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االفتتاحية

رئي�س التحريـــــر

 حممد االأن�صاري

يفـــرح املجتمـــع الكويتـــي كل عـــام باإ�سهـــار 
اإ�ســـالم اأنا�ص عا�ســـوا يف كاآبة مقيتة وظالم 
دام�ص ل�سنوات عـــدة دومنا منقذ ير�سدهم 
اإلى طريق احلق والفالح، وعندها ي�ست�سعر 
اأهلنا واأحباوؤنـــا ومن ينوب عنهم يف الدعوة 
اإلـــى اهلل قيمـــة بذلهم وعطائهـــم املقدم يف 

�سبيل هداية هذه النفو�ص اإلى النور.

وتقدم جلنـــة التعريف بالإ�ســـالم �سنويا يف 
�سهـــر رم�ســـان املبـــارك ثمـــرة �ساحلة من 
�سجرتهـــا الطيبة التـــي تتعهدهـــا بالرعاية 
طـــوال العـــام مـــن خـــالل تعريـــف النا�ـــص 
بجماليـــات ديننا احلنيـــف ومبادئه الأ�سيلة 
وح�ساريـــة اآدابـــه، مب�ساعـــدة اأهـــل اخلري 
واجلود والكرم واأ�سحـــاب الأيادي البي�ساء 

واملتطوعني من �سباب هذا البلد املعطاء.

خمتلـــف  مـــن  ومهتديـــة  مهتدًيـــا   1062

اجلن�سيـــات... هـــذه ثمـــرة جلنـــة التعريف 
بالإ�سالم يف �سهر رم�سان املا�سي، خا�سة اأن 
ذلك كله كان طموحا وحلما �سعينا للو�سول 
اإليـــه، وبذلنـــا الغـــايل والنفي�ـــص لتحقيقه، 
وبف�سل اهلل جل وعال بلغنا الطموح وحتقق 

احللم.

ول يتوقف الأمر عنـــد الهداية فقط، واإمنا 
تاأتي املرحلة الأ�سعـــب والأهم بعد ذلك األ 
وهي التعليم والتثبيت؛ وهذه هي فحوى عمل 
اللجنة طـــوال م�سريتها الدعوية والتاريخية 
منذ قرابة ربع قرن يف الكويت، حيث تهدف 
الـــى تنميـــة الثقافـــة الإ�سالميـــة للمهتدين 
اجلـــدد وجعلهم منوذجا مميزا حتى يقتدي 

بهم غري امل�سلمني من بني جلدتهم.

هـــذا بالإ�سافـــة اإلى رعاية هـــوؤلء املهتدين 
اجلـــدد علميا عن طريق الف�سول الدرا�سية 
التـــي تقيمهـــا اللجنـــة يف خمتلـــف اأفرعها 
لتعليمهـــم كيفيـــة ال�ســـالة، واأركان الإ�سالم 
واآدابه، وحتفيظهم القـــراآن الكرمي، وهناك 
ف�سول متخ�س�ســـة لتعليمهم اللغة العربية. 
كذلـــك تتـــم رعايتهـــم ثقافيـــا عـــن طريـــق 
امل�سابقات الدعوية واملحا�سرات واللقاءات 
اجلماهرييـــة والرحالت الرتفيهيـــة لإذكاء 
واملهتديـــات  املهتديـــن  بـــني  التاآلـــف  روح 

واإخوانهم امل�سلمني.

ن�ســـري هنا كذلك اإلى اأن هذا العمل يعد من 
نتائج حملة اللجنة الدعوية والتي كانت هذا 
العام حتت �سعار »التعريف.. تكليف« لتوعية 

امل�سلمني عامة باأهمية وف�سل الدعوة وحثهم 
علـــى تعريـــف الآخرين بالإ�ســـالم باحلكمة 
واملوعظة احل�سنة وتو�سيح املبادئ ال�سمحة 
لهـــذا الديـــن احلنيف مـــن خـــالل الو�سائل 
الإعالنيـــة املختلفة واملنت�ســـرة يف كل مكان 
مثل الإعالنات بال�سحف والربامج الإذاعية 

عرب اإذاعة القراآن الكرمي.

اإن اللجنـــة ت�ســـري وفـــق منهجهـــا الو�سطي 
وروؤيتهـــا املعتدلـــة واأ�سلوبهـــا القائـــم علـــى 
احلكمـــة واملوعظة احل�سنـــة، حتى بلغ عدد 
حـــالت اإ�سهـــار الإ�سالم يف اللجنـــة منذ اأن 
بـــزغ ا�سمها علـــى ال�ساحـــة الإ�سالمية عام 
1978 نحـــو 54 األف مهتـــٍد ومهتدية داخل 

دولة الكويت فقط.

اأخـــريا نقـــول لأهـــل الكويت الكـــرام �سكًرا 
لكم... �سكًرا لعطائكـــم... �سكًرا لبذلكم... 
�سكًرا لكل من �ساهـــم يف جناح م�سريتنا... 
�سكـــًرا لكل مـــن دعم اللجنـــة يف م�ساريعها 
بهـــا  تقـــوم  التـــي  وفعالياتهـــا  واأن�سطتهـــا 

با�ستمرار.

104-Oct. 2011.indd   6 9/22/11   4:43:53 PM



K
K

K

104-Oct. 2011.indd   7 9/22/11   4:43:54 PM



العدد )104( ــ اأكتوبر 2011 ــ ذوالقعدة 81432

التعريف باالإ�صالم

»تعريف خيطان«:

تكثيف الدرو�س ال�صرعية وتعليم اللغة العربية

متيـــزت الأن�سطة الرم�سانية هذا العـــام يف فرع خيطان (ن�ساء ورجال)، 
فقـــد قام الفرع بتكثيـــف املحا�سرات والدرو�ص التي يقيمها قبل الإفطار 
مبختلـــف اللغـــات، وتنوعـــت مـــا بـــني درو�ص �سرعيـــة للمهتديـــن اجلدد 
وحما�ســـرات لغري امل�سلمـــني وللم�سلمني اجلدد، ودرو�ـــص جتويد وتالوة 
القـــراآن الكـــرمي كما انتظمت ف�سول تعليم اللغـــة العربية، وكذلك �سارك 

الفرع باملهتدين اجلدد يف �سالة القيام واإحياء ليلة القدر.

و�ســـط اأجـــواء اإميانيـــة امتالأت بهـــا جنبات م�سجـــد اخلرايف يف 
منطقـــة ال�سامليـــة، اأ�سهـــر ثالثة مـــن املهتدين اجلـــدد اإ�سالمهم، 
وتعالـــت اأ�سوات احل�ســـور بالتهليل والتكبـــري، وتقاطروا يقدمون 
التهاين لإخوانهم املهتدين اجلدد، �سعداء بهم اإخوانا جددا لهم يف 
ديـــن اهلل، ولّقن املهتدين اجلـــدد ال�سهادتني �سيف وزارة الأوقاف 
اإمـــام م�سجـــد املطـــريي باملدينة املنـــورة القارئ ال�سيـــخ عبداهلل 
الغيـــالن الـــذي ثمن دور اللجنة الدعـــوي والتوعوي الذي تقوم به 

جتاه اجلاليات الوافدة علي ار�ص الكويت. 

وعلى �سعيد اآخر اأعلن 25 �سخ�ًسا من املهتدين اجلدد من خمتلف 
اجلن�سيـــات اإ�سالمهم مب�سجد عقال الظفـــريي مبنطقة اجلهراء، 

بعدمـــا تعلقـــت قلوبهـــم بالدين اخلـــامت �سريعًة ومنهجـــاً و�سلوكاً، 
واأ�سهـــر اإ�سالمهـــم اإمـــام امل�سجـــد ال�سيخ عبدالرحمـــن الرخي�ص 
و�سط ح�سور من امل�سلني زاد على 25 الف م�سٍل، والذين تعالت 
اأ�سواتهـــم بالتهليـــل والتكبـــري، يف م�سهد يج�سد واحـــًدا من اأروع 

معاين هذا الدين العظيم.

وعلـــى �سعيـــد مت�سل اأ�سهـــر اثنان من املهتدين اجلـــدد اإ�سالمهم 
مب�سجـــد اأوي�ص القـــرين مبنطقـــة ال�سليبية، ولقنهـــم ال�سهادتني 
�سيـــف وزارة الأوقاف وال�سئـــون الإ�سالمية مدر�ص القراآن الكرمي 
بامل�سجـــد النبوي ال�سريف ال�سيخ وحيد بن رم�سان و�سط ح�سور 

كثيف من اأهايل ال�سليبية. 

»التعريف باالإ�صـالم« زينت م�صاجد الكـويـت بحــاالت اإ�صهــار االإ�صــالم
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»تعريف االأحمدي« تفعل الدعوة امليدانية 

�ســـرح مدير فرع حمافظة الأحمدي بلجنة التعريف بالإ�سالم منيف 
عبـــداهلل العجمي باأن اللجنة تنوعت اأن�سطتها الرم�سانية لهذا العام، 
وفـــق اخلطة الإ�سرتاتيجية التـــي مت اإعدادها من قبل ل�سهر رم�سان 
املبـــارك، حيـــث مت جتهيـــز اأفرع املحافظـــة (املنقـــف - ال�سباحية - 
الوفـــرة) باملواد والو�سائـــل الدعوية املختلفة حيث يـــزداد الإقبال يف 
هذا ال�سهر للتعرف على الإ�سالم من خمتلف اجلن�سيات، مما ينعك�ص 
علـــى زيادة اإ�سهـــار الإ�سالم. كمـــا مت جتهيز الأفـــرع لتفعيل م�سروع 
اإفطـــار ال�سائم، والتو�سع يف الأن�سطـــة والربامج الدعوية املقامة من 

خالل امل�سروع.

التي  امليدانية  الدعوة  بتفعيل  قام  املحافظة  فرع  اأن  اإلى  واأ�سار 
ا�ستقطبت الكثري من غري امل�سلمني يف اأماكن العمل املختلفة، وعرفتهم 
على الإ�سالم؛ حيث قام الدعاة بزيارة امل�ست�سفيات وال�سجون واأماكن 

تواجد العمالة.

وفيما يتعلق بالأن�سطة اخلا�سة باملهتدين اجلدد قال العجمي: اأقيم 
العديد من الأن�سطة والفعاليات خالل هذا ال�سهر املبارك حيث جمع 
م�سروع اإفطار ال�سائم اجلاليات املختلفة على مائدة واحدة، ومتت 
اإقامة هذه الأن�سطة املتنوعة قبل وبعد الإفطار، فنظمت امل�سابقات 
وجتويد  وحفظ  العربية  اللغة  وتعليم  ال�سرعية  والدرو�ص  القراآنية 

القراآن الكرمي.

بها  قامت  التي  الأن�سطة  وتنوعت  تعددت 
وقد  العام،  هذا  بال�ساملية  الن�سائية  الإدارة 
كان حل�سن التخطيط وال�ستعداد والتدريب 
العام،  لهذا  ال�ساملية  اأثره على فرع  ال�سابق 
�سواء من ناحية اإ�سهار الإ�سالم، اأو الأن�سطة 
من  عدد  لأكرب  و�سلت  التي  والفعاليات 

�سريحة غري امل�سلمات بالكويت.

اأفرع  جميع  على  ال�ساملية  فرع  وتفوق  هذا 
حمققاً  الإ�سالم  اإ�سهار  ناحية  من  اللجنة 
اأعلى اإجناز من ناحية اإ�سهار الإ�سالم حيث 
رم�سان.  �سهر  مهتدية خالل   249 اأ�سلمت 
وقد مّن اهلل يوم 11 رم�سان املا�سي على 
فقد  الكثري  باخلري  عليه  واأفا�ص  الفرع 
اأ�سلمت يف هذا اليوم 24 عاملة من اجلالية 

الهندية، وذلك نتيجة للجهد املتوا�سل على 
الهندية  للداعية  املا�سية  الأ�سهر  مدار 
�سكن هوؤلء  اإلى  كانت تذهب  بالفرع حيث 
باحلكمة  وتدعوهن  اأ�سبوعياً  العامالت 
واملوعظة احل�سنة. بالإ�سافة اإلى ذلك فقد 
اأ�سلمت 14 عاملة اأي�ساً يف �سكن العامالت 
عاملة،   21 اإ�سالم  باأيام  واأعقبها  بحويل، 
وغريهن كثريات على مدار ال�سهر املبارك، 
فكان �سهر رم�سان يف فرع ال�ساملية موعدا 

فعليا للرحمة واملغفرة والعتق من النار.

كذلك كان للفرع اأن�سطة متنوعة اأخرى ما بني 
توزيع املواد التموينية حيث مت توزيع حوايل 
العامالت  على  التموين  من  اأكيا�ص   1505

واملجمعات  باملدار�ص  والعامالت  بامل�ساكن 

امل�سلمات  لغري  ال�سائم  اإفطار  واإقامة 
ا�ستفادت  الذي  اجلديدات  واملهتديات 
واملهتديات،  امل�سلمات  الآلف من غري  منه 
والدعوة امليدانية وزيارة ال�سفارات، و�سكن 
وتقدمي  املهتديات  مع  والتوا�سل  العامالت، 

الرعاية لهن.

وكعادة الفرع �سنويا فقد اأقام حفل القرقيعان 
يف احتفالية رائعة خ�ص بها اأطفال املهتديات 
واأبناء اجلاليات وتخلل برنامج احلفل عر�ص 
فيديو يعّرف بهذه املنا�سبة كما تخلله عر�ص 
الأطفال  انتباه  جذبت  التي  بدر  غزوة  عن 
اهلل  ن�سر  وكيف  اأحداثها  بروؤية  و�سعدوا 

امل�سلمني فيها.
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اأكد رئي�ص ق�سم الدعوة بلجنة التعريف بالإ�سالم الفرع الرئي�سي مب�سجد املال �سالح 
م�ساعد العنزي اأن الفرع حقق العديد من الإجنازات خالل �سهر رم�سان املا�سي والتي 
متثلت يف اإ�سهار اإ�سالم (110 مهتٍد ومهتدية)، وتوزيع 5500 وجبة اإفطار �سائم من 
خالل م�سروع اإفطار ال�سائم التي اأقيم بالفرع، كذلك تنظيم قيام الليل بح�سور 33 
مهتدياً، والعتكاف بح�سور 14 مهتدياً، كما مت اأي�ساً توزيع املواد التموينية لعدد 54 

مهتدياً.

واأ�سار العنزي اإلى اأن الق�سم اهتم باجلانب الرتبوي للمهتدي اجلديد، واجلانب التعريفي 
بالإ�سالم لغري امل�سلمني وذلك من خالل اإقامة (211) حما�سرة قبل الإفطار م�سرتكة، 
وتخ�سي�ص (70) حما�سرة عامة للجاليات وغري امل�سلمني، كما قام الفرع بتوزيع 3358 

حقيبة هداية، و2450 هدية رم�سانية على امل�سلمني اجلدد وغري امل�سلمني.

وحول امل�سابقات الرم�سانية قال: لقد قمنا بتنظيم العديد من امل�سابقات خالل ال�سهر 
الف�سيل، ومن اأهمها امل�سابقة الثقافية لغري امل�سلمني حيث متت طباعة 9700 فالير 
فالير   475 توزيع  مت  حيث  للمهتدين  الثقافية  وامل�سابقة  وتوزيعها،  بامل�سابقة  خا�ص 
الكرمي،  القراآن  الرهيماين حلفظ  الأهم فكانت م�سابقة  امل�سابقة  اأما  املهتدين،  على 
كما كانت هناك زيارات وبرامج رم�سانية ا�ستفاد منها الكثريون من املهتدين اجلدد 

وغري امل�سلمني.

تـــوزيع االآالف من احلقائب الدعويــة باجلهــراء

�سرح مدير فرع اجلهراء حممد العنزي باأن الفرع اأقام العديد من الفعاليات املتنوعة 
خـــالل �سهـــر رم�سان مما اأنعك�ـــص بدوره على الإجنـــازات التي حققهـــا الفرع، فقد 
اأجنـــز الفرع م�سروع ولئم اإفطـــار ال�سائم يف مقره بالإ�سافة اإلى منطقة اأمغرة، كما 
اأقـــام العديد مـــن املحا�سرات الدعوية للمهتدين اجلدد وغري امل�سلمني قبل الإفطار، 
والـــدورات ال�سرعيـــة ودورات خا�ســـة للدعاة امليدانيـــني، بالإ�سافة اإلـــى امل�سابقات 

القراآنية على مدار ال�سهر.

واأ�ســـاد العنـــزي باجلهـــد الذي بذلـــه العاملون بالفرع مـــن حيث التنظيـــم والرتتيب 
ل�ستقبـــال الأعداد الكبرية التي وفـــدت اإلى الفرع للتعرف على الإ�سالم، م�سرياً اإلى 

اأن الفرع قام بتوزيع الآلف من احلقائب الدعوية على خمتلف مناطق اجلهراء.

يذكـــر اأن الفرع كان جتهز ل�ستقبال ال�سهـــر الف�سيل �سواء من ناحية عدد الدعاة اأو 
احلقائـــب والو�سائل الدعوية الأخرى مبا يفوق الأعـــوام ال�سابقة باأ�سعاف م�ساعفة 
بنـــاء علـــى مـــا حققه من اجنازات يف العام املا�سي.  مـــن ناحية اأخرى نظم الفرع رحلة ترفيهية ودعويـــة للمهتدين اجلدد من اأبناء 
اجلاليـــة ال�سريالنكيـــة مبنا�سبة عيـــد الفطر ال�سعيد اإلى �ساطئ ال�سويخ وقد �سارك فيها 15 �سخ�سا رافقهم خالل الرحلة الداعية 

حممد نظيم، حيث األقى حما�سرة بعنوان »الإ�سالم دين احلرية«.

110 مهتٍد ومهتدية بالفرع الرئي�صي خالل رم�صان املا�صي
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يف اأجواء رم�سانية خا�سة يف رحاب م�سجد الرا�سد بالعديلية، وبح�سور 
وكيل وزارة الأوقاف امل�ساعد د. مطلق القراوي ورئي�ص جمل�ص اإدارة 
جلنة املنابر القراآنية د. خالد املذكور، احتفلت جلنة املنابر القراآنية 
بالقراءة  (الإجازة  الإ�سناد  حلقة  طلبة  من  الثانية  الدفعة  بتخريج 
والإقراء) بتخريجها �سبعة وع�سرين حافظاً وحافظة للقراآن بال�سند 

املت�سل اإلى النبي ] باإحدى الروايات املعتربة.

فيها  رحب  را�سد  اأ�سامة  عريفه  من  تعريفية  بكلمة  احلفل  ابتداأ 
تالوة  ثم  »الإ�سناد«،  بنبذة �سغرية عن حلقات  وعّرفهم  باحل�سور 
من  حف�ص  برواية  املجاز  منري  عبدالرحمن  احلافظ  من  قراآنية 
مطلق  د.  احلفل  راعي  كلمة  مع  املوعد  كان  ثم  الطيبة،  طريق 
القراوي والتي قال فيها: »اليوم اأت�سرف برعاية هذا احلفل الذي 
تنظمه جلنة املنابر القراآنية التابعة جلمعية النجاة اخلريية والتي 
يقوم عليها رجال من اأهل الكويت ُعرفوا بال�سالح والعمل ملا فيه 
خري الكويت واأبنائها، وبدعم من اأهل الكويت الذين ُعرفوا بحبهم 
لكتاب اهلل، ول يرتددون يف تقدمي الدعم وامل�ساندة لأعمال اخلري، 
اإنني بقلب ملوؤه ال�سعادة والفرح يف هذا اليوم املبارك لأهنئ هوؤلء 
احلفاظ واأهاليهم بهذا العمل املبارك واأهنئ الكويت بهذا الجناز 
الكرمي، واأ�سد على اأيدي رجال املنابر القراآنية باأن يوا�سلوا العمل 
فاأهل  املجال  هذا  يف  وحدهم  يكونوا  ولن  الكرمي  القراآن  خلدمة 

متمنيا  امل�سرف،  العمل  هذا  يف  ويدعمونهم  ي�ساندونهم  الكويت 
للجميع التوفيق وال�سداد ولبلدنا احلبيب التقدم والزدهار يف ظل 

�ساحب ال�سمو الأمري ال�سيخ �سباح الأحمد وويل عهده الأمني.«

يف  امل�ساركة  �سروري  دواعي  ملن  »اإنه  املذكور:  د.  قال  جهته  من 
هذا احلفل املبارك يف هذا ال�سهر املبارك يف هذا البلد املعطاء، 
كتاب  حفظة  لرعاية  وال�سعبية  احلكومية  اجلهود  ت�سافرت  حيث 
اهلل وخدمة القراآن الكرمي، ومن هذه اجلهود املباركة ما قامت به 
جلنة املنابر القراآنية التابعة جلمعية النجاة اخلريية حيث و�سعت 
وهي  والعمل  العطاء  من  الكثري  اإلى  حتتاج  مباركة  روؤية  لنف�سها 

الريادة والتميز يف خدمة القراآن الكرمي وعلومه«.

املنابر القراآنية تخّرج الدفعة الثانية من طلبة »االإ�صناد«

د. مطلق القراوي يلقي كلمته
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ملف العدد
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ملف العدد

تعد �صـــــــرة العلماء هي النبع ال�صـــــــايف الذي ن�صتخل�س منـــــــه العلم والتجارب، 

فهـــــــوؤالء هم الذين وهبوا اأنف�صهـــــــم لهذه االأمة حتى يتحقـــــــق فيها قول اهلل عز 

ا�ِس}. ْخِرَجْت ِللنَّ
ُ
ٍة اأ مَّ

ُ
وجل: {ُكنُتْم َخْرَ اأ

لقـــــــد فقدت االأمة العربيـــــــة واال�صالمية عاملًا من علمائهـــــــا املميزين وفار�صا من 

فر�صانهـــــــا املجاهديـــــــن يف �صبيـــــــل اإ�صالح �صـــــــاأن االأمـــــــة... اإنه موؤ�ص�ـــــــس ال�صرفة 

واالقت�صاد اال�صالمي يف الكويت العم اأحمد بزيع اليا�صني رحمه اهلل.

فباالأم�ـــــــس القريـــــــب ترجل هذا الفار�س عـــــــن الدنيا الفانيـــــــة اإىل دار اخللود 

م�صطحبـــــــا معه عمرًا مديدًا اأفناه يف خدمة الديـــــــن والوطن فكان �صرحًا 

من �صروح الكويت، وعلًما مـــــــن اأعالمها البارزة، وعاملا من علمائها الذين 

اإذا ذكروا ُذكر معهم هذا البلد الطيب.

.. وترجل فار�س ال�صرفة االإ�صالمية

العم أحمد بزيع الياسين

مولده ون�صاأته

ولـــد العـــم اأحمد بزيـــع اليا�ســـني يف يوم 6 
مـــن �ســـوال عـــام 1346هــــ املوافـــق الثامن 
والع�سرين من مار�ـــص عام 1928م، يف حي 
القناعات و�سط الكويت، يوم موقعة الرقعي 

ال�سهرية.

ن�ساأ املغفور له باإذن اهلل و�سط عائلة حمافظة 
متدينة، تعمل بالتجارة فقد كان جده يا�سني 
حممد القناعي ميتلك �سفينة �سراعية ينقل 
بهـــا احلجاج مـــن الكويت واخلليـــج العربي 
اإلـــى اململكة العربية ال�سعودية لأداء فري�سة 
احلـــج. اأمـــا اأبوه فقـــد كان يعمـــل يف جتارة 
الإبـــل، ولديه حملة للحج، و�ســـارك فقيدنا 
والـــده يف هـــذه الرحالت والعمـــل التجاري 
الـــذي يقوم به، فكانت البداية لغر�ص مبادئ 
عـــامل التجـــارة والقت�ســـاد يف نف�ـــص هـــذا 

ال�ساب الطموح.

وظهـــرت عالمـــات النبوغ على العـــم اأحمد 
البزيـــع منـــذ ال�سغـــر، فعندمـــا اأراد التقدم 
املباركيـــة  باملدر�ســـة  البتدائيـــة  للدرا�ســـة 
اختربه مدير املدر�سة الأ�ستاذ اأحمد اأفندي، 
فوجده متفوقاً على اأقرانه، فاأحلقه بال�سف 
الرابـــع البتدائي وبقـــي يف املدر�سة اإلى اأن 
ح�سل على �سهادة ال�سف الثاين الثانوي يف 

عام 1942.
وكان مـــن بني زمالئـــه يف املدر�سة املباركية 
الأمري الراحل ال�سيخ جابر الأحمد ال�سباح 
رحمـــه اهلل، عبدالرحمـــن �ســـامل العتيقـــي، 
حممد يو�سف العد�ســـاين، عبداهلل �سلطان 
الكليـــب، اأحمـــد اخلطيـــب، خالـــد عي�ســـى 
ال�سالـــح، اإبراهيـــم اآل عبدالـــرزاق، جا�سم 
يعقـــوب  اخلالـــد،  عبدالعزيـــز  القطامـــي، 
القطامـــي، �سالح �سهـــاب، و�سليمان ح�سني 
البـــدر وغريهـــم كثـــريون مـــن ال�سخ�سيات 

املوؤثرة يف تاريخ الكويت املعا�سر.

رحلة الكفاح

بداأ اأحمد البزيع حياته العملية بعد تخرجه 
يف ال�ســـف الثـــاين الثانـــوي عـــام 1942 – 
وكان وقتهـــا ال�ســـف الأخـــري يف املدر�ســـة 
املباركية - حيث عمـــل كاتب ح�سابات لدى 
املغفور له العم �سليمان اإبراهيم امل�سلم (اأحد 
املوؤ�س�سني لغرفة جتـــارة و�سناعة الكويت)، 
فا�ستفـــاد خربة وا�سعـــة يف التجارة والإدارة 
وتعـــرف علـــى طـــرق املرا�ســـالت التجارية، 
وبعدهـــا توجه بطلـــب من خالـــه املغفور له 
عبدالعزيـــز العلي املطـــوع اإلى لبنان وق�سى 

نبغ منذ نعومة اأظفاره 

حتى اأنه عند التحاقه 

باملدر�صة املباركية 

مت و�صعه يف ال�صف الرابع 

االبتدائي مبا�صرة
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هنـــاك عامني، ثـــم انتقل للعمـــل يف اململكة 
العربيـــة ال�سعوديـــة ملـــدة 6 �سنـــوات لإدارة 
ال�ســـوؤون التجارية خلالـــه عبدالعزيز العلي 
املطوع، وقد عر�سوا عليه تاأ�سي�ص فرع لأحد 
البنـــوك التقليدية الكويتيـــة يف اخلرب لكنه 
رف�ـــص العمل يف بنك يتعامـــل مبعامالت ل 
تتوافق مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، وقّدر 
اهلل لـــه اأن يعي�ص حتى عام 2009 والذي مت 
فيه تاأ�سي�ص بيت التمويل ال�سعودي الكويتي 
يف مدينـــة اخلـــرب اأي�ساً وكان يقـــول: اأحمد 
اهلل اأننـــي ع�ســـت حتى راأيت اأحـــد الأحالم 

التي كنت اأمتنى حتقيقها.

بعـــد ذلـــك قابلـــه املغفور لـــه العـــم يو�سف 
عبدالعزيـــز الفليج – اأحد اأعمدة القت�ساد 
الكويتي املعا�سر- عند م�سجد ال�سوق وقال 
لـــه: »يـــا اأحمـــد الآن عليـــك خدمـــة وطنك 
بعـــد هـــذه الغيبة يف اخلـــارج« فاأثـــرت فيه 
تلك الكلمات وبـــداأ لاللتفات اإلى القت�ساد 
الوطنـــي حيث ان�ســـم يف 1970م اإلى غرفة 
جتارة و�سناعة الكويت، اإلى جانب الع�سوية 
يف جمل�ـــص اإدارة بنـــك الكويـــت املركـــزي، 
وعندما اأ�سنـــدت اإليه الفائدة البنكية �سمن 
اخت�سا�ساتـــه يف »املركزي« قـــدم ا�ستقالته 
وانطلـــق لتحقيـــق حلمـــه يف تاأ�سي�ـــص بيـــت 
التمويل الكويتـــي فوفقه اهلل اإلى ذلك وكان 
من بني اأبـــرز امل�ساهمني يف تاأ�سي�ص »بيتك« 
اإلـــى جانب اأحمد البزيع: بـــدر عبداملح�سن 
العتيقـــي،  �ســـامل  املخيـــزمي، عبدالرحمـــن 
املغفـــور له عبداهلل العلي املطوع، املغفور له 

د.عي�سى عبده، والعم يو�سف احلجي.

روؤيته االقت�صادية

كان العـــم اأحمد بزيـــع اليا�سني (رحمه اهلل) 
و�سيظـــل مدر�ســـة ومرجعيـــة اأ�سا�سية يتعلم 
منها اجلميع اأ�سول ومفاهيم العمل امل�سريف 
الإ�سالمـــي، و�ستظـــل اآراوؤه واأفكاره يف هذا 
املجال �سراًجا منرًيا يهتدي بنورها العاملون 

يف ال�سريفة الإ�سالمية. وقد كان 

املغفـــور له بـــاإذن اهلل �ساحـــب ب�سمة بارزة 
يف العمـــل امل�ســـريف الإ�سالمـــي يف الكويت 
والعامل حتى ا�ستحق بالفعل اأن يلقب ب�سيخ 
امل�سرفيـــني الإ�سالميـــني اأو نقيبهـــم ورائد 
اخلدمـــات امل�سرفيـــة الإ�سالمية يف الع�سر 
احلديث. وقد و�سفه ف�سيلة ال�سيخ الدكتور 
عجيـــل الن�سمي باأنـــه »الفقيـــه القت�سادي 
الـــذي مل يتخـــرج يف كليـــة �سريعـــة ول كلية 
اقت�ســـاد.. الرجـــل الـــذي مل اأَر اأ�سد عداوة 
منه للربا و�سروحه، ول اأ�سد حما�سة للمنهج 

الإ�سالمي«.

ظـــل ال�سيـــخ اأحمد يقول: اأنـــه عندما يتكلم 
الإن�ســـان عن القت�ســـاد الإ�سالمي عليه اأن 
ينطلق من اأ�سلـــني هما منهج و�سريعة ديننا 
الإ�سالمي احلنيـــف، ويق�سد بالتاأكيد كتاب 
اهلل و�سنـــة ر�سولـــه عليه ال�ســـالة وال�سالم، 
وكان يـــرى اأن يف هذيـــن الأ�سلـــني املنهـــج 
القت�ســـادي املتكامـــل الذي ر�ســـي اهلل به 
خللقـــه فال يعرتيه خلل ول نق�ص ول ق�سور 

وهو �سالح لكل زمان ومكان.

اأ�س�ص مع رفاق دربه بيت التمويل الكويتي يف 
رم�ســـان 1398هـ املوافـــق 8/31/ 1978م 
و�سرعان ما حتـــول من م�سرف بفرع واحد 
اإلى بنك عاملي باأكرث من 250 فرًعا يف عدد 
من دول العامل، واأ�سبح القت�ساد الإ�سالمي 
لغـــة ومفاهيم عاملية معروفـــة ومتداولة بني 
العامـــة وفى اأ�ســـواق املال املختلفـــة بعد اأن 
ظلت عقودا حبي�سة الكتب واأدراج املكتبات، 
فاأ�سبـــح العـــامل يتحدث الآن عـــن املرابحة 
وال�سكوك والإجـــارة وامل�ساركة وغريها من 
املعامـــالت املاليـــة ال�سرعيـــة، بـــل ويرى يف 
القت�ساد الإ�سالمي طـــوق جناة من اأزمات 
عا�سفـــة ل تـــكاد متـــر فـــرتة اإل وتع�ســـف 
مبقـــدرات ال�سعوب واإمكانات الدول كبريها 

و�سغريها.

