ؤث���ر ,وه���و املج���ازي ,واملت�صرف يف
الك���ون كما ي�شاء ,وال يل���زم عليه �شيء
م���ن املخلوقات ,فما �ش���اء اهلل كان وما
مل ي�ش�أ مل يكن ،ق���ال تعاىلَ } :ما يَ ْفتَ ِح
َّا����س مِ ْن َر ْح َم ٍة َف�َل�ااَ ممُ ْ ِ�س َك لَ َها
اللهَّ ُ لِلن ِ
َو َما يمُ ْ ِ�س ْك َفلاَ ُم ْر ِ�س َل لَ ُه مِ ْن بَ ْعدِ ِه َو ُه َو
اب
�ص َ
الْ َعزِ ي��� ُز الحْ َ كِ ي ُم{ «فاطرَ ،»٢:ما �أَ َ
الَ ْر����ض َو اَل يف �أَنْ ُف ِ�س ُك ْم
م ْن ُم ِ�صي َب ٍة فيِ ْ أ
َ
َ
���اب مِ ْن َقبْلِ �أ ْن نَبرْ َ�أهَ ا �إِنَّ َذل َ
ِك
�إِ اَّل فيِ كِ تَ ٍ
ْ
َعلَ���ى ا ِ
���ي اَل تَ�أ َ�س ْوا َعلَى
هلل
ٌ
ي�س�ي�رِ .ل َك ْ
َم���ا َفاتَ ُك ْم َو اَل تَ ْف َر ُحوا بمِ َ ا �آَتَا ُك ْم َواهلل لاَ
يُ ِح ُّب ك َّل مخُ ْ تَ ٍال َف ُخ ٍور{.
• م���ن �ضالل عقيدة كارما البوذية �أنها
تنفي التوبة وتكفري الذنوب ,لأن قانون
كارم���ا يف مذهب «ب���وذا» ي�سجل كل ما
يرتكبه الإن�سان ,من �صغرية وكبرية ,ثم
يجازيه حتما يف امل�ستقبل ,فلي�س هناك
املغف���رة وال�صفح والعف���و ,ولي�س هناك
التوب���ة �أو تكف�ي�ر الذن���وب .وق���د روي
ع���ن بوذا �أنه «ال يق���ول �إن التوبة تكفر
الذنوب ,لأنه يرى �أن التوبة مق�صودة �أو
غري مق�صودة ال ت�ستطيع �أن متنع �صدور
املعلول عن العلة ,وال العمل من النتائج»
 ,وال�شك �أن هذا التفكري الغريب نتيجة
�إن���كار الإل���ه ,لأن التوبة ال تكون �إال من

اضطر الفكر البوذي إلى التقرير بالروح
في الحياة الجديدة نعيما وشقاء دون أن
ندري هل ذلك ثواب أم عقاب؟
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درا�سات

إنكار علماء البوذية لعقيدة "التوبة"
يتنافى مع الطبيعة البشرية التي تتسم
بـ "الخطأ"
وج���ود املتوب �إليه ,ف�إن���كار املتوب �إليه
معن���اه �إن���كار التوب���ة ,وم���ا �أ�شبهها من
العبادات ,كالدعاء ,والرجاء ,واخلوف,
والت���وكل ,واال�ستغاث���ة ,وغ�ي�ر ذل���ك،
وهذه الأمور مم���ا ال تتخلى عنه فطرة
الإن�سان ,لأنه مفطور عليها ,ولهذا فقد
�أ�صب���ح �إنكار هذه الأم���ور مبد�أ نظريا,
يدر�س يف مدار�سه���م ,ويقر�أ يف كتبهم,
وال�سيما بعدما �صار «بوذا» �إلها معبودا
ك�إل���ه الهندو�س .وق���د وجدنا كثريا من
علم���اء البوذية املعا�صرين يفتخرون يف
كتبهم بهذه العقيدة –�أي �إنكار التوبة–
ويهاجم���ون الهندو�سي���ة ,والإ�س�ل�ام,
والديان���ات ال�سماوي���ة كله���ا ,وخا�ص���ة
الن�صراني���ة الت���ي تقول �صل���ب امل�سيح
للتفكري عن خطيئ���ة الب�شر ,وب�صكوك
الغفران وكر�سي االع�ت�راف والتعميد.
لذل���ك يج���در بن���ا �أن ننب���ه هن���ا �إىل
حقيقت�ي�ن مهمتني :احلقيقة الأوىل� :إن
من حقائق الرتبية النف�سية �أن الإن�سان
ّ
خطاء ,و�أن الغلط مركوز يف عروقه مع
الدم���اء ,و�أن اهلل خل���ق الإن�سان وغرز
حب مت���اع الدني���ا ,والرغبة
يف نف�س���ه ّ
يف جم���ع امل���ال ,والغ�ض���ب ,والبط����ش,
واالنتق���ام ,وق���د �سلط علي���ه ال�شيطان
يزي���ن ل���ه الفواح����ش ,ويحب���ب �إلي���ه
املعا�صي ,وو�ضع فيه نف�سا �أمارة بال�سوء
م�شتهي���ة للحرام ,ف���كان من نتائج ذلك
�أن���ه ي�أتي باملعا�ص���ي ,ويرتكب الذنوب,
�إال من ع�صمه اهلل من ذلك من الأنبياء
واملر�سلني .فماذا ي�صنع الإن�سان لينجو
من عقاب املع�صية وتبعات الذنوب؟ من
ه���ذا الأ�سا�س فقد فتح اهلل من رحمته
ب���اب التوب���ة �أم���ام املذنب�ي�ن العا�صني

الغافل�ي�ن ,مهم���ا تعاظم���ت الذن���وب,
وتكاث���رت املعا�ص���ي ,ف�ل�ا قن���وط م���ن
رحمة اهلل ,وال ي�أ�س من رحمته وعفوه,
وال بعد ع���ن اهلل ,قال تعاىلَ } :و�أَنيبُوا
�إِلىَ َر ِّب ُك ْم َو�أَ ْ�س ِل ُموا لَ ُه مِ ْن َقبْلِ �أَ ْن يَ�أْ ِت َي ُك ُم
ْ�ص��� ُرونَ{ «الزمر،»٥٣:
الْ َع َذ ُ
اب ثُ َّم اَل تُن َ
هلل �إِلَ ًها �آَ َخ َر َولاَ
اَ
َوا َّلذِ ي��� َن ل يَ ْد ُعو َن َم َع ا ِ
اَّ
َ
لحْ
�س ا َّلتِي َح َّر َم اهلل �إِل بِا ِّق
يَ ْقتُلُو َن ال َّن ْف َ
َو اَل يَ ْزنُ���و َن َو َم��� ْن يَ ْف َع ْل َذل َ
ِك يَلْ��� َق �أَثَا ًما.
اع ْ
يُ َ
اب يَ ْو َم الْقِ َيا َمةِ َويَ ْخل ُ ْد
�ض َ
ف لَ ُه الْ َع َذ ُ
اب َو�آَ َم َن َو َعمِ َل َع َملاً
فيهِ ُم َها ًنا�ِ .إ اَّل َم ْن تَ َ
�صالحِ ً ���ا َف�أُولَئ َ
ِ���ك يُ َب��� ِّد ُل اهلل َ�س ِّيئَاتِهِ ��� ْم
َ
َح َ�سنَ ٍ
���ات َو َكا َن اهلل َغ ُف���و ًرا َر ِحي ًم���ا{
«الفرقانَ } ،»٧٠-٦٨:و�إِ َذا َجا َء َك ا َّلذِ ي َن
يُ�ؤْمنُ���و َن ِب َ�آيَا ِتنَا َف ُق ْل َ�س�َلماَ ٌم َعلَيْ ُك ْم َكتَ َب
َربُّ ُك ْم َعلَى نَ ْف ِ�س���هِ ال َّر ْح َم َة َ�أ َّن ُه َم ْن َعمِ َل
���اب مِ ْن بَ ْعدِ ِه
ِج َهالَ ٍة ثُ َّم تَ َ
مِ نْ ُك��� ْم ُ�س���و ًءا ب َ
�صل َ َح َف�أَ َّن ُه َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{ «الأنعام،»٥٤:
َو�أَ ْ
فالتوب���ة نعمة عظم���ى ,ومنّة كربى من
اهلل على عباده ,ولوال �أن اهلل وفق �إليها
عب���اده ,و�أنعم بقبوله���ا ,لوقع العباد يف
حرج وعن���ت �شديد ,والواق���ع �أن نف�س
الإن�س���ان كج�سم���ه كالهم���ا يحتاج �إىل
تطهري دائم ,فاجل�سم يتعر�ض للأدنا�س
والأق���ذار ,ف���كان البد لعافي���ة اجل�سد
من �إزالة ه���ذه الأدنا�س والأقذار كلها.
والنف����س الإن�ساني���ة كذل���ك ,تتعر����ض
للأخطاء ,والذن���وب ,وال�سيئات ,وتنزع
�إىل ال�ش���رور ,وه���ي بحاج���ة �إىل توبة
متج���ددة متك���ررة ,مت�س���ح عنه���ا هذه
الذن���وب وال�سيئ���ات ,مثلم���ا يحت���اج
اجل�س���د �إىل �أن���واع الغ�س���ل و�ض���روب
املطه���رات ،فمن الغري���ب �أن جند هنا
نحل���ة قا�سي���ة كالبوذي���ة الت���ي �أنكرت

التوب���ة وجعلت ذنوب الإن�سان املرتاكمة
يكفرها التنا�سخ ,وتكرار املواليد .ونحن
نت�ساءل كي���ف يتحقق هذا التكفري ,مع
�أن الإن�س���ان يف كل حيات���ه كما يقولون
ال يخلو ع���ن ارتكاب الذنوب؟ احلقيقة
الثاني���ة� :إن الإ�س�ل�ام لي����س كغ�ي�ره من
الديان���ات ,فال ي�صح �إطالق���ا الت�سوية
ب�ي�ن الإ�س�ل�ام وغ�ي�ره يف احلك���م� .إن
الإ�سالم هو الدين الوحيد الذي �شرعه
اهلل لكل الب�ش���ر ,ويف كل الأزمان ,وقد
تكفل بحفظ كتابه ,ود�ستوره الأ�سا�سي
وهو الق���ر�آن ,فق���ال�} :إِ َّنا نَ ْح��� ُن نَ َّزلْنَا
ال ِّذ ْك َر َو ِ�إ َّنا لَ ُه لحَ َ افِ ُظونَ{ «احلجر.»٩:
ف�سل���م م�ص���دره ع���ن تدخ���ل الب�ش���ر,
وحتريف الب�شر ,هذا بخالف غريه من
الديان���ات ال�سماوية الت���ي �شرعها اهلل
ملرحلة حم���دودة ,ولق���وم معينني ,فقد
�أنك���ر الإ�سالم الو�ساط���ة الكهنوتية بني
اهلل والإن�س���ان ,كو�ساط���ة الكهنوت يف
الهندو�سية والن�صرانية ,وجعل الإ�سالم
العالق���ة بني الإن�سان وب�ي�ن ربه عالقة
مبا�شرة ب���دون و�ساطة ,وكان من دالئل
تكرمي اهلل للإن�س���ان يف نظر الإ�سالم,
�أن فتح اهلل ب���اب التقرب �إليه �سبحانه
وتعاىل �أنى �شاء العبد ذلك ,ومتى �شاء,
ال يحتاج �إىل و�سطاء ي�صل من طريقهم
�إىل اهلل .يق���ول اهلل تع���اىل خماطب���ا
ر�سول���ه الك���رميَ } :و�إِ َذا َ�س�أَلَ َ
���ك ِع َبادِ ي
الد ِاع
يب د َْع��� َوةَ َّ
ي���ب �أُ ِج ُ
َع ِّني َف����إِنيِّ َقرِ ٌ
ِ�إ َذا د ََع���انِ َفل ْ َي ْ�ستَ ِجيبُوا ليِ َولْيُ�ؤْمِ نُوا بِي
لَ َعلَّ ُه��� ْم يَ ْر ُ�شدُونَ{ «البقرة ،»١٨٦:وعلى
ه���ذا فق���د �أبط���ل الإ�سالم م���ا ي�سمى
�صكوك الغف���ران ,وكر�س���ي االعرتاف
والتعمي���د ,وغ�ي�ر ذلك م���ن اخلرافات
الت���ي ابتدعته���ا الكني�س���ة الن�صرانية،
وقرر الإ�س�ل�ام �أن املغفرة ال ميلكها �إال
اهلل ,ال مل���ك مق���رب ,والنب���ي مر�سل,
ف�ض�ل�ا عن رج���ال الكهن���وت ,لأن باب
اهلل يف الإ�س�ل�ام مفتوح على م�صراعيه
لكل من دع���اه ورجاه ,وت���اب �إليه ,و�إن
اقرتفت قبل ذلك كبائر الإثم ,وفواح�ش

الذنوب ،قال تعاىلَ } :وا َّلذِ ي َن �إ َذا َف َعلُوا
َف ِ
اح َ�ش��� ًة �أَ ْو َظل َ ُم���وا �أَنْ ُف َ�س ُه ْم َذ َك ُروا اهلل
ُ
ُ
ُ
ُّ
َ
وب
ا�ستَ ْغف��� ُروا ِلذنوبِهِ ْم َو َم ْن يَغْفِ ُر الذن َ
َف ْ
�إِ اَّل اهلل َولمَ ْ يُ ِ�ص��� ُّروا َعلَى َما َف َعلُوا َو ُه ْم
يَ ْعل َ ُمونَ{ «�آل عمران ،»١٣٥:والتوبة يف
الإ�سالم لها �شروط معروفة ,هي الندم
بالقل���ب ,واال�ستغفار بالل�سان ,والإقالع
ع���ن الذن���ب ,واالطمئن���ان عل���ى �أنه ال
يعود �إليه ،ق���ال �سبحانه} :يَ�أَيُّ َها ا َّلذِ ي َن
�آَ َمنُوا تُوبُوا �إِلىَ ا ِ
وحا َع َ�سى
�ص ً
هلل تَ ْوبَ ًة نَ ُ
َربُّ ُك ْم �أَ ْن يُ َك ِّف َر َعنْ ُك ْم َ�س ِّيئَات ُك ْم َويُ ْد ِخل َ ُك ْم
َجن ٍ
الَنْ َها ُر يَ ْو َم اَل
َّ���ات تجَ ْ رِ ي مِ ْن تحَ ْ ِت َه���ا ْ أ
ُ
للهَّ
َ
َّ
يُ ْخ���زِ ي ا ال َّنب َِّي َوالذِ ي��� َن �آ َمنُوا َم َعهُ{
«التحرمي.»٨:
• �إن لعقي���دة «كارم���ا» �أثره���ا يف ف�ساد
املجتمع���ات البوذية يف كثري من البالد,
ف�إنه���ا تعلّ���م النا����س الك�س���ل والتواكل,
والر�ض���ا بالظلم وال�صرب عل���ى ال�ضيم
وتخدعه���م ع���ن حقه���م يف احلياة مبا
تطبعهم عليه من ال�ضعف واال�ست�سالم,
وال�شك �أن ف�س���اد العقيدة والتفكري له
�أثر يف ف�س���اد ال�سلوك والت�صرفات ,ثم
ف�س���اد املجتم���ع الذي �س���ادت فيه تلك
ال�سل���وك والت�صرف���ات� .إن البوذي�ي�ن
�أكرثهم لي�سوا �سعداء و�إنهم قلقون و�إن

امللل ي�أكل حياتهم ,وهم م�ستغرقون �إما
يف احلياة الروحية املتطرفة يف املعابد,
و�إم���ا يف احلياة املادي���ة املنحرفة غاية
االنح���راف خ���ارج املعاب���د� ,إن الذي���ن
ي�شع���رون ب�أنه���م معاقب���ون بالكارما يف
ه���ذه احلي���اة ,ي�شع���رون بحاجتهم �إىل
اله���روب م���ن �أنف�سه���م ,وم���ن ال�شقاء
ال���ذي لي�س له �سبب يف احلياة ,فيهرب
كث�ي�ر منهم �إما باالنتحار �أو باجلنون �أو
بال�شذوذ� .إن اعتقادهم بالكارما عاجز
ع���ن زجرهم عن ال�ش���ر وعن ردهم عن
اجلرمي���ة والف�ساد ،ف�ض�ل�ا عن دفعهم
�إىل اخل�ي�ر ,ولذلك انت�ش���رت املفا�سد
يف جمتمعهم انت�شارا وا�سعا .ولقد ذكر
الدكتور عبداهلل م�صطفى نوم�سوك يف
كتاب���ه القيم البوذية تاريخها وعقائدها
وعالق���ة ال�صوفي���ة ،عندم���ا عا����ش يف
�إحدى الدول البوذية وذكر لنا انطباعه
ع���ن هذه الدول���ة البوذي���ة فذكر «ومن
�أخبار االنتح���ار املكررة ,انتحار ال�شاب
�أو ال�شاب���ة ال���ذي مل يوفق كل منهما يف
ال���زواج ل�سبب ما ,فلم يجد خمرجا �إال
�أن قتل نف�س���ه ,بعد �أن كتب ر�سالة بني
فيه���ا �أن���ه مل يكن له ن�صي���ب من كارما
الطيب���ة يف احلي���اة ال�سابق���ة حتى يتم

بها الزواج مع حبيبته ,فال فائدة له يف
بقاء احلياة .وقد يقتلها معه� ,أو يتفقان
معا على الفرار من احلياة ,زاعمني �أن
حياتهم���ا مليئة بكارما و�أن االنتحار هو
الطري���ق الوحي���د للتخل����ص منها .هذا
مث���ال من مئ���ات الأمثلة الت���ي تن�شرها
ال�صحف يوميا .فن�سب���ة املنتحرين من
البوذيني ن�سبة هائلة ,لأن حياتهم فاقدة
للأم���ن والطم�أنين���ة� .إن حياتهم فارغة
ع���ن ت�صور ك���رمي ,فامت�ل��أت باخلوف,
واال�ضط���راب ,والرع���ب وق���د �ص���دق
وب ا َّلذِ ي َن
}�سنُلْقِ ي فيِ ُقل ُ ِ
اهلل اذ يق���ول َ
للهَّ
مب���ا �أَ ْ�ش َر ُكوا بِا ِ َما لمَ ْ
َك َف��� ُروا ال ُّر ْع َب َ
�س
يُنَ��� ِّز ْل ِبهِ ُ�سل ْ َطا ًنا َو َم ْ�أ َواهُ��� ُم النَّا ُر َو ِبئْ َ
َمثْ��� َوى َّ
ِ�ي�ن{ «�آل عمران»١٥١:
الظالمِ َ
امل�صادر واملراجع
• املو�سوعة املي�سرة يف الأديان واملذاهب .715
• مقارنة الأديان – البوذية – الدكتور �أحمد �شلبي
• مو�سوعة العقيدة والأديان .4
• ن�صو�ص يف �أديان الهند .144
• مقارنة الأديان 249

• البوذية تاريخها وعقائدها (.)274 192--266
• قانون كارما .103-102
( )136ــ يونيو  2014ــ رجـــب
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م�شاريع خارج احلدود

المركز الكويتي الطبي الخيري في اليمن

بقلم� :إيهاب الدب ــو�س
مدير جلنـة زكـاة الفحيحيل

أضخم صرح طبي خيري يخدم
 100ألف نسمة
احلبي���ب الكوي���ت ،وخارجها من خالل
الأعم���ال الإغاثية يف ح���االت الكوارث
واحلروب واال�ضطرابات وامل�ساهمة يف
دفع البالء.

