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بات احل���وار بني �أتباع الثقافات والتحال���ف بني احل�ضارات �ضرورة
حياتية ،من �أجل تعزيز القيم الإن�سانية امل�شرتكة ،فالتالقي الإيجابي
بني ال�ش���عوب ي�س���اهم يف �إبراز ق���درة الر�ؤية الإ�س�ل�امية للعالقات
احل�ضارية على الإ�سهام يف ت�صحيح املعلومات اخلاطئة عن الإ�سالم،
وتفعيل مبادئ التنوع الفكري.
ولعل ت�أكيد دولة الكويت م�ؤخرا يف كلمة نائب مندوب الكويت الدائم
ل���دى الأمم املتحدة عبدالعزيز اجل���اراهلل �أن الكويت تدعم الإعالن
ال�صادر عن االجتماع الوزاري ملجموعة �أ�صدقاء حتالف احل�ضارات،
وت�ؤيد اال�سرتاتيجية التي �أطلقتها الأمم املتحدة لتحالف احل�ضارات
للفرتة من .2018-2013
و�أ�ش���ار اجل���اراهلل �إىل �أن �إميان قيادة دولة الكوي���ت بالدور احليوي
وامله���م ملب���ادرة حتالف احل�ضارات �ساهم مببل���غ � 500ألف دوالر يف
ال�صن���دوق التطوعي ل�ل��أمم املتحدة لتحالف احل�ض���ارات ،من �أجل
اله���دف الأ�سمى ،وهو تر�سي���خ ثقافة الت�سامح واحل���وار “التي بات
الع���امل ب�أم����س احلاجة له���ا نظرا مل���ا ي�شهده جمتمعن���ا الدويل من
ا�ضطرابات وحتديات يف كثري من �أقاليمه”.
وق���د �أو�ضح اخلطوات التي قامت بها الكويت يف جمال تعزيز حوار
احل�ضارات ،ك�إعداد خطة وطنية متوافقة مع �أهداف مبادرة حتالف
احل�ضارات الرامية لتعزيز ثقافة الت�سامح وال�سالم واالعتدال ،وتنمية
مفهوم احلوار والتالقي بني الثقافات على اختالف م�شاربها.
كذل���ك �أن�ش����أت املركز العامل���ي للو�سطية الذي يدع���و �إىل االعتدال
يف الفك���ر والت�سامح يف التعامل ،ال�سيم���ا �أنها من الركائز الرئي�سية
الت���ي ينادي به���ا الدين الإ�سالمي ،كم���ا �أن ثقافة احل���وار وال�سالم
واالعتدال ثقافة را�سخة يف املجتمع الكويتي ،فهي تفخر بكونها بلد
ال�صداق���ة وال�سالم وملتقى ملختلف الأدي���ان واحل�ضارات والأعراق،
حيث حتت�ضن بالرغم من �صغر م�ساحتها �أكرث من  120جن�سية على
اخت�ل�اف ثقافاتهم ودياناته���م و�أعراقهم ،وينعم���ون ب�أق�صى درجات
الأمان يف ظل االحرتام املتبادل والعي�ش الكرمي.
كذل���ك ،وانطالقا من توجهات القي���ادة احلكيمة لدولة الكويت ،ف�إن
جمعية النجاة اخلريية وجلنة التعريف بالإ�سالم �أ�س�ست منذ �سنوات
ع���دة مركز الوعي لتطوير العالقات العربية/الغربية ،من �أجل تبني
�أف���كار التقريب ب�ي�ن ال�شعوب والأدي���ان ،وت�صحي���ح مفاهيم الغرب
عن الإ�سالم ،و�إتاح���ة الفر�صة لأ�صحاب الثقافات املختلفة لاللتقاء
والتح���اور ،ونقل كل منهم وجهة نظ���ره للطرف الآخر ..واحلمد هلل
عام���ا بعد عام يحقق املركز نتائج ملمو�سة على �أر�ض الواقع ،ويفتح
�آفاق التوا�صل والتالقي بني ال�شعوب واملجتمعات.
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التعريف بالإ�سالم

عودة قافلة عمرة العجيل السادسة للمسلمين الجدد
والجاليات اإلسالمية
�صرح مدير �إدارة احلج والعمرة ومدير فرع
املنقف بلجنة التعريف بالإ�سالم املحامي
مني���ف عب���داهلل العجم���ي �أن قافلة العم
حممد عبداهلل العجي���ل ال�ساد�سة لعمرة
امل�سلم�ي�ن اجلدد واجلالي���ات الإ�سالمية
ع���ادت بف�ضل اهلل تع����إىل باملعتمرين من
خمتل���ف اجلن�سيات ،بع���د ق�ضاء منا�سك
العم���رة ،حيث ا�ستغرق���ت الرحلة � 7أيام
م���ا ب�ي�ن مك���ة املكرم���ة واملدين���ة املنورة،
الفت���ا �إىل �أن ه���ذه الرحل���ة تع���د الرحلة
 42منذ �أن �س�ي�رت اللجنة قوافل العمرة
بامل�سلمني اجل���دد واجلاليات ،و�أ�شار �إىل
�أن ه���ذه الرحلة �ضم���ت اجلالية الرتكية
وال�سيالنية.
وق���ال العجم���ي �إن رحل���ة العم���رة مت���ت
حتت �شع���ار «اذك���روين� ..أذكركم» حيث
تكفل العم حممد العجيل بنفقات الرحلة
حت���ت �إ�شراف جلنة التعري���ف بالإ�سالم،

ف�سارعوا يا �أهل اخلري.

وق���د ا�ستفاد من ه���ذه الرحالت الآالف
م���ن الأ�شخا�ص م���ن خمتل���ف اجلاليات واختت���م العجمي حديث���ه بتوجيه ال�شكر
الإ�سالمية وامل�سلمني اجلدد.
للع���م حممد عبداهلل العجي���ل الذي هو
ونا�ش���د العجمي �أهل اخل�ي�ر يف الكويت م���ن �أ�صح���اب الأيادي البي�ض���اء من �أهل
بدعم م�ش���روع العم���رة بلجن���ة التعريف
الكوي���ت ،م�ش�ي�را� ،إىل �أن اللجن���ة �سوف
بالإ�س�ل�ام ابتغاء ملر�ض���اة اهلل وطمعا يف
الأج���ر والث���واب ،وذلك بكفال���ة عدد من تق���وم بت�سيري رحالت عمرة �أخرى خالل
املعتمرين �سواء كانوا من امل�سلمني اجلدد الف�ت�رة املقبل���ة حتقيق���ا ،لأح���د �أهداف
�أو اجلالي���ات ،م�ؤك���دا �أن قواف���ل العمرة اللجن���ة واملتمث���ل يف تق���دمي ي���د الع���ون
�سيت���واىل �إر�ساله���ا م���ن قب���ل اللجن���ة ..وامل�ساعدة لأبناء هذه اجلاليات.

فريق التعريف باإلسالم التطوعي وزع اإلصدارات على رواد
مسرحية «حكاية علي بابا»

�أثن���ت مديرة فرع ال�ساملية الن�سائي التابع
للجنة التعريف بالإ�سالم /هيا العو�ضي،
عل���ى امل�شارك���ة الفعال���ة التي يق���وم بها
فري���ق التعريف بالإ�سالم التطوعي ،جتاه
تعري���ف الطرف الآخ���ر بالدين احلنيف،
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الفت���ة ب�أن باب امل�شارك���ة مفتوح للجميع،
لكل م���ن يريد �أن يق���دم للإ�سالم �شهادة
عملية على �أر�ض الواقع.
وقال���ت العو�ضي :حر�صن���ا على امل�شاركة
يف فعالي���ات عر����ض م�سرحي���ة الأطفال

الهادف���ة حكاي���ة علي باب���ا ،وبف�ضل اهلل
قمنا بتوزيع �إ�صدارات اللجنة املكونة من
كتيب���ات وحقائب ،كم���ا �أقيم على هام�ش
العر����ض جناح خا�ص باللجنة ،ومت خالله
ت�سجيل طلبات عديدة للم�شاركة يف هذا
اخلري من �شباب و�شابات الكويت.
واختتمت العو�ضي حديثها مثمنة التفاعل
املمي���ز والأن�شط���ة الفاعل���ة والتع���اون
الالحم���دود ،ال���ذي ميت���از ب���ه العاملون
بفري���ق التعري���ف بالإ�س�ل�ام ،فالكل لديه
�أعمال���ه اخلا�ص���ة ولديه �أ�سرت���ه ،ولديه
م�شاغ���ل احلياة ،ولكن كل هذا مل مينعهم
م���ن �أن يقدموا جزءا م���ن وقتهم خلدمة
الإ�سالم وامل�سلمني.

التعريف بالإ�سالم

«شعاع أصغر متبرعة» تبرعت «بـحصالتها» في دار النوري
و�أ�ضاف���ت ال�شم���ري �أن ال�شع���ب الكويتي
جب���ل على فعل اخل�ي�رات ،وتقدمي العون
وامل�ساع���دة للآخرين ،فه���م �أ�سرع النا�س
�إىل �إغاث���ة امللهوف ،فف���ي احلديث الذي
ورد ع���ن �أب���ي مو�سى ر�ض���ي اهلل عنه �أن
النب���ي �صلى اهلل عليه و�سل���م قال« :على
ك ِّل م�سل���م �صدق���ة» .قي���ل� :أر�أي���ت �إن مل
يج���د؟ ق���ال« :يَ ْعتَمِ ُل بيدي���ه فينفع نف�سه
ويت�ص���دق»  .قال� :أر�أي���ت �إن مل ي�ستطع؟
قال «:يعني ذا احلاجة امللهوف».

ت�ضامن���ا مع حملة الن���داء املوحد لإغاثة
ال�شعب ال�سوري تقدمت �إحدى ال�سيدات
الكويتي���ات ومعها طفلتها (�شعاع عبداهلل
اجلب���اري) �إىل دار الن���وري للتعري���ف
بالإ�سالم -الق�سم الن�سائي -حاملة معها
علب���ة نقودها (احل�صال���ة) تربعا للإخوة
ال�سوريني.
وقالت مديرة ن�سائية دار النوري للتعريف
بالإ�س�ل�ام� :إن احلمل���ة الت���ي �أطلقته���ا
اجلمعي���ات اخلريي���ة من منطل���ق النداء
الأم�ي�ري بوجوب �إغاث���ة ال�شعب ال�شعب
ال�س���وري وتق���دمي كاف���ة �أ�ش���كال الدعم
والرعاية كواجب وطني وعربي و�إ�سالمي
لقي���ت �إقباال كبريا بني �أه���ايل اجلهراء،
فالكل يف املحافظة تقدم بالتربعات وكل
م���ا ميلكون لإغاثة �إخوته���م ال�سوريني يف
حمنتهم.

و�أ�ش���ارت �إىل �أن الطفل���ة «�شعاع» �أ�صرت
عل���ى �أن تق���دم «ح�صالته���ا» لتدخ���ل يف
تربعات ال�شع���ب ال�سوري ،وهذا ما جبل
علي���ه ال�شعب الكويتي الذي ال يت�أخر عن
م�ساندة وم�ؤازرة من كان يف حاجة.
ودع���ت ال�شمري �أهل الكويت واملقيمني �إىل
التفاعل مع حملة «النداء املوحد».

العجمي )258( :مهتد ًيا منذ نشأة "فرع الوفرة" في عام 2008
ا�ستقبل ف���رع الوفرة مبحافظة الأحمدي
مدير عام جلنة التعريف بالإ�سالم جمال
نا�صر ال�شط���ي ،وكان يف ا�ستقباله مدير
الأف���رع ومدير احل���ج والعم���رة املحامي
مني���ف عب���داهلل العجم���ي ،والدع���اة
واملوظفون والعاملون بالفرع.
وقال العجمي به���ذه املنا�سبة� :إن الزيارة
ت�أت���ي يف �إط���ار االط�ل�اع عل���ى �أعم���ال
الف���رع ال���ذي ينف���رد بكون���ه بعي���دا عن
الكتلة ال�سكنية داخ���ل الكويت ،ويتو�سط
العمال���ة التي تعمل يف الوف���رة الزراعية،
واجلواخ�ي�ر ،وال�شاليه���ات ،والأماك���ن
النائية من حمافظة الأحمدي.
و�أ�ضاف العجمي :لق���د قدم الفرع هدية
ملدي���ر ع���ام جلن���ة التعري���ف بالإ�س�ل�ام
عب���ارة ع���ن �إح�صائي���ة حل���االت �إ�شه���ار
الإ�س�ل�ام التي متت من���ذ عام � 2008إىل
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ح�ي�ن زيارته ،حيث بلغ ع���دد من �أ�شهروا
�إ�سالمه���م خالل تلك الفرتة  258مهتديا
م���ن خمتلف اجلن�سي���ات ،وم���ا كان ليتم
ذل���ك ل���وال اجلهود الت���ي قام به���ا ه�ؤالء
الدع���اة املخل�ص���ون لي�ل�ا ونه���ارا� ،صيفا
و�شتاء ،م�ش�ي�را �إىل �أن "ال�شط���ي" �أ�شاد
بجه���ود العاملني يف الفرع والإجناز الذي
مت حتقيقه خالل الفرتة املا�ضية.
و�أك���د العجمي على �أن الزيارة ت�أتي �أي�ضا

يف �إط���ار رفع ال���روح املعنوية للعاملني يف
الفرع ،ودفعهم �إىل بذل املزيد من اجلهد
يف �سبي���ل ن�شر الإ�سالم وتعاليمه ،م�شريا
�إىل �أن ه���ذا العدد من املهتدين كان ثمرة
ل�ل��آالف م���ن املحا�ض���رات ،والزي���ارات
الدعوية ،والأن�شطة املتنوعة من م�سابقات
القر�آن الكرمي ،وامل�سابقات الثقافية لغري
امل�سلم�ي�ن ،وتقدمي يد الع���ون وامل�ساعدة
ل���كل من يعم���ل يف هذه املناط���ق النائية،
بغ�ض النظر عن جن�سيته �أو ديانته.

«زهرات المطالع»
في ضيافة نسائية دار النوري
للتعريف باإلسالم

ا�ستقبل���ت ن�سائي���ة دار الن���وري للتعري���ف بالإ�سالم وفدا م���ن طالبات
وموظف���ات مدر�سة املطالع املتو�سط���ة للبنات ،لالطالع عن قرب على
طبيعة ون�شاط جلنة التعريف بالإ�سالم ،ودورها الدعوي يف دعوة غري
امل�سلم�ي�ن �إىل الإ�س�ل�ام ،وكان يف ا�ستقباله���ن مدي���رة الإدارة الن�سائية
�شعاع ال�شمري وموظفات وداعيات الدار.
وقال���ت ال�شمري بهذه املنا�سب���ة� :إن الوفد جاء لالطالع عن قرب على
عم���ل اللجن���ة ودورها يف دع���وة اجلاليات املقيمة عل���ى �أر�ض الكويت،
�س���واء كانت م�سلم���ة �أو غري م�سلمة ،حيث قمنا ببي���ان �إجنازات الدار
خالل عام من �إن�شائها ،بالإ�ضافة �إىل �أهمية الدعوة �إىل اهلل عز وجل،
وط���رق دعوة امل�سلمات وغري امل�سلمات ،والو�سائل امل�ستخدمة يف ذلك،
خا�ص���ة تل���ك التي توفره���ا اللجنة من حقائب دعوي���ة ،وكتب ون�شرات
وو�سائط دعوية.
و�أ�ضاف���ت �إن برنامج اال�ستقبال بد�أ بتالوة �آيات من القر�آن الكرمي ،ثم
عر�ض “بوربوين���ت” لأهم �إجنازات الدار ،ثم كلمة ترحيبية باحل�ضور،
و�إلق���اء كلم���ة عن حملة “ارح���م ترحم” التي �أطلقتها ال���دار منذ فرتة
وجيزة ،وملاذا مت �إطالق تلك احلملة؟ وملاذا مت ت�سميتها بهذا اال�سم؟.
وا�صطحب���ت ال�شم���ري الوف���د يف جولة داخ���ل الدار ب�شقيه���ا ،الق�سم
الرج���ايل والق�س���م الن�سائ���ي ،حي���ث اطلعن عل���ى الأق�س���ام املختلفة،
والف�ص���ول الدرا�سية للمهتدي���ات واجلاليات الإ�سالمي���ة ،وكيفية قيام
الداعيات بدعوة غري امل�سلمات �إىل الإ�سالم.
يذكر �أن الدار �شهدت حالة �إ�شهار �إ�سالم و�سط تكبري وتهليل احل�ضور
م���ن الطالب���ات واملوظفات وقد ثمن اجلميع للجن���ة التعريف بالإ�سالم
هذا الدور الكبري الذي تقوم به يف دعوة غري امل�سلمات.

نسائية السالمية
افتتحت فصلها الدراسي
"مبادئ اإلسالم"

افتتح���ت الإدارة الن�سائي���ة بال�ساملي���ة الف�ص���ل
التمهي���دي "مب���ادئ الإ�س�ل�ام" للمهتدي���ات م���ن
اجلالي���ة الهندي���ة والنيبالي���ة وعدده���ن ()12
مهتدية.
وقال���ت مدي���رة الإدارة الن�سائي���ة ليل���ى ال�صق���ر
به���ذه املنا�سبة� :إن الف�ص���ل الدرا�سي يهدف �إىل
تعري���ف املهتدي���ات مبب���ادئ الإ�س�ل�ام لرتبيتهن
الرتبي���ة الإ�سالمي���ة الت���ي من خالله���ا ت�ستطيع
املهتدي���ة دع���وة غريها م���ن بن���ات جن�سها ،عرب
منهج و�سط���ي ،حيث يتم تدري�س مبادئ الإ�سالم
الأ�سا�سية كال�شهادتني وال�صالة وال�صيام والزكاة
واحل���ج ،بجانب التعريف ب�صورة مب�سطة لتعاليم
القر�آن واحلديث وال�سرية والعقيدة والفقه.
و�أ�ضاف���ت ال�صقر �إنه ج���رى �إعداد منهج الف�صل
الدرا�س���ي م���ن متخ�ص�صني يف العل���وم ال�شرعية
ليتنا�س���ب م���ع املهتدي���ة اجلدي���دة ،كم���ا اهتمت
الإدارة مبراع���اة جان���ب ال�سهول���ة والتب�سي���ط
باعتبارها املهتدية جديدة على تلك العلوم.
ودع���ت املواطن�ي�ن واملقيم�ي�ن �إىل التفاع���ل م���ع
م���ا تقيمة جلن���ة التعريف بالإ�سالم م���ن �أن�شطة
وفعالي���ات دعوية ،وذل���ك من خالل دعوة كل من
يعم���ل لديهم �إىل الإ�س�ل�ام ،وم�ساعدة امل�سلمات
اجل���دد يف التوا�ص���ل م���ع اللجن���ة و�أن�شطته���ا
املختلفة.
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التعريف بالإ�سالم

«المصطلحات اإلسالمية»
دورة تدريبية بنسائية
الروضة

�أك���دت م�س�ؤولة العالقات العامة والإع�ل�ام بلجنة التعريف
بالإ�س�ل�ام –�إدارة الرو�ض���ة الن�سائية -حر����ص الإدارة على
تطوي���ر �إمكان���ات الداعي���ات الثقافي���ة وال�شرعي���ة ب�صف���ة
م�ستم���رة ،ولذلك ت�ستدعي �أ�صح���اب اخلربات الدعوية يف
خمتلف املجاالت.
و�أ�ضاف���ت العو�ض���ي :لقد مت عق���د دورة تدريبية للداعيات
حت���ت عن���وان “� “Islamic Terminologyأي امل�صطلحات
واملف���ردات الإ�سالمية ،وذلك من �أجل تهيئة الداعيات على
مناق�شة غري امل�سلمات الناطقات باللغة الإجنليزية ،خا�صة
و�أن الكثري م���ن ال�سيدات من اجلاليات املختلفة يتقن اللغة
الإجنليزية مبه���ارة ،فتكون اللغة الإجنليزي���ة �شيئا �أ�سا�سيا
يعمل جنبا �إىل جنب مع اللغة الأ�صلية للداعية.
و�أ�ش���ارت العو�ضي �إىل �أن الدورة تناولت �أغلب امل�صطلحات
التي تهتم باجلانب الدعوي يف العقيدة �أو ال�شريعة �أو القر�آن
الك���رمي� ...إلخ ،م�ش�ي�رة �إىل حر�ص الإدارة عل���ى تنوع تلك
امل�صطلحات لت�شمل اجلوانب ال�شرعية املختلفة ،بالإ�ضافة
�إىل اجلوان���ب الأخرى مثل م�صطلح���ات امل�شت�شرقني التي
ت�ستخدم يف ال�شبهات التي يوجهونها للإ�سالم ،وبالتايل يكون
من ال�سهل على الداعية الرد على مثل تلك ال�شبهات.
و�أكدت العو�ضي �أن الدورة مت اختيارها بدقة وعناية ،بحيث
تك���ون اال�ستف���ادة منها كب�ي�رة ،وحتقق اله���دف املنوط بها،
خا�ص���ة تهيئة الداعية للمناق�شة واحلوار مع غري امل�سلمني.
واختتم���ت بتوجيه ال�شك���ر للمحا�ضرة ال�سي���دة نادية �إبالغ
والداعيات.

10

( )133ــ مار�س  2014ــ ربيع �أخر

1435

نسائية الروضة
نظمت دورة «أساليب جديدة
في الدعوة إلى اهلل»

الدع���وة �إىل اهلل ع���ز وج���ل حتت���اج �إىل �إمل���ام الداعي���ات
ب�أ�سا�سياته���ا ،و�أ�ساليبها ..حيث تتع���دد الأ�ساليب الدعوية
التي تق���وم من خاللها الداعيات بالدعوة �إىل اهلل ،وتعتمد
على قوله تع���اىل} :ا ْد ُع ِ�إلىَ َ�سبِيلِ َر ِّب َك بِالحْ ِ ْك َمةِ َوالمْ َ ْو ِع َظةِ
الحْ َ َ�سنَةِ َو َجادِ لْ ُه ْم بِا َّلتِي ِه َي �أَ ْح َ�سنُ{ ،ولذلك ت�سعى الإدارة
الن�سائي���ة �إىل دعوة املتخ�ص�صني يف فن���ون الدعوة لتطوير
مهارات داعيات الإدارة ليحققن الأهداف التي ت�سعى �إليها
جلنة التعريف بالإ�سالم.
ج���اء ذلك خالل ت�صريح ملديرة العالق���ات العامة والإعالم
ع���ذوب العو�ض���ي ،مبنا�سب���ة قي���ام الإدارة بتنظي���م دورة
لداعي���ات الإدارة حتت عن���وان «�أ�ساليب جديدة يف الدعوة
�إىل اهلل» للداعية �أمل عبدالواحد ،تناولت خاللها الأ�ساليب
امل�ستحدثة يف الدعوة ،وكيفية تو�صيل الفكرة الدعوية لغري
امل�سلمات ،والو�سائل امل�ستخدمة يف ذلك.
و�أ�ضاف���ت العو�ضي :لقد اعتم���دت الدورة على بيان املنهاج
والأ�سالي���ب امل�ستحدث���ة يف املج���ال الدع���وي ،خا�ص���ة مع
االنت�شار ال�سري���ع للو�سائل التقنية احلديث���ة ،كالف�ضائيات
وانت�شار الإنرتنت ،وتقنيات الهواتف الذكية ،م�شرية �إىل �أن
ال���دورة تناولت كيفية اال�ستف���ادة من تلك التقنيات لتحقيق
انت�ش���ار �أكرب للدع���وة �إىل اهلل من ناحية ،وخماطبة �شرائح
جديدة من ناحية �أخرى.
و�أ�ش���ادت العو�ض���ي بالن�صائح الت���ي قدمته���ا الداعية �أمل
عبدالواح���د للداعي���ات م���ن مراع���اة ديان���ة غ�ي�ر امل�سلمة
املخاطبة بالدعوة لتحقيق �أف�ضل النتائج.

 275شخصا من الجالية البنغالية في برنامج دعوي لدار النوري
نظم���ت دار الن���وري للتعري���ف بالإ�سالم
حما�ضرة دعوي���ة للجالية البنغالية حتت
عن���وان “واعت�صم���وا بحب���ل اهلل جميع���ا
وال تفرق���وا” ،مب�سج���د عام���ر بن فهرية
مبنطق���ة الرقع���ي ،للداعي���ة عبدال���رب
�سردار ،وح�ضرها �أكرث من � 275شخ�صا
من �أبناء اجلالية.

وق���ال رئي�س ق�سم ال�ش����ؤون الدعوية ح�سن
النبه���ان بهذه املنا�سب���ة� :إن املحا�ضرة ت�أتي
يف �إط���ار حر����ص دار الن���وري على حتقيق
هدف من �أهداف جلنة التعريف بالإ�سالم،
وهو تق���دمي الرعاي���ة الثقافي���ة وال�شرعية
للجالي���ات الإ�سالمي���ة املقيمة عل���ى �أر�ض
الكوي���ت ،وفق منهج و�سطي معتدل ،م�شريا
�إىل �أن املحا�ض���رة تطرق���ت �إىل عدة �أ�شياء
مهم���ة ،منه���ا االعت�صام بكت���اب اهلل و�سنة

ر�سول���ه [ ،ففيهم���ا النج���اة ،والبع���د عن
ال�ض�ل�ال ،والتم�س���ك ب�شريع���ة الإ�س�ل�ام،
ومبادئه ال�سمح���ة ،واتباعها يف كل �أمورنا،
وحرم���ة الفرقة واالختالف ب�ي�ن امل�سلمني،
خمتتم���ا بوج���وب ذك���ر نعم اهلل ع���ز وجل
عليه���ا ،و�شكرها من خ�ل�ال طاعته وطاعة
الر�سول [.

و�أ�ض���اف النبه���ان� :إن ه���ذه املحا�ضرة �ضمن
�سل�سل���ة من املحا�ضرات الت���ي تقوم بها الدار
للجالي���ة البنغالية املقيمة يف الكويت ،وتهدف
�إىل ب���ث روح التع���اون ب�ي�ن �أبن���اء اجلالي���ة،
والرتغي���ب يف حما�سن الأخ�ل�اق الإ�سالمية،
كالت���واد والرتاحم والتكاف���ل ،م�صداقا لقوله
���ن َكالبُنْ َيان ي َُ�ش��� ُّد بَ ْع ُ�ض ُه
[“ :املُ�ؤْمِ ��� ُن لل ْ ُم�ؤْمِ ِ
بَ ْع ً�ضا» و�ش َّب َك بَينْ َ � َأ�صا ِبعِ هِ ”.

التعريف باإلسالم شاركت فعاليات الدورة الـ  14للمعرض الوظيفي
�أعلن مدير املوارد بلجنة التعريف بالإ�سالم حمود الإبراهيم عن
م�شاركة اللجنة يف فعاليات املعر�ض الوظيفي الذي �أقيم بجامعة
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا يف دورته الرابعة ع�شرة لهذا العام،
الفت���ا �إىل �أن امل�شارك���ة تهدف �إىل �إتاح���ة الفر�ص الوظيفية يف
خمتل���ف املجاالت الإدارية ،ودعم املواه���ب والطاقات ال�شبابية
خلدمة الإ�س�ل�ام وامل�سلمني ،عالوة على تر�سيخ ف�ضيلة التطوع
لدى ال�شباب والن�شء.

وقال الإبراهيم يف ت�صريح �صحايف له� :إن اللجنة بف�ضل اهلل جل
وعال ثم بف�ضل الطاقات الب�شرية املخل�صة واملميزة حتولت من
ف���رع �صغري �إىل  21فرعا ومكتب���ا يف �شتى حمافظات الكويت،
تُع ِّرف كل من يف���د الكويت بالدين الإ�سالمي ومنهجه الو�سطي
املعتدل ،حتى �أ�صبحت عالمة بارزة يف جبني الكويت.
من جانبه قال ممثل جلنة التعريف بالإ�سالم وم�شرف العالقات
العامة باللجنة عب���داهلل ال�سعيدي� :إن ا�ستثمار املوارد الب�شرية
وتوظي���ف الطاقات هو م���ن �أف�ضل �أنواع اال�ستثمار ،وذلك لكون
الإن�س���ان عماد النه�ض���ة و�أ�سا�س التقدم والرق���ي ،ويعك�س هذا
االهتمام م�شاركة اللجنة يف هذه الفعالية التي تو�ضح بجالء �إتاحة
الفر�ص الوظيفية يف �شتى املجاالت �أمام ال�شباب الواعد.
و�أك���د ال�سعي���دي �أن اللجن���ة حتر�ص دائما عل���ى تطوير قدرات
موظفيه���ا ومواكبتهم للو�سائل احلديث���ة يف �شتى التخ�ص�صات،
معت�ب�رة املوظف هو �أ�سا�س التنمية ،وجناح العمل ،ومن ثم ف�إننا
نحر����ص عل���ى �شحذ همم الطاق���ات ال�شبابي���ة وحتفيزها على
الأداء الوظيفي الأمثل.
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تقــريـ ـ ــر

متابعة وت�صوير� :سمر �أبو�شكر
ويف ه���ذا ال�سياق حتدث رئي�س حملة اخلري من بالد اخلري
الكوي���ت الأ�ست���اذ جم���ال ال�ضي���ف ،وع�ض���و هيئ���ة الإغاثة
الإن�ساني���ة الدولية والتي مقرها النم�س���ا وبريوت ،وجمعية
الب�شائ���ر اخلريي���ة يف لبن���ان ،والتابع له���ا م�ست�شفى ال24
اجلراحي ،والذي رافقناه يف رحلة الإغاثة �إىل عر�سال.

مأساة العصر اإلنسانية الكبرى

الالجئون السوريون بين المطرقة
والسندان في «عرسال»

�إن الكارث���ة �أ�صبحت �شاملة بعد تدفق الآالف من ال�سوريني
�إىل منطقة عر�سال ،حيث يبلغ عدد �سكانها � 35ألف ن�سمة
و�أعداد الالجئني ح�س���ب الإح�صائية الأخرية بلغ � 75ألف،
وم���ا يعاظم امل�أ�ساة ال�سورية ه���و �أن �أكثــــــر من  % 52من
الالجئني هم من الأطفال والن�ساء.

• ال�ضيف ملتحفا العلم الكويتي وجمموعة من الالجئني يف عر�سال

كام���ي���را جمل�������ة الب�ش�������رى تر�ص�������د �أو�ض�������اع الالجئ���ي���ن يف
"عر�س�������ال" خالل رحلة الإغاثة مل�������دة � 6أيام هناك ،ولعل
ال�صورة تتحدث عما يعانيه الالجئون هناك!!!!!
تتعاظم يوما بعد يوم م�أ�س�������اة الالجئني ال�سوريني ،حيث
تبحث مئات الآالف من العوائل ال�س�������ورية عن ملج�أ �آمن
يف �إحدى دول اجلوار� ،إ�ضافة �إىل النزوح اجلماعي ملناطق
كاملة ب�سبب ما حلقها من تدمري.
فهناك م�ش�������كلة لوج�س�������تية تتعل�������ق ب�ض�������عف الإمكانات
املادية لت�أمني امل�ستلزمات الأولية الإن�سانية لالجئني يف
عر�سال.