قالوا يف الفقيد

مكافح الربا

يقـــول رئي�ص الهيئة اخلريية الإ�سالمية العم 
يو�ســـف احلجي عـــن الراحل: كان رجال من 
الرواد يف جمال مكافحة الربا واإن�ساء البنوك 
الإ�سالميـــة فقـــد كان �ساحب فكـــرة اإن�ساء 
هـــذه النوعية من امل�سارف. ويف هذا ال�ساأن 
فقـــد قابل ال�سيخ د.عي�سى عبده رحمه اهلل 
ودار بينهمـــا حوار حول البنـــوك الإ�سالمية 
وكيفيـــة تعميم فكرتهـــا يف العامل الإ�سالمي 
ورافقه يف عدة �سفـــرات اإلى دبي والطائف 
وهم يدعون لإن�ساء هـــذا النمط الإ�سالمي 
م���ن الن�صاط امل�صريف وكان من الذين وّقعوا 
عري�ســـة للحكومة الكويتية اآنذاك للمطالبة 
باإن�ساء بنوك اإ�سالمية. وقد جنح مع اإخوانه 
الذين تبنوا هـــذه الفكرة ويرجع الف�سل هلل 
اأول ثـــم لـــه ولإخوانه حيث اأثمـــرت الدعوة 
تعميم فكرة هـــذا النوع من البنوك لي�ص يف 
اخلليج فح�سب بل على م�ستوى دول العامل. 
كمـــا كان له ب�سمة وجهـــود بذلها يف الهيئة 
اخلرييـــة الإ�سالمية العامليـــة عندما زاملنا 

فيها كع�سو جمل�ص اإدارة.

اأحد رموز العمل 

امل�صريف االإ�صالمي على 

م�صتوى العامل و�صاحب 

فكرة اإن�صاء بيت 

التمويل الكويتي
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ملف العدد

موؤ�ص�س االقت�صاد االإ�صالمي

مـــن جانبه يقـــول اأمني عام الأمانـــة العامة 
لالأوقـــاف د. عبـــد املح�سن اخلـــرايف: لقد 
»رواد القت�ســـاد  بعنـــوان  كتابـــا  اأ�ســـدرت 
الإ�سالمي املنطلقون من جتربة بيت التمويل 
الكويتي« فكان اأول رائد وموؤ�س�ص بال منازع 
لبيـــت التمويـــل الكويتـــي العـــم اأبـــو جمبل، 
فالقت�ساد الإ�سالمي يف الكويت مدين لهذا 
الرجـــل لأنه هـــو املوؤ�س�ص التنفيـــذي الأول 
والرائـــد يف التاأ�سي�ص باأخذ املبادرة و�سارك 
بروحه قبل اأي �سيء اآخر فكانت كل م�ساركة 
لـــه ت�سفي زيادة على ذلك العمل كونه حمبا 
له حتـــى عندما اأ�سابه الِكـــرَب اأ�سبح رئي�ص 
الهيئة ال�سرعية ويداوم كل يوم ثالثاء لتاأدية 
الدور ال�ست�ساري فكان قدوة لطالب العلم 
والعاملني حلبه لعمله و�سغفه مبتابعته. لقد 
فقـــدت الكويت علًما من الأعالم مل يح�سل 
علـــى ن�سيبه من التكـــرمي الذي ح�سل عليه 
الفنانـــون والريا�سيـــون فهـــو موؤ�س�ص لعمل 
اإ�سالمي اقت�سادي كبري ويفرت�ص اأن يح�سل 

على حقه التكرميي.

�صاحب احل�صنة االأوىل

قال عميد كليـــة ال�سريعة ال�سبق د. عجيل 
الن�سمـــى اإن الفقيد �ساحب احل�سنة الأولى 
فيما اأ�سلم من القت�ســـاد الكويتي، واأق�سد 
هنـــا جهوده يف تاأ�سي�ص واإن�ساء بيت التمويل 
الكويتي وما تبعـــه من بنوك و�سركات تعمل 

وفـــق ال�سريعة الإ�سالمية يف الكويت، وفيما 
بعـــد يف املنطقـــة والعـــامل. وقـــد كان ثمرة 
جهوده، ما يفخر بـــه اأهل الكويت الآن اأمام 
غريهـــم، من منو ومتيز للبنـــوك وال�سركات 
والإ�سالمية، وكذلك من القياديني البارزين 
يف هـــذا املجـــال، الذين كانـــوا دائما حمط 
اهتمـــام الفقيـــد، ويحر�ص علـــى حتفيزهم 

وبث روح املناف�سة بينهم.

واأكـــد الن�سمى اأن ال�سيخ احمد اليا�سني ظل 
حماربا قويا مل�سار الربا واآثاره ال�سلبية على 
القت�ساد، وكان دائمـــا يوؤكد اأن للربا ت�سعة 
اأ�سرار وانه ل يجـــوز ا�ستخدام النقود التي 
تعتـــرب وحدة قيا�سيـــة لالأثمـــان، ك�سلعة، اإذ 
ينتـــج عن ذلك اختـــالف القواعد للوحدات 
يف  عظيـــم  ارتبـــاك  وح�ســـول  القيا�سيـــة، 
القت�ســـاد، الذي هو ع�سب احلياة واأ�سا�ص 

حركة املجتمعات وتطورها.

رجل احلكمة والعطاء

من ناحيته قال اأمني �سر جمعية ال�سيخ عبد 
اهلل النـــوري اخلرييـــة ال�سيخ نـــادر النوري: 
ل ن�ستطيـــع احلديث عـــن »اأبوجمبل« �سوى 
بالقـــول اإننـــا افتقدنا احلكمـــة وبُعد النظر 
والقـــراءات الوا�سعـــة وتوجيهاتـــه الثاقبـــة 
وتاأليفـــه للقلـــوب وترتيبـــه لوجهـــات النظر 
اأن  للربـــا، م�سيفـــاً  ال�سريحـــة  وحماربتـــه 
عالقتـــه بال�سلطـــة ال�سيا�سية كانـــت دائماً 
طيبة، واأنـــه كان ملماً بالثقافـــات ال�سرعية 
ومنفتحاً على اإجنازات الع�سر. اإنه مدر�سة 
كبـــرية وعلم بارز من اأعالم الكويت وكان له 
دور يف العمـــل اخلـــريي والإ�سالمي وكذلك 
العمل القت�سادي الـــذي فتح املجال للنظم 
الإ�سالميـــة مـــن خالل و�سعـــه اأول بذرة يف 
دبي ثم الكويت ثم انطلق امل�سروع اإلى العامل 

باأ�سره.

كذلـــك يف اأثنـــاء تروؤ�سه جلمعيـــة عبد اهلل 
النـــوري اخلرييـــة تعلمنا منـــه الكثري فكان 
مثـــال للحكمة وبُعد النظر والعطاء وكان يف 

غايـــة التوا�سع والحـــرتام واملحبة لل�سغري 
والكبـــري وكان ل يحـــب النحـــراف يف اأي 
موؤ�س�ســـة خرييـــة اأو حكومية فـــكان يقاومه 
ب�ستى ال�سبل حتى ولو اأدى الأمر يف النهاية 

اإلى ال�ستقالة من العمل.

حري�س على التعريف باالإ�صالم

بـــدوره قـــال مديـــر عـــام جلنـــة التعريـــف 
بالإ�ســـالم جمـــال ال�سطي: للعـــم »بوجمبل« 
مواقفـــه اخلرييـــة الكثـــرية حيـــث كان مـــن 
موؤ�س�ســـي جمعيـــة النجـــاة اخلرييـــة واأحد 
الداعمني للجنـــة التعريف بال�سالم والذين 
اأ�سهمـــوا يف جناحهـــا وتطورهـــا. وقـــد كان 
لنـــا م�ســـروع اإ�سالمي �سبابـــي كويتي ا�سمه 
»ربيـــع القلوب« فكان الراحـــل اأول من دعم 
هـــذا امل�سروع وتفاعـــل معـــه وكان حري�سا 
على مو�سوع التعريـــف بالإ�سالم وي�سد من 
اأزرنا وكانت له �ســـولت وجولت يف العمل 
اخلـــريي الذي يحبه، وعند ذهابنا له يف اأي 
م�ســـروع خريي كان - رحمه اهلل - يتحم�ص 

اأكرث منا ويدعمنا ماديا ومعنويا.

كان مهتما بالدعوة اإىل اهلل 

والتعريف باالإ�صالم ومن 

اأهل »الفزعة« يف 

اإغاثة املنكوبني واملت�صررين 

يف كل مكان
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العم بو مجبل
د. ع�صام الفليج  

وّدعـــت الكويـــت بالأم�ـــص اأحد رجـــالت العمل 
الإ�سالمي وهو العم »اأحمد بزيع اليا�سني« رحمه 
اهلل، والذي بوفاتـــه فقد العامل الإ�سالمي رجال 

ذا مواقف دعوية وفكرية اإ�سالمية متطورة.

لقـــد كان العـــم بوجمبـــل رحمـــه اهلل مـــن اأوائل 
مكافحـــي الربـــا يف الكويـــت، ومل يقـــف اأمـــام 
ذلـــك مكتـــوف اليدين، بل �سعـــى لتاأ�سي�ـــص اأول 
موؤ�س�ســـة اقت�ساديـــة اإ�سالميـــة يف الكويت وهي 
»بيـــت التمويـــل الكويتـــي«، والـــذي اأ�سبـــح اأكرب 
م�ســـرف اإ�سالمي يف العـــامل، و�ساهم رحمه اهلل 
يف تاأ�سي�ـــص م�ســـارف اإ�سالمية اأخـــرى يف تركيا 
وماليزيا والبحريـــن وال�سودان ودبي وبنغالدي�ص 
تاأ�سي�ـــص  �ساهـــم يف  كمـــا  والبحريـــن،  وم�ســـر 
الع�سرات من ال�سركات واملوؤ�س�سات ال�ستثمارية 
وفـــق القت�ساد الإ�سالمي، ويف حتول عدة بنوك 

ربوية اإلى اإ�سالمية.

وامتدت اجنازاته نحو العمل اخلريي الذي �ساهم 
بدوره يف الرتقاء به، وتقلد ع�سوية جمل�ص اإدارة 
العديد مـــن املوؤ�س�سات اخلرييـــة، وذهب بنف�سه 
اأكرث من مرة لت�سليم هذه التربعات مل�ستحقيها.

كمـــا كان العم بوجمبل - رحمه اهلل - اأحد اأكرب 
الداعمـــني للجنة ال�ست�ساريـــة العليا للعمل على 
ا�ستكمـــال تطبيق اأحـــكام ال�سريعـــة الإ�سالمية، 
و�سارك معها يف العديد من اللقاءات واحلوارات 

واملوؤمترات واحللقات النقا�سية.

وقـــد مت تكرميه رحمه اهلل يف �سهر مايو املا�سي 
من قبل اللجنة ال�ست�سارية العليا تقديرا جلهوده 
الكبـــرية يف خدمة العمـــل الإ�سالمي، وقد قيلت 
يف حقـــه كلمـــات ثنـــاء وتقديـــر ملجهوداته طوال 

ال�سنوات املا�سية.

وعندمـــا التقيته يف الربنامج التلفزيوين »�سفراء 
اخلري« وجدته ذا خربة طويلة ول متل من �سماع 
اأحاديثـــه وذكرياته، لدرجـــة اأنني التقيت معه يف 
حلقتني، ثم ا�سطررت لإجراء حلقتني اإ�سافيتني 
لحقـــا ل�ستيعـــاب ما تي�سر من تلـــك املعلومات، 

رحم اهلل فقيد الكويت اأحمد بزيع اليا�سني.

 من اأعالم العمل اخلري

الإ�ســـالح  جمعيـــة  نعـــْت 
القت�ساد  فار�ص  الجتماعي 
الإ�سالمي ال�سيخ اأحمد بزيع 
اليا�سني بالقـــول: اإن الفقيد 
التجاريـــة  باخلـــربة  امتـــاز 
والقت�سادية  وال�ستثماريـــة 
واخلرييـــة، فهـــو مـــن اأعالم 
العمـــل اخلـــريي الإ�سالمـــي 
كان  فقـــد  فيـــه،  والعاملـــني 
ع�سوا يف جمل�ص اإدارة جمعية 

الإ�سالح الجتماعـــي منذ عام 1978م اإلى 
عـــام 1980م، وع�ســـو جمل�ـــص اإدارة الهيئة 
اخلرييـــة الإ�سالمية العاملية وجمعية ال�سيخ 
عبد اهلل النـــوري اخلرييـــة وجمعية النجاة 
اخلريية، وكان منا�ســـرا للحق ومدافعا عن 

ق�سايا امل�سلمني بالعامل.

اأمة برجل

اأما رئي�ص جمعية اإحيـــاء الرتاث الإ�سالمي 
ال�سيخ طـــارق العي�سى فيقـــول: اإن املرحوم 
العـــم اأحمد البزيـــع اأمة برجل بـــداأ م�سرية 
اخلـــريي،  املجـــال  يف  اإن�سانيـــة  اإ�سالميـــة 
وجمـــال القت�ساد الإ�سالمـــي، ودعمها بكل 
ما ي�ستطيع وكان من اأهل »الفزعة« واملبادرة 
لإغاثة �سحايـــا الكوارث واملجاعـــات مادياً 
وفعلياً يف م�سارق الأر�ص ومغاربها وكان هذا 

داأبه طوال حياته، ومنذ بدايات ال�سباب.

داعم ال�صتكمال ال�صريعة

اأكـــدت اللجنة ال�ست�سارية العليا للعمل على 
ا�ستكمال تطبيق اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية 
اأن الراحـــل ال�سيـــخ »اأحمد بزيـــع اليا�سني« 
رحمـــه اهلل كان اأحد رموز العمل الإ�سالمي 
ورفـــع رايـــة الرتقـــاء يف خمتلـــف جمالت 
العمـــل الإ�سالمـــي والقت�ســـادي واخلريي 
وال�سرعي، م�سيفة اأنه بوفاته فقد امل�سلمون 

مواقف دعوية وفكرية اإ�سالمية متطورة.

�صخ�صية ي�صعب تكرارها

مـــن جهته نعى الداعية الإ�سالمي ال�سيخ د. 
ناظم امل�سباح فقيد الكويت والعامل الإ�سالمي 
العم اأحمـــد اليا�سني »بوجمبـــل« موؤكدا اأنه 
تعامـــل �سخ�سيا مـــع الفقيد واأنـــه - رحمه 
اهلل - كان متوا�سعـــاً وحكيمـــاً يف التعامـــل 
والن�ســـح جلميع ولة الأمـــور وكان خمل�سا 
- نح�سبـــه كذلك - اأمينـــا جلميع امل�سلمني 
اإذا كان يوؤلف دوما بني اجلميع، م�سريا اإلى 
انـــه من اأهـــم ال�سخ�سيات التـــي حملت هم 
الدعـــوة اإلى اهلل عز وجـــل بالأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر بالطرق ال�سرعية، فكان - 
رحمـــه اهلل - داعيا اإلى اهلل تعالى باحلكمة 
واملوعظـــة احل�سنة، مبينا اإن �سخ�سية كهذه 
ي�سعـــب تكرارهـــا يف الوقت احلـــايل اإل اأن 

ي�ساء اهلل.

و�صايا 

اأو�سى ال�سيخ الراحل اأحمد البزيع اليا�سني 
وال�ســـركات  امل�ســـارف  يف  املتخ�س�ســـني 
اأ�سا�سيـــني؛  باأمريـــن  القائمـــة  الإ�سالميـــة 
اأولهمـــا: ال�ستمـــرار يف التعـــاون والتن�سيق 
فيما بينهـــم، اأما الأمر الثـــاين فهو: عندما 
تعتزم ال�سركات الإ�سالمية تاأ�سي�ص م�سرف 
لهـــا يقوم باخلدمات امل�سرفيـــة، فاإنه يجب 
اأن يكون م�سرفا لـــه �سفة تنموية ويتنا�سب 

راأ�سماله مع اأهدافه.
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يف اأحـــد الأيـــام كنت بلجنـــة التعريف 
بالإ�ســـالم واجلو �سيفـــاً، ودخل علينا 
رجـــل يريـــد اأن ي�سهر اإ�سالمـــه، حاله 
حـــال الكثريين ممن يدخلـــون اللجنة 
وي�سهـــرون اإ�سالمهـــم بف�ســـل اهلل عز 

وجل. 

وبعدمـــا اأ�سهر هـــذا الرجـــل اإ�سالمه 
ونطـــق بال�سهادتـــني اأخـــذ يبكـــي بكاء 
�سديدا.. �ساأله الداعية: »ملاذا كل هذا 
البـــكاء؟ هل هذا لأنك �سعيد بدخولك 
الإ�سالم؟« قال الرجل: »الأمر اأكرب من 
ذلـــك.. اأبي واأمي..«، فقـــال الداعية: 
»وما بالهما؟« قـــال الرجل: »ماتا قبل 
اأن يدخـــال يف الإ�ســـالم«، ثـــم ت�ساءل: 
»ما م�سريهما الآن؟ اأنا بف�سل اهلل ثم 
“جلنة التعريـــف بالإ�سالم” دخلت يف 
ديـــن اهلل عـــز وجل واأنقـــذين ربي من 
ال�ساللة، لكن اأبي واأمي رحال قبل اأن 

يتعرفا على الإ�سالم.«

وا�ستمر الرجل يف بكائه واأخذ ي�ساألنا: 
»اأيها الإخـــوة باهلل عليكم من امل�سوؤول 
عـــن اأبي واأمي اللذيـــن رحال عن هذه 
الدنيـــا ومل تبلغهما كلمـــة التوحيد اأو 
كلمة الإ�سالم؟ تلك الكلمة الطيبة التي 
“اأ�سلهـــا ثابت وفرعهـــا يف ال�سماء”؟ 
لقـــد اأنقـــذين اهلل تعالـــى بالإ�سالم.. 
لكن اأبي واأمي.. ما احلل؟ وماذا اأ�سنع 

لهما؟«.

�ســـوؤال �سعب.. يذكرين هـــذا املوقف 
قـــرب  زار  ملـــا   [ الر�ســـول  بحديـــث 
اأمه حيـــث قال »ا�ستاأذنـــت ربي يف اأن 
اأ�ستغِفر لأمي فلم ياأذن يِل، وا�ستاأذنته 

يِف اأن اأزور قربها فاأِذن يِل«.

الإن�ســـان يتاأثر ويفكـــر يف اأبيه واأمه.. 

كـــم مـــن مليـــارات الب�ســـر ل يعبدون 
بالإ�ســـالم،  يدينـــون  ول  الب�ســـر  رب 
امل�سلمون ميثلون �سد�ص �سكان الأر�ص 
والأ�سدا�ـــص اخلم�ســـة الأخـــرى مـــن 
الب�ســـر، اأي اأكرث مـــن خم�سة مليارات 
�سخ�ـــص، ل يعرفون اهلل عز وجل حق 
املعرفة. فمنهم من يعبد �سنما، ومنهم 
من يعبد بقرا، ومنهم من يعبد حجرا، 
ومنهـــم ل يوؤمـــن اأ�سال بوجود اهلل عز 

وجل.

ماذا فعلنا وكيف ت�سرفنا حيال ذلك؟ 
لقد قـــال اهلل عز وجل عن هذه الأمة 
يف كتابـــه العزيز وهو اأ�سدق القائلني: 
ٍة اأُْخِرَجْت ِللنَّا�ِص تَاأُْمُروَن  {ُكنتُْم َخرْيَ اأُمَّ
ِبامْلَْعُروِف َوتَنَْهْوَن َعِن امْلُنَكِر}، نعم..!! 
كنتـــم خـــري اأمـــة اأخرجـــت.. اأخرجت 
ملن؟ اأخرجت للنا�ـــص، فنحن امل�سلمني 
لنا بدعوة النا�ص اإلى اهلل، ناأمرهم  ُف�سِّ
باملعروف وننهاهم عن املنكر وندعوهم 

لكلمة ل اإله اإل اهلل.

م�سهـــد دموع هـــذا الرجـــل ل ين�سى، 
�سوؤاله ل تزال اأ�سداوؤه ترتدد يف اأذين 
اإلـــى الآن.. من امل�سوؤول عن الآلف بل 
املاليـــني من الب�ســـر الذين ميوتون كل 
يوم واأغلبهم ل يوؤمنون باهلل عز وجل، 
ول يعرفون الإ�ســـالم؟ يقــــــول تعالى: 
{َوَمـــن يَبْتَـــِغ َغـــرْيَ الإِ�ْســـاَلِم ِديًنا َفلَن 
يُْقَبـــَل ِمنُْه}. يـــوم القيامة �سوف ياأتي 
اأنا�ـــص ويقولون: »يـــا رب ما جاءنا من 
نذيـــر«، فـــاإن كنا قد بلغناهـــم، انطبق 

علينـــا قول اهلل عـــز وجـــل: {َوَكَذِلَك 
ـــًة َو�َسًطا لِّتَُكونُـــواْ �ُسَهَداء  َجَعلْنَاُكـــْم اأُمَّ
َعلَى النَّا�ِص} هـــذا اإن كنا بلّغنا.. لكن 
اإذا كان ال�سخ�ـــص مل يُبِّلـــغ ومل ين�سح 
ويعلـــم النا�ص دين اهلل جل وعال، كيف 
يكون �سهيدا عليهم؟ يقول هوؤلء الب�سر 
يـــوم القيامة: ما جاءنـــا من نذير.. ما 
جاءنا من داع، مـــا جاءنا من مبلغ، ما 
جاءنا من نا�سح، مـــا جاءنا من معلم، 
مـــا جاءنا اآمر اأو نـــاٍه، ما جاءنا اإن�سان 

يعلمنا كلمة التوحيد.

كيف تنقذ اإن�صانا من ال�صاللة؟!

هـــذا الرجـــل الـــذي اأ�سهـــر اإ�سالمـــه 
يبكـــي ح�ســـرة على اأبيـــه واأمه، كم من 
الب�ســـر اليوم يبكون ح�سرة على اآبائهم 
واأمهاتهـــم؟ ن�ستطيـــع يف كل حلظة اأن 
ننقـــذ اإن�سانا قبـــل اأن ميوت على غري 
الإ�سالم.. ن�ستطيـــع باأيدينا اأن نوقف 
وقفـــاً اأو نكفـــل داعية يـــوؤدي عنا هذا 
العمـــل، اأو يحمـــل عنا هـــذا الوزر يوم 
يف  ن�ساهـــم  اأن  ن�ستطيـــع  القيامـــة، 
طباعـــة كتـــاب اأو ن�سخـــة مـــن ترجمة 
معاين القراآن ننقذ بها اإن�سانا ونهديه 
اإلى الإ�ســـالم.. اأعمال كثرية وم�ساريع 
عظيمـــة مـــن يوقفهـــا هلل عـــز وجل؟ 
م�سروع »علمني الإ�سالم« تقوم به جلنة 
التعريـــف بالإ�ســـالم لتعليـــم املهتدين 
اجلدد القراآن الكرمي وال�سالة و�سائر 
اأركان العبـــادة، وتعليمهم كيف يعبدون 
اهلل عز وجل.. وهو وقف من الأوقاف 
التي تعـــد �سدقة جاريـــة، »وما نق�ص 
مـــال مـــن �سدقـــة«، مهمتنـــا تو�سيـــل 
الر�سالـــة املحمدية لإنقـــاذ الب�سر من 

عبادة الب�سر اإلى عبادة رب الب�سر.

رحمة للعاملني

ال�صيخ نبيــــل العو�صــــي

امل�صـــــــوؤول عــن ماليني  مـن 

دون  الذين ميوتـون  الب�صر 

معرفــة �صيء عن االإ�صـــالم؟!
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كانوتيه يقود حملة للمواظبة على �صالة الفجر فى اإ�صبانيا

يقود املالى فريدريك كانوتيه مهاجم اإ�سبيلية الإ�سبانى حملة تدعو امل�سلمني للمواظبة على 
�ســـالة الفجـــر يف اإ�سبانيا حتت �سعار “�سالة الفجر مقيا�ص حبك هلل عز وجل” وقد لقت 

احلملة �صدى كبرًيا فى اأو�صاط اجلالية امل�صلمة هناك.

وذكرت �سحيفة “ال�سروق” اجلزائرية اأن جمموعة من املوؤ�س�سات الدينية فى اإ�سبانيا قامت 
بطبـــع بطاقات �سغرية تـــوزع على امل�سلمني فى �سالة اجلمعة حتـــدد واجبات امل�سلم جتاه 

�سالة الفجر، وت�سع له العالج الناجح لأداء هذا الفر�ص بعيدا عن الك�سل.

وقـــال كانوتيـــه: “اإن الإن�ســـان منا اإذا اأحب اآخر حبا �سادقا متنى لقـــاءه، بل اأخذ يفكر فيه 
طوال الوقت، وكلما حانت حلظة اللقاء مل ي�ستطع النوم حتى يالقى حبيبه، فهل حقا اأولئك 

الذين يتكا�سلون عن �سالة الفجر يحبون اهلل؟ هل حقا يعظمونه ويريدون لقاءه؟!”

جدير بالذكر اأن كانوتيه مت�سبث بتعاليم الدين الإ�سالمى، وحري�ص على اأداء جميع فرو�سه 
حتـــى اأنـــه يلتزم ب�سيـــام �سهر رم�سان كاماًل رغم تعار�ص ذلك فـــى بع�ص الأحيان مع عمله 
كالعـــب كرة قدم، كمـــا يف�سل اأن يطلق عليه ا�سم “عمر” لإعجابه ال�سديد ب�سخ�سية اأمري 

املوؤمنني عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه.

انطالق الرتجمة القراآنية باالإجنليزية 

والفرن�صية يف قناة القراآن الكرمي ال�صعودية

اأطلقت قناة القراآن الكرمي ال�سعودية، برنامج ترجمة معاين 
مل�ساهري  والفرن�سية،  الإجنليزية  باللغتني  الكرمي  القراآن 

القراء يف العامل الإ�سالمي.

بن  العزيز  د. عبد  ال�سعودي  والإعالم  الثقافة  وزير  واأعلن 
حميي الدين خوجة، ح�سب ن�سيج الإ�سالمية، اأن اإطالق هذا 
ال�سريفني  احلرمني  لتوجيهات خادم  تنفيذا  ياأتي  الربنامج 
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �سعود، وحر�سه على تعليم 
القراآن الكرمي لأبناء امل�سلمني الناطقني بغري اللغة العربية، 
الدعوي جتاه  ال�سعودية  العربية  اململكة  دور  من  وانطالقا 

العامل الإ�سالمي.

واأو�سح اأن هناك اأكرث من ع�سرة قراء متت ترجمة اأ�سواتهم 
باللغتني الإجنليزية والفرن�سية، و�ستعر�ص مب�سيئة اهلل تعالى 
على قناة القراآن الكرمي ب�سكل يومي على مدار العام، �سائال 
اهلل تعالى اأن يجزي خادم احلرمني ال�سريفني وويل عهده 

والنائب الثاين، املثوبة والأجر على هذا العمل املبارك.

اإطالق بث قناتي القراآن الكرمي وال�صنة 

ال�صعوديتني على اليوتيوب

الثقافة  وزير  خوجة،  الدين  حميي  بن  العزيز  عبد  د.  اأعلن  الريا�ص: 
النبوية  الكرمي وال�سنة  القراآن  اإطالق بث قناتي  ال�سعودي، عن  والإعالم 
على موقع “اليوتيوب” ابتداء من الأول من �سهر رم�سان املبارك، حيث مت 
ومن ثم اإلى  البث من مركز املعلومات يف الوزارة اإلى خوادم “اليوتيوب” 

امل�ساهدين.
 واأو�سح حر�ص الوزارة على بث هاتني القناتني متزامنا مع �سهر رم�سان 
امل�ساهدين  من  عدد  لأكرب  الفر�سة  واإعطاء  الت�سهيل  اأجل  من  املبارك، 
امل�سلمني يف جميع اأنحاء العامل ملتابعة بث القناتني وبراجمهما املميزة عرب 
http://www.youtube. الكرمي،  القراآن  قناة  رابط  التاليني،  الرابطني 
http://www. ورابط قناة ال�سنة النبوية com/user/SaudiQuranTv

.youtube.com/user/SaudiSunnahTv

وبني خوجة اأنه �سيتم بث باقي القنوات على اليوتيوب قريبا، علما باأن جميع 
القنوات الإذاعية والتلفزيونية يتم بثها مبا�سرة على �سبكة الإنرتنت، موؤكدا 
الثقافة والإعالم  ياأتي �سمن جهود وزارة  اليوتيوب،  اإطالق البث على  اأن 
وفقا  املعمورة  اأرجاء  اإلى جميع  اململكة  �سوت  اإي�سال  اأجل  من  ال�سعودية 

لتوجيهات ودعم خادم احلرمني ال�سريفني وويل عهده والنائب الثاين.

كانوتيه يقود حملة للمواظبة على �صالة الفجر فى 

يقود املالى فريدريك كانوتيه مهاجم 
�

احلملة �صدى كبري

وذكرت �
بطب

�

وق
طوال الوقت، وكلما حانت حلظة اللقاء مل ي�ستطع النوم حتى يالقى حبيبه، فهل حقا 

الذين يتكا�سلون عن �

جدير بالذكر 
حت

كالع
امل

العدد )104( ــ اأكتوبر 2011 ــ ذوالقعدة 201432

العامل االإ�صالمي

104-Oct. 2011.indd   20 9/22/11   4:44:21 PM



بالإ�سالم،  للتعريف  العاملية  الهيئة  احتفت  الريا�ص: 
الدول ممن  500 طالب من خمتلف  اأكرث من  باإعداد 
بالإ�سالم،  كمعرفني  ال�سعودية  اجلامعات  يف  يدر�سون 
نظمها  تاأهيلية  تدريبية  بربامج  اإحلاقهم  عرب  وذلك 

مركز مكة لتاأهيل املعرفني بالإ�سالم.

بالإ�سالم  للتعريف  العاملية  الهيئة  فرع  مدير  واأو�سح 
الغامدي،  حممد  بن  اهلل  عبد  املكرمة،  مكة  مبنطقة 
للتعريف  العاملية  الهيئة  عليه  ت�سرف  الذي  املركز  اأن 
يهدف  الإ�سالمي،  العامل  لرابطة  التابعة  بالإ�سالم، 
اإلى تاأهيل املعرفني بالإ�سالم ورعايتهم علميا ونف�سيا 
ومهاريا يف �سوء الكتاب وال�سنة، م�سريا اإلى اأن املركز 
ر�سالة  لن�سر  ال�ساعية  الهيئة  اأهداف  لتحقيق  ي�سعى 

الإ�سالم اخلالدة اإلى العامل مبختلف اللغات.

وبني الغامدي، اأن احلاجة ظهرت لهذا املركز يف ظل 
عدم وجود مراكز متخ�س�سة لتاأهيل املعرفني بالإ�سالم، 
بالإ�سالم  املعرفني  لتاأهيل  امللحة  احلاجة  عن  ف�سال 
وال�ستفادة من كرثة الوافدين ملكة املكرمة من طالب 
العلم واحلجاج واملعتمرين وغريهم لال�ستفادة من هذا 

املركز.

بالإ�سالم من  التعريف  لتاأ�سيل  يهدف  املركز  اأن  واأكد 
املناهج  لإعداد  �سرعية  علمية  جلنة  ت�سكيل  خالل 
تاأهيل  جانب  اإلى  طرحها  وكيفية  العملية  والربامج 
برامج  اإقامة  خالل  من  ورعايتهم  بالإ�سالم  املعرفني 
وحتقيق  بالإ�سالم  املعرفني  ورعاية  لتاأهيل  متنوعة 

الكفايات يف املعرفني بالإ�سالم.