جلن���ة الفحيحي���ل لل���زكاة وال�صدقات
�إحدى اللجان اخلريية التي تتبع جمعية
النجاة اخلريية ،وق���د ت�أ�س�ست يف عام
 1398املواف���ق 1978ميالدي���ة ،عل���ى
�أي���دي ثلة م���ن حمبي العم���ل اخلريي،
وبف�ض���ل اهلل عز وجل ،ث���م بدعم �أهل
لتك���ون مالذا يلج�أ �إلي���ه �أهايل املنطقة
اخل�ي�ر يف الكويت ،وخا�صة يف املنطقة
العا�شرة يف كل ما يرغبون يف القيام من
العا�شرة ،فقد مت �ش���راء عمارتني ،ومت
�أعمال خريية ،وتطوعية تخدم الإ�سالم
وقفهم���ا يف نف�س املنطقة ليعود ريعهما
وامل�سلمني.
للأيتام وامل�ساكني ،ومازال عمل اللجنة
وتتمي���ز اللجن���ة ب�أنه���ا ال تتبن���ى �أي تو الأ�سا�سي داخل دولة الكويت.
جه���ات �سيا�سي���ة �أو مذهبية �أو حزبية،
ومن منطلق "امل�سلم �أخو امل�سلم" فقد مت
وقد �ساهمت ومازالت ت�ساهم يف تفعيل
تطوير العمل اخلريي بنرث بذور العمل
م�س�ي�رة العمل اخل�ي�ري ،داخل الكويت
اخل�ي�ري الكويتي خارج دول���ة الكويت،
وخارجه���ا ،م���ن خ�ل�ال م�شاريعها التي
كم���ا هو موجود داخله���ا ،وذلك ب�إقامة
تع���ددت لت�شكل باب���ا عظيما من �أبواب
م�شاري���ع خارجية متنوع���ة ومتعددة يف
اخلري.
العديد من الدول.
كانت االنطالقة الأوىل للجنة الفحيحيل
ملـ ــاذا اليمن؟!
لل���زكاة وال�صدق���ات يف حمافظ���ة
الأحمدي ،وحتديدا مبنطقة الفحيحيل ،وبالفع���ل مت���ت زي���ارة بع����ض ال���دول
ومن���ذ ذلك احل�ي�ن تقوم اللجن���ة برفع املحتاجة القريب���ة ،ووقع االختيار على
املعاناة عن امل�ساكني والأرامل واليتامى دول���ة اليمن لأهميته���ا وقربها من دولة
م���ن الأ�سر الفق�ي�رة واملتعففة يف بلدنا الكوي���ت ،حي���ث �إنه���ا م���ن دول اجلوار
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ل���دول اخلليج العرب���ي ،وجتمعنا نف�س
الع���ادات والتقالي���د ،وامتث���اال لق���ول
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم" :ما زا َل
ِجربي��� ُل يو�صيني با َ
جل���ارِ  ،حتَّى ظنَنتُ
�سيورثُ���هُ" ،كم���ا دع���ا ر�س���ول اهلل
�أ ّنَ��� ُه
ِّ
وك���رر" :الله َّم بارِ ْك لنا يف �شامِ نا ،الله َّم
ب���ارِ ْك لنا يف يمَ َ نِن���ا" ،وكما تعودنا على
اليمنيني يف الكويت من ح�سن �أخالقهم
وح�سن تعاملهم.
حتديـ ــد موقـ ــع املركـ ــز الطبي
لذل���ك مت���ت زي���ارة العا�صم���ة اليمنية
�صنع���اء لأول م���رة ،وكان هن���اك خوف
وقلق مما ن�سمعه ون�شاهده يف الإعالم
ع���ن امل�ش���اكل واحل���روب يف اليم���ن،
واحلم���د هلل مل ن���ر �أي �ش���ي م���ن تلك
الأخب���ار ،ووجدناه���ا بل���دا جمي�ل�ا،
وال�شع���ب طيب وكرمي ،وه���م معروفون
ب�أنه���م �أ�صل العرب ،ومن ثم اجتهنا �إىل
املوقع الذي مت اختياره للمركز الكويتي
الطبي اخلريي ،ويقع يف مديرية احليمة
الداخلي���ة الت���ي تق���ع �إىل الغ���رب م���ن
العا�صمة �صنع���اء ،ويحدها من ال�شرق

هذه حالة من �ضمن �أكرث من 100.000

مديرية بني مطر ومن اجلنوب مديرية
احليمة اخلارجية ومن ال�شمال مديرية �أل���ف ن�سم���ة يعي�شون يف ه���ذه القرى،
�شبام كوكبان ومديرية ال�شاحذية ،وبلغ ووجدنا �أن  400قرية اليوجد بها مركز
عدد �سكانها  10000ن�سمة ،وامل�ساحة :طبي ،ومت عمل بحث ميداين عن حاجة
 463كم ،²ويوجد بها  400قرية.
النا����س ملركز طبي ووجدنا �أنه ال يوجد
رعاي���ة طبي���ة واكت�شفنا ح���االت والدة
معانـ ــاة �أه ــل "احليمة الداخلية"
للن�س���اء عن طريق الطرق البدائية التي
لق���د مت اختيار ه���ذه املنطق���ة العزيزة تك�ث�ر فيها حاالت الوفاة ،ووجدنا كرثة
من مناط���ق اليمن لبن���اء مركز الكويت احلوداث بالطرق بني اجلبال ،وال يوجد
الطبي اخلريي نظرا للظروف املعي�شية م�سعف لهم مما �شجعنا على اتخاذ هذا
والبيئي���ة واالجتماعية التي يعاين منها القرار ال�صعب علينا ،واملفيد لهم حيث
�أبناء املنطقة ،حيث يرى الناظر امل�آ�سي �إن ه���ذا القرار ب�إن�شاء مركز طبي لي�س
والفق���ر واملر�ض ،ونق�ص املاء والكهرباء بال�سهل كما يتوقع���ه الكثري من النا�س،
وقلة اخلدم���ات التعليمي���ة وال�صحية .بل هو قرار �صعب نظرا ل�صعوبة املكان
وخالل جتولن���ا يف املنطقة كانت هناك بني اجلبال ال�شاخمات ،و�صعوبة البناء
الكث�ي�ر م���ن املفاج����آت التي �أك���دت لنا ونق���ل امل���واد من العا�صم���ة اىل املوقع،
�أهمية مثل هذا امل�شروع احليوي واملهم وقلة اخلربة بالن�سبة لأول مرة نبني مثل
لأه���ايل احليم���ة الداخلية ،فق���د ر�أينا ه���ذا امل�شروع ،حيث كن���ا نبني م�ساجد
بيت���ا �صغ�ي�را يف قم���ة اجلب���ل فذهبنا ونحفر �آبارا وبيوتا للفقراء.
لرنى هذا البي���ت فوجدنا �أ�سرة مكونة
ملاذا املركز الطبي؟
م���ن � 8أ�شخا����ص ،الأب و�أالم والأوالد،
ومل ن�ستط���ع الدخ���ول للبي���ت ب�سب���ب �إن املرك���ز الطب���ي �ص���رح كب�ي�ر �أج���ره
�صغ���ره ،وع���دم وج���ود الو�سائ���ل التي عظيم بخدمته ،فهو مركز لإنقاذ �أرواح
ت�ساعدهم على احلياة .وعلمنا �أن الأب وعالجهم ب����إذن رب العامل�ي�ن ،واحلمد
املعيل لهذه الأ�س���رة مري�ض ويعاين من هلل مت �إن�ش���اء املركز ومت ت�سميتة مبركز
مر����ض انقر�ض من العامل ،ولكنه مازال الكوي���ت الطب���ي اخل�ي�ري يف اليم���ن،
موجودا باليمن ،وهو مر�ض البلهار�سيا خلدم���ة �أهلنا ،ونعتربه هدي���ة من �أهل
وعالج���ه ب�سي���ط ،عب���ارة ع���ن كور�س الكوي���ت ،و�أن يكون دفعة بالء عن �أهلنا
حبوب وينتهي.
بالكويت �إن �شاء اهلل تعاىل.
ومت نقل هذة الأ�س���رة للعا�صمة �صنعاء
ومت ع�ل�اج الأب بامل�ست�شف���ى و�إحل���اق
الأبناء باملدار�س ورعايتهم وتوفري �سبل
املعي�شة الكرمية لهم.

املركز يف قلب خارطة الكويت
ومت بناء ه���ذا املركز على �شكل خارطة
الكويت ،و�أق�سام هذا املركز من الداخل
يوجد بها عيادة باطنية وغرفة متري�ض
رجال ،وغرف���ة مالحظة رجال ،وعيادة
ن�س���اء ووالدة ،وغرف���ة متري����ض ن�ساء،
وغرفة مالحظة ن�ساء ،وغرفة عمليات
والدة ،و�صيدلية ومكتب الإدارة ،ومدير
املرك���ز ،وا�سرتاحات املراجعني ،وغرفة
�أ�شع���ة وغرفة خمت�ب�ر وغرفة �أك�سجني
وغرف���ة مولد الكهرب���اء وغرفة حار�س
خزان �أر�ضي.
و�س���وف يتم -ب����إذن اهلل -طرح م�شروع
�سيارة �إ�سعاف وبا�ص لنقل الأطباء.
� 120أل���ف دين���ار كويت���ي تكلف���ة البناء
والتجهيز ولقد بلغت تكلفة امل�شروع من
جتهيز البناء واملعدات الطبية والفر�ش
والتجهيز املكتبي وغريه (مائة وع�شرون
�ألف دينار كويتي).
� 7آالف دينار كويتي التكلفة الت�شغيلية
�أما من ناحية التكلفة الت�شغيلية للمركز
فهي (�سبعة �آالف دينار كويتي) مق�سمة
على روات���ب و�أجور الأطباء واملمر�ضني
والطاق���م الطب���ي وامل���واد امل�ستعمل���ة
للمعدات الطبي���ة والإداريني واحلار�س
وال�سائقني وحمروقات ..وغري ذلك.

ونح���ن وهلل احلم���د ب�ص���دد ط���رح
وق���د �ساه���م �أه���ل الكوي���ت ومازال���وا م�ش���روع الت�شغيل للمرك���ز ،وهو الأهم
ي�ساهم���ون به���ذا املرك���ز ال�ستكم���ال ال�ستمراري���ة املركز و�سوف يتم االفتتاح
من�ش�آت���ه وجتهيزات���ه ،وقمن���ا بطرح���ه بع���د �شهر رم�ضان املب���ارك ب�إذن املوىل
عزوجل.
كم�شروع وقفي طبي.
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م�شاهري اهتدوا

الداعية اإلنجليزية أمينة بليك:
«األذان» فرض َّ
علي
أن أكون جزءا من الرسالة
المحمدية
باجلان���ب الروح���ي والإمي���اين ،وه���ذا
اجلانب جزء �أ�صيل من كيان الإن�سان ال
ي�ستطيع العي�ش بدونه ،ولكنني دائما ما
كنت �أريد �أن �أكون على بينة مما �أعتقد
و�أعتن���ق ،فاهلل عز وج���ل �أكرم الإن�سان
بالعقل ،وميزه به عن �سائر املخلوقات،
و�ساع���دين يف ذلك ك���وين مهتمة جدا
باجلان���ب العلمي ،فه���ذا الكون مل ي�أت
من فراغ ،بل ه���و هند�سة كونية دقيقة
ج���دا ،وبالتايل فه���ذه احلي���اة البد �أن
ت�ستقيم مع مراد اهلل عز وجل.

�أمين���ة بلي���ك� ،أقط���ن يف � 15ش���ارع
«جري���د» ،تدرج���ت يف التعلي���م حت���ى
ذهب���ت �إىل اجلامع���ة وح�صل���ت عل���ى
درج���ة علمي���ة باللغ���ة الإجنليزي���ة،
واقتفي���ت �أث���ر �أب���ي يف تدري����س اللغ���ة
و�أ�صبح���ت مدر�س���ة .ث���م ح�صلت على
درجة املاج�ستري يف القيادة الإداريـــــــة
يف التدريــ����س مبنطقة بت�شيفيلد ،نائب
رئي�س «الرابط���ة الإ�سالمية بربيطانيا»
Britain of Association Muslim
اعتنقت الإ�سالم منذ � 22سنة –واحلمد
كنت كثرية القراءة يف الإجنيل ،ولكنني
هلل–.
دائم���ا ما كن���ت �أرى فيه �أن���ه ال يتواءم
ديانت���ي ال�سابقة الن�صراني���ة ،ورغم �أن م���ع العلم ،فالعل���م له حقائ���ق و�أ�شياء،
الكت���اب املقد�س –الإجنيل -بديع مليء والكتاب املقد����س يقول �شي ًئا �آخر ،و�أنا
بالق�ص����ص املده�ش���ة ،وكن���ت �شغوف���ة ال ميك���ن �أن �أ�ؤمن ب�شيء �إ ّال بدليل ،مما
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�سب���ب �صراعا بداخلي ،وبد�أت الأ�سئلة
تتزاح���م يف فك���ري ووج���داين ،وبد�أت
ال�شك���وك تت�سرب �إىل نف�س���ي ،فقلت:
البد من الذهاب �إىل الكني�سة ،وبالفعل
ذهب���ت وقابل���ت الق�سي����س ،وطرح���ت
علي���ه �أ�سئل���ة عديدة ،منها :مل���اذا الإله
ثالث���ة بالرغ���م م���ن �أن���ه املفرت����ض �أن
يكون واحدا؟ ،لق���د طلبت منه �إقناعي
بدعوى التثليث ،وملاذا اخلال�ص؟ ،ف�إذا
كان امل�سيح �إلها ،فلماذا كان اخلال�ص؟،
وغري ذلك ،ف�أجابني :عليك �أن ت�صدقي
بقلبك فقط ،وكانت ه���ذه العبارة كمن
يق���ول يل :ال تفك���ري ..ال تناق�شي ..ال
ت�س�أيل ..و�أنا ال �أ�ستطيع �أن �أفعل ذلك،
ال ميكنن���ي �أن �أ�ؤمن ب�ش���يء �إ ّال �إذا ثبت
لدي بدليل.

كتب :حممود بكـــر � -سكرتيـــر التحريــر

يف هذه الفرتة كان يل �صديقة م�سلمة،
وبينما كنا ن�سري يف طريقنا لي ً
ال �س�ألتها
ع���ن الإ�سالم؟ ،وه���ل ي�ستطيع الإ�سالم
�أن يجي���ب عن �أ�سئلتي بطريقة علمية؟،
وه���ل هن���اك ارتب���اط ب�ي�ن الإ�س�ل�ام
والعلم؟ ،وكن���ت مهتمة مبعرفة اهلل عز
وجل والدليل على �أن القر�آن كالم اهلل،
ومل���ا كان���ت معلوماته���ا حم���دودة جدًا،
�أر�شدتن���ي �إىل ترجمة الق���ر�آن الكرمي،
فظللت �أقر�أ منها.
ويف �أحـــ���د الأيـــــــــ���ام ،ج���اءت يل تلك
ال�صديق���ة قائلة :ح�س ًنا! هناك جا ٌر لنا
�إجنلي���زي– دخل الإ�س�ل�ام منذ فرتةطويل���ة ،ويُدع���ى «داود» �أظنه ي�ستطيع
�أن يجيبك.
لقد كان «داود» بالن�سبة يل كغريق يتعلق
ب�أي �شيء لينقذه من �صراعه الداخلي،
فذهبت ل���ه و�س�ألته نف����س ال�س�ؤال عن
الإ�سالم ،فج���اءين بالقر�آن وب�آيات منه
تتواف���ق مع العل���م ،ومع حقائ���ق العلم،
وهن���ا �أقول «�آيات» ،ولي�ست �آية واحدة،
�آيات ت�سري مع العلم ،مثل :الآيات التي
يتكل���م فيها اهلل �-سبحانه وتعاىل– عن
دورة امل���اء؛ مو�ضح���ا يل ب�ش���كل جل���ي
جميع احلقائق التي تتعلق بتلك الدورة
يف �صورته���ا الثمانية :ال�شم�س ،الرياح،
تخزين املياه ،الغيوم ...،ذاكرا يل قوله
تعاىل�} :أَلمَ ْ تَ َر �أَنَّ اهلل يُز ِْجي َ�س َحا ًبا ثُ َّم
يُ�ؤَلِّ ُ
ف بَيْنَ ُه ثُ َّم يَ ْج َعل ُ ُه ُر َكا ًما َفترَ َى الْ َو ْد َق
ال�س َماءِ مِ ْن
يَ ْخ ُر ُج مِ ْن ِخلاَ لهِ َويُنَ ِّز ُل مِ َن َّ
ِج َب ٍال فِ ي َها مِ ْن بَ َر ٍد َفيُ ِ�ص ُ
يب ِبهِ َم ْن يَ َ�شاءُ
َ
�صرِ ُف ُه َع ْن َم ْن يَ َ�ش���اءُ يَكا ُد َ�سنَا بَ ْرقِ هِ
َويَ ْ
َ
ْ
�صارِ { «النور.»43:
يَ ْذهَ ُب ب أ
ِالبْ َ
بع���د ذلك بد�أ يف �سرد �آيات �أخرى مثل
الآيات الت���ي يتكلم فيها اهلل –�سبحانه
وتع���اىل– عن اجلب���ال و�أوتاده���ا التي
تت�شع���ب يف الأر����ض ،وه���ذا مل يتو�صل
�إلي���ه علم اجليولوجيا �إ ّال منذ ثالثني �أو
�أربعني �سنة فقط� ،سبحان اهلل! والآيات
التي تقول �إن الأر�ض على �شكل البي�ضة،

@mahmoudbakrh

بينما يقول الكتاب املقد�س �إنها م�ستوية.
كم���ا �أن هناك �آيت�ي�ن مبهرتني ،الأوىل:
يتكلم فيها اهلل – �سبحانه وتعاىل– عن
اجلن�ي�ن ،وهذا �أمر ال ميكن �أن تراه �إ ّال
باملجه���ر!! �أنت ال ميكن �أن تراه بعينيك
املجردت�ي�ن �-سبحان اهلل– ويذكره اهلل
–�سبحانه وتعاىل– يف القر�آن!! كل هذه
�أد ّلة .ولي�س���ت �أدلة منذ �ألف و�أربعمائة
ع���ام م�ضت فق���ط ،بل هي � ً
أي�ض���ا �أد ّلة
الآن!! وه���ذه معج���زة �أخ���رى عل���ى �أن
القر�آن خالدٌ .فهو وثيق ال�صلة باملا�ضي
واحلا�ض���ر وللأبد� ،سبحان اهلل! والآية
الثانية :عن العدل بني الرجل واملر�أة يف
الق���ر�آن .و�أنا من الذين يدعون لإعطاء
الن�س���اء مزيدًا من احلق���وق والأعمال،
ولك���ن يف الإط���ار الإ�سالم���ي ،و�أهت���م
ب�ش���دة بحق���وق امل���ر�أة .ومل���ا جتلت يل
العدالة ب�ي�ن الرجل وامل���ر�أة يف القر�آن
للدرجة التي جتعل القر�آن يذكر الرجل
واملر�أة نف�س عدد املرات؛ فالرجل يُذك ُر
 23مرة ،واملر�أة تُذك ُر  23مرة! فهل يل فج�أة ك�أن حركة الكون توقفت يف حلظة
�أن �أ�س����أل :كم ع���دد الكروموزومات يف من اللحظات ،ففي امل�شهد الذي يرتقي
الإن�س���ان؟ �إنه  46كروم���وزوم� ،سبحان في���ه ب�ل�ا ٌل -ر�ض���ي اهلل عن���ه -الكعبة
وجه���ر لأول م���رة ب���الأذان ،اندفع���ت
اهلل!  23للأب ،و 23للأم.
–�سبح���ان اهلل– نحو الغرفة التي فيها
عندم���ا انته���ى «داود» قل���ت يف نف�سي:
التلفاز ،ما هذا ال�صوت؟� ..إنه الأذان..
ه���ذا هو ال�ش���يء الذي يج���ب �أن �أ�ؤمن
ومل �أكن �سمعته من قبل ،كانت كل «ها»
ب���ه!!� ..إن ه���ذا ه���و الدي���ن ال�صحيح،
يف كل وقف���ة وتك���رار ،يف نهاية كلمات
يخاط���ب العق���ل ،باحلج���ة ،والدليل..
إح�سا�سا داف ًئا،
وجمل الأذان ،متنحني �
ً
فعال ،هذا لي�س بكالم ب�شر ..لقد كنت
مل يع����ش قلب���ي مث���ل تل���ك اللحظ���ات
بحاجة دليل يق���ول� :إن هذا هو احلق.
الدافئ���ة من قبل ،بل و�شعر �أن عليه �أن
فق���د �أ�ضعت عمري يف اتب���اع �شيء ثم
يتحول هو �إىل م�شهد من م�شاهد هذا
تب�ي�ن يف �آخر الأمر �أن���ه خط�أ� ،سبحان
الفيل���م املذهل ويكون ج���ز ًءا منه .رغم
اهلل!
�أنن���ي مل �أفه���م حت���ى كلم���ة واحدة! مل
والآن �أ�صبح معي دليل من الدين ،ولكن �أفه���م �أي �شيء! �سبحان اهلل� ،إنه باللغة
مازلت �أحتاج من ه���ذا الدليل �أن يغري العربي���ة ،و�أن���ا �إجنليزية! �إن���ه �إح�سا�س
�أحا�سي�سي :قلب���ي� ..إح�سا�س يدعوين ،جديد مل �أعه���ده� .أحتاج �أن �أكون كيا ًنا
يج���ذب عاطفت���ي؛ فق���د كن���ت يف تلك م���ن كيانات هذا الفيلم الرائع� ،سبحان
الف�ت�رة يف ال�سابعة ع�ش���رة من عمري .اهلل! وبعده���ا بثالثة �أيام ميمت وجهي
ف�أهداين �أخ���ي «داود» ن�سخة من فيلم �شطر امل�سجد ونطق���ت بال�شهادة .وقع
«الر�سال���ة» ال���ذي يتح���دث ع���ن �سرية هذا منذ  22عا ًما واحلمد هلل.
ر�س���ول اهلل [ .وبينم���ا كن���ت �أ�شاهد
ذل���ك الفيلم� ،أ�صابن���ي امللل ،فقد كانت
م���دة الفيلم طويلة ج���دا حيث ا�ستغرق
نح���و الث�ل�اث �ساع���ات ،لذا كن���ت تارة
�أدخل الغرفة وتارة �أخرج منها.

عندما س��معت األذان
في فيلم "الرس��الة"
أيقنت أنني أحتاج أن
أكون كيانا "مسلما"
م��ن كيان��ات الفيلم
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بع ــد ال�سالم

بين الشيخ صباح والشيخ نادر
د.عبداملح�سن اجلار اهلل اخلرايف  /الأمني العام للأمانة العامة للأوقاف

رحل ع���ن دنيانا الفاني���ة يف يوم واحد
علمان م���ن رج���االت الكوي���ت؛ ال�شيخ
�صب���اح نا�صر �سعود ال�صب���اح ،وال�شيخ
نادر عبدالعزيز حممد النوري ،وبينهما
قوا�سم م�شرتكة� ،أوله���ا لقب «ال�شيخ»،
ولعل���ه ،ومث���ل م���ا �سب���ق �أن كتب���ت يف
مق���ال �سابق ،من جميل املقادير (ال من
حما�س���ن ال�صدف) �أن يتزامن رحيلهما
ف�أكتب عنهما معاً ،م�ؤكداً �أن كال منهما
قام���ة م�ستقلة ت�ستحق مق���االً منفرداً،
غ�ي�ر �أين ق���د ال �أج���د �شيئ���اً �أ�ضيف���ه
م���ن حما�سنهما عما مت���ت الكتابة فيه
يف العدي���د م���ن املق���االت والتغطي���ات
ل�شهرتهما ،وجتنباً للتكرار.
�أم���ا لق���ب «ال�شي���خ» فبالإجم���اع معناه
«املتق���دم يف ال�س���ن» ،وق���د اقرتن���ت
ب���ه بع����ض اال�ستخدام���ات امل�شه���ورة،
القرتانه���ا بتق���دم ال�س���ن ،فه���ذا �شيخ
القبيلة غالباً ما يكون من �أكربهم �سناً،
وهذا �شيخ الإ�سالم ،وهذا �شيخ الأزهر
كذلك� ،أو �شيخ املحققني ،وغريهم كرث،
وهك���ذا �أ�صبحنا نطلق على كبري القوم
من جهة واملفتي الديني من جهة �أخرى
لق���ب «ال�شيخ» ،وهكذا �أ�صبح امل�صطلح
مزدوج���اً عل���ى كل م���ن �شي���وخ احلكم،
و�شيوخ الدي���ن ،و�إن مل يكونوا كباراً يف
ال�سن.
ولعل من بركات ال�شيخني �صباح ونادر،
وهم���ا يف قربهم���ا� ،أن جع�ل�اين �أفتح
معان كثرية
املعاجم اللغوية ،لأقف على ٍ
تتمح���ور حول ما ذكرته �آنفاً ،فرحمهما
اهلل حيني وميتني.

