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الربيـــع
الخيري
رئي�س التح ــريـر
حممـد �إ�سماعيل الأن�صاري

�إن النف����س الب�شري���ة متي���ل بالفط���رة حلب
اخلري واملع���روف والإح�سان ،حيث ال يحده
زم���ان وال م���كان وال جن����س وال ل���ون من���ذ
بداي���ة الإن�ساني���ة �إىل يومنا ه���ذا ،والأديان
ريا يف تنمية هذا
واملعتقدات تلع���ب دو ًرا كب ً
اجلانب �أو �إهماله.
فالع���رب يف اجلاهلية متيزوا يف عمل الرب
واخلري رغم م���ا كان يف جمتمعهم من دنايا
وكبائ���ر ،فكان الرجل ي�أتيه ال�ضيف يف �شدة
الربد واجلوع ولي�س عنده من املال �إال ناقته
الت���ي هي حياته وحي���اة �أ�سرته فت�أخذه هزة
الكرم فيقوم �إليها ويذبحها ل�ضيفه.
كذل���ك �أ�س�ست قري�ش دار الندوة يف اجلانب
ال�شمايل من الكعبة امل�شرفة حلل م�شكالت
النا�س باحل�سن���ى ،وكانت لهم �سقاية احلاج
ورفادت���ه� ...إىل غ�ي�ر ذلك م���ن �أعمال الرب
واخلري� ،إىل �أن ج���اء الإ�سالم ونظم �أعمال
ال�ب�ر واخل�ي�ر وف���ق قواعد حم���ددة ت�ضمن
ا�ستمرارها ومنوها.
منهاجا
خ�ي�ر الربي���ة الر�س���ول [ �أر�س���ى
ً
�أ�سا�س ًّي���ا يف حي���اة امل�سل���م بقول���ه «ال ي�ؤمن
�أحدكم حتى يح���ب لأخيه ما يحب لنف�سه»،
فامل�سلم يقدم الآخرين على نف�سه من خالل
تو�س�س���ع دائ���رة النف���ع بال�صدق���ة ،وتعلي���م
النا�س ،وحتفي���ظ القر�آن ،و�أعم���ال الإغاثة
ب�شت���ى �صوره���ا ،حتى يتع���دى �أثرها الذات
�إىل �شريحة �أكرب من �شرائح املجتمع.
وق���د جعل اهلل تع���اىل الر�سل الك���رام �أئمة
يقت���دى به���م ،ويه���دون النا����س بالوح���ي،
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ويح ّثونهم على فعل اخلريات ،قال �سبحانه:
} َو َج َعلْنَاهُ��� ْم �أَ ِئ َّم ًة يَ ْه���دُو َن ِب�أَ ْمرِ نَ���ا َو َ�أ ْو َحيْنَا
�إِلَيْهِ ��� ْم فِ ْع َل الخْ َ �ْي�ررْ َ ِ
ال�ص�َلِاَ ِة َو�إِيتَاء
ات َو�إِ َقا َم َّ
ال َّز َكا ِة َو َكانُوا لَنَ���ا َعا ِبدِ ينَ{ ،فهم ي�سارعون

يف ني���ل خ�ي�رات الدارين بفعله���م للأعمال
ال�صاحلة مع رغبة �شديدة وحب جم للخري،
وطيب نف�س به ،وهم �سابقون بهذه اخلريات
و�إليها.
واملتتب���ع لواقع العمل اخلريي يف جمتمعاتنا
يرى �أنه ال يعك����س ال�صورة املثالية وامل�أمولة
له���ذا العم���ل ،بالرغ���م م���ن �آالف اللج���ان
واجلمعيات وامل�ب�رات املنت�شرة هنا وهناك،
فحج���م امل�سلم�ي�ن يف الع���امل ال يتما�ش���ى
�أب���دًا مع حج���م انفاقهم وبذله���م وعطائهم
وتطوعه���م يف �سبيل خدم���ة الآخرين ،الأمر
الذي يتطلب �ض���رورة تعزيز ثقافة اخلريية
بني النا����س ،وتنمية مفهوم العط���اء والعمل
بال مقابل.

ور�سال���ة الإ�س�ل�ام تدع���و النا����س اىل فع���ل
ا�ستَ ِب ُقوا ْ
اخلريات م�صدا ًقا لقوله تعاىلَ } :ف ْ
الخْ َ يرْ َ ِ
ات{� ..أي ب���ادروا باخلريات ،خا�صة
�أن اخلري جزء ال يتجز�أ من �شخ�صية امل�سلم،
ل���ذا ف�إننا مطالبون ب����أن يزيد حجم العطاء
عندن���ا� ،سواء باملال �أو باجله���د �أو بالوقت،
وذلك يف �سبي���ل خدمة الإن�سانية باخلريية،
و�أن جنع���ل الب�شري���ة تنع���م بالربيع اخلريي
الق���ادم من ب�ل�اد الإ�سالم ،لنكم���ل ر�سالتنا
بن�شر ن�سمات الرحمة يف العاملني.

التعريف بالإ�سالم

«التعريف
باإلسالم»
في ضيافة
الشيخ مالك
الصباح
�أ�ش���اد ال�شيخ املحام���ي مالك احلمود املالك
ال�صباح مبا تقوم به جلنة التعريف بالإ�سالم
م���ن عم���ل خ�ي�ري ودع���وي داخ���ل الكويت
وخارجه���ا ،مثم ًن���ا يف الوقت ذات���ه ما تقوم
ب���ه اللجن���ة من ن�ش���ر الإ�س�ل�ام ودعوة غري
امل�سلم�ي�ن �إىل الإ�سالم ،ع�ل�اوة على قيامها
بتق���دمي الدعم والرعاي���ة للم�سلمني اجلدد
م���ن اهلل عليهم بالهداي���ة ،م�ؤكدًا �أن
الذي���ن َّ
منهجا وفك��� ًرا دين ًّيا
اللجن���ة تتب���ع يف عملها
ً
اً
معت���دل يح�ض على ال�سماح���ة والرحمة يف
التعامل مع كل اجلالي���ات مبختلف دياناتها
وجن�سياتها.
جاء ذلك خالل ا�ست�ضافته -بح�ضور ال�شيخ
في�ص���ل احلم���ود املالك ال�صب���اح -وفدًا من
جلنة التعريف بالإ�سالم يف ديوانه ،برئا�سة
مدي���ر �إدارة الأفرع باللجن���ة املحامي منيف
العجمي ،وذلك تلبية لدعوة كرمية من ال�شيخ
املحامي مالك احلمود املالك ال�صباح حلفل
ع�شـاء )عقيقة( مولوده اجلديد «�صباح».
و�أو�ض���ح ال�شي���خ مالك �أن���ه ال ي�ألو جهدًا يف
�سبي���ل دعم جلن���ة التعري���ف بالإ�سالم وما
تق���وم به من عمل م�ش���رف خلدمة الإ�سالم
وامل�سلم�ي�ن م�ضي ًفا �أن عم���ل اللجنة مفخرة
للكويت وو�سام على �صدورنا جمي ًعا.