كما يهدف لتوطني التعريف بالإ�سالم يف خمتلف الدول 
ملتقى  وتاأ�سي�ص  بالإ�سالم  املعرفني  زيادة  خالل  من 
املهتمني  مع  والتعاون  بلد،  كل  يف  بالإ�سالم  للمعرفني 
هذا  يف  اخت�سا�ص  ذات  جهة  يكون  لأن  املجال  بهذا 
للمعرفني  بيانات  قاعدة  اإعداد  خالل  من  املجال 
بالإ�سالم ومعرفة احتياجات املهتمني بهذا املجال اإلى 

جانب اإقامة ملتقيات.

حاخام يهودي: االإ�صالم �صي�صود العامل بعد 70 عاًما من زوال »اإ�صرائيل«

ال�سر«،  »دولة  بـ  اأ�سماها  التي  (اإ�سرائيل)  ال�سهيوين  الكيان  زوال  اأنه يف حال  يهودي،  اأكد حاخام  املحتلة:  القد�ص 
ف�سيدخل معظم �سكان العامل يف الإ�سالم، بح�سب مقطع فيديو ن�سره موقع اليوتيوب. 

وبح�سب �سحيفة »الوفد« امل�سرية، فاإن احلاخام قال اإنه يف هذا الع�سر حيث الإحلاد اجلامح عندما جاءت 
الدميقراطية واأغرقت العامل، مل يتبق من امل�سيحية �سوى املباين الأثرية فقط، كما مل يتبق من اليهودية 

اأي �سيء لوقوعها حتت �سغط ال�سهيونية، وهكذا مل يتبق يف العامل اليوم اإل الإ�سالم.

الكيان  وجود  ب�سبب  النغالق  نحو  يتجه  العامل  اإن  قائال  واأ�ساف 
يف  هي  التي  (اإ�سرائيل)  على  الق�ساء  يتم  مل  واإذا  ال�سهيوين، 

احلقيقة اأ�سل ال�سر، ف�سيزداد العامل خرابا.

كيان  على  الق�ساء  حال  يف  اأنه  احلاخام  اأكد  كما 
�سيدين  عاما  �سبعني  بعد  فاإنه  الحتالل، 

بالإ�سالم،  الأر�سية  الكرة  �سكان  معظم 
ويقود  الكفاية،  فيه  مبا  قوي  دين  لأنه 

النا�ص يف الجتاه ال�سحيح. 

رائيل«صرائيل«صرائيل« صإ�صإ� إ�اإ�ا ً عاًما من زوال » عاما من زوال » عاًما من زوال » ود العامل بعد 70

ر«، سر«، سر«،  ال� »دولة  بـ  ال�سأ�سماها  »دولة  بـ  ال�سأ�سماها  »دولة  بـ  ال�اأ�سماها  »دولة  بـ  أ�سماها  التي  التي إ�سرائيل)  التي اإ�سرائيل)  إ�سرائيل)  ) (سهيوين  (سهيوين  هيوين  ال� الكيان  زوال  ال�سأنه يف حال  الكيان  زوال  سأنه يف حال 
ره موقع اليوتيوب. سره موقع اليوتيوب. سره موقع اليوتيوب.  سف�سيدخل معظم �سكان العامل يف الإ�سالم، بح�سب مقطع فيديو ن�سف�سيدخل معظم �سكان العامل يف الإ�سالم، بح�سب مقطع فيديو ن�

ر حيث الإحلاد اجلامح عندما جاءت سر حيث الإحلاد اجلامح عندما جاءت سر حيث الإحلاد اجلامح عندما جاءت  إنه يف هذا الع�اإنه يف هذا الع�سإنه يف هذا الع�سإنه يف هذا الع� إنه يف هذا الع�إن احلاخام قال  إنه يف هذا الع�إن احلاخام قال 
أغرقت العامل، مل يتبق من امل�سيحية �سوى املباين الأثرية فقط، كما مل يتبق من اليهودية 

إهيونية، وهكذا مل يتبق يف العامل اليوم اإل الإ�سالم. إهيونية، وهكذا مل يتبق يف العامل اليوم 

الكيان  وجود  ب�سبب  لنغالق 
يف  هي  التي  يف إ�سرائيل)  هي  التي  يف اإ�سرائيل)  هي  التي  إ�سرائيل)  ) على  اء 

ر، ف�سيزداد العامل خرابا.

كيان  على  اء 
�سيدين  عاما  �سبعني  بعد  إنه 

بالإ�سالم،  ية 

بالإ�سالم من  التعريف  بالإ�سالم من سيل  التعريف  بالإ�سالم من سيل  التعريف  يل  سأ�سأ� أ�اأ�ا لت يهدف  املركز  لتاأن  يهدف  املركز  اأن 
املناهج  لإعداد  املناهج سرعية  لإعداد  املناهج سرعية  لإعداد  رعية  � علمية  جلنة  �سكيل  علمية  جلنة  سكيل 
أهيل اأهيل اأهيل  ت جانب  تاإلى  جانب  تاإلى  جانب  تاإلى  جانب  إلى  طرحها  وكيفية  العملية  والربامج 
برامج  برامج إقامة  برامج اإقامة  إقامة  خالل  من  ورعايتهم  بالإ�سالم  املعرفني 
وحتقيق  بالإ�سالم  املعرفني  ورعاية  أهيل 

الكفايات يف املعرفني بالإ�سالم.

كما يهدف لتوطني التعريف بالإ�سالم يف خمتلف الدول 
ملتقى  صأ�سي�صأ�سي�ص  أ�سي�اأ�سي�ا وت بالإ�سالم  املعرفني  زيادة  خالل  وتامن  بالإ�سالم  املعرفني  زيادة  خالل  امن 
املهتمني  مع  والتعاون  بلد،  كل  يف  بالإ�سالم  للمعرفني 
هذا  يف  هذا سا�ص  يف  هذا سا�ص  يف  ا�ص  اخت� ذات  جهة  يكون  لأن  املجال  اخت�سبهذا  ذات  جهة  يكون  لأن  املجال  سبهذا 
للمعرفني  بيانات  قاعدة  للمعرفني إعداد  بيانات  قاعدة  للمعرفني اإعداد  بيانات  قاعدة  إعداد  خالل  من  املجال 
إلى اإلى اإلى  بالإ�سالم ومعرفة احتياجات املهتمني بهذا املجال 

إقامة ملتقيات.

الهيئة العاملية للتعريف باالإ�صالم حتتفي بـ 500 من طالبها
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بابـــول �سخ�ـــص هنـــدي، اأتـــى اإلـــى الكويت وهـــو يعتنق 
الهندو�سيـــة للعمـــل �سائقاً لدى اإحـــدى الأ�سر الكويتية، 
وتعـــرف علـــى الإ�ســـالم بعـــد اأن زار جلنـــة التعريـــف 
بالإ�سالم مب�سجد املال �سالح ب�سارع فهد ال�سامل و�سرح 
اهلل �سدره لالإ�سالم. بعدها واظب على ح�سور الدرو�ص 
ال�سرعيـــة التي تقدمهـــا اللجنة، واأ�سبـــح ا�سمه »بالل« 
واجتهـــد واأخذ علـــى نف�سه عهدا بدعـــوة اأبناء جن�سيته 
لالإ�سالم، واأ�سبح فيما بعد م�ساعد داعية وتفرغ للدعوة 
وبف�ســـل اهلل ترقى يف عمله اإلـــى اأن اأ�سبح اأحد الدعاة 

املميزين يف جلنة التعريف بالإ�سالم. 

يقـــول النبي ] »لأن يهدي اهلل بـــك رجاًل واحداً خري 
لـــك من حمـــر النعم« ويف رواية »خري لك من الدنيا وما 

فيها«.

هـــذا الداعية مل تنتِه ق�سته عنـــد هذا احلد فقد دخل 
الإ�ســـالم علـــى يديه خالل خم�ص �سنـــوات من عمله يف 
اللجنـــة اأكرث من األف �سخ�ـــص، فهنيئا له الأجر العظيم 
والأجـــر مو�ســـول لهذه اللجنـــة املباركة املميـــزة بعملها 
وطريقتهـــا يف الدعـــوة باحلكمـــة واملوعظـــة احل�سنـــة، 
والتـــي اأ�سبحت معلما من معامل الكويت يعرفها اجلميع 

بو�سطيتها وحكمتها.

اإن ق�ســـة ال�سيـــخ بالل هـــي واحدة مـــن اآلف الق�س�ص 
التـــي حتدث باللجنة وتعود بنا اإلى الزمن اجلميل، زمن 
النبـــي ] وال�سحابـــة من بعده، كيـــف ل واأنت ت�ساهد 
غـــري امل�سلم يدخل اللجنة ثم يخـــرج منها بعد اأن ينطق 
بال�سهادتني اأمام امل�سلني فرحاً م�سروراً و�سط تكبرياتهم 

ودموع الفرح تبلل خديه. 

اإن �سعـــار اللجنة لهـــذه ال�سنة »التعريـــف.. تكليف« نعم 
واهلل، ونعـــم التكليـــف، فالدعوة اإلـــى اهلل مهمة الأنبياء 
والر�ســـل وال�ساحلني من بعدهم، وهـــي اأ�سرف واأف�سل 
عمـــل على الإطالق لقوله عز وجل {َوَمـــْن اأَْح�َسُن َقْوًل 
ا َوَقاَل اإِنَِّني ِمَن امْلُ�ْسِلِمنَي}  ِ َوَعِمَل �َساحِلً ن َدَعا اإِلَى اهللَّ َّ ممِّ
وهي فر�ص كفاية اإذا قام به البع�ص �سقط عن الباقني، 
واللجنـــة بقيامهـــا بدعوة غري امل�سلمـــني لالإ�سالم داخل 
الكويـــت تقوم نيابـــة عن اأهل الكويـــت بالدعوة اإلى اهلل 

تعالى. 

فلنقـــف جميًعـــا معهـــا ون�سع اأيدينـــا يف اأيـــدي الإخوة 
القائمـــني عليها، فاللجنة بحاجـــة للدعم املادي، ويجوز 
اإعطـــاء الزكاة للجنة كمـــا اأفتى بذلك الدكتـــور خــــالد 
املذكور (حفظه اهلل)، فيا باغي اخلري اأقِبل، فما اأ�سهله 

من طريق اإلى اجلنة!

اأخـــــــي الكرمي.. هل لديك �سائق، خـــادم، خادمة، �سديق 

بالعمـــل، دكتـــور، مهند�ص غـــري م�سلم وتريـــد اأن تدعوه 
لالإ�سالم؟، مـــا عليك �سوى الت�سال باللجنة على الرقم 
22444117 فلديهم دعاة مـــن جميع اجلن�سيات وكتب 

مبختلف اللغات، واأفرعهم منت�سرة يف جميع حمافظات 
الكويت.

جــــودة الفـــار�س

الطريق إلى.. الجنة

هداية االآخرين اإىل االإ�صالم 

من اأف�صل االأعمال 

وميكن امل�صاهمة باجلهد واملال
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حوارنا يف هذا العدد مع داعية من دعاة جلنة التعريف باالإ�صالم 

كانت له اإ�صهامات كبرة وبارزة يف دعوة اجلالية التي ينت�صب اإليها 

اإال  وال جهدًا  وقتًا  يّدخر  فلم  الطيبة،  الكويت  اأر�س  وتعي�س على 

وبذله يف �صبيل تبليغ دعوة غر امل�صلمني اإىل االإ�صالم ون�صح واإر�صاد 

امل�صلمني من اأبناء جاليته.

الكويت،  املنت�صرة على م�صتوى حمافظات  اللجنة  اأفرع  تنقل بني 

فنال  احل�صنة،  واملوعظة  باحلكمة  وجل  عز  اهلل  اإىل  وداعيًا  مبلغًا 

هذا  ومتيز  امل�صلمني...  وغر  امل�صلمني  من  جاليته  اأبناء  حمبة 

اأي�صا  ومتيز  اإليه،  يدعو  الذي  دينه  باأمور  علمه  ب�صعة  الداعية 

بابت�صامته التي ال تفارق حمياه ويقابلك بها دائمًا فين�صرح �صدرك 

ال�صيق مع  اللقاء الرثي  ال�صتقبال ما �صيقوله لك.. كان لنا هذا 

الداعية عبدالقادر �صاندا �صاحب العمري، فاإىل التفا�صيل:

• يف البداية هل لكم اأن حتدثونا عن البيئة التي ن�صاأمت فيها؟

ولدت يف اأ�سرة م�سلمة - بحمد اهلل - وبعدما اأكملت املرحلة الثانوية 
بـــداأت اأتفكر من اأنا؟ وملاذا خلقت؟ وما غاية حياتي؟ واأخريا كاأنني 
األهمـــت باأن احل�سول على تعاليم الإ�ســـالم والدعوة اإلى عبادة اهلل 
من اأهم متطلبات الع�سر وهي طريق النجاة يف الدنيا والآخرة. وقد 
وفقنـــي اهلل تعالـــى اأن اأن�سغل بتعلم الديـــن الإ�سالمي فبداأت قراءة 
القـــراآن الكـــرمي واأنا ابن 18 �سنة ثم ذهبت بـــي الرغبة الأكيدة اإلى 
اأ�سهر اجلامعات يف جنوب الهند وهي جامعة دار ال�سالم بعمر اآباد 
لأنهـــل من نبعها ال�ســـايف، وبعد احل�سول على ال�سهـــادة اجلامعية 
بـــداأت اأتفكر لإخـــراج النا�ص من الظلمات اإلى النـــور ودعوتهم اإلى 

�سبيل الر�ساد.

املنهـــــج الربـــــاين

• ما منهجكم يف الدعوة اإىل اهلل؟

 ِ اإِلَى اهللَّ ن َدَعا  َّ اأَْح�َسُن َقْوًل ممِّ منهجي هو قول اهلل تعالى {َوَمْن 
ا َوَقاَل اإِنَِّني ِمَن امْلُ�ْسِلِمنَي}، يف �سوء هذه الآية الكرمية  َوَعِمَل �َساحِلً
اخرتت طريقي يف الدعوة اإلى اهلل، مع عدم النت�ساب اإلى مذهب 
خا�ص بل اأكون داعيا من اأجل اهلل وابتغاء مر�ساته وفق كتاب اهلل 

تعالى و�سنة امل�سطفى ].

• كيف التحقتم بالعمل يف جلنة التعريف باالإ�صالم؟

بعد التخرج مبا�سرة اأ�سبحت اأعمل يف جمال الدعوة يف املنطقة التي 
كنت فيها وخالل هذه الفرتة و�سل اخلرب اإلى ال�سيخ �سالح را�سد - 
حفظه اهلل - عن الأن�سطة الدينية والدعوية التي كنت اأقوم بها يف 
الهنـــد ومن ثم كلمني ال�سيخ �ســـالح عن طريق الهاتف وحثني على 
العمـــل يف اللجنـــة كداعية بني غري امل�سلمـــني وم�سلح بني امل�سلمني 

فقبلت.

م�صرة الهداية

• حدثنا عن م�صرتك يف الدعوة واالإر�صاد باللجنة؟

 بعـــد الو�سول اإلـــى الكويت بداأت العمل يف اللجنـــة م�ستعينا باهلل، 
فقمت بالتعرف على الإخوة امل�سلمني من اجلالية التلغوية وتعليمهم 
القـــراآن الكرمي واإعطائهم الدرو�ص الدينية يف امل�ساجد بالتعاون مع 
وزارة الأوقاف وال�سئـــون الإ�سالمية وترغيبهم يف الدعوة والإر�ساد 
وكيفيـــة التعامـــل مع امل�سلمـــني وغري امل�سلمني، كمـــا اأنني قد قمت 
بعقد املقابالت مع غري امل�سلمني عن طريق الزيارات. كما كنا نقوم 

اأ�صتاذ الدعوة واأقدم داعية للجالية التلغوية بالكويت عبد القادر العمري

 يف لقاء خا�س مع »الب�صرى«:

الدعوة إلى اهلل 
من متطلبات العصر 

عبد القادر العمري
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بالرحـــالت الدعويـــة والرتفيهية، كذلك كنا 
نقـــوم بالدعوة عـــن طريق اإعـــداد الن�سرات 
واملواد الدعويـــة الأخرى. واحلمد هلل قمت 
باإعـــداد العديـــد مـــن الأ�سرطـــة والكتيبات 
الدعويـــة لغـــري امل�سلمـــني واملهتدين اجلدد 

خالل هذه الفرتة الطويلة.

كذلك كنـــا نقوم بتعليـــم املهتديـــن واإ�سالح 
عقيدتهم وتربيتهـــم تربية اإ�سالمية وربطهم 
باجلاليـــة التلغويـــة والهنديـــة وم�ساعدتهـــم 
ماديـــا ومعنويـــا مـــن قبـــل جلنـــة التعريـــف 

بالإ�سالم وحل م�ساكلهم.

واأخرياً نت�ســـرف مبتابعة املهتدين، وهي من 
الأهميـــة مبـــكان، فقمـــت مبتابعتهـــم داخل 

الكويت بالت�سالت والزيارات.

• اإىل جانب عملكم الدعوي باللجنة 
كان لكم ن�صاط اآخر يف اإذاعة الكويت، 

فماذا كنتم تقدمون يف االإذاعة  

وما اأثر ذلك؟

قمـــت باإلقاء الدرو�ص الدينية لثالث �سنوات 
باللغة الأردية يف اإذاعة الكويت عن املوا�سيع 
و�ســـرية  والإ�سالحيـــة  الدعويـــة  املختلفـــة 
الأنبياء والر�سل وعلى راأ�سهم اأف�سل الأنبياء 
نبينـــا حممـــد ]، و�سخ�سية امل�سلـــم كاأب 

وزوج ومعلم ومتعلـــم وداعية ومر�سد وتاجر 
وحاكم. كما قدمت حلقات عن مكانة الدعوة 
يف الإ�ســـالم واأهميتهـــا وكيفيتهـــا و�سفـــات 
الداعية الناجح، وكانت لهذه الدرو�ص اأثرها 
اجليد على الوافدين من امل�سلمني من ناحية 
�سالحهم وهدايتهم وثباتهم على دين احلق 

واحلمد هلل على ذلك.

اأ�صلوب الدعوة

• كيف تدعو غر امل�صلمني اإىل 
االإ�صالم؟

مـــن املعلوم اأن غري امل�سلمني يختلف بع�سهم 
عن بع�ص يف الديانة واملعتقد فمنهم الهندو�ص 
ومنهـــم الن�سارى ومنهم امللحـــدون اإلى غري 
ذلـــك، واأنـــا بالذات عنـــد اأول لقـــاء يل مع 
اأحدهم اأحاول اأن اأتعرف على ال�سخ�ص الذي 
اأخاطبه مـــن الناحية الدينيـــة والجتماعية 
والطبقيـــة والعلميـــة حتـــى اأدخـــل اإليه من 
نف�ص الفكرة التي هـــو عليها. وبعد التعرف 
علـــى املدعو وديانته ا�ستخـــدم اأثناء الدعوة 
اأ�ساليب متنوعة كالأ�سلوب ال�ستفهامي كما 
اأ�ســـار اإليه �سبحانـــه وتعالـى يف �سورة النمل  
َماَواِت َواْلأَْر�َص ..}. واأحيانا  ْن َخلََق ال�سَّ {اأَمَّ
اأ�ستخدم اأ�سلوب الإخبار كما يف قوله تعالى 

} واأما اإذا  َمـــاَواِت َواْلأَْر�ـــصِ {َربُّنَـــا َربُّ ال�سَّ
كان املدعـــو ملحدا فاأنـــا اأتكلم معه يف �سوء 
الآيـــة القراآنية {اأَْم ُخِلُقـــوا ِمْن َغرْيِ �َسْيٍء اأَْم 
اِلُقـــوَن} وكذلك اأو�ســـح اأن اخلالق  ُهـــُم اخْلَ
احلقيقـــي والـــرازق والرب هـــو اهلل الواحد 
الأحد الذي ي�ستحق وحده العبودية الكاملة 

فهو ربنا ورب اجلميع.

ومـــن اأهم الأمور التـــي اأتكلم عنها اأمام غري 
امل�سلمـــني اأثنـــاء الدعـــوة امل�ســـاواة والعدل 
معتنقـــي  بـــني  املوجـــودة  الطبقيـــة  ونبـــذ 
بع�ـــص الديانـــات والعقائد الأخـــرى ل�سيما 
الهندو�سيـــة، فاأو�سح كيـــف اأننا �سوا�سية يف 
الإ�ســـالم ل فـــرق بـــني عربـــي وعجمي ول 
بـــني اأ�سود واأبي�ـــص اإل بالتقوى، كما اأبنّي اأن 
اأو�ســـح الأدلة على امل�ساواة �سعائر العبادات 
كال�ســـالة وال�سيـــام واحلـــج. واأقـــوم كذلك 
ب�سرح اأن الإ�سالم يهتم بحفظ النف�ص واملال 
والعر�ص والعقـــل وامل�سلم وغري امل�سلم على 
حـــد �سواء، واأر�سد الن�ساء اإلى احلفاظ على 

اأنف�سهن واأعرا�سهن.

كما اأبني اأن الإ�سالم دين الرحمة حيث يحث 
والإح�سان  والقرابة  واملودة  الرتاحم  على 
اإلى الغري واإيتاء ذي القربى وامل�ساكني وابن 

ال�سبيل وغري ذلك من اخل�سال احلميدة. 

ُولد عبدالقادر �صاندا �صاحب العمري يف قرية “غاين بيت” بوالية 

اآندرابرادي�س يف الهند عـــــــام 1965م. تعلم يف املدر�صة االأهلية حتى 

املرحلـــــــة الثانوية وقراأ القراآن الكرمي يف املدر�صة الدينية االبتدائية 

ثم التحق بجامعـــــــة دار ال�صالم بعمراآباد بجنوب الهند عام 1983م 

واأكمل املناهج الدرا�صيـــــــة يف مدة �صبع �صنوات حيث تخرج فيها عام 

1990م حائزا �صهادة العاملية والف�صيلة.

بعـــــــد التخرج من اجلامعـــــــة عمل داعية بني اأو�صـــــــاط غر امل�صلمني 

وخطيًبا يف عدة م�صاجد باملنطقة التي ي�صكنها وو�صل اإىل الكويت 

عـــــــام 1995م كداعية يف جلنـــــــة التعريف باالإ�صالم بف�صل اهلل تعاىل 

ومنته.

إ�سالم الإ�سالم الإ�سالم  أ�سلوب الدعوة لاأ�سلوب الدعوة لالأ�سلوب الدعوة لالأ�سلوب الدعوة ل

أن يتنا�سب مع عقلية املدعواأن يتنا�سب مع عقلية املدعوأن يتنا�سب مع عقلية املدعو يجب 

احلديث عن امل�ساواة والعدل ونبذ الطبقية 

ي�ستقطب القلوب والعقول

تطبيق احلدود يف الإ�سالم 

الح املجتمع ككل والرحمة سالح املجتمع ككل والرحمة سالح املجتمع ككل والرحمة  سيحقق م�سيحقق م�

إن�سانيةالإن�سانيةالإن�سانية الالعامة لالالعامة ل

بطاقة تعريفية

25 العدد )104( ــ اأكتوبر 2011 ــ ذوالقعدة 1432

104-Oct. 2011.indd   25 9/22/11   4:44:38 PM



104-Oct. 2011.indd   26 9/22/11   4:44:39 PM



تناق�سنا من قبل عن الن�سائح الواجب 
تقدميها للمهتدي اجلديد فور دخوله 
لالإ�ســـالم، وطوفنا بهـــا ب�سكل موجز 
و�سريع، ولكن �سنف�سل يف هذا املقال 
رابعة هـــذه الن�سائح وهي “ال�سحبة 

ال�ساحلة”.

اأين ال�سحبة ال�ساحلة؟ �سوؤال يرتدد 
على كثري مـــن األ�سنة املهتدين اجلدد 
فور اإ�سهار اإ�سالمهم... فمن املعروف 
اأن الوحدة والنعزال يجعالن الإن�سان 
وهـــوى  ال�سيطـــان  لو�سوا�ـــص  نهبـــا 
النف�ـــص، فت�ســـول له نف�ســـه بذكرياته 
القدمية، ومنكراته التي كان يرتكبها 
من ال�سهـــوات وال�سبهات، واأ�سدقائه 

الذين تربى معهم. 

يقـــول ر�سولنـــا الكـــرمي ]: “َمثـــل 
اجللي�ـــص ال�سالـــح واجللي�ـــص ال�سوء 
كمثل �ساحـــب امل�سك وكـــري احلداد 
ل يعدمـــك مـــن �ساحب امل�ســـك اإما 
ت�سرتيـــه اأو جتد ريحـــه وكري احلداد 
يحـــرق بدنـــك اأو ثوبـــك اأو جتد منه 

ريحا خبيثة”.

اإن ال�سحبـــة ال�ساحلة لهـــا كثري من 
الثمـــرات النافعـــة والآثـــار املاتعة ما 
دامـــت يف العـــون علـــى طاعـــة اهلل 
واجتنـــاب ما حـــرم �سبحانـــه وتعالى 
... فنعم ال�سداقـــة التي تقودك اإلى 
اجلنـــان، وتنجيـــك من عـــذاب النار، 
وتفتح لك اأبـــواب ال�سعادة احلقيقية 

يف الدنيا.

ولقـــد جعـــل اهلل �سبحانـــه وتعالـــى 

ال�سحبـــة ال�ساحلـــة �سببـــا يف ثبات 
الطاعة واملداومة على العبادة، حيث 
تعني املهتدي اجلديد على ال�سيطان، 
وتوؤلف بـــني القلوب، لذا نـــرى دائما 
اأن اأوامـــر اهلل تعالـــى تاأتـــي ب�سيغـــة 
اجلماعة كما اأن كل عباداتنا تقام يف 
جماعة وفـــى اآن واحد �سواء ال�سالة 

اأو ال�سيام اأو احلج.

والإن�ســـان يف بدايـــة طريـــق الهداية 
والإميـــان يكون عقلـــه م�سو�سا وقلبه 
م�ستتـــا، حيث جتد �سياطـــني الإن�ص 
واأ�سدقـــاء املا�ســـي يحومـــون حولـــه 
لإحباطه وترهيبه من الدين اجلديد، 
وبيـــان خطـــورة ا�ستمـــراره على هذا 
الطريـــق، الأمر الـــذي يتطلب اأهمية 
احلر�ص على ال�سحبة ال�ساحلة فور 
دخـــول الإن�سان لالإ�ســـالم حتى تكون 

عونا له يف مواجهة هوؤلء الأعداء.

اإن ال�سحبـــة ال�ساحلـــة زاد املهتـــدي 
ل  ونعمـــة  الإ�ســـالم،  طريـــق  علـــى 
ت�ســـرتى باملال اأو بالأغرا�ص الدنيوية 
، خا�ســـة اأن الغايـــة الأ�سا�سيـــة منها 
هـــي املحافظة على الفـــرد امل�سلم اأيا 
كان م�ستوى اإميانه، فالواحد ل ي�سري 
يف طريـــق نعيم و�سهوات ولكنه ي�سري 
يف طريـــق حمفوف باملـــكاره واملزالق 

والعقبات والفنت. 

واملهتدي اجلديد فور اختياره لطريق 
الإ�سالم اأحوج ما يكون اإلى من ياأخذ 
بيـــده وير�ســـده ويب�ســـره باحلقائـــق 
اإذا  ويذكـــره  واحلقـــوق  والواجبـــات 
ن�سي ويعينه اإذا ذكر، وكما قيل »املرء 
قليـــل بنف�سه كثري باإخوانـــه«، ويكفي 
اأن نقـــول اإن روؤيـــة ال�سديـــق ال�سالح 
تذكر بـــاهلل وطاعته، اأما رفيق ال�سوء 
فروؤيته تذكـــر باملعا�سي والآثام وفعل 

املنكرات، و�ستان بني الفريقني.

ولبـــد اأن يت�سف �سديقك بالو�سطية 
يف كل �ســـيء، وان يكون قوي الإميان، 
وان يكـــون حليما رفيقـــا مب�سرا غري 

منفر، م�سداقا لقوله تعالى: 
{َوا�ْســـرِبْ نَْف�َســـَك َمَع الَِّذيـــَن يَْدُعوَن 
َربَُّهم ِبالَْغـــَداِة َوالَْع�ِسيِّ يُِريُدوَن َوْجَهُه 
َياِة  َوَل تَْعُد َعيْنَاَك َعنُْهْم تُِريُد ِزينََة احْلَ
نَْيـــا َوَل تُِطْع َمـــْن اأَْغَفلْنَا َقلَْبُه َعن  الدُّ
ِذْكِرنَا َواتََّبَع َهَواهُ َوَكاَن اأَْمُرهُ ُفُرًطا} 

وينبغي الأخذ يف العتبار اأن املهتدي 
اجلديد يف بداية عهده بالدين �ستاأتي 
عليه فرتات فتور اأو غفلة اأو ا�ستجابة 
لو�سوا�ـــص ال�سيطان، فلـــو كان وحده 
لتمـــادى وتعر�ص للهـــالك وال�سياع، 
اأما اإذا كانـــت له �سحبة �ساحلة فلن 

يرتكوه اإلى نف�سه وال�سيطان.

فيـــا اأيهـــا املهتـــدون اجلـــدد عليكـــم 
بال�سحبـــة ال�ساحلـــة، ول تـــرتددوا، 
واحر�ســـوا بـــكل قـــوة علـــى مالزمة 
ال�ساحلني ومرافقة العلماء، وجمال�سة 
الأتقيـــاء، فال�سحبـــة ال�ساحلة خري 

عون لكم يف هذا الزمان. 

مدير عام 
جلنة التعريف بالإ�سالم

ال�صحبة ال�صاحلة 

حتمي املهتدي اجلديد 

من و�صو�صة �صياطني 

االإن�س واجلن 

(4-8)ثماين ن�صائح للمهتدي اجلديد
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ر�صائل دعوية

جمال ال�صطي

104-Oct. 2011.indd   27 9/22/11   4:44:44 PM



العدد )104( ــ اأكتوبر 2011 ــ ذوالقعدة 281432

قالوا يف االإ�صالم

اإعداد: التحرير

هذه جمموعة من ال�صهادات اأدىل بها م�صاهر 

العلماء املن�صفني الغربيني، املاأمونني يف �صهاداتهم، 

ا   ا، فكانت �صهاداتهم لالإ�صالم دح�صً املوثوق فيهم علميًّ

رها التاريخ  ا لكل �صبهة،  وكلمة حق �صطَّ لكل افرتاء وردًّ

على األ�صنتهم.

اإلسالم ثروة روحية وأخالقية

ما بلغ مـــن البالغة. 
».. الإ�ســـالم لي�ـــص بحاجـــة اإلى قلمنـــا، مه

ى ثروة روحية 
ولكن قلمنـــا بحاجة اإلى الإ�سالم، الذي ينطوي عل

علم منه الكثري«. 
 بو�سعنا اأن نت

 الرائع الذي
القية، واإلى قراآنه

واأخ

 لبناين
ن�صري �صلهب - م�صيحي

كلمة حق وأعظم معجزة
“اإن انت�سار الإ�سالم ال�سريع مل يتم ل عن طريق القوة ول بجهود املب�سرين 

املو�سولة. اإن الذي اأدى اإلى ذلك النت�سار كون الكتاب الذي قدمه امل�سلمون 

لل�سعـــوب املغلوبـــة، مع تخيريهـــا بني قبوله ورف�سه، هـــو كتاب اهلل وكلمة 

احلق واأعظم معجزة كان يف مي�سور حممد (]) اأن يقدمها اإلى املرتددين 

يف هذه الأر�ص”. لورا في�صيا فاغلري - باحثة ايطالية معا�صرة

 دين سريع االنتشار   
»ل يوجـــد مـــكان على �سطح الأر�ـــص اإل واجتاز الإ�سالم 

حدوده وانت�سر فيه؛ فهو الدين الوحيد الذي مييل النا�ص 
اإلى اعتناقه ب�سدة تفوق اأي دين اآخر«. 