و�أما م���ا يجمعهم���ا ،فلعل���ه الكثري من
اخل�ص���ال احلمي���دة الت���ي ذك���رت يف
التغطيات ال�صحفية والإعالمية عنهما،
لعلي �أقف عند �أبرزه���ا ،وهو التوا�ضع
وحب النا����س وال�شعور بامل�س�ؤولية جتاه
الآخرين.
�أم���ا ال�شي���خ �صب���اح ،فه���و فار����س من
فر�س���ان ال�صمود خالل االحتالل ،وقد
كان �سيع���ذره التاري���خ ل���و خ���رج فيمن
خ���رج من �أفراد الأ�س���رة الكرمية ،درءاً
للخط���ر عليها ،وحفظ���اً لل�شرعية التي
ميثلونه���ا ،لكنه �أبى �أن يخ���رج ،بل كان
ر�أ�ساً من ر�ؤ�ساء املقاومة املدنية ،ف�أدار
متوي���ل �أه���ل الكوي���ت ،ودع���م املقاومة
الع�سكري���ة باملال والدع���م اللوج�ستي،
فكان بف�ضل اهلل تعاىل من �أحد �أ�سباب
النج���اح ،وح�سب علم���ي املتوا�ضع ،كان
هو وال�شيخ علي �س���امل العلي ال�صباح،
والل���واء خالد ب���ودي ر�ؤ�ساء جمموعات
رئي�سي���ة لت�شكي�ل�ات املقاوم���ة ،وق���د
خ َّولهم الأمري الوالد ال�شيخ �سعد العبد
اهلل ال�سامل ال�صباح �آنذاك بت�سلم �أموال
التج���ار الكويتيني ،و�إعادة توزيعها على
�أه���ل الكويت ال�صامدي���ن ،مقابل و�صل
ت�سل���م �صغري احلج���م متوا�ضع ال�شكل،
لكنه كبري املعنى باليقني بعودة الكويت،
وا�ستع���ادة التج���ار �أمواله���م ،وبقيم���ة
حتويل جمزية بعد التحرير.
و�أك���رر :ه���ذا ح�سب علم���ي املتوا�ضع،
حي���ث ال يعن���ي ع���دم وج���ود م���ن ال
�أعرف���ه من ر�ؤ�ساء الت�شكيالت املختلفة
للمقاومة.

كم���ا كان ،رحم���ه اهلل ،متوا�ضعاً حبيباً
للجمي���ع ،ال يحب الأ�ض���واء وال ال�شهرة
وال لف���ت النظ���ر باحل���ق والباطل ،كما
ابتل���ي غ�ي�ره من البع����ض املعروف ،وال
حول وال قوة �إال باهلل العظيم ،مبا ي�ضر
الكويت و�أهلها.

�أم���ا ال�شيخ ن���ادر عبدالعزي���ز النوري،
فه���و الآخر يتمت���ع بالقا�س���م امل�شرتك
م���ع ال�شيخ �صباح ،حيث التوا�ضع اجلم
واخلل���ق احل�سن يف ن�شاط دعوي متقد
بلغ الآفاق -من دون جماملة -يف العمل
الدع���وي واخلريي الع���ام ،ويف جمعية
ال�شيخ عب���داهلل النوري اخلريية ب�شكل
خا�ص.

ومل �أ�ستغ���رب البتة ح�ي�ن ر�أيت �صحفا
�أخ���رى غري كويتية تنع���اه يف �صفحاتها
الأوىل من ال�صح���ف الآ�سيوية املوجهة
�إىل اجلالي���ات املقيمة يف الكويت ،لأنه
لي�س رمزاً للعمل اخلريي يف الكويت ،بل
يف كثري من الدول يف القارات املختلفة،
مم���ا يعك�س �أي�ض���اً �شع���وره بامل�س�ؤولية
الكبرية جتاه الفقراء والب�ؤ�ساء.

ولق���د عرفته منذ نعومة �أظفاره ،ح�سن
اخلل���ق �صاح���ب هم���ة عالي���ة� ،سابقا
لأقران���ه يف العم���ل الدعوي ،مبدعا يف
العم���ل اخل�ي�ري ،عاب���دا زاه���دا ي�ؤدي
�سنوي���اً منا�س���ك احل���ج ما�شي���اً �ضمن
عموم احلجاج.
رحم اهلل ال�شيخني �صباح ونادر وعو�ض
الكويت ..ال �أهلهما فقط ،خرياً �إن �شاء
اهلل.
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�أين احلقيـقــة
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الشبهة:

يرمي امل�شركون واملنافقون القر�آن بالتناق�ض واختالف
�أحكامه وت�ضارب معانيه ،وتكذيب بع�ضه بع�ضا.
� اً
أول :م���ن تد َّبر القر�آن علم �أنه من عند اهلل اهلل ،ول���و كان م���ن عند غريه لوج���دوا فيه
ع���ز وجل :يدعو القر�آن ه����ؤالء املنافقني �أن اختالفا كثريا؛ لعدم ا�ستطاعته �أن ي�أتي مبثله
يتدب���روا كتاب اهلل عز وج���ل؛ ليعلموا حجة يف ت�صوير احلق ب�صورته كما هي ال يختلف
اهلل عليه���م يف طاع���ة النب���ي [ ،ليعلم���وا وال يتفاوت يف �شيء منها ،ال يف حكايته عن
حج���ة اهلل عليهم يف طاعة النبي [ واتباع املا�ض���ي الذي مل ي�شهده حممد [ ،وال يف
�أمره ،و�أن الذي �أتاهم به من التنزيل هو من �إخباره عن الآتي يف م�سائل كثرية وقعت كما
عن���د ربهم الت�ساق معانيه ،وائتالف �أحكامه �أنب����أ بها ،وال يف بيانه خلفايا احلا�ضر حتى
وت�أيي���د بع�ضه بع�ض���ا بالت�صدي���ق ،و�شهادة حدي���ث النف����س ومخُ ب�آت ال�ضمائ���ر ،ولعدم
بع�ضه لبع�ض بالتحقيق ،ف�إن ذلك لو كان من ا�ستطاع���ة حمم���د [ وال غ�ي�ره �أن ي�أت���ي
عند غ�ي�ر اهلل الختلفت �أحكامه ،وتناق�ضت مبثل���ه يف بي���ان العقائد وقواع���د الت�شريع،
معانيه ،و�أبان بع�ضه عن ف�ساد بع�ض ،ولكان وفل�سفة الآداب والأخالق ،و�سيا�سة ال�شعوب
فيه اختالف كثري.
والأق���وام ،وفن���ون الق���ول ،و�أل���وان العرب يف
يقول قتادة -رحمه اهلل -يف هذه الآية :قول �أنواع املخلوق���ات ،و�سنن االجتماع ونوامي�س
اهلل ال يختل���ف وه���و ح���ق لي�س في���ه باطل ،العمران ،و�ض���رب الأمثال ،وتك���رار الق�صة
وق���ول النا����س يختلف ،ولذا ق���ال عز وجل :بالعبارات البليغة ،وفوق ذلك كله ما فيه من
للهّ
} َولَ��� ْو َكا َن مِ ْن ِعن���دِ َغيرْ ِ ا ِ لَ َو َج���دُوا ْ فِ يهِ العلم الإلهي واخلرب عن عامل الغيب والدار
اخ ِت َ
ْ
ريا{.
ال ًفا َك ِث ً
الآخرة ،وما فيها من احل�ساب على الأعمال
وكل متدبر يف القر�آن بحق يعلم �أنه من عند واجل���زاء الوفاق ،وك���ون ذلك موافقا لفطرة
40
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الإن�س���ان ،فااللتئ���ام ب�ي�ن �آيات���ه الكثرية هو
غاي���ة الغايات عند من �أوتي احلكمة وف�صل
اخلطاب.
وهك���ذا تدبر الق���ر�آن وت�أمل م���ا فيه يهدي
�صاحب���ه �إىل كون���ه من عن���د اهلل عز وجل،
و�إىل وجوه االهتداء بهداه.
ثانيا :جهل من زعم �أن القر�آن من عند غري
اهلل� :أما ما جهله النا�س من �أمر القر�آن فهو
من تق�صري عقوله���م وجهالتهم ،ف�إن حمكم
الق���ر�آن ح���ق ،ومت�شابه���ه ح���ق ،وال ي�ضرب
بع�ض���ه ببع����ض ،فم���ا جهله النا����س من �أمر
الق���ر�آن وجب رده �إىل العامل به ،ولهذا مدح
اهلل الرا�سخني يف العل���م الذين قالواُ } :ك ٌّل
ِّم ْن ِعندِ َر ِّبنَا{� ،أي :حمكمه ومت�شابهه حق؛
فله���ذا ردوا املت�شاب���ه �إىل املحك���م فاهتدوا،
وذم اهلل الزائغ�ي�ن عن احلق الذي���ن اتبعوا ما
ت�شابه منه ابتغاء الفتنة ،حيث ردوا املحكم �إىل
املت�شابه فغووا.

دعوتن ـ ـ ــا

ومن ر ِّد القر�آن على هذه الدعوى �أي�ضا
قول���ه ع���ز وج���ل يف �آية �أخ���رى} :اهللُ
نَ َّز َل �أَ ْح َ�س َن الحْ َ دِ ِ
ي���ث كِ تَا ًبا ُّمتَ َ�شا ِب ًها{،
فالق���ر�آن �أح�س���ن احلدي���ث ،وال كت���اب
�أح�سن منه ،وال ميكن لأح�سن احلديث
�أن يك���ون في���ه تناق����ض �أو �إ�ش���كال �أو
ا�ضطراب.
ومعنى املت�شاب���ه هنا يراد به �أن القر�آن
متماث���ل يف النظ���م والبالغ���ة والهدف
ال���ذي يدعو �إليه ،فال جت���د يف �أ�سلوبه
اختالف���ا وال يف معاني���ه مناق�ض���ة،
فه���و ي�شب���ه بع�ض���ه بع�ض���ا يف احل�سن
واحلكم���ة ،وي�ص���دق بع�ض���ه بع�ضا ،يف
غاية الف�صاحة والبالغة واجلزالة.
و�أي�ضا فقد نفى اهلل عز وجل عن كتابه
جميع �أنواع الريبة وال�شك ،فقال} :ذلك
الكتاب ال ريب فيه{ ،وقد ا�ستفتح بهذه
الكلمة معلنا فيها التحدي لكل من يقر�أ
�أن يج���د فيه خط�أ �أو ريبا �أو �شكا ،على
خ�ل�اف عادة الب�شر الذي���ن ي�ستفتحون
كتبهم باالعت���ذار عن الأخطاء ،و�إظهار
العجز.
اخلال�ص ـ ــة:
الق���ر�آن وحي م���ن اهلل عزوج���ل ،ولذا
�سلم من اال�ضطراب واالختالف� ،إذ لو
كان م���ن عند غري اهلل ل���كان فيه كثري
من االختالف والتعار�ض.
ما توهمه اجلاهلون من تناق�ض القر�آن
يف �أحكام���ه وت�ض���ارب معاني���ه مردود
�إىل ق�صور عقوله���م ،وعدم تدبر وفهم
معانيه و�أحكامه.
الق���ر�آن الكرمي تدل تفا�صيل �آياته على
مقا�صده؛ فل���و ت�أمل ه����ؤالء املغر�ضون
وتدب���روا هدي القر�آن حل�صل لهم خري
عظي���م ،وملا بقوا عل���ى فتنتهم الناجتة
عن كفرهم.
امل�صدر :مو�سوعة بيان الإ�سالم  -الرد
على الإفرتاءات وال�شبهات.

تلكم األمنيات أشرقت!
د .وفـاء بنت نا�صـر العجمي

كلية العلوم االجتماعية  -جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
@DrWafa1430

ع���ن �أب���ي هريرة ] قال� :سمعت النبي [ يقول) :والذي نف�سي بيده لوال �أن رجاالً
م���ن امل�ؤمن�ي�ن ال تطيب �أنف�سهم �أن يتخلفوا عن���ي ،وال �أجد ما �أحملهم عليه ،ما تخلفت
عن �سرية تغزو يف �سبيل اهلل ،والذي نف�سي بيده لوددت �أين �أقتل يف �سبيل اهلل ثم �أحيا
ثم �أقتل ثم �أحيا ثم �أقتل( ,هذه �أمنية ر�سولنا [.
فم���ا ه���ي �أمنياتنا يف احلياة؟ وحينما ن�س�أل �شب���اب الأمة عن �أمنياتهم ،جند �أن معظمهم
ت���دور �أمنيته وق�ضيته و�أك�ب�ر همه حول فريقه الكروي �أن يك�س���ب ،وبع�ضهم تدور همومهم
حول الطعام وال�شراب ،وبع�ضهم �أمنيتهم �أن يكون مطرباً م�شهوراً! �أو العباً مميزاً! ,ف�شتان
بني �أمنياتهم و�أمنيات ر�سولهم [.
وق���ال عم���ر بن اخلطاب ] يوماً لل�صحابة :متن���وا ،فقال رجل� :أمتنى لو �أن يل هذه
الدار مملوءة ذهباً �أنفقه يف �سبيل اهلل ،ثم قال :متنوا ،فقال رجل� :أمتنى لو �أنها مملوءة
ل�ؤل�ؤاً وزبرجداً وجواهرا �أنفقه يف �سبيل اهلل و�أت�صدق ،ثم قال :متنوا ،فقالوا :ما ندري
ي���ا �أم�ي�ر امل�ؤمنني ،فق���ال عمر� :أما �أنا ف�أمتنى لو �أن هذه ال���دار مملوءة رجاالً مثل �أبي
عبيدة بن اجلراح.
مل يتمن عمر متاعاً وال ماالً؛ لأنه يعلم �أن ر�أ�س مال الأمة احلقيقي هم رجالها.
ويف ع�صرن���ا ق���ر�أت خرب �أن �أحد �أغني���اء العرب ي�سعى لتحقيق �أمني���ة �أبنائه ،وهي �أن
يح�ض���ر لهم العب���ا �إفرجنيا غري م�سلم يلعب يف �أحد الف���رق الكروية امل�شهورة عاملياً؛
حتى يراه �أبنا�ؤه ،ويت�صوروا معه!!
�أهذا هو ال�شباب الذي عليه تُعلَّق الآمال؟ ال�شباب الذي �سيحرر �أرا�ضي الأمة املغت�صبة،
ويرفع الظلم عن �أبنائها ومقد�ساتها� ،أم �أن الأمة مل تعد تُنجب ذلك ال�شباب الغيور على
�أمته ومقد�ساتها ،ذلك ال�شباب الذي عليه تُعقد الآمال وبه تُب ّدد الآالم؟! نالحظ جميعاً
جنوح بع�ض ال�شباب العربي وامل�سلم للثورة على القيم املجتمعية ،والتم�سك بكل ما هو
أنا�سا:
غربي؛ حتى و�إن اختلف مع الدين والثوابت والأعراف!! املقايي�س التي ترى فيها � ً
}تَ َو ّل���وا َّو�أَ ْعيُنُ ُه ْم تَفِ ُ
ي�ض مِ َن ال َّد ْم ِع َح َز ًنا َ�أ اَّل يَ ِجدُوا َما يُنفِ ُقونَ{ ،ما كان �أ�صحاب النبي
حممد [ �إال �شبا ًبا �شاخمي الأفكار،
بكرام�������ة الدني�������ا وعقب�������ى ال�������دار
من يجعل الإميان رائده يفز
ل�ت�رى �شبا ًبا يدمعون من �أجل مباراة �أو خ���روج العب!! املقايي�س التي كانت ه ّمة �شاب
يف نح���و الع�شري���ن من عمره هي فتح بلدة منيعة وحتقيق ب�شارة الر�سول [" :لتفتحن
الق�سطنطينية فلنعم اجلي�ش جي�شها ولنعم الأمري �أمريها" حتى فتحها ،تتبدل لتتوقف
الهم���م عن���د وظيفة وم���ا �شابهها! ومما نريده هو رفع درجة احل���رارة املطلوبة لو�صول
ال�صدور امل�سلمة �إىل تلك املقايي�س العالية والرفيعة "حرارة الإميان".
نحن بحاجة �إىل ال�شباب املخل�ص الذي يحول اخليبة �إىل �أمل واللهو �إىل عمل ،بعيد كل
البع���د ع���ن �أماكن الف�ساد ومواطن اخللل ،نحن بحاجة �إىل �شباب ي�شتاقون �إىل املعايل
ويذللون ال�صعاب وي�صنعون امل�ستحيل وي�أنفون الذل والهوان.
يق���ول عم���ر بن عبدالعزيز -ر�ض���ي اهلل عنه�" :-إن يل نف�ساً تواق���ة ،ما متنت �شيئا �إال
نالته ،متنت الإمارة فنالتها ومتنت اخلالفة فنالتها ،و�أنا الآن �أتوق للجنة ،و�أرجو اهلل �أن
�أناله���ا" .ف�أمنيات���ك تعرب عن طموحاتك ،وطموحاتك تعرب عما يف ف�ؤادك ،وف�ؤادك �إما
�أن تكون الآخرة همه ،و�إما �أن تكون الدنيا هي التي حتتله ،ف�إىل �أي الكفتني مييل؟
( )136ــ يونيو  2014ــ رجـــب

1435

41

االحتضان اإلسالمي للمنكوبين
لق���د �ص���اغ الإ�س�ل�ام �أبناءه عل���ى مثال
يجع���ل دياره���م دي���ار ف�ض���ل وخ�ي�ر
و�أخ�ل�اق ،ال ي�ستوح����ش في���ه الغري���ب
وال يُ�ض���ام في���ه ال�ضعي���ف ،ومل ي�سمح
الإ�س�ل�ام �أن تنت�ش���ر ب�ي�ن �أبنائه �أخالق
الطم���ع واجل�ش���ع واالحت���كار ،وما �إىل
ذل���ك مما مي���زق الروابط ويب���ذر فيها
ال�شق���اق والنفاق و�س���وء الأخالق ،ومن
هنا كان���ت ديار امل�سلمني خري ديار كما
كانت �أم���ة الإ�سالم خ�ي�ر �أمة �أخرجت
للنا����س ..وهذه هي خال�ص���ة ما نورده
يف ه���ذه ال�سل�سلة عن "جاذبية الإ�سالم
االجتماعية" تلك التي تنبع من املجتمع
نف�سه بغ�ض النظر عن �أحوال ال�سيا�سة
وال�سلطة ،فتظ���ل ت�ؤتي ثمرتها يف حال
الق���وة وال�ضعف ،فيدخل النا�س يف دين
اهلل �أفواجا.
وق���د حتدثن���ا فيم���ا �سب���ق ع���ن ه���ذا
االحت�ض���ان الإ�سالم���ي االجتماع���ي
42

( )136ــ يونيو  2014ــ رجــب

1435

"حب�س" موق���وف هلل تعاىل ،فال يهيمن
عليه���ا �سلط���ان وال يح���ق ل���وارث منها
�ش���يء ،وكان للوقف �آثار عظيمة وا�سعة
على احل�ض���ارة الإ�سالمية وعلى الأمة
ونه�ضتها ال�شامل���ة التي مل تعرفها �أمة
من الأمم.

لغ�ي�ر امل�سلمني بالن�سب���ة ل�شرائح كثرية
مث���ل :ال�سائح�ي�ن ،واخل���دم ،والعمال،
واملو�سري���ن ،ونتناول يف ه���ذه ال�سطور
�شريحة �أخ���رى ه���ي "املنكوبني" ،وهم
�أولئ���ك الذي���ن �أ�صابهم الده���ر ببع�ض
�سهامه م���ن نق�ص مال �أو نق�ص �أمن �أو
ث���م �أوج���ب اهلل عل���ى امل�سلم�ي�ن متتني
ظلم ظامل �أو مر�ض �أو حاجة.
العالقات فيما بينهم ،ف�أوجب اهلل على
لقد فر����ض اهلل على امل�سلم�ي�ن الزكاة
عباده �صل���ة الأرحام حتى لو مل يكونوا
وجعل لها م�صارف حمددة هي :الفقراء،
م�سلمني ،و�أوج���ب عليهم الإح�سان �إىل
امل�ساك�ي�ن ،العامل���ون عليه���ا ،امل�ؤلف���ة
اجل�ي�ران ول���و مل يكون���وا م�سلمني ،بل
قلوبه���م ،حتري���ر الأرق���اء ،الغارم���ون،
جعل للجار حقا عظيما حتى ظن النبي
اب���ن ال�سبيل ،يف �سبي���ل اهلل ..ثم ح�ض [ �أن���ه ق���د ي���رث من ج���اره ،ثم جعل
امل�سلم�ي�ن عل���ى ال�صدق���ة والإنف���اق رابط���ة الإ�سالم بني امل�سلمني هي �أوثق
ب�آي���ات كثرية حمفوظة ،و�أحاديث كثرية الروابط فال تعلوها رابطة ،ثم حث على
م�شهورة ،ثم �أن�ش�أ الإ�سالم نظاما بديعا �إكرام ال�ضيف وح�سن ا�ستقبال الغريب
هو الوقف اخلريي ال���ذي يفتح املجال و�إعانة املنقطع حتى يبلغ حاجته ،و�أمر
للأمة لينف���ق كل �صاحب مال من ماله ب�إجارة امل�ستجري حتى يبلغ م�أمنه ،وحث
على هيئة جتعلها �صدقة جارية م�ستمرة ،عل���ى تفريج الك���روب و�إعان���ة املحتاج
ثم هي �صدق���ة م�ستقلة حمفوظة لأنها وال�سعي يف ق�ضاء حوائج النا�س.