وتاب���ع :الإ�س�ل�ام دي���ن ال�س�ل�ام واالعتدال
والو�سطية ،فلو التزمنا جمي ًعا بتطبيق تعاليم
هذا الدين لعم العامل الأمن وال�سالم.
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منيف العجمي :ا�ست�ضافة احلمود
للجنـة متثـل دعم ًـا مـن
�أ�سرة �آل ال�صباح للعمل الدعوي

ميك���ن لها حتقيق �أهدافه���ا املرجوة ،م�ؤكدًا
دعم���ه امل�ستمر لكل ما تقوم ب���ه اللجنة من
عمل خلدمة الدين.
ب���دوره ثم���ن مدي���ر �إدارة الأف���رع باللجن���ة
املحامي مني���ف العجمي دعوة ال�شيخ مالك
احلمود للجنة التعريف بالإ�سالم معر ًبا عن
�شكره ،وم�شيدًا بدعم ال�شيخ مالك امل�ستمر
للجنة.

ولف���ت �إىل �أن جلنة التعريف بالإ�سالم تربز
دور الكويت احل�ض���اري والريادي يف العمل
الدعوي واخلريي وت�سد بتخ�ص�صها يف هذا
املج���ال ثغ���رة كب�ي�رة يف خدمة الدي���ن ،كما
متثل �أهل اخلري واملح�سنني يف الكويت خري و�أك���د العجم���ي �أن ا�ست�ضاف���ة ال�شيخ مالك
متثيل.
احلمود للجنة متثل دع ًما وم�ساندة حقيقية
كما �أع���رب ال�شيخ في�ص���ل احلمود ال�صباح م���ن �أ�سرة �آل ال�صباح الكرام للعمل الدعوي
عن خال�ص فخره واعتزازه بدور اللجنة وما ال���ذي تقوم علي���ه اللجنة ،كما متث���ل داف ًعا
تق���وم ب���ه من عمل عظي���م يف ن�شر دين اهلل قو ًّي���ا جلمي���ع العاملني باللجن���ة والقائمني
عليه���ا �إىل امل�ضي قد ًما يف حتقيق �أهدافها
ورعاية املهتدين اجلدد.
و�أ�ض���اف �أن م���ا تق���وم ب���ه جلن���ة التعريف الت���ي �أ�س�ست من �أجله���ا ،ولي�س هذا بغريب
بالإ�س�ل�ام هو عم���ل دعوي عظي���م خلدمة عل���ى �أ�سرة �آل ال�صباح الكرام التي ر�سخت
الإ�س�ل�ام وامل�سلمني ،مفو�ضة به هذه اللجنة العم���ل اخل�ي�ري و�أ�س�ست���ه يف جمي���ع دول
املبارك���ة ،نياب���ة عن الكوي���ت و�أهلها مبا لها الع���امل ،و�شه���د ل���ه القا�صي وال���داين ،فلم
م���ن خربة طويلة يف ه���ذا املجال عرب تاريخ متت���د �أياديه���م البي�ض���اء بالع���ون �إىل جلنة
التعريف بالإ�س�ل�ام فح�سب ،بل امتدت �إىل
م�شرف ميتد ثالثني عا ًما.
وتاب���ع :نح���ن ن�سم���ع ع���ن اللجن���ة ودورها �إغاثة املنكوبني وكفالة الأيتام وبناء امل�ساجد
العظي���م ،كم���ا ن�شاه���د �أعماله���ا �سنو ًّيا من واملدار����س وامل�ساهم���ة يف كل امل�شاري���ع
ريا �إىل �أن هذه الأعمال تتخذ
خالل التوا�صل مع م�س�ؤوليها ،وعلى ر�أ�سهم اخلريية ،م�ش ً
املحام���ي مني���ف العجم���ي ،ونا�ش���د ال�شيخ منها اللجان اخلريي���ة وامل�ؤ�س�سات الدعوية
في�صل احل�ضور بالوقوف �إىل جانب اللجنة دافعه���ا وطموحها لتحقي���ق مزيد من �أفعال
يف دع���م م�شاريعه���ا و�أعمالها اخلريية حتى اخلري يف خمتلف دول العامل.

ترجمة ملا تعلموه يف “اللجنة”

المهتدون
الجدد يتبرعون
بدمائهم

ثم���رة جهود اللجنة يف تربي���ة ه�ؤالء الرتبية
الإميانية ال�صحيح���ة مبا يعزز توا�صلهم مع
جمتمعه���م اجلدي���د ،واحلر����ص على غر�س
الف�ضائ���ل والأخالق الإ�سالمية يف نفو�سهم،
كالتكاف���ل والرحم���ة واالهتم���ام بالآخري���ن
ورعايته���م ،واحلر����ص عل���ى امل�ساهم���ة يف
تنمية جمتمعاتهم.
و�أ�ش���اد العن���زي باملهتدي���ن الذي���ن اب���دوا
�سعادتهم بفكرة الربنامج ،حيث جتمعوا بعد
�أدائهم �صالة اجلمعة يف الف�صول الدرا�سية،
ث���م حترك���وا �إىل مرك���ز بنك ال���دم مبنطقة
اجلابرية.

نظم���ت ال�ش����ؤون الدعوية بلجن���ة التعريف
بالإ�س�ل�ام -الفرع الرئي�س���ي )مب�سجد املال
برناجم���ا للت�ب�رع بال���دم للمهتدين
�صال���ح(
ً
م���ن جمي���ع اجلاليات� ،ش���ارك فيها  37من
املهتدي���ن اجل���دد بالإ�ضاف���ة �إىل الدع���اة
والنج���اة يف احلي���اة الآخ���رة ب�إذن���ه تعاىل،
وموظفي الفرع.
م���ن ناحيتهم ق���دم املهتدون اجل���دد ال�شكر ونحن الآن نقدم القليل يف احلياة الدنيا� ،أما
وبه���ذه املنا�سب���ة �صرح رئي����س ق�سم الدعوة للجن���ة على الربنامج ،فق���ال املهتدي ح�سن املهتدي حممد فق���د قال� :إن هذا الربنامج
باللجنة م�ساعد العنزي قائلاً � :إن هذا العمل م���ن اجلالية ال�سيالنية :لق���د حر�صتم على فر�ص���ة للفوز بالأجر ،ولذلك مل جند م�شقة
الطي���ب الذي قام ب���ه املهت���دون اجلدد هو دعوتنا ،فكتبت لنا الهداية يف احلياة الدنيا بل كنا يف قمة الفرح بهذا التربع.

«وقف النجاة»

يكرم «مريم
بشـارة»
لالستشارات
الهندسيـة

ك���رم مدي���ر �إدارة الوق���ف بجمعي���ة النجاة
اخلريي���ة عبدالرحم���ن عبداجل���ادر مكتب
مرمي ب�شارة لال�ست�شارات الهند�سية ممثلاً
يف املهند�س حممد عزب ،واملهند�س �أ�شرف
�أم�ي�ن واملهند����س حممد ج�ل�ال مل�ساهمتهم
ودعمه���م لأعمال اجلمعية من خالل عملية
الت�صمي���م و�إلإ�شراف على بناء دار املرحوم
عبداخلال���ق الن���وري للتعري���ف بالإ�س�ل�ام
مبنطقة اجلهراء.