هانوتو - وزير خارجية فرن�صا �صابقًا

 

دين العفة
“امل�سلـــم ل يـــرى المتناع عـــن اإ�سباع الغريـــزة اجلن�سية حالـــة طبيعية اأو 

مثاليـــة، وقـــد كان ملعظم ال�ساحلـــني من امل�سلمني زوجـــات واأبناء. وحدود 

الـــزواج اأو�سع يف الإ�سالم منها يف كثري من الأديـــان، وال�سريعة الإ�سالمية 

تفتـــح منافـــذ كثرية لإ�سباع الغريزة اجلن�سية ولهذا قّل البغاء يف اأيام النبي 

(]) واخللفاء الرا�سدين (ر�سي اهلل عنهم)..”. ول ديورانت

القرآن برهان اإلسالم
»اأتـــى حممد (]) بالقراآن دلياًل على �سدق ر�سالته، وهو ل يزال 

ا مـــن الأ�سرار التي تعذر فـــك طال�سمها ولن  اإلـــى يومنـــا هذا �سرًّ

ي�سرب غور هذا ال�سر املكنون اإل من ي�سدق باأنه منّزل من اهلل..«. 

الكونت هرني دي كا�صرتي - مقدم يف اجلي�س الفرن�صي
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هدى ونور

منيف العجمي

يعـــد احلج الركن اخلام�ـــص من اأركان 
الإ�ســـالم، ويق�ســـد بـــه زيـــارة البيت 
 ِ احلرام م�سداقـــا لقوله تعالى: {َوهلِلّ
َعلَـــى النَّا�ِص ِحـــجُّ الَْبيِْت َمـــِن ا�ْستََطاَع 
اإِلَيْـــِه �َسِبياًل}، ورغـــم اأن هذا الفر�ص 
اإل  العمـــر،  يف  واحـــدة  مـــرة  يـــوؤدى 
اأن لـــه اأثـــرا عظيما يف تثبيـــت امل�سلم 
اأو املهتـــدي اجلديـــد علـــى الإ�ســـالم، 
ودجمه يف املجتمـــع الإ�سالمي، وذلك 
من خـــالل ممار�ســـة ال�سعائـــر و�سط 

اجلموع الإ�سالمية ب�سكل عملي.

وي�ساهـــم احلـــج يف اأن يكـــون املهتدي 
اجلديد حم�سنـــاً بعد اإميانه، ملا يكون 
عليـــه مـــن ال�ستمراريـــة يف العبـــادة 
وتعلقـــه باملولى عز وجـــل، ل �سيما اأن 
املعاين الإميانية والروحانيات الربانية 

تكون يف اأوج قوتها.

اإن ارتباط اأداء منا�صك احلج بالأماكن 
املقد�ســـة التي يتم تعريف املهتدي بها 
من خالل املحا�سرات والدرو�ص بداية 
مـــن الإحـــرام، ثـــم الطـــواف وال�سعي 
والوقـــوف بعرفـــة ورمـــي اجلمـــرات، 
وانتهـــاء بروؤيته للوفود التي جاءت من 
كل فـــج عميـــق لي�سهـــدوا منافع لهم، 
كل هـــذه امل�ساهد تنمـــي لديه احل�ص 
الدينـــي ال�سادق، لأنـــه دائماً ما يكون 
بني الذكر والدعاء، وتتجلى الرحمات 
من قبـــل اخلالق على عبـــاده، وتتنزل 

النفحـــات عليهم في�سبحـــون موقنني 
بف�سل اهلل.

واحلـــج ياأتـــي اإليـــه امل�سلمـــون من كل 
فج عميـــق، بجن�سيات واألـــوان ولغات 
واحـــداً،  لبا�ســـاً  يلب�ســـون  خمتلفـــة، 
ويقفون على �سعيد واحد يوؤدون عبادة 
واحـــدة، ل فرق بني كبري و�سغري، ول 
غني وفقـــري ول اأ�سود واأبي�ص، النا�ص 
�سوا�سيـــة اأمـــام اهلل كاأ�سنـــان امل�سط، 
خا�ســـة اأن احلج املربور لي�ص له جزاء 
اإل اجلنـــة م�سداقـــا لقـــول امل�سطفى 
] »العمـــرة اإلـــى العمـــرة كفـــارة ملا 
بينهمـــا، واحلج املـــربور لي�ص له جزاء 

اإل اجلنة«. 
لـــذا اأولت جلنـــة التعريـــف بالإ�سالم 
�سنويـــا اأولويـــة خا�سة مل�ســـروع »حج 
املهتدين اجلدد«، واأن�ساأت وقفية تتيح 
لأ�سحـــاب الأيادي البي�ســـاء الإ�سهام 
لأداء  اجلـــدد  املهتديـــن  اإر�ســـال  يف 
منا�ســـك احلـــج، حتـــى ت�سقـــط عنهم 
هذه الفري�سة الكـــربى، وامل�ساركة يف 

تعليمهم اأركان هذا الدين العظيم.

ولعلـــي اأتذكر ق�سة »دايانا« الذي كان 
ينحـــدر من دولـــة �سغـــرية يف جنوب 
اأمريكا قـــرب الربازيل وفنزويال عدد 
�سكانهـــا مليـــون ن�سمـــة، ن�سفهـــم من 
امل�سلمـــني وم�ساحتهـــا حجـــم الكويت 
تقريباً وتعترب من الدول املتحررة اإلى 

حد ما.

جـــاء اإلى الكويت للعمـــل، حيث كانت 
معاملـــة العـــرب لـــه �سل�ســـة ومي�سرة، 
خا�سة اأنـــه كان ي�ست�سعر اأن امل�سلمني 
يعي�ســـون حياة �سعيدة بال قلق بالرغم 
مـــن اأن بع�سهم كان يتقا�سى اأقل مما 

كان يح�سل هو عليه. 

لقد كان يجذبه دائما م�سهد احلجيج 
علـــى �سا�ســـات التلفـــاز، حيـــث وجد 
اأعـــداداً هائلة من النا�ص يتجمعون يف 
مـــكان واحد وزيهم واحـــد، وعرف اأن 
هذا امل�سهـــد خا�ـــص بامل�سلمني حيث 
يق�ســـون اإحـــدى �سعائرهـــم املقد�سة، 
وقـــد هاله هـــذا امل�سهد الـــذي مل ير 
مثلـــه من قبـــل، حتى �ســـاأل فعرف اأن 
ماليـــني امل�سلمني يلتزمـــون بالذهاب 

اإلى هناك كل عام.

وانتهـــت رحلة »دايانا« يف م�سجد املال 
�سالـــح مقر جلنة التعريـــف بالإ�سالم 
علـــى  كان  حيـــث  الكويـــت  مبدينـــة 
موعد لإ�سهـــار اإ�سالمه، وهناك نطق 
ال�سهادتـــني اأمام جموع امل�سلني الذين 
كرّبوا مبجـــرد النتهاء مـــن ال�سهادة، 
فكانـــت �سعادتـــه بتلقـــي التهـــاين ل 
تو�سف... فال حترموهم لذة الطاعة، 
وال�سعـــور بهـــذه اللحظـــات من خالل 
دعمكـــم لهـــذا امل�ســـروع الـــذي تتبناه 

جلنة التعريف بالإ�سالم �سنويا.

تثبيت على االإميان.. بعد الهداية
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حم�صنو الكويت

قد  العمر  هذا  ولكن  ق�صر..  الدنيا  يف  االإن�صان  عمر 

يطول مبا يقدمه �صاحبه من اأعمال خرية، وكثرون من 

اأبناء هذا البلد الطيب )الكويت( اأفنوا حياتهم يف العمل 

اخلري، فعم هذا اخلر اأنحاء املعمورة، ومل يخل بلد منه، 

فيه،  اأثر  الكويتي  للعمل اخلري  وكان  اإال  ومل يكن قطر 

الرجال  الكويتيون داخل بلدهم.. هوؤالء  ف�صاًل عما بذره 

نقدم  �صوف  عدد  كل  يف  فاإننا  ولذا  الكويت،  حم�صنو  هم 

كل  يف  اخلر  بذرت  التي  ال�صخ�صيات  تلك  من  �صخ�صية 

مكان لنتن�صم عبر �صرهم العاطرة.. فت�صبهوا بهم اإن مل 

تكونوا مثلهم اإن الت�صبه بالرجال فالح.

را�سد  را�سد عبداهلل حممد  املح�سن  ال�سرية هو  �ساحب هذه 

بني متيم يف جند  تعي�ص يف حوطة  كانت  اأ�سرة  الفرحان، من 

باململكة العربية ال�سعودية وقد جاء والده اإلى الكويت يف نهاية 

القرن التا�سع ع�سر وا�ستقر بها وقد ولد يف فريج الفرج عام 
1875م.

بداياته

بداأ حياته يف جتارة املاء واحلطب وبعد اأن ا�ستد عوده عمل مع 

اأخيه يف الغو�ص فرتة من الزمن ثم حتول اإلى مهنة »الطوا�سة« 

يحمله  والهند مبا  البحرين  اإلى  ي�سافر  فكان  وات�سعت جتارته 
من لوؤلوؤ.

االإح�صان يف حياته 

متيز را�سد عبد اهلل الفرحان بخ�سال حميدة وتقدمي اخلدمات 

اجلليلة لوطنه جعلته يتبواأ مكانة رفيعة بني النا�ص.

اأبرز  من  وكان  الر�ساد  مدر�سة  الفرحان  را�سد  املرحوم  اأن�ساأ 

امل�سرفني عليها املرحوم عبداهلل عبداللطيف العثمان.

واخل�سروات  املاء  جللب  (�سوعي)  �سفنه  من  �سفينة  خ�س�ص 

الفقراء  منها على  بتوزيع جزء  يقوم  وكان  »الفاو«  والتمور من 

وامل�ساكني، كما خ�س�ص جزءا كبريا من اأرباح جتارته لل�سدقات 

على  توزيعها  ليتولوا  امل�ساجد  اأئمة  اإلى  بت�سليمها  يقوم 

املحتاجني.

تعود يف كل عام اأن يقدم العون للراغبني يف حج بيت اهلل احلرام 

من اأهل الكويت وغريهم عن طريق البحر. كما داأب على تقدمي 

العون لكل عابر �سبيل، وكان يحمل معه كلما �سافر اإلى الهند 

ال�سباب الراغبني يف ال�سفر �سعياً لطلب الرزق ويقدم لهم طيلة 

الرحلة ما يحتاجونه من طعام و�سراب، وكان يحر�ص على حل 

م�ساكلهم.

الذين  العبيد  اإعتاق  ت�سمنت  وفاته  بعد  تنفذ  بو�سية  اأو�سى 

رف�سوا  هوؤلء  اأن  والغريب  ورجال،  ن�ساء  من  ميينه  ملكتهم 

العتق مف�سلني اأن يظلوا يف حمايته وحماية ورثته واأن يظلوا يف 

م�ساكنهم التي وهبها لهم.

وفاته

تويف را�سد عبداهلل الفرحان عام 1338هـ - 1920م بعد حياة 

جمال  يف  ب�سماته  تزال  ول  والإح�سان،  واخلري  بالرب  حافلة 

العمل اخلريي تنبئ عن اأعماله ال�ساحلة.

راشد الفرحان.. 
نهر اإلحسان املتدفق

رف�س عبيــده اأن يتــم عتقهم 

وف�صلــوا اأن يظلــوا يف حمايته 

على حيــاة احلـــرية
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اأبو بكر بن عليه طبيب وم�صت�صار يف �صندوق 

ال�صمان االجتماعي باجلزائر، عمل بالعمل 

االجتماعـــــــي واخلري منذ عـــــــام 1994 يف 

عدة موؤ�ص�صات �صـــــــواء كانت حكومية اأو غر 

حكومية.

رابطـــــــة �صباب الأجل القد�ـــــــس اإطار تن�صيقي 

عاملـــــــي، ي�صم منظمـــــــات واحتـــــــادات �صبابية 

وطالبية وك�صفية عربيـــــــة واإ�صالمية ودولية 

ف�صاًل عن االأفراد، غايته التعاون والتن�صيق 

والتدريـــــــب وتبـــــــادل اخلـــــــرات، للعمـــــــل من 

اأجـــــــل ق�صية القد�س، وتنبثـــــــق هذه الرابطة 

عـــــــن موؤ�ص�صـــــــة القد�ـــــــس الدوليـــــــة وال�صبكة 

العاملية للموؤ�ص�صات العاملة للقد�س وتلتزم 

باأهدافها و�صيا�صاتها.

وت�صعـــــــى الرابطـــــــة اإىل حتريـــــــك املنظمـــــــات 

واالحتادات والروابـــــــط ال�صبابية والطالبية 

فئـــــــات  خمتلـــــــف  مـــــــن  واالأفـــــــراد 

العربيـــــــة  االأمـــــــة 

واالإ�صالمية الإنقاذ مدينـــــــة القد�س وتثبيت 

وجود �صكانها ون�صـــــــرة �صمودهم، ونحن يف 

هـــــــذا اللقاء ن�صلـــــــط ال�صوء علـــــــى الرابطة 

وفكرتها واأهدافها والو�صائل التي من خاللها 

تدافع عـــــــن القد�ـــــــس باعتبارهـــــــا ق�صية كل 

م�صلم، كمـــــــا نتطرق اإىل دعوة غر امل�صلمني 

يف اجلزائر.. فاإىل تفا�صيل اللقاء.

• يف البداية هال اأطلعتنا على �صبب 
الزيارة للكويت؟

جئنـــا اإلـــى الكويـــت م�ساركني عـــن »�سباب 
لأجل القد�ـــص« باجلزائر؛ حيث اإين املن�سق 
العـــام للرابطة. ونحن هنـــا مبنا�سبة ملتقى 
القد�ص ال�ساد�ص، فمنذ ملتقى اليمن اعتدنا 
على اأن يكـــون ملتقى �سبـــاب لأجل القد�ص 
�سنوياً، لتبادل اخلـــربات، وللتقاء العاملني 

من اأجل القد�ص.

• كيف بداأت فكرة تاأ�صي�س رابطة �صباب 
الأجل القد�س باجلزائر؟

يف عـــام 2006م ح�ســـر الق�ســـم 

الطالبـــي حلركـــة جمتمـــع ال�سلـــم اجتماع 
موؤ�س�سة القد�ص الدولية باليمن، وبعد العودة 
للجزائر التقينا مع كل الفعاليات اجلزائرية، 
وكان اأن تاأ�س�ست الرابطة يف اأواخر 2006، 
حينهـــا  ا�ستقطبـــت  وقـــد   .2007 وبدايـــة 
كل الفعاليـــات ال�سيا�سيـــة علـــى ال�ساحـــة، 
الرابطـــة خم�ســـة جتمعـــات،  ت�ســـم  والآن 
وهـــي حركة جمتمـــع ال�سلم، وحـــزب حركة 
التحريـــر الوطني، والتجمـــع الدميقراطي، 
وحركة النه�سة الإ�سالمية، وجمعية العلماء 
امل�سلمني، بالإ�سافة اإلى الأفراد واملوؤ�س�سات 

والهيئات.

اأهــداف »�صباب الأجل القد�س«

• وما االأهداف التي قامت من اأجلها 
الرابطة؟

و�ســـع للرابطـــة منـــذ ن�ساأتها عـــدة اأهداف 
�سعيت لتحقيقها وكلها م�ستمدة من ق�سية 
القد�ص، ومنها التعريف بق�سية القد�ص 
واأهميتهـــا ون�ســـر الثقافـــة املقد�سيـــة، 
وتوعيـــة ال�سباب العربـــي والإ�سالمي 
بق�سيـــة هذه املدينة باعتبارها ق�سية 

امل�صلمون حول العامل

املن�صق العام لرابطة �صباب الأجل القد�س اأبو بكر بن عليه 

يف حوار مع  "الب�صرى": 

نريد جتنيب القد�س 

م�صري الأندل�س
                            حوار: حممود بكر

املقد�صيون يواجهون 

حمالت �صهيونية منظمة 

الإف�صاد �صبابهم وطردهم 

من مدينتهم
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كل امل�سلمـــني حتـــى ل تُن�سى هـــذه الق�سية 
كما ن�سيت الأجيال العربية ق�سية الأندل�ص، 
حتـــى تبقى ق�سيـــة القد�ص حيـــة يف نفو�ص 
ال�سبـــاب امل�سلـــم. كذلك نقـــوم الآن ببع�ص 
الربامج مثل م�سروع �سفراء القد�ص الذي مت 
اإن�ساوؤه ملواجهة �سفراء الهيكل (وهو برنامج 
تن�سوي حتت لوائه حـــوايل 4 اآلف جمعية 
اأمريكيـــة واأوروبية تعمل على الرتويج لهيكل 
اليهـــود املزعـــوم)، حيث قررنـــا يف الرابطة 
وكل الأقطـــار اأن يكـــون الـــرد فعليا وعلميا. 
ويهدف هـــذا امل�سروع اإلـــى تعريف ال�سباب 
بق�سيـــة القد�ـــص وتدريبهـــم علـــى احلديث 
عنهـــا باعتبارهـــا ق�سية كل م�سلـــم. كذلك 
هناك م�سروع خا�ص باجلزائر وهو »القد�ص 
يف قلـــوب اأطفالنا« ونحـــن الآن ن�سّوق لهذا 
امل�سروع حتى نربي الن�صء من �سن 6 �سنوات 
اإلـــى 15 �سنة على حب القد�ص وننمي فيهم 
روح الدعـــم والدفـــاع عن هـــذه املقد�سات. 
واإن �ساء اهلل اإذا مل يتم حترير القد�ص على 
اأيدينا فاإن هذا اجليل هو الذي �سيحررها.

• هل متكنت الرابطة من اأن يكون 
لها �صوت م�صموع داخل اجلزائر 

وخارجها من خالل هذه الرامج 

وامل�صاريع؟

نعم.. ا�ستطعنا اأن نقوم بذلك على امل�ستوى 
املحلـــي، ولدينا الآن حـــوايل 500 طفل يتم 
غر�ـــص هذه املعاين املتعلقـــة بق�سية القد�ص 
فيهـــم.  وعلـــى امل�ستـــوى اخلارجـــي متكنت 
الرابطـــة من اأن يكون جلهودها �سدى طيب 
يف اأو�ص���اط املجتمع يف بع����ض الأقطار مثل 
ال�سودان واليمن فيما يتعلق بق�سية القد�ص. 
كمـــا اأ�سبـــح للرابطة ح�ســـور عاملي خا�سة 
بعد ملتقى قطر الذي �ساهمت قناة اجلزيرة 
مـــن خالله يف الرتويج على امل�ستوى الدويل 

لرابطة �سباب لأجل القد�ص واأهدافها.

م�صاعدة اأهل القد�س

• هل لديكم م�صاريع خا�صة باأهل 
القد�س؟

عندنا بع�ص امل�ساريـــع اخلا�سة باملقد�سيني 
وهـــي ترميـــم بيوتهم لتثبيتهـــم وم�ساعدتهم 
على ال�سمود يف مواجهة حماولت طردهم 
مـــن املدينـــة، والعمل علـــى تربيـــة ال�سباب 
العـــدو  لأن  اإ�سالميـــة؛  تربيـــة  املقد�ســـي 
ال�سهيـــوين ين�ســـر اآفة املخـــدرات بكرثة يف 
اأو�ص���اط ه���وؤلء ال�صب���اب، كما نق���وم كذلك 
باإر�سال املعونات لأهل هذه املدينة املنا�سلة. 
وهناك اأي�ســـاً العمرة املقد�سية بالتعاون مع 
اململكـــة العربيـــة ال�سعوديـــة، بالإ�سافة اإلى 
م�سروع تزويج �سابات و�سباب بيت املقد�ص. 
كذلك نحن حري�ســـون على ترميم امل�ساجد 
يف املدينة والقيـــام باأن�سطة تثقيفية لأهلها. 
ف�ســـال عن ذلـــك، نعمل طـــوال الوقت على 
التوا�سل مع اأهل القد�ص عن طريق التلفون 
والنرتنـــت لرد ال�سبهـــات وتعريـــف النا�ص 
بق�سيتهـــا. كما يوجـــد لدينـــا مطويات عن 
املدينة بالعربية والفرن�سية والإجنليزية، بل 

وحتى ببع�ص اللغات مثل الت�سادية.

• اأثناء تواجدكم يف الكويت حل�صور 
املوؤمتر قمتم بزيارة جلنة التعريف 

باالإ�صالم.. فما الهدف من هذه 

الزيارة؟

لقـــد قمنـــا بهذه الزيـــارة من اأجـــل الإطالع 
علـــى جتربـــة اللجنة يف التعريـــف بالإ�سالم 
وال�ستفـــادة من خرباتها ونقل هذه التجربة 
اإلـــى اجلزائر. و�سوف يكـــون هناك توا�سل 
بيننـــا وبني اللجنـــة حتى ميكننـــا ال�ستفادة 
من هـــذه اخلـــربات املرتاكمـــة يف التعريف 

بالإ�سالم.

�صنعمل على نقل جتربة  »التعريف باالإ�صالم« اإىل 

اجلزائر واال�صتفادة من خراتها

الدعوة يف اجلزائر

• كيف تتم دعوة غر امل�صلمني يف 
اجلزائر؟

بف�ســـل اهلل فاإن الغالبية العظمى من �سعب 
اجلزائـــر م�سلمون، واجلالية غـــري امل�سلمة 
فيهـــا قليلة جـــدا. لكن ينبغـــي الإ�سارة هنا 
اإلـــى اأن هناك مناطق تن�ســـط بها منظمات 
التب�ســـري لتحويـــل النا�ـــص عـــن دينهم حتى 
ت�سبـــح تلـــك املناطـــق منطقـــة �ســـراع يف 
اجلزائـــر وم�سدرا للقالقل. وت�ستخدم هذه 
املنظمـــات كل الو�سائل مـــن ت�سليل واإغراء 

وابتزاز من اأجل حتقيق هذا الهدف.

ي�ساف اإلى ذلك فاإنه نتيجة لنفتاح اجلزائر 
يف العقود الأخرية جاء غري امل�سلمني اإليها، 
مثـــل ال�سينيـــني والأوروبيني. لكـــن لالأ�سف 
لي�ـــص هنـــاك اهتمـــام بدعـــوة هـــوؤلء اإلـــى 
الإ�ســـالم، ول يوجـــد عمـــل منظـــم يف هذا 
الجتـــاه، بحيث يكـــون لدينا اأنا�ـــص يعملون 
يف دعـــوة هـــوؤلء الوافديـــن اإلـــى الإ�سالم، 
ومن اأجـــل ذلك جئنا للجنـــة لال�ستفادة من 

خرباتها يف هذا اخل�سو�ص.

• االآن بعد زيارة جلنة التعريف 
باالإ�صالم.. كيف �صتكون خطوتكم 

التالية؟

بعـــد اطالعنا علـــى عمل اللجنـــة ون�ساطها 
وجتربتهـــا الرائعة واملفيـــدة للغاية ل بد من 
التفكـــري يف نقل هذا النموذج اإلى اجلزائر. 
و�سناأخذ على عاتقنا بجانب ق�سية التعريف 
بالإ�سالم، اأن نقوم بتعليم النا�ص كيف يقوموا 
بدعوة غري امل�سلمني اإلـــى الإ�سالم. وبذلك 
ميكـــن القول اإننا �سوف نعمل على الوافدين 

وعلى اجلزائريني يف الوقت نف�سه.

• كلمة اأخرة؟

نـــود اأن ن�سكـــر الكويت واأهلهـــا على ح�سن 
ال�ست�سافة وهذا لي�ص بال�سيء الغريب على 
هـــذا البلد الطيب، وال�سكـــر مو�سول للجنة 
التعريـــف بالإ�سالم ممثلـــة يف مديرها الأخ 

جمال ال�سطي.
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�صبهات وت�صاوؤالت

ب�ســـم اهلل، واحلمد هلل، وال�ســـالة وال�سالم 
على ر�سول اهلل، وبعد:

هـــذه �سبهـــة قدميـــة حديثـــة يثريهـــا غري 
امل�سلمـــني، خا�ســـة الن�ســـارى، وهـــي مـــن 
ال�سبهـــات التـــي يروجون لها بـــني امل�سلمني 
�سعـــاف الإميـــان، اأو الن�ســـارى منهم حتى 

ي�سدوهم عن معرفة دين اهلل تعالى.

واإذا اأردنـــا اأن نعرف م�سمـــون هذه ال�سبهة 
ب�سيء من التعقل، فاإن من الواجب علينا اأن 
نرجـــع اإلى تاريخ حممد ] لي�ص يف القراآن 
وحـــده، بل يف كتب التاريخ، لأن كتب التاريخ 
لي�ســـت كلها تعتنـــي بالإ�سالم، فهـــي ت�سرد 

اأحداث التاريخ وت�سجله.

اإن حممـــدا ] قـــد ن�ساأ يف �سحـــراء مكة، 
يف بيئـــة يغلب عليها الأمية، فلم يكن العرب 
اأ�سحـــاب �سناعة يف القراءة والكتابة، وكان 
عدد قليـــل منهم من يعرف القراءة والكتابة 
ومل يكـــن حممـــد ] منهـــم، اأمل يكـــن من 
الأولـــى اأن يقوم بتاأليـــف القراآن واحد ممن 
كان يجيد القراءة والكتابة بدل من اأن يقوم 
بتاأليفه - على زعمهم - رجل اأمي ل يعرف 

القراءة والكتابة؟!

هل القراآن 

اخرتاع حممد ]؟

�صبهة  امل�صلمني  غر  بع�س  يثر  ال�صبهة: 

مفادها اأن القراآن الكرمي لي�س من عند اهلل، 

اخرتعه  واأنه   [ حممد  تاأليف  من  هو  بل 

من جمموع قراءته للتوراة واالإجنيل وما كان 

عقيدة  وهذه  االأ�صعار،  من  زمنه  يف  معلوما 

غر امل�صلمني، فما ردكم؟

ثم ملاذا حممد ] هو من يقوم بهذا، ومل يكن هناك دافع قبلي اأو �سخ�سي ملثل هذا 
الفعل، اإنه ن�ساأ يتيما يف حجر جده ثم يف حجر عمه، ومل يكن له اهتمام كبري بالثقافة 
والفكر، ومل يعرف عنه اأنه كان �سغوفا بح�سور جمال�ص ال�سعراء والأدباء، بل مل يحك 
التاريخ عنه ] اأنه اهتم ب�سيء يف �سبابه من قبيل هذا، ورغم اأن الرجل كان ي�سعر ورمبا 
ل يجيد القراءة والكتابة، ولكن النبي ] مل يكتب ال�سعر يف يوم من الأيام، اإن اأق�سى ما 
ذكر اأنه بعد النبوة اأنه كان معجبا ب�سعر لبيد بن الأع�سم لأنه كان يتحدث عن النبوة، ومل 

يكن النبي ] يحفظه، بل طلب من ال�سحابة من ي�سمعه �سعر لبيد بن الأع�سم.

وقد رد القراآن الكرمي على هذه ال�سبهة، باأن النبي ] مكث اأربعني �سنة قبل اأن يوحى 
اإليه، ومع اعرتافهم له بكونه ال�سادق الأمني، واأنهم كانوا يحكمونه يف بع�ص ما يتنازعون 
فيه، فلم يذكر لهم �سيئا مطلقا عن القراآن ول عن الدين قبل اأربعني �سنة، فلو كان كما 
يقال، فلماذا تاأخر طوال هذه املدة الزمنية، قال تعالى: {ُقل لَّْو �َساء اهلّلُ َما تَلَْوتُُه َعلَيُْكْم 

ن َقبِْلِه اأََفاَل تَْعِقلُوَن} يون�ص: 16. َولَ اأَْدَراُكم ِبِه َفَقْد لَِبثُْت ِفيُكْم ُعُمراً مِّ

عند  اإل  التهام  بهذا  يرموه  مل   [ الر�سول  اأعداء  اأ�سد  كانوا  وقد  امل�سركني  اإن  ثم 
عجزهم، مع اعرتافهم اأنف�سهم باأنه من امل�ستحيل اأن يكون هذا القراآن من عند حممد 
القراآن،  من  اآيات  بع�ص  اأو  باآية  الإتيان  عن  عاجزون  لكنهم  العرب،  اأف�سح  فهم   ،[
واأقروا يف اأنف�سهم بذلك، وانتهوا اأن يتهموه بال�سحر، ورغم العداء املحكم بني الر�سول 

وامل�سركني اإل اأنهم اعرتفوا اأن هذا لي�ص بقول ب�سر.

وذلك اأن اهلل �سبحانه ملا اأنزل على النبي ] {حم تنزيل الكتاب من اهلل العزيز العليم} 
اإلى قوله تعايل {اإليه امل�سري} قراأها النبي (عليه ال�سالة وال�سالم) يف امل�سجد والوليد 
بن املغرية قريب منه ي�سمع قراءته، فلما فطن النبي (عليه ال�سالة وال�سالم) ل�ستماعه 
لقراءته اأعاد قراءة الآية، فانطلق الوليد اإلى جمل�ص قومه بني خمزوم فقال: واهلل لقد 
�سمعت من حممد كالماً ما هو من كالم الإن�ص ول من كالم اجلن اإن له حلالوة واإن عليه 
لطالوة واإن اأعاله ملثمر واإّن اأ�سفله ملغدق واإّنه يعلو وما يُعلى. فهذا اعرتاف من رجل يعد 
من اأف�سح العرب باأن القراآن لي�ص من كالم حممد، واملعجز يف ذلك اأن هذا الرجل رغم 
ما �سهد للقراآن اإل اأن اأبا جهل ملا كلمه واأن منزلته �ست�سعف عند قري�ص، تراجع وكذب 

على النبي وقال لهم: قولوا اإنه �ساحر، ومات الرجل كافرا، وبقيت �سهادته للقراآن.

ثم اإن كالم الب�سر مهما كان الإن�سان بليغا ففيه ق�سور ونق�ص، وهو قابل للنقد اإن كان 
مو�سوعيا، ومع كون اآيات القراآن الكرمي بلغت 6236 اآية، فلي�ص يف هذا العدد ال�سخم 
تناق�ص ول اختالف، وهو كما قال �سبحانه: {اأََفاَل يَتََدبَُّروَن الُْقْراآَن َولَْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغرْيِ 

اهلّلِ لََوَجُدواْ ِفيِه اْخِتاَلفاً َكِثرياً} الن�ساء: 82.

د. م�صعود �صري

    Info@albushraa.com

104-Oct. 2011.indd   34 9/22/11   4:45:05 PM



35 العدد )104( ــ اأكتوبر 2011 ــ ذوالقعدة 1432

ا�صت�صارات دعوية

اجلواب: الأخ الفا�سل؛ �سكر اهلل تعالى لك اهتمامك بال�سوؤال عن 
غريك.. 

اأما عن املراأة التي حتجبت وحجت بيت اهلل تعالى، فاإن ما فعلته 
من الطاعة هي ماأمورة به كاأَمة هلل تعالى جتب عليها طاعته، كما 
ُ َوَر�ُسولُُه اأَْمراً  قال تعالى: {َوَما َكاَن مِلُوؤِْمٍن َوَل ُموؤِْمنٍَة اإَِذا َق�َسى اهللَّ
َ َوَر�ُسولَُه َفَقْد �َسلَّ  رَيَةُ ِمْن اأَْمِرِهْم َوَمن يَْع�ِص اهللَّ اأَن يَُكوَن لَُهُم اخْلِ
وعلينا  وحده،  تعالى  هلل  فالأمر   ،(36 (الأحزاب:  ِبيناً}  مُّ �َساَللً 
كعباد هلل اأن نطيع اهلل �سبحانه وتعالى فيما اأمرنا، واأن جنتنب كل 

ما نهانا عنه. 