حممد �إلهامــي :باحث يف التاريخ واحل�ضارة الإ�سالمية

فكـ ـ ــر

@melhamy

دعا النصارى في عهد ميخائيل الثامن المسلمين
األتراك إلى اإلستيالء على مدنهم تخلصا من
استبداد الدولة
• توما�س �أرنولد
وباجلملة فقد ت�أ�س�س املجتمع الإ�سالمي
على نحو يجعل العالقات تبلغ حدا متينا
مرتابط���ا ،تهيمن عليه حالة من العطاء
امل�ستم���ر التي ي�ساهم فيها �أهل ال�سراء
و�أه���ل ال�ضراء ،ولق���د كان من العجيب
�أن ي�أم���ر اهلل من يجد م���ا يفي�ض على
حاج���ة يومه ب�أن يخ���رج �صدقة الفطر
التي يتعل���ق عليها �صي���ام الفري�ضة يف
�شه���ر كام���ل ..وهك���ذا انطلق���ت الأمة
يف �أر����ض اهلل تبع���ث يف النا����س روح���ا
جديدة ،ويرى منها النا�س ما مل ي�ألفوه،
فدخلوا يف دي���ن اهلل �أفواجا ،ولو كانوا
قب���ل قليل قوما حماربني ،ولو كانوا هم
املنت�صرين ،كما كان حال املغول عموما
وال�صليبيني �أحيانا.

 - 1انت�ش���رت ظاه���رة يف م�ص���ر �أثناء
احلرب العاملية الثانية بني اجلنود الأملان
الذي���ن ي�أ�سره���م الإجنلي���ز يف م�ص���ر،
ف����إذا ب�أولئك الأملان م���ا �إن يتمكنوا من
اله���رب -و�أحيانا مب�ساعدة امل�صريني-
حت���ى يدخلوا يف الإ�سالم ويعمدون �إىل
�إح���دى القرى امل�صري���ة فيندجمون بها
ويتزوج���ون ويعمل���ون عم���ل الفالحني
ويت�سمون ب�أ�سماء امل�سلمني ،وذلك ب�أثر
م���ا القوه وعرفوه م���ن �أخالق القرويني
امل�صريني ..ومثل ذلك تكرر يف كل ديار
الإ�سالم -التي هي مقهورة حمتلة -من
�إندوني�سي���ا والهند �شرقا حتى اجلزائر
غرب���ا ،وكان هذا يت���م بطريقة طبيعية
ال تلفت نظ���ر كثري من امل�ؤرخني ،و�إمنا
نلتقط���ه �سراع���ا بني �سط���ور مذكرات
بع�ض من عا�شوا وقتها.

ول���و �أردن���ا �أن ن�ض���رب الأمثل���ة لط���ال
بن���ا احلدي���ث جدا ،ب���ل ول���و اقت�صرنا  - 2وقب���ل ع�صر االحت�ل�ال �سنجد �أن
عل���ى التق���اط �أمثل���ة لطبيع���ة املجتمع الدول���ة العثمانية -الت���ي يراها البع�ض
الإ�سالمي التي احت�ضنت املنكوبني من �أ�سو�أ متثي���ل للحكم الإ�سالمي -ت�سجل
غ�ي�ر امل�سلمني ،وهو يف ح���ال ال�ضعف �صفح���ات فخ���ار طويل���ة يف احت�ضانها
والفقر واالحت�ل�ال الحتجنا �إىل �سجل للمنكوبني امل�ضطهدي���ن يف �أوروبا التي
طويل ،ولكن ال ب�أ�س من �شذرات �سريعة كان���ت تطحنها ال�صراع���ات الدينية يف
متنوعة الزمان واملو�ضوع:
ذلك الوقت بني الكاثوليك والأرثوذك�س

والربوت�ستان���ت ،ولك���م ن���ادى بع����ض
النا����س يف ممالكه���م عل���ى العثمانيني
�أن يحكم���وا بالدهم لينقذوهم مما هم
في���ه من مظامل ،ولك���م احتفظ التاريخ
بوثائ���ق ي�شهد فيها الأحب���ار والرهبان
والق�ساو�س���ة ب�أن حك���م امل�سلمني �أحب
�إليه���م م���ن حكم بن���ي جلدته���م ،يقول
توما����س �أرنولد" :وطاملا دع���ا الأهلون
الأت���راك يف عهد ميخائي���ل الثامن �إىل
اال�ستيالء على مدنهم ال�صغرية يف داخل
�آ�سي���ا ال�صغ���رى؛ تخل�صا م���ن ا�ستبداد
الدول���ة ،وكثريا ما هاجر الأغنياء منهم
والفق���راء �إىل الواليات الرتكية" ،1ومن
ذا ين�سى �أنه حني ا�شتعلت �أكرب جرمية
�إب���ادة عرقية وديني���ة يف التاريخ ،وهي
حماكم التفتي����ش يف �إ�سبانيا الأوروبية،
مل يت�س���ع �ص���در العثماني�ي�ن لإنقاذ وال
الحت�ض���ان امل�سلمني فح�س���ب ،بل و�سع
معه���م اليه���ود كذل���ك� ..أولئ���ك اليهود
الذي���ن حتالف �أحفاده���م فيما بعد مع
�أحفاد من �أحرق���وا �أجدادهم لإ�سقاط
الدول���ة العثماني���ة بع���د �أربع���ة قرون،
ول�سن���ا من النادمني عل���ى خري فعلناه،
و�إن كان لهذا حديث �آخر.
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فكـ ـ ــر

 - 3ويف ع�ص���ر الأيوبيني �ضرب �صالح
الدي���ن املث���ل ال�سام���ي يف التعام���ل مع
املهزومني ،فكان �أح�سن لهم من ملوكهم
و�أحباره���م ورهبانه���م ،فم��� َّن عليه���م
ب�إط�ل�اق الأ�س���رى وع�ل�اج اجلرح���ى
و�إكرام الأمراء املهزومني وتوفري الدابة
الت���ي تنقله���م �إىل حيث ي�أمن���ون ،حتى
مل يكد ال�صليبي���ون ي�صدقون مثل هذه
الأخ�ل�اق ،حت���ى مل يج���د بع�ضه���م �إال
الزع���م ب����أن �أ�صوله تع���ود "�إىل الأ�سرة
امل�سيحية ،ف�أمه ه���ي الكونتي�سة بونثيو
الت���ي حتطمت �سفينتها عل���ى ال�ساحل
امل�صري ،و�أنه هو نف�سه اعتنق امل�سيحية
وهو على فرا�ش املوت"  ،2ولقد �أثمرت
هذه الأخالق موجة من �إ�سالم الفر�سان
وعم���وم ال�صليبي�ي�ن ،ال�سيما وقد كانوا
يتوقعون �أن يفعل بهم مثلما فعل �آبا�ؤهم
بامل�سلمني ح�ي�ن اقتحموا بيت املقد�س،
ح�ي�ن خا�ضت اخلي���ول يف الدماء ..وال
ي�ستطي���ع م�ؤرخ لديه احل���د الأدنى من
النزاهة العلمية �أن ي�ؤرخ لفرتة احلروب
ال�صليبي���ة دون �أن يتوق���ف عند �أخالق
�ص�ل�اح الدين ،حتى �إنه لواحد من �أكرث
م���ن �ألفت عنه م�ؤلف���ات بكافة اللغات،
وكفى بهذا �سفريا ح�سنا للدين ومقولة
�صدق يف الآخرين.
 - 4ويف �أي���ام العبا�سي�ي�ن جن���د
امل�ست�شفي���ات الإ�سالمية تفت���ح �أبوابها
ل���كل مري����ض فيقيم فيه���ا �إقامة كاملة
مع خدمة دائمة حتى ي�ستكمل عالجه،
بغ�ي�ر ا�ش�ت�راط �أن يكون م���ن امل�سلمني
�أو م���ن �أه���ل البلد �أو مم���ن ي�ستحقون
الت�أم�ي�ن ال�صح���ي للمواطن�ي�ن ،3ولقد

عر�ض���ت امل�ست�شرق���ة الأملانية زيجريد
هونكه ر�سالة مري�ض �أوروبي لأهله عن
امل�ست�شف���ى الع�ضدي لبي���ان ما متتعت
ب���ه امل�ست�شفيات الإ�سالمي���ة من تطور
ومن رحمة باملنكوبني  ،4وكانت القوافل
الطبية الت���ي ت�سريه���ا "وزارة ال�صحة
العبا�سي���ة" �-إذا ا�ستعملن���ا م�صطل���ح
الع�صر -مل���ن ال يح�صلون على اخلدمة
الطبية لكونه���م يف الأطراف والأدغال
تعال���ج كل �أحد؛ م�سلم���ا �أو غري م�سلم،
وم���ن لطي���ف م���ا حفظ���ه التاريخ -يف
�ش����أن املنكوبني -كلم���ة الوزير علي بن
عي�س���ى بن اجل���راح �إىل �سنان بن ثابت
رئي����س �أطباء بغ���داد يف �سنة وباء يقول
له" :فك���رت -م���د اهلل فيِ عمرك -فيِ
�أم���ر م���ن فيِ احلبو�س و�أنه���م ال يخلون
مع ك�ث�رة عدده���م وجف���اء �أماكنهم �أن
تناله���م الأمرا����ض وه���م معوق���ون من

الت�ص���رف فيِ منافعه���م ،ولق���اء م���ن
ي�شاورون���ه م���ن الأطب���اء فيِ �أمرا�ضهم،
فينبغ���ي �أكرمك اهلل �أن تفرد لهم �أطباء
يدخل���ون �إليه���م فيِ كل ي���وم ،ويحملون
معهم الأدوية والأ�شرب���ة َو َما يحتاجون
�إِلَيْ���هِ من امل���زورات ،وتتق���دم �إليهم ب�أن
يدخل���وا �سائ���ر احلبو����س ويعاجلوا من
فِ ي َه���ا من املر�ضى ويريحوا عاملهم فيما
ي�صفون���ه له���م� ،إن �ش���اء اهلل تعاىل" ثم
�أ�صدر ق���رارا �آخر بت�سيري قوافل طبية
ملناطق الأدغ���ال والأطراف التي تعاين
نق����ص امل�ست�شفي���ات ،عل���ى �أن جته���ز
القافلة مبا يكفي من الأطباء والأدوية،
فتم���ر على القرى ومتك���ث يف كل منها
حتى ت�ستكمل مهمته���ا ثم جتوزها �إىل
غريها ،وكان���ت القافلة تعالج امل�سلمني
وغ�ي�ر امل�سلمني ،بل وما ا�ستطاعت من
5
احليوانات والبهائم

أحسن صالح الدين إلى ملوك وأحبار ورهبان الفرنجة
فأثمر ذلك عن إسالم الفرسان وعموم الصليبيين
• �صالح الدين الأيوبي
44
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أنصف الخليفة عمر بن الخطاب غير المسلمين
عندما قال :والله ما أنصفناه -غير المسلم -أن أكلنا
شبيبته ثم نخذله عند الهرم
• عمر بن اخلطاب

 - 5ويف عه���د اخلالفة الرا�شدة ،جند
الف���اروق ر�ضي اهلل عن���ه مير ذات يوم
بب���اب ق���وم وعلي���ه �سائل ي�س����أل� ،شيخ
كب�ي�ر �ضري���ر الب�صر ،ف�ض���رب ع�ضده
من خلف���ه ،وقال :م���ن �أي �أهل الكتاب
�أن���ت؟ فقال :يهودي .ق���ال :فما �أجل�أك
�إىل م���ا �أرى؟! ق���ال� :أ�س����أل اجلزي���ة
واحلاج���ة وال�سن .ف�أخ���ذ عمر -ر�ضي
اهلل عن���ه -بيده ،وذه���ب به �إىل منزله؛
فر�ض���خ ل���ه ب�ش���يء مم���ا يف منزله ،ثم
�أر�سل �إىل خازن بيت املال ،فقال :انظر
هذا و�ضرباءه ،ف���واهلل ما �أن�صفناه� ،أن
�أكلن���ا �شبيبت���ه ثم نخذلـــ���ه عند الهرم؛
ني{
ال�ص َد َقاتُ ِلل ْ ُف َق��� َراءِ َوالمْ َ َ�ساكِ ِ
}�إِنمّ َ ا ّ
«التوبة .»60:والفق���راء :هم امل�سلمون،
وه���ذا م���ن امل�ساكني من �أه���ل الكتاب،
وو�ضع عنه اجلزية ،وعن �ضربائه .6
لق���د اقت�صدن���ا كث�ي�را يف ذك���ر �أمثل���ة
تاريخي���ة ل�ضيق املق���ام ،لكن اخلال�صة
م���ن كل م���ا �سب���ق �أن بالدن���ا ينبغي �أن
تك���ون زاخ���رة بامل�ؤ�س�س���ات الت���ي تعني
املنكوبني ،من امل�سلمني وغري امل�سلمني،
يف كاف���ة املجاالت م���ن �أول التو�سع يف
تي�س�ي�ر اللج���وء ال�سيا�س���ي للمظلومني
وامل�ضطهدين مرورا باخلدمات العابرة
كالع�ل�اج و�إعان���ات البطال���ة ،وانته���اء
بتي�س�ي�ر ال�سفر �إىل حي���ث يبلغ املحتاج
م�أمنه ومطلوبه.
ف����إن كان بع�ض هذه الأمور مما ال تقوم
به �إال ال�سلط���ة فينبغي حثها على هذا
وبي���ان الأثر اجلميل ل���ه يف الدنيا عند

ر�ضي اهلل عنه

النا����س ويف الآخ���رة عن���د رب النا����س ،امل�سلم�ي�ن وال�سود يف �أم�ي�ركا ،وكذلك
ف�إن امتنعوا ففيم���ا بقي من اخلدمات مثال املالكم املعروف حممد علي كالي
والأمور مت�سع يقوم به ال�صاحلون وذوي والذي �أ�سلم يف �سجنه.
العط���اء و�أه���ل الدث���ور ،فيفرجون عن �إن املنكوب�ي�ن �أح���وج النا����س �إىل خل���ق
عب���اد اهلل الكروب ويكون���ون بابهم �إىل ح�س���ن ،و�إن ر�سال���ة الإ�س�ل�ام �إمنا هي
الدخول يف دين اهلل تبارك وتعاىل.
تتمي���م مل���كارم الأخالق ،ولي����س يُنتظر
ومن املهم الذي ينبغي قوله يف مو�ضوع من الغيث النافع حني يقع على الأر�ض
"االحت�ضان الإ�سالم���ي للمنكوبني" هو العط�شى �إال ثم���رة يانعة تغذي الآكلني
ما يفعله من جمعته���م النكبة الواحدة ،وت�سر الناظرين.
فيكون امل�سلم داعية �إىل اهلل يدعو غري
امل�سل���م ال���ذي جمعته به نكب���ة واحدة ،امل�صادر واملراجع
وقدوتن���ا يف ه���ذا نبين���ا [ الذي كان
داعي���ة يف �أ�صع���ب حلظة م���رت عليه - 1 :يرجى النظر يف الف�صل الذي كتبه توما�س
حلظة الطائف� ،إذ مل يهمل دعوة عدا�س �أرنول���د ع���ن العثمانيني يف كتاب���ه "الدعوة �إىل
اخل���ادم الذي قدم له قطفة عنب ،ومن الإ�س�ل�ام" ففيه �شهادات كثرية ون�صو�ص وثائق
قبله �سيدنا يو�سف الذي جمعه ال�سجن ودالئل قاطعة ،واالقتبا�س يف املنت من �ص،116
ب�صاحب�ي�ن ف���كان �أول كالم���ه معهم���ا .117
�أن يدعوهم���ا �إىل اهلل ،وك���م ا�ضط���رد  - 2مك�سي���م رودن�س���ون :ال�ص���ورة الغربي���ة
ه���ذا يف تاري���خ الإ�سالم حت���ى الع�صر والدرا�س���ات الغربي���ة والإ�سالمي���ة ،من�شور يف
احلا�ض���ر ،فكم م���ن �سج�ي�ن التقى يف "ت���راث الإ�سالم" ب�إ�ش���راف �شاخت وبوزوروث،
ال�سجن بداعية مظلوم فلم يزل يحوطه �ص.42 ،41
ويرع���اه ويتعهده بالرتبية والتعليم حتى  - 3كم���ا ه���و يف بع����ض الب�ل�اد الت���ي تزع���م
خرج �شخ�ص���ا جديدا ،وكم من �شرطي الإن�ساني���ة وال يح���رك �إن�سانيته���ا �أن مي���وت
اهت���دى بعد ظلمه مل���ا ر�آه من قوم كان مري�ض ال ميل���ك اجلن�سية �أو ال ي�ستحق خدمة
يعذبه���م �أو قوم اهتدى حني ر�أى ثباتهم الت�أمني ال�صحي!!!
وب�شارة اهلل لهم حلظة �إعدامهم ،وهي  - 4زيجري���د هونك���ه� :شم����س اهلل ت�سطع على
�أمور م�شهورة يعرفها كل قارئ لق�ص�ص الغرب �ص .228 ،227
التائبني وق�ص�ص من �أ�سلموا ،ولعل من  - 5ابن القفطي� :إخبار العلماء ب�أخيار احلكماء
�أ�شه���ر الأمثلة التي يعرفها القراء مثال �ص.151 ،150
مالكوم �إك�س الزعيم الأمريكي املعروف � - 6أبويو�سف :اخلراج �ص ،136وابن زجنويه:
ال���ذي كان حلظ���ة فارق���ة يف م�س���ار الأموال.163 ،162 /1 ،
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يلال تطوع

هاويـة القمـم
�أنـ ــوار الزنــكي  /م�س�ؤولة العالقات العامة بالفريق التطوعي
@AnwarAlzanki

الغن���ي عباءته ملا جاء
ري �إىل �أح���د املجال����سَ ،فلَملَم
دخ���ل فق ٌ
ّ
َ
ِ
الفقري ليجل����س بجانبه! ,فقال ال�شيخ� :أخفتَ �أن يُعديك فقره
�أم خفتَ �أن يُعديه غناك؟
ق���ال :يا�شي���خ! �أُ�شهدك �أين قد نذرت ل���ه ن�صف مايل ،فقال
ال�شيخ للفقري� :أتقبل؟ قال :ال !
جب ما دَخله!!
فقال :لمِ َ؟! قال� :أخ�شى �أن ي�صيبني من ال ُع ِ
يف ه���ذه احلياة قد يكون لنا �أع���داء ،نعرفهم ونحذرهم جيدا،
لكننا قد نغفل عن عد ّو قريب يُحيل يف �أعيننا الظلمات �أنوا ًرا !
ح�س به ،غال ًبا ما
يت�سل���ل بني جنبات �أرواحن���ا الرقيقة دون �أن نُ ّ
يقع اختياره على من بلغوا �أعايل القمم ،يُداهم على ٍ
غفلة ن�شوة
جناحاتهم ،فال يرتكهم �إال وقد غرقوا يف بحر ي�صعب ال َعوم فيه
يُ�سمى " ُز ُه ّو النف�س" ،مياهُ ذاك البحر �سا ّمة! تُ�ضعف الب�صرية،
تحُ ب���ط العمل ،تُ�ض ّيع على ابن �آدم �أعز ما �أُنزل من ال�سماء� ،أال
وهو "التوفيق".
اختب ــار
دقائق معدودة تختلي بها مع نف�سك ،ت�سمو بها روحك ،ترتقي
�أعلى املنازل ،با�سم اهلل نبد�أ:
� - 1أثناء حواراتك هل تُكرث من ترديد كلمة �أنا؟
 - 2هل ترتد على ل�سانك كلماتٌ تُل ّمح بامل َ ّن؟ مثل� :أنا �صاحب
الف�ضل ،لوال جهدي.
 - 3عملتَ اخلري فذ ّمك �أحدهم فهل حتزن؟
� - 4أوكلّما ُوجهت لك الن�صيح ُة ت�أبى تَق ّبلها؟
مر�ض
�إن كان���ت كل �إجابات���ك بنعم فاعلم �أن روحك تئ���ن
وتتوجع من ٍ
ّ
خطري.