�إدارة الوق���ف باجلمعية ت�سعى لتوثيق عرى من ال ي�شكر النا�س».
التع���اون بينها وبني امل�ؤ�س�سات التي ت�ساهم ودعا عبد اجل���ادر امل�ؤ�س�سات والأفراد �إىل
وت�ساع���د ومت���ول امل�شاري���ع اخلريي���ة التي التع���رف على جم���ال الوق���ف يف اجلمعية،
تق���وم بها اجلمعية ،وب�أن ه���ذا التكرمي هو ف�أبواب���ه اخلريي���ة كثرية ،وه���ي بحاجة �إىل
باب ال�شك���ر لتلك اجله���ات ،ففي احلديث من يطرقها ويتعرف على خدماتها ،ومن ثم
و�ص���رح عبداجل���ادر به���ذه املنا�سب���ة ب����أن ال���ذي روي عن الر�سول [« :ال ي�شكر اهلل القيام برعايتها وامل�ساهمة فيها.
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التعريف بالإ�سالم

الشطي :دعاة "التعريف" ينشرون اإلسالم
بين مليون ونصف وافد في الكويت
دعا املدير العام للجنة التعريف
بالإ�س�ل�ام جمال ال�شط���ي �أهل
اخلري واملح�سنني وكل امل�ؤ�س�سات
التجاري���ة واخلريي���ة �إىل دع���م
م�ش���روع كفالة الدع���اة باللجنة،
م�ؤك���دًا �أهمية ه���ذا امل�شروع يف
عمل اللجنة.
وقال ال�شط���ي يف ت�صريح له �إن
اللجن���ة تكفل حال ًّي���ا  85داعية
بالكوي���ت م���ن الن�س���اء والرجال

�إىل �أك�ث�ر م���ن ملي���ون ون�ص���ف
مليون �شخ�ص يتحدثون مبختلف
اللغ���ات ،ع�ل�اوة عل���ى رعاي���ة
امل�سلمني اجلدد الذين ي�شهرون
�إ�سالمهم �سنو ًّيا باللجنة.

مبختل���ف جن�سياته���م ولغاتهم،
الفتً���ا �إىل حاج���ة اللجن���ة �إىل
 100داعي���ة بلغ���ات خمتلف���ة،
مو�ضح���ا �أن قيم���ة الكفال���ة
ً
250
للداعي���ة
ال�شهري���ة
ا
ر
دينا
ً
جمال ال�شطي
بتكلفة �سنوية  3000دينار.
ولف���ت ال�شط���ي �إىل �أن اللجنة
فرع���ا يف بالإ�ســـــــــ�ل�ام ،وتقوي���ة ال���وازع
و�أو�ض���ح �أن اله���دف م���ن زيادة �أ�صب���ح لديه���ا 15
ً
الدع���اة باللجنة دع���وة الأعداد خمتلف مناطق الكويت الداخلية الديني ل���دى اجلاليات امل�سلمة
الكبرية للجاليات امل�سلمة وغري والنائية ،تعمل من خاللها على وامل�سلمــــ�ي�ن اجل���دد بوا�سط���ة
امل�سلمة بالكوي���ت والتي و�صلت ن�ش���ر الهداية وتعريف الآخرين ه����ؤالء الدع���اة.

«تعريف الجهراء» اختتمت الدورة الرابعة للسيرة النبوية
الدين لي����س ب�إقامة �شعائ���ر الإ�سالم فقط،
ب���ل بح�سن املعامل���ة مع الآخري���ن ،كما �أمر
اهلل تع���اىل بذلك ،والتع���اون من وجهة نظر
الإ�س�ل�ام لي����س مق�صو ًرا على �أم���ور الدين،
بل ي�شم���ل التعاون على �أم���ور الدنيا ،وعلى
تنفيذ حدود اهلل وتنفيذ �أوامره ،وعلى الأمر
باخلري والدعوة �إليه .وال يكون هذا التعاون
�صحيح���ا �إال �إذا التف���ت القل���وب وتقارب���ت
ً
وحتا َّب���ت ،وح�سنت ظن���ون �أ�صحابه بع�ضهم
يف بع�ض.
جاء ذلك خالل الدورة الرابعة التي نظمتها
جلن���ة التعري���ف بالإ�س�ل�ام بف���رع اجلهراء
و�أ�ش���ار �إىل �أن ال���دورة هدف���ت �إىل تربي���ة
للمهتدي���ن اجلدد من �أبناء اجلالية التاميلية
املهت���دي اجلدي���د الرتبي���ة الإمياني���ة م���ن
حتت �شع���ار «كيف ن���زل الوح���ي؟»� ،شارك
خالل املبادئ والتعاليم امل�ستقاة من ال�سرية
فيه���ا  30من املهتدي���ن واجلاليات ،و�أ�شرف
النبوي���ة ،وربط املهت���دي بدينه ون�شر الوعي
عليها الداعية حممد ناليم.
والثقافة الإ�سالمية بني املهتدين اجلدد.
وق���ال رئي�س ق�س���م الدعوة عي���ادة ال�شمري
بهذه املنا�سبة� :إن الدورة ا�شتملت على ثالث من ناحية �أخرى قام فرع اجلهراء با�ستكمال
�أج���زاء ،الأول بيان �أهمية ال�س�ي�رة النبوية ،احلملة التي بد�أها للو�صول بالدعوة �إىل كل
والث���اين مقا�صد درا�سة ال�سرية النبوية� ،أما املناطق النائية الت���ي حتيط باجلهراء ،فقد
ق���ام دعاة الف���رع بتوزيع الكت���ب والأ�شرطة
الأخري فتناول خ�صائ�ص ال�سرية النبوية.
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واحلقائ���ب الدعوي���ة عل���ى العامل�ي�ن يف
امل�ستو�صف���ات وامل�ست�شفي���ات ومناطق الرب
يف املط�ل�اع والعبديل وغريها ،وقد �أ�سفرت
ه���ذه الزيارات ع���ن �إ�شهار �إ�س�ل�ام �شخ�ص
يدع���ى رجيت����س م���ن اجلالي���ة الهندية بعد
اطالع���ه على حقيبة الهداية وقراءة ترجمة
الق���ر�آن الك���رمي بلغ���ة التاميل ،كم���ا �أ�شهر
�أح���د الأ�شخا�ص ويدع���ى �سوبر منيم -بلغة
التلغ���و -مب�سجد عمر بن اخلطاب باملنطقة
ال�صناعية �إ�سالمه.