اأما عن كونها خلعت احلجاب لأن احلر �سديد، وملعاناتها من مر�ص 
ال�سغط، فنقول: 

اإن من رحمة اهلل تعالى اأنه مل ياأمر بحجاب معني، فلي�ص يف الإ�سالم 
اأو�صحها  �صروط  هناك  بل  حمدد،  لون  ول  للحجاب  معني  �صكل 
الثوب  كون  من  امل�سلمة،  املراأة  ثياب  يف  تتوافر  اأن  يجب  العلماء 
يربز  ول  �سيقا،  يكون  ول  ي�سف،  ول  ي�سف  ل  وا�سعا،  ف�سفا�سا 
اأع�ساء اجل�سد كالثدي والعجز وغريهما، وعلى امل�سلمة اأن تراعي 
هذه ال�صروط مع ما يتما�صى من بيئتها ومعي�صتها، واإن كان احلر 
تلب�ص ما يغطي �سعرها وج�سدها مبا ل  اأن  باأ�ص يف  �سديدا، فال 

يوؤذيها، فهناك من القما�ص ما ي�سرت العورة، ول يوؤذي اجل�سد. 

وهذا احلجاب املاأمورة به امل�سلمة اإمنا هو يف وجود الأجانب، واأما 
قليال من  وتخفف  راأ�سها،  تخلع غطاء  اأن  فلها  املحارم،  وجود  يف 
لب�سها اأمام حمارمها، يعني اأن حجابها يكون يف حالت اأقل، واهلل 

يِن ِمْن َحَرٍج} (احلج: 78)،  تعالى يقول: {َوَما َجَعَل َعلَيُْكْم يِف الدِّ

خلع احلجاب 
ل�صدة احلر و »ال�صغط«

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.. اأما بعد؛ 

االآن فقد  اأما  البيت،  امراأة حتجبت وحجت  ال�صوؤال: 

من  تعاين  والأنها  ال�صديدة  للحرارة  حجابها  نزعت 

مر�س ال�صغط.. فهل عليها �صيء؟ و�صكرا. 

فهد - املغرب  

واإن اهلل تعالى لن ياأمرنا ب�سيء فيه �سرر لنا، فكل ما فر�ص اهلل 
علينا فيه نفع لنا، ودفع لل�سرر عنا. 

اإن من عالمات الإميان اأن يكون اهلل تعالى هو الأول يف حياتنا، فال 
نقدم على اأمره اأمرا، ول نطيع اأحدا فيما ل يحب، واأن نقدم اأمره 

على ما حتب نفو�سنا، وعلى كل �سيء يف حياتنا.

وحني اأمر اهلل تعالى ب�سرت عورة املراأة فاإنه �سبحانه يعلم اأن احلر 
قد يكون �سديدا، واأن املرء قد يعاين من ال�سغط اأو بع�ص الأمرا�ص، 
ويعلم اأن هذا ل ي�سر املراأة، واإن كان هناك �سرر فمنا نحن، لأن 
بهذا  املراأة  تعالى  اهلل  يلزم  ومل  اخل�سنة،  الثياب  تلب�ص  قد  املراأة 
اخل�سن من الثياب، اإمنا اأمرها ب�سرت عورتها، وعدم ك�سف ما فيه 
فتنة لغريها يف حالة وجود الأجانب، وما �سوى هذا فمباح لها اأن 

تك�سف بع�ص ما كان حمرما. 

ثم اإن الإن�سان اإذا اأراد فعل �سيء فعله، وتفنن يف فعله، ولو حالت 
بينه احلوائل، لأزاح كل حائل بينه وبني ما يريد، وهذا ما يجب على 
كل امراأة م�سلمة، اأن جتمع بني اأمر اهلل تعالى من ارتداء احلجاب، 
وبني مراعاتها ما قد ي�سرها، فيجب اأن نفكر لأمر ديننا كما نفكر 

يف اأمر دنيانا. 

ومن  تعالى،  اهلل  نحب  واأن  تعالى،  اهلل  نطيع  اأن  علينا  يجب  اإننا 
عالمات هذا احلب اأن نكون وقافني عند حدود اهلل �سبحانه، واأل 
نت�ساهل يف اأمر ديننا، واأن نتذكر قول نبينا لأحد اأ�سحابه “دينك 

دينك، اإمنا هو حلمك ودمك”. 

فعلى الأخت الفا�سلة اأن تلتزم باحلجاب ح�سب ا�ستطاعتها، ومبا 
اأو�سح العلماء الأجالء، واأن تنظر الو�سائل التي تعينها على اللتزام 

باحلجاب، وهذه هي توبتها اإلى اهلل تعالى.

كما اأن عليها اأن تذهب اإلى الأطباء لري�سدوها مبا ي�ساعدها على 
احلفاظ على �سحتها وبدنها، ومبا يدفع عنها الأذى، ومبا يجعلها 
مطيعة لأمر ربها �سبحانه وتعالى، ومن نوى خريا وفقه اهلل تعالى 
َرجاً} (الطالق:  َ يَْجَعل لَُّه خَمْ اإليه، وي�ّسر له ال�سبيل، {َوَمن يَتَِّق اهللَّ
َ يَْجَعل لَُّه ِمْن اأَْمِرِه يُ�ْسراً} (الطالق: 4)، {َوَمن  2)، {َوَمن يَتَِّق اهللَّ

ْر َعنُْه �َسيِّئَاِتِه َويُْعِظْم لَُه اأَْجراً} (الطالق: 5). َ يَُكفِّ يَتَِّق اهللَّ

د. م�صعود �صري
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�صورة وتعليق

حالوة االإميان تعلو وجوه املهتديات اجلدد...
فال حترموهن ا�صت�صعارها

اأعزاءنا القراء.. 

نظًرا لأهمية تاأثري ال�سورة يف الدعوة اليوم، اأفردت »الب�سرى« هذا الباب للتوا�سل 
معكم يف التعليق على هذه ال�سور، ون�سر اأف�سل تعليق ي�سل اإلى املجلة عن طريق 

   Info@albushraa.com :الربيد الإلكرتوين
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حلظات الهداية

ال�سالة هي �سلة بني العبد وربه ينقطع فيها 
الإن�سان عن �سواغل الدنيا، ويتجه بكيانه كله 
اإلـــى ربه طالبا رحمته، ي�ستمد فيها الهداية 
والع���ون وال�صداد وي�صاأله ال�صراط امل�صتقيم 
والعفو “اللهم اإنـــك عفو حُتب العفو فاعف 

عني” اآمني. 

والعبـــد امل�سلي يكرر اثنتني من �سفات اهلل 
تعالـــى “الرحمن الرحيـــم” كل يوم 34 مرة 
علـــى الأقـــل يرطب بهما ل�سانـــه يف ال�سالة 
فـــال غرو اأن تكون ال�سالة من اأجّل الأعمال 
واأف�سلهـــا التي يرحم اهلل بهـــا عباده، لأنها 
املورد الرثي الذي يتـــزود منه امل�سلم بتقواه 
حـــني تن�ساب جوارحـــه خ�سوعـــاً وخ�سوعاَ 
للخالـــق، فـــكل جارحة من جـــوارح الإن�سان 
تعمـــل يف ال�سالة. يقول ال�سيـــخ ال�سعراوي 
(رحمـــه اهلل): اإن الإن�ســـان املوؤمـــن يفقد ما 
بني ال�سالة والأخرى �سحنات روحية وبدنية 
ويزدادهـــا اإذا قام لل�سالة فيظل طوال يومه 

هادئاً م�سرتيح النف�ص �سايف البال. 

وعن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قال: �سمعت 
ر�ســـول اهلل ] يقـــول: “اأراأيتم لـــو اأن نهرا 
ببـــاب اأحدكـــم يغت�ســـل منه كل يـــوم خم�ص 
مـــرات هل يبقى مـــن درنه �ســـيء، قالوا: ل 
، قال: فذلك مثـــل ال�سلوات اخلم�ص ميحو 

اهلل بهن اخلطايا”. 

وعـــن اأبـــي هريـــرة ر�ســـي اهلل عنـــه قـــال: 
قـــال ر�ســـول اهلل ]: “ال�سلـــوات اخلم�ص 
واجلمعـــة اإلى اجلمعـــة كفارة ملـــا بينهن اإذا 
اجتنبت الكبائر” فهذه الكفارة رحمة للنا�ص 

وتخفيف لذنوبهم. 

اإن النظـــر يف رحمـــة اهلل تعالـــى بعبـــاده يف 
فري�سة ال�سالة، اأمر يدركه املوؤمنون عندما 
يجـــدون اأنف�سهـــم يف حفـــظ اهلل تعالى بعد 
�سالة الفجر، فمن �سلى الفجر فهو يف ذمة 
اهلل، وكذلـــك اإذا اأتى الع�ساء يف جماعة فهو 
يف حفـــظ اهلل تعالى ولنتاأمـــل وجه الرحمة 
الذي اأظهره رب العزة �سبحانه وتعالى حني 
فر�ص ال�سلوات علينا وكانت خم�سني �سالة، 
فما زال يخففها حتى �سارت خم�ص �سلوات 
يف الأداء وخم�ســـني يف الأجـــر، وي�سهد على 
تلـــك الرحمـــة والتخفيف نبـــي اهلل مو�سى 

عليه ال�سالم. 

كمـــا تتجلى رحمة اهلل تعالى بعباده وحمبته 
لهم ب�سبب ال�سالة وما يرتتب على ذلك من 
حمبـــة اأهـــل الأر�ص وال�سماء لهـــم، يف ذلك 
احلديـــث القد�سي ال�سريف الذي يروي فيه 

الر�ســـول ] عـــن رب العـــزة اأنه 
قـــال “مـــا زال عبدي 

اإيّل  يتقـــرب 

بالنوافل حتى اأحبه فاإذا اأحببته كنت �سمعه 
الـــذي ي�سمع به وب�سره الذي يب�سر به ويده 
التي يبط�ص بها ورجله التي مي�سي بها ولئن 
�ساألني لأعطينـــه ولأن ا�ستعاذ بي لأعيذنه” 
فهل هناك منازل عالية يف رحمة اهلل اأعلى 
مـــن منزلة حمبته؟! فطوبى ملن اأحبهم ربهم 

ور�سي عنهم!!

لنتـــذوق طعـــم حلظات ال�سفـــاء مع اخلالق 
�سبحانـــه وتعالى يف ال�ســـالة.. خا�سة اأثناء 
ال�سجـــود، اإنهـــا حلظات الهدايـــة احلقيقية 
للعبـــد عندما يكون يف معيـــة اهلل ورحمته، 
يناجيـــه في�ستجيب ويناديه في�سمعه اإنه نعم 
املولى ونعم الن�سري.. ع�ص حلظات الهداية 
ب�ســـدق واأنت �ساجد، فما اأجمـــل اأن تعي�ص 
هـــذه اللحظـــات واأنـــت يف كنـــف الرحمـــن 

وقريب منه!! 

كذلـــك فقـــد كانـــت ال�سالة ول تـــزال �سببا 
يف اإ�ســـالم الكثريين، حيث يقول اأحدهم اإن 
م�سهد امل�سلـــني يف ال�سالة يعرب عن العدل 
وامل�ساواة يف الإ�سالم، فال فرق بني امل�سلمني 
اأمام اخلالق. حقا اإن هذا الدين جلدير باأن 

يعم الأر�ص.

بتتابع ال�صلوات

حممد طـه خاطر �صحائب الرحمات
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م�صاريع دعوية

ل يقت�ســـر دور جلنـــة التعريف بالإ�سالم على دعـــوة غري امل�سلمني 
اإلـــى الإ�سالم وتعريفهم باأنه الدين احلق، بل تلعب اأي�سا دورا مهما 
بعد دخول املهتدي اجلديد الإ�سالم؛ حيث تنظم الدورات ال�سرعية 
لتعلـــم اأركان الإ�سالم، و�سلوكيات واأخالق امل�سلـــم، كما تنظم اي�سا 
م�ســـروع حج املهتدين اجلدد. كل ذلك حتى يتجاوز املهتدي مرحلة 
ال�صتغ���راب والده�صة وي�صبح موؤهاًل تاأهي���اًل كاماًل لالنخراط يف 

املجتمع امل�سلم كاأحد اأفراده.

واإذا كان اهلل عـــز وجـــل جعل احلـــج الركن الذي ي�ستـــاق اإليه فوؤاد 
اأي م�سلـــم، فما بالنـــا بامل�سلم اجلديد الذي دخـــل الإ�سالم بقناعة 
وحـــب ومل يرثـــه مـــن والديه وهـــو اأحـــوج لأداء هـــذه ال�سعرية 
الروحانيـــة حتى تكتمل عنـــده التجربة الإميانية 
وي�سعـــر باأنه جزء مـــن ن�سيج هذا 
املجتمـــع امل�سلم. ويف هذا 
املوقـــف يلتم�ـــص املهتـــدي 
يف  امل�ســـاواة  اجلديـــد 
الإن�سانيـــة والعبودية اأمام 
اهلل �سبحانه وتعالى حيث 
الختالفـــات  كل  تـــذوب 
فـــال  الفـــوارق  وتن�سهـــر 
ف�سل لعربي على اأعجمي 

ول لأ�ســـود على اأبي�ـــص اإل بالتقوى والعمل ال�سالـــح، ويقف النا�ص 
علـــى اختـــالف األ�سنتهـــم واألوانهم يف موقف واحد يـــرددون “لبيك 
اللهم لبيك، لبيك ل �سريك لك لبيك، اإن احلمد والنعمة لك وامللك، 

ل �سريك لك”.

واللجنة عندما تقوم بتنظيم م�سروع حج املهتدين فاإنها بذلك حتقق 
اأحـــد اأهدافها التـــي ت�سعى اإليها وهو تثبيـــت املهتدي اجلديد على 
الإ�سالم من خالل تلبية نداء القلب الذي فطر اهلل عز وجل النا�ص 
عليـــه، قـــال تعالى علـــى ل�سان اأبـــي الأنبياء اإبراهيـــم عليه ال�سالة 
يَِّتي ِبَواٍد َغرْيِ ِذي َزْرٍع ِعنَد بَيِْتَك  بَّنَا اإِينِّ اأَ�ْسَكنُت ِمن ُذرِّ وال�سالم: {رَّ
َن النَّا�ِص تَْهِوي اإِلَيِْهْم}،  اَلةَ َفاْجَعْل اأَْفِئَدًة مِّ ِم َربَّنَا ِليُِقيُمواْ ال�سَّ امْلَُحـــرَّ
لذلـــك تقوم اللجنـــة باإر�سال مـــن 100 اإلى 150 مهتدًيـــا ومهتدية 
�صنوي���اً لأداء فري�صة احلج بعد اجتيازهم ل�صروط واختبارات تقوم 

بها اللجنة حتى يكون املهتدي موؤهاًل لأداء هذا الفر�ص العظيم.

ماذا قال املهتدون عن احلج؟

لتاأديـــة فري�سة احلج اأثرها العظيم على كل م�سلم ول �سك اأن هذا 
التاأثـــري يكون اأعمق واأ�سد على املهتـــدي اجلديد لدين اهلل لقوة ما 
يرى من فارق بني ما كان يدين به من قبل وما يتميز به هذا الدين 
العظيـــم؛ حيـــث اإن م�سهد احلـــج ينطوي على الكثري مـــن الدرو�ص 
والعـــرب حول اخل�ســـوع هلل وامل�ساواة بني امل�سلمـــني ومدى التنظيم 
الذي يت�سم به اأداء هذه الفري�سة املحببة اإلى القلوب، اإلى غري ذلك 

مما تو�سحه كلمات املهتدين اجلدد عن احلج. 

املهتدي عبد اهلل )هنـــــــدي اجلن�صية( يقول عن ق�سته مع الإ�سالم 

واحلـــج: كنـــت اأعمل من قبل جنـــارا (اآ�ســـري)، اأ�ساعد يف تزيني 
وتهيئة اأ�سنام الهندو�سية للعبادة، وكنت ماهراً يف تلك ال�سناعة، 
وكنت اأقطع امل�سافة من ولية »اأندرا« اإلى ولية »كريل« لعبادة 
»اآيبـــا« معبود الهندو�ص، باعتباري اأحد املخل�سني لهذا الإله 

املزعوم.

دخلـــت الإ�ســـالم منذ اأربـــع �سنوات، ووجـــدت اأن طريق 
الإ�ســـالم خمتلـــف عـــن اأي طريق اآخر، فقـــد كنت يف 
الهندو�سية اأعبد كل ما تراه عيناي، اأما الإ�سالم فهو 

دين التوحيد وعقيدة »ل اإله اإل اهلل«.

حممد جميل ال�صمري
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احلج يرز مبداأ امل�صاواة بني امل�صلمني 

وفيه تذوب االختالفات وتن�صهر الفوارق 

وتن�صرف الهمة للعبادة

واأذكـــر هنا اأن زيـــارة معبد »اآيبـــا« عند الهندو�ص كزيـــارة امل�سلمني 
لبيت اهلل احلرام (الكعبة)، وكنا يف ال�سابق نقوم بالزيارة والطواف 
وعبـــادة التماثيـــل، فرنى ما نعبد ومـــا نعتقد باأنه اإلـــه!! وكنا ندفع 
الأمـــوال يف مقابـــل هـــذه الروؤية! اأمـــا عندما ذهبنا اإلـــى احلج بعد 
اإ�سالمنـــا فقد كنـــا نوؤدي منا�ســـك احلج ونرى النا�ـــص يف حالة من 
اخل�سوع والت�سرع اأثناء تاأدية هذه املنا�سك بالرغم من اأنهم ل يرون 
اهلل عـــز وجـــل، ووجـــدت يف نف�سي راحة مل اأ�سعـــر بها من قبل، يف 
هـــذه اللحظة اأيقنت اأن احلق بهذا املكان، وعلمت اأن عبادتي لالإله 
ينِّ َظلَْمُت  املزعـــوم »اآيبا« كانت باطلة..، ودعـــوت اهلل قائاًل: {َربِّ اإِ

نَْف�ِسي َفاْغِفْر يِل}.

اأمـــا املهتـــــــدي ح�صن )هندي اجلن�صية( فيقول: كنـــت هندو�سياً قبل 
اأن ميـــّن اهلل علّي باعتناق الإ�ســـالم، وعندما كنت اأذهب اإلى املعبد 
للتعبد كغريي من الأ�سخا�ص كنت اأ�سعر بالتفرقة. فالذي ميلك املال 
ي�ستطيـــع اأن يدخل املعبـــد دون انتظار، اأما من ل ميلك املال فيقف 
يف »�ســـف« طويل وينتظر اأن يوؤذن له بالدخول، وقد يطول النتظار 
اإلى 7 �ساعات. ويف املعبد كنا نتحدث يف الأمور الدنيوية التي ت�سر 
اأكرث مما تنفع، اأما يف احلج فالأمر خمتلف متاماً؛ فالنا�ص �سوا�سية 
اأمـــام اهلل عز وجل، الكل يرتـــدي املالب�ص البي�ساء، ويقف بني يدي 
ربـــه يرجو رحمتـــه، ول ين�سغل الإن�سان بالأمـــور الدنيوية بل الهمة 
من�سرفـــة اإلى عبادة اهلل والتـــزود لالآخرة، وهذا ما �ساهدته يف كل 

منا�سك احلج.

كذلـــك لأن احلج هو �سعرية مفرو�ســـة من عند اهلل عز وجل، فاإننا 
جنـــد احلجاج يتجاوز عددهم املاليني يوؤدون املنا�سك دون تدافع اأو 
تزاحـــم اأو م�سكالت. اأمـــا يف الهندو�سية فاإنه رغـــم اأن عدد النا�ص 
ل يتجـــاوز الآلف اإل اأنـــه ل بد من وجود ال�سرطـــة لكي تقوم على 

تنظيمهم وترتيبهم.

ونحـــن امل�سلمـــني نتوجه يف احلج اإلى اإله واحـــد، فالكل متوجه اإلى 
اهلل عز وجل، اأما يف ديانتي ال�سابقة فكنت عندما اأدخل املعبد اأجد 
العديـــد من الآلهـــة، فاأقّدم الولء والطاعة لإلـــه وراء اإله، ول اأدري 
اأيهمـــا اأخاطب واأقدم له الإخال�ص والطاعة، فقد يكون اأحدهم هو 
الإله وغريه قد ل يكون اإلها.. فكنت يف حرية من اأمري، ومل ي�ستقر 

قلبي على اإله واحد.

حـــري بالقول هنـــا اأين عندما كنت بامل�سجد احلـــرام �سعرت باأنني 
يف عـــامل اآخـــر غري العامل الذي نعي�ص فيه، فلم اأفكر يف اأي اأمر من 

اأمور الدنيا.

وعن ق�ســـة اإ�سالمه وحجه يقول املهتدي عبـــــــد العزيز )�صريالنكي 
اجلن�صيـــــــة(: كان �سديقـــي امل�سلم �سبب هدايتـــي للدين الإ�سالمي، 

فقـــد كان يحدثني عـــن هذا الديـــن العظيم با�ستمـــرار، ومل�ست يف 
�سلوكـــه الأخـــالق الطيبة، وتعاملـــه احل�سن معي ممـــا جعلني اأحب 

الإ�سالم واعتنقه. 

عندما ذهبت اإلى احلج وجدت الأمر خمتلفاً عما عهدته يف عقيدتي 
ال�سابقة؛ فقد كان النا�ص جميعاً م�سغولني بالدعاء وطيب الكالم يف 
كل مـــكان اأذهب اإليه، عند الكعبة ويف عرفات ومنى ومزدلفة، فقد 

ق�سينا عدة اأيام يف طاعة وعبادة، بعك�ص ما كنت فيه �سابقاً..

عدد احلجاج من املهتدين اجلدد يف م�صروع احلج يف الفرتة 

من 1421هـ/ 2000م اإىل  /1431/ 2010م

عدد املهتدينال�صنةم

1421100هـ/ 2000م1

1422135هـ/ 2001م2

1423222هـ/ 2002م3

1424219هـ/ 2003م4

1425147هـ/ 2004م5

142655هـ/ 2005م6

1427155هـ/ 2006م7

1428100هـ/ 2007م8

1429133هـ /2008م9

1430100هـ /2009م10

1431130هـ /2010م11

مالحظة:

• بداأت رحالت احلج للمهتدين اجلدد عام 1992
• قيمة امل�صاهمة يف امل�صروع: 1000 د.ك

اأحد املهتدين: �صئمت عبادة اآلهة كثرة 

قبل االإ�صالم و�صعرت اأثناء احلج براحة مل 

اأعرفها من قبل
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م�صاهر اهتدوا

عمل الروفي�صـــــــور تيجاتات تاجا�صـــــــون يف ال�صابق رئي�ًصا 

لق�صم علم الت�صريح يف جامعة �صيانك مي بتايالند، كما 

�صغل اي�صـــــــا من�صب عميد كّلّية الطّب يف نف�س اجلامعة. 

وقـــــــد �صرح اهلل �صدره لالإ�صالم بعدمـــــــا تبني له مبا ال يدع 

جماال لل�صك اأن القراآن الكرمي ال ميكن اأن يكون م�صدره 

ب�صر.

كانـــت بدايـــة الق�سة عندما عر�ـــص عليه بع�ـــص امل�سلمني يف اأحد 
املوؤمترات بع�ص الآيات القراآنية والأحاديث النبوية املت�سلة مبجال 
تخ�س�ســـه فـــى علم الت�سريح، فما كان منـــه اإل اأن علق قائاًل: نحن 

كذلك يوجد فى كتبنا البوذية املقد�سة اأو�ساف لأطوار اجلنني.

وبعـــد مـــرور قرابـــة العام التقـــى تاجا�ســـون املجموعـــة نف�سها من 
الأ�سخا�ص لكنه، وبقدر كبري من املو�سوعية والنزاهة، قدم اعتذارا 
عـــن معلوماته ال�سماعيـــة، لأنه عندما رجع اإلى تلك الكتب مل يجد 

�سيئاً حول ذلك املو�سوع.

عندئـــًذ قدم له حمدثوه حما�ســـرة للربفي�سور كيث مور اأ�ستاذ علم 
الت�سريح بجامعة تورنتو بكندا وعنوانها “مطابقة علم الأجنة ملا يف 

القراآن وال�سنة”، و�ساألوه: هل تعرف الربفي�سور مور؟

فاأجـــاب: بالطبع اإنه من كبار العلماء امل�سهورين فى هذا التخ�س�ص 
وهـــو مرجـــع عاملـــي، واإين ملنده�ـــص ممـــا �سجلـــه هنـــا فـــى هـــذه 

املحا�سرة.

احلقائق العلمية يف القراآن 

كانت طريقي لالإميان

104-Oct. 2011.indd   40 9/22/11   4:45:18 PM



41 العدد )104( ــ اأكتوبر 2011 ــ ذوالقعدة 1432

فتوجهـــوا اإليه بال�سوؤال: هـــل هناك مرحلة 
ينعدم عندها الإح�سا�ص باأمل احلرق؟

فاأجـــاب: نعـــم اإذا كان احلـــرق عميقاً ودمر 
ع�سو الإح�سا�ص بالأمل.

فباغتـــه اأحدهـــم بالقـــول: اإذا مـــا راأيك اأن 
القراآن الكـــرمي الذى نزل على حممد �سلي 
اهلل عليه و�سلم منذ اأكرث من األف واأربعمائة 
عـــام قد اأ�سار اإلـــى تلك احلقيقـــة العلمية، 
عندمـــا ذكـــر الطريقـــة التـــى �سيعاقب اهلل 
بهـــا الكافرين يـــوم القيامة، حيث يقول اهلل 
عز وجـــل {اإِنَّ الَِّذيـــَن َكَفـــُرواْ ِباآيَاِتنَا �َسْوَف 
لْنَاُهْم  َجْت ُجلُوُدُهْم بَدَّ نُ�ْسِليِهْم نَاراً ُكلََّما نَ�سِ
نَّ اهلّلَ َكاَن  ُجلُـــوداً َغرْيََها ِلَيُذوُقـــواْ الَْعَذاَب اإِ

َعِزيزاً َحِكيماً}؟

فالقراآن هنا يقـــرر اأنه عندما ين�سج اجللد 
يخلـــق اهلل للكفار جلداً جديـــداً كي يتجدد 
اإح�سا�سهـــم بـــالأمل، وذلك تاأكيـــد من جانب 
القـــراآن علـــى اأن الأطـــراف الع�سبيـــة التي 
جتعـــل الإن�سان ي�سعـــر بـــالأمل موجودة فى 

اجللد.

عندها قال تاجا�سون: هذا اأمر يدعو للده�سة 
والغرابـــة حقيقة، فتلـــك معرفة مبكرة جداً 
عن مراكز الإح�سا�ص والأع�ساب فى اجللد، 

ول اأدري كيف ذكر قراآنكم هذا؟!

فعقب اأحد حمدثيه ب�سوؤاله: ترى اأميكن اأن 
تكـــون هـــذه املعلومات قـــد ا�ستقاها حممد 

نبي الإ�سالم من م�سدر ب�سري؟

رد عليـــه تاجا�ســـون: بالطبـــع ل ففـــى ذلك 
الوقـــت مل تكن هناك معـــارف ب�سرية حول 

هذا املو�سوع.

ف�ساألـــه الرجل: مـــن اأيـــن اإذن وكيف عرف 
ذلك؟!

فقال الربوفي�سور: املوؤكد عندي هو ا�ستحالة 

امل�سدر الب�سري، ولكني اأ�ساألكم اأنتم من اأين 
تلقى حممد (]) هذه املعلومات الدقيقة؟

قال اأحدهم: من عند اهلل.
فاأجاب تاجا�سون: اهلل !! ومن هو اهلل؟

عندها �سرح لـــه حمدثوه املفهوم الإ�سالمي 
للفظ اجلاللة الأعظـــم، فراقته تلك الروؤية 
ثم عاد اإلى بالده ليحا�سر عن هذه الظاهرة 
القراآنية التي عاي�سهـــا وتاأثر بها، حتى جاء 
موعد املوؤمتر الطبي ال�سعودي الثامن، حيث 
ا�ستمـــع يف ال�سالة الكـــربى التى خ�س�ست 
لالإعجـــاز على مـــدى اأربعة اأيـــام لكثري من 
العلمـــاء ول �سيما غري امل�سلمني، يحا�سرون 
عـــن ظاهـــرة الإعجـــاز العلمي. وفـــى ختام 
جل�ســـات املوؤمتر وقف الربوفي�سور تاجاتات 
تاجا�ســـون يعلـــن: بعد هذه الرحلـــة املمتعة 
واملثرية فاإين اأوؤمن باأن كل ما ذكر فى القراآن 
الكرمي ميكن التدليل على �سحته بالو�سائل 
العلمية، وحيث اإن حممداً نبي الإ�سالم كان 
اأميـــاً، اإذن لبـــد اأنه قد تلقـــى معلومات عن 
طريق وحي من خالق عليم بكل �سيء، واإنني 
اأعتقـــد اأنه حان الوقت لأن اأ�سهد اأن “ل اإله 

اإل اهلل واأن حممداً ر�سول اهلل”.

ثـــم قـــال: اأثناء ال�سنـــوات الّثـــالث الأخرية، 
اأ�سبحـــت مهتّمـــا بالقـــراآن.. ومـــن درا�ستي 
ومـــا قد تعلّمته من هـــذا املوؤمتر، اأعتقد اأن 
ـــَل يف القراآن قبـــل األف  كل �ســـيء قـــد �ُسجِّ
واأربعمائـــة �سنة يجب اأن يكون حقيقة، فقد 
اأُثبـــت بالو�سائـــل العلمية منـــذ اإر�سال النبي 
حممـــد الذي ل يقراأ ول يكتب.. حممد ] 
يجـــب اأن يكـــون ر�سولً لأنـــه اأخرب عن هذه 
احلقيقـــة التي ك�سفت اإليه من اهلل اخلالق. 

هذا اخلالق هو »اهلل«.

من المسئول؟!
مرمي الو�صمي  

ظاهـــرة خطرية.. كل اأربعني ثانية هناك �سخ�ص 
ينتحـــر يف مكان ما من العامل، ويف كل عام مئات 
الآلف مـــن الأ�سخا�ـــص ينهون حياتهـــم باأيديهم 
على م�ستوى املعمورة، اإنها بحق ظاهرة ت�ستدعي 
الوقوف اأمامها طوياًل والتفكر يف اأ�سبابها وكيفية 

عالجها.

النتحـــار ما هـــو اإل فكرة تهاجم عقـــل الإن�سان 
الـــذي تعر�ـــص لأزمـــة نف�سية يف داخلـــه؛ بعد اأن 
ا�ست�سعر اأنه ل ي�ستطيع التاأقلم مع واقع األيم حل 
به. وقـــد يكون من مفردات هـــذا الواقع الرتابة 
وامللل والبطالة والف�ســـل واخليانة والعقوق، اإلى 
غ���ري ذلك من الأمور التي تبع���ث على الإحباط، 
عندها يلجاأ املرء اإلى التحايل على الواقع ب�سفقة 
خا�ســـرة وهـــي املـــوت. فهـــوؤلء الذيـــن يحاولون 
النتحـــار عا�سوا لأنف�سهم وللدنيـــا فقط، فملّوا 
اأنف�سهم وملّوا الدنيـــا، وتخيلوا اأنهم بفعلهم هذا 
�سينتقلـــون من ال�سقاء اإلى نعيم اأبدي، وقد ن�سوا 
اأو تنا�سوا نهي اهلل تعالى عن ذلك يف قوله {َولَ 

تُلُْقواْ ِباأَيِْديُكْم اإِلَى التَّْهلَُكِة}.