جب �أم
ت�س���ا�ؤ ٌل يجول يف اخلاط���ر �أحيا ًنا " :ه���ل مايعرتيك ُع ٌ
َف َر ٌح بطاعاتك؟ "
مقيا����س دقيق جدا� ،أن تعمل الطاعة فت���زدري الآخرين ف�أنت
ٌ
أ�س�ي�ر لل ُعجب� ..أ ّما �سعادتك ب����أن وفقك اهلل للطاعة ب�أن
�إذن � ٌ
تكم���ل �أج��� ًرا عند اهلل ب�أن تتمنى للغ�ي�ر ما �أنعم اهلل عليك من
العمل ال�صالح فهي الفرح بالطاعة املحمود.
َ
توا�ضع" :ال ي�ؤم���ن �أحدكم حتى يكون
يق���ول من رفعه اهلل مل���ا
هواه تبعا ملا جئتُ به".
�ص���را ٌع ب�ي�ن مايري���ده اهلل وبني رغب���ات النف�س ،ف�ل�ا يطمئن
والي�ص���ل املرء �إىل �شرف كمال الإن�سانية حتى ت�سكن نف�سه ملا
يه���واه ال�شرع ،ف�إن مل حتقق العبودية هلل ل�صرت عبدًا لهواك!
التظنه �أم ًرا �سهال! فقد دخل ال�شيطان بيت يعقوب ونُزع االبن
من ُح�ضن �أبيه ملّا كرب زي ُغ ال�شيطان باتباع الهوى!
�إن قل���ت كم���ا ق���ال فرعون "يل مل���ك م�صر" لغرق���تَ يف بحر
�أهوائك،
و�إن قلت كما قال قارون "عندي خزائن" ,ل�صارت كل �أحالمك
ُحطا ًما.
من لطائف اهلل
م���ا اح�ت�رام ا َ
خللق لن���ا �إال بقدرِ �س�ت�ر اهلل لعيوبن���ا عن �أعني
الب�شر ،فقد قيل فيما م�ضى" :ال�شكر ملن �سرت ال ملن �شكر".
ُع���ذ ًرا لق�سو ِة �أحريف لكنها واهلل ما ُخ ّطت �إال ُح ًبا لربيق ُطهر
�أرواحكم الرائعة ،حني ت�ؤمن �أن ك ّل فعل يف حياتك ال متلك فيه
�شيئا! و�أن مدائح الب�شر ال ترفع املقامات بل هي فتنة!
�صل ما يف
وملا تردد دائما }�أفال يعلم �إذا بُعرث مايف القبورُ .
وح ّ
ال�صدور{ .عندها فقط �ستُدرك كيف يتمايز الب�شر.
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الإعجاز العلمي

بحث جدي���د يقول ب�أن عدم اندماجك
بالآخري���ن و�إح�سا�س���ك بالعزل���ة ي�ش���ل
جهاز املناعة لديك حيث ي�صبح عاجزًا
عن مقاومة الفريو�سات!..
فالدرا�سة الت���ي �أجرتها جامعة �أوهايو
The Ohio State University
وج���دت �أن العزلة وال�شع���ور بالكراهية
جت���اه الآخري���ن ت�ضعف جه���از املناعة
ريا ،ب���ل وتقلل فر�ص ال�شفاء .وتقول
كث ً
الدرا�س���ة هناك �أ�سب���اب كثرية جتعلك
حتر�ص على العم���ل اجلماعي وتندمج
مع النا�س...

الشعور بالوحدة يحطم جهاز المناعة

ففي درا�سة �أ�سرتالية وجدوا �أن املنعزل
اجتماع ًي���ا يعي�ش �أقل م���ن غريه بن�سبة
� . % 22أي �أن االنخراط يف جمموعة
واالندماج م���ع الآخرين يطي���ل العمر.
ولذل���ك جند معظ���م الكائن���ات احلية
تعي����ش يف جمموعات .و�أروع مثال على
ذلك جمتمع النمل والنحل!
�أم���ا الدرا�س���ة التي قامت به���ا جامعة
فريجينيا University of Virginia
فت�ؤكد �أن تبادل احلديث مع الأ�صدقاء
يخفف ال�شعور بالأمل ..ف�إذا كنت ت�شعر
ب�أمل مزمن نتيجة مر�ض ما �أو �إ�صابتك
بحادث ف�إن وجود النا�س بقربك يخفف
الأمل ب�ش���كل كبري ..ورمب���ا ندرك ملاذا
�أمرنا النبي الكرمي بعيادة املري�ض!
ه���ل تت�صورون يا �أحبت���ي �أن اهلل تعاىل
يوم القيامة �سوف ي�س�أل كل واحد منكم
ويق���ول“ :مر�ضت فلم تعدين! فتقول يا
رب كي���ف �أعودك و�أن���ت رب العاملني؟!
فيقول �أما علمت �أن عبدي فال ًنا مر�ض
فل���م تع���ده� ،أما علم���ت �أنك ل���و عدته
لوجدتني عنده؟!” «رواه م�سلم».
ه���ذا ه���و الإ�س�ل�ام احلقيق���ي ال���ذي
يحاربون���ه ويخوف���ون النا�س من���ه� ،إنه
دي���ن الرحمة واحلب والت�سامح والعدل
وال�سع���ادة .ف���اهلل ع���ز وج���ل يخاطب
�أعماق الإن�سان يف هذا احلديث ويقول

عبد الدائم الكحيل

له �إن زيارتك للمري�ض هي زيارة هلل عز
وج���ل ..و�إن عط���اءك للفقري هو عطاء
هلل تع���اىل ،ولي�س جم���رد عطاء عادي،
ولذل���ك ف����إن الإ�سالم وف���ر علينا عناء
البح���ث والدرا�سة و�أمرنا بهذه التعاليم
الرائع���ة لي�ضمن لنا ال�صح���ة والعافية
واحلياة املطمئنة وال�سعيدة..
�إن العم���ل �ضمن جمموعات هي غريزة
طبيعية جعله���ا اهلل يف خملوقاته ،مثل
عامل النحل ال���ذي يعترب عاملا رائ ًعا يف
التعاون والعمل اجلماعي لإنتاج �أف�ضل
مادة �شفائية يف الطبيعة ،ولذلك نن�صح
كل �إن�س���ان ب�ض���رورة ممار�س���ة بع����ض
الن�شاط���ات االجتماعي���ة واخلريي���ة،
والأعمال الدعوية �أو امل�ساهمة يف ن�شر
العلم النافع مع جمموعة من الإخوة �أو
الأخ���وات ..كل ح�س���ب ظروفه وح�سب
�إمكانيات���ه ،و�أن نح���ذر العم���ل الفردي
لأن���ه لي�س من تعالي���م الإ�سالم .ولذلك
قال النبي الك���رمي�“ :إن امل�ؤمن للم�ؤمن
كالبني���ان ي�ش���د بع�ض���ه ً
بع�ض���ا” «رواه
البخاري».

| www.kaheel7.com/ar

اخلريية ،وحب اخلري للآخرين و�أعمال املنف�صل�ي�ن يعي�شون حياة قلقة ،وهناك
الرب والعطاء والإح�سان للزوجة والأوالد احتم���ال للم���وت املبك���ر بن�سبة % 31
والأقرب�ي�ن ..يكون النظام املناعي لديه �أكرث من غريهم.
�أق���وى ،وبالت���ايل يتمتع ب�صح���ة �أف�ضل ولذل���ك جع���ل اهلل تع���اىل ال���زواج �آية
و�أمرا�ض �أقل.
ومعجزة ت�ستحق التفكر ،قال عز وجل:
} َومِ ��� ْن �آَيَاتِهِ َ�أ ْن َخل َ َق لَ ُك ْم مِ ��� ْن �أَنْ ُف ِ�س ُك ْم
اج���ا ِلتَ ْ�س ُكنُ���وا �إِلَيْ َه���ا َو َج َع��� َل بَيْنَ ُك ْم
�أَ ْز َو ً
َم��� َو َّد ًة َو َر ْح َم��� ًة �إِنَّ فيِ َذل َ
العمل ضمن مجموعات
ِك َ آليَ ٍ
���ات ِل َق ْو ٍم
يَتَ َف َّك��� ُرونَ{ «ال���روم ،»21 :والزواج هو
غريزة طبيعية جعله الله
نوع من �أنواع احلياة االجتماعية.

في مخلوقاته

يف معظ���م �آي���ات القر�آن جن���د الأوامر
ب�صيغ���ة اجلماعـــــــة ..مثلاً قال تعاىل:
ِحبْ���ل ا ِ
هلل َجمِ ي ًع���ا َو اَل
اعتَ ِ�ص ُم���وا ب َ
} َو ْ
تَ َف َّر ُق���وا َوا ْذ ُك��� ُروا ِن ْع َم��� َة ا ِ
هلل َعلَيْ ُك ْم �إِ ْذ
�ص َب ْحتُ ْم
ُكنْتُ ْم �أَ ْعدَا ًء َف َ�أ َّل َف بَينْ َ ُقلُوب ُك ْم َف�أَ ْ
ب ِن ْع َمتِ���هِ �إِ ْخ َوا ًنا َو ُكنْتُ ْم َعلَ���ى َ�ش َفا ُح ْف َرة
م َن ال َّنارِ ف�أَنْ َق َذ ُك ْم مِ نْ َها َك َذل َ
ِك يُ َبينِّ ُ اهلل
لَ ُك ْم �آَيَاتِ���هِ لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْهتَدُونَ{ «�آل عمران:
 ..»103و�آي���ات كث�ي�رة ت�ؤك���د �أهمي���ة
التم�س���ك باجلماع���ة والعم���ل �ضم���ن
جمموعات.

الفريو�س���ات تهاج���م �أج�سامن���ا ب�شكل
دائ���م ،ولك���ن �ش���دة الإ�صاب���ة تعتم���د
عل���ى م���دى مقاوم���ة النظ���ام املناع���ي
لأج�سامن���ا ،فكلم���ا كان النظام املناعي
�أق���وى كان���ت �أج�سامن���ا �أق���در عل���ى
مواجه���ة الفريو�سات والق�ض���اء عليها
والتخل�ص منها ب�سهولة ..لدرجة �أننا ال
ن���كاد ن�شعر بها ..عل���ى عك�س من لديه
�ضع���ف يف النظ���ام املناعي ،حيث جند
�أن الفريو�س���ات ت�صيبه ب�سهولة وتتغلب ويبق���ى ال�س����ؤال� :ألي����س الإ�س�ل�ام دي ًنا
علي���ه ..فيقف اجله���از املناعي عاجزًا رائ ًع���ا ي�ستح���ق �أن نتبع���ه ب���ل ونفخ���ر
ماذا � ً
أي�ضا؟
بانت�سابنا له؟!
درا�س���ة �أخرى جلامع���ة � Universityأمامها.
 of Rochesterتق���ول ب����أن ال���زواج �أما الطالق في�ؤدي �إىل احتمال الإ�صابة املراجـ ــع
ي�ساعد على الوقاية من �أمرا�ض القلب ب�أمرا�ض القلب ومر�ض ال�سكري ،وذلك
• Feeling lonely can compromise your immune
بن�سب���ة �أك�ب�ر ،و�أن املت���زوج يعي�ش حياة ح�سب درا�سة جلامع���ة جون�س هوبكنز
system, http://www.today.com/health/feelinglonely-can-compromise-your-immune-system�سعيدة ويتماثل لل�شفاء من مر�ض القلب Johns Hopkins University
1B8241870
ب�سرع���ة �أك�ب�ر ،ويعي�ش م���دة �أطول ...وق���د �أكدت هذه النتائ���ج درا�سة �أخرى
• More Sharing ServicesShare|Share on
ولذل���ك فكلما كان الإن�س���ان اجتماع ًيا جلامع���ة �أريزون���ا University of
twitterShare on facebookShare on emailShare
وميار����س ن�شاطات �أكرث مث���ل الأعمال  Arizonaحي���ث وج���دوا �أن الأزواج
on print
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خمتارات من الأوقاف

كتبت �سمر �أبو �شكر

األوقاف تكرم اللجنة الدولية للصليب األحمر
من�صــور خالـــد ال�صـقعبي

ثالثة إصدارات حديثة
من األمانة العامة
لألوقاف
�أكد مدي���ر �إدارة الدرا�سات والعالقات
اخلارجية من�صور خالد ال�صقعبي على
حر�ص الأمانة العامة للأوقاف على ن�شر
الثقافة الوقفية واال�ضطالع بدورها يف
�إجناز وتنفيذ م�شاري���ع الدولة املن�سقة
جلهود الأوقاف يف العامل الإ�سالمي ،يف
�إط���ار خطتها ال�سنوية .جاء ذلك خالل
�إع�ل�ان �إدارة الدرا�س���ات والعالق���ات
اخلارجي���ة بالأمان���ة العام���ة للأوقاف
ع���ن دفع���ة جدي���دة م���ن الإ�ص���دارات
العلمي���ة املحكم���ة الت���ي تن���درج �ضمن
م�شاريع الدول���ة املن�سقة جلهود الدول
الإ�سالمي���ة يف جمال الوقف ،ت�ضمنت:
ر�سال���ة ماج�ست�ي�ر بعن���وان الت�أم�ي�ن
التعاوين من خ�ل�ال الوقف الإ�سالمي،
والبح���ث الفائ���ز يف م�سابق���ة الكويت
الدولية لأبحاث الأوقاف بعنوان “توثيق
الوق���ف” ،وترجم���ة باللغ���ة الإجنليزية
لكتاب م�ساهمة الوقف لعمل املنظمات
غري احلكومية والتنمية االجتماعية.
و�أو�ض���ح ال�صقعب���ي �أن كت���اب الت�أمني
التع���اوين من خالل الوق���ف الإ�سالمي
يربز �أهم «امل�شكالت واحللول يف �ضوء
جتربتي باك�ستان وجنوب �إفريقيا».

50

( )136ــ يونيو  2014ــ رجــب

1435

�أك���د الأمني العام للأمان���ة العامة للأوقاف د .عبداملح�س���ن اجلار اهلل اخلرايف على
�أهمي���ة دور الأمانة العامة للأوقاف يف عملية التنمي���ة امل�ستدامة مبفهومها ال�شامل،
و�إن كان عملها �أكرث الت�صا ًقا بالتنمية الب�شرية فكر ًيا ومعرف ًيا و�صح ًيا ،ومن ثم التنمية
االقت�صادي���ة حيث ترك���زت جهودها يف معاجل���ة الفقر ،وحمارب���ة البطالة وﻣﻮاﺟﻬﺔ
�أزﻣﺔ ا�ﻹ �ﺳﻜﺎن ،وﺗﻮﻓﺮﻴ اﺤﻟﺎﺟﻴﺎت ا�ﻷ �ﺳﺎ�ﺳﻴﺔ ﻟﻠطﺒﻘﺎت اﻟﻔقرية ﻲﻓ اﻤﻟﺠﺘﻤﻊ ..وكان من
نتيج���ة تلك اجلهود� ،أن �أ�صبحت دولة الكويت -ممثلة عنها الأمانة العامة للأوقاف-
«الدول���ة املن�سقة جلهود الدول الإ�سالمي���ة يف جمال الوقف» مبوجب قرارات امل�ؤمتر
الع���ام ل���وزراء الأوق���اف بالعا�صمة الإندوني�سي���ة جاكرتا يف �أكتوبر ع���ام  ،1997كما
اخت�ي�رت كذل���ك ملن�ص���ب الرئي�س الفخري ملنت���دى الأوقاف بدول جن���وب �شرق �آ�سيا
ونيوزلندا .جاء ذلك خالل حفل التكرمي الذي �أقامته الأمانة العام للأوقاف ،حيث مت
تك���رمي كل من رئي�س بعثة ال�صلي���ب الأحمر يف دول جمل�س التعاون اخلليجي جريارد
بيرتيني���ه ،وم�ست�ش���ار مدير العملي���ات يف املقر العام للجنة الدولي���ة لل�صليب الأحمر
رونالد �أوفرتينغر.

األمانة العامة لألوقاف تشارك في الملتقى السنوي
لمسلمي فرنسا بدورته 31
�شارك���ت الأمانة العامة للأوق���اف بدولة الكويت م�ؤخراً يف فعالي���ات الدورة احلادية
والثالث�ي�ن للملتق���ى ال�سنوي مل�سلم���ي فرن�سا (ملتقى البورج���ي) واملعر�ض املقام على
هام����ش املعر����ض ،وال���ذي ينظم���ه احت���اد املنظم���ات الإ�سالمية يف مدين���ة البورجي
بالعا�صم���ة الفرن�سي���ة باري����س ،بوفد ر�أ�س���ه حمد جا�س���م املري مدي���ر �إدارة الإعالم
والتنمي���ة الوقفية وفاطمة ال�س���امل رئي�س ق�سم الت�سويق والتح�صي���ل بالأمانة العامة
للأوقاف ،حيث �ألقى املري خالل فعاليات امللتقى كلمة نقلتها على الهواء مبا�شرة قناة
�إق���ر�أ الف�ضائية وترجمت باللغة الفرن�سية للجمهور الذي جتاوز الألف من امل�شاركني
وال���زوار ،تن���اول فيه���ا دور دول���ة الكويت يف رعاي���ة الوقف من خ�ل�ال الأمانة العامة
للأوق���اف ،والإ�سهام���ات احل�ضاري���ة التنموي���ة والأُ َ�سر ّية للوق���ف الإ�سالمي يف حياة
الإن�سان والأ�سرة واملجتمع.

كتب :عبدالر�شيــد را�شـــد

اإلعالم الديني يشارك في «بر الوالدين ..سعادة الدارين» بحضور  700طالبة
�شارك���ت �إدارة الإع�ل�ام الدين���ي بوزارة
الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية يف الن�شاط
الذي �أقامته املر�شدات بامل�سجد الكبري
خ�ل�ال الأي���ام القليل���ة الفائت���ة حت���ت
عنوان «ب���ر الوالدين �سع���ادة الدارين»
وال���ذي �أقيم يف م�سج���د الدولة الكبري
خ�ل�ال الأيام القليل���ة املا�ضية ،بح�ضور
 700طالب���ة م���ن وزارة الرتبي���ة بهدف
تعزي���ز اجلوان���ب الرتبوي���ة وال�سلوكية
لدى �أبنائن���ا من طالبات وزارة الرتبية،
و�إتاح���ة الفر�ص���ة الكت�س���اب اخلربات وال�سلوكي���ة م���ن ناحية ،وتطبي���ق مبد�أ
وامله���ارات الديني���ة واالجتماعي���ة التي ال�شراكة مع امل�ؤ�س�سات من جهة �أخرى.
تعود عليهم بالنفع والفائدة.
وب�ي�ن �أب���ا اخلي���ل �أن الفعالي���ات كانت
جاء ذل���ك خ�ل�ال ت�صريح ملدي���ر �إدارة خ�صي�ص���ا لطالب���ات وزارة الرتبي���ة
الإع�ل�ام الدين���ي وامل�ش���رف العام على وت�ضمنت العديد من الفقرات والربامج
امل�ش���روع القيم���ي لتعزي���ز العب���ادات وور����ش العم���ل ،الفت���ا �إىل �أن امل�شاركة
"نفائ�س" �صالح �أبا اخليل حيث �أكد �أن لي�س���ت الأوىل م���ن نوعها و�إمن���ا ت�أتي
ذل���ك يتما�شى م���ع ا�سرتاتيجية الوزارة �ضم���ن م�شاركات عدي���دة �ساهمت بها
الرامي���ة �إىل تعزي���ز اجلوان���ب الدينية �إدارة الإع�ل�ام الدين���ي م���ع م�ؤ�س�سات

جمتمعي���ة كث�ي�رة ،وذل���ك انطالقا من
حر�صه���ا على القي���ام بدورها وحتقيقاً
ملب���د�أ ال�شراك���ة والتوا�ص���ل م���ع كاف���ة
م�ؤ�س�سات و�شرائح املجتمع .
وع���ن نوعي���ة امل�شاركة �أف���اد �أبا اخليل
ب�أنها �إ�ص���دارات الإدارة بنوعيها املرئي
وامل�سم���وع ،واملق���روء خمتتم���اً ب�شك���ر
املنظمني والقائمني على الفعالية.

شراكة إعالمية بين اإلعالم الديني ووزارة التربية بمعرض
«طموحي يغلب إعاقتي»
�شارك���ت �إدارة الإع�ل�ام الدين���ي بوزارة
الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية يف معر�ض
ذوي االحتياج���ات اخلا�ص���ة واملعاقني،
وال���ذي �أقيم على م�س���رح كلية الرتبية
الأ�سا�سية بنات بالعار�ضية حتت �شعار
«طموحي يغلب �إعاقتي» برعاية وح�ضور
كل من وزير الرتبية وزير التعليم العايل
�أحمد املليفي ،والرئي�س الفخري للنادي
الكويت���ي الريا�ضي للمعاق�ي�ن ال�شيخة الع���ام عل���ى امل�ش���روع القيم���ي لتعزيز توعي���ة �أبنائنا ووقايته���م من فو�ضى ما
�شيخ���ة العب���داهلل اخلليف���ة ال�صب���اح ،العبادات "نفائ�س" �صالح �أبا اخليل.
يقدم لهم يف جوانب عديدة يف حياتنا،
وح�ض���ور مدي���ر ع���ام الهيئ���ة العام���ة و�أو�ض���ح �أب���ا اخلي���ل �أن لغ���ة ال�شراكة م�ش���ددا يف الوقت ذاته على �ضرورة �أن
للتعلي���م التطبيق���ي والتدري���ب بالإنابة والتع���اون التي ت�سود الع���امل يف الآونة يك���ون ه���ذا التعاون مبني���اً على �أعمدة
د.حممود فخ���را ،وبرعاي���ة ذهبية من الأخ�ي�رة تفر����ض علين���ا جميع���اً مللمة قوية من التخطيط ال�سليم وقائماً على
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون اال�سالمية.
القوى وتبادل اخل�ب�رات واملعارف عرب برامج قابل���ة للتنفيذ على �أر�ض الواقع
�ص���رح بذل���ك مدي���ر الإدارة وامل�شرف برامج م�شرتكة من �ش�أنها امل�ساهمة يف ومواجهة التحديات بكافة �أ�شكالها.
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ح�صاد الكتب

اإلسالم واألديان ..دراسة مقارنة

امل�ؤلـ ـ ــف :د .م�صطفى حلمي  -عدد ال�صفحـ ـ ــات� 256 :صفحة من القطع الو�سط
ي�سته���ل الكات���ب كتاب���ه باال�ستف�س���ار
ع���ن مفهوم الدي���ن وت�ص���ورات الكتاب
وامل�ؤلف�ي�ن ،حي���ث تختل���ف املفاهيم يف
الغرب عن نظ���رة امل�سلمني يف ال�شرق،
وبذل���ك يك���ون ذل���ك التعري���ف مقدمة
لعق���د املقارنة بني الإ�س�ل�ام والديانات
املختلفة.