و�أ�ض���اف �أنه مت �إجن���از حملة الإغاثة وهلل احلمد يف منطقة
عر�سال على احلدود اللبنانية ال�سورية ،ومت توزيع احل�ص�ص
الغذائية والتمر واخلبز والبطانيات واملالب�س ال�شتوية جلميع
الفئ���ات العمري���ة ،وامل���اء ال�صالح لل�شرب لأح���د املخيمات،
واملازوت ،ومت دفع �أجرة �شهر كامل لأحد املخيمات يف مكان
ي�سم���ي "امل�سب���ح" ومت تق���دمي الدعم املادي لبع����ض الأ�سر،
بالإ�ضافة �إىل دعم م�شفى الـ  24يف طرابل�س بخم�سة �آالف
دوالر ،كما مت تقدمي  20000دوالر كدعم طبي وغذائي.
ويكم���ل :لقد قدمنا م���ا ن�ستطيع تقدميه حت���ى الإ�سعافات
الأولي���ة لبع����ض املر�ضى ،حي���ث قامت املرا�سل���ة ال�صحفية
امل�شارك���ة يف احلمل���ة الأ�ست���اذة �سم���ر �إ�ضاف���ة لعمله���ا يف
الت�صوير ب�إ�سعاف طفلة م�صابة بحروق.
و�أ�ضاف :نحن بع���ون اهلل �سنظل م�ستمرين يف تقدمي العون
لإخوانن���ا ال�سوري�ي�ن حت���ى تنتهي حمنته���م ،وح�سب تو�صية
�سم���و الأم�ي�ر �صباح الأحم���د اجلابر ال�صب���اح ،حفظه اهلل
ورعاه� ،سنوا�صل تلبي���ة احتياجات �إخواننا الالجئني هناك،
فهم ب�أ�شد احلاجة ملد يد العون لهم.
لذا ومن منربنا هذا نوجه النداء� :أغيثوا الن�ساء والأطفال،
واحموا م�ستقبلهم من ال�ضياع.

الطفل الذي رفض أخذ أي
طعام من الحملة سوى
الحليب والحفاضات ألخيه
ذو السبعة أشهر
• �شكرا لكم لأنكم �أدف�أمتونا وك�سومتونا

• احلزن والفقر �أذهب االبت�سامة من على وجوه الأطفال

• م�ساعدة �أهايل املخيم يف عمل حفرة لل�صرف ال�صحي

12
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العامل الإ�سالمي

الواليات المتحدة :ميتشيغان تستضيف
حملة اللوحات الدعوية اإلسالمية

أستراليا:
غير المسلمات يشاركن
في فعاليات يوم الحجاب
العالمي

و�أ�ش���ارت اجلهة املنظم���ة �إىل �أن الأمر �سيتعدى اللوح���ات الإعالنية ،لي�شمل
اجلرائد والن�شرات الإخبارية ،والإعالنات التلفزيونية والإذاعية لن�شر ر�سالة
الإ�س�ل�ام ،وذل���ك من خ�ل�ال التعرف على الإ�س�ل�ام وامل�سلمني ،حت���ى �إنه من
املتوقع �أن يطوف  275قطا ًرا و 105حافلة خمتلف املناطق حاملة للإعالنات
"ما الإ�سالم؟" و" َمن امل�سلمون؟».

روسيا % 25 :من الروس
ً
وفقا
يفضلون األطعمة المذبوحة
للشريعة اإلسالمية
وف ًق���ا للإح�ص���اءات و�أق���وال املحلل�ي�ن الرو�س تب�َّينأنَّ �أن  % 25من �سكان
"رو�سي���ا" – وهم امل�سلم���ون الرو�س – يُقبلون عل���ى املنتجات احلالل عن
غريه���م من �سكان "رو�سيا" من اليه���ود والأرثوذوك�س ،وغريهم من باقي
�سكان "رو�سيا».
و�صرح "�سريجي �شابيف" – رئي�س الرابطة الأوروبية والآ�سيوية للدواجن
يف "مو�سكو" – �أن �سبب الإقبال على املنتجات احلالل �أنها متتاز بدرجة
عالية من النظافة والدقة العالية يف املراقبة من ال�شركات التي تعمل بها،
و�أنها منتجات �صديقة للبيئة ،لعدم ا�ستخدام املواد الكيماوية �أو �أي �شيء
ي�ضر البيئة.

الفلبي��ن :المس��لمون يطالب��ون بقانون
لحماية حق المرأة في ارتداء الحجاب
ق���ام عدد م���ن امل�شرعني امل�سلمني يف الفلبني مبطالب���ة ال�سلطات ب�سن قانون
حلماية حق املر�أة الفلبينية امل�سلمة يف ارتداء احلجاب وذلك حتى ال تتعر�ض
املنتقبات لأي انتهاكات عن�صرية.
وقالت"�سيت���ي دجالية حامتان" ممثلة مدينة ميندناو يف الربملان "�سنحاول �أن
نقنع الأع�ضاء غري امل�سلمني �أن يدعموا مقرتحنا».
وطبق���ا حلامتان ف�إن القانون املزمع �سنه �سينظ���م حماية مت�ساوية للفلبينيني
�ضد �أي انتقا�ص من احلقوق من جانب الأفراد �أو امل�ؤ�س�سات واملنظمات .
جدي���ر بالذكر �أن منطقة ميندن���او بالفلبني يقطن بها حوايل  5مليون فلبيني
م�سلم ,وهي مدينة غنية برثواتها املعدنية.

�أعلنت جمعية "حتقيق ال�سالم" الأمريكية – التي تدعمها اجلمعية الإ�سالمية
ب�أم�ي�ركا ال�شمالي���ة – ع���ن حملة جديدة بوالي���ة "مي�شيغان" تق���وم على ن�شر
لوح���ات �إعالنية تقدم ر�سالة الإ�سالم احلقيقي ،وتدعم التعاي�ش واحلوار بني
�أتباع الأديان الأخرى.

�شهدت مدين���ة «�سيدين» الأ�سرتالية احتفاالً
ريا بي���وم احلجاب العاملي ،الذي ينعقد يف
كب ً
الأول م���ن فرباي���ر كل عام؛ حي���ث �شارك يف
الفعاليات العديد من الن�ساء غري امل�سلمات،
وجربن ارتداء احلج���اب؛ لي�شعر َن مبا ت�شعر
به الن�ساء امل�سلمات �أثن���اء ارتدائه ،وللتعرف
عل���ى الإ�س�ل�ام و�أح���كام احلج���اب وحكم���ة
ت�شريعه.
وي�أت���ي هذا يف ظ���ل امل�سريات الت���ي تنظمها
ماليني الن�ساء حول العامل يف نحو  116دولة
لدع���م احلج���اب والتعريف به ،وذل���ك للعام
الث���اين عل���ى التوايل بع���د �أن دع���ت "نظمة
خ���ان" – �إح���دى امل�سلم���ات بـ"نيوي���ورك" –
الن�ساء للتعرف عل���ى احلجاب وارتدائه مثل
امل�سلمات.
وق���د �أثنى العديد من املراقبني على فعاليات
ذلك اليوم يف "�أ�سرتاليا" ،التي تدعم التعاون
والألفة بني امل�سلمني وغريهم.
وجدي���ر بالذكر �أن الإ�سالم و�صل "�أ�سرتاليا"
ح�س���ب املعلوم���ات احلديثة من���ذ  200عام،
وي�ش���كل امل�سلم���ون  % 1.7م���ن جمم���وع
ال�سكان.

كوسـوفـو:
تعييــــ��ن أول امـــ��رأة
محجبة ف��ي منصـب
مسؤول
مت تعي�ي�ن ال�سيدة «البينوت���ة دميي» – ع�ضو
ح���زب العدالة يف «كو�سوف���و» التي تر�شحت
لرئا�س���ة املحافظ���ة يف االنتخاب���ات املحلي���ة
الأخرية – يف من�صب مدير ال�ش�ؤون ال�صحية
باملحافظة.
وق���د وقع حزبها الدخ���ول يف ائتالف حزبي
مع حزب "الرابطة الدميوقراطية لكو�سوفو"
عل���ى م�ست���وى املحافظ���ة ،و�شم���ل التحالف
احلزب���ي � 3أح���زاب ،والت���ي �س���وف تق���ود
حمافظة اجليالن ملدة � ٤سنوات قادمة.
وح�ص���ل "ح���زب العدال���ة" يف "جيالن" على
من�صب مدير ال�ش�ؤون ال�صحية؛ حيث عربت
رئي�س���ة احلزب عن موافقة حزبها على تويل
ه���ذا املن�صب ،وق���رر احلزب تعي�ي�ن ال�سيدة
"دمي���ي" له���ذا املن�صب حل�صوله���ا على �أكرث
الأ�صوات من بني �أع�ضاء احلزب.
كم���ا �ص���رح رئي����س حمافظة "جي�ل�ان" ب�أنه
متن���ى تخ�صي�ص هذا املن�صب حلزب العدالة
وف ًقا لالتفاق ال�سيا�سي بني الأحزاب.

بريطانيا :برلماني يدعو إلى إلغاء بعض
آيات القرآن ووقف بناء المساجد

طرح ال�سيا�سي والربملاين الربيطاين اليميني جريارد باتن على امل�سلمني
ميثا ًق���ا للتوقيع عليه ،ين�ص على تعطيل العمل ببع�ض �آيات القر�آن ووقف
بناء امل�ساجد يف �أوروبا.
ون�ش���رت �صحيفة "ذي غاردي���ان" الربيطانية بع�ض مالمح امليثاق املقرتح
ال���ذي طرحه بات���ن ممثل لندن يف ح���زب اال�ستق�ل�ال الربيطاين وع�ضو
الربمل���ان ،كان �أبرزه���ا مراجعة بع����ض الن�صو�ص القر�آني���ة والدينية التي
تدعو �إىل اجلهاد.
كم���ا �أطل���ق بات���ن دعوت���ه ال�صريح���ة لوقف بن���اء املزيد م���ن امل�ساجد يف
بريطانيا و�أوروبا ,و�أتاحت ال�صحيفة الربيطانية لبع�ض الوجوه ال�سيا�سية
الإ�سالمية يف بريطانيا الرد على باتن ،حيث �أكدوا �أنه ذهب �إىل اجلانب
قبح���ا يف ممار�سة العم���ل ال�سيا�سي ،وهو يج�سد من���وذج اليمني
الأك�ث�ر ً
املتط���رف ،وحينما يتحدث ع���ن ق�ضايا تتعلق بالدي���ن والإميان يظهر يف
�صورة ال�شخ�ص اجلاهل.
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ح ـ ــوار العدد

حـــوار وت�صوير� :سمر �أبو�شكر

عنه �آالف من ال�ضحايا كل يوم ،ما بني
قتلى وم�صابني وم�شردين ،لدرجة �أن
هناك دوال عربي���ة مل تعد ت�ستقبلهم
ب�سبب ال�ضغوط املادية ال�صعبة التي
يتطلبه���ا عي�ش ه����ؤالء الالجئني عرب
�أرا�ضيه���م ،ويف الوق���ت نف�س���ه جند
�أن هن���اك دوال �أخ���رى �أجنبي���ة مث���ل
تركي���ا وال�سويد يعر�ضون م�ساعدتهم
للح���االت الإن�ساني���ة ال�صعب���ة منهم،
خا�ص���ة من امل�شردي���ن واملنكوبني من
ال�شعب ال�سوري ال�شقيق».
معاناة األطفال:

شعيب الهاجري..

الكويتي الذي مشي  22كم من أجل
الالجئين السوريين

قرر املواطن الكويتي �شعيب الهاجري
العي�ش بنف����س الطريقة التي يعي�شها
ال�شع���ب والالجئ���ون ال�سوري�ي�ن منذ
اندالع الث���ورة ال�سوري���ة وحتى الآن،
حيث حي���اة اجلوع والت�ش���رد ونق�ص
الغ���ذاء والدواء وحي���اة احلرمان من
امل�أكل وامللب�س وامل�شرب.

ه���ذا الفري���ق وال���ذي �أطل���ق حمل���ة
�إن�ساني���ة لل�شع���ب ال�س���وري بعن���وان
«�أخي يحتاجني».

قضـى
 12ساعة دون
طعام لتوصيل
معاناة الشعب
السوري

وملعاي�ش���ة ه���ذه احلال���ة الإن�ساني���ة
ال�صعب���ة ارت���دى �شعي���ب الهاج���ري
قمي�صا بالي���ا وم�ش���ى م�سافة 22كم
ح���ايف القدم�ي�ن ،وامتنع ع���ن تناول
الطع���ام وال�ش���راب مل���دة � 12ساعة،
ون�ص���ب خيمة يف قاع���ة فندق الراية
يف الكوي���ت ،وكان���ت خيم���ة بالي���ة
مجتمع معطاء:
�صممت من القما�ش و�أوراق ال�صحف
لينقل ال�ص���ورة امل�أ�ساوي���ة احلقيقية �س�ألناه يف البداي���ة عن �سبب ق�ضائه
التي يعي�شها ال�شعب ال�سوري ال�شقيق كل ه���ذا الوق���ت ال�صع���ب يف �أجواء
�ضم���ن اجله���ود التطوعي���ة لفري���ق متيزت بالربودة ال�شديدة ،خا�صة يف
«�شب���اب اخل�ي�ر» ،وهو �أح���د �أع�ضاء هذه الأي���ام والتي �شهدت تدين كبري
16
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يف درج���ات احلرارة داخ���ل الكويت،
وف���وق ذل���ك اعتم���اده عل���ى مالب�س
رث���ة وغ�ي�ر جمدية م���ن �أج���ل تدفئة
ج�س���ده ،ف�أج���اب �شعي���ب الهاجري:
«نح���ن جمتمع معطاء ون���داء ح�ضرة
�صاح���ب ال�سمو �أمري الب�ل�اد لإغاثة
ال�شعب ال�سوري هزت م�شاعري وكل
م�شاعر ال�شع���ب الكويتي وجميع من
يعي�ش فوق هذه الأر�ض الطيبة ،وكان
م���ن نتيجة ذل���ك �أن قدم���ت الكويت
ملياري دوالر من �أجل �إغاثة �أ�شقائنا
ال�سوري�ي�ن ،ويف املقابل بد�أ الكثريون
يبحث���ون عن طرق خمتلف���ة من �أجل
تقدمي ي���د امل�ساعدة ،وكانت طريقتي
�أنا خمتلفة ،حيث وج���دت �أن �أف�ضل
طريق���ة مل�ساعدة �أ�شقائن���ا يف �سوريا
هي �أن �أو�صل معاناتهم للعامل كله ،من
خالل معاي�شة نف�س الأجواء ال�صعبة
التي يعي�شون فيها ،حيث حياة اجلوع
واملر�ض والق�صف املتكرر والذي ينتج

ووا�ص���ل املواط���ن الكويت���ي �شعي���ب
الهاج���ري حديثه بالقول�« :إن ما �أراه
و�أ�سمعه كل يوم ع���ن معاناة الأطفال
والن�س���اء هي �صورة متكررة ،بل تزيد
ب�شاعة وم�أ�ساوية يوما بعد يوم ،ولذلك
كان الب���د م���ن عك�س �ص���ورة �صادقة
ع���ن هذه املعاناة ،وغريها من ال�صور
القا�سي���ة وامل�ؤملة التي نقر�أها كل يوم
يف ال�صح���ف ،ون�شاهدها يوميا عرب
�شا�شات املحطات الف�ضائية ،و�أعتقد
�أنني ا�ستطعت �أن �أو�صل وجهة نظري
ولو بج���زء ب�سي���ط �إىل املحيطني بي
م���ن �أبناء بل���دي الكوي���ت ،ولأ�شقائنا
يف دول جمل����س التع���اون اخلليج���ي،
و�أمتنى �أن تكون وجهة نظري و�صلت

�إىل الع���امل كله .فه���ل يعقل �أن نرتك
هذا ال�شعب يرزح حت���ت وط�أة القتل
واملر�ض والربد يف الوقت الذي نتنعم
نحن فيه بارتداء �أفخر الثياب ونتناول
في���ه �أطيب الطعام ،ومن حولنا �شعب
�شقي���ق يقتل وي�ش���رد ويجوع كل يوم؟
فم���ن خالل ه���ذه ال�ص���ورة علينا �أن
نت�ص���ور كيف يكون ح���ال من هم بال
م�سكن وبال طعام».

إعالمي
كويتي قدم
صورة معبرة
عن مأساة
الشعب
السوري،
عاش حياتهم
بثياب خفيفة
ورثة في
أجواء شديدة
البرودة

جهود تطوعية:
واختت���م املواط���ن �شعي���ب الهاج���ري
ت�صريح���ه بالقول �»:إن جهود ال�شباب
التطوعي���ة لفريق �شب���اب اخلري و�أنا
واح���د منهم الذين و�صل عددهم �إىل
( 30متطوع���ا) �ست�ستمر ولن نتوانى
عن تقدمي امل�ساعدة لهذه الأ�سر التي
تعاين من الفقر واجلوع ،فنحن كفريق
تطوع���ي �سنقوم كذل���ك برحلة �إغاثة
�إىل الأردن ،وه���ي الثانية بعد تركيا،
و�سنقدم م���ن خاللها امل�ساعدات من
طع���ام وك�س���اء و�أموال ت�ب�رع بها �أهل
اخلري من الكوي���ت �إىل �أ�شقائهم من
�أبناء ال�شع���ب ال�سوري� ،إ�ضافة لذلك
�س�أق���دم بع�ض الإر�ش���ادات والربامج
التوعوية والتعليمي���ة والنف�سية كوين
متخ�ص�ص���ا يف الإر�ش���اد النف�س���ي،
و�سيك���ون هن���اك حملة �إغاثي���ة ثالثة
بعد عودتنا من الأردن ،حيث �سنتوجه
�إىل منطق���ة الريم���وك املحا�ص���رة
ونقدم فيها ما ن�ستطيع تقدميه ،ولن
نتوقف ع���ن م�ساعدة �أهلنا ال�سوريني
هن���اك ..ث���م ي���ردف قائ�ل�ا� :أطلقتم
عل���ي لق���ب «غان���دي الكوي���ت» ،و�أنا
�أق���ول ليتن���ي وجميع ال�شب���اب ن�صل
�إىل ماحقق���ه الزعيم الهندي غاندي
بت�صميم���ه وعزميت���ه التي �أع���اد بها
احلق لأ�صحابه».
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ر�سائل دعوية

لق���د �أنع���م اهلل �سبحانه وتعاىل
عل���ى امل�سلم�ي�ن بالعدي���د م���ن
الف�ضائ���ل والنع���م ،وربطن���ا
مبرجعي���ة عظيمة �ستظل منهلاً
نغرتف من���ه قيمنا ومبادئنا �إىل
يوم الدي���ن ،فالأخ���وة ال�صادقة
لي�س لها وجود �إال يف اال�سالم.
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وقد علمتن���ي الدعوة �أن الأخوة
لي�ست جم���رد عالقة �شخ�صية،
ولكنه���ا رابط���ة �صلب���ة قائم���ة
على �أ�سا�س م���ن التقوى وح�سن
اخلل���ق ،وهي دلي���ل وا�ضح على
تالحم لبن���ات املجتم���ع ووحدة
�صفوفه.
ولعل مفهوم الت�آخي يف اال�سالم
ي�شم���ل امل�سلم�ي�ن وغريه���م،
فالباح���ث يف �سل���وك الر�س���ول
�صل���ى اهلل علي���ه و�سلم يكت�شف
�أن���ه مل يكن يخ�ص امل�سلمني من
دون غريه���م بالت�آخ���ي ،بل كان
ينظ���ر �إىل الإن�س���ان �أينم���ا كان
وحيثما كان م���ن منظور الأخوة
الإن�سانية ،وتلك هي الر�ؤية التي
�أم���ره اهلل تع���اىل �أن يتعامل بها
مع النا�س �أجمعني.
فلق���د وق���ف النب���ي امل�صطف���ى
جلن���ازة م���رت علي���ه ،فق���ال له
بع�ضه���م� :إنها جن���ازة يهودي يا
ر�سول اهلل ،فق���ال عليه ال�صالة
نف�س���ا؟”،
وال�س�ل�ام�“ :ألي�س���ت ً
كذل���ك �أعطى عه���دًا لليهود كي
يعي�شوا م���ع امل�سلمني يف املدينة
�س���واء ب�سواء؛ ما مل يغ���دروا �أو
يخونوا.
والإ�س�ل�ام دع���ا �إىل رعايـــــــــ���ة

الإخ���اء الإ�سالم���ي ،و�إ�شاع���ة
مع���اين الألف���ة واملحب���ة ،حت���ى
ي�سلم �أف���راد املجتمع من عوامل
التفكك و�أ�سباب التمزق ،فتقوى
�شوكتهم ،وي�صبح���وا يدا واحدة
ولق���د تعامل كل م���ن عثمان بن
على �أعدائه���م ،فامل�ؤمن �ضعيف
عف���ان وعل���ي ب���ن �أب���ي طال���ب
بنف�س���ه ،قوي ب�إخوانه؛ م�صداقا
لقول اهلل عزوج���ل يف كتابـــــــه- :ر�ض���ي اهلل عنهم���ا -م���ع غري
هلل جمِ يعا امل�سلم�ي�ن الذي���ن عا�ش���وا يف
اعتَ�ص ُموا ْ ب َ
} َو ْ
ِحب���لِ ا ِ َ ً
إ�سالمي���ة
ل
ا
الدول���ة
رح���اب
َوالَ تَ َف َّر ُقواْ{.
جمال ال�شطي
إن�ساين
ل
ا
آخي
�
الت
أ�صلها
�
معاملة
املدير العام للجنة التعريف بالإ�سالم
ونه���ى النا����س ع���ن جمل���ة م���ن
والرتاحم الدين���ي ،حيث �أنفقوا
الأخ�ل�اق الذميم���ة ،والت���ي من
عل���ى كبار ال�س���ن منهم من بيت علمتني الدعــوة ()24
�ش�أنه���ا �أن تعك���ر �صف���و الوحدة
م���ال امل�سلمني ،وقل���دوا بع�ضهم
الإ�سالم ّي���ة وت���زرع ال�شحن���اء
الوظائ���ف الرفيع���ة يف الدول���ة
والبغ�ض���اء يف نفو����س �أهله���ا،
الإ�سالمية النا�شئة.
وتثري احل�س���د والتدابر ،والغ�ش
لق���د حر�ص الر�س���ول اهلل �صلى
واخلداع.
�إن الأخ���وة احلق���ة ال تنب���ت يف اهلل علي���ه و�سل���م كل احلر����ص
البيئة غري ال�صحية ،حيث ي�شيع عل���ى تقوي���ة درج���ة الت�آخي بني
اجلهل ،واجلنب والبخل ،والطمع �صحابته الكرام ،وقطع كل �سبل
واجل�ش���ع ،ول���وال �أن �صحاب���ة اخل�ل�اف والفرقة ،حتى مل تكن
الر�س���ول جبل���وا عل���ى �شمائ���ل ه���ذه الأخ���وة جم���رد �شع���ارات
نقيـ���ة ،ونفو�س عالي���ة ،ومتتعوا ترفع وال بالغة �أقوال ترتدد ،بل
بفق���ه عمي���ق ،وب�ص���ر دقي���ق ،حقيقة واقعية ،كما هو �شائع من
وب�صرية �شفافة ،ما �سجلت لهم �أحداث ق�صة م�ؤاخاة النبي �صلى
الدنيا ه���ذا الت�آخ���ي الوثيق يف اهلل عليه و�سلم بني عبدالرحمن
اهلل ع ّز وج ّل.
ب���ن ع���وف و�سع���د ب���ن الربي���ع
فال�صحاب���ة ر�ض���وان اهلل عليهم ر�ض���وان اهلل عليهما ،حيث �أتى
التزموا منهج النبي و�ساروا على �سعد وقال يا عبدالرحمن� ،أنت
دربه من بع���ده ..فاخلليفة عمر �أخ���ي يف الإ�سالم ..هذه �أموايل حرص الرسول [
بن اخلط���اب -ر�ضي اهلل عنه -لك الن�صف ويل الن�صف ،وهذه
على توثيق روابط
كت���ب عه���دًا للن�ص���ارى يف بيت ب�ساتين���ي ل���ك الن�ص���ف ويل
املقد�س� ،أقر لهم فيه بحقهم يف الن�صف ،وه����ؤالء ن�سائي فانظر األخوة بين الصحابة
ت�أدية �صلواته���م ودق نواقي�سهم من ت�ش���اء منهن �أطلقها ثم تعتد وقطع سبل الخالف
والفرقة
وعدم ه���دم كنائ�سه���م ،مقتد ًيا وتتزوج بها.
يف ذل���ك بالر�س���ول �صل���ى اهلل
علي���ه و�سل���م وب�سنت���ه احل�سنة،
عندم���ا �أعطى لليهود يف املدينة
ولن�صارى جنران عهدًا م�شاب ًها.

كونوا
عباد اهلل
إخوا ًنا

( )132ــ مار�س  2014ــ ربيع �أخر

1435

19

ملف العدد
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دة يف قنوا

ت اليوتيوب
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ر�آن الكرمي
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ج فيل
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غات).
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ة والإ�سالم
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�
أ
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���ي���ر
كا
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يقة،
وق���ع
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ج
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د
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ل�صيام
– زكاة الفط
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ر
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ثانيا :الد
ع
م
ا
ل
ف
ن
ي
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•
�إجناز عدد
صيانة الدور

2
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ن
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ة
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ن
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ج
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بد�أ ا
لعمل التقني بج
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لن
ج
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خلريية عن
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مفاهيم دعوية

الغ�ض���ب غري���زة �إن�ساني���ة ،فهو
تغ�ّي�رّ يح�ص���ل عن���د ف���وران دم
القل���ب ليح�ص���ل عن���ه الت�شفي
وطل���ب االنتق���ام ،فالإن�س���ان
يغ�ض���ب عندما ي�ستث���ار� ،إال �أن
املالحظ يف هذا الزمان انت�شار
�سرعة الغ�ضب بني النا�س ولأتفه
الأ�سب���اب ،فتق���وم اخل�صومات،
وتندلع امل�ضاربات ،بل قد ي�صل
د .وليد خالد الربيع الأمر �إىل ارتكاب �أب�شع اجلرائم
�أ�ستاذ ال�شريعة  -جامعة الكويت ب�سب���ب �س���ورة الغ�ض���ب وح���دة
الطبع.

الجواب
الرقيق يسكت
الغضب

الصبر عند
الغضب والحلم
على الجاهل
والصفح والعفو
من الصفات
شرعا
المحمودة
ً
24
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ورمبا حمل �صاحب���ه على �إيذاء
غ�ي�ره �أو نف�سه -كم���ا بني ذلك
العلماء -بانطالق ل�سانه بال�شتم
والفح����ش ال���ذي ي�ستح���ي منه
العاقل ،ويندم قائله عند �سكون
الغ�ض���ب ،ويظه���ر �أث���ر الغ�ضب
�أي�ض���ا يف الفع���ل بال�ض���رب �أو
القت���ل ،و�إن ف���ات ذل���ك به���رب
املغ�ضوب عليه رج���ع �إىل نف�سه
فيم���زق ثوبه ويلطم خده ،ورمبا
�سق���ط �صريع���ا ،ورمب���ا �أغم���ي
عليه ،ورمبا ك�سر الآنية ،و�ضرب
من لي�س له يف ذلك جرمية.
وال�ش���رع املطه���ر يحثن���ا عل���ى
احلل���م و�ضب���ط النف����س ،وعدم
اال�سرت�س���ال م���ع الغ�ضب و�آثاره
اخلطرية ،لئال يقع الإن�سان فيما
ال حتمد عقب���اه ،ويندم حيث ال
ينف���ع الندم ،كما ق���ال عطاء بن
�أبي رباح« :ما �أبكى العلما َء بكاء
�آخرِ العمرِ م���ن غ�ضبة يغ�ضبُها
�أح ُدهُ���م ،فتهدِ ُم عم��� َل خم�سني
�سن���ة� ،أو �ستني �سن���ة� ،أو �سبعني
ورب غ�ضب���ة قد �أقحمت
�سن���ةَّ ،
�صاحبها مقح ًما ما ا�ستقاله».
فم���ن الن�صو����ص ال�شرعية التي
حتثن���ا على ال�صفح والعفو قوله
تع���اىل يف ذك���ر �صف���ات عبــ���اد

الرحمــــ���ن املحمــــــ���ودةَ }:و�إِ َذا
َخ َ
اط َب ُهــــ��� ُم الجْ َ ِ
اهلُـــ���و َن َقالُ���وا
َ�سلاَ ًم���ا{ ،قال الط�ب�ريَ ) :و�إِ َذا
َخ َ
اط َب ُه��� ُم الجْ َ اهلُ���و َن بِ���ا ِ
هلل بمِ َ ا
َ
يَ ْك َرهُونَ��� ُه مِ َن الْ َق��� ْول� ,أ َجابُو ُه ْم
ِبالمْ َ ْع��� ُر ِ
ال�سدَاد
وف مِ َن الْ َق��� ْولَ ,و َّ
مِ َن الخْ ِ َطاب( ،ونقل عن احل�سن
«حل َ َماء اَل
الب�ص���ري �أن���ه َق���الُ :
َ
يَ ْج َهلُونََ ,و�إِ ْن ُجهِ َل َعلَيْهِ ْم َحل ُموا
َولمَ ْ يُ َ�س ِّف ُهوا».
وق���د �ض���رب النب���ي [ �أروع
الأمثلة يف احللم وال�صفح وعدم
مقابلة الإ�ساءة مبثلها ،فعن �أن�س
ر�ض���ي اهلل عنه -ق���ال) :كنت�أم�شي مع ر�سول اهلل [ وعليه
رداء جن���راين غلي���ظ احلا�شية،
ف�أدرك���ه �أعراب���ي فجب���ذه ـ �أي:
جذب���ه بردائ���ه جب���ذة �شديدة،
نظرت �إىل �صفح���ة عنق ر�سول
اهلل [ ،وق���د �أثرت بها حا�شية
الرداء من �شدة جبذته  ،ثم قال:
ي���ا حمم���د ُم ْر يل م���ن مال اهلل
الذي عندك ،فالتفت �إليه ر�سول
اهلل [ ف�ضح���ك ث���م �أم���ر له
بعطاء( «متفق عليه».
قال اب���ن حج���ر« :ويف احلديث
بي���ان حلم���ه [ و�ص�ب�ره عل���ى
الأذى يف النف����س وامل���ال،
والتج���اوز على جف���اء من يريد
ت�ألفه على الإ�سالم ،وليت�أ�سى به
الوالة بعده يف خلقه اجلميل من
ال�صفح والإغ�ضاء والدفع بالتي
هي �أح�سن».