ولكن عندما نرى �ساباً ل يجد قوت يومه، وي�سعر 
اأنـــه ل ي�ستطيـــع اأن ي�سنـــع �سيئـــاً يف حياته على 
الإطـــالق فيقتل نف�سه، هل هو امل�سئول عن ذلك 
الفعـــل؟ اأم اأن هناك من �سيُ�ساأل عنه يوم القيامة 
بني يدي اهلل تعالـــى؟ يقول ر�سولنا الكرمي �سلى 
اهلل عليـــه و�سلـــم »كلكـــم راع وكلكـــم م�سئول عن 
رعيتـــه، فالإمام راع وم�سئول عن رعيته، والرجل 
راع يف اأهلـــه وم�سئول عن رعيتـــه، واملراأة راعية 
يف بيـــت زوجها وم�سئولة عن رعيتها، والولد راع 
يف مال اأبيه وم�سئول عن رعيته، واخلادم راع يف 
مـــال �سيده وم�سئول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم 

م�سئول عن رعيته«.

واهلل عـــز وجل ل مينح عبداً �سيئاً اإل و هو يعلم 
اأن يف ذلـــك م�سلحة لـــه، ول مينع اأحداً �سيئاً اإل 
وهـــو يعلـــم اأن يف ذلك م�سلحة لـــه، اإذا ا�ست�سعر 
العبـــد هـــذه امل�ساعـــر وا�ستوعـــب هـــذه الأفكار 
عندهـــا لن يت�سرب اإليه ال�سعور بامللل من حياته، 

فال يقدم على النتحار.

كل ما ذكـــــر يف القـــراآن

 ميكن التدليل على �صحته 

علميًا

ال ميكن لهذا الكتاب مبا فيه من نظريات علمية دقيقة 

اأن يكون من عند ب�صر
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االإعجاز العلمي

�صخامة الكون وعظمة اخلالق

لنتاأمل هذه ال�سورة وهي عبارة عن جتمع هائل للنجوم يحوي اأكرث من 100000 جنم، ويبعد 
عنا 25000 �سنة �سوئية. وهذا التجمع هو واحد من 150 جتمعاً يف جمرتنا. اإن كل جنم من 
هذه النجوم هو �سم�ص يف حجم �سم�سنا اأو اأكرب منها. هذه النجوم اأو ال�سمو�ص تنجذب اإلى 
مركز التجمع حيث تقرتب من بع�سها وت�سطدم. وهناك جنوم متوت واأخرى تولد نتيجة تلك 

ال�سطدامات، وفق نظام مهيب ودقيق ل يعلم حقيقته اإل اخلالق تبارك وتعالى. 

يجب  بل  الكرام  مرور  علينا  مير  األ  ينبغي  الرائع  امل�سهد  هذا  مثل  نرى  عندما  هكذا، 
اأمام  حجمنا  �ساآلة  نتذكر  وباملقابل  وتعالى،  تبارك  اخلالق  عظمة  ونتذكر  نتدبر  اأن 
اأقل من:  الكون هو  باأبعاد  املثال، مقارنة  �سبيل  الإن�سان، على  الكون! فطول  �سخامة هذا 
100000000000000000000000000/1، اأي جزء من مائة تريليون تريليون (الرتيليون 

واحد بجانبه 12 �سفراً)، اأما عمر الإن�سان مقارنة بعمر الكون فيبلغ اأقل من 100000000/1، 
اأي جزء من مائة مليون.

اإن هذه الأرقام لتثبت بقوة اأن خلق الكون مبا فيه من ال�سماوات والأر�ص وغري ذلك �ساأن 
َماَواِت  لُْق ال�سَّ اأ�سخم بكثري من خلق الإن�سان، وهذا ما اأخربنا به القراآن بقوله تعالى: {خَلَ
َوالأَْر�ِص اأَْكرَبُ ِمْن َخلِْق النَّا�ِص َولَِكنَّ اأَْكرَثَ النَّا�ِص ل يَْعلَُموَن} (غافر: 57).  واهلل تعالى اأكرب 

واأعظم!

عبد الدائم الكحيل

ميتد الكـــــــون مـــــــن حولنـــــــا اإىل م�صافات 

وم�صاحـــــــات �صا�صعـــــــة ال يت�صورها عقل، 

حيـــــــث تتجمـــــــع فيـــــــه املجـــــــرات والنجوم 

ويربطهـــــــا نظام كوين دقيق وحمكم يدل 

علـــــــى اإتقان �صنع اهلل تعاىل، وهذا العدد 

الهائل من االأجرام ال�صماوية التي متتد 

بـــــــال نهايـــــــة مدَركة اإمنا يـــــــدل على مدى 

عظمة اخلالـــــــق القدير الـــــــذي اأتقن كل 

�صيء. ولكـــــــن امللحديـــــــن يحتجون على 

هـــــــذا ويقولـــــــون اإن االأر�ـــــــس ال ت�صكل اإال 

»ذرة« �صغـــــــرة من حجم الكـــــــون، فلماذا 

ُتعطى هـــــــذه االأهمية يف القراآن، ولهوؤالء 

نقـــــــول: اإن القراآن نزل ليخاطب عقولنا، 

ولوال االأر�س ملا ُوجد االإن�صان اأ�صاًل!

مالحظة:

يقّدر العلماء عمر الكون بحوايل 13 مليار 
ع�سرين  من  باأكرث  حجمه  ويقدرون  �سنة، 
مليار �سنة �سوئية، وال�سنة ال�سوئية هي ما 
يقطعه ال�سوء يف �سنة كاملة (�سرعة ال�سوء 
يف  مرت  كيلو   300000 بحدود  الفراغ  يف 

الثانية الواحدة).
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قوة اجلاذبية

تَُقوَم  اأَْن  اآَيَاِتِه  {َوِمْن  وجل:  عز  اهلل  يقول 
َدْعَوًة  َدَعاُكْم  اإَِذا  ثُمَّ  ْمِرِه  ِباأَ َوالأَْر�ُص  َماءُ  ال�سَّ
ِمَن الأَْر�ِص اإَِذا اأَنْتُْم تَْخُرُجوَن} (الروم: 25). 
يف هذه الآية اإ�سارة قوية اإلى اجلاذبية، وكما 
اإل يف  نعلم فاإن اجلاذبية مل يتم اكت�سافها 
اجلاذبية  قوى  اأن  وتبني  الع�سرين،  القرن 
ينهار.  اأو  يتفكك  فال  الكون  اأجزاء  تربط 
تف�سرياً  اآين�ستاين  اأعطى   1912 عام  ويف 
اأمواج  خالل  من  الكون  ترابط  ل�سّر  علمياً 

اجلاذبية.
قبل  ال�سر  هذا  عن  حتدث  القراآن  ولكن 
اأربعة ع�سر قرناً يف قوله تعالى: {اأَْن تَُقوَم 
ْمِرِه} فقوى اجلاذبية هي  َماءُ َوالأَْر�ُص ِباأَ ال�سَّ
باأمر اهلل،  خملوق من خملوقات اهلل يعمل 
ل  الكون  حمتويات  وكل  والأر�ص  فال�سماء 
اإل  والتما�سك  وال�ستمرار  القيام  ميكنها 
من  اأمر  وهي  اجلاذبة،  القوى  هذه  بوجود 

عند اهلل تعالى. 
احلقيقة  هذه  اأهمية  لنا  تت�سح  وهكذا 
الكونية غري املرئية األ وهي قوة اجلاذبية، 
حيث اإن هذه النجوم التي ل تعد ول حت�سى 
يف هذه ال�سماء املرتامية الأطراف ما كان لها 
اأن تتما�سك لول وجود اجلاذبية. والعجيب 
اأن بع�ص العلماء من غري امل�سلمني يعتربون 
اأن قوة اجلاذبية هذه ُوجدت هكذا مبح�ص 
قدرة  عن  يحدثنا  القراآن  ولكن  امل�سادفة، 
لإم�ساك  القوة  لتلك  وت�سخريه  تعالى  اهلل 
 َ هـــذه النجـــــوم، يقول عز وجــــل: {اإِنَّ اهللَّ
َولَِئْن  تَُزول  اأَْن  َوالأَْر�َص  َماَواِت  ال�سَّ مُيْ�ِسُك 
نَُّه َكاَن  َزالَتَا اإِْن اأَْم�َسَكُهَما ِمْن اأََحٍد ِمْن بَْعِدِه اإِ

َحِليًما َغُفوًرا} (فاطر: 41).

كذلك فاإن العلماء يتحدثون يف اأبحاثهم عن 
املجرات،  من  تتاألف  كونية عمالقة«  »اأبنية 
الأبنية  هذه  عن  للحديث  �سبقهم  والقراآن 
و�سماها »الربوج« يقول عز من قائل: {َولََقْد 
َماِء بُُروًجا َوَزيَّنَّاَها ِللنَّاِظِريَن}  َجَعلْنَا يِف ال�سَّ
(احلجر: 16)..  وهذا هو احلال اأي�سا يف 

الكثري من الآيات التي تاأتي مطابقة ملا يراه 
العلماء اليوم باأحدث التل�سكوبات والأجهزة 

العلمية.

اأنهار يف ال�صماء!

اكت�سف علماء اأمريكيون موؤخراً نهراً طوياًل 
ي�سحر  ب�سكل  وجتري  النجوم  فيه  تتدفق 
العقول ويحري الألباب، وهذا النهر يبعد عنا 
76000 �سنة �سوئية، ويجري يف هذا النهر 

بحدود 50000 جنم! ويوؤكد العلماء اأن مثل 
هذه الأنهار تنت�سر بكرثة يف الكون وجتري 
عربها النجوم ب�سكل ي�سبه جريان املاء يف 

الأنهار على الأر�ص.

هذا  عن  العلماء  حديث  تاأملنا  ما  واإذا 
الكت�ساف ف�سنالحظ اأنهم ي�ستخدمون كلمة 
الإجنليزية  اللغة  "Stream" وهي فعل يف 

ي�سري اإلى التدفق ومعناه احلريف “يجري”، 
وهذه هي بال�سبط الكلمة التي ي�ستخدمها 
وكما  ال�سم�ص،  حركة  عن  للتعبري  القراآن 
نعلم فاإن ال�سم�ص جنم من النجوم، ويوجد 
يف جمرتنا اأكرث من مائة األف مليون �سم�ص 
جميعها جتري بنظام حمكم. وقد عربَّ اهلل 
“جتري”  بكلمة  ال�سم�ص  حركة  عن  تعالى 
َذِلَك  لََها  مِلُ�ْستََقرٍّ  ِري  جَتْ ْم�ُص  {َوال�سَّ فقال: 

تَْقِديُر الَْعِزيِز الَْعِليِم} (ي�ص: 38).

يف  النتباه  يلفت  مما  اأنه  بالذكر  جديٌر 
املن�سورة يف جملة  الدرا�سة  اأن  ال�ساأن  هذا 
 Astrophysical Journal Letters

�ساحب  فيها  يحاول   ،2006 مار�ص  يف 
 Carl الأمريكي  الباحث  وهو  الكت�ساف 
 California الذي يعمل يف معهد Grillmair

 Institute of Technology's Spitzer

اأن يربط بني الأنهار   ،Science Center
التي يف ال�سماء والأنهار التي على الأر�ص! 

ويف هذا ال�سياق يقول العلماء: اإن درا�ستنا 
�سرورية  النجوم  فيها  جتري  التي  لالأنهار 
متاماً  املجرات،  ت�سكلت  كيف  ملعرفة  جداً 
كيف  ملعرفة  واجلبال  لالأر�ص  درا�ستنا  مثل 
ت�سكلت الأنهار. والعجيب يا اأحبتي اأن اهلل 
تعالى عندما حدثنا عن جريان ال�سم�ص جاء 
اأنهار  يف الآية التالية مبا�سرة احلديث عن 
الأر�سية!  الق�سرة  وحركة  وجبالها  الأر�ص 
َر  {َو�َسخَّ الرعد:  �سورة  يف  تعالى  يقول 
ى} ( ْم�َص َوالَْقَمَر ُكلٌّ يَْجِري لأََجٍل ُم�َسمًّ ال�سَّ
الرعد: 2)، ثم قال يف الآية التالية مبا�سرة: 
{َوُهَو الَِّذي َمدَّ الأَْر�َص َوَجَعَل ِفيَها َرَوا�ِسَي 

َواأَنَْهاًرا} (الرعد: 3).

وهنا ندرك اأن احلديث عن جريان ال�سم�ص 
هناك  اإمنا  عبثاً  ياأت  مل  والأنهار  والقمر، 
الكتاب  هذا  اأن  على  تدل  قراآنية  اإ�سارات 
ل ميكن اأن يكون من عند ب�سر بل هو كالم 
العلماء  اإن  بل  وتعالى.  �سبحانه  الب�سر  رب 
يقولون اإن هذه الأنهار الكونية ل ميكن لأحد 
اأن يراها اأو يتنباأ بها قبل عام 2006 وذلك 
بعد اأن ا�ستخدم العلماء تقنية تعرف با�سم 
 (matched filtering) الرت�سيح املتناظر
ل  واأنه  بداياتها،  يف  الكت�سافات  تزال  ول 
ميكن لأحد اأن يتنباأ بوجود جنوم جتري يف 
ال�سماء قبل جميء القرن احلادي والع�سرين، 

فهل من مّدكر؟!

واإلى اللقاء يف العدد املقبل لن�ستكمل اأ�سرار 
الكون..

اجلاذبية هي القوة املم�صكة لالأجرام ال�صماوية 

واملانعة لها من اال�صطدام ببع�صها البع�س وكتاب اهلل 

اأ�صار اإليها قبل اكت�صافها باأربعة ع�صر قرنا 

القراآن و�صف بدقة 

حركة ال�صم�س يف ال�صماء
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امل�سيحي  الالهوت  عامل  بني  ال�سهرية  املناظرة  اأثناء  �سرو�ص: 
رحمه  ديدات،  اأحمد  العالمة  وبني  اإيجكالرك”  “فلويد  الأمريكي 
العالمة  ليقاطع  �سرو�ص  اأني�ص  د.  ظهر   1985 يوليو   7 يف  اهلل، 
اإياه بانفعال وا�سح يف كل نربة من نربات �سوته،  ديدات متحدياً 
قائال: “اأريد اأن ا�ساأل �سوؤالني.. وهنا قاطعه مدير اللقاء باأن النظام 
ي�سمح ب�سوؤال واحد لإف�ساح املجال لالآخرين. عندها ت�ساءل �سرو�ص: 
لو كان القراآن حقاً منزل من عند اهلل (وهنا يقاطعه العالمة ديدات 
يَْوَم  َعلَيَّ  اَلُم  {َوال�سَّ يقول  القراآن  فاإن  اهلل)  من  اإنه  نعم..  قائاًل: 
الن�ص  َحيًّا}، ونطق �سرو�ص ترجمة  اأُبَْعُث  َويَْوَم  اأَُموُت  َويَْوَم  ُوِلدتُّ 
القراآين باللغة الإجنليزية ثم قال: وبناء على ذلك فاإن عي�سى قد 

ُولد ثم مات، وبعد ذلك قام مرة ثانية.

العربية  باللغة  ال�سوؤال  مو�سع  القراآنية  الآية  اإن  ديدات:  العالمة 
اَلُم َعلَيَّ يَْوَم ُوِلدتُّ َويَْوَم اأَُموُت َويَْوَم اأُبَْعُث َحيًّا)، وترجمة  هي: (َوال�سَّ

معناها باللغة الإجنليزية هي:

 So, peace is on me the day I was born, the day that I 
“die” and the day that I shall be raised up to life.

وقام العالمة بت�سويب الرتجمة الجنليزية ملعنى الآية الكرمية يف 
مو�سعني: املو�سع الأول يتعلق بالنطق، اإذ خلط د. �سرو�ص بني فعل 

die مبعنى ميوت وفعل dye مبعنى ي�سبغ ب�سبغة معينة.

اأما املو�سع 
الثاين فيتعلق 

بزمن الفعل »ميوت« 
حيث اإن د. �سرو�ص كان 
قد �ساغ الفعل خطاأ يف 

 Simple Past املا�سي الب�سيط
وكان ال�سواب اأن ي�سوغ الفعل يف 

امل�سارع الب�سيط Simple Present والفرق 
�سا�سع يف املعنى بني ا�ستعمال كل من ال�سيغتني.

اكتفى العالمة ديدات بهذين الت�سويبني لرتجمة معنى الآية التي 
ذكر د. �سرو�ص ترجمة معناها اإلى اللغة الإجنليزية. واأ�سبح ل�سان 
حاله يقول: ماذا يف هذا؟ ل �سيء مما تظن! املهم هو األ حُترِّف 

الن�ص واأل تخطئ فهم معناه!

تعليق اأ. علي اجلوهري: اإن د. �سرو�ص توهم اأن يف الآية الكرمية 
اأن امل�سيح قد  اأورد معناها بالإجنليزية ما ي�سلح دلياًل على  التي 
مراعاة  اأهمية  وتت�سح  امل�سيحي،  باملفهوم  الأموات  بني  من  قام 
»ولدت«  فعل  بني  التفريق  يف  لالآية  العربي  الن�ص  يف  الفعل  زمن 
الذي متت �سياغته يف املا�سي، وفعل »اأبعث حياً« الذي �سيغ يف 
الزمن احلا�سر الذي يدل على امل�ستقبل كاأن تقول: »يوم اأزف ولدي 
وا�سح  هو  كما  كالمك  ويتعلق  كربى«  وليمة  �ساأومل  عرو�سه  اإلى 
بامل�ستقبل. ومن املالحظ �سياغة الأفعال الثالثة يف �سيغة املبنى 
يولد وهو  اأن  الذي �ساء  اأن اهلل �سبحانه هو  للمجهول دللة على 

الذي مييته وهو الذي يبعثه حيا باإذنه تعالى.

مناظرات دعوية

روؤية �صرو�س كانت مبنية على خطاأ 

يف فهم معنى الن�س القراآين
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كلنـــا يعلـــم اأن القـــراآن الكـــرمي كتاب 
احلياة.. بدليل قوله تعالى {اأََوَمن َكاَن 
َميًْتا َفاأَْحَييْنَـــاهُ َوَجَعلْنَا لَُه نُوًرا مَيْ�ِسي 
لَُماِت  ثَلُـــُه يِف الظُّ ِبـــِه يِف النَّا�ِص َكَمن مَّ
نَْها َكَذِلَك ُزيَِّن ِللَْكاِفِريَن  لَيْ�َص ِبَخاِرٍج مِّ
َمـــا َكانُـــواْ يَْعَملُوَن} وقولـــه عز وجل 
 ِ {يَـــا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمنُـــواْ ا�ْستَِجيبُواْ هلِلّ

�ُسوِل اإَِذا َدَعاُكم مِلَا يُْحِييُكْم}. َوِللرَّ

واحلديـــث عـــن دور القـــراآن يف حياة 
النا�ص حديث طويل جـــداً، لكننا هنا 
�سنتحدث عن ف�سائل القراآن والعي�ص 

معه يف النقاط التالية:

الفائـــدة الأولـــى: اأن القـــراآن اإذا كان 
�ساقاً على الإن�سان وي�سعب عليه فله 
اأجران واإذا كان �سهاًل عليه فاإمنا هو 

مع ال�سفرة الكرام الربرة. 

الفائـــدة الثانيـــة: اأن الذيـــن يقروؤون 
بال�سكينـــة  عامـــرة  قلوبهـــم  القـــراآن 
والطماأنينة والأمن والأمان والذين ل 
يقروؤونـــه قلوبهم خاوية، فقد روي يف 
احلديث »الـــذي لي�ص يف جوفه �سيء 
مـــن القراآن كالبيت اخلرب«. وعندما 
�ُسجن ابن تيمية منعه �ساجنوه من كل 
كتبه وحتى امل�ساحـــف! فكان القراآن 
يف �ســـدره وهو نـــوره.. وكانـــت اآخر 
اآيـــات قراأهـــا وبُ�ّســـر بها اآخـــر �سورة 
القمـــر {اإِنَّ امْلُتَِّقنَي يِف َجنَّاٍت َونََهٍر يِف 
ْقتَِدٍر} وقد  ْدٍق ِعنَد َمِليٍك مُّ َمْقَعِد �سِ
قراأ القراآن يف �سجنه ثمانني مرة وقد 
كتب له بالب�سرى يف اآخر حياته ر�سي 

اهلل عنه.

الفائـــدة الثالثـــة: اأن الذيـــن يقروؤون 
القـــراآن يو�ّســـع اهلل بيوتهم ويحفظها 
وحت�سرهـــا املالئكـــة وتطـــرد منهـــا 

ال�سياطني (اأو تهجرها ال�سياطني).

الفائدة الرابعة: اأن هذا القراآن ي�سفع 
ل�ساحبـــه يوم القيامـــة ويحليه بحليه 

الكرامة. 

الفائـــدة اخلام�ســـة: اأن تـــالوة ثالث 
اآيـــات اأعظم مـــن اأن يجد الإن�سان يف 
بيته ثالث نـــوق �سمان (حتلب) تهدى 
اإليه. ففي احلديـــث النبوي ال�سريف 
»اأيحب اأحدكـــم اإذا اأتى اأهله اأن يجد 
ثـــالث خلفـــات �سمان (نـــوق حتلب)، 
قيل: نعم يا ر�سول اهلل، فقال: فثالث 
اآيات يقراأهن اأحدكم خري له منهّن«.

الفائـــدة ال�ساد�سة: جـــاء يف احلديث 
»اأن قـــارئ القـــراآن واملتعلـــم، ت�سلـــي 
عليهما املالئكة حتـــى يختما ال�سورة 
فاإذا قراأ اأحدكم ال�سورة فليوؤخر منها 
اآيتني حتى يختمها كي ت�سلي املالئكة 
علـــى القارئ واملقرئ« اأي يرتكا اآيتني 
لتظـــل املالئكـــة ت�سلـــي عليهمـــا ثـــم 
يدخـــال يف ال�سورة الأخـــرى »فليوؤخر 
منها اآيتني حتى يختمها..« ويزداد يف 
هذا الأمر، اأن على القارئ اأو امل�ستمع 
اأن يرتكا من كل �سورة اآيتني ول يختما 
ال�ســـورة حتى تظـــل املالئكـــة ت�سلي 

عليهما وت�ستغفر لهما، ويكمل التالوة 
يف امل�سحـــف كله على هـــذا احلال.. 
وعند اخلتام يقراأ الآيات التي يرتكها 
يف كل �ســـورة واحلكمة من ذلك لتظل 

املالئكة ت�ستغفر له وت�سلي عليه.

الفائـــدة ال�سابعـــة: اأن اهلل ل يعـــذب 
قلبـــاً وعى القـــراآن (اأي حفظ القراآن 

وعمل به).

الفائـــدة الثامنـــة: اأهـــل القـــراآن هم 
اأف�ســـل النا�ـــص. قال ر�ســـول اهلل ] 

»خريكم من تعلم القراآن وعلمه«.

الفائدة التا�سعـــة: الأجر امل�ساعف.. 
ففـــي احلديـــث »من قراأ القـــراآن ومل 
يفقهه فله بكل حرف ح�سنة واحل�سنة 
بع�ســـر فـــاإن فقـــه بع�ســـه ومل يفقـــه 
البع�ص الآخـــر فله بكل حرف ح�سنة 
واحل�سنة بع�سرين، فاإن فقهه كله فله 
بكل حرف ح�سنة واحل�سنة بثالثني«.

الفائـــدة العا�ســـرة: يقـــول النبي ]: 
»مـــن ا�ستمع اإلـــى اآية مـــن كتاب اهلل 
كانـــت له نـــور يف قلبه« نـــور يفرق به 
بني احلق والباطل، نور يف وجهه، نور 
على ال�صراط يوم القيامة، قال تعالى 
اِنِهْم  مْيَ {نُوُرُهْم يَ�ْسَعى بنَْيَ اأَيِْديِهْم َوِباأَ
ْم لَنَا نُوَرنَا َواْغِفْر لَنَا  يَُقولُـــوَن َربَّنَا اأَمْتِ

اإِنََّك َعلَى ُكلِّ �َسْيٍء َقِديٌر}.

د. �صيد نوح

من فضائل القرآن

القراآن يعمر القلوب 

بال�صكينة والطماأنينة 

واالأمن واالأمان

قارئ القراآن واملتعلم 

ت�صلي عليهما املالئكة 

حتى يختما ال�صورة
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اأ�صواء على الطريق
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معرفتي بالعرب وثقافتهم قربتني من فهم 

الدين االإ�صالمي والدخول فيه

بعـــــــد زيارتي للبـــــــالد االإ�صالميـــــــة يف ال�صرق 

االأو�صـــــــط وجدت من ال�صعب العودة للعي�س 

يف الغرب

الق�صة التي يرويها كتاب »الطريق اإىل مكة« 

لي�صت تاريًخا حلياة رجـــــــل ا�صتهر بدور قام 

بـــــــه يف ال�صوؤون العامة، اأو �صـــــــرًدا ملغامرة قام 

بها، ولكنهـــــــا عر�س الكت�صـــــــاف رجل اأوروبي 

لالإ�صـــــــالم، ول�صرورته جـــــــزًءا ال يتجزاأ من 

البيئة االإ�صالمية، وقـــــــد طوفنا فيما م�صى 

عر �صت حلقات يف ق�صة حممد اأ�صد، ذلك 

الرجل اليهودي االأوروبي الذي تربى ليكون 

حاخاًمـــــــا، ولكنـــــــه اكت�صف االإ�صـــــــالم وتعمق 

يف درا�صتـــــــه اإىل اأن اأعلـــــــن اإ�صالمه.. ويف هذه 

احللقة اأ�صتكمل معكم احللقة ال�صابعة من 

رحلة حممد اأ�صد.

ت�صلل االإ�صالم اإىل عقله وقلبه

اإليـــك اأيهـــا القـــارئ الكرمي حـــواراً دار بني 
حممـــد اأ�ســـد واثنـــني مـــن العرب مـــن بدو 

اجلزيرة العربية:

�ساألنـــي من�ســـور: »قل يل، يـــا حممد، كيف 
اأتيـــت لتعي�ص بـــني العرب؟ وكيـــف اعتنقت 

الإ�سالم؟«

فاعرت�ص زيد: »اأنا اأخربك كيف حدث ذلك. 
لقد اأغرم بالعرب اأولً ثم بدينهم. األي�ص هذا 

�سحيحاً، يا حممد اأ�سد؟«

قلت: »اإن ما يقوله زيد ل�سحيح، يا من�سور. 
منذ �سنـــوات عـــدة، عندما اأتيـــت اإلى بالد 
العـــرب لأول مـــرة، فتنـــت بالطريقـــة التـــي 

تعي�ســـون بها مع�سر العـــرب. وعندما بداأت 
اأت�ساءل فيم تفكرون ومبـــاذا توؤمنون، بداأت 

اأعرف الإ�سالم«.

ت�ســـاءل من�ســـور مـــرة اأخرى: وهـــل وجدت 
دفعة واحدة، يا حممد، اأن الإ�سالم هو كلمة 

اهلل احلق؟«

فاأجبـــت: »كال، اإن هذا مل يحدث مبثل هذه 
ال�سرعة. اإين مل اأكـــن اأوؤمن عندئذ باأن اهلل 
قـــد خاطب الإن�سان مبا�ســـرة مطلقاً، وكنت 
اأوؤمن باأن الكتب التي اأدعى النا�ص اأنها كالم 

اهلل مل تكن اإل من �سنع اأنا�ص حكماء...«.

ق من�سور اإيلَّ بريبة تامة وقال: »كيف  وحـــدَّ
ميكـــن اأن يكـــون ذلـــك، يا حممـــد؟ اأمل تكن 
توؤمن حتى بتوراة مو�سى اأو باإجنيل عي�سى؟ 
لقـــد اعتقدت دائمـــاً اأن اأهل الغرب يوؤمنون 

بها على الأقل«.

فقلـــت: »اإن بع�سهـــم يوؤمن بها، يـــا من�سور، 
والبع�ـــص الآخر ل يوؤمن. اأمـــا اأنا فقد كنت 
مـــن هوؤلء الآخرين...«. ثـــم اأو�سحت له اأن 
كثـــرياً من النا�ص يف الغرب قـــد اأقلعوا منذ 
اأمد طويل عن اعتبار الأ�سفار املنزلة والكتب 
املقد�سة – كتبهم هم وكتب الآخرين اأي�ساً – 
وحياً حقيقياً من عند اهلل، بل اأ�سبحوا يرون 
فيها، بدلً مـــن ذلك، تاريخ تلهفات الإن�سان 
واأ�سواقـــه الدينية كما تطورت عرب الع�سور. 
اأي اأنهم يعتقـــدون اأن التوراة والإجنيل هما 
مـــن تاأليف بع�ص احلكمـــاء ولي�ص كالم اهلل 
وكذلك كانت نظرتهم للقراآن اأنه كالم حممد 

نبي العرب ولي�ص كالم اهلل.

ثـــم اأردفـــت قائـــاًل: »ولكـــن نظرتـــي هـــذه 
تزعزعـــت حاملـــا بـــداأت اأعـــرف �سيئـــاً عن 

الإ�ســـالم. عندما وجـــدت اأن امل�سلمني كانوا 
يعي�سون بطريقة تختلف متاماً عن الطريقة 
التـــي كان الغربيون يعتقـــدون اأنها الطريقة 
التـــي يجـــب اأن يتبعها الإن�ســـان يف العي�ص. 
ويف كل مـــرة تعلمت فيها �سيئـــاً جديداً عن 
الإ�سالم، كان يخيل اإيّل اأنني اكت�سفت �سيئاً 

كنت اأعرفه دائماً دون اأن اأعرف...«.

وهكـــذا اأخذت اأروي ملن�ســـور عن اأول رحلة 
قمت بها اإلى ال�ســـرق الأو�سط عام 1922م 
وكيف كونـــت فكرتي الأولى عـــن العرب يف 
�سحـــراء �سينـــاء، ومـــاذا راأيـــت و�سعرت يف 
فل�سطـــني وم�ســـر و�ســـرق الأردن و�سوريـــا، 
وكيـــف األهمـــت، اأول ما األهمـــت، يف دم�سق، 
بـــاأن طريقاً جديداً اإلى احلـــق كان قد اأخذ 
ينق�سع اأمامي منذ ذلك احلني، وكيف عدت 
اإلـــى اأوروبا بعد زيارتي لرتكيـــا ووجدت اأن 
مـــن ال�سعـــب علّي اأن اأعي�ص مـــرة اأخرى يف 
العـــامل الغربي: ذلك اأننـــي، من ناحية، كنت 
تواقاً اإلى اأن اأتفهم تفهماً اأعمق القلق الذي 
اأحدثتـــه اأول معرفة يل بالعـــرب وثقافتهم، 
رجـــاء اأن يعينني ذلك التفهـــم على اأن اأفهم 
بطريقـــة اأف�سل ما كنت اأنا نف�سي اأتوقع من 
احليـــاة، ومن ناحية اأخـــرى كنت قد و�سلت 
اإلى نقطة ات�سح يل عندها اأنني لن اأ�ستطيع 
بعد اأن اأن�سجم مع اأهداف املجتمع الغربي.

وهكذا تابعت �سرد ق�سة �سبيلي اإلى الإ�سالم 
على من�سور: لقد تك�سف يل الإ�سالم رويداً 
رويداً.. من حديث هنـــا وكتاب هناك، ومن 
نظره هنا ومالحظة هناك بروية وبطء اإلى 
درجـــة مل اأ�سعـــر معها كيف ت�سلـــل الإ�سالم 

اإلى قلبي.

قب�صات دعوية من ق�صة اإ�صالم حممد اأ�صد )7(
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خرى؟.. قد يكون هذا ال�صوؤال اأ�صعب 
ُ
ملاذا يختار اإن�صان عقيدة دون اأ

�صوؤال يواجهه اإن�صان يف حياته، اأما كيف ي�صتطيع اختيار العقيدة 

ال�صحيحة من بني العقائد الكثرة التي حتيط به، فهذا اإن حدث 

فال بد واأن يكون وراءه ق�صة عظيمة.