العجمي :حري�صون على مواكبة الدعوة للطرق احلديثة

دورة للدعاة
الميدانيين بالفروانية
نظم���ت جلن���ة التعريف بالإ�س�ل�ام فرع حمافظ���ة الفروانية منطقة
خيطـــ���ان دورة تدريبيــة للدعـــاة امليدانييــن من اجلاليــة التاميليـــة
�شخ�صا.
)الهندية( �شارك فيها 25
ً
ويف ه���ذا ال�سياق �أكد مدير �إدارة الأفرع ومدير �إدارة احلج والعمرة
بلجن���ة التعري���ف بالإ�س�ل�ام املحامي مني���ف العجم���ي �أهمية الدور
البارز الذي يقوم به دعاة اللجنة امليدانيون يف تبليغ ر�سالة الإ�سالم
مو�ضح���ا �أنه���م يجوب���ون امل�ست�شفي���ات والأ�سواق
للط���رف الآخ���ر،
ً
التجاري���ة والتجمع���ات للتعري���ف بالإ�سالم ،الفتً���ا اىل انهم حققوا وح���ث العجم���ي الدع���اة عل���ى احل���وار اجليد م���ع الط���رف الآخر
�إجنازات دعوية مباركة.
ً
م�ستعر�ضا جمل���ة من االهتمامات التي البد
وتعزي���ز التوا�صل معه،
وذكر �أن اللجن���ة حري�صة على تطوير وت�أهيل دعاتها ملواكبة الطرق �أن ي�ضعه���ا الدع���اة �ضمن �أولوياتهم� ،أبرزه���ا �أن يحر�صوا على بناء
الدعوي���ة احلديث���ة يف �إي�صال ر�سال���ة الإ�سالم �إىل غ�ي�ر امل�سلمني ,ج�سور التوا�ص���ل ,والتحلي باالبت�سامة ال�صادقة ,والأ�سلوب احل�سن
ريا �إىل �أن دورة الدعاة امليدانيني حتظى بتفاعل مميز من قبل يف اخلط���اب ,وك�سر احلواج���ز وت�ضييق الهوة بينه���م وبني الطرف
وم�ش ً
�أبناء اجلالية التاميلية املقيمة على �أر�ض الكويت.
منوذجا يحتذى.
الآخر ،و�أن يكونوا
ً

اإلسـالم والتعامـل مع
المرضى ..في زيارة لسكن
الروافد

حوله���ا ،ولق���د �أثمرت هذه الدع���وة �إ�سالم كث�ي�رات منهن ،فاملدعو
بحاجة �إىل من ي�صل �إليه لتعريفه بالإ�سالم وتعاليمه ال�سمحة.
وقال���ت مديرة �إدارة فرع ال�ساملية ليل���ى ال�صقر �إن الفرع نظم زيارة
ل�سك���ن الروافد واخت���ار لها الداعية الكفء ،حي���ث �إن هذا ال�سكن
ي�ض���م طائفة م���ن املثقفات من �أبناء اجلالي���ة الفلبينية ،م�ضيفة �أنه
�ألقيت خالل الزيارة حما�ضرة للداعية الفلبينية ازدهار حتت عنوان
«الإ�س�ل�ام والتعام���ل م���ع املر�ضى» �أ�ش���ارت فيه���ا �إىل �أهمية �صالة
املري����ض امل�سل���م ،وما يحتاج �إلي���ه املري�ض امل�سل���م يف مر�ضه ليقوم
ب�أداء الطقو�س الإ�سالمية املعتادة ،وما حتتاج �إليه املري�ضة امل�سلمة،
و�أه���م معاين امل�صطلحات امل�ستعملة املتعلقة بالإ�سالمية ،مثل حتية
الإ�س�ل�ام ،والب�سملة� ...إلخ ،ووجوب زي���ارة املري�ض ،و�آداب الزيارة،
وما رخ�صه اهلل تعاىل للمر�ضى يف العبادات.

يذك���ر �أن املمر�ضات �شاركن يف احلوار ،وذك���رن بع�ض امل�صطلحات
الإ�سالمية التي تتكرر على م�سامعهن وعلى �أل�سنتهن دون �أن يعرفن
م���دى �صلته���ا بالإ�سالم ،وكذل���ك بع�ض العب���ادات الت���ي ر�أوها من
املر�ض���ى امل�سلمني عن كث���ب ،مثل ال�صالة وال�صي���ام و� ً
أي�ضا فهمهن
تفعي���ل الدعوة امليدانية من الأدوات الت���ي ي�ستخدمها فرع ال�ساملية �أن احلج���اب للم���ر�أة امل�سلمة ،و�أن عليهن احلر����ص على �سرت املر�أة
الن�سائ���ي للو�صول بدعوته �إىل غري امل�سلم���ات يف هذه املنطقة وما امل�سلمة �إن كانت مري�ضة وال ت�ستطيع �سرت نف�سها.
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التعريف بالإ�سالم

إسالم سيدة خالل معرض
لـ «التعريـف باإلسـالم» في
السـرة
ً
معر�ضا لو�سائلها
�أقامت ال�ش�ؤون الن�سائية بلجنة التعريف بالإ�سالم
الدعوي���ة يف ال�س���وق اخل�ي�ري الذي �أقام���ه مركز ال�شي���خ عبداهلل
املب���ارك مبنطق���ة ال�سرة ،وقد ا�شتمل عل���ى تنظيم عدة حما�ضرات
توعوية حا�ضرت فيها د.هيف���اء اليو�سف ،والأ�ستاذة حنني ال�صانع،
بح�ض���ور �أكرث من  150امر�أة ،ومت عر�ض الكتب والو�سائل الدعوية
ب���ـ  12لغ���ة خمتلفة ،بالإ�ضافة �إىل �إ�ص���دارات اللجنة من الأ�شرطة
واملج�ل�ات الدعوية ،كما �شاركت يف املعر����ض  4داعيات من اللجنة
للقيام بالدعوة امليدانية.

الهداية ،وقد �آتت امل�شاركة ثمارها ،حيث �أ�سلمت �إحدى الن�ساء التي
وقال���ت م�س�ؤول���ة الإعالم باللجن���ة الن�سائي���ة عائ�ش���ة �أبورحمة �إن زارت املعر�ض ،معللة �سبب �إ�سالمها مبعرفة العقيدة ال�صحيحة من
الو�سائل الدعوية باملعار�ض القت � اً
إقبال من الزائرات ،خا�صة حقيبة خالل الكتب والن�شرات املرتجمة املن�شورة بلغاتها يف املعر�ض.

توعية العمالة في خيطان
انطال ًق���ا من دورها يف توعية العمالة عل���ى �أر�ض الكويت وتعريفها
بالع���ادات والتقالي���د الإ�سالمية ،قام���ت الإدارة الن�سائية مبحافظة
الفروانية فرع خيطان بتكثيف زياراتها امليدانية والدعوية اخلارجية
يف منطق���ة ال�صليبخ���ات يف خمتلف الأماكن الت���ي توجد فيها تلك
العمالة كامل�ست�شفيات و�سكنات ال�شركات والعمالة املنزلية.
�صرح���ت بذلك مديرة فرع خيطان الن�سائي نورية علي عبدالهادى،
م�ضيف���ة �أن الفرع ي�سع���ى لتحقيق الأهداف الت���ي قامت من �أجلها
جلنة التعريف بالإ�سالم ،بالإ�ضافة �إىل تعريف اجلاليات على �أر�ض
الكوي���ت بع���ادات وتقاليد هذا ال�شعب امل�سل���م ،ف�أغلب هذه العمالة
جاءت من �أماكن تقطنها غالبية غري م�سلمة.
م���ن ناحي���ة �أخرى �أقام الف���رع حفل تخرج املهتدي���ات من اجلن�سية
ال�سيالني���ة )الف�صل التمهيدي( ،حيث افتتح بتالوة �آيات من القر�آن
الك���رمي للمهتدي���ة منى ،تلته���ا كلمة ملدي���رة الفرع �أثن���ت فيها على
الدار�س���ات ملواظبته���ن على احل�ض���ور �إىل اللجن���ة و�سعيهن الدائم
ملتابع���ة الدر�س واالجتهاد يف الدرا�سة ،متمنية لهن التوفيق والنجاح
والثبات على كلمة احلق.
�أعقب���ت ذل���ك كلم���ات الداعيات الالت���ي ن�صحنه���ن باال�ستمرار يف
الدرا�س���ة �سع ًي���ا الكت�س���اب العلم واملعرف���ة ال�شرعية ،ث���م مت توزيع
ال�شهادات مع الهدايا على الدار�سات.
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العامل الإ�سالمي

برلماني هولندي ينتقد
الملكة الرتدائها الحجاب
في اإلمارات

فرنسية تشهر إسالمها
أمام إسماعيل هنية
بتونس

�سبب���ت زيارة ملكة هولندا بياتريك�س �إىل دولة الإمارات العربية
املتح���دة انتق���ادات حادة له���ا يف اململكة ،تزعمه���ا رئي�س حزب
احلري���ة اليمين���ي ِخريت فيل���درز ،وذلك ب�سب���ب احلجاب الذي
ارتدت���ه امللكة خ�ل�ال وجودها يف �أحد م�ساج���د مدينة �أبوظبي،
احرتا ًما لتعاليم الدين الإ�سالمي.