[ يبت�س���م ،فق���ال ر�س���ول اهلل
[�« :أن���ا وهو كنا �إىل غري هذا
من���ك �أح���وج ي���ا عم���ر :ت�أمرين
بح�سن الق�ض���اء ،وت�أمره بح�سن
التقا�ض���ي» ،ثم ق���ال« :لقد بقى
م���ن �أجله ث�ل�اث» �-أي :مل يحن
وقت الدين ،-و�أمر عمر يق�ضيه
مال���ه ويزيده ع�شري���ن �صاعا ملا
روع���ه ،ف���كان �سب���ب �إ�سالم���ه،
وذل���ك �أن زي���دا كان يق���ول) :ما
بقي من عالمات النبوة �شيء �إال
وق���د عرفتها يف وجه حممد �إال
اثنتني مل �أخربهما :ي�سبق حلمه
جهله ،وال تزيده �شدة اجلهل �إال
حلم���ا ،ف�أخربته به���ذا فوجدته
كم���ا و�ص���ف( «�أخرج���ه احلاكم
وابن حبان»
ويب�ي�ن النب���ي الك���رمي �أن احللم
وال�صف���ح والعفو م���ن ال�صفات
املحمودة �شرعا ،فعن �أبي هريرة
قال :قال ر�سول اهلل [) :لي�س
ال�شديد بال�صرعة �إمنا ال�شديد
الذي ميلك نف�سه عند الغ�ضب(
«متفق عليه».
ق���ال الن���ووي« :تعتق���دون �أن
ال�صرعة املمدوح القوي الفا�ضل
ه���و الق���وي ال���ذي ال ي�صرع���ه
الرج���ال ،ب���ل ي�صرعه���م ،ولي�س
ه���و كذل���ك �شرعا ،ب���ل هو من
ميلك نف�سه عند الغ�ضب ،فهذا
ه���و الفا�ضل املم���دوح الذي قل
م���ن يقدر عل���ى التخل���ق بخلقه
وم�شاركت���ه يف ف�ضيلته بخالف
الأول ،وفي���ه كظ���م الغي���ظ،
و�إم�س���اك النف�س عن���د الغ�ضب
ع���ن االنت�ص���ار واملخا�صم���ة
واملنازعة».

وج���اء زي���د ب���ن �سعن���ة احل�ب�ر
اليهودي قبل �إ�سالمه �إىل النبي
[ يتقا�ض���اه َديْن���اً عليه ،فجبذ
ثوبه عن منكب���ه ،و�أخذ مبجامع
ثيابه ،و�أغلظ ل���ه ،ثم قال� :إنكم ولهذا تك���ررت الو�صية منه [
يا بنى عبداملطلب مطل ،فانتهره بعدم الغ�ضب ،فع���ن �أبي هريرة
عمر و�شدد له يف القول ،والنبي ر�ض���ي اهلل عن���ه �أن رج�ل�ا قال

للنب���ي [� :أو�صن���ي ،ق���ال) :ال
تغ�ض���ب( فردد م���رارا قال) :ال
تغ�ضب( «�أخرجه البخاري».
قال ابن حج���ر« :قال اخلطابي
معن���ى قوله) :ال تغ�ضب( اجتنب
�أ�سباب الغ�ض���ب وال تتعر�ض ملا
يجلب���ه ،و�أما نف����س الغ�ضب فال
يت�أتى النهي عنه لأنه �أمر طبيعي
ال يزول من اجلبلة.
وقي���ل :معن���اه ال تغ�ض���ب لأن
�أعظ���م م���ا ين�ش����أ ع���ن الغ�ضب
«الك�ب�ر» لكونه يقع عند خمالفة
�أم���ر يريده فيحمل���ه الكرب على
الغ�ض���ب ،فال���ذي يتوا�ضع حتى
تذهب عن���ه عزة النف����س ي�سلم
من �شر الغ�ضب .وقيل :معناه ال
تفعل ما ي�أمرك به الغ�ضب.
وق���ال ابن الت�ي�ن« :جمع [ يف
قول���ه) :ال تغ�ضب( خ�ي�ر الدنيا
والآخ���رة ،لأن الغ�ضب ي�ؤول �إىل
التقاطع ومن���ع الرفق ،ورمبا �آل
�إىل �أن ي����ؤذي املغ�ض���وب علي���ه
فينتق�ص ذلك من الدين.
ويحتمل �أن يكون من باب التنبيه
بالأعلى على الأدنى ،لأن �أعدى
عدو لل�شخ�ص �شيطانه ونف�سه،
والغ�ضب �إمنا ين�ش�أ عنهما ،فمن
جاهدهما حت���ى يغلبهما مع ما
يف ذل���ك من �ش���دة املعاجلة كان
لقه���ر نف�سه عن ال�شه���وة �أي�ضا
�أقوى».
وال�ش���ك �أن عاقبة احللم والعفو
حميدة ،وم�آلها �إىل خري كما قال
تعاىلَ } :و اَل تَ ْ�ستَوِ ي الحْ َ َ�سنَ ُة َو اَل
هي �أَ ْح َ�س ُن
َّ
ال�س ِّيئَ��� ُة ا ْد َف ْع با َّلت���ي َ
َف����إ َذا ا َّل���ذِ ي بَيْنَ َك َوبَيْنَ��� ُه َعدَا َوةٌ
ك�أَ َّن ُه َو ٌّ
يل َحميـ ٌم{ ،قال الطربي:
«يَ ُقول تَ َع���الىَ ذِ ْكره لنَ ِب ِّيهِ محُ َ َّمد
[ :ا ْد َف��� ْع يَ���ا محُ َ َّم���د ب ِِحلْمِ ك

َج ْه��� َل َم ْن َجه َل َعلَيْ���كَ ,وب َع ْفوِ ك
َع َّم��� ْن � َأ�سا َء �إِلَيْك �إِ َ�سا َءة المْ �سيء,
ْب�رْ ك َعليْه ْم َم ْك ُروهَ َما تجَ ِ د
ب�ص� ِ
َو َ
منْ ُه ْمَ ,ويَل ْ َقاك مِ ْن قِ َبله ْم» .ونقل
َعن ابْن َع َّبا�س �أنه َقا َل�) :أَ َم َر اهلل
ْبِرْ عنْد الْ َغ َ
�ضب،
املُ�ؤْمِ ن َ
ِال�ص� ِ
ني ب َّ
َوالحْ لْ���م َوالْ َع ْف���و عنْ���د ْال َإ�سا َءة,
َف�إِ َذا َف َعلوا َذل َ
�ص َم ُه ْم اهلل مِ َن
ِك َع َ
َّ
ال�شيْ َط���انَ ,و َخ َ
�ض َع لَ ُه ْم َع ُد ّو ُه ْم،
َك�أَ َّن ُه َوليِ ّ َحمِ يم(.
وقال عمـــر بن عبـــــــدالعزيــــز:
)ق���د �أفلـــ��� َح َم��� ْن ُع�صـــِ��� َم م���ن
الهوى ،وال َغ َ
�ضــــب ،والطمع(.
وق���ال احل�س���ن�) :أرب��� ٌع م���ن ُك َّن
فيه ع�صمه اهلل م���ن ال�شيطان،
وح َّرم���ه عل���ى الن���ارَ :م��� ْن ملك

نف�س���ه عن��� َد الرغب���ة ،والرهبة،
َ
َ
وال�شهوةِ ،والغ َ
�ضب(.

الإعـــــــــــــرا�ض ع���ن �سفاهـــــــة
اجلـــــاهلني:

وال�ص�ب�ر عند الغ�ض���ب ،واحللم
على اجلاه���ل يك�س���ب الإن�سان
�أعوانا و�أن�صارا كما قال علي بن يزيــد �سفاهة ف�أزي ــد حلما
كع ـ ــود زاده الإحـ ــراق طيبــا
�أب���ي طال���ب�) :إن �أول ما ع ّو�ض 
احلليم من حلمه �أن النا�س كلهم
وقال �أي�ضا:
�أعوانه على اجلاهل(.
�إذا نطق ال�سفي ــه فال جتبه
ب���ل �إن الإح�س���ان �إلي���ه يك�س���ره  فخي ــر من �إجابته ال�سكوت
ويخزي���ه كم���ا ق���ال اب���ن عبا�س ف�إن كلمته ف ّرجـت عنـه
و�إن خليته كمـدا ميـوت
لرج���ل �س ّب���ه) :ي���ا عكرم���ة هل 
للرج���ل حاج���ة فنق�ضيه���ا؟(،
فاهلل تعاىل امل�س����ؤول �أن يهدينا
فنك����س الرجل ر�أ�س���ه وا�ستحى
ّ
لأح�ســـــــــــــ���ن الأخ�ل�اق ،و�أقوم
مما ر�أى من حلمـــه عليــــه.
ال�صف���ات ،و�أن يع�صمن���ا م���ن
وم���ا �أح�س���ن ما قال���ه ال�شافعي �شرور �أنف�سنا و�سيئات �أعمالنا،
–رحم���ه اهلل -مبين���ا ف�ض���ل �إنه �سميع قريــــب جميـــــب.
يخاطبني ال�سفيه بكل قبح
 ف�أك ــره �أن �أكون له جميب ــا
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عمـرو عبداملولــى  -باحث �أكادميي

درا�سات

سلسلة دعوية متخصصة في دعوة غير المسلمين

البوذية في الميزان..
درا�س ـ ـ ــة حتليليـ ــة

()4

متوا�صل���ة �إن مل يك���ن ماديا فنف�سيا،
في�سع���د ال�شخ�ص اجلدي���د �أو ي�شقى
ح�سبم���ا تهي�أ له من ال�سلوك ال�سابق،
والعنا�صر التي ت�شكل �شخ�صا جديدا
ال ت���زال يف تب ّدل م�ستم���ر ،ولكنها ال
تتال�ش���ى كلية ،حت���ى تفنى تلك القوة
التي تتم�سك بها وتدفعها �إىل امليالد
اجلديد ،ولي�ست تلك القوة �إال الرغبة
يف الوجود املنفرد.

الإن�س���ان غ�ي�ري ،ولذلك فف���ي نفعه
خ�سارت���ي ،كال! بل ه���و يقول “يجب
عل���ي �أنا ال���ذي فزت بالب�ص�ي�رة� ،أن
�أ�شع���ر باحل���ب واحلنان ل���كل اخللق
ال���ذي ُق ّي���دوا بهذه الأغ�ل�ال� ،أغالل
العل���ة وتعدد احلياة ،ولقد ك�سرت �أنا
هذه الأغالل بنف�سي بنزع ال�شهوة من
علي الآن �أن �أ�سعى للكل
قلبي ،فيجب ّ
1
و�أجعلهم �أحرارا “

نار ال�شهـ ــوة وكي ــف تطف ـ ـ ـ�أ:

البوذية مثلها مث���ل العقائد الو�ضعية
الأخرى ،له���ا معامل ي�ستطي���ع الفرد
منا متييزها عن غريها من العقائد،
وتنف���رد بتعالي���م تختل���ف اختالف���ا
كب�ي�را ع���ن التعاليم الأخ���رى لتجعل
منها عقيدة م�ستقلة تتميز بفل�سفتها
و�أفكارها وتعاليمها.
المعالم األساسية للفكر
البوذي
نامو�س الطبيعة ودورنا معه:
�إن نامو����س الطبيعة ه���و الذي ي�سري
على كل �شيء ,وه���و يق�ضي �أال يدوم
الع���ذاب واجلحي���م �إىل م���ا ال نهاية,
كم���ا ال تدوم اجلنة وال النعيم ،ومهما
طال عهدهم���ا ف�إنهما زائالن �أخريا,
ومت���ى وكيف يتم ذلك؟ ه���ذا يتوقف
26
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علين���ا نحن ،كل حم���رك �سافل يجب
�أن نقه���ره ،كل �إرادة مهينة ن�ضبطها،
كل �ضع���ف معيب نتغلّ���ب عليه ،ولكن
لي����س معنى ه���ذا �أن نغم����ض عيوننا
عما يعانيه الب�شر من الفقر وال�شقاء
زاعم�ي�ن �أنه���م ا�ستحق���وه مب���ا جنته
نفو�سه���م و�أيديه���م� ,إذ كل م���ن يفكر
هك���ذا وال يتم�س���ك بالأخ���وة العامة
واملحب���ة ال�شامل���ة مع �سائ���ر اخللق،
فال�ش���ك �أن نامو����س الطبيعة يعاقبه
�أ�ش���د العقاب ،لأنه خ���ر َج عليه بعدم
بذل���ه اجله���د ال���ذي ي�سب���ب العف���و
والرحمة ،ه���ذا و�إن نامو�س الطبيعة
لي�س بخا�ضع لذات ُقدِ �سي ،يت�صرف
فيه كيفم���ا ي�شاء ،بل ذل���ك النامو�س
م�ستقل بذات���ه ،نافذ بنف�سه ،ال يت�أثر
مب�ؤثر ب�شري �أو �إلهي �أبدا.

التنا�س ـ ـ ـ ـ ــخ:
الإن�س���ان مركب ج�س���دي ،ميلك قوى
يتح���رك به���ا ،و�آالت ي�شع���ر بها فهو
يح����س ،ويلم����س ،ويب�ص���ر ،وي�سم���ع،
وي�ش���م ،ويدرك ،وهو به���ذه احلوا�س
وامل�شاع���ر يت�صل بالع���امل اخلارجي،
�أم���ا طبع���ة في�شتم���ل عل���ى النزعات
والكف���اءات املنتجة م���ن املا�ضي فهي
ح�سن���ة كان���ت �أو قبيح���ة� -إرث لهم���ن احلياة التي عا�شه���ا يف املا�ضي،
وهي التي تكيف �شخ�صيته التي تبد�أ
به���ا حياته اجلديدة ،وذلك �أن احلياة
الداخلية لل�شخ����ص لي�ست �إال �سل�سة
من اخلي���االت والرغبات والعواطف،
ف����إذا انف�صل���ت الأوا�ص���ر املادي���ة
بامل���وت تقم�ص���ت قوى امل���ادة الأولية
ج�س���دا جديدا ،والت���زال هذه القوى

�إن احلي���اة كلها من الوالدة �إىل املوت
لهي���ب وحريق� ،إنها ن���ار ال�شهوة ونار
البُغ����ض والع���داء واله���وى .ومن هم
�أولئ���ك اخل���دم الذين ي�شعل���ون هذه
الن�ي�ران؟ ه���م العواط���ف ال�س���ت،
واحلوا����س ال�س���ت� :إن الع�ي�ن ت���رى
الأ�شي���اء اجلميل���ة مزخرف���ة الل���ون،
والأذن ت�سم���ع الأ�ص���وات احلل���وة،
والأن���ف ي�شم الروائ���ح الطيبة ،واليد
ت�شعر بنعومة الري�ش �أو احلرير ،والفم
�أو احللق يقول �إن ثمر “املاجنو” هذا
لذي���ذ حقا ،والقل���ب يت�أث���ر بالأ�شياء
املرغوب���ة ..ه�ؤالء ه���م العبيد ال�ستة
الذي���ن ي�سعون لتنفيذ �أوامر �سيدهم،
فيجمع���ون احلطب ،فت���زداد النريان
ولكن هناك طريقا لإخماد
ا�شتع���اال.
َّ
هذه الن���ار .اتبعوا ال�ص���راط ال�سوي
النري .هذا ال�صراط م�ستقيم ال عوج
في���ه� .أم���ا بابه ،فهو تطه�ي�ر الذهن،
ونهايته ال�س�ل�ام واحلنان لكل اخللق
م���ن الأحي���اء� .إن ال���ذي ي�سل���ك هذا
ال�ص���راط ،ال يقول� :إنن���ي �أنا ،وذلك

أسس «بـــوذا»
مذهبه بناء على
تجربته الروحية
والفلسفية حتى
وضعه الباحثين
في صفوف
الفالسـفة
دعائم وجوهر الفل�سفة البوذية:
يختل���ف مذهب البوذي���ة عن غريها
م���ن املذاه���ب الأخ���رى ،فق���د �أ�س�س
“ب���وذا” مذهب���ه بن���اء عل���ى جتربته
الروحي���ة ،وكانت دعوت���ه حكاية عن
هذه التجربة ال تعدو عنها ،وقطع كل
عالقة له مع احلياة الدينية يف الهند
التي كان���ت تدين ب�آله���ة كثرية ،وكان

ذهنه حم�صورا يف دائرة �أفكار ع�صره
وقوم���ه ،ومل يكن له �أي علم بالتاريخ،
وبالتايل هو بد�أ جتربته وحياته وفرغ
منه���ا دون �أن يلج�أ �إىل االعتقاد باهلل
�أو بكتب���ة �أو بر�سل���ه ،والأ�سا�س الذي
بن���ى �أفكاره عليه وجتربته هو �أ�سا�س
فل�سف���ي خال����ص ،حت���ى و�ضعه كثري
من الباحث�ي�ن املعا�صرين يف �صفوف
الفال�سفة ،يقول بوذا�“ :أيها الرهبان
�إن �شق���اء احلي���اة وعناءها متو ّلد من
رغب���ات النف����س ،و�إن الإن�س���ان قادر
على �أن يكون �سيد رغباته ال خا�ضعا
لها ،ويف ا�ستطاعته الإفالت من هذه
الرغب���ات بق���وة املعرف���ة� ..إن هدف
الإن�سان يج���ب �أن يكون الو�صول �إىل
ح���ل م�شكل���ة احلي���اة دون اال�ستعانه
2
واللجوء �إىل �شيء فوق العقل”

وجوه���ر الفل�سفة البوذية مت�ض َّمن يف
ما يعرف بـ"احلقائ���ق الأربع النبيلة"
التي عر�ضه���ا "بوذا" يف �أول موعظة
الن�ساك.
ل���ه �أم���ام رفاق���ه القدم���اء ّ
ورغب���ت البوذي���ة ودع���ت الب�ش���ر �أن
يعملوا باحلقائق الأرب���ع التي تلقاها
"ب���وذا" حت���ت ال�شج���رة املقد�س���ة،
والت���ي تعترب عنده���م �أ�سا�س وجوهر
فل�سفته���م .فما هي ه���ذه احلقائق؟,
للإجاب���ة عل���ى ذلك ال�س����ؤال نعر�ض
�شرحـــا لها.

اإلنسان في
البوذية قادر على
أن يكون سيد
خاضعا
رغباته ال
ً
لها واإلفالت منها
بقوة المعرفة
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درا�سات

احلقائ ـ ــق الأرب ـ ـ ــع:
 - 1احلقيقة الأوىل :الأمل �أو احلزن،
ويطل���ق عليها ا�سم “دوكه���ا يف اللغة
ال�سن�سكريتية” ومفهوم هذه احلقيقة
�أن احلياة الإن�سانية مت�ضمنة كل �أنواع
الآالم م���ن والدة و�شيخوخ���ة ومر�ض
وم���وت و�سخط ونق����ص واجتماع مع
�أ�شخا����ص من ِّفري���ن وم�صاحبة العدو
ومفارق���ة ال�صدي���ق والإخف���اق يف
التما����س م���ا تطلبه النف����س ,كل ذلك
يُ�س ّب���ب احل���زن والأمل طبق���ا ملفهوم
البوذي���ة .ولذلك فاحلي���اة الإن�سانية
عند “بوذا” مث���ل نهر يجري ب�سرعة
جارف���ا معه كل �شيء .وهذه احلقيقة
دوكه���ا -تعن���ي �أي�ضا ع���دم الكمالوع���دم الدميوم���ة والن���زاع والفراغ.
وتعني �أي�ضا �أن البوذية ال ترى احلياة
�إال �أمل���ا وعذاب���ا وال تتع���دى االفتنان
والنتائ���ج ال�سيئة ،واحلي���اة الإن�سانية
يف �أ�سا�سه���ا معان���اة متوا�صل���ة ،منذ
حلظات الوالدة الأوىل وحتى املمات.
فاحلي���اة يف الفل�سف���ة البوذية ما هي
�إال �سل�سلة م���ن موكب الآالم احلافلة
بالع���ذاب والتع���ب والك���د والكف���اح
يف �سبي���ل البقاء والوج���ود على هذه
الأر�ض.
وعلى الرغم من �أن احلياة الإن�سانية
حت���وي الأمل ،ف�إن البوذي ال يجب �أن

يكون نكد املزاج ب�سببها وال ينبغي له
�أن يغ�ض���ب منه���ا وال �أن يفقد ال�صرب
عن���د الأمل ،لأن قلة ال�صرب والغ�ضب
ت����ؤدي �إىل زي���ادة الأ�س���ى ,و�إن �أح���د
�أوج���اع احلي���اة بح�س���ب البوذية هو
الرف�ض-الرف����ض يعن���ي يف البوذي���ة
�سوء النية جتاه الآخرين من الأحياء-
والكراهي���ة ,بل يجب علي���ه �أن يفهم
الأمل ويفه���م كيف ي�أت���ي وكيف ميكن
التخل����ص منه و�أن يفع���ل ذلك ب�صرب
وذكاء وت�صميم ون�شاط ,و�أما ال�شعور
بال�سع���ادة �أو احلي���اة ال�سعي���دة لي�س
دائما ولي�س خالدا.

الحياة في
البوذية سلسلة
من موكب
اآلالم الحافلة
بالعذاب والتعب
 - 2احلقيق���ة الثاني���ة “علة احلزن”
ويطلق عليها ا�سم “ظهور دوكها” يف
اللغ���ة ال�سن�سكريتي���ة يق�صد بها تلك
الرغبة احلارة والطمع التي ينجم عنها
الوجود م���ن جدي���د ،وال�صريورة من

جدي���د املرتبطة بالنهم �إىل احل�صول
ب���دون انقط���اع عل���ى املت���ع وامللذات
احل�سي���ة اجلدي���دة ,وه���ذه احلقيقة
تت�ض ّم���ن �أي�ضا �أن الطم���ع والرغبات
والعط����ش يظه���ر يف �أ�ش���كال متنوعة
وي����ؤدي �إىل والدة كل �أ�ش���كال الأمل
و�إىل ا�ستم���رار الكائن���ات �أي احلياة.
ومبا �أن يف الفل�سفة البوذية كل �شيء
ن�سبي ومرتب���ط بع�ضه ببع����ض ،ف�إن
العط�ش مرتبط بالفكرة اخلاطئة عن
الكون ،وه���ذه الفكره اخلاطئة ناجتة
ح�س���ب الفك���ر البوذي ع���ن “الغباء”
 ,3ومبفه���وم الفل�سفة البوذية ف�إن كل
التعا�س���ات والنزاعات يف العامل بد ًءا
م���ن اخل�صوم���ات ال�صغ�ي�رة العائلية
حتى احل���روب الكبرية بني الأمم لها
جذورها يف هذا العط�ش �أو الرغبة..
يق���ول ب���وذا�" :إن الع���امل يع���اين من
الكبت واحلرمان وتنتابه رغبة �شرهة
لأنه عبد للعط�ش وامللذات احل�سية".
وطبق���ا لذلك ترى الفل�سف���ة البوذية
�أن الإرادة والرغب���ة وعط����ش الوجود
واال�ستمرار وال�صريورة هي قوة هائلة
حت���رك جمم���وع املوج���ودات والعامل
كله� ،إنها القوة الأكرب والطاقة الأقوى
املوج���ودة يف العامل وهي ال تكف عن
العمل باملوت بل هي ت�ستمر بالظهور
يف �شكل �آخر منتجة حياة جديدة.

و"ظه���ور دوكها" هو ذل���ك الإح�سا�س
بال�ضي���ق ال���ذي ي�أت���ي م���ن ال�شه���وة
�أو الرغب���ة وعط����ش ال���روح الب�شري
الدائم �إىل ا�سته�ل�اك الأ�شياء ,وميل
الف���رد للتحك���م يف البيئة م���ن حوله
وا�ستغاللها يف �إ�شباع ملذاته.

الفل�سفة البوذي���ة يف احلقيقة الثانية
�أي -ظه���ور دوكه���ا -تعت�ب�ر الل���ذة
يف متل���ك الأ�شي���اء �أو الرغب���ة يف
اال�ستحواذ عليه���ا ،وال�شهوة ،وحمبة
الع���امل احلا�ضر ،وال�ش���وق �إىل عامل
م�ستقبل ،هي �أ�ص���ل �آالمنا و�أوجاعنا
و�شقائن���ا ,و�أن كل �شيء ل���ه �سبب �أو
عام���ل ،وبالتايل ف����إن الأمل له �سبب
�أو عام���ل ،فالن���ار مثال له���ا �سبب يف
ا�شتعاله���ا وهو وج���ود الوق���ود ،و�إذا
�أفنى �سببها وهو الوقود فنى امل�سبب
وه���و اال�شتع���ال .كذل���ك الإن�سان له
�سب���ب يف وج���وده ،ف�إذا �أفن���ى �سبب
وج���وده فن���ي امل�سب���ب وه���و الوجود
وهكذا ,4فما هو �سبب وجود الإن�سان
�إذن؟ �إن ال�سب���ب يف وج���ود الإن�س���ان
عند البوذية هو الرغبات وال�شهوات،
لأنه���ا هي التي تزرع يف الإن�سان حب
الل���ذة ،والتمل���ك ،وال�ش���وق �إىل عامل
م�ستقبل ،ف����إذا وجدت هذه الرغبات
وال�شهوات وجد الإن�سان ,و�إذا انتهت
الرغب���ات وال�شه���وات انته���ى وج���ود
الإن�س���ان .فال�شه���وات والرغبات يف
م�ضمون الفل�سلف���ة البوذية هي التي
حتم���ل الإن�س���ان عل���ى الظه���ور من

جدي���د بع���د فن���اء اجل�س���د فيتجدد
املول���د الف���ردي م���رة �أخ���رى منبعثا
من رغبات���ه و�شهواته لت���ذوق ملذات
الدني���ا م���رة �أخ���رى ,وهك���ذا �إىل ما
ال نهاي���ة ,وال تنته���ي ه���ذه ال�سل�سلة
امل�ش�ؤومة حتى تعدم �أ�سباب ال�شهوات
والرغبات والعواط���ف وامليول .يقول
ب���وذا خماطبا �أح���د تالميذه�" :إن كل
م���ا م�ض���ى م���ن الآالم وم���ا ي�ستقبل
منه���ا له �سبب وه���و احلب� ،إن احلب
5
والر�ضى هما �سببا الآالم والأحزان"
والفل�سف�سة البوذي���ة -ظهور دوكها-
ترج���ع �سبب ال�شقاء وع���دم ال�سعادة
�إىل الأنانية الإن�سانية وحب ال�شهوات
والرغب���ات ،فاالن�سي���اق ور�آءه���ا
واحلر����ص عل���ى تلبيته���ا هم���ا �أ�صل
املعاناة ,واجله���ل بالطبيعة احلقيقية
للأ�شي���اء ث���م االن�سي���اق وراء امللذات
يولدان اجلذور الثالثة لطبيعة ال�شر
وهي  -ال�شهوانية  -احلقد – الوهم.
وتن�ش����أ م���ن ه���ذه الأ�ص���ول كل �أنواع
الرذائل والأفكار اخلاطئة.
 - 3احلقيق���ة الثالثة� :إبطال احلزن:
ويطل���ق عليه���ا ا�سم “ن�ي�روذا توقف
دوكه���ا” يف اللغ���ة ال�سن�سكريتية هي
تعن���ي التح���رر م���ن الأمل ,ا�ستئ�صال
الرغب���ة ،ا�ستئ�ص���ال البغ�ض���اء،
ا�ستئ�ص���ال الوه���م ,ه���ي التحرر من
الغ���رور ..التحرر م���ن كل الو�ساو�س
واملنغ�ص���ات وال�صعوب���ات وامل�ش���اكل
الت���ي تُع���ذب الآخري���ن ،وه���ي مبنية

عل���ى احلقيق���ة التي تق���ول �إن الآالم
والأحزان الت���ي يعانيها الإن�سان كلها
منبعث���ة وتتول���د م���ن زحم���ة الآم���ال
والأم���اين وال�شه���وات الت���ي ت���راود
الإن�س���ان وحتت�ضنه دائم���ا ،و�إن هذا
ال�سب���ب قابل لل���زوال ،ويف ا�ستطاعة
الإن�س���ان التخل����ص م���ن ه���ذه الآالم
وامل�ش���كالت ،والإفالت منه���ا نهائيا،
وذل���ك يكون عن طري���ق �إنكار الذات
مطلق���ا والتحرر م���ن كلمة “�أنا” بكل
الو�سائ���ل ،ويف ذلك يق���ول بوذا�“ :إن
كل قمع للج�سد باطل مادامت الذات
ت�سعى وراء ال�شه���وات وامل�سرات� ،إن
َّ
ال���ذات املتم ّيزة هي الت���ي تتح ّرر من
كل �شه���وة ،فال ترغ���ب يف العامل وال
يف امل�س���رات”  .6ور�أى "ب���وذا" �أن
جميع الكائنات واقعة يف ربقة دوران
الأرواح امل�ستم���ر ،لأن ال�شخ����ص �إذا
م���ات ف����إن روح���ه ب�سبب م���ا بها من
�شه���وات �ستع���ود فتُولَد من جديد يف
�أدوار �أخ���رى م���ن التقم����ص ،وهكذا
�إىل م���ا ال نهاي���ة ،فعل���ى الإن�سان �أن
ينج���و بنف�سه ويتطهر من هذه الربقة
ويتج���رد من �أم���ور الدنيا ،ويدخل يف
ملك���وت "الرنفان���ا" �أي الراحة العليا
كم���ا يزعم���ون ،وكان "ب���وذا" يعل���م
تالميذه �أن الأمل �أرجح كفة من ّ
اللذة
يف حي���اة الإن�س���ان ,وكل ل���ذة حتمل
�س ّمه���ا يف ط ّيها .وعن���ده �أي�ضا �أن كل
ال�شه���وات والرغب���ات الب�شرية تعترب
رذائل البد من �إعدامها.
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خيـ ـ ـ�������االت و�أوهـ ـ ـ ـ�������ام وخزعبــ���ل���ات
اخرتعوه�������ا وابتدعوها و�ص�������دقوها.
ولهذه احلقائ�������ق النبيلة –بزعمهم-
�أربعة �أطوار هي:
أطوار الفلسلفة البوذية:

وترج�������ع الراذئل عن�������ده �إىل �أ�ص�������ول احل���زن ،يطل���ق عليه���ا ا�س���م
ّ
(ماجا  - 2ال�شعور ال�صائب ،ويق�صد به نفي
ثالثة:
ال�صراط) يف اللغة ال�سن�سكريتية.
ال���ذات وال�سع���ي يف منفعة اخلالئق،
ويح�صل ذل���ك برتك الدنيا وزخرفها
 - 1اال�ست�س�ل�ام للم�ل�اذ ،ف�إنه يجعل
احلياة كلها يف �أمل م�ستمر.
ولذاتها وترك العداوة مع الآخرين.
عبارة «أال وهي»
� - 2سوء النية يف طلب الأ�شياء.
 - 3القول احل���ق ،يق�صد به ترك ما
البوذيين
إليها
يلجأ
ال يعنيه واالهتمام مبا ينفع نف�سه.
 - 3ع���دم �إدراك الأم���ور على الوجه
من
للهروب
ال�صحيح "�أفيديا" ،وغالبا ما يكون �سببها
 - 4ال�سل���وك احل�سن ،ويق�صد به التذكر
�سيطرة ال�شه���وات على النف����س ,فيمتنع
بالأجزاء النج�سة ح�سب زعمهم ,واالبتعاد
غموض البوذية
عنه���ا التن��� ّور �أو الإ�شراق ال���ذي ن�ش�أ من
عن ال�سرقة وقتل احليوانات.
وتعقيداتها
التجرد من املالذ وهجر ال�شهوات.
 - 5احلي���اة الف�ضل���ى ،ويق�ص���د بها
واحد،
طريق
احلقيقة
هذه
ولتحقيق
�إن ال�شه���وات والرغب���ات عند "بوذا"
القدر الكايف من القوت اليومي.
كله���ا �شر ،بل هي �أم ال�شرور ،و�أخطر ه���و احلي���اة الف�ضل���ى املفك���رة ذات
 - 6ال�سع���ي امل�شكور ،ويق�صدون به
�شهوة يف زعمه هي ال�شهوة اجلن�سية ،الثم���اين حماور �أو طرق �أو كما يطلق
القيام بالأعمال النافعة ال�صاحلة.
لأنها ت����ؤدي �إىل التنا�سل الذي يطيل عليه���ا البوذيون “املم���ر الأو�سط بني
التل���ذذ والزه���د”  8و�سب���ب ت�سميته  - 7الذك���رى ال�صاحل���ة ،يق�ص���د بها
من �سل�سلة احلياة �إىل �أمل جديد بغري
باملمر الأو�سط لأن���ه يتجنب �ض ّدين ،ذكر بوذا و�أحواله و�سريته.
غاية مق�صودة ,ور�أى �أي�ضا �أن �أخطر
ال�ش���رور هي الأوهام ،و�أنها م�سيطرة �أولهما هو تتبع ال�سعادة يف خ�ضوعها  - 8الت�أمل ال�صحي���ح ،ويق�صدون به
على الإن�سان نتيجة رغباته و�شهواته ،للمل���ذات احل�سي���ة وه���و �أم���ر دينء �إح�ضار بوذا يف القلب وتركيز العينني
فينبغ���ي للإن�س���ان �أن يبيده���ا ،ولكن مبت���ذل ال فائ���دة من���ه ،والث���اين هو عل���ى متثال���ه و�ص���وره ،وك�أن “بوذا”
كي���ف يبيده���ا ويعدمه���ا؟ ذل���ك يتم البح���ث عن ال�سعادة التي تعمتد على يراقبهم ويالحظ �أفعالهم و�سلوكهم..
ويتحقق ع���ن طريق �إمات���ة الرغبات الإماتة عن طريق �أ�شكال خمتلفة من يكون البوذي �صايف النف�س ،لأنه ترك
يف نف�س���ه ,يق���ول "ب���وذا" معربا عن التق�شف ،وهو �أمر م�ؤمل ال قيمة له وال اجلميع وتخلّ�ص من الأمل واحلزن.
ه���ذه احلقائق� :إن كل �شيء يف الكون فائدة من���ه ،وقد حاول "بوذا" بنف�سه وه���ذه احلقائ���ق الأرب���ع املزعوم���ة
يتح��� ّول بال انقط���اع� ،إن كل �شيء يف هذين ال�ضدين وعرف عدم جدواهما اعتقد البوذيون �أن املعرفة بها �أف�ضل
الك���ون يهلك ويتجدد� ،إن كل �شيء يف واكت�شف بالتجربة ال�شخ�صية �صراط املع���ارف ،وبلوغه���ا ومتثله���ا والعمل
الك���ون يف يومنا غ�ي�ره بالأم�س ،فهل الو�سط ال���ذي يعطي الر�ؤية واملعرفة بها هي �أعلى املن���ى والأماين� ،إذ بها
جتدون غ�ي�ر الأوهام التي هي وليدة ويق���ود �إىل الهدوء والر�ؤي���ة العميقة
تو�صله���م �إىل اله���دف املن�ش���ود ،وهو
ّ
هدفها؟ �أال نح�سن �صنعا �إذا ما قتلنا واليقظة.
جتن���ب الآالم والآثام وال�شقاء والتعب
الرغب���ة يف �أنف�سن���ا ،و�أبدن���ا بذل���ك وي�شار �إىل �صراط الو�سط هذا حتت واحلزن ,فمن �آمن بها وحافظ عليها
الأوه���ام والآالم"  ،7ودائم���ا ما كانت ا�سم "ال�ص���راط النبيل الثماين" لأنه كتب���ت ل���ه النج���اة والف���وز ،وم���ن مل
ت�صدع الفل�سفة البوذية مبقولة يبطل يحتوي على ثمانية �أبواب هي
يعرفه���ا ومل ي�ؤم���ن بها �ض���ل الطريق
احلزن متى بطلت �شهوة احلياة.
 - 1الآراء ال�سليم���ة ،ويق�ص���د به���ا وظ ّل يف �شقائه ،ميوت ويحيا ثم يهرم
ويهلك فيولد من جديد.
 - 4احلقيقة الرابع���ة :طريق �إبطال الإميان والعمل بتعاليم البوذية.
30
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�أزل���ت التنا�سخ ،ولن �أولد مرة �أخرى"
( 10تربيتاكا .)478
جوهر التعاليم البوذية
“�إن العقيدة والتعالي���م البوذية تت�سم
بكث�ي�ر م���ن الغمو����ض والتعقي���دات
ولذل���ك جن���د �أن البوذي�ي�ن يُ�ص���رون
عل���ى عب���ارة� ،أال وه���ي� :إذا �أردت �أن
تفه���م العقيدة البوذي���ة فالبد لك �أن
متار�سه���ا ,فتعاليم البوذي���ة �أريد لها
�أن ينفذه���ا �أولئ���ك الذي���ن ارتبط���وا
باحلياة البوذية ،و�أن ترتبط مبواقف
احلياة عن���د التلميذ خط���وة خطوة،
وبالتايل ف�إن البوذية يف احلديث عنها
و�شرحها ما هي �إال الو�صف العام لوجهة
النظ���ر البوذي���ة م���ن املوق���ف الإن�ساين،
واحلاجات الروحية للإن�سان ,ون�ستعر�ض
الآن جوه���ر التعالي���م البوذي���ة ب�شيء من
التفا�صي���ل :التعاليم البوذية تتمركز حول
ثالثه عنا�ص���ر هي “الأخالق -والت�أمل -
واحلكم���ة” وهي لي�ست مراح���ل متعاقبة
مي���ر امل���رء بالواح���دة منها تل���و الأخرى،
و�إمن���ا ه���ي ثالث �شع���ب �أو ط���رق ن�سري
عليها جمعيا يف وقت واحد.

الط���ور الأول :هو الإحياء والتجديد،
ح�ي�ن يدرك الإن�س���ان معنى احلقائق
الأربع امل�شه���ورة (التي ذكرنها �آنفا).
وعن���د بلوغ ه���ذا الطور يق���وى على
ك�سر القيود الثالث���ة التي هي الوهم
اخلادع يف وج���ود النف�س ،وال�شك يف
ب���وذا وتعاليم���ه ،واالعتق���اد يف ت�أثري
الطقو�س والر�سوم الدينية.
الطور الث���اين :يقوى به املهتدي على
التخفيف من حدة ال�شهوة والكراهية
وغرور الأوهام.
الط���ور الثالث :يحطم قي���ود ال�شهوة
حتطيما.
الط���ور الراب���ع :ي�س َّم���ى �ص���راط
املقد�س�ي�ن ،ويف ه���ذا الط���ور يتحرر
القدي����س من القي���ود الباقي���ة ،وهي
الرغب���ة يف البق���اء امل���ادي وغ�ي�ر
املادي ،والكربياء ،واالهتمام بالذات،
واجله���ل ،وعن���د بلوغ���ه ه���ذا الطور  - 1الأخ�ل�اق :يطل���ق عليها “�سيال”
يك���ون ق���د و�ص���ل �إىل اله���دف الذي يف اللغة ال�سن�سكريتية( .يقوم اجلانب
ي�سع���ى �إلي���ه وه���و التخل����ص من كل الأخالقي يف البوذية على فهم وا�سع
القيود والأغالل التي متنع النف�س من للح���ب العامل���ي وعل���ى التعاطف مع
9
ال�سعادة والكم���ال يقول بوذا" :لقد كل الكائن���ات احلي���ة ،وذل���ك موجود
�أحرزت علم احلقائق الأربع ،و�أحرزت يف �أ�سا����س التعالي���م البوذي���ة ,ولكي
فهمه���ا ف�ص���رت على يق�ي�ن ب�أين قد
بلغت �أ�سمى درج���ات املعرفة ،و�أنني
�أالقي هذه املرة والدتي الأخرية على
الأر����ض� ،إذ بتج���ردي م���ن الأمل قد

يك���ون الإن�س���ان ذا �سل���وك �أخالق���ي
هناك ح�سب البوذي���ة� ،صفتان يجب
تنميتهما معا وبالت�ساوي ،هما الر�أفة
واحلكم���ة ،والر�أف���ة ت�شم���ل املحب���ة
والإح�س���ان والطيبة والت�سامح ،بينما
تهت���م احلكم���ة بال�صف���ات الفكري���ة
والعقلية ،ويجب العناية بهما معا ف�إذا
عنيى باملحبة وحدها ف�إن املرء ي�صبح
“ �أحم���ق” ذا قلب طي���ب ،و�إذا �أُمنيت
اجله���ة العقليه و�أُهمل���ت املحبة ف�إن
امل���رء ي�صبح جافا ب���دون �أي م�شاعر
جتاه الآخرين .فاحلكم���ة والر�أفة ال
تفرتقان يف الطريق البوذي .ويت�ضمن
ال�سل���وك الأخالقي ثالثة عوامل هي
“الكالم ال�صحي���ح  -العمل ال�صحيح
 و�سائل حياة �صحيحة”.وتُو�ص���ي الأخ�ل�اق البوذي���ة التلميذ
�أن ي�ستعم���ل كلم���ات ودي���ة عطوف���ة
مت�ساحم���ة وعذبة ،له���ا معنى وذات
نف���ع ,و�إذا مل يك���ن لديه �ش���يء نافع
يتحدث ب���ه ,فينبغي عليه �أن يتم�سك
ب�صمت النبيل ,وال�سلوك الأخالقي هو
مبثابة الأ�سا�س يف �سبيل �إجناز �سمو
ورفعة يف حياة البوذي ,وبدون اجلهد
اجل���اد يف مراعاة املب���ادئ الأخالقية
البوذي���ة ،ل���ن حت�صل عل���ى “ا�ستنارة
البوذي���ة” وال اخلال����ص م���ن املعاناة
وال�شق���اء واحل���زن ,والبوذي���ه تعلّ���م
الرهبان القواعد الأخالقية اخلم�س
الأ�سا�سية وهي “�أتعهد بالإحجام عن

«تحصيل علـم
الحقائق األربعــة
وفهمها أسمـى
درجات المعرفة»
بـــوذا
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�إحلاق �أي �أذى بالكائنات احلية -و�أن
ال �آخذ �شيئا مل يعط يل – وب�أن �أمتنع
عن املمار�سات اجلن�سية اللأخالقية-
وع���ن الك���ذب – وعن تن���اول اخلمر
واملخ���درات” وطبقا لذل���ك العن�صر
الأخالق���ي ،يك���ون الب���وذي ذا خل���ق
و�سلوك نبيل.
 - 2الت�أم���ل :ويطل���ق عليه���ا ا�س���م
“�سام���اذي” يف اللغ���ة ال�سن�سكريتية
وهي تعني الرتبية العقلية �أو الرتوي�ض
العقلي ،وهي تت�ضمن ثالثة عوامل هي
“املجهود ال�صحيح  -االنتباه ال�صحيح
 والرتكي���ز ال�صحي���ح”� .أما املجهودال�صحيح فهو الإرادة الن�شيطة لإزالة
حاالت عقلية مري�ضة ،والتخل�ص من
احل���االت ال�سيئة وامل�ش�ؤومة املوجودة
يف الإن�س���ان ،ولإظه���ار حاالت عقلية
جي���دة و�سليم���ة تدف���ع الإن�س���ان �إىل
الكمال.
و�أم���ا االنتب���اه ال�صحي���ح فه���و يعني
االنتب���اه اليق���ظ ال���ذي ي�أخ���ذ بع�ي�ن
االعتبار ،ن�شاطات اجل�سد ،ن�شاطات
الأحا�سي����س واالنفع���االت ،ن�شاطات
العقل ،ن�شاطات الأفكار والنوايا.
ويجب على البوذي �أن ميار�س الرتكيز
على عملية التنف�س لتحقيق ن�شاطات
اجل�س���د ،بالن�سب���ة �إىل الأحا�سي����س
واالنفع���االت ينبغ���ي �أن يفهم بو�ضوح
�أ�ش���كال االنفع���االت ه���ل ه���ي �سارة
�أو مزعج���ة �أو حيادي���ة ،وكيف تظهر
فين���ا وكي���ف تختف���ي؟ وبالن�سبة �إىل
الن�شاط���ات العقلي���ة ،ينبغ���ي عل���ى
الب���وذي �أن يفه���م م���ا �إذا كان العقل
متيقظ���ا بدافع من ال�شهوة �أم ال ،وما
�إذا كان خمدوع���ا بوهم �أم ال ،وما �إذا
كان �شاردا �أو مر ّكزا.
وبالن�سب���ة �إىل الأفكـــــــــــ���ار والنوايا
واملدارك ينبغي على البوذي �أن يفهم
كيف تنمو وكيف تزول.
والرتكي���ز ال�صحي���ح� ،إذا فهم البوذي
كل ذل���ك وعم���ل ب���ه �أي  -املجه���ود
واالنتب���اه ال�صحي���ح � -س���وف يدخل
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يف مرحلة اله���دوء والذي يُطلق عليه
“الرتكيز املوحد” ،وهكذا يكون العقل
قد تربى وتدرب على طريقة الرتكيز
ال�صحيح ،والفكر ال�صحيح و�سلك يف
املواقف ال�صحيح���ة وعمل بالن�صائح
ال�سدي���دة ،وحقق املعي�ش���ة ال�سليمة.
ومو�ض���ع الت�أم���ل نف�س���ه م���ن حي���ث
مراحل���ه املختلفة  -الت���ي عر�ضناها
�آنف���ا  -كان �أح���د املو�ضوع���ات التي
يُنظ���ر �إليها يف تراث التعاليم البوذية
عل���ى �أنها �أف�ضل التعاليم ،وتكون عن
طري���ق التعلي���م ال�شخ�ص���ي من قبل
�أ�ست���اذ �أو معل���م ،ويراع���ي �شخ�صية
التلميذ ومزاجه).

الحكمة في البوذية
اتمام الحرية
والسعادة والسالم
بالكمال األخالقي
والروحي
احلكم���ة :يطل���ق عليها ا�س���م “با ّنا”
يف اللغة ال�سن�سكريتي���ة ،ويق�صد بها
البعد ع���ن الأناني���ة والتخل���ي عنها,
والبعد عن العنف ،والقرب من املحبة
جلمي���ع الكائنات .والفه���م ال�صحيح

والني���ة ال�صحيح���ة ،هم���ا الل���ذان
ي�ش���كالن احلكم���ة .وتعن���ي احلكمة
�أي�ض���ا الفهم احلقيق���ي العميق الذي
ي���رى ال�ش���يء يف طبيعت���ه احلقيقية
ب���دون ا�س���م وب���دون مل�صق���ة عليه،
واحلكم���ة الأعل���ى يف املفهوم البوذي
هي التي ترى الواقع الأ�سمى .وتحُ رر
العق���ل من كل رج����س .واحلكمة هي
�إمت���ام احلرية وال�سعادة وال�سالم عن
طري���ق الكمال الأخالق���ي والروحي.
وال�سم���ات الرئي�سي���ة للحكم���ة التي
ي�ص���ل �إليه���ا التالمي���ذ ه���و �أن يحيا
احلي���اة البوذي���ة ،متخذا م���ن و�صايا
ب���وذا مر�ش���دا ،وال�سم���ة الرئي�سي���ة
للحكمة والت���ي �أعلنها “بوذا” هي �أن
ال���كل زائ���ل ،ال �شيء ميك���ن �أن يبقى
نف����س ال�ش���يء �أو يظ���ل عل���ى حاله.
الك���ون كله يف حالة تدفق م�ستمر.
152,151,150

 1البوذية �أحمد �شلبي
 2تري بيتاكا 290
 3مع���ذرة للقارئ ..لكن���ا وجدنا ذلك اللفظ
موجودا يف امل�ص���ادر البوذيه فنقلناه كما هو
حتى يعرف القارئ حقيقة هذه الفل�سفة
 4تاريخ الفل�سفة وتطورها 27
 5تري بيتاكا  6 - 358تري بيتاكا 361
 7تري بيتاكا � 8 - 405أديان العامل 99
9

�أديان العامل  10 - 99تربيتاكا

478

إنكار البعث
والميعاد وإحياء
الخلق يوم
القيامة مرة
أخرى
واعتبار ذلك
أسطورة وسحرا
إبطال الشبهة
ه����ؤالء املنك���رون للبع���ث الذين �أخرب
الق���ر�آن عنه���م لي�سوا فرق���ة واحدة،
ب���ل ميكن ت�صنيفهم –من خالل ردود
القر�آن عليهم� -إىل ثالثة �أ�صناف:

عزيزي القارئ ..منذ �أن جاء الإ�س���ل���ام وال�ش�������بهات مل تفارقه على عدة
حم�������اور ،ومل ي���ت���رك �أعدا�ؤه حم�������ورًا �إال وكان لهم �ش�������بهة فيه ،ويف هذا
الباب نتناول تلك ال�ش�������بهات حول حماور ثالثة رئي�س�������ية ،وهي القر�آن
الكرمي ،و�شخ�صية الر�سول [ ،وال�سنة النبوية ال�شريفة ..يف كل عدد
نتناول �ش�������بهة من تلك ال�ش�������بهات ..فم�������اذا قال ه�ؤالء؟ وم�������اذا كان رد
علماء الإ�سالم؟

الشبهة
ينك���ر الإحلاديون ،وال�شيوعي���ون وال�صادوقيُّون ،وغريهم من �أ�صحاب العقائد
الأخرى البُداءة وامليعاد ،ويعتربون �إحياء اخللق مرة �أخرى من قبيل الأ�سطورة
واخلرافة ،كما زعمت طائفة �أخرى �أن البعث يكون للأرواح دون الأج�ساد ،قال
الد ْه ُر َو َما
هي � اَّإل َح َياتُنَا ال ُّدنْ َيا نمَ ُوتُ َونَ ْح َيا َو َما يُ ْه ِل ُكنَا � اَّإل َّ
تعاىلَ } :و َقالُوا َما َ
اَّ
ُ
لَ ُهم ِب َذل َ
ِك مِ ْن ِعل ْ ٍم �إِ ْن ُه ْم �إل يَظنُّونَ{.
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الأول :املالح���دة الذي���ن ينك���رون
وج���ود اخلالق :ومن ه����ؤالء كثري من
الفال�سفة الدهرية الطبائعية ،ومثلهم
ال�شيوعيــــ���ون يف ع�صرن���ا ،وه����ؤالء
ينك���رون �صدور اخللق ع���ن اخلالق؛
فهم منك���رون للن�ش�أة الأوىل والثانية،
ومنكرون لوجود اخلالق �أ�صال.
وه����ؤالء ناق�شهم اهلل –عز وجل -يف
وج���ود اخلال���ق ووحدانيته ،ث���م ي�أتي
بعد ذل���ك �إثبات املع���اد؛ لأن الإميان
باملعاد فرع الإميان باهلل.
الثاين :الذين يعرتفون بوجود اخلالق،
ولكنهم يكذبون بالبعث والن�شور ،ومن
ه����ؤالء العرب الذيـــن قال اهلل فيهم:
}�أَ ِئ َذا ُكنَّا تُ َرا ًبا َو�آبَا�ؤُنَا �أَ ِئنَّا لمَ ُ ْخ َر ُجونَ.
لَ َق��� ْد ُو ِع ْدنَ���ا هَ ��� َذا نَ ْح��� ُن َو�آبَا�ؤُنَا مِ ن
َقبْ��� ُل �إِ ْن هَ َذا �إِ اَّل �أَ َ�س ِ
الَ َّولِني{،
�ي�ر ْ أ
اط ُ
وه����ؤالء يدع���ون �أنهم ي�ؤمن���ون باهلل،
ولكنه���م –يف الوقت نف�س���ه -يدعون

�أن ق���درة اهلل عاج���زة ع���ن �إحيائهم
بع���د �إماتتهم ،ومن ه����ؤالء طائفة من
اليهود ي�سمون «ال�صادوقيون» ي�ؤمنون
بالت���وراة ويكذب���ون بالبع���ث والن�شور
واجلنة والنار.
الثال���ث :ال���ذي ي�ؤمنون باملع���اد على
غ�ي�ر ال�صفة التي جاءت بها ال�شرائع
ال�سماوية من الن�ص���ارى ،وه�ؤالء هم
الذين يعتقدون �أن الذي ينعم �أو يعذب
يوم القيامة �إمن���ا هو الروح فح�سب،
وق���ال بقوله���م كث�ي�ر م���ن الفال�سفة
والف���رق ال�ضالة .وقد رد القر�آن على
ه�ؤالء املنكرين للبعث املكذبني باملعاد
م���ا زعم���وه يف غري مو�ضع م���ن �آياته
بالأدل���ة والرباه�ي�ن القاطع���ة املثبتة
للبعث والن�شور ،ومن ذلك:
� اً
أول :ب�ي�ن الق���ر�آن الك���رمي �أن البعث
حقيقة م�ؤكدة وحمددة ب�أجل معدود؛
ولق���د ن���وع اهلل ع���ز وج���ل �أ�سالي���ب
الإخب���ار ع���ن تل���ك احلقيق���ة ،فتارة
يج���زم بوقــــ���وع ذلك ،ق���ال تعالـــــى:
اع َة ءاَ ِت َي��� ٌة �أ َكــــا ُد �أُ ْخفِ ي َها{،
ال�س َ
}�إِنَّ َّ
ويف بع����ض الأحيــــــ���ان يخبــــ���ر عن
اع ُة َوانْ َ�شقَّ
اقرتابـــــه}،ا ْقترَ َبَ ِ
ال�س َ
���ت َّ
الْ َق َم��� ُر{ ،ويف موا�ض���ع �أخرى يق�سم
اهلل تعاىل على وقوعه وجميئه ،ومنه
قول���ه تع���اىل} :اهلل ال ِ�إلَـ��� َه ِ�إ َّال هُ��� َو
لَ َي ْج َم َع َّن ُك��� ْم ِ�إلىَ يَ��� ْو ِم الْقِ َيا َمةِ الَ َريْ َب
�ص َد ُق مِ َن ا ِ
هلل َحدِ ي ًثا{.
فِ يهِ َو َم ْن �أَ ْ
وي�ؤك���د الق���ر�آن �أن ي���وم القيامة يوم
حم���دد ال يزاد يف موعده وال ينق�ص،
ق���ال تعاىل�} :إن �أجل اهلل �إذا جاء ال
ي�ؤخر{.
ثانيًا :ومن الأدلة العقلية �أنه ا�ستدل
على الن�ش����أة الأخرى بالن�ش�أة الأوىل:
فكل يوم هن���اك حياة جديدة� :أطفال
يول���دون ،وطي���ور تخرج م���ن بي�ضها،
وحيوان���ات تلده���ا �أمهاتها ..كل ذلك
ي���راه الإن�سان بعينه ث���م ينكر �أن يقع
مثل ذلك مرة �أخرى بعد �أن يبيد اهلل

هذه احلياة .وقد �أخرب اهلل عز وجل
�أن الإن�س���ان نف�س���ه يتعجب وي�ستبعد
�إعادته بعد موتــــ���ه ،قال عــــز وجل:
إن�سا ُن �أَ ِئ َذا َما مِ ُّت لَ َ�س ْو َف
} َويَ ُق���و ُل ْال َ
�أُ ْخ��� َر ُج َح ًّيا{ ،ويربه���ن بالبداءة على
الإع���ادة ،ق���ال تع���اىل�} :أَ َو اَل يَ ْذ ُك��� ُر
ن�س���ا ُن �أَ َّنا َخل َ ْقنَ���اهُ مِ ن َقبْ ُل َولمَ ْ يَ ُك
ْ إِ
ال َ
َ�شيْ ًئا{.
ثال ًث�������ا� :أن م���ن جملة خلق���ه �سبحانه
وتعاىل ما هو �أعظم من خلق النا�س،
فالق���ادر عل���ى خلق الأعظ���م ال�شك
ق���ادر عل���ى خلق م���ا هو دون���ه ،قال
تعاىل�} :أَ َولمَ ْ يَ َر ْوا �أَنَّ اهلل ا َّلذِ ي َخل َ َق
�ض َولمَ ْ يَ ْع َي ب َ
والَ ْر َ
ال�س َما َو ِ
ِخلْقِ هِ َّن
ات ْ أ
َّ
لمْ
َ
ِب َقادِ ٍر َعلى �أ ْن يُ ْحي َِي ا ْوتى{.

بعث العباد يوم
القيامة من
مقتضيات الحكمة
والعدل
وإال أصبح الخلق
عبثا وباطال

واح���د م���ن مكذب���ي املع���اد :يحك���ي
الق���ر�آن ع���ن �أح���د ه����ؤالء امل�شركني
امل�ستبعدين البع���ث -وهو العا�ص بن
وائ���ل -حني جاء �إىل النبي ،[ ،ويف
يده رميم وهو يفته ويذروه يف الهواء،
ويق���ول :ياحمم���د� ،أيبع���ث اهلل هذا
بعدما �أرم؟! قال [« :نعم يبعث اهلل
هذا ،مييتك ثم يحييك ثم يدخلك نار
جهن���م» ،قال :فنزلت الآي���ات�} :أَ َولمَ ْ
ن�سا ُن �أَ َّنا َخل َ ْقنَاهُ مِ ن نُّ ْط َف ٍة َف�إِ َذا
يَ َر ْ إِ
ال َ
ُه َو َخ ِ�صي ٌم ُّم ِبنيٌ{.
�ساد�سً ا� :إحياء بع�ض الأموات يف هذه
احلي���اة دليل واقعي عل���ى قدرته عز
وجل على البعث والن�شور يوم القيامة:
فقد حدثنا اهلل عز وجل عن �إبراهيم
علي���ه ال�سالم الذي دع���ا ربه �أن يريه
كيف يحيي املوتى ،فكان هذا امل�شهد
الذي حدثنا عنه القر�آن الكرمي ،قال
َ
تع���اىلَ } :و�إِ ْذ َق���ا َل �إِبْ َر ِ
اهي ُم َر ِّب �أرِ نيِ
َ
َكيْ َ
���ف تحُ ْ يِـ���ي المْ َ ْوتَى َق���ا َل �أ َولمَ ْ تُ ْ�ؤمِ ن
ِ���ن َقلْبِي َقا َل
َقا َل بَلَ���ى َولَـكِ ���ن لِّ َي ْط َمئ َّ
َف ُخ��� ْذ �أَ ْربَ َع ًة ِّم َن َّ
�ص ْره َُّن �إِلَيْ َك
الطيرْ ِ َف ُ
���ل ِّمنْ ُه َّن ُج ْز ًءا
اج َع��� ْل َعلَى ُك ِّل َج َب ٍ
ثُ��� َّم ْ
َ
ْ
َ
َ
اعل ْم �أنَّ اهلل
ثُ َّم ا ْد ُع ُه َّن يَ�أتِينَك َ�س ْع ًيا َو ْ
َعزِ ي ٌز َحكِ ي ٌم{.

رابعً�������ا� :أن اهلل ال يعجزه �إعادة اخللق
بع���د املم���ات ،فهو ق���ادر على حتويل
اخللق من حال �إىل حال� :إن من متام
الألوهي���ةِ الربوبي ُة وهي حتول اخللق
ثام ًنا� :أن احلكم���ة والعدل يقت�ضيان
من حال �إىل حال ،فهو يحيي ومييت،
بع���ث العباد ي���وم القيام���ة للح�ساب،
ويخرج احلي من امليت ،ويخرج امليت
�إذ �إن اخللق ي�صب���ح عبثا وباطال �إذا
من احلي ،ويخلق ويفني ،قال تعاىل:
مل يك���ن هن���اك ي���وم �آخ���ر يُبعث فيه
���ب َوال َّن َوى يُ ْخرِ ُج
}�إِنَّ اهلل َفال��� ُق الحْ ِّ
النا�س ويحا�سبون على �أعمالهم التي
���ي م َن المْ ِّي���ت َومخُ ْ ���ر ُج المْ ِّي ِت مِ َن
الحْ َّ
عملوها يف احلياة الدنيا.
َ
ُ
ُ
َ
���ي ذ ِلك ُم اهلل َف�أ َّن���ى تُ�ؤْ َفكو َن َفا ِل ُق
الحْ َ ِّ
�س تا� ً
�ص َباح َو َج َع َل اللَّيْ َل َ�س َك ًنا َو َّ
س�������عا :اتف���اق الأنبي���اء جميعا على
ال�ش ْم َ
الإِ ْ
َوالْ َق َم��� َر ُح ْ�س َبا ًنا َذل َ
ِ���ك تَقْدِ ي ُر الْ َعزِ يزِ الإخب���ار باملعاد ،والإمي���ان بالقيامة،
واجلنة والنار.
ِيم{.
الْ َعل ِ
�س�������ابعًا� :أن اهلل ع���ز وج���ل لفت نظر
النا����س �إىل املثل ب�إحي���اء الأر�ض مبا
ينبته فيها من النبات بعد نزول املاء.

خام�سً �������ا� :ساق الق���ر�آن الكرمي بع�ض
�أدل���ة البع���ث يف معر����ض ال���رد على االفرتاءات وال�شبهات.