من خالل هذا الباب ُنقدم يف كل عدد ق�صة من ق�ص�س امل�صلمني 

اجلدد الذين دخلوا هذا الدين عن وعي وثقافة وفكر ودرا�صة مما 

واأ�صهد  اهلل  اإال  اإله  ال  اأن  اأ�صهد  تقول:  قلوبهم  قبل  عقولهم  جعل 

ر�صول اهلل.. �صهادة جُمردة خال�صة لوجه اهلل �صبحانه  اأن حممدًا 

وتعاىل.

ف�صول وبحث

ا�سمـــي الأمري �سينزاجنوخنـــا �سفري مملكة 
�سوازيالند يف الكويـــت، واأحد اأفراد العائلة 
املالكة، جئت اإلى الكويت منذ ثالث �سنوات، 
ويف العـــام املا�ســـي كانت بدايـــة حتويل اإلى 

الإ�سالم.

قبل اأن اآتي اإلى الكويت عملت �سفرياً ململكة 
�سوازيالنـــد يف الأمم املتحدة، وهناك قابلت 
الكثـــري من امل�سلمني وتناق�ست معهم يف اأمر 
الدين ممـــا اأثار الف�سول لدي ملعرفة الكثري 
عـــن الإ�ســـالم، وبعـــد اأن جئت اإلـــى الكويت 
زاد اهتمامـــي ملعرفة الإ�سالم، والبحث فيه، 
وقابلـــت العديـــد من الأ�سدقاء هنـــا اإلى اأن 
قابلت اأحد اأفراد الأ�سرة احلاكمة يف الكويت 
وهـــو ال�سيخ ماجد ال�سبـــاح يف �سهر اأكتوبر 
املا�سي عندما كان ملك �سوازيالند يف زيارة 
للكويـــت، فقلت له: اأنني مهتم بالتعرف على 
الإ�ســـالم، فات�ســـل ال�سيخ بلجنـــة التعريف 
بالإ�ســـالم فرع اجلهـــراء، ومت حتديد موعد 

مقابلة بيني وبني الإخوة هناك.

يف املوعد املحدد ح�سر رئي�ص ق�سم الدعوة 
بفرع اجلهراء عيـــادة ال�سمري، ومعه اأ�ستاذ 
اللغة العربية حممد عبد املجيد، ودار حديث 
�سامل حول الإ�سالم، ويف النهاية قلت: اإنني 
الآن علـــى قناعـــة باأن هذا الديـــن هو الذي 
ي�سلـــح لأن اأحتول اإليـــه، ورددت ال�سهادتني 

بح�سورهما.

ومنـــذ ذلك احلـــني واأنـــا اأمنـــي قدراتي يف 
معرفـــة الديـــن الإ�سالمي بل اإننـــي انت�سبت 
اإلى ف�سول تعليم اللغة العربية يف �سهر يناير 
املا�سي وكنت اأحد املكرمني يف حفل تخريج 

دار�سي اللغة العربية.

فال�س باك

ديانتـــي ال�سابقة هي امل�سيحيـــة، حيث اإنني 
انت�ســـب اإلى عائلة م�سيحيـــة، تدين مبذهب 
البابتي�ســـت، ولقـــد ظللت م�سيحيـــاً ملدة 40 
عامـــاً، اأمار�ـــص الطقو�ـــص امل�سيحيـــة �ساأين 
�ســـاأن اأي �سخ�ـــص يديـــن بهـــذه الديانة، اإل 
اإنـــه كانـــت هناك بع�ـــص الأ�سيـــاء الغام�سة 

بالن�سبة يل ل �سيما ر�سالتي يف احلياة فهي 
مل تكـــن وا�سحـــة يل، وعندمـــا حتولت اإلى 
الإ�ســـالم �سعرت باأن هناك اأمـــوراً اأ�سبحت 
اأكرث و�سوحـــاً وخ�سو�ساً مـــن ناحية هديف 
يف احلياة، فالإ�سالم قد اأو�سح هذا الهدف 
بجـــالء، وبالرغم من اأننـــي مل اأعرف الكثري 
عـــن الإ�سالم حتى الآن فاإنني عندما عبدت 
اإلهـــاً واحداً �سعـــرت باأن هـــذا �سيء عظيم 

جداً.

غمو�س

قبـــل دخويل الإ�سالم كانت هناك الكثري من 
الق�سايا غـــري املفهومـــة بالن�سبة يل، وكنت 
اأقـــراأ الكثري عنها، ومن هذه الق�سايا ق�سية 
�سلب امل�سيح عليه ال�سالم، هل �ُسِلب امل�سيح 
فعـــال اأو ل؟!، والق�س�ص املذكورة حول هذه 

الق�سية كانت تزيد من �سكوكي.   

القراآن كتاب حياة 

وتطبيق تعاليمه يجعل 

العامل اأكرث �صعادة 

�صفر مملكة �صوازيالند يف الكويت

مل اأجد الإ�صالم ولكنه وجدين!
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فمـــن هذه الق�س�ـــص اأن امل�سيح قـــال لأحد 
حوارييه اإنه �سيكون معه يف اجلنة ويذكرون 
يف الإجنيـــل اأن هـــذا ال�سخ�ـــص هـــو القاتل 
ل�سيدنـــا عي�سى عليه ال�ســـالم، فكيف يكون 
قاتـــل �سيدنا عي�سى عليـــه ال�سالم (ابن اهلل 
يف زعمهم) ويقول له: تعال معي اإلى اجلنة، 
بل اإنه يقول لـــه اأي�ساً: اأنت �ستكون معي يف 
جنة والدي، فكيف يقول هذا الكالم �سيدنا 
عي�سى عليه ال�سالم، ومل يقله اهلل عز وجل 
الذي هو �ساحب اجلنة، فهذا الأمر يكتنفه 
الغمو�ص وغري وا�ســـح، ثم كيف يكون الأب 
والبن وروح القد�ص كياناً واحًدا بالرغم من 

اأنهم ثالثة؟

حياة جديدة يف ظل االإ�صالم

اإننـــي الآن ل اأ�سغل نف�ســـي باحلياة ال�سابقة 
لأننـــي ل�ســـت يف �سيـــاق اأن اأقلـــل مـــن �ساأن 
ديانتي املا�سية، فاأنا �سعيد اأن اهلل عز وجل 
اختـــار يل هذا الطريق ولذلـــك ينبغي عليَّ 
اأن اأركـــز يف تعلم الإ�ســـالم، فالفرتة املا�سية 

انتهت والآن اأنظر اإلى الإ�سالم.

اإنني مل اأجد الإ�سالم، ولكنه هو من وجدين، 
فاأنـــا مل اأجد اهلل، بـــل اهلل عز وجل هو من 
وجـــدين، واأو�سلني اإليه، فاأنا مدرك اأن اهلل 
موجـــود ويف اأي مكان، وهـــو يفهمني ومهما 
حتدثت عن اإجابات عن بع�ص الأ�سئلة، فهي 
لن تقنع الآخريـــن بال�سرورة، ولكن اهلل عز 
وجل يفهمني وهـــو املطلع على ما يف قلبي، 
واأ�ستطيع القول اإنه كانت هناك رغبة ملّحة 
عندي منذ وقت طويل واحلمد فقد حققها 

اهلل يل.

وبعـــد اإعـــالين لل�سهـــادة زادت رغبتـــي يف 
معرفـــة اهلل عـــز وجل، ومعرفـــة الكثري عن 
الإ�ســـالم، والعمل بجدية اأكـــرث لإر�ساء اهلل 

عز وجل.

من مقوالت االأمر �صينزا:

القـــراآن كتـــاب حيـــاة، وهـــو اآخـــر الكتـــب 
ال�سماويـــة، وهو كتاب عظيم، ولو تعلمنا من 
النبـــي حممد ] القليل وطبقناه يف حياتنا 

لختلف العامل واأ�سبح اأكرث �سعادة.

اأدعو غري امل�سلمني اإلى التعرف على الإ�سالم 
لأنه �سبيل ال�سعادة وال�سالم ور�ساء النف�ص، 

ور�ساء اهلل �سبحانه وتعالى.

اأدعـــو امل�سلمـــني كل يوم وكل �ساعـــة اإلى اأن 
ي�ستغلوا حياتهم يف الأعمال ال�ساحلة وعدم 
الكتفـــاء بالأقوال فقط وذلـــك لإر�ساء اهلل 

ب�سكل كبري.

العيد.. واقٌع متجدد
جر اخلالدي  

بعد اأن منَّ اهلل على امل�سلمني ب�سوم �سهر رم�سان 
املبارك وما فيه من عبادة روحانية، وتالوة القراآن 
و�ســـالة الرتاويـــح، ثم �ســـالة القيـــام وخا�سة يف 
الع�ســـر الأواخـــر من رم�ســـان ياأتي عيـــد الفطر. 
وقـــد �سمي با�سم عيـــد الفطر، ويعترب يـــوم العيد 
يـــوم فـــرح و�سرور، وبالطبـــع يَحُرم �ســـوم اأول يوم 
مـــن اأيام الفطر لأنـــه يوم عيد. قـــال تعالى: {ُقْل 
ِبَف�ْســـِل اهلّلِ َوِبَرْحَمِتـــِه َفِبَذِلـــَك َفلَْيْفَرُحواْ ُهَو َخرْيٌ 
ـــا يَْجَمُعوَن}، وميتاز عيـــد الفطر باأنه اآخر يوم  َّ ممِّ
ميكـــن قبله دفع زكاة الفطر الواجبة، و�سالة العيد 

�سنة موؤكدة.

متتاز اأعياد امل�سلمـــني باأنها قربة وطاعة، وتعظيم 
هلل وهنـــا يـــربز دور جلنـــة التعريـــف بالإ�سالم يف 
دعـــوة غري امل�سلمني للتعرف علـــى تعاليم الإ�سالم 
مـــن خالل مظاهـــر العيد، كما يتجلـــى هذا الدور 
مـــن خالل احلر�ـــص على ح�ســـور املهتدين اجلدد 
ل�ســـالة العيـــد يف جماعـــة ا�ست�سعـــاراً للمعـــاين 
ال�سامية واملباركة ومعاي�سة لأحداث العيد، فالعيد 
يف الإ�سالم لي�ص ذكريات م�ست فقط، بل هو واقع 
متجـــدد على مـــدى احلياة. وهـــذا يحبب املهتدين 

اجلدد يف دينهم ويثبتهم عليه.

لقد بذلت جلنة التعريف بالإ�سالم على مدار �سهر 
رم�ســـان جهوداً كبرية يف دعـــوة غري امل�سلمني من 
خـــالل احلمالت الدعويـــة التي تعـــددت وتنوعت 
فاأثمـــرت 1062 مهتدًيـــا ومهتديـــة، وهـــذا يعـــود 
لعظمة هذا الدين و�سماحته ثم للعمل الدوؤوب لكل 

العاملني من م�سوؤولني ودعاة.

اإن العيـــد هـــذا العـــام عيـــدان، عيد الفطـــر وكلنا 
كم�سلمـــني �سعدنـــا بـــه، ومتنينا مـــن اهلل اأن يتقبل 
ال�سيـــام والقيـــام والركـــوع وال�سجـــود كثمـــرة من 
ثمرات �سهـــر رم�سان املبـــارك، والعيد الآخر فهو 
خا�ـــص بهذه اللجنـــة املباركة ملا حققتـــه من اإجناز 
غري م�سبوق باإ�سهـــار اإ�سالم هذا العدد الكبري من 
غـــري امل�سلمني، فبـــارك اهلل لهذه اللجنـــة املباركة 
التـــي اأ�سبحت معلمـــاً للقا�سي والـــداين م�سهوداً 
لـــه بالكفـــاءة يف خدمـــة الإ�ســـالم ون�ســـر تعاليمه 

ال�سمحة.

51 العدد )104( ــ اأكتوبر 2011 ــ ذوالقعدة 1432

�صعــرت بعظمــــة االإ�صـــــــــالم 

عندما عبـــــــدت اإلًها واحًدا 

وو�صوح الهدف يف احلياة 

من اأهم �صمات هذا الدين

ِلب امل�صيح اأو ال؟«  »هل �صُ

�صوؤال حرنى كثًرا 

وق�صية دفعني غمو�صها 

اإىل اللجوء لو�صوح 

االإ�صالم
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د. وليد خالد الربيع

العدد )104( ــ اأكتوبر 2011 ــ ذوالقعدة 521432

ورد يف القراآن الكرمي لفظ »املكر« 
يف موا�سع كثرية، تارة م�سافا اإلى 
اهلل عز وجـــل واأخرى م�سافا اإلى 
العبـــاد، واأحيانـــا يكـــون يف �سياق 
الـــذم واأخـــرى يف مقـــام العقوبة، 
وهذا املقال حماولة لبيان حقيقة 
»املكـــر« يف القـــراآن الكـــرمي مـــن 
خـــالل ا�ستقراء الآيـــات التي ورد 
فيها لفظ »املكر« وفهمها يف �سوء 
كالم املف�سريـــن واملحققـــني مـــن 
�سلـــف الأمة رحمهـــم اهلل تعالى، 
ومن اأعظم الأ�سبـــاب املعينة على 
ح�ســـن الفهم عن اهلل ور�سوله ] 
مراعـــاة ال�سيـــاق وجمـــع النظائر 
للمعنـــى  �ساملـــة  نظـــرة  لتكويـــن 
املطلـــوب، قال �سيـــخ الإ�سالم ابن 
تيميـــة: “ولهذا ينبغـــي اأن يق�سد، 
اإذا ذكر لفظ من القراآن واحلديث، 
اأن يذكـــر نظائر ذلك اللفظ؛ ماذا 
عنـــى بهـــا اهلل ور�سولـــه؟ فيعرف 
بذلك لغة القراآن واحلديث و�سنة 
اهلل ور�سولـــه التـــي يخاطـــب بها 
عباده”اأهـ وميكن عر�ص املو�سوع 

من خالل املحاور التالية: 

تعريف املكر

كلمـــة »املكر« يف لغـــة العرب تدور 
كمـــا  واخلـــداع  الحتيـــال  حـــول 
قـــال ابـــن فار�ص، وذهـــب بع�سهم 
اإلـــى اأن املكـــر �ســـرف الغري عما 
يق�سده بحيلة كما قال الراغب يف 
املفـــردات، وقال الطـــربي: “واأما 
املكـــر فاإنـــه اخلديعـــة والحتيال 
للممكور بـــه بالغدر ليورطه املاكر 

به مكروها من الأمر” اأهـ.

اأمـــا يف ال�سطـــالح فكثـــري مـــن 
العلماء فرقوا بـــني املكر امل�ساف 
اإلـــى اهلل عـــز وجل واملكـــر الواقع 
من اخللـــق، كما قـــال اجلرجاين 
يف التعريفـــات: “املكـــر من جانب 
احلـــق تعالى: هو اإرداف النعم مع 
املخالفـــة، واإبقاء احلـــال مع �سوء 
الأدب، ومـــن جانب العبد: اإي�سال 
املكـــروه اإلى الإن�ســـان من حيث ل 

ي�سعر” اأهـ.

وقال الراغـــب مبينا اأق�سام املكر: 
“وذلـــك �سربـــان: مكـــر حممـــود 
وذلـــك اأن يتحـــرى بذلـــك فعـــال 
جميـــال وعلـــى ذلك قـــال اهلل عز 
وجـــــــــــل: (َواهلّلُ َخـــرْيُ امْلَاِكِريَن)، 
ومذمـــوم وهـــو اأن يتحرى به فعال 
قبيحـــا، قـــال تعالـــى: (َوَل يَِحيُق 
يُِّئ اإِلَّ ِباأَْهِلِه)، (َواإِْذ مَيُْكُر  امْلَْكُر ال�سَّ
ِبَك الَِّذيَن َكَفُرواْ)، وقال يف الأمـرين: 

(َوَمَكُروا َمْكًرا َوَمَكْرنَا َمْكًرا)” 

املكر املحمود يحقق 

هـــــدف جميل 

واملذموم يتحرى قبيح 

االأعمال

مفاهيم دعوية

كيفية النجاة من اخل�صران

ا�ستكمـــال حلديثنا يف احللقات 
ال�سابقة عـــن تعريف اخل�سران 
واأ�سبابـــه واآثـــاره، نتطـــرق هنا 
لأمر �سديد الأهمية وهو كيفية 

النجاة منه. 

اإن �سبيل النجـــاة من اخل�سران 
هـــو القيام مبـــا ذكـــره اهلل عز 
وجل يف �سورة الع�سر، كما قال 
ابن �سعدي: »عمم اهلل اخل�سار 
لكل اإن�سان اإل من ات�سف باأربع 
�سفـــات: الإميان مبـــا اأمر اهلل 
بالإميـــان به، ول يكـــون الإميان 
دون العلـــم، فهـــو فـــرع عنـــه ل 
يتـــم اإل بـــه، والعمـــل ال�سالـــح 
وهـــذا �سامل لأفعال اخلري كلها 
املتعلقـــة  والباطنـــة،  الظاهـــرة 
عبـــاده،  وحقـــوق  اهلل  بحقـــوق 
الواجبـــة وامل�ستحبة، والتوا�سي 
باحلق الذي هو الإميان والعمل 
ال�سالـــح، اأي يو�ســـي بع�سهـــم 
بع�ًسا بذلك، والتوا�سي بال�سرب 
على طاعـــة اهلل وعـــن مع�سية 

اهلل وعلى اأقدار اهلل املوؤملة.

فبالأمرين الأولـــني يكمل العبد 
الأخرييـــن  وبالأمريـــن  نف�ســـه، 
يكمـــل غـــريه، وبتكميـــل الأمور 
الأربعة يكون العبد قد �سلم من 

اخل�سار وفاز بالربح العظيم«.

تنويه

هذا اجلزء ا�صتكمال الآخر 

مقال للدكتور وليد الربيع 

يف مو�صوع اخل�صران
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يتحتم على امل�صلم، ال�صيما الداعية، يف ظل الثقافات 

الب�صر على  التي يعتنقها  املتباينة  والعقائد  املتعددة 

وجه املعمورة، اأن يلم مبا ميكن اأن يكون عوًنا له على 

الولوج اإىل دعوة اأ�صحاب هذه امللل والعقائد.. 

من اأجل ذلك تقدم الب�صرى اإىل قرائها هذا الباب:

اإعداد: التحرير

الن�صرانية

هي الر�سالة التي اأُنزلت على عي�سى بن مرمي عليه ال�سالة وال�سالم، 
لة لر�سالة مو�سى عليه ال�سالة وال�سالم، ومتممة ملا جاء يف التوراة  مكمِّ
والف�سيلة  التوحيد  اإلى  داعية  اإ�سرائيل،  بني  اإلى  تعاليم، موجهة  من 
ما  و�سرعان  �سديدين،  وا�سطهاداً  مقاومة  جابهت  ولكنها  والت�سامح، 
فقدت اأ�سولها، مما �ساعد على امتداد يد التحريف اإليها، فابتعدت 

كثرياً عن اأ�سولها الأولى لمتزاجها مبعتقدات وفل�سفات وثنية.

االأقانيم

يوؤمـــن الن�ســـارى مبـــا ي�سمونهـــا الأقانيـــم 
الثالثة، وهـــي: الأب، البن، الروح القد�ص، 
يف اإطار ما يطلقون عليه يف زعمهم وحدانية 
يف تثليـــث وتثليث يف وحدانيـــة. وذلك زعٌم 
باطـــل �سُعب عليهم فهمـــه، ولذلك اختلفوا 
فيـــه اختالفاً متباينـــاً، وكفرت كل فرقة من 
فرقهم الأخرى ب�سببه، وقد حكم اهلل تعالى 
بكفرهـــم جميعاً اإن مل ينتهـــوا عما يقولون، 
قـــال تعالى: {لقد كفـــر الذين قالوا اإن اهلل 
ثالـــث ثالثـــة، وما من اإلـــه اإل اإله واحد واإن 
مل ينتهوا عمـــا يقولون ليم�سن الذين كفروا 

(املائدة: 72). منهم عذاب األيم}.  

الداروينيـة

ن�سر  الذي  داروين  �سارلز  الإجنليزي  الباحث  اإلى  الداروينية  الفكرية  احلركة  تنت�سب 
والرتقاء مما  الن�سوء  نظريته يف  فيه  الذي طرح  1859م  �سنة  الأنواع”  “اأ�سل  كتابه 
زعزع القيم الدينية، وترك اآثاراً �سلبية على الفكر العاملي. وتقوم النظرية على اأ�سلني 
كل منهما م�ستقل عن الآخر، الأول مفاده اأن املخلوقات احلية وجدت يف مراحل تاريخية 
الأ�سل  اأما  عليه.  الربهنة  املمكن  من  الأ�سل  وهذا  واحدة؛  دفعة  توجد  ومل  متدرجة 
الثاين فيتلخ�ص يف اأن هذه املخلوقات مت�سل�سلة وراثيًّا ينتج بع�سها عن بع�ص بطريقة 
التعاقب خالل عملية التطور البطيئة الطويلة. وهذا الأ�سل مل يتمكنوا من الربهنة عليه 

حتى الآن لوجود حلقة اأو حلقات مفقودة يف �سل�سلة التطور الذي يزعمونه.

اآثار الداروينيـة: اأدى هذا الفكر الغريب اإلى انت�سار الإحلاد يف العامل واختفاء مدلول 
كلمات “اآدم، حواء، اجلنة، ال�سجرة، اخلطيئة” و�سيطرة الأفكار املادية وعبادة الطبيعة 
وعدم جدوى البحث يف الغاية والهدف من وجود الإن�سان واخلواء الروحي، حتى اأ�سبح 

القرد –جدهم املزعوم– اأ�سعد حالً من كثري منهم.

احلداثــة

مذهـــب فكـــري اأدبـــي علمـــاين، بنـــي على 
اأفكار وعقائد غربية خال�سة مثل املارك�سية 
والوجوديـــة والفرويديـــة والداروينية، واأفاد 
من املذاهب الفل�سفية والأدبية التي �سبقته 

مثل ال�سريالية والرمزية، وغريها.

وتهـــدف اإلى اإلغاء م�سادر الدين، وما �سدر 
عنها من عقيدة و�سريعة وحتطيم كل القيم 
الدينية والأخالقيـــة والإن�سانية بحجة اأنها 
قدميـــة وموروثة لتبني احلياة على الإباحية 
والفو�سى والغمو�ص، وعدم املنطق، والغرائز 
احليوانية، وذلك با�سم احلرية، والنفاذ اإلى 

اأعماق احلياة.

الليونز

جمموعة نواٍد ذات طابع خريي اجتماعي يف الظاهر، لكنها ل تعدو اأن تكون واحدة من 
املنظمات العاملية التابعة للما�سونية التي تديرها اأ�سابع يهودية بغية اإف�ساد العامل واإحكام 
بالإجنليزية  الكلمة  وحروف  واجلراأة  القوة  رمز  الأ�سود)  (اأي  والليونز  عليه.  ال�سيطرة 

“Lions” كل منها يرمز ملعنى عندهم.

والثقافية،  العلمية  وامل�ساواة، اخلدمات  واحلرية  الإخاء  اإلى  الدعوة  بالعمل يف  تتظاهر 
وت�سجيع تبادل الزيارات والرحالت واللقاءات، ون�سر معاين اخلري والتعاون بني ال�سعوب، 

وتنمية روح ال�سداقة بني الأفراد بعيًدا عن الروابط العقدية...

خطورة هذه النوادي تتمثل يف اأهدافها اخلفية، وال�سرية يف جمع املعلومات، والتحكم يف 
ال�سوق املحلية، وجمع املعلومات املتعلقة بال�سوؤون ال�سيا�سية والدينية للبلد الذي يعملون 
فوق اأر�سه. وهوؤلء يرددون دائماً �سعار “الدين  هلل والوطن للجميع”، والإ�سالم لديهم 
حيث  من  هذا  ب�سرية.  اأم  كانت  �سماوية  الأخرى  الديانات  مع  امل�ساواة  قدم  على  يقف 

الظاهر، اأما احلقيقة فاإنهم يكيدون له اأكرث مما يكيدون ل�سواه.

الداروينيـة

أن تكون واحدة من 
إحكام 
بالإجنليزية  الكلمة  وحروف  أة 

والثقافية،  العلمية  وامل�ساواة، اخلدمات  واحلرية  الإخاء  إلى 
عوب، 

أهدافها اخلفية، وال�سرية يف جمع املعلومات، والتحكم يف 
ؤون ال�سيا�سية والدينية للبلد الذي يعملون 
، والإ�سالم لديهم 
حيث  من  هذا  رية. 

الليونز

جمموعة نواد

ري  ب فك مذه الداروينية  الفكرية  احلركة  تنت�سب 

الن�صرانية

هي الر�سالة التي 
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يف هذا الباب �سوف نُقدم جملة من الفتاوى ال�سادرة 
عن كبار ُعلماء الأمة واملجامع الفقهية، والتي تهم كل 
م�سلم، وزخرت بها املو�سوعات وُكتب الفقه والدرا�سات 
مب�ستجدات  تتعلق  والتي  املجال،  هذا  يف  املتخ�س�سة 

احلياة واملعامالت.

وجوب الحج على الفور
ال�صوؤال: هل يجوز لل�صخ�س القادر على احلج اأن 

يوؤخر احلج عدة �صنوات؟ 

اجلواب: احلمد هلل، مـــن ا�ستطاع احلج وتوافرت فيه 
�ص���روط وجوبه، وجب عليه احلج على الفور، ول يجوز 

له تاأخريه. 

قـــال ابن قدامة (رحمـــه اهلل) يف “املغني”: “من وجب 
عليـــه احلج، واأمكنه فعله، وجـــب عليه على الفور، ومل 
يجز له تاأخريه. وبهذا قال اأبو حنيفة ومالك، لقول اهلل 
ِ َعلَى النَّا�ِص ِحجُّ الَْبيِْت َمِن ا�ْستََطاَع اإِلَيِْه  تعالـــى : {َوهلِلَّ
َ َغِنيٌّ َعِن الَْعامَلِنَي} اآل عمران:  �َسِبياًل َوَمْن َكَفَر َفاإِنَّ اهللَّ
97. والأمـــر على الفـــور، وروي عن النبي ] اأنه قال: 

ْل«. رواه الإمام اأحمد واأبو داود  جَّ َفلَْيتََعجَّ »َمـــْن اأََراَد احْلَ
وابـــن ماجـــه. ويف رواية اأحمـــد وابن ماجـــه: »َفاإِنَُّه َقْد 
اَجُة«  الَُّة، َوتَْعِر�ـــصُ احْلَ ـــلُّ ال�سَّ ، َوتَ�سِ مَيَْر�ـــصُ امْلَِري�ـــصُ
ح�ّسنه الألباين يف �سحيح ابن ماجه” انتهى بت�سرف. 

ومعنـــى “الأمر على الفـــور” اأنه يجب على املكلف فعل 
املاأمور به مبجرد التمكن من فعله، ول يجوز له تاأخريه 

من غري عذر. 

و�سئل ال�سيخ ابن عثيمني رحمه اهلل تعالى: هل وجوب 
احلـــج على الفور اأم على الرتاخي؟ فاأجاب: “ال�سحيح 
اأنـــه واجـــب على الفور، واأنـــه ل يجـــوز لالإن�سان الذي 
ا�ستطـــاع اأن يحـــج بيت اهلل احلـــرام اأن يوؤخره، وهكذا 
جميع الواجبات ال�سرعية، اإذا مل تُقيد بزمن اأو �سبب، 
فاإنهـــا واجبة على الفور” انتهى. “فتاوى ابن عثيمني” 

.(13/21)

عرض أفالم تبين صفة الحج
ال�صوؤال: ما حكم عر�س اأفالم تعليمية عن منا�صك احلج، 

تعر�س يف م�صجد املركز االإ�صالمي للراغبني يف احلج؟

اجلواب: احلمد هلل، هذا العمل منه فائدة �سرعية وا�سحة، وهناك 
حاجة لتعليمهم بال�سور فقد ل يكفيهم الو�سف، و�سور الأفالم غري 
ثابتة فال ينطبق عليها ن�سو�ص حترمي اتخاذ ال�سور. واهلل اأعلم. 

“ال�سيخ عبد اهلل بن جربين”

حكم إعادة الحج بعد عودة مرتد إلى اإلسالم
ال�صوؤال: ما احلكم فيمن ارتد عن االإ�صالم ثم عاد اإليه، هل 

يعيد ما فاته من اأعمال من اأركان االإ�صالم، 

كاحلج وال�صوم وال�صالة، اأم تكفي توبته وعودته اإىل االإ�صالم، 

ويبداأ من جديد؟

اجلواب: احلمد هلل، “ال�سحيح من اأقوال العلماء، اأن املرتد اإذا تاب 
اإلى اهلل ودخل يف الإ�سالم، مرة اأخرى، تائباً منيباً اإلى اهلل �سبحانه 
وتعالى، اأنه ل يُعيد الأعمال التي اأداها قبل الردة، لأن اهلل �سبحانه 
عليها،  الإن�صان  ميوت  اأن  بالردة  الأعمال  ا�صرتط حلبوط  وتعالى 
َفاأُْولَِئَك  َكاِفٌر  َوُهَو  َفَيُمْت  ِديِنِه  َعْن  ِمنُْكْم  يَْرتَِدْد  تعالى: {َوَمْن  قال 
نَْيا َواْلآِخَرِة َواأُْولَِئَك اأَ�ْسَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها  َحِبَطْت اأَْعَمالُُهْم يِف الدُّ
الردة  على  الإن�صان  ا�صتمرار  الأعمال  حلبوط  ف�صرط  َخاِلُدوَن}، 
اإلى اأن ميوت. فدلت الآية مبفهومها على اأنه لو تاب قبل الوفاة فاإن 
اأعماله التي اأداها قبل الردة تكون �سحيحة، وجمزئة اإن �ساء اهلل” 

انتهى. “جمموع فتاوى ال�سيخ �سالح الفوزان”

تعريــف االستطاعــة في الحج
ال�صوؤال: ما املق�صود باال�صتطاعة يف احلج؟

اجلـــواب: احلمد هلل، ال�ستطاعـــة بالن�سبة للحـــج اأن يكون �سحيح 
البدن، واأن ميلك من املوا�سالت ما ي�سل به اإلى بيت اهلل احلرام من 
طائـــرة اأو �سيـــارة اأو دابة اأو اأجرة ذلك بح�سب حاله، واأن ميلك زاداً 
يكفيـــه ذهاباً واإياباً، على اأن يكون ذلـــك زائداً عن نفقات من تلزمه 
نفقته حتى يرجع من حجه واأن يكون مع املراأة زوج اأو حمرم لها يف 

�سفرها للحج اأو العمرة. “فتاوى اللجنة الدائمة”
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حما�صرة حتريف الكتاب املقد�س 

الختالف خمطوطاته وتدخل 

ن�صاخه

املحا�صر: ال�صيخ منقذ بن حممود ال�صقار

املو�صوع: ردود �صوتية على �صبهات الن�صارى 

حول االإ�صالم

http://goo.gl/VUUs6 :الرابط

»مك�صلم«.. 

اأول �صبكة اجتماعية للم�صلمني على االإنرتنت

حتـــول موقع مك�سلـــم الإلكرتوين muxlim.com من موقـــع �سغري خ�ّس�ص 

لت�سهيـــل التعارف بني امل�سلمني يف فنلنـــدا اإلى موقع يحظى ب�سعبية متنامية 

لـــدى امل�سلمني يف �سّتى اأنحاء العامل، كما اأ�سبح يدر على موؤ�س�سه اأرباحا ل 
باأ�ص بها.

ويعـــّد موقـــع مك�سلم من بني املواقع الإ�سالمية القليلـــة على �سبكة النرتنت 

التـــي ت�سهد اإقبـــال متزايدا خا�ّسة من فئة ال�سبـــاب لي�ص يف اأوروبا وح�سب 

واإمّنـــا اأي�سا يف الوليات املتحدة وكندا واأ�سرتاليا وكذلك يف البلدان العربية 

والآ�سيوية ذات الأغلبية امل�سلمة.