�أ�شهرت فت���اة فرن�سية �إ�سالمها �أمام رئي����س احلكومة الفل�سطينية
بغ���زة �إ�سماعي���ل هني���ة ،وذل���ك يف خت���ام خطبت���ه اجلماهريية يف
العا�صم���ة التون�سي���ة ،وقد �أهدى هني���ة الفتاة الث���وب الفل�سطيني
ون�سخ���ة من القر�آن الكرمي ،خ�ل�ال اخلطاب الذي ح�ضره ع�شرات
الآالف من التون�سيني الذين تدافعوا حل�ضور املهرجان.

وق���د تناقلت و�سائل �إعالم هولندية �ص���ورة امللكة بياتريك�س يف
امل�سج���د ،حيث ظهرت يف عب���اءة طويلة �س���وداء اللون وحجاب
�أزرق ،و�إىل جانبه���ا الأم�ي�ر فيلي���م �ألك�سن���در وزوجت���ه الأمرية
مك�سيما التي التزمت بزي عربي �إ�سالمي حمت�شم.

اجلدي���ر بالذك���ر �أن رئي����س الوزراء هني���ة حظي با�ستقب���ال وا�سع
ور�سم���ي و�شعب���ي يف تون����س ،حيث تعد هذه هى امل���رة الأوىل التي
يزورها هنية منذ ت�سلمه من�صب رئا�سة الوزراء.

ور�أى فيل���درز يف ت�صرف امللكة ومن رافقها يف امل�سجد ت�شجي ًعا
لفك���رة ا�ضطهاد الن�ساء امل�سلمات يف العامل ،جمد ًدا حتذيره من
�أن تتحول البالد �إىل «قلعة �إ�سالمية مت�شددة»� ،إذا مل يتم اعتماد
قوانني مت�شددة �إزاء امل�سلمني املقيمني يف �أوروبا ككل.
ور ًّدا عل���ى ت�صري���ح فيل���درز ذ ّك���ره زميله يف الربمل���ان الهولندي
�ألك�سن���در بيختول���د ،زعي���م ح���زب «دي  »66ب�أنه ه���و �شخ�ص ًّيا
ارت���دى رمزًا دين ًّيا ،وذل���ك حينم���ا كان يف �إ�سرائيل وزار حائط
املبك���ى وهو ي�ضع القلن�سوة اليهودية على ر�أ�سه ،كما اعترب وزير
اخلارجية الهولندي يوري روزنتال �أن زيارة �أي معبد ديني� ،سواء
يهودي �أو م�سيحي �أو �إ�سالمي ،حتتم احرتام قوانينه.

بط��ل العالم في رياض��ة المالكمة
يعتنق اإلسالم
نطق الأوكراين دميرتي بيزو�س )وهو بطل العامل يف ريا�ضة املالكمة التايلندية( ال�شهادتني
يف مركز قا�سم دروي�ش فخرو الثقايف الإ�سالمي يف مدينة خاركيف �شرق �أوكرانيا ،معل ًنا
بذلك حتوله �إىل الإ�سالم.
وق���ال بيزو�س ) 21عام���ا( �إنه كان يبحث عن الدين ويت�ساءل عن الإ�سالم منذ نحو عام,
وكان بيزو����س ق���د زار املركز قبل �أ�سبوع مع بع�ض �أ�صدقائ���ه العرب يف املدينة ،فا�ستعار
بع����ض الكت���ب عن الإ�سالم ،ثم ات�صل ب�صديقه طال ًبا من���ه �أن ي�صحبه جمد ًدا �إىل املركز
لإعالن �إ�سالمه ،وقال له« :علي �أن �أ�سافر بالطائرة يوم اجلمعة املقبل ،و�أخاف �أن �أموت
عل���ى غري دين الإ�س�ل�ام» ,يذكر �أن بيزو����س طالب يف �إحدى جامع���ات مدينة خاركيف،
وريا�ض���ي مت�ألق ح�صل عل���ى لقب بطل العامل يف املالكم���ة التايلندية عام  ،2009ولقب
بطل �أوروبا مرتني� ،إ�ضافة �إىل عدة �ألقاب حملية.
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المجلس اإلسالمي
األعلى في مالي
يدعو إلصدار قانون
األسرة
دع���ا املجل�س الإ�سالمي الأعل���ى يف مايل �إىل �إ�صدار
قانون الأ�سرة الذي مت بحثه والت�صديق عليه من قبل
الن���واب يف الث���اين من دي�سمرب املا�ض���ي ،وذكر راديو
فرن�س���ا ال���دويل �أن ن����ص ه���ذا القانون يع���د متييزًا
للمر�أة ،م�شريا �إىل �أن املنظمة الإ�سالمية التي عقدت
اجتماع���ا مع نح���و خم�س�ي�ن �ألف �شخ����ص يف �ستاد
ً
باماكو تخ�شى من رف�ض هذا القانون.
و�أو�ضح الراديو �أن هذا القانون ي�أتي قبيل عدة �أ�شهر
ريا
م���ن تنظي���م االنتخابات الرئا�سي���ة يف البالد ،م�ش ً
�إىل �أن ه���ذا االجتم���اع يعد حتذي ًرا ل���كل املر�شحني
للرئا�سة.
م���ن جانبه قال حممد كيمب�ي�ري �أحد زعماء املنظمة
«�إن���ه مت الت�صوي���ت عل���ى ه���ذا القانون م���ن املجل�س
الوطن���ي منذ �أكرث من �شهر ،ومل يتم �إ�صداره من قبل
رئي�س البالد �أمادو توماين توريه».
و�أكد كيمبريي �أن املنظم���ة الإ�سالمية تدعو الرئي�س
�إىل �إ�ص���دار هذا القانون لدح�ض انتقادات املنظمات
املعني���ة بالدفاع عن حقوق الإن�س���ان .يذكر �أن قانون
الأ�سرة يعد ق�ضية ح�سا�سة يف مايل التي بلغ امل�سلمون
 % 90من �سكانها.