امل�صدر :مو�سوعة بيان الإ�سالم – الرد على
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د� /أحمــد الغريـــب باحث يف الدرا�سات الإ�سالمية

االحتماالت العقلية
والعلمية

لتفسير الكون وظهور الحياة

خا�ض الفال�سفة قدميا وحديثا يف ماهية الكون وحقيقته,
كما خا�ضوا يف تف�سري انبثاقه ووجوده ,وكرثت النظريات
والتف�س�ي�رات ملحاولة تف�سري ه���ذه املع�ضلة التي هي �أهم
م�سائ���ل البحث الفل�سفي عرب تاريخ���ه ,وال جرم �أن جتد
االختالف بينهم قد �ضرب جذوره بعمق ,فكل يعتمد على
االحتمال األول:
عقله وم���ا ميليه عليه ا�ستدالل���ه ال�شخ�صي فيقدح الأول
يف ق���ول الثاين ويطعن الثالث يف قول تاليه ,وال عجب �إن �أن ه���ذا العامل جمرد وهم ال حقيقة له ,رمبا يكون حلما
علم���ت �أنهم مل يعتمدوا على وح���ي مع�صوم ومل يكن لهم ك�أح�ل�ام النائم�ي�ن ورمبا يكون جنون���ا كهذيان املحمومني
�أث���ارة من عل���م �إلهي وال دليل رباين ,ولو كان احلديث من ورمبا يكون خياال كتخيالت املجانني.
عند غري اهلل لوجدوا فيه اختالفا كثريا.
و�أب���رز املح���اوالت املنهجي���ة التي ب���رزت لل���رد على هذا
وكن���ا �أ�شرن���ا يف براهني �إثبات وجود الإل���ه �إىل ما ي�سمى االحتم���ال الالعقالين هي حماول���ة الفيل�سوف الفرن�سي
بدليل ال�سرب والتق�سيم احلا�صر القا�صر ,ويف هذا املقال ريني���ه ديكارت وكان قد برز بعد ع�ص���ر ظهرت فيه �أزمة
�ستجد �أن هذا الدليل هو العمدة يف ا�ستخال�ص التف�سري الإ�ص�ل�اح الدين���ي عل���ى ي���د مارتن لوث���ر كينج ث���م �أزمة
ال�صحيح لوجود هذا الكون لنخل�ص يف النهاية �إىل نتيجة الت�شكيك يف املوروثات العلمية القدمية على يد كوبرنيك�س
ال نري���د �أن ِ ّ
نعج���ل بذكرها ابتداء حت���ى ي�سري القارئ يف عندما ثار على النظام البطليمو�سي القدمي� ,أتى ديكارت
ت�سل�س���ل فك���ري منطق���ي �سلي���م ميكنه من الت���درب على ليبد�أ من ال�شك �إىل اليقني وكان -وهو عامل الريا�ضيات-
ترتيب الأفكار وفح�صه���ا ومتحي�صها وا�ستبقاء ما ي�صلح يح���اول �أن يج���د �إثبات���ات فل�سفية حتم���ل ذات القدر من
منها ّ
واطراح الباقي..
الدق���ة واملوثوقية التي ميكن الو�صول �إليها يف حل م�سائل
هن���اك �أربعة احتماالت ال خام�س لها لتف�سري هذا الكون ,الريا�ضيات.
ونح���ن حينما نذك���ر االحتماالت ف�إننا نذك���ر كل احتمال
ممكن و�إن ر�آه القارئ �سخيفا ,ولكن هذا ال�سخف مل مينع
بع����ض الفال�سف���ة من القول ب���ه واعتق���اده واالنت�صار له,
و�سنعر�ض االحتمال مع نقده وتبيني �صحته �أو بطالنه.
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انطلق ديكارت من باعثني:
� - 1أن احلوا����س تخطئ كثريا وهذا
اخلط�أ يفقدن���ا الثقة يف االنطباعات
الناجتة عن هذه احلوا�س.
 - 2وراء ه���ذا الع���امل �شيطان �شرير
ي�ص���ور الواق���ع دائما ب�ص���ورة زائفة
وه���ذا ال�شيط���ان هو �سي���د الوهم �أو
""Master of illusion

وبن���ى عل���ى ذل���ك �أن���ه �إن مل نثق يف
احلوا�س ف�إننا ل���ن ن�ستطيع �أن نخرج
م���ن �أذهانن���ا ونتوا�ص���ل م���ع الع���امل
اخلارجي.
وبع���د هذه املقدم���ات �أب���رز ديكارت
�شع���اره "كوجيتو �إرج���و �سوم" والذي
معناه �أنا �أفكر �إذن �أنا موجود ,و�أثبت
ذلك كالتايل:
مهم���ا �أ�صابتني ال�شك���وك يف الواقع
فالأم���ر الوحيد ال���ذي ال ميكنني �أن

�أ�شك في���ه هو �أنني �أ�ش���ك ,لأنني �إن
كنت �أ�شك يف �شكوكي فيجب �أن �أ�شك
يف ذلك ال�شك ,وعليه فال ميكنني �أن  - 1قانون ع���دم التناق�ض ومعناه �أن
�أهرب من حقيقة "�أين �أ�شك".
النقي�ضني ال يجتمعان معا ,فال ميكن
ثم ق���ال :وجود ال�ش���ك يتطلب وجود اجتم���اع ال�شك وع���دم ال�شك يف حمل
الإدراك والتفكري والوعي لأن ال�شك واحد ,لأنه �إن كان ي�شك يف كونه ي�شك
من �أعمال الفك���ر ,فبدون التفكري ال فال�ش���ك يلزمه بال�ض���رورة ,و�إن كان ال
يك���ون ال�شك ,ث���م �إن ال�ش���ك يتطلب ي�شك يف ال�شك فال�شك �إذن موجود.
م�ش���كِ كا كما يتطل���ب التفكري مفكِ را - 2 ,قان���ون ال�سببية :عندما يقول �إن
وعليه ف�إذا كنت �أ�شك ف�إين �أفكر و�إن ال�ش���ك ي�ستلزم م�ش���ككِ ا فذلك ي�ؤدي
كن���ت �أفك���ر فالبد �أين كائ���ن موجود �إىل �أن ال�ش���ك نتيج���ة ت�ستل���زم �سببا
لأن غري املوجود ال ي�ستطيع �أن يفكر �سابقا وهو ال�شاك �أو املفكر.
وم���ن ال ي�ستطيع �أن يفكر ال يقدر �أن
تو�ص���ل ديكارت �إىل �أنه �أ ًيا كان الأمر
ي�شك ,ومبا �أنه ال�شك يف كوين �أ�شك
الذي ي�شك فيه ف�إنه ال ميكن �أن ي�شك
ف����إن الأمر يعني �أي�ضا �أنني �أفكر و�إن
يف كون���ه �إن�سانا واعيا ذاتيا موجودا،
كنت �أفكر ف�أنا موجود.
و�أن وج���وده لي����س وهم���ا ,وه���و مل
وق���د يتبادر �إىل الذهن لأول وهلة �أن يعتمد على احلوا�س يف �إثبات وجوده
ه���ذا الكالم هو حم����ض �سف�سطة ال ب���ل اكت�شف ذلك من خ�ل�ال عمليات
داعي لها ,لك���ن احلقيقة �أن ديكارت التفك�ي�ر الداخلية يف الذهن ,وبذلك
اعتم���د يف منهجه ه���ذا على مبد�أين
�ضروريني ال ميكن القدح فيهما:
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احتماالت تف�سري ظهور احلياة:

ي�صل �إىل �أن هذا الوجود لي�س وه ًما ,و�إن
كان���ت هناك �أوهام فلي����س معنى ذلك �أن
كل ما يف الوجود هو حم�ض وهم.

 - 1التولد الذاتي

وهو القول ب�أن احلياة ن�ش�أت من مواد
جمادية "ال ع�ضوي���ة" لي�س لها �أ�صل
حي���وي ،ويرى �أ�صحاب هذا الر�أي �أن
احل�شرات الت���ي تعي�ش على النباتات �أق���ول :لو جتاوزنا هذه العقبات ف�إننا
ن�ش�أت من قط���رات الندى وال�ضفادع مل ن�صنع �شيئا غري �أننا نقلنا امل�شكلة
ن�ش�أت من طني امل�ستنقعات ،والذباب م���ن كوك���ب الأر�ض �إىل كوك���ب �آخر،
ق���د ن�ش�أ م���ن اخل�ش���ب املتعفن حتى ويبقى ال�س�ؤال مطروحا ,ما هو �أ�صل
قال ف���ان هيلمونت �أح���د العلماء يف احلي���اة على ذل���ك الكوك���ب الآخر؟,
القرن ال�ساب���ع ع�شر� :إنه ميكن للف�أر ولذلك ف�إن هذه النظرية "حتاول حل
�أن يتول���د من قمي����ص مت�سخ ،وبع�ض م�شكلة كيفية ب���دء احلياة عن طريق
حب���وب احلنط���ة يف غ�ض���ون واح���د جتنبها �أو على الأ�صح �إرجائها �إرجاء
2
وع�شرين يوما.
دائما"

يبق���ى �أن نقول �إن منه���ج ديكارت يف
�شك���ه املنهجي وجه���ت �إليه انتقادات
وجيهة لكن���ه يف النهاي���ة ا�ستطاع �أن
يربه���ن على وجوده من داخله ,وبهذا
نك���ون قد ا�ستبعدن���ا االحتمال الأول
الالعق�ل�اين الذي يزعم �أن كل ما يف
الكون هو "وهم".
االحتمال الثاني:
�أن الك���ون قد خلق نف�سه و�أوجد ذاته
من العدم.
وه���ذا االحتمال معناه �أن الكون حتى
يخلق نف�سه يلزم منه �أنه كان موجودا
قب���ل �أن يكون موج���ودا� ,أي يلزم منه
�أن يك���ون و�أن ال يكون يف نف�س الوقت
والإطار في�ؤدي �إىل التناق�ض.
وق���د زع���م بع�ضه���م �أن ال�صدف���ة هي
الت���ي �أوج���دت هذا الع���امل حيث قالوا
االحتمال الثالث:
�إن امل���كان والزمان وال�صدفة ت�ؤدي �إىل
�أن الكون موجود قدمي بذاته ,وعوامل
�إمكانية القول ب�أن الكون ُخلِق ذات ًيا.
وج���وده منبعثة من ذات���ه فهو موجود
لك���ن علين���ا �أن نعل���م �أن الو�ض���ع
�أزال وم�ستمر �أبدا
الأنطولوج���ي "الوج���ودي" لل�صدف���ة
= �صف���ر ,فلي�س���ت ال�صدف���ة �شيئ���ا وه���ذا االحتم���ال ق���د رده علم���اء
يعمل وي����ؤدي �إىل حتقي���ق �أمر �آخر ,الإ�س�ل�ام يف مناق�ش���ة حجج القائلني
�إنه���ا بب�ساط���ة �أمر ذهن���ي ي�شري �إىل بقدم العامل برباهني كثرية ,وقد �أتت
احتم���االت ريا�ضي���ة ح�سابي���ة ,و�إذا نظري���ة االنفجار الكبري لتق�ضي على
كان���ت ال�صدفة ال وج���ود لها فال قوة ه���ذا الت�صور وتثب���ت �أن العامل لي�س
له���ا ,لأن الأمر الغائ���ب وجوديا البد �أزلي���ا بل �إنه ميتد �إىل حوايل خم�سة
و�أن يك���ون مع���دوم الق���وة لأن الق���وة ع�ش���ر ملي���ار �سن���ة وف���ق تقديراتهم
�صفة للذات الوجودي���ة ,ف�إذا عدمت العلمي���ة ,هذا م���ن جه���ة ,ومن جهة
ال���ذات انعدم���ت ال�صف���ات ,وحينئذ �أخ���رى ول���و �سلمنا بق���دم العامل ف�إن
نتو�ص���ل �إىل �أن ال�صدفة لي�ست ب�شيء ,القانون الث���اين للديناميكا احلرارية
فعندما نقول �إن ال�صدفة �أوجدت الكون يثب���ت �أنه يف نظام مغل���ق ف�إن الأمور
ف����إن معنى ه���ذا �أن الال�شيء قد �أوجد متيل �إىل عدم االنتظام والفو�ضى مع
ال�ش���يء ,ويكفي ه���ذا ظهورا يف تهافت مرور الوق���ت ،واملالحدة يزعمون �أن
هذا العامل نظام مغلق فلو كان العامل
هذا االحتمال لتف�سري وجود الكون.
38
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افرت�ضن���ا ج���دال �صحة ه���ذا الر�أي
وجتاوزنا كل العقبات التي قد تواجه
ه���ذه الأب���واغ والبكتريي���ا يف رحلتها
امل�ضني���ة �إىل كوك���ب الأر����ض ،حيث
الإ�شعاعات املميتة ودرجات احلرارة
القاتلة..

وق���د تال�ش���ت ه���ذه الفك���رة عندما
ق���دم لوي�س با�ستري جتارب���ه و�أبحاثه
التي �أثب���ت فيه���ا �أن الكائنات احلية
الدقيق���ة ال ميك���ن �أن تت�ش���كل بدون
وجود �أ�سالف ت�شبهها.
�أزلي���ا ف�إنه ق���د مر علي���ه وقت ٍ
كاف
حل�ص���ول الفو�ضى واال�ضطراب فيه،
وحيث �إن ذلك مل يحدث بعد ف�إنه دال
عل���ى �أن العامل لي����س موجودا بذاته,
وال يحتوي عل���ى مقومات وجوده من
ذاته ولي�س �أزليا وال قدميا.

العقيدة التي
يؤمن بها كل من
آمن بكتاب سماوي
وإن ُح ِّرف -أناهلل خلق كل
الكائنات خلقا
خاصا وهذا الخلق
يستلزم علما
وقدرة وإرادة..

االحتمال الرابع:
موجدا ميتلك �صفات
�أن له���ذا الكون ِ
الوج���ود م���ن ذات���ه ،وه���و ال�سبب يف
وج���ود ه���ذا الع���امل وهو عن���د �أتباع
الديانات الثالث هو "اهلل اخلالق".
به���ذه الق�سم���ة الت���ي ا�ستبعدنا فيها
بالدليل العقلي والعلمي املخت�صر كل
االحتم���االت املف�س���رة لوج���ود الكون
يتب�ي�ن لن���ا �أن الإل���ه موج���ود ,لي����س
موجد
ه���ذا فح�سب ،بل �إن���ه موجود ِ
�سبحانه وتعاىل.-وهذه النتيج���ة وحدها كافية يف �إثبات
خالقي���ة اهلل له���ذا العامل ب���كل ما فيه
من حياة وغريها ,لكننا نتطرق وبنف�س
الأ�سل���وب املنهج���ي لذك���ر احتم���االت
تف�سري ظهور احلياة على كوكب الأر�ض
لكي ن�ستبعد كل احتمال باطل وال يبقى
�إال احلق الذي ال حق غريه.

 - 3اخللق اخلا�ص
وه���ي النظري���ة ,و�إن �شئ���ت فق���ل:
العقي���دة التي ي�ؤمن به���ا كل من �آمن
���رف ,-وهو
بكتاب �سم���اوي -و�إن ُح ِ ّ
�أن اهلل ق���د خل���ق كل الكائنات خلقا
خا�ص���ا ,وه���ذا اخللق ي�ستل���زم علما
وق���درة و�إرادة� ..إذ ال ي�ص���در ه���ذا
الع���امل بكل ما فيه م���ن �إبداع �إال عن
فاعل مت�ص���ف بهذه ال�صف���ات ،وهو
اخلالق العلي���م �سبحانه} ,وخلق كل
�شيء فقدره تقدي���را{ ,وقال تعاىل:
}�أال له اخللق والأمر{.

ويتفرع ع���ن هذا االحتم���ال احتمال
يقول� :إن املواد الع�ضوية قد ن�ش�أت عن
م���واد غري ع�ضوية يف وقت معني من
الزمان ويعرتف املن�صفون –حتى من
الذين مييلون �إىل الفكرة الإحلادية-
�أن هذه النظرية ال تدعي القدرة على
و�صف تل���ك الظروف التي ظهر فيها
�أول ج���زيء ع�ض���وي م���ن م���ادة غري
ع�ضوي���ة ،كم���ا �أنها ال تدع���ي القدرة وتبق���ى هذه املع�ضل���ة -مع�ضلة �أ�صل
عل���ى تكرارها من جدي���د يف املعمل 1احلي���اة -ه���ي املع�ضلة الك�ب�رى التي
و�إن كان���ت هن���اك حم���اوالت حثيث���ة تواج���ه امللحدي���ن خا�ص���ة امل�ؤمنــ�ي�ن
مل تنج���ح �أي منها ملح���اكاة الظروف منهم بالداروينية ,حيث �إن الداروينية
احلقيقية لبيئة الأر�ض الأوىل.
تف�س���ر ما بعد اخللي���ة احلية الأوىل,
ويبق���ى ال�س����ؤال مطروحــــ���ا عليهم:
 - 2الأ�صل الكوين للحياة
م���ن الــذي بد�أ احلي���اة و�أوجدها من
العــــدم؟
ويزع���م �أ�صح���اب ه���ذا ال���ر�أي �أن
احلياة ق���د انتقلت �إىل كوكب الأر�ض
 -1هنرت ميد الفل�سف���ة �أنواعها وم�شكالتها
ع���ن طريق الأبواغ م���ن كوكب �آخر �أو �ص120
م���ن جمموع���ة �شم�سية �أخ���رى ,ولو  - 2هنرت ميد الفل�سفة �أنواعها وم�شكالتها
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دعم املهتدين اجلدد

حم�سن هريدي

رئي�س حترير جلنــــــــة الدعــــــوة
الإلكرتونية  -جمعية النجاة اخلريية

المهتدون
الجدد والبر
بالوالدين غير
المسلمين

بر الوالدين في
اإلسالم يتساوى
فيه المسلمين
وغير المسلمين
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دعوتن ـ ـ ــا
�أمرنا الإ�سالم بال�ب�ر بالوالدين
والإح�س���ان �إليهم���ا؛ حي���ث جاء
الأمر بالرب �إليهما مبا�شرة عقب
الأم���ر بعبادة اهلل وح���ده وذلك
لعظم���ه و�أهميت���ه .يق���ول اهلل
�ضى َر َ
بك �أَ ّال تَ ْعبُدُوا ْ
تعاىلَ } :و َق َ
�إ ّال ِ�إ ّياهُ َوبِالْ َوا ِل َديْ���نِ � ْإح َ�سا ًنا ِ�إ ّما
يَبل ُ َغ ّن ِعن���د َ
َك الْكِ برَ َ َ�أ َح ُد ُه َما َ�أ ْو
ال تَ ُقل لَ ُه َم����آ �أُ ٍ ّف َوالَ
ال ُه َم���ا َف َ
كِ َ
ميا.
تَنْ َه ْر ُه َم���ا َو ُقل ّل ُه َما َق ْوالً َكرِ ً
َو ْ
اخفِ ْ
����ض لَ ُه َما َجنَا َح ال��� ّ ُذ ِ ّل مِ َن
ال َّر ْح َمةِ َو ُق���ل َّر ِ ّب ا ْر َح ْم ُه َما َك َما
ريا{«الإ�سراء»24-23 :
َر ّبَ َيانيِ َ
�صغِ ً
فتذك���ر �أخي املهتدي اجلديد ف�ضل
والديك علي���ك .تذكر �سهر والدتك
الليايل الط���وال وتعب �أبيك لك�سب
الرزق لك ولإخوتك.
وتذك���ر �أنهم���ا هم���ا ال�سبب يف
وج���ودك يف هذه احلياة ،و�أنهما
دائما ي�سعي���ان لراحتك وت�أمني
م�ستقبلك.
ومفه���وم ال�ب�ر �إىل الوالدي���ن
وا�س���ع حيث ي�شم���ل احرتامهما
وتقديرهم���ا وطاعتهم���ا وع���دم
ارتفاع الأ�ص���وات يف ح�ضرتهما
وع���دم الت�أف���ف منهم���ا وع���دم
�إظهار ال�ضجر بالقليل والكثري.
وتعظ���م �أهمي���ة الإح�س���ان �إىل
الوالدين عند تقدمهما يف ال�سن
ومر�ضهما .فق���د ي�شعر البع�ض
بال�ضجر عن���د م�ساعدة والديه
�أثن���اء مر�ضهم���ا ،ولذل���ك حذر
الق���ر�آن م���ن التعب�ي�ر ع���ن هذا
ال�ضجر والت�أفف.
وال تظن �أخ���ي املهتدي اجلديد
�أن الرب �إىل الوالدين والإح�سان
�إليهم���ا قا�ص���ر عل���ى الوالدي���ن
امل�سلم�ي�ن ،ب���ل �إن م���ن عظم���ة
الإ�س�ل�ام �أن ه���ذا ال�ب�ر ي�شم���ل
الوالدي���ن غ�ي�ر امل�سلم�ي�ن ،ويف
هذا ال�سي���اق �أورد قواعد عامة
يف التعامل مع غري امل�سلمني يف

���اب �إِليَ ّ ثُ َّم
�ضوء الكتاب وال�سنة.
َواتَبِ��� ْع َ�سبِي َل َم��� ْن َ�أنَ َ
ُ
ُ
ُ
ليَ
ُ
َ
َ
يقــــــ���ول اهلل تب���ارك وتعالـــــى� :إ َم ْر ِج ُعك��� ْم ف�أن ِ ّبئكم بمِ َ ا كنتُ ْم
}ل يَنْ َها ُك��� ُم اهلل َع���نِ ا ّلَذِ ي��� َن تَ ْع َملُونَ{«لقمان.»15 :
اَ
ِ
�صيْنَا
لمَ ْ يُ َقا ِتلُو ُك��� ْم فيِ
الدّي���نِ َولمَ ْ ويف �آية �أخرى نق���ر�أَ } :و َو ّ
َ
ْ
ُ
ن�س���ا َن ِب َوال َديْ���هِ ُح ْ�س ًن���ا َو�إِن
يُ ْخرِ ُجوكم ِ ّمن دِ يَارِ ك ْم �أن تَبرَ ّ ُو ُه ْم
إِ
ال َ
َ
َ
َ
ْ
�س
َوتُ ْق ِ�س ُط���وا �إِلَيْهِ ��� ْم �إِنّ اهلل يُ ِح ّب َجاهَ ���دَاك ِلتُ�شرِ ك بِ���ي َما ليْ َ
لَ َ
���ك ِب���هِ ِعل ْ ٌم َف�َل�اَ تُ ِط ْع ُه َم���ا �إليَ ّ
المْ ْق ِ�س ِ
طنيَ{«املمتحنة»8 :
فالرب والع���دل عا ّم���ان يف �ش�أن َم ْرج ُع ُك��� ْم َف�أنَ ِ ّبئُ ُك���م بمِ َ ���ا ُكنتُ��� ْم
ملُونَ{«العنكبوت»8 :
الذمي�ي�ن وامل�ست�أمن�ي�ن ،وكذلك تَ ْع َ
معاملته���م معامل���ة ح�سنة .جاء ق���ال ابن جرير الط�ب�ري رحمه
عن عبداهلل ب���ن الزبري �أن هذه اهلل" :و�إن جاهــــــــــــــ���دك �أيه���ا
الآي���ة نزلت يف �أ�سم���اء بنت �أبي الإن�س���ان ،وال���داك عل���ى �أن
بك���ر قدم���ت �أمها فتيل���ة عليها ت�ش���رك ب���ي يف عبادت���ك �إي���اي
وهي م�شركة بهدايا ،فلم تقبلها مع���ي غريي ،مما ال تعلم �أنه يل
ومل ت����أذن لها بالدخول ،ف�أمرها �شري���ك -وال �شري���ك ل���ه تعاىل
النبي �صل���ى هَّ
الل عليه و�سلم �أن ذكره عل��� ّواً كبرياً :-فال تطعهما
تدخله���ا وتقب���ل منه���ا وتكرمها فيما �أراداك عليه من ال�شـــــرك
�ص ِ
وحت�سن �إليها.
احبْ ُه َم���ا فيِ ال ّ ُدنْي���ا
ب���يَ } ،و َ
ونالح���ظ �أن الق���ر�آن ا�ستعم���ل َم ْع ُرو ًف���ا{ يق���ول :و�صاحبهم���ا
لف���ظ "الرب" وه���و اللفظ نف�سه يف الدني���ا بالطاع���ة لهما فيما
ال���ذي ورد يف معاملة الوالدين .ال تبع���ة علي���ك فيه فيم���ا بينك
فاحر����ص دائما عل���ى عالقتك وبني رب���ك ،وال �إثم"«تف�سري الطربي:
بوالديك غ�ي�ر امل�سلمني و�أظهر .»139/20
لهما كل اح�ت�رام ،وال ت�شعرهما وم���ن ال�ب�ر بالوالدي���ن غ�ي�ر
ب�أنك تغريت بع���د الإ�سالم ،و�إن امل�سلمني �أن تق���دم لهما الهدايا
كان هن���اك تغي�ي�ر فليك���ن �إىل وتقب���ل هديتهم���ا .ولتجعل هذه
الأف�ضل .فكن خري �سفري لدينك الهدية مفتاحا لقلوبهم وتعريفهم
من خالل تعاملك مع والديك .بالإ�سالم .فمثال يف �أعياد ر�أ�س
ومن القواعد العامة يف الإ�سالم ال�سن���ة امليالدي���ة ميكن���ك �أن
�صل���ة الرحم �س���واء مع الأقارب تقدم له���م ترجمة ملعاين القر�آن
امل�سلم�ي�ن �أم غ�ي�ر امل�سلم�ي�ن ،الك���رمي ،ولتكن نيت���ك تعريفهم
وخ�ي�ر تطبي���ق على ذل���ك ق�صة بالإ�سالم .ويجب عليك الإنفاق
عل���ى والدي���ك كم���ا يج���وز لك
�أ�سماء مع �أمها.
وم���ن القواع���د العام���ة كذل���ك الت�ص���دق عليهم���ا ،و�أن تكف���ل
العدل والإح�س���ان ،وهذا ي�شمل العاجز منهما وكبري ال�سن.
تذكر دائما �أخي املهتدي اجلديد
تو�صي���ة الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سل���م بالأم" :الزمها ف�إن اجلنة
حتت قدميها"«م�سند الإمام �أحمد».

امل�سلمني وغ�ي�ر امل�سلمني .وعن
الوالدي���ن غ�ي�ر امل�سلم�ي�ن نقر�أ
ه���ذا التوجي���ه الق���ر�آينَ } :و�إِ ْن
َجاهَ ���د َ
َاك َعلَى �أ َ ْن تُ ْ�شرِ َك بِي َما
َ
ْ
َ
����س لَ َك ِب���هِ ِعل ٌم ف�ل�ا تُ ِط ْع ُه َما ويف حديث���ك لوالديك ك���ن لينا
لَيْ َ
�ص ِ
احبْ ُه َم���ا فيِ ال ّدنْ َي���ا َم ْع ُرو ًفا متوا�ضع���ا ودودا� .أظه���ر لهم���ا
َو َ

السر المنجي

حبك وعرب عنه تعبريا طيبا .ال
تتط���رق �إىل �أم���ور جدلية تتعلق
بالدي���ن ،وال جتعلهم���ا ينظ���ران
�إليك على �أنك �شخ�ص �آخر غري
هذا الذي ربي���اه �صغريا .وت�أكد
�أنهما تدريجي���ا �سوف يحرتمان
اختي���ارك ودينك الذي اعتنقته،
وهذا مفتاح اهتمامهما بالإ�سالم،
و�س���وف ي�سه���ل و�ص���ول الإ�س�ل�ام
�إىل قلبيهم���ا .ويف حال���ة تهكمهم���ا
م���ن ممار�ستك لبع����ض ال�شعائر ،ال
تغ�ض���ب وال تظه���ر �ضيق���ا حتى ال
تفتق���د احرتامهم���ا لك ،ف�ل�ا �أحد
يعلم من �أين ي�أتي نور الهداية.

اغتنم كل الفر�ص للتقرب منهما
والت���ودد �إليهم���ا؛ ف����إذا مر�ض���ا
فزرهم���ا و�إذا م���ات لهما عزيز
فعزهم���ا ،فه���ذه حلظ���ات ترق
فيها القلوب ،وقد تكون كلماتك
الطيبة �سببا يف هدايتهما.
ادع اهلل لهم���ا دوما بالهداية وال
تي�أ�س م���ن دعوتهم���ا ،واعلم �أن
برهم���ا م���ن �أ�سب���اب ر�ضى اهلل
عنك وتوفيقك يف حياتك.

وم���ن الأمور التي تدخل ال�سرور
عل���ى الوالدي���ن وت�ت�رك �أث���را
طيب���ا يف نف�سيهم���ا الت����أدب يف
ح�ضورهم���ا والتوا�ض���ع لهم���ا،
ف�ل�ا جتل����س ح���ال وقوفهما وال
تتقدمهما يف ال�سري.

ومن ب���ر الوالدين بع���د وفاتهما
�أن ت�ص���ل �أ�صدقاءهم���ا وحت�سن
�إليه���م ،فتع���رف عل���ى �أ�صدقاء
والدي���ك وال تقط���ع �صلتك بهم
بعد وفاة والديك.
و�أخ�ي�را تذك���ر �أخ���ي املهت���دي
�أن ب���رك بروالدي���ك و�إح�سانك
لهما من �أب���رز مظاهر الت�سامح
الإ�سالمي ال���ذي قلما جتده يف
�أي جمتمع م���ن املجتمعات التي
تدين ب�أديان �أخرى.

من مصائب الدنيا !!!
د .وفـاء بنت نا�صـر العجمي

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

ج���اء يف حديث النبي [ ع���ن عبد اهلل بن �شدي���د فجاءتني فقال���ت� :أقر�ضني �شيئاً
عم���ر ـــ و�س�أروي احلديث خمت�صراً ــ قال :فعلت لها� :أعطيك مائ���ة وع�شرين ديناراً
�سمع���ت ر�سول اهلل [ يق���ول :انطلق ثالثة على �أن تخلي بيني وبني نف�سك فا�ضطرت
نفر ممن كان قبلكم ف�أ�صابهم املطر فدخلوا ل�ضيق يده���ا �أن تقبل ،فيقول فلما قدرت
يف غ���ار يف جبل � -أي ثالث���ة نفر من الأمم عليه���ا قالت يل :يا عب���د اهلل اتق اهلل �أنا
الت���ي كان���ت قبلنا ،ذهب���وا يف �إحدى الليايل ال �أح���ل لك ،فقمت عنها وان�صرفت وقلت
ً
املمطرة ومل يجدوا مكانا للمبيت ،فباتوا يف له���ا :خذي امل���ال واذهبي «الله���م �إن كنت
غار ،فانحدرت �صخ���رة من اجلبل و�سدت قد فعلت هذا الأمر ابتغاء وجهك وابتغاء
باب الغار ،ف�أ�صبح م���ن امل�ستحيل خروجهم مر�ضاتك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت
و�سيبقوا هاهنا حتى املوت!
ال�صخ���رة �شيئاً ،غري �أنه���م ال يخرجون»،
فقال واحد منه���م كلمة جميل جداً ،قال :فجاء الثالث فق���ال« :اللهم �إين كان يعمل
«ادعوا اهلل �إنه لن ينجيكم من هذه ال�صخرة عن���دي �أٌجراء ،كنت �أعطيهم �أجرهم ،غري
ً
رج�ل�ا منه���م ذه���ب ومل ي�أخ���ذ الأجر
�إال �أن تدع���وا اهلل ب�صالح �أعمالكم» ،وبد�أ �أن
كل واح���د منهم يدعو ،فقال الأول« :اللهم ف�أخ���ذت ماله م���ن الأج���ر فنميته وكرثته
�إين كان يل �أب���وان �شيخ���ان كب�ي�ران وكان ل���ه حتى �صار ماالً كث�ي�راً ،ثم جاءين بعد
يل عي���ال فكنت �أحلب ال�ش���اة ،فال �أطعم فرتة فقال� :أدي �إ ّ
يل �أجري ،فقلت� :أجرك
وال �أ�سق���ي �أوالدي حتى ي�شرب �أبي و�أمي ه���و كل هذه املا�شية من بقر وغنم ،فقال:
ويف �إح���دى الليايل ت�أخرت يف حلب ال�شاة �أتهز�أ بي ،فقلت :واهلل ال �أهز�أ بك ،ف�أخذه
فذهب���ت لأبي و�أم���ي فوجدتهم���ا نائمني
كله ومل يب���ق يل �شيء« ،اللهم �إن كنت قد
وبقي���ت واقف���اً عن���د ر�ؤو�سهم���ا �أك���ره �أن
فعلت���ه ابتغ���اء وجهك ففرج عن���ا ما نحن
�أوقظهم���ا حتى بزغ الفجر و�أوالدي يبكون
فيه ،فانفرجت ال�صخرة وخرج الثالثة»
عند قدمي يريدون �أن ي�شربوا و�أنا ال �أريد
�أن �أ�سق���ي �أوالدي حت���ى ي�شرب �أبي و�أمي تخي���ل يا �أخي –الكرمي� -أنك كنت داخل
الغار هل �ستجد ما تقول! ،ما كنت �ستقول
�أوالً فلما بزغ الفجر �شربا»
؟ ه���ل هن���اك �س���ر بينك وب�ي�ن ربك عمل
انظر الآن ماذا �سيقول« :اللهم �إن كنت قد
فعلت هذا الأم���ر ابتغاء مر�ضاتك وابتغاء خمل�ص تدعو به؟!