يب���د�أ بتن���اول مفهوم الدي���ن من خالل
تعري���ف الدكت���ور حمم���د دراز الدي���ن
ب�شقي���ه ،النف�سي وه���و «الإميان بذات
�إلهي���ة جدي���رة بالطاع���ة والعب���ادة»،
واحلقيق���ة الظاه���رة وه���ي «جملة من
النوامي�س النظري���ة التي حتدد �صفات
تل���ك الق���وة الإلهي���ة ،وجمل���ة القواعد الديني���ة من جديد ،وال يك���ون ذلك �إال �إىل ال�ش���رك ،في�ش���رح الفيدا ،والويدا،
العملية التي تر�سم طريق عبادتها».
باجتي���از ثالث مراح���ل� ،أوله���ا نظرية وعب���ادة احليوان���ات وبخا�ص���ة البق���ر،
وي�ؤك���د الكات���ب عل���ى �أن التعري���ف املعرف���ة وو�سائ���ل الإدراك الإن�س���اين ،والتنا�سخ ووح���دة الوجودة ،وي�شري �إىل
بالدي���ن باملفه���و ال�ساب���ق ال يتحقق �إال ثانيها بع����ض عوامل انح���راف الأديان الت�شابه ب�ي�ن عقائد الهند والن�صرانية،
يف الإ�س�ل�ام ،م�ؤك���دا على �أنه يجمع يف و�أ�شكال���ه ،و�أخريا الرج���وع �إىل عقيدة ث���م ي�ض���ع تل���ك احلقائق عل���ى املعايري
�إطاره الكامل عقيدة التوحيد مع جانب التوحيد التي هي الأ�صل.
ال�سابق���ة الت���ي و�ضعه���ا �أ�سا�س���ا ملنهج
تنظي���م �أن�شط���ة الإن�س���ان يف ميادينها
البحث.
املختلف���ة يف الأ�س���رة واملجتمع والدولة
ويعر�ض يف ف�صل �آخر البوذية متناولها
وباق���ي الأمم ،يف عالقت���ه بغ�ي�ره يف
كعقي���دة ،وحياة ب���وذا ،ويخ�ص�ص جز ًءا
�ش����ؤون االقت�صاد واملال وقواعد احلكم
م���ن الكت���اب للحدي���ث ع���ن الرنفان���ا
ال�سيا�سية ،ومب���ادئ ال�سلوك والأخالق
وو�ضعه���ا يف مي���زان الإ�س�ل�ام ،ويحلل
يف العالقات الإن�سانية كلها ،مع تعريفه
الف�ضائل الأخالقية وطرق اكت�سابها.
بال�سنن الإلهية وحكمة خلقه ك�إن�سان.

اإلسالم يجمع في إطاره
الكامل عقيدة التوحيد
إلى جانب تنظيم
أنشطة اإلنسان في
ميادينها المختلفة

ي�ضع الكاتب منهج البحث حيث يفرت�ض
�ض���رورة التخل�ص من اال�ستعباد العقلي
والثق���ايف وذل���ك من خ�ل�ال اخل�ضوع
حلقائ���ق الوح���ي والعمل عل���ى �ضوئه،
يعقد الكاتب ابتداء من الف�صل الثامن،
واتب���اع املنهج العلم���ي ال�صحيح ملقارنة
املقارنات بني الإ�سالم والأديان والعقائد
الأديان.
الأخرى ،فيبد�أ بالهندو�سية ،فيقدم لنا
وي�ؤك���د على �ضرورة العودة �إىل العقائد مناذج من انحدار العقائد من التوحيد
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ويختتم بعقد مقارنات بني الزرادي�شتية
واليهودية وامل�سيحية والإ�سالم ،م�شريا
�إىل النب���وءات مبج���يء الر�س���ول [
يف الكت���اب املقد����س ،واملدخ���ل العقلي
ل�ص���دق نبوءته [ ،واختالف الأ�سلوب
بني القر�آن وال�سنة ،وبيان �أخالق النبي
[.

احلوار مع الآخر

اإلسالم وسوسيولوجية الحضارة
د� .إبراهيم ح�سن ح�سني  /رئي�س حترير جملة �سنابل امل�صرية

الإ�س�ل�ام يف ذات���ه دي���ن تقدم���ي ،وهو
بذلك لي�س رجعيا ،بل هناك التف�سريات
الرجعي���ة للإ�س�ل�ام ،عل���ى خ�ل�اف ما
يحتوي���ه ويدع���و �إلي���ه ،وه���ذا يقت�ضي
مقاوم���ة تل���ك التف�س�ي�رات بتف�سريات
تقدمية ،جتعل منه �سالحا �أيديولوجيا
قويا حل�سم �أي مراهنات ثقافية حديثة،
والإ�سالم هو دين الثقافة التي جتعل من
الإن�س���ان �صانعا حل�ضارت���ه وم�ستقبله،
وه���و بذلك له وجه مطلق و�آخر ن�سبي،
والوج���ه املطل���ق ه���و جمموع���ة القيم
العام���ة والقواعد ال�شامل���ة التي يدعو
�إليه���ا ،وه���ي �صاحلة للتطبي���ق يف كل
زمان ومك���ان� ،أما الوج���ه الن�سبي فهو
املتغ�ي�رات التاريخي���ة واالجتماعي���ة
والثقافي���ة ،وكل مايخ����ص الإن�سان من
م�ستجدات ط���ر�أت على حياته اليومية
بفع���ل التق���دم و�صن���ع احل�ض���ارة ،لأن
احل�ض���ارة له���ا طبيعة مزدوج���ة ،فهي
نقل���ة تقدمية يف الفك���ر وال�سلوك ويف
�أ�سل���وب التعام���ل مع النا����س والأ�شياء،
وطبيع���ة احل�ض���ارة املزدوج���ة تنبع من
تراكم الثقافات التي ي�صنعها الإن�سان،
فاحل�ض���ارة من ناحية حتقق نف�سها يف
�سي���ادة العقل على ق���وى الطبيعة ،ومن
ناحي���ة �أخ���رى يف �سي���ادة العق���ل على
نوازع الإن�سان ،واحل�ضارة بذلك تكون:
(�إن�سان � +أر�ض تعك�س الإطار املكاين +
وقت يتم ا�ستغالله).

فق���د خل���ق اهلل �سبحان���ه الإن�سان من
طني (مادة مرتبط���ة بالأر�ض) و�أ�ضاف
�سبحانه �إىل هذه املادة عن�صرا روحيا،
ب����أن نف���خ فيه م���ن روحه ،وق���د ن�سب
اهلل ذل���ك �إىل ذاته �سبحان���ه ،فلم يقل
"ونفخت فيه الروح" ولكن قال �سبحانه:
} َونَ َف ْختُ فِ يهِ مِ ْن ُر ِ
وحي{ ,وهذا تكرمي
م���ن اهلل �سبحان���ه للإن�س���ان اخت�ص���ه به
وحده دون باقي الكائنات تكرميا له ،وقد
�أكد القر�آن الكرمي ذلك حني قالَ } :ولَ َق ْد
َك َّر ْمنَا بَنِ���ي �آ َد َم{ ,وذلك متهيدا لإعداده
للخالف���ة يف الأر����ض ليعمره���ا بالعل���م،
فعلم���ه اهلل �سبحانه الأ�سماء كلها قبل �أن
يهبط �إىل الأر�ض ليكون العلم �سالحه يف واحل�ض���ارة الإ�سالمي���ة قام���ت عل���ى
�أ�س�س ال�سماحة الت���ي عرفتها الأقطار
عمارة الأر�ض و�صنع احل�ضارة.
املفتوحة يف ظل دولة الإ�سالم ،واملت�أمل
وقد ك���ان تكليف الإن�سان مبهمة �إعمار
للتاري���خ �س���وف يج���د �أن ذروة العط���اء
الكون يف قوله تعاىلُ } :ه َو �أَ َ
ن�ش�أَ ُكم ِّم َن
احل�ضاري العربي الإ�سالمي قد �شكلت
ا�ستَ ْع َم َر ُك��� ْم فِ ي َها{«هود،»61:
الأَ ْر ِ
�ض َو ْ
الن���واة الأوىل للنه�ض���ة الأوروبي���ة التي
فق���د طل���ب اهلل �سبحانه م���ن الإن�سان
ت�سلم���ت راي���ة التقدم الإن�س���اين ،فقد
عمارة الأر�ض التي تعني املفهوم ال�شامل
انبث���ق ع�ص���ر النه�ض���ة الأوروبية على
لك���ل �أل���وان التعم�ي�ر امل���ادي واملعنوي،
وتك���رمي اهلل �سبحان���ه للإن�سان حماية �أنقا����ض احل�ضارة العربي���ة الإ�سالمية
�إلهي���ة ل���ه تنط���وي على اح�ت�رام عقله يف ذروة جمده���ا �إبان الع�صر الو�سيط،
وحريته و�إرادته ،كما تنطوي �أي�ضا على كم���ا �أن الع���رب ق���د ع�ب�روا املحي���ط
حقه يف الأمن على نف�سه وماله وذريته ،قدميا واكت�شف���وا القارة الأمريكية قبل
وه���و بذلك ي�ستطي���ع �أن يحقق ب�إرادته الأوروبيني ،حيث كان ال�سعي الكت�شاف
ح�ضارته من خالل الدافع الديني الذي الأر�ض و�إعمارها يعني الأر�ض جميعها،
ارتبط���ت به كافة احل�ض���ارات على مر فاحل�ض���ارة ي�صنعه���ا الإن�س���ان يف �أي
التاريخ.
زمان ومكان.

تكليف اإلنسان بمهمة
إعمار األرض تشمل كل
ألوان التعمير المادي
والمعنوي حتى يحقق
بإرادته حضارته
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حوار العدد

جلنة التعريف بالإ�سالم من اللجان التي متيزت با�ستقطاب
خرية رجال العمل اخلريي والدعوي ،وانطلقت منذ البداية
ت�ؤدي ر�سالتها وفق منه�������ج وا�ضح يت�سم باحلكمة واملوعظة
احل�سنة ،وتعاقب عليها رج�������ال �أعطوا من وقتهم وجهدهم
وماله�������م لكي يق�������دم الإ�س���ل���ام لغ���ي���ر امل�سلم���ي���ن يف �صورته
ال�سمح�������ة ،وقد �صدقوا اهلل عز وجل يف ر�سالتهم ،ف�أ�صبحنا
ن�������رى اللجنة تك���ب���ر يوما بعد يوم حت�������ى �أ�صبحت علما من
�أعالم الكويت ،وامت�������د ت�أثريها لي�س على املحيط الداخلي
فقط ،بل �أ�صبحت ا�سما ي�شار له بالبنان خارج الكويت.
ويف هذا اللقاء نحن مع �أحد رجال جلنة التعريف بالإ�سالم
الذين كان لهم دور يف بناء هذا ال�ص�������رح الذي و�ض�������ع لبناته
الكثري من الرجال ،حتى اكتمل وانت�شر يف كافة حمافظات
الكوي�������ت� ..إنه الأ�س�������تاذ يحي�������ى عثمان �أحمد �س�������يدو� ،أقدم
موظ�������ف يف جلن�������ة التعريف بالإ�س���ل���ام ..ف�إىل م�������ا جاء يف
اللقاء:
• هل لكم �أن تعرفوا قراء الب�شرى ب�شخ�صكم الكرمي؟
يحي���ى عثم���ان �أب���و �س���يدو� ،أح���د موظفي جلن���ة التعريف
بالإ�سالم القدامى ،والآن �أعمل م�س�ؤول العالقات العامة يف
�شركة حممد نا�صر ال�ساير.
• حدثنا عن بدايتكم يف جلنة التعريف بالإ�سالم؟

«البشرى» في حوار مع قدامى
رجال التعريف باإلسالم

يحيى عثمان أبو سيدو
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كن���ت موظفا يف بيت الزكاة ،ومع���ي الأ�ستاذ �صالح الرا�شد
(�أبوف���وزي) ،حي���ث كان يعمل كباح���ث اجتماعي ،حيث قال
يل يف �أح���د الأي���ام :م���ا ر�أيك يف االن�ضم���ام معنا للعمل يف
مدار�س اجلمعية ك���دوام م�سائي؟ ،وكانت تفتح يوم اجلمعة
فق���ط ،وكان يدر����س فيها مبادئ الإ�س�ل�ام ،ويقع حملها يف
ذل���ك الوقت مبجمع الأوق���اف برج  ،17فكنت �أذهب للدوام
�صباحا ،ومبدار�س اجلمعة م�سا ًء ،من الرابعة والن�صف �إىل
ال�ساعة الثامنة.
• طبيعة عملكم خالل تلك الفرتة؟
يف بداي���ات اللجن���ة كان ع���دد املوظفني قلي�ل�ا ،حيث كانت
الفك���رة مازالت ولي���دة ،فكنت �أقوم تقريبا ب���كل الأعمال،
م���ع الأ�ست���اذ �صالح الرا�شد ،وبد�أنا بطباع���ة الكتب وتوزيع
الن�شرات ،وقبل ذلك التعريف باللجنة ون�شاطها.

حـوار :مدير التحريـر

• كي�������ف ب�������د�أمت االنتق�������ال م�������ن العمل
الفردي �إىل العمل امل�ؤ�س�سي؟

هن���اك الأ�ست���اذ �أحمد �سع���د اجلا�سر،
وال�شي���خ ن���ادر الن���وري ،والأ�سات���ذة
عبدالوه���اب ال�شاي���ع ،وجا�س���م حممد
ال�ش���راح ،وحممد �إ�سماعيل الأن�صاري،
وجمال ال�شطي ،وغ�ي�ر ذلك من رجال
العمل اخلريي.

جدي���دا على النا�س ،حيث كانت تتعاىل
�صيحات التكبري والتهليل.
• بالن�س�������بة لدع�������وة الن�س�������اء كيف كان
الو�ضع يف تلك الفرتة؟

بد�أنا بت�أثيث مقر اللجنة ،و�إن�شاء �شبكة
عالقات مع اجله���ات اخلارجية ،كبيت
ال���زكاة ،ووزارة الأوقاف ،ثم انتقلنا �إىل
خ�ص�صن���ا الب���اب اخللفي م���ن م�سجد
م�سجد املال �صالح ،وبد�أنا تنظيم العمل
املال �صالح للن�ساء ،وقمنا بت�أثيث مكان
داخ���ل اللجنة ،فقام د�.ص�ل�اح الرا�شد
• كيف كنتم تقومون بعمل الأن�ش�������طة خا����ص بهن للدعوة ولإ�شه���ار الإ�سالم،
بالبح���ث عن الدعاة مبختل���ف اللغات،
يف ذلك الوقت؟.
و�أ�سميناها «اللجنة الن�سائية».
وخا�صة اللغات املنت�شرة داخل الكويت،
كاجلالي���ة الفلبيني���ة ،عل���ى �أن يك���ون انتقلن���ا يف ذلك الوق���ت �إىل التو�سع يف • م�������اذا عن مرحل�������ة االنت�ش�������ار للجنة
العم���ل الدعوي ،من خ�ل�ال التو�سع يف
التعريف بالإ�سالم يف تلك الفرتة؟
الداعية م�ؤهال لدع���وة غري امل�سلمني،
الأن�شط���ة والربامج الدعوية ،واجتذاب
ويع���رف �أ�ص���ول الدعوة ،واحل���وار مع
يف تل���ك الف�ت�رة بد�أنا ن�ستقط���ب كبار
الدع���اة مبختلف اللغات ،وخا�صة دعاة
الآخر.
الدع���اة ذوي امله���ارة ،والتي حتوز على
اجلالي���ة الهندية ،وتخ�صي����ص با�صات
الإقب���ال اجلماه�ي�ري الع���ايل� ،أمث���ال
عندم���ا انتقلن���ا �إىل امل���كان اجلديد يف حلاالت �إ�شهار الإ�س�ل�ام ،وبد�أنا كذلك
ال�شيخ حممد متويل ال�شعراوي -رحمه
م�سج���د املال �صالح ،كان املكان وا�سعا ،طباع���ة الكت���ب والن�ش���رات التعريفية
اهلل -ال���ذي كان لوج���وده �أث���ر كبري يف
وذا م�ساح���ة كبرية ،حيث قمنا بتق�سيم بالإ�سالم مبختلف اللغات ،وقمنا بو�ضع
تل���ك الفرتة ،حي���ث �ألق���ى حما�ضرات
امل�ساحات �إىل :ق�سم الف�صول الدرا�سية� ،أرفف للكتب خارج م�سجد املال �صالح،
حول الدعوة و�أثرها على املجتمع ،ومن
الإعالم ،التجهيزات ،الدعوة ،العالقات وو�ضعن���ا كذل���ك �شا�شة عر����ض خارج
كلمات���ه الت���ي ال تن�سى :م�ش���وار اللجنة
العام���ة ،حتى الديك���ور الداخلي للجنة امل�سجد مبختلف اللغات.
الدعوي طريق نهايته اجلنة ،م�ست�شهدا
قمن���ا باختياره مب���ا يتنا�سب م���ع كونه
ولكي جنت���ذب النا�س �إىل عمل اللجنة ،بحدي���ث النب���ي [« :لأن يه���دي اهلل
مكانا مريحا لل�ضيوف القادمني.
ً
رج�ل�ا واح���داً خري لك م���ن ُحمر
قمن���ا بتخ�صي�ص وق���ت �إ�شهار الإ�سالم ب���ك
• م�������ن هو فريق العم�������ل الذي قام على ما ب�ي�ن �صالة املغرب و�ص�ل�اة الع�شاء ،النَّع���م» ،وال�شيخ �أحم���د ديدات -رحمه
فكرة الت�أ�سي�س يف تلك الفرتة؟
فكان املهتدي ي�شهر �إ�سالمه بعد �صالة اهلل -ال���ذي قام بعمل مناظرة يف نادي
لقد اجتذبت اللجنة خرية رجال العمل املغ���رب مبا�ش���رة و�س���ط احل�ضور من القاد�سي���ة ،وكذلك رئي�س جمل�س الأمة
اخلريي يف الكويت بذلك الوقت ،فكان امل�صل�ي�ن ،وكان امل�شه���د مهيبا لأنه كان الكويتي الأ�ستاذ �أحمد ال�سعدون.

اجتذبت اللجنة عند التأسيس خيرة
رجال العمل الخيري في الكويت
خصصنا وقتا إلشهار اإلسالم بين
المغرب والعشاء فكان المشهد مهيبا
ألنه جديد على الناس
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حوار العدد

• كان لك�������م دور دع�������وي يف تل�������ك الف���ت���رة ملح�������وظ ب���ي���ن العاملني
الأمريكان ..كيف كان ذلك؟
نع���م� ..أذك���ر �أنه يف تلك الفرتة �أن جاءنا وف���د �أمريكي من العاملني
يف الدوح���ة لكي ي�شهر �إ�سالمه ،وبالفعل بع���د �إ�شهارهم لإ�سالمهم
قمن���ا بعمل زيارات لهم ،فقمنا با�صطحابهم يف جولة ملجل�س الأمة،
وذهبنا بهم الأ�سواق وجامعة الكويت.
• موقف دعوي ت�أثر به يحيى عثمان؟

استقطبت اللجنة كبار الدعاة ذوي
المهارة التي تحوز على اإلقبال
الجماهيري العالي
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كان هناك �أحد الأ�شخا�ص من غري امل�سلمني الذين ي�أتون �إىل اللجنة
با�ستمرار وي�أخذن الكتب التي تعرف عن الإ�سالم ،وجنده ي�أتي بعد
�أ�سبوع لأخ���ذ الن�شرات الدعوية ،ويف �آخر يوم جاء لي�شهر �إ�سالمه،
وك���ان وا�ضحا عليه االقتناع بالإ�س�ل�ام ،ويف ذلك الوقت كنت واقفا
عل���ى باب اللجنة ور�أيت���ه داخال للجنة ،وبالفعل ق���ال للدعاة داخل
اللجن���ة� :إنني �أريد �أن �أ�شهر �إ�سالمي ،وهن�أه د�.صالح الرا�شد ،ودار
بينهما حديث ،ثم ذهب خارجا من اللجنة ،ومل مت�ض فرتة قليلة �إال
وك���ان هناك �صوت ارتطام كبري باخل���ارج ،فخرجنا م�سرعني ننظر
ماذا حدث؟ ،فوجدنا هذا ال�شخ�ص تويف يف حادث �سيارة �أمام باب
اللجنة بعد �أن �أ�شهر �إ�سالمه.
• بعد �أن انتقلتم �إىل عملكم اجلديد هل هناك توا�صل مع اللجنة؟
لق���د انتقل���ت م���ن اللجنة �إىل مكان �آخ���ر ،لكن م���ازال القلب معلقا
باللجن���ة والدع���وة �إىل اهلل عز وجل ،لأن الأج���ر يف العمل الدعوي
عظيم ،ومازلنا �إىل الآن نقوم ب�أخذ احلقائب الدعوية وتوزيعها على
غ�ي�ر امل�سلمني لتعريفهم بالإ�سالم ور�سالته ،ومن ه�ؤالء زوجة �أخي،

الشيخ نادر النوري كان
مهتما بالجانب اإلعالمي
للجنة والمهتدين الجدد
البد من تهيئة المناخ
المناسب للدعاة لكي
يبدعوا ويعطوا من وقتهم
وجهدهم للجنة
فقد كان���ت �أمريكية غري م�سلمة ،ف�أخذت لها كتيبات
من جلن���ة التعري���ف بالإ�سالم ،واحلم���د هلل �أ�شهرت
�إ�سالمها ،وجاءت �إىل الكويت وهي الآن تعي�ش بيننا.
• �أ�ش�������خا�ص عا�ص�������رمتوهم يف ذلك الوقت وكان لكم
معهم ذكريات؟
ال�شيخ نادر النوري -رحمه اهلل -كان مهتما باجلانب
الإعالمي للجنة ،ويظل جال�سا حتى بعد انتهاء الدوام
ملتابع���ة اللجن���ة ،وكان مهتما كث�ي�را باملهتدين اجلدد،
ويلق���ي عليه���م املحا�ض���رات ،وال نن�سى هن���ا الأ�ستاذ
حممد �إ�سماعيل الأن�صاري الذي كان جمتهدا لأق�صى
درجة ،ويح���ب التطوير يف العم���ل ،والأ�شخا�ص ،فال
يح���ب �أن يك���ون �شخ�صا عاديا ،بل يحر����ص �أن يكون
العمل الذي يعمل به مميزا ،وكذلك الأ�شخا�ص الذين
يعمل���ون معه ،وقد قام بج���والت خارجية ،وكان يقوم
بدع���وة النا����س خالل تل���ك اجلوالت ،ووه���ب اللجنة
الكثري من وقته وجهده وماله.
• كلمة �أخرية؟
نن�صح باالهتمام بالدع���اة ،و�أعطائهم �أهمية ق�صوى،
حيث �إن �أكرث عمل اللجنة ينطلق من الداعية ،ف�إ�شهار
الإ�س�ل�ام ي�أت���ي من خالله ،وبالت���ايل فالبد من تهيئة
املن���اخ املنا�سب للدعاة لكي يبدعوا ويعطوا من وقتهم
وجهدهم للجنة.