دراسـة % 57 :من أفراد الجيش
إسالميا
الروسي متدينـون
ًّ
�أظه���ر ا�ستطالع جديد للر�أي �أنّ قرابة  % 75من اجلنود يف اجلي�ش الرو�سي
متدينون ،حيث بلغت ن�سبة املتدينني بني ال�ضباط فقط قرابة .% 70
و�أف���ادت وكال���ة �أنب���اء نوفو�ست���ي �أنّ درا�س���ة ا�ستطلعت موقف �أف���راد القوات
امل�سلح���ة الرو�سي���ة من الدين فوجدت �أن نح���و  % 75منهم متدينون ،م�شري ًة
ريا من �أفراد اجلي�ش الرو�سي املعا�صر يعتنق الإ�سالم.
�إىل �أن كث ً
وك�ش���ف رئي�س اجلهاز الإعالمي يف املنطق���ة الع�سكرية الغربية �أنّ مع�سكرات
اجلي�ش يف املنطقة حتوي  46من�ش�أة دينية )م�ساجد وكنائ�س( ،حيث كان جميع
يعدون غري متدينني ر�سم ًّيا.
�أفراد اجلي�ش يف احلقبة ال�سوفييتية ّ

ليام نيسون يفكـر في اعتنـاق
اإلسالم
ق���ال املمث���ل الربيطاين ليام ني�سون �إنه يفكر يف اعتن���اق الدين الإ�سالمي بعد
�أن ت�أثر ب�صوت الأذان خالل ت�صويره لفيلم يف �إ�سطنبول ،و�أ�ضاف ني�سون )59
عا ًم���ا(« :الأذان يح���دث  5م���رات يف اليوم ،ويف الأ�سب���وع الأول ي�صيبك الأمر
باجلنون ،ولكن بعدها يدخل �إىل روحك ،وهو الأمر الأجمل على الإطالق».
وتاب���ع «يوج���د � 4آالف م�سج���د يف �إ�سطنبول ،وبع�ضها مذه���ل ،وجتعلني �أفكر
فعلاً يف �أن �أ�صبح م�سل ًما».
يذك���ر �أن ليام ترعرع يف �شم���ال �أيرلندا ككاثوليكي متدين و�سمي تيم ًنا بكاهن
ريا عن �أفكار م�شككة بالدين ،وقال �إنه يقر�أ كت ًبا
حمل���ي ،ولكن���ه كان �أعرب اخ ً
عن اهلل والإحلاد وغريها.
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بيني وبينكم

يف ع���ام � 1994أن�شئ���ت يف �إيطاليا اجلمعية
اخلريي���ة ملنا�صرة ال�شعب الفل�سطيني ،وهي
جمعي���ة م�سجل���ة قانون ًّيا وتق���دم ن�شاطاتها
باللغة الإيطالية ،ولقد �صاحبت نائب رئي�سها
�سعيد اجلابر الزائر للكويت على مدى يومني
و�أطلعن���ي عل���ى اجلهود التي تق���وم بها هذه
امل�ؤ�س�س���ة ،كفالة الأيتام ،كفالة طالب العلم،
كفالة الأ�سرة الفقرية ،امل�ساهمة يف امل�شاريع
الإن�سانية ،دعم اجلامعات واملدار�س ،تقدمي
املعونات الغذائي���ة والطبية� ،أ�ضاحي العيد،
زكاة الفط���ر ،هدية العي���د� ،إفطار �صائم...
ومم���ا ال �ش���ك فيه �أن الدع���م الذي حت�صل
عليه هذه اجلمعية من املتربعني يف �إيطاليا
ال يق���ارن بالتربع���ات الت���ي حت�ص���ل عليها
اجلمعي���ات اخلريي���ة يف بل���دان امل�سلم�ي�ن،
ولقد فوجئ املراقبون الإيطاليون وكثري من
دار�سي الن�شاط���ات اخلريية الإ�سالمية ب�أن
اً
أطف���ال وفقراء من
بع����ض امل�سلمني يكفلون �
غ�ي�ر امل�سلمني يف فل�سطني م���ن خالل هذه
اللجن���ة� ،أي �إن امل�سل���م يف �إيطاليا قد يكفل
احلي���اة الكرمية لعدد م���ن الفل�سطينيني يف
غ���زة �أو يف ال�ضفة الغربي���ة وبع�ضهم م�سلم
والبع�ض الآخر م�سيحي! والعك�س �صحيح..
�أق���ول ال داعي للعجب ،ف�إن املت�ضرر �إن�سان،
�سواء كان م�سل ًما �أو من �أي دين �آخر� ،أو بال
دين ،وامل�سلم �إن�سان له قلب وعواطف ،ورب
العاملني يحث اجلميع على الإح�سان والدين،
ويعلمن���ا �أن �إنقاذ البهائم و�إطعامها من جوع
و�سقيها من ظم�أ م���ن العبادات التي يتقرب
بها العبد �إىل خالقه.
فال�صدق���ات والهب���ات والهداي���ا والعطاي���ا
واملعونات و�أعمال الإغاثة والإ�سعاف وغريها
عب���ادات مطلوب���ة م���ن عب���اد اهلل امل�سلمني
�إىل خملوق���ات اهلل جمي ًع���ا ،والإن�سان �أكرم
خملوقات���ه� ..إن اجلمعي���ة اخلريية ملنا�صرة
ال�شع���ب الفل�سطين���ي يف �إيطالي���ا هدفه���ا
�إ�سع���اف وعون الإن�س���ان الفل�سطيني� ،سواء

كان م�سل ًما �أو ن�صران ًّيا ،ومن فطرة الإن�سان
�أن يع�ي�ن �أقرباءه وبن���ي جلدته ومن هم على
دين���ه �أو قبيلته ،لكن الدين يعلمنا الإح�سان،
فيدع���و �إىل تعمي���م اخل�ي�ر على بن���ي �آدم،
وه���ذه قناع���ة نائب رئي����س اجلمعية و�سائر
زمالئ���ه م���ن الرئي����س �إىل جمل����س الإدارة
وفري���ق العم���ل ،لق���د �شاه���دت يف ال�ص�ي�ن
ب�صحب���ة الوف���د الكويت���ي ال���ذي انطلق من
الهيئة اخلريية الإ�سالمية العاملية �أحد �أبناء
بلدي وهو يطوف بالقرى الفقرية يف اجلبال
ي���وزع ال�صدقات على كل فقري يف طريقه �أو
يف كهف���ه ..وق���د زرنا مع�سك��� ًرا ملن �شردهم
الزل���زال ،وكانوا بوذي�ي�ن ،فمر على خيامهم
جمي ًع���ا ووزع ال�صدق���ات عل���ى اجلمي���ع،
اً
اً
أطف���ال ،ثم مررن���ا بقريتني
ورجال و�
ن�س���اء
�إحداها بوذية والأخرى م�سلمة ،فوزع عليهم
ال�صدق���ات باليد واحدًا تل���و الآخر وهم يف
طرقاتهم �أو بني ب�ساتينهم �أو مع �أغنامهم �أو
�أمام �أكواخهم.
رجعت من جولة يف اليمن مع الهيئة اخلريية
الإ�سالمي���ة العاملي���ة املمثلة بلجن���ة م�سلمي
�آ�سيا فر�أيت عج ًبا من تعاون اللجان اخلريية
اليمني���ة ورج���ال الأعمال مع عم���وم العمل
اخل�ي�ري الكويت���ي ورجال ال�ث�روة ..معاهد
للمكفوفات والأيتام وم�شاريع ال ح�صر لها..
و�أعجب العجب �أنني ملا زرت قرية «ريد» التي
تبع���د �ساعة عن العا�صم���ة �صنعاء وخطبت
اجلمع���ة يف جامعه���ا الكب�ي�ر و�ض ّيفنا �أهلها
الفق���راء مب���ا ال يفعله الأغني���اء من الكرم..
الحظت انت�صار ومعاونة امل�سلمني جلريانهم
م���ن يهود اليمن ،وق���د جمعني جمل�س ي�ضم
�أبن���اء الديانت�ي�ن يف تعاي�ش عجي���ب� ،أقول:
العمل اخلريي الكويتي رمز على هذا البلد،
ي�شهد له القا�صي والداين ،العدو وال�صديق
�إال م���ن �أ�صيب بداء الأمرك���ة �أو ال�صهينة..
ولكل عمل مثالب وق�صور وعيوب.