وجه���ك ففرج عن���ا ما نحن في���ه من �أمر
هذه ال�صخ���رة فانفرجت ال�صخ���رة �شيئاً
غري �أنهم ال يخرجون منه».
فجاء الثاين يبح���ث عن �أكرث فعل �أخل�ص
في���ه هلل تع���اىل يف حيات���ه فق���ال« :اللهم
�إنن���ي كانت يل ابنة عم �أحبها حباً عظيماً
راودته���ا ع���ن نف�سها ف�أبنت لك���ن �أ�صابها
بعد ف�ت�رة �ضيق �شديد وقل���ة عي�ش وفقر

هذا املثال يجعلني �أ�س�أل نف�سي ومن يقر�أ
هذا الكالم ،هل بينك وبني اهلل عمل جليل
عملته حني متر بك �أوقات ع�صيبة تقول:
« ي���ارب �أن���ا قد عملت ه���ذا العمل ابتغاء
وجه���ك ففرج عني ما �أنا فيه يارب «.و�أنا
�أخ�ش���ى �أن البع����ض منّا ال يج���د ما يقوله
وال ما يفعل���ه !!!�إخوتي� :إنه ال ينجينا من
م�صائب الدنيا �إال الإخال�ص.
( )132ــ مار�س  2014ــ ربيع �أخر
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حممد �إلهامــي :باحث يف التاريخ واحل�ضارة الإ�سالمية

@melhamy

االحتضان اإلسالمي
لغير المسلمين (العمال)
مل ي���زل احلدي���ث مو�ص���وال ع���ن
اجلاذبي���ة االجتماعية للإ�سالم ،وقد
حتدثنا قبل مقالني عن هذه اجلاذبية
وا�ستعر�ضنا �شذرات من ف�صولها عرب
التاري���خ لكي نثبت �أنها الباب الأو�سع
والأك�ب�ر للدخول يف الإ�س�ل�ام� ،سواء
�أكان امل�سلم���ون يف حال قوة �أو �ضعف
�أو حت���ى حتت االحتالل ،و�سواء �أكان
غ�ي�ر امل�سل���م يف بلد فتح���ه الإ�سالم
�أو يف ق���وم غ���زوا هم دي���ار امل�سلمني
واحتلوه���ا .ث���م �أخذن���ا يف تف�صي���ل
ه���ذا الأم���ر ،فتحدثن���ا ع���ن الرعاية
االجتماعية الإ�سالمية لغري امل�سلمني،

فتحدثن���ا عن �شريح���ة ال�سائحني ثم
عن �شريحة اخلدم ،ويف هذه ال�سطور
نتحدث عن �شريحة العمال.
و�إن مم���ا �أنع���م اهلل ب���ه عل���ى بع�ض
بالدن���ا الإ�سالمي���ة –خ�صو�ص���ا يف
منطق���ة اخلليج العرب���ي -هو مرحلة
النم���و واالنفت���اح االقت�صادي وجذب
اال�ستثمارات ،والت���ي من مقت�ضياتها
وجود عدد كبري من العمال املجلوبني
م���ن �سائر �أنح���اء الع���امل ،ابتداء من
الفقراء الذين ميثلون الأيدي العاملة
ويتحمل���ون املهم���ات ال�شاق���ة ،وحتى
اخل�ب�راء العاملي�ي�ن الذي���ن يدي���رون

امل�شاري���ع الكربى ،فكل ه����ؤالء �أقوام
يعي�شون يف بالدنا ،فال ي�صح وال يليق
�أن يخرجوا م���ن بالدنا كما دخلوها،
ب���ل كم تك���رر يف تاريخنا م���ن �آثر �أن
يبق���ى يف حك���م امل�سلم�ي�ن وبالده���م
و�سلطانه���م ولو ظ���ل حمتفظا بدينه،
وه���ذا ف�ضال عمن دخلوا يف دين اهلل
�أفواج���ا ،وحق���ا �إن اهلل ال يحا�سبن���ا
عل���ى الهداي���ة }�إنَ َ
���ك اَل تَ ْه���دِ ي َم ْن
�أَ ْح َببْتَ َولَكِ َّن اهلل يَ ْهدِ ي َم ْن يَ َ�شاءُ َو ُه َو
�أَ ْعلَ��� ُم ِبالمْ ُ ْهتَدِ ينَ{«الق�ص�ص� »56:إال �أنه
يحا�سبنا على العمل وبذل املجهود يف
دعوة النا�س.

من ع�صور امللكيات والإمرباطوريات
والإقطاعي���ات وو�ص���وال �إىل ع�ص���ر
الر�أ�سمالية العاملية ،كانت فئة العمال
ه���م الأكرث معان���اة ورهقا ،ومل يتغري
هذا حتى يف الع�صور ال�شيوعية التي
بُ ِن َي���ت نظريتها وا�شتعل���ت ثورتها من
رحم معاناة الطبقة العاملة!!
وعلى كرثة ما كت���ب العالمَ من وثائق
واتفاقي���ات حلف���ظ حق���وق العم���ال
وحف���ظ حق���وق الإن�س���ان� ،إال �أن كل
ه���ذا مل يتح���ول �إىل واق���ع ،و�إمن���ا
املعادلة عل���ى ما كانت عليه� :صاحب
املال �أعلى ي���دا و�أو�سع �سلطة ونفوذا
والعامل �-صاح���ب الفقر واحلاجة-
هو اليد ال�سفل���ى والطرف ال�ضعيف
املهي�ض امله�ضوم.
ويف ظل �آلة مالية ال ترحم يف عامل ال
يع���رف �سوى لغة القوة واملال ،مل يعد
الأمر مق�صورا على الطبقات الفقرية،
بل �ص���ار ي�شمل كل من يُ�س َّمى عامال
�أو موظف���ا� ،إذ مل يع���د �ضرور ًّي���ا �أن
ي�ضحي �أ�صح���اب ال�شركات بالع َّمال؛
لأن الأرب���اح ترتاجع ،بل ميكن اتخاذ
ق���رار ت�سري���ح الآالف بب�ساط���ة حني
يظهر عمال �آخرون �أقل كلفة ،ف�شركة
نوكي���ا املنتج���ة للهوات���ف املحمول���ة
�أغلق���ت م�صانعه���ا يف مدين���ة بوخوم
الأملاني���ة ب�ي�ن ليل���ة و�ضحاه���ا عل���ى
ربحا زاد على
الرغ���م من �أنها حققت ً
ال�سبعة مليارات يورو ،فخ�سر 2300
عام���ل فر����ص عمله���م ال ل�ش���يء �إال
لأن ال�شركة َّ
ف�ضل���ت نقل الإنتاج �إىل
روماني���ا؛ حيث الأج���ور �أدنى ،و�ألغت
�شركة بي �إم دبليو ثالثة �آالف فر�صة
عم���ل و�سرحت خم�س���ة �آالف عامل،
وب َّرر رئي�س �شرك���ة �سيمينز التخل�ص
من  6400وظيف���ة بحجة مفادها �أن
ال�شرك���ة قررت التخل����ص من "طبقة
الوح���ل" املرتاكمة لديها .1ويف البالد
التي تنخف�ض فيها الأجور

اإلسـالم ُي َق َّدم
اإلنسان على
المادة فال يجوز
أن يكون المال
سببا في سحق
كرامـة اإلنسان
أو إذاللــه
يتج�س���د معنى التوح����ش الر�أ�سمايل
و�سحق الإن�سانية وامت�صا�ص طاقات
العم���ال ودمائه���م يف ظ���روف بالغ���ة
الق�سوة والب�شاعة.
و�إن���ه لي����س م���ن الإ�س�ل�ام �أن تتحول
بالدنا �إىل قطيع يف ركاب الر�أ�سمالية
العاملي���ة الت���ي ت�ستعب���د النا����س
وت�سحقه���م ،ال�سيم���ا وبالدن���ا الت���ي
ت�شه���د طفرة يف امل���وارد حديثة عهد
بغن���ى ومال ،ومات���زال ال تن�سى كيف
كان���ت �أحوالها قب���ل وقت قريب ،كما
ال ي�ضم���ن �أحد تقلبات الدهر ،فنحن
ب�ي�ن قول اهلل تعاىل { َك َذل َ
ِك ُكنْتُ ْم مِ ْن
َقبْ��� ُل َف َم َّن اهللُ َعلَيْ ُك��� ْم{ «الن�ساء»94 :
وقول���ه تعاىل } َفلاَ يَ�أْ َم ُن َم ْك َر اهلل � اَّإل
الْ َق ْو ُم الخْ َ ِ
ا�س ُرونَ{«الأعراف.»99 :

ظلمن���ا ..ومل���ف العمال���ة ه���ذا –يف
وقتن���ا احلا�ض���ر -م���ن �أو�س���ع �أبواب
الدعوة �إىل اهلل واجتذاب النا�س �إىل
الإ�سالم� ،إذ لو طبقنا حقا ما �أو�صانا
به ديننا ل�صارت بالدنا مهوى القلوب
والأفئ���دة ،ودوحة �ساح���رة يف �ساحة
الظلم العاملية اجلليدية.
�أول م���ا يدعو طائفة العمال للإ�سالم
ه���و الت���زام امل�سلمني مب���ا �أمرهم به
الإ�سالم وانتها�ؤهم عما نهاهم عنه يف
�ش����أن العمل� ،إذ هذا ال�ش�أن هو الذي
ح���رك العامل من ب�ل�اده حتى �أ�سكنه
يف بالدن���ا الت���ي هي بالن�سب���ة له دار
غربة وبعد عن الأهل والزوج والولد،
و�سائر الآداب والأخالق الأخرى �إمنا
هي �أم���ور هام�شية وفرعي���ة ال تقوم
مقام الدعوة �إذا �ضاع الأ�صل.

ويف �ش����أن العمل ،ن���رى الإ�سالم �ألزم
�أهل���ه بحقوق للعمال يج���ب �أن ت�ؤدى
له���م ،وهذه احلقوق تع���ود يف الأ�صل
�إىل ر�ؤي���ة وقاع���دة تخال���ف الر�ؤي���ة
والقاع���دة التي ينبني عليه���ا النظام
الر�أ�سم���ايل املعا�صر؛ فف���ي الإ�سالم
يُ َق��� َّدم الإن�سان على امل���ادة وال يجوز
�أن يكون امل���ال �سببا يف �سحق كرامة
الإن�س���ان �أو �إذالل���ه با�ستغ�ل�ال فقره
وحاجت���ه� ،أو �سبب���ا يف حتميل���ه ما ال
�إن دينن���ا ال يجيز لنا �أن نكون �إ ِّمعات ،يطي���ق م���ن اجله���د وامل�شق���ة لتوفري
�إن �أح�س���ن النا�س �أح�سنّا ،و�إن ظلموا النفقات.
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ه���ذا هو احل���د الأدنى ،ث���م يتفا�ضل
النا����س مبرات���ب الإح�س���ان وه���م
ي�سمع���ون قول نبيهم [) :الراحمون
يرحمهم الرحمن ،ارحموا �أهل الأر�ض
يرحمكم من يف ال�سماء( ،2وقوله )ما
كان الرفق يف �شيء �إال زانه ،وما ُرفع
من �شيء �إال �شانه(.3
الع���دل والإن�صاف هو احل���د الأدنى
ال���ذي ال يجوز للم�سل���م �أن يتجاوزه،
فالظل���م كل���ه ح���رام ،وم���ا �أح�سن �أن
ي�ستمع �أ�صحاب الأعمال لقول النبي
[) :اتقوا الظلم ف�إن الظلم ظلمات
يوم القيامة ،واتقوا ال�شح ف�إنه �أهلك
من كان قبلكم ،حملهم على �أن �سفكوا
دماءه���م وا�ستحل���وا حمارمه���م( ،4
وت�أم���ل كيف جمع احلديث بني الظلم
وب�ي�ن ُ
ال�ش َّح فكالهم���ا يظهر ك�أو�ضح
م���ا يك���ون يف �صاح���ب امل���ال والعمل
ال���ذي يتوق لتثم�ي�ر �أموال���ه فيحمله
هذا عل���ى �إرهاق العم���ال و�إنقا�صهم
حقوقهم ،ومن بديع م���ا قاله العلماء
ق���ول ابن اجل���وزي) :الظل���م ي�شتمل
عل���ى مع�صيتني� :أخذ مال الغري بغري
حق ،ومبارزة الآمر بالعدل باملخالفة،
وهذه �أدهى ،لأن���ه ال يكاد يقع الظلم
�إال لل�ضعي���ف ال���ذي ال نا�صر له غري
اهلل( . 5
والظل���م مف�سد للأعم���ال ال�صاحلة،
ومهم���ا كان �صاح���ب العم���ل وامل���ال
ملتزم���ا بال�شعائ���ر واله���دي الظاهر
ف�ل�ا ينجو ي���وم القيام���ة �إال بالرباءة
م���ن حقوق النا����س ،واملرء حني ينظر
يف حدي���ث املفل����س ي�شع���ر ك�أمنا هو

لأ�صح���اب الأم���وال والأعم���ال دون
غريهم ،قال ر�سول اهلل [ )�أتدرون
َم���نِ املفل�س؟ قال���وا :املفل����س فينا يا
ر�سول اهلل م���ن ال درهم له وال متاع،
قال ر�سول اهلل [ :املفل�س من �أمتي
من ي�أتي يوم القيامة ب�صالته و�صيامه
وزكات���ه ،وي�أتي قد �شت���م هذا وقذف
ه���ذا ،و�أكل م���ال ه���ذا ،و�سف���ك دم
هذا ،و�ضرب ه���ذا ..فيقعد فيقت�ص
هذا من ح�سناته ،وهذا من ح�سناته،
ف����إن فنيت ح�سناته قبل �أن يقت�ص ما
عليه من اخلطايا� ،أُخذ من خطاياهم
ُ
فطرح عليه ثم طرح يف النار(.6

فمن العدل �أن يُ َّبني للعامل �أجره قبل
بدء العمل ،كم���ا ُروي عن �أبي هريرة
و�أبي �سعيد اخلدري وعثمان بن عفان
قوله���م )من ا�ست�أجر �أجريا فليبني له
�أج���ره(  ، 7قال املن���اوي�) :أَي يبني له
قدر �أجرته وقدر العمل وامل ّدة لي�صري
على ب�صرية ويك���ون العقد �صحيحا،
والإبهام غرر ُمبْط���ل(� 8أي :الغمو�ض
يف العقد حرام وباطل.

توعد النبي [
بخصومـة من
يحرم العامــل
أجــــره يـــــوم
القيامـة

ف����إذا انق�ض���ى العم���ل فليُ��� َو ِّف �أجره
غ�ي�ر منقو����ص وال م�ؤج���ل ،كما قال
َّا����س
اهلل تع���اىل } َو اَل تَبْ َخ ُ�س���وا الن َ
�أَ ْ�ش َيا َء ُه ْم{«الأع���راف ،»85 :وكم���ا قال
نبينا [�) :أعط الأجري حقه قبل �أن
يجف عرقه(.9
ب���ل توع���د النب���ي [ بخ�صومته يوم
القيام���ة ملن يحرم العامــــ���ل �أجــــره،
قال [) :قال اهلل :ثالثة �أنا خ�صمهم
يوم القيامة :رجل �أعطى بي ثم غدر،
ورج���ل ب���اع حرا ف����أكل ثمن���ه ،ورجل
ا�ست�أج���ر �أج�ي�را فا�ستوف���ى منه ومل
يعط���ه �أجره(, 10وكان���ت توفية الأجر
م���ن الأعم���ال التي �أنق���ذت �صاحبها
ح�ي�ن �أغلق���ت عليه���م ال�صخ���رة يف
احلديث املعروف )وقال الثالث اللهم
�إين ا�ست�أج���رت �أج���راء ف�أعطيته���م
�أجرهم غري رجل واحد ترك الذي له
وذه���ب فثمرت �أجره حتى كرثت منه
الأم���وال فجاءين بعد ح�ي�ن فقال يا
عب���داهلل �أد �إيل �أجري ،فقلت له :كل
م���ا ترى من �أجرك م���ن الإبل والبقر
والغن���م والرقيق ،فقال :يا عبداهلل ال
ت�ستهزئ بي ،فقل���ت� :إين ال �أ�ستهزئ
ب���ك ،ف�أخذه كل���ه فا�ستاقه فلم يرتك
منه �شيئا ..اللهم ف�إن كنت فعلت ذلك
ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه،
فانفرجت ال�صخرة(.11
ومن العـــ���دل �أال يكلــف العامـــل مــــا
ال يطيق ،كم���ا جـــاء يف قولــه تعاىل:
} َو َما �أرِ ي ُد �أَ ْن َ�أ ُ�ش َّق َعلَيْ َ
ك{ «الق�ص�ص:
 »27ويف حدي���ث النبي )وال يُ َكلَّف من
العمل �إال ما يطيق(.12
وم���ن الع���دل �إن�صافه���م واالنت�صاف
لهم من خ�صومهم ،مهما كانت منزلة
اخل�ص���وم وقدره���م يف بالدنا ،بل �إن
ه�ضم حقوق ه�ؤالء �سبب للهالك كما
قال نبين���ا )�إمنا �أهل���ك الذين قبلكم
�أنه���م كانوا �إذا �س���رق فيهم ال�شريف
ترك���وه ،و�إذا �س���رق فيه���م ال�ضعي���ف
�أقام���وا عليه احل���د ،وامي اهلل! لو �أن
فاطم���ة بنت حمم���د �سرقت لقطعت
يدها(.13

وال يك���ون �إن�صافهم واالنت�صاف لهم،
�إال �إن ُم ِ ّكنوا م���ن ال�شكوى ويُ ِ ّ�سر لهم
�سبيل رفع املظلم���ة و�أحيطوا بالأمن
فال يُخافون وال يُ َر ّوعون �إذا ا�شتكوا.
و�أم���ا مرات���ب الإح�سان ف�أم��� ٌر ال ح ّد
ل���ه ،وي�أتي كل امرئ من���ه بح�سب ما
وفقه اهلل في���ه ،ولقد كان ر�سول اهلل
قدوة للم�سلم�ي�ن ،فقد كان قريبا من
الب�سط���اء والفق���راء متوا�ضعا معهم،
فكان )ي����أكل م���ع اخل���ادم ،ويجال�س
امل�ساكني ،ومي�شي مع الأرملة واليتيم
يف حاجتهما ،ويبد�أ من لقيه بال�سالم،
ويجيب دعوة من دعاه .ولو �إىل �أي�سر
�ش���يء( ،14حت���ى �إن���ه ليجي���ب دع���وة
اململ���وك �إىل الطع���ام ول���و كان خبز
ال�شع�ي�ر ،15وملا ارجتف من���ه �أعرابي
)ه���ون عليك نف�س���ك ف�إين
ق���ال له:
ِّ
ل�س���تُ بمِ َ ل ٍِك� ،إمنا �أنا ابن امر�أة كانت
ت�أكل القديد( .16
ف����إذا وج���د العامل يف بالدن���ا �إقامة
احل���ق ثم الإح�س���ان ،فهو �أح���رى �أن
يدخل يف الإ�سالم ،ف�إن مل يدخل فيه
فه���و يقف على الب���اب ،ويو�شك هذا
الواقف �أن يدخل �إن �شاء اهلل.
ويكون هذا بكثري من الأفكار ،وبع�ض
�أه���ل الف�ض���ل وال�ص�ل�اح يتفننون يف
جذب العمال لديهم �إىل الدين:
فمنه���م من يجع���ل الدي���ن قريبا من
العامل يف مكان عمله –�سواء مزرعة

�أو م�صن���ع �أو مكتب� -سواء �أكان ذلك
بالكتيب���ات �أو بتوف���ر ن�س���خ مرتجمة
من القر�آن الك���رمي باللغات املطلوبة،
�أو بغ�ي�ر ذل���ك م���ن و�سائ���ط امل���واد
امل�سموعة واملرئي���ة ،وهي قد �صارت
متوفرة يف ع�صر الإنرتنت ومن خالل
املراكز الإ�سالمية املهتمة بدعوة غري
امل�سلمني ،فه���م يطالعونها يف �أوقات
الراحة والفراغ والأوقات البينية ،وقد
وف���ق اهلل بع�ض بلدان اخلليج لإن�شاء
�إذاعات بلغ���ات �آ�سيوية ي�ستفيد منها
طوائ���ف العمال يف امل���زارع والبيوت
و�سائقي �سيارات الأجرة وغريهم.
ومنهم م���ن يجعل الأعياد واملنا�سبات
الإ�سالمي���ة فر�صة للإغ���داق عليهم
فيه���ا ب�أموال �أو مكاف����آت �أو �ساعات
راحة ،وي�ستثمر الفر�صة يف حتديثهم
ع���ن ه���ذه املنا�سب���ة –بنف�س���ه �أو من
خ�ل�ال �إقامة برنام���ج تعريفي متميز
وحم�ت�رف -ومعانيها ودالالتها وملاذا
يهت���م بها امل�سلم���ون ..ويجد �صاحب
العم���ل يف هذا من ي�ساعده �سواء من
املتخ�ص�صني يف املراكز الإ�سالمية �أو
من العمال امل�سلمني �أنف�سهم ،ال�سيما
و�أن كل دين باطل فيه جزء من احلق،
وكثري من الأديان ال�شرقية تت�شابه يف
�أم���ور كثرية مع الإ�س�ل�ام ،فيُ�ؤمل �إذا
نُ ِ ّف���ذت الربامج التعريفي���ة بكفاءة �أن
ت�ؤتي ثمارها �إن �شاء اهلل تعاىل.

ومنهم م���ن يقيم احتفاالت وفاعليات
�إ�سالمي���ة ب�ش���كل دوري ،فيجع���ل
مل���ن يح�ضرها م���ن العم���ال مميزات
ومكاف����آت ،فيح�ض���رون �أول الأم���ر
لغر�ض الدنيا ثم قد مينت اهلل عليهم
فينعم عليهم بخريي الدنيا والآخرة،
وكم يف النا�س من كان هذا هو املدخل
�إىل نف�س���ه ،فله����ؤالء كان م�ص���رف
"امل�ؤلف���ة قلوبه���م" ،ث���م ا�صطفى اهلل
منهم م���ن ن�صر الإ�س�ل�ام يف مواقف
فا�صلة.
1

�أولري�ش �شيفر :انهيار الر�أ�سمالية �ص.17 ،16

� 2أحم���د ( ،)6494و�أب���وداود ( ،)4941والرتم���ذي
و�صححه الألباين.
3

م�سلم (.)2594

4

م�سلم (.)2578

5

العيني :عمدة القاري .293/12

6

م�سلم (.)2581

()1924

 7رواه موقوفا الن�سائي ( ،)4673وابن �أبي �شيبة (،)21109
ورواه مرفوعا �إىل النبي �أحمد (.)11565
8
9

املناوي :التي�سري ب�شرح اجلامع ال�صغري .70/1
ابن ماجه ( ،)2443و�صححه الألباين.

10

البخاري (.)2114

11

البخاري (.)2152

12

البخاري ( ،)5703م�سلم (.)1662

13

البخاري ( ،)3288وم�سلم (.)1688

14

ابن القيم :مدارج ال�سالكني .313/2

 15ورد م���ن ثماني���ة طرق عند الط�ب�راين يف الكبري وابن
�سع���د يف الطبقات والرتم���ذي يف ال�شمائل و�أبي ال�شيخ يف
�أخالق النبي ،انظر الألباين :ال�سل�سلة ال�صحيحة (.)2125
 16ابن ماجة ( ،)3312واحلاكم ( )3733وقال� :صحيح على
�شرط ال�شيخني ووافقه الذهبي ،و�صححه الألباين.
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طريــق الهدى

املنه���ج النب���وي يف التعام���ل م���ع امل�سل���م
اجلدي���د ل���ه �أب���واب كث�ي�رة متع���ددة ،مل
يرتك النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بابا �إال
وفتحه لنا ليكون نربا�سا ن�ست�ضيء به يف
تعامالتنا مع �إخوة لنا ،حملوا من الهموم
واملعاناة م���ا مل يتحمله امل�سل���م بالوالدة،
فامل�سل���م يف �أحوال���ه االعتيادي���ة �أم���وره
م�ستق���رة ،مي�س���رة ،خا�ص���ة يف املجتم���ع
امل�سلم.

املرتبة الرابع���ة� ،أي يف املراتب املتقدمة،
و�أو�س���ط املرات���ب ،وقد �أفاد ه���ذا الأمر
كث�ي�را امل�سلم�ي�ن� ،سواء كان���وا الأوائل �أو
املت�أخرين ،فكان ه���ذا الباب بابا عظيما
م���ن �أب���واب دخ���ول الإ�س�ل�ام ،ورعاي���ة
امل�سلمني اجلدد ،وتثبي���ت ف�ؤاد من دخل
الإ�س�ل�ام عل���ى ال�شهادت�ي�ن ،ب���ل الأجمل
�أي�ض���ا �أن ه���ذا الب���اب كان �سببا يف كف
�أذى غري امل�سلمني عن امل�سلمني.

املحامي منيف العجمي

�إن امل�سل���م اجلدي���د قد يف���ارق جمتمعه
ويع���اين �صنوفا م���ن الع���ذاب والويالت،
مل يك���ن يتخيلها وال يتوقعه���ا �إذا ما بقي
عل���ى دينه الق���دمي �أو فارق���ه �إىل عقيدة
�أو مذه���ب �آخ���ر ،فقد ي�ضط���ر �إىل ترك
التعامل مع المسلم
لق���د �أعطى النبي �صل���ى اهلل عليه و�سلم
مال���ه و�أهل���ه ووطن���ه ،وي�صب���ح غريب���ا ،من غنائم امل�سلمني يف غزوة حنني عطاءا الجديد
ً
بحاج���ة �إىل ي���د ت�ساعده عل���ى مواجهة
متطلبات احلياة ..فمن له غري �إخوته يف ب�ل�ا ح���دود ،وب�سب���ب هذا الأم���ر دخلت تأليف قلوبهم
الإ�سالم ،ولذل���ك جاء الن�ص ال�صريح يف قبائل كثرية من العرب يف الإ�سالم ،ففي
القر�آن الكرمي على ت�أليف قلوب امل�سلمني احلدي���ث �أن رجال �أتى النب���ي �صلى اهلل
اجلدد.
�سدت
عليه و�سلم ف�س�أل���ه ،ف�أعطاه غنما َّ
هن���اك من يظن �أن �إعط���اء املال للم�سلم م���ا بني جبل�ي�ن ،فرجع �إىل قوم���ه وقال:
اجلدي���د يكون من قب���ل الر�ش���وة ل�شراء �أ�سلم���وا ،ف�إن حممدًا يعطي عطاء من ال
ذمت���ه الفكري���ة ،وترجي���ح كف���ة اعتقاده يخ�شى الفقر.
�إن الإ�س�ل�ام جاء باملحج���ة البي�ضاء ليلها
كنهاره���ا ،ف���كان وا�ضحا �أ�ش���د الو�ضوح
فيم���ا يتعلق ب�أمور ال�شرع ،ومنها م�صرف
المنهج النبوي في
الزكاة للم�ؤلفة قلوبهم.
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مدير الأفرع واحلج والعمرة بلجنة التعريف
بالإ�سالم

وميل���ه للإ�سالم ،وه���ذا لي����س ب�صحيح،
فالر�ش���وة ال تكون هكذا ..و�إمنا املق�صود
به���ا دفع مبلغ من املال م���ن الرا�شي �إىل
املرت�شي لإبطال حق ،و�إحقاق باطل ،وهو
م���ا مل يتحق���ق يف حالن���ا ،فالإ�سالم دين
احلق ،وبالتايل ف�إن ما يقدم هنا للم�سلم
اجلديد من باب �إعانته �إىل �سلوك طريق
احلق ،وترغبيه فيه ،وتثبيت ف�ؤاده عليه،
ولذلك نزل قوله تعاىل�} :إمنا ال�صدقات
للفق���راء وامل�ساك�ي�ن والعامل�ي�ن عليه���ا
وامل�ؤلفة قلوبهم{«التوبة.»60:

فب���اب امل�ؤلفة قلوبهم يع���د رافدًا عظيما
م���ن رواف���د الدعوة �إىل اهلل ع���ز وجل..
وينبغي �إحيا�ؤه ،والعمل به ،ويف هذا يقول
ال�شاعر:
�أح�س������� ــن �إىل النا��������س ت�س�������تعب ـ ــد قلوبه�������م
فطامل�������ا ا�س�������تعب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الإن�س�������ـ ـ ـ َ
ـان �إح�س�������ـ ـ ـ ـ ُ
ـان

م�شروع ال���زكاة �أحد �أه���م امل�شاريع التي
تق���وم به���ا جلن���ة التعري���ف بالإ�س�ل�ام،
ويدخ���ل فيها باب امل�ؤلف���ة قلوبهم ،حيث
تق���وم اللجن���ة بتق���دمي الرعاي���ة الكاملة
لق���د جع���ل اهلل عز وج���ل بن����ص �صريح للم�سل���م اجلديد؛ مادي���ا ومعنويا وتربويا
«ت�ألي���ف القلوب» بابا من �أبواب م�صارف واجتماع���ا ،وت�ساعده على االندمـــــاج يف
الزكاة الثماني���ة ،وجعله اهلل عز وجل يف جمتمعــه امل�سلم.

تأليف قلب المهتدي
يكون من باب إعانته
إلى سلوك طريق
الحق وتثبيت فؤاده
( )132ــ مار�س  2014ــ ربيع �أخر

1435

47

خمتارات من الأوقاف

حوار :عبدالر�شيــد را�شـــد

()2-2

البشرى تحاور م .فاضل سليمان
مدير عام مؤسسة جسور
للتعريف باإلسالم في حوار خاص

حتدثنا يف الع���دد ال�سابق مع �ضيفنا
ح���ول العدي���د م���ن الأم���ور التي تهم
العم���ل الدعوي ،وخا�صة العاملني يف
جم���ال دعوة غري امل�سلم�ي�ن ،وحدثنا
املهند�س فا�ضل �سليمان عن م�ؤ�س�سة
ج�سور ودورها يف التعريف بالإ�سالم
لغ�ي�ر امل�سلم�ي�ن ،وتعاونها م���ع وزارة
الأوق���اف وال�ش����ؤون الإ�سالمية الذي
�أ�سفر ع���ن ال�سل�سلة الدعوية الرائعة
"ال�ضب���اب ينق�شع" ،وتقدميهما لفيلم
"الإ�سالم باخت�صار" بـ 31لغة ،والذي
�أ�صبح بحق مفخرة للكويت.
• كيف ترون الدور الذي تقوم به جلنة
التعري�������ف بالإ�س���ل���ام يف خدمة الدعوة
واملهتدين اجلدد وق�ضايا الإ�سالم؟

ي�ؤك���د �أن �شعب الكوي���ت يختلف عن
كثري م���ن ال�شعوب الأخرى يف ال�سبق
والنظرة امل�ستقبلي���ة ،وبالتايل فلجنة
التعريف بالإ�سالم من اللجان الرائدة
والرائعة التي تقوم بعمل جيد ورائع،
و�أمتنى �أن �أرى الكثري من امل�ؤ�س�سات
التي حتذو حذوها.