وكان حممد الفطاطري، وهو �ساب اإماراتي هاجر اإلى فنلندا ملتابعة درا�سته 

يف علم الت�سالت، قد اأ�ّس�ص املوقع عام 2004 باللّغة الإجنليزية.

ويقـــول الفطاطري اإن العدد الإجمايل لزّوار املوقع قد ارتفع اإلى 1,5 مليون 

�سهريا من مئة األف قبل 18 �سهرا.

موؤمتر اأمن االإنرتنت: ال يوجد نظام 

اآمن 100 % فهذه خرافات..  ولي�س هناك 

�صفرة ال ميكن اخرتاقها!

واحـــدة من اأكـــرب النكات يف موؤمتر “اأمن الإنرتنـــت” اأو “اأمن الف�ساء 

ال�ســـرباين” يف ل�ـــص فيجا�ص الأمريكية لهذا العـــام هي اأنه “ل يوجد 

�سيء ا�سمه اأمن الإنرتنت.. فال يوجد نظام اآمن 100 يف املائة، ولي�ص 

هناك �سفرة ل ميكن اخرتاقها”. 

ويف هـــذا ال�ساأن قال الكاتب واملتحـــدث الدائم يف جمال اأثر التقنيات 

اجلديـــدة علـــى املجتمع، ريت�سارد ثيمي: “يف الواقـــع اإن اأمن الإنرتنت 

اأمـــر مثري للغثيان.. فخرباء الأمن ي�سعرون بالقهر لأنهم ل ي�ستطيعون 

حتقيق الأمن”. 

ومـــع ذلك فاإن ال�سركات املتخ�س�سة يف جمال اأمن الإنرتنت ومكافحة 

الفريو�ســـات تعلـــن عـــن اأنهـــا ت�ستطيـــع حمايـــة ال�ســـركات والوكالت 

وامل�ستخدمني العاديني. 

يف الواقـــع، مل يتمكـــن اأي برنامـــج ملكافحة الفريو�ســـات من مكافحة 

كل الهجمـــات، وكل يـــوم تعلـــن �سركة اأو موؤ�س�ســـة حكومية جديدة عن 

تعر�سها لالخرتاق الأمني عرب الإنرتنت.

�صمم “في�صبوك” خا�س بك...

مواقع لت�صميم �صبكتك االجتماعية حتاكى االأكرث �صهرة 

اأ�سافت �سركة “GROU.PS”جمموعة من املزايا احلديثة 

قالب  اأبرزها  الجتماعية،  ال�سبكات  تطوير  من�سة  اإلى 

والذي  الإجتماعي  للتوا�سل  اخلا�ص  موقعك  لت�سميم 

يحاكي مزايا وت�سميم موقع “في�سبوك”.

وتقـــّدم GROU.PS من�ســـة لتطويـــر ال�سبـــكات الجتماعية 

متكـــن امل�ستخدمـــني من التعـــاون لإن�ساء “جتمعـــات ن�سطة” 

ح�سب التخ�س�ص اأو الهتمامات. 

وتوؤكـــد ال�سركـــة اأن هذا القالـــب قد �ساهم بالفعـــل يف زيادة 

التفاعـــل معها مبعدل 50 %. وجاءت فكـــرة حماكاة ت�سميم 

موقع “في�سبـــوك” بعد اأن جنحت جتربـــة اإحدى املجموعات 

اخلا�ســـة لدى ال�سركـــة، والتـــي ت�ستخدم قالبـــا �سبيها باأحد 

مواقع التوا�سل الجتماعي ال�سهرية يف اأفريقيا. اإذ ا�ستقطبت 

جمموعة تدعى”Lagbook“ قرابة 35 األف ع�سو خالل �ستة 
اأ�سهر فقط. 

ومـــن املنتظـــر اأن تظهـــر ت�ساميـــم اإ�سافيـــة مكّملـــة لقالـــب 

“في�سبـــوك”، بـــل �سيكـــون اأكـــرث �سبهـــا بـــه على حـــد تعبري 
ال�سركة. 

ومل تخف ال�سركة ا�ستعدادها ل�سحب القالب يف حال اعرتا�ص 

“في�سبـــوك” على ذلك، غـــري اأنها تعتقـــد اأن الت�سميم اأ�سبح 

ماألوفاً لدرجة اأنه ميكن اعتباره موقعاً عاماً.  

لمني على ا
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الدعوة اإىل اهلل �صـــــــرف مينحه �صبحانه اإىل 

من هـــــــم مقربون منه وحمببـــــــون اإليه.. الأن 

الدعوة ما هي اإال ا�صتعمال من اهلل عز وجل 

اختـــــــاره لعبد من عباده لينال من وراء ذلك 

�صرف حتمل امل�صئولية وامل�صقة مثل االأنبياء 

والر�صـــــــل، وذلك من خالل �صـــــــره على نهج 

ال�صاحلـــــــني والتابعني وما ينتـــــــج عن ذلك 

هو التمتع بحـــــــالوة التقرب منـــــــه �صبحانه 

وتعـــــــاىل.. لذلـــــــك اإذا اأردت اأن يحبـــــــك اهلل 

ويقربك منـــــــه فا�صاأله دائمـــــــا اأن ي�صتعملك 

ال اأن ي�صتبدلك، فقد قال تعاىل: {ُقْل َهـِذِه 

َنْا َوَمِن 
َ
ـــــــَرٍة اأ ِ َعَلى َب�صِ

ّ
ْدُعو اإِىَل اهلل

َ
ـــــــي اأ �َصِبيِل

َنْا ِمَن امْلُ�ْصِرِكنَي}. 
َ
ِ َوَما اأ

ّ
َبَعِني َو�ُصْبَحاَن اهلل اتَّ

اأواًل: تعريف الدعوة لغة وا�صطالحًا

• الدعـــوة لغة: هي الطلـــب والنداء واحلث 
على ق�سد ال�سيء. 

• الدعوة ا�سطالحاً: هي طلب الإميان باهلل 
وعبادته ووحدانيتـــه والعمل على عبادته 

وترك مع�سيته. 

فقـــد خلـــق اهلل �سبحانـــه وتعالـــى اخللـــق 
اأجمعني مـــن مالئكة وجان واإن�سان لعبادته، 
قـــال تعالى يف كتابـــه العزيز: {َوَمـــا َخلَْقُت 
لَّ ِلَيْعبُُدوِن َما اأُِريُد ِمنُْهْم ِمْن  نْ�َص اإِ ـــنَّ َواْلإِ اجْلِ
اُق  زَّ َ ُهَو الرَّ نَّ اهللَّ ِرْزٍق َوَما اأُِريُد اأَْن يُْطِعُموِن اإِ

ِة امْلَِتنُي}. ُذو الُْقوَّ

ثانيًا: دعوة املراأة اإىل اهلل 

الدعـــوة اإلـــى اهلل مل تكـــن  مقت�ســـرة على 
الرجـــال دون الن�ساء ولكن دخلت املراأة هذا 
امليـــدان الكبـــري، ميـــدان الدعـــوة اإلى اهلل، 

لتجاهـــد مـــع الرجل  لتنـــال هـــذا ال�سرف 
العظيـــم. وقد عملت املراأة يف جمال الدعوة 
منذ عهد الر�سول ]، فها هي اأمنا عائ�سة 
بنت اأبي بكر ال�سديق وزوجة ر�سولنا الكرمي 
] تروي عن الر�سول احلبيب الكثري الكثري 
مـــن الأحاديـــث ال�سحيحة، هـــذه الأحاديث 
التـــي تناقلتها الأجيال امل�سلمة يوما بعد يوم 

اإلى يومنا هذا.

 
ثالثًا: حكم عمل املراأة يف الدعوة

عندمـــا خلق اهلل �سبحانـــه وتعالى اآدم عليه 
ال�ســـالم خلق من �سلعه حواء لتكون عوناً له 
يف الأر�ص فاملراأة اأخت الرجل، وحياتها معه 
يف هذه الدنيا حيـــاة م�سرتكة، ليواجها معا 
كل الظـــروف ويتعاونـــا على مـــا ي�سلحهما، 
فاأ�سبحـــت املـــراأة تعمـــل مع الرجـــل يف كل 
املجـــالت طبيبة ومعلمة ومهند�سة واأي�ساً.. 

داعية.

لذلك كمـــا اأن الرجل مطالـــب بالدعوة اإلى 
اهلل تعالـــى على قدر معرفتـــه وقدرته، فاإن 
املـــراأة اأي�ســـاً مطالبة بالدعـــوة اإلى اهلل عز 
وجـــل على قدر معرفتهـــا وقدرتها، والدليل 
علـــى هذا قـــول النبي ] »بلغـــوا عني ولو 
اآيـــة«؛ فهذا احلديث ال�سريـــف لي�ص موجها 
للرجـــال فقـــط ولكنـــه ي�سمل الن�ســـاء اأي�سا 
لعدم وجود مـــا يدل على تخ�سي�ص الرجال 

دون الن�ساء يف تبليغ هذه الآية. 

رابعًا: �صوابط عمل املراأة كداعية 

         اإىل اهلل

نعـــم يحق للمـــراأة اأن ت�سارك الرجل يف هذا 
العمـــل النبيـــل وال�سريف وال�ســـاق يف نف�ص 
الوقـــت ولكن يوجـــد العديد مـــن ال�سوابط 

ال�سرعية يف خروجها كداعية ومنها: 

1) ا�ستئذان ويل الأمر قبل اخلروج   
(اأب، زوج، اأخ، عم، اأو غري ذلك) 

2) اللتـــزام باللبا�ـــص ال�سرعـــي واأل تن�سى 
املـــراأة الداعيـــة اأنهـــا �ستكـــون قدوة ملن 

تقوم بدعوتهن.

3) عدم وجود اختالط وخ�صوع يف القول. 

4) عـــدم اإهمال اأمور حياتهـــا الأخرى فاإذا 
كانـــت طالبة عليها الهتمـــام بدرا�ستها 
لأنهـــا �ستكـــون عونـــا لهـــا يف الدعـــوة، 
واإذا كانت اأمـــا فعليها الهتمام باأبنائها 

وزوجها وبيتها.

ون�ساأل اهلل العلي العظيم اأن ين�سر الإ�سالم 
وامل�سلمـــني واأن يرفـــع راية الإ�ســـالم عالية 
خفاقة، ويجعـــل دعوته م�ستمـــرة من�سورة، 
وندعـــوه اأن يجعلنـــا جميعاً من خـــدام دين 
اهلل، واأن يعظـــم اأجرنـــا ويتقبل منا اأعمالنا، 

واحلمد هلل رب العاملني.

ضوابط عمل المرأة الداعية
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املراأة الداعية

الدعاة ي�صرون على طريق 

االأنبياء والر�صل يف حتّمل 

امل�صئولية وامل�صقة

الدعوة لي�صت حم�صورة 

على الرجال دون الن�صاء
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ح�صاد الكتب

دور ترجمة معاين القراآن الكرمي يف دعوة الكتـاب:

غر امل�صلمني اإىل االإ�صالم

د. عبد اهلل بن اإبراهيم اللحيداناملوؤلف:

44 �صفحة من القطع ال�صغرعدد ال�صفحات:

جممع امللك فهد لطباعة امل�صحف ال�صريفالنا�صــــر: 

التحرير عــــر�س: 

دور ترجمة معاني القرآن 
يف الدعوة اإىل االإ�صالم

دياناتهم ومذاهبهم، بحاجة  امل�صلمني على خمتلف  اإن غر 

اإىل اأن ي�صمعوا كالم اهلل تعاىل، ويفقهوا معاين اآياته واأحكامه 

الكرمي  القراآن  تبليغ  اأهمية  تتج�صد  وهنا  وت�صريعاته، 

ومنهجه الرباين مبا ينطوي عليه من �صبل الهداية اإىل اأمم 

االأر�س كلها، و�صرورة بذل اجلهد يف ذلك. ولعل اإي�صال هذه 

الر�صالة من مقت�صى خرية هذه االأمة، فهي ماأمورة بتبليغ 

هذا الدين اإىل جميع النا�س حتى يوم القيامة، قال تعاىل: 

ُمُروَن ِبامْلَْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن 
ْ
ا�ِس َتاأ ْخِرَجْت ِللنَّ

ُ
ٍة اأ مَّ

ُ
{ُكنُتْم َخْرَ اأ

ٌة َيْدُعوَن  مَّ
ُ
نُكْم اأ }، وقال تعاىل: {َوْلَتُكن مِّ ِ

ّ
امْلُنَكِر َوُتوؤِْمُنوَن ِباهلل

ُهُم  ْوَلـِئَك 
ُ
َواأ امْلُنَكِر  َعِن  َوَيْنَهْوَن  ِبامْلَْعُروِف  ُمُروَن 

ْ
َوَياأ ْرِ 

اخْلَ اإِىَل 

امْلُْفِلُحوَن}.

اإلى  ب�سفة عامة يق�سد بالرتجمة التف�سري، ونقل الكالم من لغة 
اأخرى، والرتجمة مهما كانت دقيقة فلن تكون كالأ�سل متاماً، ولكن 
برتجمة  واملق�سود  اللغتني،  يف  املعاين  تقريب  ي�ستطيع  املرتجم 

القراآن هو ترجمة معانيه وتف�سريها ل ترجمة حروفه واألفاظه.

اأحد روافد الدعوة املهمة

النا�ص  اإلى  وتقريبه  اآياته  و�سرح  الكرمي  القراآن  معاين  بيان  اإن 
يقت�سي اإزالة كل ما يحول دون فهمه، وهذا اأ�سل عظيم يف الإ�سالم 
وقاعدة من قواعد ال�سرع، فما ل يتم الواجب اإل به فهو واجب، 
ولذا فاإن ترجمة معاين القراآن الكرمي من الروافد املهمة يف الدعوة 
اإلى اهلل، وتاأتي م�سروعية ذلك منذ ظهور الإ�سالم نف�سه، فالقراآن 

الكرمي اإمنا نزل ليعمل به، والعمل به ترجمة له وبيان ملعناه.

ولذلك فاإن من املمكن اأن يقال اإن ترجمة القراآن ق�سمان: ح�سية، 
األفاظه  ومعنوية، وكالهما مكمل لالآخر، فاحل�سية ترجمة معاين 
وقد  بها،  العمل  طريق  عن  معانيه  نقل  واملعنوية  لغته،  غري  اإلى 

دخلت يف الإ�سالم اأعداد كبرية ب�سبب ما راأوه من تعامل امل�سلمني 
بهدي القراآن وتعاليمه، وامل�سلمون يف �سرق اآ�سيا مثال وا�سح على 

ذلك.

حكم م�س غر امل�صلم لرتجمة معاين القراآن

قال �سماحة ال�سيخ ابن باز رحمه اهلل: »ل حرج اأن مي�ص غري امل�سلم 
ترجمة معاين القراآن الكرمي باللغة الإجنليزية اأو غريها من اللغات، 
لأن الرتجمة تف�سري ملعاين القراآن فاإذا م�سها غري امل�سلم ومن لي�ص 
على طهارة فال حرج يف ذلك، لأن الرتجمة لي�ص لها حكم القراآن، 
غري  مي�سها  اأن  حرج  ل  التف�سري  وكتب  التف�سري،  حكم  لها  واإمنا 
امل�سلم ومن لي�ص على طهارة«. بل اإن متكينهم من الإطالع عليها 

قربة من القرب اإذا نوى املرء بذلك دعوتهم اإلى الإ�سالم.

اأنها طريق  اأهمية من عدة جوانب، منها  الكرمي  القراآن  ولرتجمة 
ي�سعون  الذين  الإ�سالم  اأعداء  ومواجهة  بالإ�سالم،  التعريف  اإلى 
اإلى ترجمة كتب دياناتهم، وين�سرون دعواتهم املحرفة يف كل اأنحاء 
لهم من  كانت  امل�ست�سرقني  الإ�سالم من  اأعداء  فاإن  كذلك  العامل. 
النا�ص  �سرف  بق�سد  القراآن  ملعاين  واملحرفة  امل�سوهة  الرتجمات 
عن القراآن وهدايته، وهو ما ي�ستلزم ن�سر ترجمة �سحيحة ملعاين 

القراآن ال�سامية لإ�سالح ما اأف�سده هوؤلء احلاقدون.

لبنة يف طريق الدعوة

اإن ترجمة معاين القراآن الكرمي لبنة يف طريق الدعوة، واإذا كان غري 
لي�ص  فاإنه  اإ�سالمهم  املرتجمة يف طريق  بالكتب  يتاأثرون  امل�سلمني 
هناك كتاب اأعظم تاأثرياً ووقعاً من كتاب اهلل جل وعال، يقول علي 
�سلمان (فرن�سي اجلن�سية): العامل الرئي�سي يف اعتناقي لالإ�سالم 
نبي  بن  مالك  األفه  الذي  للكتاب  مدين  واإين  الكرمي،  القراآن  هو 

وا�سمه »الظاهرة القراآنية«.

اإلى  ال�سعي  اأهمية  على  التاأكيد  اإلى  ختامه  يف  الكتاب  ويخلُ�ص 
توحيد اجلهود وت�سافرها يف ترجمة معاين القراآن الكرمي ترجمة 
الكرمي  القراآن  معاين  من  معينة  اأجزاء  ترجمة  وكذلك  �سحيحة، 
يبذلها  التي  اجلهود  وم�ساعفة  املدعوين،  وثقافة  اأحوال  تنا�سب 
معاين  ترجمة  من  املدعوين  على  يختلط  قد  ما  لإي�ساح  الدعاة 

القراآن الكرمي واإزالة ال�سبه التي ين�سبها الأعداء اإليه.

أوه من تعامل امل�سلمني اأوه من تعامل امل�سلمني أوه من تعامل امل�سلمني  أوه من تعامل امل�سلمني أعداد كبرية ب�سبب ما ر أوه من تعامل امل�سلمني أعداد كبرية ب�سبب ما ر أعداد كبرية ب�سبب ما راأعداد كبرية ب�سبب ما ر دخلت يف الإ�سالم 
ح على  آ�سيا مثال وا�اآ�سيا مثال وا�آ�سيا مثال وا� آ�سيا مثال وا�رق  آ�سيا مثال وا�رق  آن وتعاليمه، وامل�سلمون يف �
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منكم واإليكم

االإ�صالم قدمي ِقَدم االأنبياء

طهارة الروح، 
سفاء النف�ص و

والقيم ونهج اخللق القومي و�
وية كلها واحدة يف جوهرها فهي دعوة اإلى التوحيد واإلى الف�سائل 

الديانات ال�سما

اإل اأن اإرادة اهلل تعالى، التي اقت�ست نزول اأكرث من دين واأكرث من نبي، اأن يكون لكل دين طابع متميز ميثل اأ�سدق متثيل لحتياج من نزل 

سادتهم، ورغم هذا التعدد واختالف امل�سميات اإل اأن 
زوله ليعالج الأو�ساب والعلل الجتماعية والأخالقية التي �

اليهم هذا الدين يف زمن ن

الدين عند اهلل الإ�سالم والأنبياء جميعا م�سلمون.  

ِ َربِّ الَْعامَلِنَي لَ �َسِريَك لَُه َوِبَذِلَك اأُِمْرُت َواأَنَاْ  اِتي هلِلّ َياَي َومَمَ خر اأنبيائه {ُقْل اإِنَّ �َسالَِتي َونُ�ُسِكي َوحَمْ
حانه وتعالى خماطبا اآ

يقول احلق �سب

ُل امْلُ�ْسِلِمنَي} فكيف يكون اأول امل�سلمني وقد جاء اآخرهم ]؟ ل يوجد ثمة تعار�ص بني ما �سبق وبني هذا القول الكرمي فكونه هنا اأول  اأَوَّ

 نهائيا �سامال 
ن اأولوية الظهور على م�سرح الأحداث اإمنا »اأكمل امل�سلمني« لأن الإ�سالم اإمنا جاء دينا

امل�سلمني ل تعني بعدا زمنيا ول تعرب ع

كامال ي�سلح مبا ينطوي عليه من قوانني ومنهج �سامل لكل هذه اخل�سو�سيات و�سالح لكل زمان ومكان وله اأي�سا �سمته اخلا�سة.

قراآنية التي ت�سري اإلى اأن الإ�سالم هو دين حممد ] واأنه �سار علما على ما جاء به من ربه، ولن يقبل من اأحد غريه قوله 
ومن الآيات ال

ا�ِسِريَن} وذلك هو الإ�سالم الدين القومي دين قدمي قدم الأنبياء  الَِم ِدينًا َفلَن يُْقَبَل ِمنُْه َوُهَو يِف الآِخَرِة ِمَن اخْلَ
تعالى: {َوَمن َيْبتَِغ َغرْيَ الإِ�ْس

فة النقية.
حه ال�سفا

طابعه املتميز ورو
واملر�سلني فهم جميعا م�سلمون.. وذلك هو 

حقيقة العبادة يف االإ�صالم

العبادة يف الإ�سالم من امل�سطلحات التي ظلمها يف الع�سور الأخرية جمهرة غفرية من امل�سلمني حيث ق�سرها هوؤلء على طائفة من 

ء، وتوبة، 
 وذكر، ودعا

راءة للقراآن،
عائر التعبدية من �سالة، و�سيام، و�سدقات وحج، وق

سة اأو ال�س
سم العبادات املخ�سو�

الأعمال تعرف با�

 اأداء دورهم 
عود امل�سلمني عن

املفهوم الظامل ال�سيق ق
فيها، وترتب على هذا 

ل للعبادة 
�ستغفار اأما باقي �سئون احلياة الدنيا، فال دخ

وا

ت، فهو ي�سلى ويحر�ص 
ني املتناق�سا

سلوكه اليومي ب
ك امل�سلم، حيث نراه يجمع يف �

وواجبهم يف الأر�ص، بل وقوع خلل وا�سح بنّي يف �سلو

على اأن تقع هذه ال�سالة يف اأول الوقت، وي�سوم ويحر�ص اأن يكون هذا ال�سوم من اأول يوم يف رم�سان، ويحج، ويعتمر مرات ومرات 

و العبادة عالقة 
والعياذ باهلل، ويغ�ص واإذا ما روجع يف ذلك يقول الدين اأ

ربا وي�سرب اخلمر، ويزين 
ذا كله ياأكل ال

ويتلو كتاب اهلل ومع ه

ذا الفهم غري �سحيح اأحببنا اأن نف�سح عن 
يا. وملا كان ه

بادة ب�سئون احلياة الدن
�سخ�سية بني العبد وربه ول �سلة لهذا الدين اأو لهذه الع

ة العبادة يف الإ�صالم لن�صع بذلك النقاط على احلروف .
حقيق

كنا  �سرفتنا يد 
“كم  القائل  الأعداء من كل جانب، حتى قال  وتاأخرنا وركبنا  اليوم  ني 

امل�سلم املفهوم من حياتنا نحن  ا 
لقد غاب هذ

زة �سادة كما كان اأ�سالفنا من قبل �سريطة اأن 
رفها.. وبات ميلكنا �سعب ملكناه” وميكن اأن نتحرر من هذا الذل والهوان واأن نعود اأع

ن�س

ملفهوم تتلخ�ص يف العي�ص الطويل مع 
قا. و�سبيل اإحياء هذا ا

 و�سلوكا، عمال وتطبي
ما وفقها حال

ث نعي�سه عل
وم بيننا بحي

نحيي هذا املفه

 ثم التنفيذ والتطبيق، والنظر 
ة ر�سولنا حممد ] بعقل را�سد وقلب نقي وهمة جمموعة وعزم اأكيد على الفقه

و�سنة و�سري
القراآن الكرمي 

الدائم يف تاريخنا الإ�صالمي من ع�صر ال�صحابة اإلى ع�صرنا احلا�صر ع�صر ال�صعف والتاأخر والنحطاط، والرتكيز يف هذا اجلانب 

مليئة بالنماذج 
ري، فاإنها 

على كتب الإن�سان مثل كتاب “الأن�ساب للحافظ ال�سمعاين” ت 562، اأو “اللباب يف تهذيب الأن�ساب” لبن الأث

ذا قواريري وهذا قفال وهذا ق�ساب وهذا ذقاق وهذا 
ع العلم الك�سب عن طريق الحرتاف فهذا زجاجي وه

حلية الناطقة يجمعون م
ا

ذا بزاز وهذا �سا�ص، وهذا خريري، وهذا �سروجي وهكذا .
جلودي، وه

د النوبي
اأ�صع

ماجد الهاجري
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باالأم�س  تركتنا  اهلل،  يرحمك  بوجمبل،  الثاين  والدي 

احلزن  وذلك  وجل  عز  اهلل  بق�صاء  الت�صليم  بني  ونحن 

�صديد الوطاأة يف نفو�صنا ملكانتك الرفيعة واأثرك البالغ 

يف حياتنا، فقد كنت: 

للعمل معك يف  ا�ستقطبتهم  الذين  لل�سباب  اأًبا معلًما  ٭ 
يف  كانوا  ومعظمهم  ال�سبعينيات  نهاية  يف  التمويل  بيت 
اأعمار اأبنائك، كانوا ي�ستمعون اإلى اأب ودود وقائد حكيم، 
مل  املحاولة،  تكرار  على  ويحثهم  اأخطائهم،  عن  يتغافل 
واإذا  عمله  عن  ت�ساأله  كنت  يخطئ،  من  على  تعتب  تكن 
عجز عن اجلواب اأخربته بلطف، وعندما يبدر منا �سيء 
من ت�سرُّع ال�سباب كنت تتلطف باملت�سرع حتى يتنبه، لهذا 
انتقل للعمل معك من ترك وظائف برواتب اأعلى وال�سبب 
اأب  مبعية  عظيمة،  ر�سالة  »اأداء  العمل  جعلت  اأنك  هو 

حنون«. 

٭ وثقَت بال�سباب ورف�ست ا�ستقطاب الأجانب، مل تلتفت 
الى ا�ستغراب الذين ا�ستغربوا، بل ومل تهتز اأمام م�سوؤولية 
قبلت  املوؤ�س�سة،  على  انهالت  التي  ال�سخمة  الأموال 
التحدي ب�سبب ثقتك باهلل عز وجل، ثم بهوؤلء ال�سباب، 
الختبار  يف  وجنحت  الكبري،  حلمك  لتحقيق  فت�سابقوا 
ف بيت التمويل بـ »اجلامعة.. يف عمل البنوك  حينما ُو�سِ
واحد  »كل   1984 عام  يف  لهم  تقول  كنت  الإ�سالمية«، 

فيكم يقدر يدير بنك«. 

٭ طورَت عالقة مبتكرة بني العلماء يف ال�سريعة الغراء 
والعاملني يف احلقل املايل، يلتقون حول امل�سائل اليومية 
التي تواجههم، تقراأ لهم املذكرات وت�سرح طبيعة املعاملة، 
وح�سبما يقول د. خالد املذكور: »كنا جنده قد �سبقنا الى 
وكتابة  بدرا�ستها  وقام  اللجنة  الى  الواردة  الكتب  قراءة 

مالحظاته، الأمر الذي �سهل مهمة الباحثني من العلماء 
لفهم ال�سوؤال وخلفياته التطبيقية ومن ثم تقدمي الإجابة 

املنا�سبة«. 

واأمانة ي�سهد  النا�ص بعفة �سديدة،  اأموال  ٭ تعاملَت مع 
تاأخذ، كنت مبثابة  بها جميع من عمل معك، تعطي ول 
الوقف املتحرك، ت�سارك حتى بعد تركك العمل يف جلان 
اأن�ساأتها بنوك اأخرى، وحتى اإبان عملك يف بيت التمويل، 
كانوا يقولون لك »العقود التي نطورها قد تاأخذها بنوك 
اأجنبية وت�ستعملها« فتجيب »هذا علم، ل يباع ول ي�سرتى، 
اأنهم  يهم  ول  باأ�ص،  فال  هو  كما  �سين�سرونه  كانوا  واإذا 
كل  يف  امل�سلمون  منه  ي�ستفيد  اأن  املهم  منه،  ي�ستفيدون 

مكان«. 

تغيب عن اجتماعاتهم  العلماء، ل  ٭ كنت حري�ًسا على 
التقدير  لإظهار  و�سيلة  كل  وتبذل  عاما،   33 مدى  على 
لهم، ما زادهم حر�سا على العمل معك بال�ساعات والأيام، 
واأذكر اأن احد تلك الجتماعات امتد من اأول النهار الى 
غروب ال�سم�ص، وما كان ذلك ليحدث لول ثقتهم بحر�سك 
فبذلوا هم من الوقت والبحث ما اأنتج هذا الرتاث العملي 
الذي ينظم حياة املاليني من امل�سلمني يف اأحد اأهم �سوؤون 

حياتهم اليومية، ب�سكل اآمن عمليا وموثوق �سرعيا. 

والدي احلبيب اأحمد: 

لقد رحلت تاركا خلفك علما ينتفع به الى يوم القيامة، 
فاأب�سر خريا كثريا، واهلل اأ�ساأل اأن يبدلك دارا خريا من 
عليه  اهلل  �سلى  نبيك حممد  رفقة  ويرزقك  الدنيا،  دار 
و�سلم، واأن ي�سقيك من نهر الكوثر، يف مقعد �سدق عند 

مليك مقتدر. 

65 العدد )104( ــ اأكتوبر 2011 ــ ذوالقعدة 1432

باخلر نلتقي

في�صل عبدالعزيز الزامل

رئي�ص جمل�ص 
اإدارة جلنة التعريف بالإ�سالم

رحـل »بو مجبل« 
بعد اأن حقق حلمه االأكر

104-Oct. 2011.indd   65 9/22/11   4:46:16 PM



7.000

0.750

15.000
(70x70 cm) á``Mƒ`````d

1.000
äÓ`̀ª`̀¡`̀e á``∏``°``S

1.000
§`̀ FÉ`̀ M á``̀YÉ``̀°``̀S

3.250
Qƒµjó∏d  á«æa  á©£b

0.800
IOÉ```````````̀ °```````````̀ Sh

á©£≤∏d

2.500
Qƒµjó∏d  á«æa  á©£b

2.000
Qƒµjó∏d  á«æa  á©£b

á``̀ dhÉ``̀ W ìÉ``̀Ñ``̀ °``̀ü``̀e

1.000
IQƒ``̀°``̀U QÉ```````̀WEG

1.000
  4  ø`̀e  ™ª°T

á©£b 100 …ôFGO ™ª°T

2.250
(245x95 cm) •ƒ«N IQÉà°S

35.000
ô``̀jô``̀ °``̀S É```̀ aƒ```̀ °```̀ U

104-Oct. 2011.indd   66 9/22/11   4:46:18 PM



7.000

0.750

15.000
(70x70 cm) á``Mƒ`````d

1.000
äÓ`̀ª`̀¡`̀e á``∏``°``S

1.000
§`̀ FÉ`̀ M á``̀YÉ``̀°``̀S

3.250
Qƒµjó∏d  á«æa  á©£b

0.800
IOÉ```````````̀ °```````````̀ Sh

á©£≤∏d

2.500
Qƒµjó∏d  á«æa  á©£b

2.000
Qƒµjó∏d  á«æa  á©£b

á``̀ dhÉ``̀ W ìÉ``̀Ñ``̀ °``̀ü``̀e

1.000
IQƒ``̀°``̀U QÉ```````̀WEG

1.000
  4  ø`̀e  ™ª°T

á©£b 100 …ôFGO ™ª°T

2.250
(245x95 cm) •ƒ«N IQÉà°S

35.000
ô``̀jô``̀ °``̀S É```̀ aƒ```̀ °```̀ U

104-Oct. 2011.indd   67 9/22/11   4:46:19 PM



104-Oct. 2011.indd   68 9/22/11   4:46:20 PM