د .حممد العو�ضي

دكتوراه يف الفل�سفة الإ�سالمية

مسلم
يكفل
مسيحيا!
ًّ

�أعجــب العجـب ما ر�أيته
يف قريـة "ريـد" اليمنيـة !
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حوار العدد

املفكر الأملاين د .مراد هوفمان يف حوار لـ «الب�شرى»:

البد من اختراق هيمنة اإلعالم
الصهيوني على العقل الغربي..
وانتهاج سياسة "الهجوم المبكر خير من الدفاع"
حوار� :أحمـد �أبوزيد
املفكر الأملاين الدكت�������ور مراد هوفمان واحد
من �صفوة املفكرين الغربيني الذين اعتنقوا
الإ�س���ل���ام بعد درا�س�������ة وت�أمل وجتارب عملية
يف واقع احلياة ،وبعد معاي�ش�������ة للم�س�������لمني
و�أخالقهم ،بالإ�ضافة �إىل رحالت طويلة من
املقارنات بني الإ�س���ل���ام كمنهج للحياة وبني
غريه من الأفكار والديانات والفل�سفات.
وقد ح�ص�������ل عل�������ى لقب �شخ�ص�������ية العام
الإ�سالمية جلائزة دبي الدولية للقر�آن
الكرمي لعام 2009م ،لن�ضاله من �أجل
ق�ضايا الإ�سالم وامل�س�������لمني ،باعتباره
م�������ن �أ�ش�������هر الذي�������ن ق�������ادوا حرك�������ة
الإحي�������اء والتجدي�������د يف الفك�������ر
الإ�سالمي.
اعتنق الإ�سالم عام 1980م،
�أثن�������اء عمل�������ه يف ال�س�������لك

• يف البداية نريد �أن نلقي ال�ض�������وء على
�أو�ضاع امل�سلمني يف �أملانيا.

الديبلوما�سي الذي امتد  33عامً ا ،ومازالت
رحلته �إىل الإ�س���ل���ام تثري جدلاً يف الأو�ساط
الغربي�������ة بعد �أن ترك من�ص�������به كم�ست�ش�������ار
�إعالمي حللف الأطلنطي ،وك�س�������فري �سابق
لأملانيا يف الرباط ،وان�ش�������غل بن�ش�������ر الإ�سالم
وبت�ص�������حيح �ص�������ورته ل�������دى الغربي���ي���ن ،بل
ولدى امل�س�������لمني �أنف�س�������هم ،وهو يعي�ش الآن
يف �إ�س�������طانبول ومتزوج من م�س�������لمة تركية،
بالإ�ض�������افة �إىل �إقامته الر�س�������مية يف مدينة
«�آ�شافينبورج» ب�أملانيا.
وقد برزت �أف�������كاره التجديدية يف عديد من
الكتب التي �ألفها ،وعلى ر�أ�س�������ها «الإ�س���ل���ام
عام  ،»2000و«الإ�س���ل���ام كبدي�������ل» ،و«يوميات
�أملاين م�سلم» ،و«الإ�سالم يف الألفية الثالثة»،
و«طري�������ق فل�س�������في �إىل الإ�س���ل���ام ..معه كان
لـ«الب�شرى» هذا احلوار.
من ناحية �أخرى هناك نظرة خمتلفة للدين
يف املجتم���ع الأملاين ،وبوجه عام هناك نحو
 30%م���ن الأوروبي�ي�ن غ�ي�ر متدينني ،ففي
برل�ي�ن مثلاً  ،وعدد �سكانها نحو  5.3مليون
ن�سم���ة ،يوج���د  4.2مليون غ�ي�ر متدينني،
فهي جمتمع���ات علمانية بالدرج���ة الأوىل،
وهذا ي�شكل عقبة �أمام �أي مظهر للتدين من
جانب امل�سلمني ،حيث ينظر �إليه من منطلق
اخل���وف والقل���ق ،ال من منطل���ق االطمئنان
واالرتياح.

يج���ب �أن ن�ؤكد � اً
أول �أنه لي�س���ت هناك ديانة
تق���دم هنا يف �أملاني���ا ويف �أوروبا كلها ب�شكل
�أك�ث�ر خط�أً وق�س���وة مثل الإ�س�ل�ام ،حتى �إن
الإن�سان الأوروبي يكرب على مفاهيم و�أحكام
م�سبق���ة فيما يتعل���ق بالإ�س�ل�ام وامل�سلمني،
ولع���ل ال�سبب يف ذلك �أن الع���امل الإ�سالمي
على الإجمال لي�س له منوذج مقبول ليقدمه
�إىل الع���امل ،فال توجد منظمة رئي�سية متثل
الإ�سالم فعلاً وتتحدث عنه ب�صوت واحد يف
�أوروب���ا ،و�إمنا هناك جمال�س تتحدث بلغات
وت�صورات خمتلفة.

هن���اك  11م�سج���دًا يف منطق���ة ال تتع���دى
م�ساحته���ا كيلو مرت مرب���ع يف هامبورج ،كل
منها يحمل ا�سم البلد الذي جاء منه �أتباعه،
فيقال م�سجد الأت���راك ،والأفغان ،والعرب،
والبو�سني�ي�ن ،والباك�ستاني�ي�ن ،والأفارقة...
�إلخ ،ورمب���ا كانت م�س�ألة اللغ���ة هي ال�سبب
يف ه���ذا الت�ش���رذم ،فاجلالي���ات الإ�سالمية
تتح���دث لغاتها املختلفة وتفهم الإ�سالم بها،
ولذلك ف�إنه���ا متار�س عباداتها منف�صلة عن
غريه���ا ،ولكن لو �أن امل�سلمني هناك حتدثوا
الأملاني���ة وتوافق���وا عل���ى مفاهي���م واح���دة
للإ�س�ل�ام لأمك���ن توجيهه���م ،ولوجدت جهة • �إذن ما دور امل�س�������لمني الذين يعي�ش�������ون
يف �أملانيا والغرب يف تغيري الت�ص�������ورات
منظمة واحدة.