قرض «الشمرية» مع الله
جـ ـ ــودة الفار�س

كن���ا يف �شه���ر رم�ض���ان املا�ض���ي املواف���ق لع���ام  2013م نق���وم
بالت�سويق مل�ش���روع كفالة الداعية داخل الكويت بلجنة التعريف
بالإ�س�ل�ام ،بتكلف���ة � 250شهريا ،ق�سمناه���ا �إىل � 25سهما ،كل
�سهم ا�ستقطاع �شهري ب  10دنانري ،وبف�ضل اهلل القى امل�شروع
�إقباال كبريا من املتربعني.

وي�ستطيع املتربع امل�ساهمة با�ستقطاع �شهري �أو نقدي ،والبع�ض
دف���ع ملدة �سن���ة  120دين���ارا ،واحلمدهلل ا�ستطعن���ا كفالة �سبع
داعيات ملدة عام كامل.

وبع���د انته���اء �شه���ر رم�ض���ان ات�صلت بن���ا متربع���ة عرفت عن
نف�سه���ا ،وقالت �سوف �أقول ق�صتي ب�شرط �أن ال تذكروا ا�سمي،
فوافقن���ا ،قالت :برم�ض���ان وب�صالة القي���ام �سمعتكم تتحدثون
ع���ن م�شروع الكفالة ،و�أن الإن�سان بكفالته للداعية ي�شارك معه
بالأجر م�صداقا حلديث النبي [ "الدال على اخلري كفاعله"،
فعزم���ت عل���ى امل�ساهمة بالكفال���ة ب�سهم ملدة ع���ام كامل مببلغ
120دين���ارا ،و�سبحان اهلل! مل يكن ل���دي �سوى هذا املبلغ ،وقد
ادخرت���ه لأين قدمت �أوراقي للدرا�س���ة يف ال�سعودية ،و�س�أدفعه
ر�سوما للت�سجيل هناك.

ولكني قررت �أن �أتربع به هلل �سبحانه ،وهو لن ي�ضيعني ،وفعال
دفع���ت املبلغ لكم .وجاءت املفاج�أة بعد رم�ضان ب�أن وافقوا على
قبويل ملدة ثالث �سنوات باملجان!

تقول :فرح���ت كثريا ،و�شكرت ربي لأنه عو�ضني خريا كما قال
�ض���ا َح َ�س ًنا َفيُ َ
�ض اهلل َق ْر ً
ع���ز وجلَ } :م��� ْن َذا ا ّلَذِ ي يُ ْقرِ ُ
�ض ِ
اع َف ُه
ِ����ض َويَبْ ُ�س ُ
ِ�ي�ر ًة َواهلل يَ ْقب ُ
لَ��� ُه �أَ ْ
���ط َو ِ�إلَيْ���هِ تُ ْر َج ُع���ونَ{
�ض َعا ًف���ا َكث َ
«البقرة.»245:
وللأمان���ة هذه الأخت الفا�ضل���ة حري�صة جدا على �أن ال يعرف
�أح���د من �أ�سرتها بتربعاتها ،وم���ن �ضمن املتربعني لدينا كذلك
�أخوه���ا حفظ���ه اهلل ،واالثن���ان ال يعلمان ببع����ض ،فنعم الرتبية
والأخ�ل�اق واحلر�ص وامل�سابقة على فع���ل اخلري� ،أ�س�أل اهلل �أن
يكون���وا مم���ن ينفق بيمينه ما ال ترى �شماله ،و�أن يظلهم اهلل يف
ظله يوم ال ظل �إال ظله.

ذك���رت هذا املثال الطيب وه���و م�صداق حلديث النبي [ "من
ترك �شيئا هلل عو�ضه اهلل خريا منه" لن�أخذ العربة منه جميعا،
وليك���ون لنا حافزا ملزيد م���ن العمل يف اخلري والبذل واملعروف
يف �سبيل اهلل �سبحانه ،فهو ال ي�ضيع �أج ر من �أح�سن عمال.
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�إعـــداد :د� .صفي الدين �أحمد

�صحتك بالدنيا

اللوز يساهم في الوزن الصحي
يف درا�س���ة قام به���ا العلماء مبقارنة نظامني غذائي�ي�ن للتخ�سي�س� ،أحدهم يحتوي
على �أحد اللوز والثاين على كربوهيدرات مركبة .مع �أن كال النظامني مت ح�سابهما
بحيث يت�سببان بالتخ�سي�س .كانت النتيجة �أن املجموعة التي تناولت اللوز حققت:
تخ�سي�س وزن �أكرث بن�سبة  % 62من املجموعة التي بدون لوز ،وتقليل من حميط
اخل�صر بن�سبة � % 50أكرث من املجموعة الأخرى ،وتقليل ن�سبة الدهون يف اجل�سم
بن�سب���ة � % 56أكرث من املجموعة الأخرى .تقول الدرا�سة التي ن�شرت يف الدورية
الطبي���ة لأمرا�ض ال�سمنة ،ب�أن تناول املك�سرات مرت�ي�ن بالأ�سبوع على الأقل ،يقلل
خط���ر احتمالية الإ�صابة بال�سمنة .بقي �أن نذكر ب�أن فوائد املك�سرات تكون �أف�ضل
لتلك النيئة غري اململحة وغري املنكهة ،ويف�ضل نقعها م�سبقا لن�صف يوم على الأٌقل
لت�سهيل ه�ضمها.

المكسرات تحمي القلب
عل���ى عك����س ما ك���ان يظنه بع����ض الأطباء �سابقا م���ن �أن ده���ون املك�سرات ميكن
�أن ت�سب���ب �أمرا����ض القلب ،ت�ش�ي�ر �آالف الدرا�س���ات الطبية للعك����س متاما .ففي
درا�س���ة حديث���ة يف الدورية الطبي���ة للكلية الأمريكي���ة للتغذية� ،أثب���ت الأطباء �أن
تناول املك�سرات يفيد يف تقليل �ضغط الدم االنقبا�ضي ،تقليل الكولي�سرتول عايل
الكثاف���ة (ال�ضار) وتقليل الكولي�سرتول الكلي �أي�ضا ،ومثل هذه الفوائد ت�ساهم يف
حماية القلب وال�شرايني .يلخ�ص البحث الطبي ذلك ويقول �إنه ميكنك تقليل بع�ض
عوامل اخلطورة املرتبطة ب�أمرا�ض القلب من خالل تناول املك�سرات .يذكر العلماء
�أن اجلوز واللوز دائما يكونان على قائمة الأف�ضلية.

تناول المشروم لفوائده العديدة
يوج���د يف الطبيع���ة قرابة � 140ألف ف�صيل من امل�شروم ،در����س العلماء منها عدة
�آالف فق���ط ،ووج���دوا يف الع�شرات منه���ا فقط �أعلى ن�سبة م���واد عالجية دوائية
مقارنة ب�أي م�شروم ،وحتى �أي نبات �آخر .وذكر الباحثون �أن �أهم الفوائد اخلا�صة
بامل�شروم هي انفراد امل�شروم مبواد البولي�ساكرايد طويل ال�سل�سلة ،نوع �ألفا وبيتا،
وهي التي تدعم ب�شكل متميز �أداء خاليا املناعية .ففي درا�سة طبية مت الت�أكد من
�أن �إ�ضاف���ة ح�ص���ة �أو ح�صتني من فطر ال�شيتيك ،يرفع م�ستوى خاليا املناعة لدى
م���ن يتناولها .ويف درا�س���ة �أخرى متت على الفئران يف مواجهة بكترييا ال�ساملونيا،
تعززت قدرة الفئران يف الت�صدي للبكترييا عند تناولها م�شروم من النوع الأبي�ض.
هذا وهناك درا�سات طبية بالآالف قيد التقييم عن فوائد فطر الري�شي وال�شيتيك
وغريها ،يف مكافحة الأورام ال�سرطانية وتعزيز املناعة و�إطالة العمر.
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خفض الجرعة المسموحة من الباراسيتامول
يت�سبب م�سكن الآالم الأكرث �شهرة عامليا ،البارا�سيتامول �أ�سيت�أمينوفني ،واملعروف
ب�أ�سماء مثل بنادول وتيلينول ،ب�أعلى ن�سبة ت�سمم دوائي يف الواليات املتحدة ،حيث
ي�ص���اب �أكرث من � 100ألف �شخ�ص �سنويا بالت�سمم ب�سبب جرعة عالية منه .يزور
�أكرث من � 50ألف منهم امل�ست�شفى �سنويا ،ويتوفى �سنويا يف الواليات املتحدة �أكرث
من � 400شخ�ص ب�سبب ف�شل الكبد ب�سبب جرعات زائدة منه .كما �أنه ي�سبب �أكرث
م���ن ن�ص���ف حاالت ف�شل الكبد احلاد التي حت�صل يف الواليات املتحدة الأمريكية.
ميكن �أن يبد�أ ت�أثريه ال�سمي حتى يف اجلرعات امل�سموحة يف حال مت تناولها يوميا
لأك�ث�ر من �أ�سبوعني .خف�ضت �إدارة الدواء والغذاء الأمريكية م�ؤخرا احلد الأعلى
امل�سموح بحيث ال يزيد عن  325ملجم للجرعة ،و�أن يتم النظر يف الأدوية الأخرى
الت���ي حتت���وي عليه مث���ل �أدوية الزكام و�أدوي���ة �أمل املفا�صل ،بحي���ث يكون جمموع
اجلرع���ة الواح���دة من هذا ال���دواء ال يزيد عن  325ملجم م���ن كل امل�صادر التي
يتناولها املري�ض.

اكتشف ما يمنعك من النوم!
يفي���د الن���وم ال�صح���ي يف حت�سني كل وظائ���ف اجل�سم ،وتعزيز قدرات���ه ووظائفه ،كما �أن���ه يح�سن من اجلانب
النف�س���ي والروح���ي .يح���اول البع�ض الن���وم مبكرا لتحقيق ذلك ،ه���ذه جمموعة ن�صائ���ح ت�ساعدك ( )1جتنب
القه���وة .تن���اول القهوة م�سا ًء يبقيك متيقظا لفرتة �أطول .لذلك اجعلها يف النهار )2( .جتنب الوجبة املت�أخرة.
يت�سبب الأكل املت�أخر يف تعكري نومك .اجعل �آخر وجبة قبل �ساعتني من النوم )3( .ت�أكد من الظالم وال�صمت
وال�ب�رودة .غ���ط ال�شبابيك بال�ستائر و�أغلق م�صادر ال�ص���وت .ت�أكد من �ضبط احلرارة لأقل من  20درجة)4( .
جتنب م�صادر الأ�شعة مثل الهواتف النقالة وال�شبكات الال�سلكية.

فيتامين دال يساهم في الحماية من سرطان الثدي
بجان���ب فوائده الت���ي ال حت�صى ،يعمل فيتامني دال على حت�سني قدرات اجل�سم ب�شكل ميكن �أن
يقل���ل فر����ص بع�ض ال�سرطانات .تقول ك���ارويل والتي �أ�س�ست مركزا خا�ص���ا بالتوعية يف �أهمية
فيتام�ي�ن دال� :إن خال�ص���ة �أك�ث�ر م���ن  200درا�سة طبي���ة م�ؤكدة و 2000درا�س���ة خمربية مثبتة
ت�ش�ي�ر ب�شك���ل وا�ضح لأن نق����ص فيتامني دال مرتب���ط بال�سرطان .ففي �إحدى ه���ذه الدرا�سات
املذهلة ،مت �إخ�ضاع جمموعة من الن�ساء يف �سن الي�أ�س جلرعات من فيتامني دال ب�شكل منتظم
ومتك���رر ،وبعد �أربع �سنوات مت �إح�صاء من �أ�صي���ب منهن بال�سرطان ،ومت قيا�س معدل �إ�صابتهن
بال�سرطانات التي يتوقع �أن ي�صنب بها ومقارنتهن باملعدالت املعروفة للن�ساء يف �سن الي�أ�س .كانت
ن�سب���ة �إ�صابته���ن �أقل ب  % 77من الن�س���اء العاديات .الالفت يف الأمر لي�س فقط تزايد اهتمام
الأطباء مب�شكلة نق�ص فيتامني دال ،بل يف �سهولة ت�صحيح هذا النق�ص!.
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الدعوة الإلكرتونية

"جوجل" تطلق أداة جديدة

لمساعدة المدرسين والطالب

�أطلق���ت �شركة «جوج���ل» �أخريا �أداة جديدة جمانية تهدف �إىل دعم
املدر�س�ي�ن وت�سهي���ل عمله���م ،وذلك ع���ن طريق دم���ج خدمة الربيد
الإلك�ت�روين «جيميل» وخدمة التخزي���ن ال�سحابي «درايف» وخدمة
امل�ستندات «جوجل دوك�س».

يف تعيني وجمع الواجبات املنزلية �إلكرتون ًيا ،ف�ضلاً عن التوا�صل مع
الطالب داخل وخارج غرف ال�صف وتنظيم مناهجهم الدار�سية.

و�أو�ضح���ت ال�شركة �أنه �سيجري تق���دمي خدمة "كال�س رووم" �ضمن
حزم���ة "تطبيق���ات التعلي���م" Google Apps for Education
وم���ن خالل "كال�س رووم"  ،Classroomوه���و اال�سم الذي �أطلق التي ت�ستخدم لتزويد املدر�سني والطالب بخدمات الربيد الإلكرتوين
عل���ى الأداة اجلديدة ،تهدف "جوجل" �إىل م�ساعدة معلمي املدار�س والتقومي وامل�ستندات.

دراسة :الهواتف الذكية الصغيرة
مبيعا بالربع األول من 2014
األكثر
ً
نال���ت الهواتف الذكية امل���زودة ب�شا�شات �صغرية ،وحتديدًا ذات
قيا����س �أ�صغر من  5بو�صات ،احل�صة الأكرب من املبيعات خالل
الربع الأول من العام اجلاري ،وذلك ح�سب �إح�صائية قامت بها
�شركة «كانالي�س»  Canalysلدرا�سات ال�سوق.

 62مليون مستخدم نشط
شهريا لـ "فيسبوك" في
المنطقة العربية

و�أو�ضح���ت الإح�صائية �أن  % 66م���ن الهواتف الذكية التي مت
�شحنه���ا يف الربع الأول من العام اجلاري كانت مزودة ب�شا�شات
قيا�سه���ا �أقل م���ن  5بو�صات ،فيما و�صل���ت الن�سبة �إىل % 22
للهوات���ف امل���زودة ب�شا�شة ذات قيا�س يرتاوح ما بني � 5إىل 5.4
بو�صة.
وبلغ���ت ن�سبة الهواتف الذكية املزودة ب�شا�شة قيا�سها يرتاوح ما
ب�ي�ن � 5.5إىل  5.9بو�ص���ة نحو  % 10م���ن �إجمايل ال�شحنات
يف تلك الف�ت�رة ،فيما مل تتجاوز ن�سبة �شحنات الهواتف الذكية
املزودة ب�شا�شة ذات قيا�س  6بو�صات �أو �أكرب حاجز .% 2

ك�شف موقع التوا�صل االجتماعي «في�سبوك» عن بلوغ عدد
م�ستخدميه الن�شط�ي�ن �شهر ًيا يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا �إىل  62مليون م�ستخدم ،يدخل  42مليون
منهم عرب هواتفهم املتح ِّركة.
وقالت ال�شبك���ة االجتماعية التي تُعد الأكرب على م�ستوى
الع���امل �إن ا�ستع���دادات العامل الإ�سالم���ي ال�ستقبال �شهر
رم�ض���ان املب���ارك هذا الع���ام ترتافق مع التغي�ي�رات التي
يحدثه���ا موقع "في�سبوك" يف الواقع العام للتوا�صل� ،سواء
بالن�سب���ة للأ�شخا�ص �أو العالم���ات التجارية �أو �أخ�صائيي
الت�سويق ،وخا�صة من خالل الهاتف املتح ِّرك.
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تويتر تطلق خاصية «كتم»
الحسابات بشبكتها االجتماعية
�أعلن���ت «تويرت» عن �إطالق خا�صية جدي���دة مل�ستخدميها �سواء
ع�ب�ر موقعها الإلك�ت�روين �أو ع�ب�ر تطبيقات الأجه���زة الذكية،
تتي���ح له���م ال�سيطرة عل���ى املحتوى ال���ذي يرونه عل���ى ال�شبكة
االجتماعية.
و�أو�ضحت "توي�ت�ر" �أن اخلا�صية اجلديدة ،والتي �أطلقت عليها
ا�سم  ،Muteتتيح مل�ستخدمي �شبكتها االجتماعية حتويل بع�ض
احل�سابات التي يتابعونها �إىل ح�سابات �صامتة ،وذلك ب�إيقافهم
لعملية احل�صول على حتديثات بتغريداتهم اجلديدة.
و�أ�ش���ارت ال�شبكة االجتماعي���ة �إىل �أن اخلا�صية اجلديدة ميكن
تفعيله���ا م���ع ح�س���اب واحد �أو جمموع���ة من احل�ساب���ات التي
يتابعه���ا امل�ستخدم ،وذلك دون احلاجة لأن يق���وم ب�إلغاء متابعة
تلك احل�سابات نهائيا.
و�س���وف ي�ستطي���ع م�ستخدم���و "تويرت" تفعي���ل خا�صية Mute
ب�شكل �سري ،حيث لن حت�صل �أي من احل�سابات ال�صامتة على
تنبيهات تفيد بتفعيل اخلا�صية اجلديدة �ضدها.

لينوفو تكشف عن الحاسب المكتبي
 A540بميزة للتحكم عبر اإليماءات
�أزاح���ت �شركة «لينوفو» ال�ستار ع���ن حا�سبها املكتبي  ،A540والذي
يندرج حتت فئة حوا�سب "الكل يف واحد" ،التي تتميز بعدم احتياجها
مل�ساحات كبرية عند اال�ستخدام.
وي�ض���م احلا�سب املكتبي � A540شا�شة بقيا����س  23.8بو�صة ،تدعم
اللم����س ،وتعم���ل بتقنية  IPSلزوايا ر�ؤية وا�سع���ة ،ودقة ،Full HD
ودرجة و�ضوح  1920×1080بك�سل.
و�صنع���ت "لينوفو" الهيكل اخلارجي ل�شا�شة احلا�سب املكتبي اجلديد
م���ن الأملونيوم ،وهي ال�شا�ش���ة التي ت�ضم القط���ع الداخلية للحا�سب،
وتتي���ح للم�ستخدم �إمكانية تعديل و�ضعها بزاوية مابني  -5درجة و90
درج���ة ,ويعمل احلا�سب  A540بنظام ت�شغي���ل "ويندوز  ،8.1وي�ضم
بطاق���ة ر�سومي���ات  GeForce GT 840Aم���ن "�إنفيديا" ،ومعالج
 Core i7اجليل الرابع من "�إنتل".
ويدع���م اجله���از تقنية ات�ص���االت امل���دى القريب  ،NFCكم���ا ي�أتي
م���ع �سماع���ات من ن���وع  JBLونظام "دولبي" ال�صوت���ي ،وجهاز TV
 Tunerلت�شغيل قنوات التلفاز على احلا�سب.