لجنة التعريــف
باإلسالم أول
من استثمرت
في تدريب
وتأهيل الدعــاة

دور اللجنة بارز وم�شهود ،ال ينكره �إال
جاحد ،و�أول زيارة يل يف الكويت كانت
وي�شيد ب���دور وزارة الأوق���اف قائال:
م���ن خالل جلنة التعري���ف بالإ�سالم،
جهود الوزارة يف خدمة الدعوة عموما
و�أول م���ن ا�ستثم���ر يف التدريب كانوا
ملمو�س���ة للقا�ص���ي وال���داين ،متمنيا
ه���م �أي�ض���ا ،وهذا ي�ؤكد م���دى انفتاح
موا�صلة دعمها من خالل توزيع فيلم
القائمني على اللجنة.
"الإ�س�ل�ام باخت�ص���ار" ،بعر�ضه على
ويكم���ل �سليمان :فم���ن الأ�شياء التي املدار�س الأجنبية واملراكز الأوروبية،
نفتقده���ا يف الع���امل الإ�سالم���ي هي وذلك لتغي�ي�ر ال�ص���ورة النمطية عن
التدري���ب ،فالطبي���ب ال ي�ستطي���ع الإ�سالم يف الداخل واخلارج.
مثال ممار�س���ة مهنته ب���دون تدريب،
• ما هو دور الإعالم يف تو�ضيح �صورة
واملهند����س كذلك ،لك���ن م�سموح لأي
�شخ�ص �أن يعمل داعية ،فهم كانوا �أول الإ�سالم ال�صحيحة؟
م���ن �أنفقوا يف تدري���ب الدعاة ،وهذا �إن امل�شكلة احلقيقية هي عجزنا عن
48
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�إنت���اج �إعالمي�ي�ن على درج���ة كافية
م���ن الكفاءة ،بل بع����ض من ميار�سون
مهن���ة الإعالم ه���م �أبعد م���ا يكونون
ع���ن املهن���ة ،فك���را واهتمام���ا ووعيا
وثقاف���ة ،وه���ذا ناجت عن ع���دم وعي
الآب���اء يف �أ�سل���وب الرتبية وتركيزهم
عل���ى �أن يك���ون �أبنا�ؤهم فق���ط �أطباء
�أو مهند�س�ي�ن ،وك�أن باقي املهن ل�سنا
يف حاج���ة �إليه���ا ،وتنا�س���ى ه����ؤالء
الآب���اء �أن مهنة ال�صحاف���ة والإعالم
من �أ�سمى امله���ن و�أ�شرفها ،وبخا�صة
يف الوقت الراه���ن ،ويف الزمن الذي
باتت فيه بع�ض الدول ت�سخر ميزانية
للإع�ل�ام رمبا تفوق ميزانيات الدعم
الغذائ���ي ،وذل���ك لإدراكه���م ب�أهمي���ة
الإع�ل�ام ودوره يف الوق���ت الراه���ن،
وب�أن���ه ب���ات يف ت�أث�ي�ره �أك�ث�ر خطورة
من الطائ���رات وال�صواريخ� ،أما نحن
ف�أ�صبحن���ا نلق���ي ب���كل م���ن لي�س له
وظيف���ة يف الإع�ل�ام ،وتنا�سين���ا �أن���ه
البد م���ن الت�أهي���ل والدرا�سة وكيفية
التخطيط الإعالمي ،والذي هو �أهم
من الإعالم نف�سه.
الأم���ة يف �أم����س احلاج���ة لإعالميني
و�صحفي�ي�ن يحمل���ون ه���م الدع���وة
ويتول���ون مهمة الدفاع ع���ن الإ�سالم
وت�صحي���ح مفاهيم���ه املغلوط���ة لدى
الغ���رب ،و�إن كان اهلل ع���ز وج���ل قد
ت���وىل حف���ظ دينه ور�سالت���ه من فوق

�سب���ع �سموات ،ف�إن ذل���ك ال مينع �أن
نقوم بدورنا ون�سعى للدفاع عن ديننا
ب�شتى الطرق والو�سائل املتاحة ،ولي�س
هن���اك �أ�سرع وال �أف�ض���ل من الإعالم
لكي نو�ص���ل ر�سالتنا للعامل ،وال�سيما
يف ظل الطفرة العلمية والتكنولوجية
التي نعي�شها.
• م�������ا هو تقييكم ل�������دور �إدارة الإعالم
الديني يف وزارة الأوق�������اف باعتبارها
�إحدى اجلهات الإعالمية؟
الإع�ل�ام الدين���ي �إدارة جم���ددة
والدلي���ل الكث�ي�ر من براجمه���ا التي
واكبت التقني���ة واحلداثة والتجديد،
كم���ا هو احل���ال يف حملته���ا القيمية
الأخ�ي�رة (خل���ك مت�ص���ل...24434
�صالتي ات�صايل بربي) واعترب وجود
�إعالنه���ا بداخ���ل �شا�ش���ات ال�سينما
الكويتي���ة (�سين�سكي���ب) قب���ل عر�ض
الأف�ل�ام طف���رة �إعالمي���ة ودعوي���ة
كب�ي�رة ،وا�ستطرد �سليم���ان :فعندما
�أدخ���ل ال�سينم���ا م���ع �أ�سرت���ي و�أجد
الإع�ل�ان قبل الفيلم يقول يل" :خلك
مت�ص���ل  "24434فه���ذا جتديد رائع
ج���دا ونظ���رة عميق���ة تنم ع���ن فهم
ماي�سرتو �إدارة الإعالم الديني الزميل
الإعالمي الن�ش���ط والرائع �صالح �أبا
اخلي���ل ،معت�ب�را اتخاذه ق���رارا كهذا
فيه مغام���رة وجمازفة كب�ي�رة ،حيث
�إن هن���اك مدار�س قدمية موجودة يف
كل م���كان حتاول دائم���ا قتل اجلديد

والتجديد ،مطالبة ب�إتيان الدليل على
كل م�ستح���دث ،م���ع �أن الدليل يكون
فقط عل���ى احلرام ،وما ع���داه يكون
مباحا.

ينبغي مواجهة
اإلعالم المضلل
بإعالم إسالمي
أقوى منه كما
فعل الرسول
صلى اهلل عليه
وسلم
• بر�أيكم ما هو البديل ملواجهة احلمالت
الإعالمي�������ة الت�������ي ت�س�������يء �إىل الإ�س���ل���ام
وامل�سلمني؟

ون�ستطيع تفعيل هذا الإعالم البديل
وندر����س التحدي���ات الت���ي تواجهن���ا
خالله ،فمثال م���ن التحديات �أنك ال
ت�ص���ل ل�شريح���ة معينة م���ن ال�شعب،
وه���ي الت���ي مل متار����س الكمبيوت���ر
�أو الالبت���وب ،لكنه���ا تفت���ح وت�شاهد
العكا�شيات ،وهذه ال�شريحة البد من
درا�س���ة ملعرفة الطرق والو�سائل التي
ميك���ن من خالله���ا تو�صي���ل الر�سالة
لها ،وهنا البد من ابتكار �أ�شياء بديلة
ك�أن نق���وم بتنزيل ه���ذه املقاطع مثال
عل���ى املوبي�ل�ات ،وبالت���ايل ي�سمعها
ال�شخ�ص يف �أي مكان يكون فيه ،كما
يجب درا�سة املعوق���ات التي تعرت�ض
الإع�ل�ام البديل ب�شكل ع���ام وتقويته
م���ع عم���ل �إعالم ق���وي ينا�س���ب هذه
الفئ���ة من النا�س ،وميكن عمل قنوات
حتم���ل بداخلها �أفالم���ا وم�سل�سالت
م���ع و�ض���ع الأح���كام ال�شرعي���ة يف
االعتب���ار ،لك���ي تكون جاذب���ة ويكون
فيه���ا الت�سلي���ة والرتفيه ع���ن ه�ؤالء
النا�س ،حتى ي�شاهدوها ،وم�سابقات
وفائزين جلذب �أنظار هذه الفئة غري
املثقف���ة ،ثم تب���ث الر�سائل التي تريد
بثها لهم.

هن���اك الآن م���ا ي�سم���ي بالإع�ل�ام
البدي���ل ،وهو �إع�ل�ام قلي���ل التكلفة،
وه���و احل���ل ملواجهة بع����ض القنوات
املمول���ة وم���ا تقوم به م���ن دور فاجر
يف ت�شوي���ه الإ�س�ل�ام والإ�سالمي�ي�ن..
فهن���اك بع����ض ال�شب���اب مث�ل�ا قادر
عل���ى عم���ل فيدي���و مع�ي�ن �أو مقاطع • كلمة �أخرية؟
معينة وتركي���ب مو�سيقى عليها وبثها جزاك���م اهلل خ�ي�را ..و�شك���را للجنة
للعامل م���ن خالل الالبت���وب اخلا�ص التعري���ف بالإ�س�ل�ام ووزارة الأوقاف
به ،ومن املمكن �أن يحظى هذا العمل عل���ى جهودهم���ا املبارك���ة يف خدمة
خالل ي���وم �أو يومني مبليون م�شاهد ،الإ�سالم وامل�سملني.
( )132ــ مار�س  2014ــ ربيع �أخر

1435

49

ح�صاد الكتب

معجزات القرآن العلمية
في اإلنسان مقابلة مع التوراة واإلنجيل
امل�ؤلف� :أ .عبد الوهاب الراوي  -عدد ال�صفحات� 160 :صفحة  -النا�شر :دار العلوم للن�شر والتوزيع  -عمان  -الأردن -
يه���دف هذا الكت���اب �إىل عر�ض
وبي���ان معج���زات علمي���ة م���ن
الق���ر�آن الك���رمي ذات العالق���ة
بالإن�س���ان ،وذلك بط���رح �أعمق
و�أدق وب�أ�سلوب �أف�ضل مما �سبق
عر�ضه من قِ َبل بع�ض الكتاب� ،أو
مل ي�سبق عر�ضه من قبل ،والتي
ت�أك���دت بو�ض���وح مبكت�شف���ات
علمية حديثة ،غالبيتها يف القرن
الع�شري���ن ،وبع�ضها م���ن القرن
احل���ادي والع�شري���ن ،ومقابل���ة
تلك املكت�شف���ات واملعجزات مع
ن�صو����ص الت���وراة والإجني���ل �إن
وجدت.
ومن ناحي���ة �أخرى تقدمي الأدلة
على وجود اهلل تعاىل �إىل الذين
ينكرون وجوده� ،أو الذين مازالوا
يت�شككون يف وج���وده ،ع�سى �أن
يهت���دوا �إىل طري���ق ال�ص���واب،
وي�ؤمن���وا ع���ن قناع���ة علمي���ة
وعقالنية بوجود اهلل عز وجل.

يو�ضح الكاتب يف مدخل الكتاب
كي���ف �أن الآي���ات العلمي���ة يف
الق���ر�آن الكرمي ه���ي جانب من
جوان���ب الإعجاز له���ذا الكتاب
العظي���م ،والذي يح���وي جوانب
�إعج���از �أخ���رى .كالإعج���از يف
البي���ان ،الت�شري���ع ،والوع���ظ
واحلكمة ،ق�ص�ص القوم الغابرة،
تنب�ؤ الغيبيات ،ونحو ذلك.

يثب���ت الكت���اب �أي�ض���ا حقيق���ة
نا�صع���ة البيا�ض وهي �أن القر�آن
الكرمي �سب���اق للعلوم ،فهو كالم
عل���وي من���زل م���ن رب العامل�ي�ن
العلي���م اخلب�ي�ر؛ عل���ى النقي�ض
من كتب الت���وراة والإجنيل التي
50
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�أخفق���ت يف تق���دمي ن�صو����ص
�إعجازي���ة يف العل���وم ،لأن���ه ثبت
من الوجه���ة التاريخية والن�صية
ب�أن غالبيتها ُكتُب و�ضعية.
يتن���اول الكاتب يف الف�صل الأول
معج���زات الق���ر�آن العلمي���ة يف
الإن�س���ان ،فيتن���اول معجزة خلق
الإن�سان من طني ،ومعجزة تكرار
العنا�ص���ر الكيميائي���ة يف ج�سم
الإن�س���ان ويف الأر����ض ،ومعجزة
�أط���وار تخلق اجلن�ي�ن ،ويت�ساءل
ه���ل يف الت���وراة والإجني���ل ذكر

2008

لأطوار تخلق اجلنني؟ ،والإجابة ويب�ي�ن يف الف�صل الثاين معجزة
ه���ي �أن���ه ال توجد �إ�ش���ارة لذكر خل���ق الزوجني (الذكر والأنثى)،
�أي من الأط���وار يف �أي من كتب والف���وارق بينهما ،باعتبارها من
الت���وراة والإجني���ل� ،س���وى ذكر معجزات الق���ر�آن الكرمي ،وخلق
واحد �سريع يف املزمور  139:16الزوجني من نف�س واحدة ،وجعل
« َر�أَتْ َعيْنَ َ
���اك �أَ ْع َ
�ضائِ���يَ ،وفيِ
الذكر والأنثى من م�صدر واحد،
�س ْف َ
�ص َّو َرتْ ،
رك ُكل َها ُك ِت َب ْت يَ ْو َم تَ َ
ه���و ُحيي مني الذك���ر ،ومعجزة
�إِ ْذ لمَ ْ يَ ُك ْن َو ِ
اح ٌد مِ نْ َها».
����س َّ
الذ َك��� ُر َكالأنْثَى{ ،حيث
}لَيْ َ
ث���م يتناول معجزة خلية الإن�سان
يب�ي�ن �أن االخت�ل�اف ال يقت�ص���ر
ومكوناته���ا ،ومعج���زات �أخ���رى
عل���ى اجل�س���م ،ب���ل يف القدرات
يف الإن�س���ان مث���ل الب�صم���ة
الدماغي���ة� ،أي�ض���ا ،فم���ا ي�صلح
و�أ�شكالها.
للرجل �أو املر�أة ال ي�صلح للآخر،
ث���م يتن���اول الكاتب م���ا جاء يف
التوراة والإجنيل بهذا اخل�صو�ص
م�شريا �إىل عدم م�صداقيته.
�أما الف�صل الثالث فيتناول بع�ض
�آي���ات الق���ر�آن املعج���زة ،كقوله
النْ َ�س���ا َن
�صيْنَ���ا ْ إِ
تع���اىلَ } :و َو َّ
ِب َوا ِل َديْ���هِ ِ�إ ْح َ�سا ًنا{ ،فيبني مكانة
الأم م���ن التو�صي���ة ،والإعج���از
العلم���ي يف احلم���ل والو�ض���ع
والر�ضاعة ،وكيفية احلمل ل�ستة
�أ�شهر ،بو�صفه���ا معجزة قر�آنية
علمية ،وغري ذلك من الآيات.
ويختتم الف�صل الرابع بالإعجاز
العلمي يف قول���ه تعاىلَ } :واهلل
�أَ ْخ َر َج ُك���م ِّم���ن بُ ُط���ون �أُ َّم َها ِت ُك ْم
الَ تَ ْعل َ ُم���و َن َ�شيْ ًئ���ا َو َج َع��� َل لَ ُك��� ُم
�ص���ا َر َوالأَ ْفئِ��� َدةَ
الْ َّ�س ْم��� َع َوا َلأبْ َ
لَ َعلَّ ُك��� ْم تَ ْ�ش ُك��� ُرونَ{ ,حيث ي�شري
�إىل معج���زة تتاب���ع ذك���ر ال�سمع
فالأب�ص���ار فالأفئ���دة يف القر�آن
الكرمي.

الإعجاز العلمي

عبد الدائم الكحيل

قامت الربوف�س���ورة  Meghan Millerمن بني طبق���ات خمتلفة الكثافة ،وت�شري
جامعة جنوب كاليفورنيا ببحث جديد �إىل نهاي���ة ج���ذور اجلب���ال املنغر�سة
يف �سل�سلة جب���ال الأطل�س يف املغرب يف الأر����ض (نالحظ �أن �أوتاد اجلبال
(ن�شر يف  ،)2014وتبني لها ما يلي :متتد و�سط ًيا  35كيلومرتا).
العجيب �أننا جند ذك ًرا لهذه احلقائق
يف القر�آن الكرمي:

درا�سة جديدة

القرآن الكريم
وصف شكل الجبال وآلياتها
بشكل علمي دقيق
ً
مطابقا متامً ا للآيات القر�آنية..
دعونا نت�أمل هذا البحث اجلديد حول اجلبال وكيف جاء
كلمتان فقط خل�صتا لنا هذا البحث ..لنقر�أ...

 - 1اجلب���ال ترتف���ع حل���دود  4كيلو
م�ت�رات ،ولكنه���ا تغو����ص عمي ًق���ا يف
الأر�ض لعمق  35كيلومرتا.
 - 1الق���ر�آن �أخ�ب�ر ع���ن �أ�ش���كال
كل جبل يتميز بوج���ود جذور عميقة اجلب���ال ،ق���ال تع���اىلَ } :والجْ ِ َب���ا َل
�أثبته���ا العلماء وهذه اجل���ذور كثيفة �أَ ْوتَا ًدا{«النب�أ .»7:وهذه �إ�شارة وا�ضحة
وثقيلة ،ومتت���د مل�سافات عميقة جدًا ت�ؤك���د �أن اجلب���ل ي�أخ���ذ �ش���كل الوتد
املنغر����س يف الأر�ض ،وبالفعل هذا ما
حتت �سطح الأر�ض.
ر�آه العلم���اء من خ�ل�ال �أجهزة قيا�س
 - 2ه���ذه اجلب���ال تعوم عل���ى طبقة
الهزات الأر�ضية .Seismometers
من�صه���رة ووج���ود ج���ذور عميقة لها
 - 2الق���ر�آن ي�ؤك���د �أن ه���ذه اجلب���ال
ي�ضمن اال�ستقرار والتوازن.
ه���ي روا�س���ي ت�شب���ه ال�سفين���ة الت���ي
�إن اجلب���ال اجلليدي���ة تتمي���ز بوجود
تعـــــوم عل���ى ال�سائـــــل ،قال تعالـــى:
كت���ل جليدية هائل���ة يف �أ�سفل اجلبل
الَ ْر�ض َر َو ِ
ا�س َي �أ ْن تمَ ي َد
} َو َج َعلْنَ���ا يف ْ أ
تعم���ل مثل املر�ساة يف ال�سفينة ،ولوال
اجا ُ�سبُلاً لَ َعلَّ ُه ْم
بِهِ ��� ْم َو َج َعلْنَا فِ ي َها فِ َج ً
هذه اجلذور ال ميكن للجبل اجلليدي
يَ ْهتَدُونَ{«الأنبياء ،»31:هذه الآية ت�ؤكد
�أن يت���وازن و�س���وف ينقلب كما تنقلب
�أهمي���ة اجلب���ال يف ت���وازن الأر�ض �أو
ال�سفينة عندما تفقد توازنها.
م���ا ي�سم���ى Isostasyلأن الق�ش���رة
يب�ي�ن ه���ذا املخط���ط البي���اين وجود الأر�ضي���ة رقيق���ة جدًا وحتت���اج لهذه
ج���ذور للجب���ال تعم���ل مث���ل الأوتاد املثبتات �أو اجلبال لتبقى هذه الق�شرة
وت�ساه���م يف تثبيت اجلب���ل لأنه يعوم يف حالة توازن.
ف���وق طبقة �سائلة مرتفع���ة احلرارة.
�إذن ،بكلمتني خل����ص لنا القر�آن هذا
لقد مت ا�ستخدام �أجهزة م�سح الزالزل البحث ،الكلمة الأوىل }�أَ ْوتَا ًدا{ وهي
ومت ت�سجيل اهت���زازات الأر�ض حيث ت�ص���ف لنا �شكل اجلبل ،وبالفعل هذا
متثل هذه اخلطوط املنحنية الأمواج و�ص���ف دقيق ج���دًا ،فكم���ا �أن الوتد
ال�صادرة عن اهتزازات الأر�ض.
ينغر����س معظم���ه يف الأر����ض كذل���ك
اخلطوط الزرق���اء هي حدود فا�صلة

اجلبل ينغر�س معظمه حتت الأر�ض.

| www.kaheel7.com/ar

والكلم���ة الثاني���ة } َر َو ِ
���ي{ ت�صف
ا�س َ
لن���ا عمل اجلبل ،وبالفع���ل ثبت يقي ًنا
�أن اجلب���ل يطف���و على طبق���ة �سائلة
وه���ذا وا�ض���ح م���ن عن���وان البح���ث
ا لأ�صل���ي Mountains float on
 superhot rockم���ن خ�ل�ال كلم���ة
(� )floatأي اجلبال تطفو ،وكذلك من
خ�ل�ال “� ”Isostasyأي ت���وازن ،وهو
م���ا عرب عنه القر�آن بكلمة }�أَ ْن تمَ ِ ي َد
بِهِ ْم{ �أي تنقلب وت�ضطرب..

الجبــ��ال تحف��ظ
تـ��وازن األرض ألن
قش��رتها رقيق��ة
جداوتحت��اج إل��ى
ً
تثبيته��ا ولذلــ��ك
وصفت بالرواسي
ريا..
و�أخ ً
ماذا ي���دل هذا التطاب���ق الكامل بني
بح���ث علم���ي م�ؤكد ن�ش���ر يف 2014
وب�ي�ن كتاب �أنزل قبل �أكرث من 1400
ع���ام؟ �إن���ه يدل على �أن ه���ذا الكتاب
ه���و كالم اهلل تع���اىل ،لأن���ه ي�ستحيل
يف ذل���ك الزمن التنب����ؤ بهذه الدرا�سة
العلمية الدقيقة..
وبالت���ايل تتجل���ى �أمامن���ا دق���ة كلمات
الق���ر�آن وبالغتها ،ف���كل كلمة يف كتاب
اهلل تع���اىل له���ا مهم���ة وعم���ل حمدد،
ويف كلمت���ي }�أَ ْوتَ���ادًا{ و} َر َو ِ
���ي{
ا�س َ
و�صف علمي دقيق ل�شكل اجلبال و�آلية
عمله���ا ..وه���ذا منتهى الإعج���از ..وال
منلك �إال �أن نقول� :سبحان اهلل!!
املراجع
Moroccan mountains float on
superhot rock, study finds - By Robert
Perkins - January 2, 2014 http://
news.usc.edu/#!/article/58051/
moroccan-mountains-floating-on/molten-rock-study-finds
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زخارف �إعالمية

يق��ول الدكت��ور جورج س��ارتون
عالم الطبيعة والرياضيات:
“�إن لغ���ة الق���ر�آن على اعتب���ار �أنها اللغة
التي اختارها اهلل عز وجل للوحي كانت،
به���ذا التحديد ،كامل���ة ..وهكذا ي�ساعد
الق���ر�آن على رفع اللغة العربية �إىل مقام
املث���ل الأعلى يف التعبري ع���ن املقا�صد..
وق���د جعل منها و�سيلة دولية للتعبري عن
�أ�سمى مقت�ضيات احلياة”.
أم��ا الباحث��ة البولوني��ة “غيان��ة
ستيجفسكا” ،فتقول:
�إن القر�آن الكرمي مع �أنه �أنزل على رجل
عرب���ي �أمي ن�ش�أ يف �أم���ة �أمية ،فقد جاء
بقوان�ي�ن ال ميكن �أن يتعلمها الإن�سان �إال
يف �أرقى اجلامعات ،كما جند يف القر�آن
حقائ���ق علمية مل يعرفه���ا العامل �إال بعد
قرون طويلة.
ومن ناحيته يقول “كات ستيفنز:

�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.

ب���ه لأن���ه كالم اهلل �إليهم� .إنه���ا لعبارات
يجدر بنا جميع���ا ،م�سيحيني وم�سلمني،
�أن نرددها كل يوم ،فهي حجارة الأ�سا�س
يف بن���اء نريده �أن يتع���اىل حتى ال�سماء،
لأن���ه البناء الذي فيه نلتق���ي والذي فيه
نلق���ى اهلل :فحي���ث تك���ون املحب���ة يكون
اهلل .والواق���ع �أن الق���ر�آن يذكر �صراحة
�أن الكت���ب املنزل���ة واح���دة .و�أن �أ�صله���ا
عند اهلل ،وه���ذا الأ�صل يدعى حينا “�أم
الكتاب” وحينا �آخر “اللوح املحفوظ” �أو
“الإمام املبني”.
“�إن حمم���دا [ كان �أمي���ا ال يق���ر�أ وال
يكت���ب .ف����إذا به���ذا الأم���ي يه���دي �إىل
الإن�ساني���ة �أبل���غ �أث���ر مكت���وب حلمت به
الإن�سانية منذ كانت الإن�سانية ،ذلك كان
القر�آن الكرمي ،الكت���اب الذي �أنزله اهلل
على ر�سوله هدى للمتقني.”..
“الإ�سالم لي�س بحاج���ة �إىل قلمنا ،مهما
بلغ قلمنا من البالغة ،ولكن قلمنا بحاجة
�إىل الإ�س�ل�ام� ،إىل م���ا ينط���وي عليه من
ثروة روحية و�أخالقية� ،إىل قر�آنه الرائع
الذي بو�سعنا �أن نتعلم منه الكثري”.

“يف تل���ك الف�ت�رة م���ن حيات���ي ب���دا يل
وك�أنني فعلت كل �ش���يء وحققت لنف�سي
النج���اح وال�شه���رة واملال والن�س���اء ..كل
�ش���يء ،ولكن كن���ت مثل الق���رد �أقفز من
�شج���رة �إىل �أخرى ومل �أك���ن قانعا �أبدا“ .مل يق���در لأي �سفر ،قب���ل الطباعة� ،أيا
ولكن كانت ق���راءة القر�آن الكرمي مبثابة كان نوعه و�أهميته� ،أن يحظى مبا حظي
توكي���د لكل �شيء بداخلي كنت �أراه حقا ،به القر�آن من عناية واهتمام ،و�أن يتوفر
وكان الو�ض���ع مث���ل مواجه���ة �شخ�صيتي له ما توفر للقر�آن من و�سائل حفظته من
احلقيقية”.
ال�ضياع والتحري���ف ،و�صانته عما ميكن
“القر�آن الكرمي يق���رر الكثري عن الزواج �أن ي�شوب الأ�سفار عادة من �شوائب”.
وعن العالقة بني الرجل واملر�أة ،وعن �أي
“تلك اللغة التي �أرادها اهلل قمة اللغات،
مو�ضوع �آخر تقريبا”.
كان القر�آن قمتها ،فهو قمة القمم ،ذلك
ويقول المؤلف نصري سهلب :ب�أنه كالم اهلل.”..
“�إن الآي���ة التي �أ�ستطيب ذكرها هي تتبع ويختتم الباحث أحمد سوسة
�سماح���ا �إذ تق���ولَ } :و اَل تجُ َ ادِ لُ���وا َ�أ ْه��� َل
بقوله:
���اب �إِ اَّل بِا َّلتي ِه َي �أَ ْح َ�س��� ُن � اَّإل ا َّلذي َن
الْكِ تَ ِ
َظل َ ُموا منْ ُه ْم َو ُقولُوا �آ َمنَّا با َّلذِ ي �أُنزِ َل �إِلَيْنَا “يرج���ع ميل���ي �إىل الإ�س�ل�ام ..حينم���ا
اح ٌد َونَ ْح ُن �شرع���ت يف مطالعة القر�آن الكرمي للمرة
َو�أُنزِ َل �إِلَيْ ُك ْم َو�إِلَ ُهنَ���ا َو�إِلَ ُه ُك ْم َو ِ
لَ��� ُه ُم ْ�س ِل ُم���ونَ{« ،العنكب���وت ،»46:ذلك ما الأوىل ..فولع���ت به ولع���ا �شديدا .وكنت
يقول���ه امل�سلمون للم�سيحيني وما ي�ؤمنون �أطرب لتالوة �آياته.”..

أطفال

تحت الحصار!!
�أن�س اخلليفة  /مدير التحريـر

تخيل معي..

واقع!!

غرفة مرتامية الأط���راف ..بها �أحدث
�أنواع �أجهزة االت�ص���ال والتوا�صل ..من
تلفاز و�ألعاب الفيديو و�أقرا�ص لأحدث
الأف�ل�ام وامل�سرحي���ات!! ,ويف ه���ذه
الغرف���ة يلهو ويلعب عدد من الأطفال..
فمحم���د ي�شاه���د برام���ج تلفزيونية..
و�سامل م�ستمتع ب�ألعاب الفيديو ..ودانة
ت�شاهد م�سل�س�ًلأاً �أجنب ًي���ا مدبلجلاً ..
وعلي يت�سلى بجهاز «الآي باد» وي�شاهد
مايحلو ل���ه ..و�سليم���ان مندمج بهاتفه
الذكي!!

والناظ���ر �إىل واق���ع �إعالمن���ا العرب���ي
الي���وم ..ال�ش���ك ب�أنه يع���ي اخللل الذي
و�صلنا �إليه ..حيث �إن �أغلب االنتاجات
التي يت���م عر�ضها لأطفالنا هي �صنيعة
غربي���ة �أو �شرقي���ة!! وكذل���ك �أغل���ب
االنتاج���ات العربية �إما فقرية فكرياً �أو
ن�سخة طبق الأ�صل ملواد تغريبية!!

دعـــوة

تثقيف وتعليم
األبناء مهمة
المؤسسات
اإلعالمية لتأسيس
جيل قادر على
تنمية مجتمعه

�أدع���و �أولي���اء الأم���ور االنتب���اه �إىل ما
يُعر����ض ل���ه �أبنائهم من م���واد �إعالمية
يومي���ة ..فال تقل �إن���ه �صغري ولن يت�أثر
ول���ن يفه���م!! فق���د �أثبت���ت النظري���ات
االعالمي���ة �أن ما يتعر�ض ل���ه الأطفال
يف ال�صغ���ر م���ن مفاهي���م وقناعات قد
يتخذونه���ا ع���ادة �أو منه���ج حلياتهم يف
امل�ستقبل!!

حصار..

خالل هذا امل�شهد ..الذي حتا�صر فيه
�أجهزة االت�صال والتوا�صل هذه الكوكبة
من الأطفال ،..كم هي املعلومات التي مت
تزويد عقولهم بها!؟  ،وكم هي العادات
�أو القيم الت���ي تعلموها!؟ � ،سواء كانت تقول �إح���دى الدرا�س���ات اخلليجية �أن
مفي���دة �أم �ضارة ..ال�ش���ك �أنها كثرية % 70 ..م���ن ثقاف���ة الأطفال م�ستمدة من
و�ستنمو وتزداد تل���ك املعلومات والقيم التلف���از ..مع العل���م �أن  % 70من املواد
ككرة الثلج با�ستمرار ..هذا امل�شهد �أيام املعرو�ضة به هي انتاجات م�ستوردة من
ثقافات �أخرى!!
وليال عديدة وهذا حال الكثريين!!
ٍ

فه���ل نبقى مكت���ويف الأي���دي!؟ ن�شاهد
م�ص���رع جيل كام���ل فكري���اً وقيمياً من
خالل ما يتعر�ضون له من مواد �إعالمية
يف �شتى و�سائل االت�صال!!

و�أدعو �أ�صح���اب امل�ؤ�س�سات االعالمية
اخلا�ص���ة واحلكومي���ة �أن ي�ساهموا يف
تثقي���ف وتعلي���م �أطفالن���ا و�أبنائن���ا مبا
يتواف���ق وعاداتن���ا وتقاليدن���ا حتى يتم
ت�أ�سي�س جيل قادر على تنمية جمتمعه،
واالرتقاء به عل ًما وخل ًقا.
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م�شاهري اهتدوا

كان ج���ي مي�شي���ل  J.Michelيعم���ل طبي ًب���ا للعي���ون ،وق���د
رئي�سا
اختارت���ه منظمة التن�ص�ي�ر ب�أملانيا الغربية لك���ي يكون
ً
للبعثة التن�صريية يف ال�صومال ،بجانب عمله كطبيب لأمرا�ض
العي���ون .وكان���ت هذه البعث���ة التن�صريية اتخ���ذت يف خطتها
م�ش���روع تن�صري القرن الإفريقي ،على �أن تكون ال�صومال هي
نقط���ة االنطالق لعمليات التن�صري ،وق���د اتخذت هذه البعثة
م�شروع���ا خري ًّي���ا ك�ستار تُخفِ ���ي من ورائه ن�شاطه���ا امل�شبوه،
ً
وكان ه���ذا امل�شروع ه���و عالج �أمرا�ض العي���ون؛ كي تنفذ من
خالل���ه �إىل املواطن�ي�ن ،والت�أثري عليه���م برتغيبهم يف الديانة
امل�سيحية.
وبع���د خم�س���ة �أ�شهر تل َّق���ت املنظمة تقارير تفي���د بتفانيه يف
ِّ
لل�شق الآخر من مهمته وهو التن�صري،
عمله كطبيب ،و�إهماله
فتل َّق���ى “جي مي�شي���ل” برقية من رئا�س���ة املنظمة تطلب منه
�ضرورة ذهابه �إىل �إجنلرتا لق�ضاء فرتة تدريبية مل ّدة �شهر ،ثم
ال�سفر منها �إىل تنزانيا.

إسالم جي ميشيل
يف �إجنل�ت�را تع��� َّرف ج���ي مي�شي���ل عل���ى �صدي���ق م�سل���م من
ال�صوم���ال يُدعى «حممد باهور» ،الذي َّ
وطد عالقة �صداقته
معه ،وحدث �أن دعاه ذات يوم لزيارة منزله ،ولقد حتدث عن
ً
قائ�ل�ا« :بعد �أن تع َّرفت عل���ى �صديق م�سلم من
ه���ذه الزيارة
ال�صومال ا�سمه حممد باهور ،دعاين �إىل زيارة منزله ،فل َّبيت
دعوت���ه ،وكان الرتحي���ب من �أ�سرت���ه ،و�أثناء الزي���ارة فوجئت
برج���ل يتكل���م الإجنليزية بطالقة مده�شة ،وعلم���تُ �أنه والد
ٍ
�صديق���ي حممد ،وفرح���تُ به ،ومت ّنَيْ���تُ �أن �أجذبه �إىل الدين
امل�سيحي؛ حتى تتح َّقق عملية التن�صري ،وبد�أتُ مع هذا الرجل
عملية جذبه للم�سيحية باحلديث عنها معه ،وهو يُن�صت �إ َّ
يل
تام ،توقعتُ اقتناعه مبا �أقول ،وبالتايل �سيكون مفتاح
ب�إ�صغاء ٍ ّ
التن�صري يف املنطقة كلها».

رئيس البعثة التنصيرية األلماني

جي ميشيل:
وجدت في القــرآن
كل شيء
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طلب مني والد صديقي أن
ُأ َو ِّجه له أي سؤال في اإلنجيل
ُ
فقلت :كيف؟! قال:
أو القرآن،
في القرآن كل شيء
وي�سرت�سل جي مي�شيل رئي�س البعثة التن�صريية حديثه بقوله:
«بع���د �أن �أ�سهبتُ يف الكالم ع���ن امل�سيحية كدين ال يرقى �إىل
مكانته �أية ديانة �أخرى ،و�أنا �أتع َّر�ض لعظمة الإجنيل وامل�سيح
عي�س���ى ابن اهلل ،فوجئت بوال���د �صديقي مم�س ًكا بن�سخة من
القر�آن يف يديه ،و�س�ألني �أتعرف هذا الكتاب؟ ،فابت�سمتُ ومل
�أُجب؛ خ�شية �إثارته �أو التلميح له مبهمتي ،ولكن �أح�س�ستُ �أن
هذا الرجل يُدرك ما يدور بعقلي ،فمنحني فر�صة اخلروج من
امل�أزق ،وبد�أ هو يتح َّدث عن الإجنيل وعن امل�سيح ،ومن خالل
حديثه �أدركتُ متا ًما �أن امل�سلمني جمي ًعا يحبُونه ويعرتفون به،
وخ�صو�ص���ا �أن الإ�س�ل�ام ذاته يدعو �إىل الإميان به وبغريه من
ً
الر�سل والأنبياء ،بل جعل ذلك من دعائم الإميان بالإ�سالم.
ث���م طلب مني والد �صديقي �أن �أُ َو ِ ّجه له �أي �س�ؤال يف الإجنيل
�أو يف القر�آن ،فقلتُ له :كيف؟! قال :يف القر�آن كل �شيء”.1
ث���م ي�ستطرد قائ ً
«وتعددت زيارات���ي لوالد �صديقي ،وكنت
ال:
ّ
ُمرا َق ًب���ا من �أفراد البعثة ،الذين طلبوا مني عدم الذهاب �إىل
هذا املنزل ،وفوجئتُ بعد ذلك بقرار نقل �صديقي ،ثم اعتقاله
دون �سب���ب� ،أ َّم���ا بالن�سب���ة �إيل فقد طلبوا من���ي االنتقال �إىل
ح���د تعبري منظمة التن�صري،
كيني���ا لق�ضاء �إجازة ممتعة على ِ ّ
وو�صلتني ر�سالة �ساخنة من والدي يُطالبني فيها بالعودة �إىل
�أملانيا ب�أ�سرع ما ميكن”.

ولك���ن ج���ي مي�شي���ل رئي�س بعث���ة التن�صري رف����ض اال�ستجابة
لتعليم���ات رئا�ست���ه يف �أملانيا ،كم���ا رف����ض اال�ستجابة لطلب
والده ،فكتب هذه الربقية �إىل ٍ ّ
كل منهما“ :اطمئنوا متا ًما ،كل
�شيء على ما يرام ،و�س�أعتنق الإ�سالم”.

وعك���ف ج���ي مي�شيل عل���ى درا�سة الإ�س�ل�ام وتف ُّه���م تعاليمه
و�أركان���ه التي حثَّ عليها ،بعدها �أعلن اعتناقه للإ�سالم ،وقام
بتغيري ا�سمه �إىل “عبداجلبار”.

وا�ستم َّر عبداجلبار يف ال�صومال ي�ؤ ّدي ر�سالته كطبيب م�سلم
يعرف حقَّ اهلل ثم ح َق مر�ضاه ،ويعامل النا�س ب�آداب الإ�سالم
التي حتلّى بها يف �سلوكياته و�أخالقياته.2
 1حممد كامل عبدال�صمد :اجلانب اخلفي وراء �إ�سالم ه�ؤالء
 2 - . 183 ،182/1ال�سابق نف�سه .184/1

أثر العمل التطوعي على الفرد
�أن ـ ــوار الزنـ ــكي
�أنبل الأعمال ..كيف ال ،وهو الذي بالروح قد عال
هلل تزين فارتدى ..حلة الأ�شراف من طهر النبوة قد رجا
غري تلك ال�ضحكات ..على تلك الوجوه النرية ما ارت�ضى
علها تنال عند اهلل �شفاعة ..فتبلغ اجلنة وذاك هو املبتغى
مل �أ�ستط���ع ترجمة الفرحة العارمة يف حلظات �إجناز �أولئك الذين
نذروا �أنف�سهم للآخرين! ،ما �سر تلك ال�سعادة يا ترى؟.

�إن للنف����س �أهازي���ج� ،إن مل تعزف على �أوتار زواياها برتانيم اخلري ،مل
ي���زل عليها حاديا ب���رداء ال�شياطني متلب�سا ،ي�ت�رمن مبعزوفة الإغواء،
يدع���و �إىل موت ال�ضمري ،يقود هواك ف�ل�ا تب�صر احلق كما ال�ضرير,
يقول عليه ال�صالة وال�سالم�" :أحب النا�س �إىل اهلل �أنْ َف ُع ُه ْم لل ّنا�س".
فم���ا ظنك ب�أثر ح���ب اهلل عليك! تهدى �إليك احلي���اة ويف الأخرى
تبلغ منازل الأتقياء.
ذك���ر العامل �ستيفن بو�ست الذي تدور معظم درا�ساته حول الإيثار واحلب
والتط���وع�" :أن���ه عندم���ا تك���ون لدينا رغبة للعط���اء ،خا�صة من���ذ ال�صغر،
�ستتح�س���ن �صحتنا البدنية والنف�سية ب�شكل ملح���وظ ،وبالتايل تقل ن�سبة
الوفيات ،وتقل ن�سبة االكتئاب ،ويزيد ال�شعور بال�سعادة".

كم���ا �أو�ضحت �إح���دى الدرا�سات بجامعة كولومبي���ا الربيطانية �أن
جمموع���ة من الباحثني طلب���وا من �أ�شخا�ص يعان���ون من القلق �أن
يقوم���وا ببع�ض الأعمال ،ك�شراء وجبة غداء ل�شخ�ص ما� ،أو التربع
لبع�ض اجلمعيات اخلريية �ست مرات �أ�سبوع ًيا ملدة �أربعة �أ�سابيع،
وق���د �أثبت���ت النتائج �أن القي���ام ب�أفعال ح�سنة م���ع الآخرين يح�سن
املزاج الإيجابي للأ�شخا�ص.

يق���ول [" :امل�ؤمن الذي يخالط النا�س وي�صرب على �أذاهم �أف�ضل
م���ن امل�ؤمن الذي ال يخالط النا����س وال ي�صرب على �أذاهم" ،ولذلك
ف�إن من عا�ش العطاء بكل جوارحه كان من �أقدر النا�س على �ضبط
ردود �أفعال���ه ،فقد نال م���ن �أعماله ما نال من خربة ومهارة ،لكرثة
احتكاك���ه باملجتمع وخو�ضه لعدة جتارب ..ففي ال�صرب على الأذى
تهذيب للأخالق ورقي للذات..

�أيه���ا القارئ ،ما تلك الكلمات �إال "ب���وح متطوع" ،من عمق العمل،
يحك���ي لكم عن حياة و�سط �صقيع ال�شت���اء البارد ،كان لها العطاء
معطفا رحيما ،ي�صون احلنايا ..عجزت عن جماراته �أفعال ماليني
الب�ش���ر ..وليتن���ي ا�ستطعت ترجم���ة �أحا�سي�س �أولئ���ك الذين تلمع
�أ�سما�ؤهم يف �سماوات التطوع..

ويف اخلت���ام ،ر�سال���ة �أوجهها �إىل كل �صاحب �سلطة ومال� ،أدعوه �إىل احت�ضان
طاقات ال�شباب ودعمهم ..و�أن يكون اليد الرحيمة التي ت�شبع حاجة جمتمعاتنا
الإ�سالمية من �أجل خلق جيل م�ؤهل ،يليق به الت�صدر للريادة.
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فتاوى الب�شـ ــرى

معاملة المسلم ألهله غير المسلمين
ال�س�ؤال :امر�أة �أ�سلمت وتعي�ش مع �أهلها غري امل�سلمني ،وهم الآن
ال يعرت�ض�������ون على �إ�س���ل���امها ،قد حاولت دعوتهم بطرق �شتى،
ولكن ال جدوى ،فكيف تتعامل معهم وهم على �ض���ل���التهم ،هل
ت�صلهم �أم حتد عالقتها بهم؟.
اجلواب :احلمد هلل ,الواجب على من هداه اهلل تعاىل للإ�سالم
�أن يب���ادر بهذا النور لي�ض���يء به حياة �أهله وع�شريته ،فهم �أوىل
النا�س بدعوته ،وبنور الإ�سالم ،و�إذا ُوجد من �أولئك من كان غري
معرت�ض على الإ�سالم فهو نعمة عظيمة ،على امل�سلم ا�ستثمارها
لتق���دمي الإ�سالم لهم بطريقة ح�سنة ،ولي�سلك يف دعوته لهم كل
�سبيل مب���اح ،من تقدمي الأ�شرطة املرئي���ة وامل�سموعة ،والكتب،
واملواقع ،وا�ست�ضافة ال�شخ�صي���ات الإ�سالمية امل�ؤثرة ،وليتقرب
لهم بالهدايا ،واملعاملة احل�سنة ،والأخالق الفا�ضلة ،وليبتعد عن
التعنيف ،وليداوم على دعاء اهلل �أن يهديهم ويوفقهم.

«البر» باألهل غير المسلمين مع أذيتهم
�أ�سلمت دون �أهلها فهل ترب �أهلها مع �أذيتهم لها؟

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

ال�س��������ؤال� :أ�س�������لمت و�أنا �ص�������غرية وقد طردين وال�������دي من املنزل إعطاء الزكاة للمؤلفة قلوبهم

فانتقل�������ت �إىل �إح�������دى ال�������دول الإ�س���ل���امية م�������ع زوج�������ي للعي�ش
هن�������اك ،و�أنا �أت�ص�������ل على والدت�������ي دائما ..فهل عل�������ي �إثم برتك
ات�ص�������ايل عل�������ى وال�������دي؟ م�������ع العل�������م �أن�������ه ي�س�������بني ويهددين.

ِ
ه���داك للإ�سالم،
اجل���واب :احلم���د هلل ,نحمد اهلل تع���اىل �أن
اخت���ارك من بني � ِ
ِ
ِ
أهلك
عليك عظيم �إذ
وال�ش���ك �أن ف�ض���ل اهلل
لتك���وين �أولهم دخوال يف هذا الدين ،ون�س�أل اهلل �أن تكوين �سببا
لدخوله���م فيه كذلك ،وم���ا فعلته من دعوة �أهل���ك �إىل الإ�سالم
ِ
علي���ك ،وهم �أوىل من غريهم بالدعوة
ه���و ما �أوجبه اهلل تعاىل
وتبيني احلق لهم .

وينبغي على الداعية �إىل اهلل تعاىل �أن يرفق يف دعوته ويتلطف
يف عر�ضه���ا ،وبخا�ص���ة �إذا كانوا من �أهل���ه ،فقد �أمر اهلل تعاىل
بالإح�س���ان �إىل الوالدي���ن وم�صاحبتهم يف الدنيا باملعروف حتى
لو كانوا كفارا ،ويدعونه �إىل الكفر .
النْ َ�س���ا َن ب َوا ِل َديْه ُح ْ�س ًن���ا و�إ ْن َجاهَ د َ
َاك
�صيْنَا ْ إِ
ق���ال تع���اىلَ } :و َو َّ
لت ُْ�ش َ
�س لَ َك ِب���هِ ِعل ْ ٌم َف�َل اَ تُ ِط ْع ُه َم���ا ِ�إليَ َّ َم ْر ِج ُع ُك ْم
���رك بِ���ي َم���ا لَيْ َ
َف�أُنَ ِّبئُ ُك ْم بمِ َ ا كنتُ ْم تَ ْع َملونَ{«العنكبوت. »8 :
وم���ن مل ي�ستجب منهم :ف�إمنا �ضالله عل���ى نف�سه ،ولي�س يلحق
الداعي من �إثمه �شيء ,فا�صربي على هذا وثقي باهلل تعاىل �أنه
�سيف���رج كربك ويزيل هم���ك ،فا�ستعيني به ،وداومي على دعائه
واللجوء �إليه فهو نعم الن�صري ونعم املعني.

ال�س��������ؤال :يته�������م بع��������ض النا��������س الإ�س���ل���ام يف ق�ض�������ية امل�ؤلف�������ة قلوبهم
ب�أن�������ه ر�ش�������وة و�إغراء بامل�������ال للدخول يف الإ�س���ل���ام .فهل هذا �ص�������حيح؟.
اجل���واب :احلم���د هلل� ،إن �إعطاء املال لت�أليف القل���وب لي�س ر�شوة؛ لأن
الر�ش���وة هي :املال ال���ذي يدفعه الرا�شي ملن يعينه عل���ى �إبطال حق �أو
�إحقاق باطل� ،أما �إعطاء املال من �أجل ت�أليف قلوب النا�س للإ�سالم فهو
لإعانته���م على احلق وترغيبهم في���ه ،وهو الدخول يف الإ�سالم فهو من
قبيل اجلهاد باملال .
وق���د جع���ل اهلل تعاىل للم�ؤلف���ة قلوبه���م �سه ًما يف الزكاة ،ق���ال تعاىل:
ِ�ي�ن َعلَيْ َه���ا َوالمْ ُ�ؤَ َّل َف���ةِ
�ي�ن َوالْ َعامِ ل َ
ال�ص َد َق���اتُ ِلل ْ ُف َق��� َراءِ َوالمْ َ َ�ساكِ ِ
}�إِنمَّ َ ���ا َّ
ُقلُوبُ ُه ْم{«التوب���ة ،»60:وهذا ال�سه���م ي�أخذه احلاكم وي�صانع به من يرى
�أنه قريب من الإ�سالم ،وقد �أعطى �صلى اهلل عليه و�سلم امل�ؤلفة قلوبهم
�أم���واال من غنائم غزوة حنني ،وق���د �أدى ذلك �إىل �إ�سالم قبائل ب�أكملها
له���ذا الأمر ،وهو �أمر م�ستم���ر ،ورافد من روافد الدعوة ينبغي �إحيا�ؤه؛
لأن الإن�سان جمبول على حب من �أح�سن �إليه:
�أح�سن �إىل النا�س ت�ستعبد قلوبهم فطاملا ا�ستعبد الإن�سان �إح�سان
و�صحيحا
و�صريحا
ن�صا ظاه ًرا
ً
ً
واملوق���ف ال�صحيح للم�سلم �أنه �إذا ر�أى ً
يف م�س�أل���ة معينة� ،سواء �أكان ذلك يتما�ش���ى مع ثقافة الع�صر -الثقافة
الغربي���ة� -أو ال يتما�ش���ى معها ،ق���ال به دون وجل �أو خ���وف �سواء علم
احلكمة من هذا الت�شريع �أم مل يعلمها.
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رج ـ ــال من الكوي ـ ــت
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 tﻣﻌﺪات ﻃﺒﻴﺔ

 tﻣﺨﺘﺒﺮات وﺗﺤﺎﻟﻴﻞ
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بع���د حي���اة مليئ���ة بطاع���ة اهلل
وعام���رة بفع���ل اخل�ي�رات تويف
املرح���وم عب���داهلل العو�ضي يف
عام 1383هـ (1963م) يف لندن
ت���اركا الذكر احل�س���ن وال�صدقة
اجلارية.

َﻧﺮﻋـﺎﻫـﻢ

وفات ـ ـ ـ ـ ـ ــه

ُﻧﺪاوﻳﻬـﻢ

حر�ص املح�سن عبداهلل العو�ضي
عل���ى �أن يظل نبع اخلري متدفقا
بعد مماته ،فوثق و�صية �شرعية
�أوق���ف فيها ثلث ثروته للأعمال
اخلريية ،وجع���ل ولديه (حممد
هادي ،والدكت���ور عبدالرحمن)
و�صيني على تنفيذ هذه الو�صية
من بعده.

وﺑــﻌـــﻄﺎﺋـﻜــــــﻢ ...
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ﺣــﻔــﻈــﻪ ا�

من���ذ زمن بعي���د من ب�ل�اد احلجاز كان املرح���وم عب���داهلل العو�ضي
حمب���ا لأمت���ه ،وجتل���ى ذلك يف
(املدينة املنورة) �إىل بر فار�س.
ب���د�أ حيات���ه يف دب���ي بدول���ة تربعاته ال�سخي���ة مل�ساعدة �أهل
الإمارات العربية املتحدة ،حيث فل�سطني ،وم�صر ،واجلزائر.
عا����ش فيه���ا خم�س���ة �أع���وام ثم ومتن���ى �أن يك���ون مم���ن وفقهم
غادرها �إىل الكويت عام 1910م اهلل تع���اىل لإعم���ار امل�ساج���د،

ويف ع���ام 1958م ق���ام بت�شييد
عمارة �سكنية يف املدينة املنورة،
وجعله���ا وقفا هلل تعاىل ،ل�سكنى
حجاج بيت اهلل احلرام.

ﺳــﻮرﻳﺎ ﺗﺴــﺘﻐﻴﺚ

عمر الإن�سان يف الدنيا ق�صري ..وا�ستقر فيها بقية حياته و�أ�صبح
ولكن هذا العم���ر قد يطول مبا من وجهائها.
يقدمه �صاحبه من �أعمال خريية،
حياته العملية
وكث�ي�رون م���ن �أبناء ه���ذا البلد
ب���د�أ يف الع�شرين���ات م���ن القرن
الطيب الكويت �أفنوا حياتهم يف
املا�ض���ي باال�شتغ���ال يف جت���ارة
العمل اخلريي ،فع َّم هذا اخلري
الأقم�ش���ة ،وحقق فيه���ا جناحا
�أنح���اء املعم���ورة ،ومل يخ��� ُل بلد
كب�ي�را بف�ض���ل اهلل �سبحان���ه
من���ه ،ومل يك���ن هن���اك ُقطر �إال
وتعاىل.
وكان للعمل اخلريي الكويتي �أث ٌر
�أوجه الإح�سان يف حياته
فيه ،ف�ضال عما بذره الكويتيون
داخل بلدهم ..ه�ؤالء الرجال هم كان لل���رزق الوا�س���ع ال���ذي من
حم�سنو الكوي���ت ،ولذا ف�إننا يف اهلل ب���ه عل���ى املح�س���ن عبداهلل
كل ع���دد �سوف نق���دم �شخ�صية العو�ض���ي �أث���ر كب�ي�ر يف تفجري
من تلك ال�شخ�صيات التي بذرت ينابي���ع اخلري في���ه ،فعا�ش حياة
اخلري يف كل مكان لنتن�سم عبري مليئة بالبذل والعطاء والإح�سان
�سريه���م العط���رة .فت�شبهوا �إن و�صنع املعروف.
مل تكون���وا مثله���م� ..إن الت�شب���ه لذل���ك ارتب���ط ا�سم���ه بفع���ل
بالرجال فالح.
اخل�ي�رات يف كافة املنا�سبات يف
بل���ده الكويت التي م���ازال �أهلها
الن�شـ ـ ـ ـ ـ ـ�أة
ه���و عب���داهلل ب���ن حمم���د ه���ادي يذك���رون ل���ه �أنه خ�ص����ص جزءا
العو�ض���ي ،املول���ود يف عام 1313هـ من ثروت���ه لأعمال اخلري خالل
املواف���ق ع���ام 1895م ،يف مدين���ة حياته وبعد وفاته -رحمه اهلل-
عو�ض جن���وب �إيران .وترجع �أ�صول وذلك م���ن خالل و�صيت���ه بثلث
عائلت���ه �إىل القبائل الت���ي هاجرت ثروته للأعمال اخلريية.

ليظف���ر بالف�ضل ال���ذي وعد به
ر�سول���ه [ يف حديث���ه« :م���ن
بن���ى هلل م�سجدا بنى اهلل له يف
اجلنة مثله» ،فقام ببناء م�سجد
عبداهلل العو�ض���ي ب�شارع �أحمد
اجلاب���ر ع���ام 1956م ،وح�ض���ر
االفتتاح املرحوم ال�شيخ عبداهلل
اجلابر ال�صباح.

اﺳــﺘــﺠــﺎﺑــﺔ ﻟــﻨــﺪاء ﺳــﻤــﻮ ا�ﻣــﻴــﺮ اﻟــﺸــﻴــﺦ  /ﺻــﺒــﺎح ا�ﺣــﻤــﺪ اﻟــﺠــﺎﺑــﺮ اﻟــﺼــﺒــﺎح -
ُﺗﻜﺜﻒ اﻟﺮﺣﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺠﻤﻌﻴﺔ ا�ﺻــﻼح اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻤﻠﺘﻬﺎ �ﻏﺎﺛﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮري

«العوضي»..
نبع الخير المتدفق

1435

61

�إعـــداد :د� .صفي الدين �أحمد
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باخليـ ــر نلتق ــي

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

الع���م �إبراهيم اجلريوي ،يرحمه امل�ساجني الذين نختلط بهم.
اهلل ،من اجليل املكافح ،غادرنا مع م���رور الوق���ت ،تعرفت على
�إىل رحمة اهلل الوا�سعة ،غري �أن �شخ����ص حدثن���ي ع���ن �ش���يء
�سريته العطرة و�سرية �أمثاله من ي�سمون���ه الإ�سفن���ج ال�صناع���ي،
املح�سنني الكرام مل تغادرنا ولن
وق���ال يل :هناك �إ�سفنج طبيعي
تغادرن���ا مادام ذكره���م احل�سن
ي�ستخ���رج من البحر ،وهو قليل،
باقيا و�آثارهم الطيبة خالدة.
�إذا ج���اء ال�صناع���ي بكمي���ات
للع���م �إبراهي���م جترب���ة وا�سع���ة كب�ي�رة وج���ودة عالي���ة ف�سيقبل
يف احلي���اة ،فق���د تنق���ل يف عليه النا����س ،ومثلما جاء الل�ؤل�ؤ
اخلم�سيني���ات ب�ي�ن دول اخلليج ال�صناع���ي ،وحل حمل الطبيعي
�ضم���ن عمل���ه يف جت���ارة نق���ل ف�سيح���دث �ش���يء م�شاب���ه م���ع
الب�ضائ���ع ،ويف �إيران تعر�ض يف الإ�سفنج .كان���ت معلومة مهمة،
منت�صف اخلم�سيني���ات لتجربة ا�ستفدت منها بع���د انتهاء فرتة
ال�سجن ب�سبب منع نقل الذهب ،ال�سج���ن ،وتابع���ت �أخب���ار هذه
وه���ي مهن���ة كث�ي�ر م���ن جت���ار ال�صناع���ة اجلديدة ،ث���م �أعانني
الكوي���ت ،قال ع���ن تلك التجربة اهلل ب�إن�شاء �أول م�صنع للإ�سفنج
القا�سية�« :صدمنا قرار ال�سجن يف اخلليج عام .”1966
لثالث �سن�ي�ن �أنا وزميلي حممد
يرحم���ك اهلل ع���م بوفي�ص���ل،
اخلنيني ،فقلت له :لي�س �أمامنا
كن���ت مدر�س���ة يف ال�ص�ب�ر،
�إال ال�ص�ب�ر ،وطلب���ت من �ضابط
وح�س���ن الت�صرف �أم���ام النوازل
ال�سجن �أن ي�سمح لنا ب�إر�سال من
وال�شدائد ،فتحولت .مع ال�صرب
ي�ش�ت�ري فر�شا نظيف���ا للزنزانة
املحن���ة �إىل منح���ة وحتق���ق لك
فوافق ،وبع���د فرتة ا�ست�أذنته يف
النج���اح ب�سب���ب ح�س���ن تعاملك
�أن نو�صي احلار�س �إذا خرج ب�أن
م���ع ال�شدائ���د ،فف���ي احلدي���ث
يح�ضر لنا طعاما �أف�ضل فوافق،
ال�شريف “من ر�ضي فله الر�ضا،
وبع���د م���رور ب�ضع���ة �أ�سابي���ع،
ومن �سخط فله ال�سخط”
وج���دت �أننا بحاج���ة لتعلم اللغة
الفار�سية ب�شكل �أف�ضل ،عر�ضت ا�ستمع���ت �إىل حديث يف جل�سة
عل���ى �إدارة ال�سج���ن �أن ندف���ع ع���ن «�أيام �أول ..م���ا فيها هموم
ملدر����س يعلمن���ا الفار�سية ثالثة هالزم���ان» فقل���ت للمتحدث�ي�ن:
�أيام بالأ�سب���وع فوافقت الإدارة ،ل���كل زمان همومه ،ففي ال�سابق
وتعلمن���ا احلديث ب�ش���كل جيد ،كان بع�ضه���م �إذا �سئل عن حاله
�ساعدن���ا ذلك عل���ى التفاهم مع قال ي�صف خلو البيت من الزاد:

«البيت م�سجد» يعني ال زاد فيه
اال امل���اء ،وبع�ضهم تالحقه ديون
الغو�ص ،ثم ج���اءت كارثة انهيار
�أ�سع���ار الل�ؤل����ؤ ،عم���اد اقت�صاد
البلد ،وهي �أ�شد ق�سوة من كارثة
«املن���اخ» �إال �أن النا����س تكاتفوا،
وكافحوا حت���ى خرجوا من تلك
الأزم���ة ،وكان���ت جت���ارة النق���ل
البح���ري �أح���د منافذهم لطلب
في�صل الزامل
الرزق احلالل.
�إنه جي���ل مكافح ،ومن اخلطورة
�أن يظ���ن اجلي���ل احل���ايل �أن
�سهول���ة احل�ص���ول عل���ى امل���ال،
عرب الرواتب احلكومية ال�سخية
�صمام �أم���ان للم�ستقبل ،فالدنيا
دول ،و�أ�سع���ار النف���ط لن تدوم،
والب���د م���ن تعزي���ز امله���ارات
واخلربات والنيل بحظ وافر من
العلوم احلديثة ،و�أهم منها تلك
ال�صفات احلمي���دة التي �صقلت
جي���ل الأم����س ،وجعلتن���ا نفخر
بعطائه���م و�صفاته���م� ،أم�ل�ا يف
امتدادها يف الأجيال اجلديدة.

رئي�س جمل�س �إدارة جلنة التعريف
بالإ�سالم

إبراهيم
الجريوي
علم على
جيل الكفاح

كلمة �أخرية:
ل�سن���وات عدي���دة ،د�أب الع���م
�إبراهي���م اجلريوي عل���ى �إر�سال
الع�شرات من احلجاج على نفقته
بكام���ل احتياجاته���م وب�سخ���اء
وك���رم� ،أ�س����أل اهلل �أن ميت���د �أثر
هذه ال�سنة احلميدة فيعظم اهلل
له بها الأجر.
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