البرنامج :مكتبة التوحيد
الو�صف :مكتبة التوحيد ت�ضم بع�ض الكتب املهمة عن عقيدة التوحيد ،و�أركان الإ�سالم اخلم�سة ،والتطبيق وجميع الكتب
التي بداخلها حتمل جمانا ،لوجه اهلل �سبحانه وتعاىل ،و�سوف يتم� ،إن �شاء اهلل� ،إ�ضافة الكتب تباعا.
الرابطhttp://goo.gl/GdaE23:
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كما مل يفهمها زمال�ؤه الذين �سبقوه �إىل
االعرتاف ببالغة القر�آن ،واعتمادا على
�أثره البليغ يف قلوب قرائه و�سامعيه ،ثم
يقفون عند تقرير هذه البالغة ب�شهادة
ال�سماع».

يق�������ول ليوبولد فاي�س (حممد �أ�س�������د)،
مفكر و�ص�������حفي من�س�������اوي�« :أ�صبحت
�إل�سا -زوجتي� ،-ش����أين �أنا� ،أكرث ت�أثرا
م���ع الوقت بذلك االلتئ���ام الباطني بني
تعاليم «الق���ر�آن» الأخالقية وتوجيهاته
العلمي���ة� .إن اهلل ع���ز وج���ل مبقت�ضى «� ..إن الق���ر�آن كت���اب تربي���ة وتثقيف،
الق���ر�آن مل يطل���ب خ�ضوع���ا �أعمى من ولي����س كل ما فيه كالم���ا عن الفرائ�ض
جان���ب الإن�س���ان بل خاط���ب عقله� :إنه وال�شعائ���ر ،و�إن الف�ضائ���ل الت���ي يحث
ال يقف بعيدا ع���ن م�صري الإن�سان ،بل عليه���ا امل�سلمني م���ن �أجم���ل الف�ضائل
�إن���ه «�أقرب �إليك من حب���ل الوريد» �إنه و�أرجحه���ا يف موازين الأخالق ،وتتجلى
مل ير�س���م �أي خط فا�ص���ل بني الإميان هداية الكتاب يف نواهيه كما تتجلى يف
وال�سلوك االجتماعي».
�أوامره.»..
« ..لق���د عرف���ت الآن ،ب�ص���ورة ال تقبل
اجلدل� ،أن الكت���اب الذي كنت مم�سكا
به يف يدي كان كتابا موحى به من اهلل،
فبالرغم من �أنه و�ضع يف يدي الإن�سان
من���ذ �أك�ث�ر من ثالث���ة ع�شر قرن���ا ف�إنه
توق���ع بو�ض���وح �شيئا مل يك���ن بالإمكان
�أن ي�صب���ح حقيق���ة �إال يف ع�صرنا هذا:
املقع���د الآيل ،لقد عرف النا�س التكاثر
يف جمي���ع الع�ص���ور والأزمن���ة ولك���ن
ه���ذا التكاثر مل ينته ق���ط من قبل �إىل
ويقول �سري هاملتون الك�ساندر رو�سكني
�أن يك���ون جم���رد ا�شتي���اق �إىل امتالك
ج�������ب� ،إم�������ام امل�ست�ش�������رقني الأجنلي�������ز
الأ�شي���اء و�إىل �أن ي�صب���ح ملهاة حجبت
املعا�ص�������رين�« :إذا ر�أى �أح���د �أن �إحل���اح
ر�ؤي���ة الإميان ب�شيء �آخ���ر ..اليوم �أكرث
القر�آن على فعل اخلري غري كثري �أثبتنا
م���ن �أم�س وغ���دا �أكرث من الي���وم ..لقد
له باحلجة القاطع���ة خط�أه و�سقنا �إليه
عرف���ت �أن ه���ذا مل يكن جم���رد حكمة
ذلك التعريف ال�شامل للرب يف تلك الآية
�إن�ساني���ة م���ن �إن�سان عا����ش يف املا�ضي
�س الْبرِ َّ �أَن تُ َولُّوا ْ ُو ُجوهَ ُك ْم
العظيمة } َّليْ َ
البعيد يف جزيرة العرب النائية ،فمهما
���ن الْبرِ َّ َم ْن
قِ َب��� َل المْ َ ْ�ش���رِ قِ َوالمْ َ ْغرِ ِب َولَـكِ َّ
كان ه���ذا الإن�سان على مثل هذا القدر
�آ َم��� َن بِ���اهلل َوالْ َي��� ْو ِم ال ِآخ���رِ َواملَلآ ِئ َك���ةِ
من احلكمة ف�إنه مل يكن ي�ستطيع وحده
�ي�ن َو�آتَى المْ َا َل َعلَى ُح ِّبهِ
َوالْكِ تَاب َوال َّن ِب ِّي َ
�أن يتنب����أ بالعذاب ال���ذي يتميز به هذا
ني َوابْ َن
َذوِ ي ال ُق ْربَى َوالْ َيتَا َم���ى َوالمْ َ�ساكِ َ
القرن الع�شرين ،لقد كان ينطق يل من
���اب ََو�أ َقا َم
ال�س�آئل َ
ني َوفيِ ال ِّر َق ِ
ال�سبِي���لِ َو َّ
َّ
القر�آن �ص���وت �أعظم من �صوت حممد
ال�صالةَ َو�آتَى ال َّز َك���اةَ َواملُو ُفو َن ب َع ْهدِ ِه ْم
َّ
[».
ال�صابرِ ي��� َن فيِ الْ َب�أْ َ�س���اء
�إِ َذا َعاهَ ���دُوا ْ َو َّ
�ي�ن الْ َب� ِأ�س �أُولَـئ َ
�أما الدكتور �سدين في�شر �أ�ستاذ التاريخ
َّ
ِ���ك ا َّلذِ ي َن
وال�ض��� َّراء َو ِح َ
ُ
�ص َد ُقوا َو�أولَـئ َ
يف جامع�������ة �أوهاي�������و الأمريكية فيقول:
ِك ُه ُم المْ َّت ُقون{ .فالرب �إذن
َ
«�إن القر�آن كالم اهلل ي�شد ف�ؤاد امل�سلم ،ت���اج الإميان احلق ،حني ي���درك امل�ؤمن
وت���زداد روعته حني يتل���ى عليه ب�صوت �أخ�ي�را �أن اهلل �شاهد �أب���دا ،وي�ستجيب
م�سم���وع ،ولكن���ه ال يفهم ه���ذه الروعة ل�شهوده يف كل �أفكاره و�أعماله.

اإلسالم خاطب عقل
اإلنسان ولم يطلب منه
خضوعا أعمى

�إع ـ ــداد :التحريـ ــر
يف هذا الباب نعر�ض جلملة من املقوالت
للكثريين م�������ن امل�ست�ش�������رقني والعلماء
والفال�سفة حول الإ�سالم والقر�آن ونبيه
[ ،وهي �شهادة من�صفة منهم رغم �أننا
جند كثريين منهم غري م�س�������لمني� ..إال
�أنها �ش�������هادة حق �آثروا على �أنف�سهم �إال
�أن يقولوها.

فتاوى الب�شـ ــرى

كيف يعامل المسلم أهله
غير المسلمين؟
ال�س��������ؤال :ام�������ر�أة �أ�س�������لمت وتعي�ش م�������ع �أهلها غري امل�س�������لمني،
وه�������م الآن ال يعرت�ض�������ون على �إ�س���ل���امها ،قد حاول�������ت دعوتهم
بط�������رق �ش�������تى ،ولك�������ن ال ج�������دوى ،فكي�������ف تتعام�������ل معه�������م؟.
اجل���واب :الواجب على م���ن هداه اهلل تعاىل للإ�سالم �أن يبادر
به���ذا النور لي�ضيء به حياة �أهل���ه وع�شريته ،فهم �أوىل النا�س
بدعوت���ه ،وبن���ور الإ�س�ل�ام ،و�إذا ُوجد من �أولئ���ك من كان غري
معرت�ض على الإ�سالم فهو نعمة عظيمة ،على امل�سلم ا�ستثمارها
لتقدمي الإ�سالم لهم بطريقة ح�سنة ،ولي�سلك يف دعوته لهم كل
�سبيل مباح ،من تق���دمي الأ�شرطة املرئية وامل�سموعة ،والكتب،
واملواقع ،وا�ست�ضافة ال�شخ�صيات الإ�سالمية امل�ؤثرة ،وليتقرب
له���م بالهدايا ،واملعاملة احل�سنة ،والأخ�ل�اق الفا�ضلة ،وليبتعد
ع���ن التعنيف ،ولي���داوم على دع���اء اهلل �أن يهديهم ويوفقهم .
و�إذا كان اهلل تعاىل قد �أمر بالإح�سان للوالدين اللذين يدعوان
ولدهما للكفر ويبذالن يف ذلك جهوداً عظيمة :ف�أوىل �أن تكون
تلك املعاملة ملن ر�ضي لك �إ�سالمك ،ومل يعرت�ض عليه .
النْ َ�سا َن ِب َوا ِل َديْه َح َملَتْ ُه �أُ ُّم ُه
�صيْنَا ْ ِإ
ق���ال اهلل تبارك وتعاىلَ } :و َو َّ
ا�ش ُك ْر ليِ َول َوا ِل َديْ َك �إِليَ َّ
�صالُ ُه فيِ َعا َمينْ �أن ْ
َو ْه ًن���ا َعلَى َو ْه ٍن َوفِ َ
َ
المْ َ
َاك َعلَى �أ ْن تُ ْ�ش َ
�ص�ي�رَ .و�إِ ْن َجاهَ ���د َ
�س لَ َك به عل ْ ٌم
ُ
رك بي َما لَيْ َ
�ص ِ
احبْ ُه َم���ا فيِ ال ُّدنْ َيا َم ْع ُرو ًفا َوا َّتبِ��� ْع َ�سبِي َل َم ْن
َف�َل�اَ تُط ْع ُه َم���ا َو َ
اب �إِليَ َّ {.
�أنَ َ
�صا عليك كل احلر�ص،
وق���ال ابن كثري رحمه اهلل� »:أي� :إن َح َر َ
على �أن تتابعهما على دينهما :فال تقبل منهما ذلك ،وال مينعنَّك
ذل���ك من �أن ت�صاحبهما يف الدنيا معروفاً� ،أي :حم�س ًنا �إليهما،
اب �إِليَ َّ { يعني :امل�ؤمنني" انتهى.
} َوا َّت ِب ْع َ�سبِي َل َم ْن �أَنَ َ

دعوة أهلي غير المسلمين
يل �أه�������ل غ���ي���ر م�س�������لمني �إال �أخت ً
�������ا يل م�س�������لمة ،ه�������ل يج�������وز
يل الت�ص�������ريح له�������م ب�أنه�������م خارجون ع�������ن دي�������ن اهلل؟ مع �أين
دعوته�������م فه�������م م���ت���رددون ،ال �إىل ه��������ؤالء ،وال �إىل ه��������ؤالء،
ً
س�������كنا �إال معهم؟ .
ولكنه�������م �أق�������رب لل�ش�������رك ،مع �أين ال �أج�������د �
اجل���واب« :الواجب عليك اال�ستم���رار يف ن�صحهم ،وتذكريهم،
وم�صاحبته���م باملع���روف ،ولني الق���ول لهم ،و�إن كن���تَ ذا مال:
ف�أنف���ق عليهم؛ لعل اهلل �سبحانه وتعاىل �أن يفتح قلوبهم ،وينري

يف هذا الباب ُنقدم جملة من الفتاوى ال�صادرة عن كبار عُ لماء
الأم�������ة واملجام�������ع الفقهية ،والتي تهم كل م�س�������لم ،وزخرت بها
املو�س�������وعات الفقهية ُ
وكتب الفقه والدرا�س�������ات املتخ�ص�صة يف
هذا املجال ،والتي تتعلق مب�ستجدات احلياة واملعامالت.
امل�صدر :موقع الإ�سالم �س�ؤال وجواب

ب�صائره���م ،ق���ال تع���اىلَ } :و ِ�إ ْن َجاهَ د َ
�س
َاك َعل���ى َ�أ ْن تُ ْ�شرِ َك بِ���ي َما لَيْ َ
لَ َ
�ص ِ
احبْ ُه َم���ا فيِ ال ُّدنْ َيا َم ْع ُرو ًفا َوا َّت ِب ْع َ�سبِي َل َم ْن
���ك ِبهِ عل ْ ٌم َفلاَ تُ ِط ْع ُه َما َو َ
���اب �إِليَ َّ { «لقم���ان »15:وابح���ث عن �شتى ال�سب���ل لإي�صال احلق لهم
�أَنَ َ
بالر�سائل ،والكتب ،والأ�شرطة  "...انتهى .
ال�شيخ عبدالعزيز بن باز ،ال�شيخ عبدالرزاق عفيفي ،ال�شيخ عبداهلل بن
غديان « .فتاوى اللجنة الدائمة » «.»256 ،255 / 12
وق���ال ال�شي���خ �صالح بن ف���وزان الف���وزان حفظه اهلل« :ف���اهلل �سبحانه
وتعاىل �أوجب ب���ر الوالدين باملعروف والإح�سان ولو كانا كافرين ،وقال
�صالُ ُه
ن�سا َن ِب َوا ِل َديْ���هِ َح َملَتْ ُه �أ ُ ُّم ُه َو ْه ًنا َعلَى َو ْه ٍن َوفِ َ
تع���اىلَ } :و َو َّ
�صيْنَا الإِ َ
�ي�رَ .و ِ�إن َجاهَ دَاك َعلى �أنَ
�ْي�نْ �أَنِ ْ
فيِ َعا َم ِ
ا�ش ُك��� ْر يل َو ِل َوا ِل َديْ َك ِ�إليَ َّ المْ َ ِ�ص ُ
�ص ِ
احبْ ُه َما فيِ ال ُّدنْ َيا َم ْع ُرو ًفا
�س لَ َك بِه ِعل ْ ٌم َفال تُ ِط ْع ُه َما َو َ
تُ ْ�شرِ َك بِي َما لَيْ َ
اب �إِليَ َّ { «لقمان.»15 ،14 :
َوا َّت ِب ْع َ�سبِي َل َم ْن �أَنَ َ
فيجب عليك �أن تحُ �سن �إىل والديك الإح�سان الدنيوي ،و�أما يف الدين:
ف�أنت تتبع الدين احلق ولو خالف دين �آبائك ،مع الإح�سان للوالدين من
ب���اب املكاف�أة ،ف�أنت حت�سن �إليهم���ا وتكافئهما على معروفهما ،ولو كانا
كافري���ن ،فال مان���ع �أن توا�صل والدك ،و�أن ترب به ،و�أن تكافئه؛ ولكن ال
تطيعه يف مع�صية اهلل عز وجل» انتهى.
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اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ �دارة ا�ﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ

إدارة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

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

باخليـ ــر نلتق ــي

بو إبراهيم نموذج لجيل رحل
في�صل الزامل  /رئي�س جمل�س �إدارة جلنة التعريف بالإ�سالم
@FaisalalzamilL

الكالم عن العم يو�سف �إبراهيم الغامن،
يرحم���ه اهلل ،ه���و حديث ع���ن جيل له
�صفات و�شمائل ،جيل مل يكن ينظر �إىل
خدمة الدولة كفر�صة للإثراء ال�سريع،
وال للتنا�ص���ح معه���ا �سبب���ا للت�شه�ي�ر
وت�سجيل بط���والت فارغة ،ففي اختبار
«�أزم���ة قا�سم» ،ا�ستج���اب نفر من ذلك
اجلي���ل لدعوة ال�شيخ عب���داهلل ال�سامل
يرحمه اهلل ،ال���ذي عر�ض عليهم �أبعاد
تل���ك التهدي���دات واملوق���ف املتوقع من
جم���ال عبدالنا�ص���ر يف غم���رة خطابه
احلما�س���ي �آن���ذاك� ،س���ارع الوف���د �إىل
زي���ارة عبدالنا�صر وب�ي�ن له �سبب طلب
تدخل الإجنليز ،وتلك ق�صة �أخرى.

ال�شم���ل ،والتي قادها عل���ى مدى عمر
الدولة احلديث���ة �صاحب ال�سمو الأمري
ال�شيخ �صباح الأحمد يحفظه اهلل ،هذه
اجله���ود مل ت�ضع �س���دى حتى يف غمرة
اجلحود الذي �شهدته �إبان حمنتها عام
 ،1990فقد كانت هذه احلقيقة ركيزة
ح�ش���د عامل���ي ،و�أي�ض���ا عرب���ي لتحرير
الكوي���ت ،ويف امل�أث���ور «�صنائع املعروف
تق���ي م�ص���ارع ال�س���وء» ،لق���د ا�ستهوى
هذا املجال املرحوم يو�سف الغامن ،فلم
تكن ل���ه منا�صب ر�سمية �إال يف اجلانب
التطوعي مثل «الهالل الأحمر الكويتي»
وع�ضويته ملجل����س �إدارة «الهيئة العامة
لال�ستثم���ار» عن اجلان���ب الأهلي ،وهو
�أي�ض���ا عم���ل تطوع���ي بحت ،رغ���م �أنه
يخت�ص يف �إدارة ا�ستثمارات الدولة وما
حتمله م���ن م�س�ؤوليات ج�س���ام ،مبا له
م���ن �آثار رئي�سي���ة يف م�سار الدولة على
امل�ستوى االقت�صادي والتنموي.

م���ن ه���ذا اجلي���ل عبداللطي���ف ثنيان
الغ���امن ،الذي ك���ان ع�ض���وا يف جمل�س
الإن�ش���اء والإعم���ار يف منت�ص���ف
اخلم�سينيات ،عندما ركب معه ال�سيارة
�شخ����ص ،وحدثه عن نيت���ه �شراء �أر�ض
كب�ي�رة جدا ،وطلب من���ه ال�سعي لتغيري
ن�شاطه���ا م���ا ي����ؤدي �إىل رف���ع قيمته���ا
�أ�ضعافا م�ضاعفة) :وانت �شريك معاي
بن����ص القيمة اجلدي���دة( عندئذ �أوقف
عبداللطي���ف الثنيان ال�سي���ارة ،وكانت
من الطراز الق���دمي ،ما جعل يده ت�صل
ب�سهولة �إىل الباب الثاين ،ففتحه وقال
ملحدث���ه «ان���زل» به���ت املتح���دث ،كان
املك���ان بعي���دا عن حركة امل���رور ،ولكنه
قال ل���ه بحزم «قلت لك انزل� ،أنا �شلت
الأو�ساخ عل���ى ر�أ�سي يف ال�سجن �-سنة
 1938ب�سب���ب �إخال�ص���ي لهذا البلد،و�أن���ت تطل���ب من���ي �أن �أخون���ه ،انزل»
فنزل..

ك���ان التعلي���م �أك�ث�ر م���ا يهتم ب���ه العم
بو�إبراهي���م يف فرتة بن���اء الكويت ،فقد
ك���ان قلي���ل الك�ل�ام ،غزي���ر الكلم���ات،
ولك���ن �إذا دار احلدي���ث ح���ول التعلي���م
�أطلق العنان خلرباته وقراءاته ،وحتول
جمل�سنا معه �إىل ندوة م�صغرة ،يخربنا �إنن���ا بحاج���ة ال�سرتج���اع قي���م التاجر �إن���ه جي���ل ممي���ز ،مهم���ا كان���ت له من
فيها ع���ن �آخر قراءات���ه ولقاءاته داخل ال�ص���دوق التي ك���ان بو�إبراهيم منوذجا اجته���ادات ،ف�إنه���ا كان���ت نابع���ة م���ن
الكوي���ت وخارجها ،يف بن���اء اجلامعات
لها ،ومثله العم حممد الر�شيد يحفظه الإخال�ص ،ونظافة اليد من �أو�ساخ املال،
وا�ستقدام الأ�سات���ذة املهرة ،وما ر�آه يف
اهلل ،ال���ذي ق���ال يل ذات م���رة يف لقاء والقلب من �أمرا�ض النفو�س ،ن�س�أل اهلل
دول متقدم���ة ،وم���ا �سمع���ه م���ن زمالء
معه�« :أ�س�ست �شركة مقاوالت يف بداية �أن يعو�ضنا خريا عنهم ،والأمل كبري �أال
ل���ه عا�شوا جت���ارب �أملاني���ا بعد احلرب
ال�ستيني���ات وب���د�أت يف تنفي���ذ بي���وت ت�ضيع تلك ال�شمائل اجلميلة.
العاملية ،واخلطط التي اتبعوها ،وكيف احلكومة يف منطق���ة الد�سمة ،وعندما
كلمة �أخي ـ ــرة:
�أن ركيزتها الأ�سا�سية كانت هي التعليم ،ات�ض���ح يل �أن���ه بغ�ي�ر دفع ر�ش���اوى لن
والذي كان �سببا ملا بلغته �أملانيا بعد ذلك� ،أمتك���ن م���ن التنفيذ يف املوع���د املحدد ومم���ا جاء يف خطب���ة لعمر «ر�ضي اهلل
رغم الدمار املروع الذي تعر�ضت له.
ب�سب���ب عراقيل ي�ضعه���ا البع�ض قررت عن���ه»" :و�أنتم �أهل بل���د ال زرع فيه وال
كان جيله م�شغوال بهموم الأمة العربية� ،إيق���اف العم���ل يف جم���ال املق���اوالت �ض���رع �إال م���ا ج���اء اهلل به �إلي���ه ،و�إين
وهو �أمر جتاوبت معه الدولة بت�أ�سي�سها نهائي���ا» ،لقد كانت الأمانة بالن�سبة لهم م�س�ؤول عن �أمانتي ومطلع بنف�سي على
لل�صندوق الكويت���ي للتنمية ،ومبادراتها تعني الت�ضحية ولي�ست �شعارا يطلق يف م���ا بح�ضرت���ي ال �أكل ذل���ك �إال للأمناء
و�أهل الن�صح منكم للعامة".
الت���ي ال حت�ص���ى لر�أب ال�ص���دع وجمع الندوات ويتبخر عند �أول اختبار.
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