وامل�ساجد يف �أملانيا تنتمي �إىل �أبناء �أوطانها
فق���ط ،وال تق���دم نف�سه���ا عل���ى �أنه���ا متثل
الإ�س�ل�ام يف حد ذاته ،فه���ي ت�سمى ب�أ�سماء
الأوط���ان الإ�سالمي���ة ،عل���ى �سبي���ل املث���ال

�إن ال�شكوى الرئي�سية التي ترتدد على �أل�سنة
امل�س�ؤول�ي�ن واملفكري���ن الأمل���ان ه���ي �صعوبة
خماطبة امل�سلمني هن���اك كقوة واحدة حتى
ميكن بناء حوار مثمر معهم.
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الغربية ال�سلبية عن الإ�سالم؟

ال ن�ستطي���ع �أن نحم���ل اجلالي���ات امل�سلم���ة
يف �أملاني���ا والغ���رب م�س�ؤولي���ة ت�صحي���ح
ه���ذه ال�ص���ورة امل�شوه���ة الت���ي تراكمت يف

�أذه���ان الغربيني عن الإ�س�ل�ام عرب �سنوات
طويل���ة و�أح���داث كثرية ،فالأم���ر يحتاج �إىل
�إ�سرتاتيجي���ة متكامل���ة يتعاون م���ن خاللها
ق���ادة امل�سلم�ي�ن يف الغ���رب وعلما�ؤه���م مع
الهيئات وامل�ؤ�س�سات الإ�سالمية داخل العامل
الإ�سالم���ي وخارجه ،وذلك ملواجهة الإعالم
الغربي ،ون�شر �صورة الإ�سالم ال�صحيحة من
خالل حمالت �إعالمية �ضخمة ،واال�ستعانة
ب�شبك���ة الإنرتن���ت لن�شر الإ�س�ل�ام وتو�ضيح
�صورت���ه احلقيقي���ة للع���امل كل���ه ومبختلف
اللغات ،و�إقامة حوار عن الإ�سالم يف و�سائل
الإعالم الغربية ويف الندوات وامل�ؤمترات.

وهن���اك كث�ي�ر م���ن املثقف�ي�ن امل�سلم�ي�ن يف
الغ���رب ير�صدون الأخطاء الواردة يف الكتب
التعليمي���ة الغربي���ة عن الإ�س�ل�ام يف العلوم
كـافة ،متهي���دًا للرد عليها يف كتيبات ت�صدر
تباع���ا ،ونح���اول �إقناع ال�سلط���ات التعليمية
ً
يف الغ���رب بت�صحي���ح تلك الأخط���اء ،وعلى
�أي���ة حال ف�إن بع�ض الأخط���اء جاءت نتيجـة • ما تقييمكم لدور املراكز الإ�سالمية يف
عدم الفهم الكامل ،والدرا�سة التامة ب�أ�صول
الغرب؟
الإ�سال م.
امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية يف الغرب مطالبة ب�أن
تكثف جـهودها لت�أهيل دعاتها ،بحيث يكونون
امل�س��اجد يف �أملاني��ا حتمل �أ�س��ماء
عل���ى ق���در كاف م���ن العلم ومعرف���ة طبيعة
اجلالي��ات ..وامل�س���ؤولون :لي�س جمهورهم امل�ستهدف ،لأنه من املهم �أن يفهم
للم�س��لمني ق��وة واحـ��دة ميك��ن الداعية لغة وظروف ونف�سية خماطبيه ،و�أال
التحــاور معهـا
تعتم���د تل���ك امل�ؤ�س�سات عل���ى الدعاة الذين
تبعثهم �أو تر�شحـه���م احلكومات الإ�سالمية
كم���ا �أن ال�شع���وب الغربية الت���ي ن�ش�أت على للعم���ل يف الغرب ؟ لأن الواق���ع �أكـد �أن دعاة
الإباحي���ة والغرق يف ال�شهوات وامللذات ترى احلكوم���ات ع���ادة يكون���ون غ�ي�ر مدرب�ي�ن،
يف الإ�س�ل�ام كديانة �أنه يقي���د حرية الفرد،
وغ�ي�ر م�ؤهلني ،كم���ا �أن امل�سلمني يف الغرب
فه���و يح���رم اخلم���ر ،ويفر����ض احلجاب يف
يرف�ضونهم ب�سبب تبعيتهم للحكومات ،وهذا
ال�ص�ل�اة ويف احلج ،ويف احل���رارة ال�شديدة،
خط�أ البد من تداركه حـيث يقلل من فر�صة
وهذه الأ�شياء مل تتعودها العقلية الغربية.
انت�شار الإ�سالم بقوة يف الغرب.
امل�سلمني ويل�صقه بالإ�سالم وهو منهم بريء،
ف����إن الإرهاب كان فر�ص���ة لتعرف الكثريين
عل���ى الإ�سالم ،ولقراءات م�ؤلفات امل�سلمني،
وترجمات الق���ر�آن ،وبهذا �أتت الرياح مبا ال
ت�شتهي ال�سف ن.

ولك���ن يج���ب �أن ن�ؤك���د �أن امل�سلم�ي�ن �إذا مل
ي�س َع���وا بجدي���ة وع���زم �إىل حتقي���ق ه���ذا
اله���دف ،و�إثبات ذاتيته���م الثقافية ،ف�سوف
ينته���ي به���م احل���ال �إىل �أن يفر����ض عليهم
الغ���رب منط ثقافت���ه ،وهذا يتطل���ب القيام
بـ«الهجوم املبكر» اً
بدل من الدفاع ،و�أن يكون
منوذج���ا يُحتذى ،و�أن
منط حي���اة امل�سلمني
ً
تُتجنّ���ب ال�سلوكيات التي ت�شوه الإ�سالم ،وال
ب���د من اخرتاق هيمنة «الإعالم ال�صهيوين»
على عقل املواطن الغربي يف �أوروبا و�أمريكا
من خالل الإنرتنت.
• لكن رغم هذه ال�ص�������عوبات يُ الحظ �أن

اجلالي��ات امل�سلم��ة ال ت�ستطي��ع
وحدها ت�صحيح ال�صورة امل�شوهة
عن الإ�سالم ..والبد من التعاون
مع امل�ؤ�س�س��ات الإ�س�لامية داخل
العامل الإ�سالمي
• م�������ا ال�ص�������عوبات التي تواجه الإ�س���ل���ام
وامل�س�������لمني يف �أملاني�������ا والغ�������رب بوجه
عام؟
هن���اك �صـعوب���ات عدي���دة تواجـ���ه الإ�سالم
�أملانيا ويف الغرب� ،أبرزها ت�شويه �صورته من
قبل الأجهزة الإعالمي���ة والبحثية ،و�أ�سباب
ذل���ك معق���دة ومتنوعة ،يرجـ���ع بع�ضها �إىل
احل���روب ال�صليبي���ة ،وال�ص���راع ال�سيا�س���ي
والتج���اري لل�سيطرة على البح���ر املتو�سط،
حتى �أ�صبحت �إدانة الإ�سالم جز ًءا ال يتجز�أ
م���ن العقلي���ة الأوروبي���ة ،ومن هنا ن���رى �أن
ً
إجـها�ض���ا لأي تعـاطف م���ع الإ�سالم
هن���اك �
وامل�سلمني.

الإ�س���ل���ام ينت�ش�������ر يف الغ�������رب كل يوم..
�صحيحا؟
�ألي�س هذا
ً

الإره��اب كان فر�ص��ة لتع��رف
الكثريي��ن عل��ى الإ�س�لام..
والدعاة احلكوميون مرفو�ض��ون
من الغرب

هذه حقيقة ملمو�سة ،فالإ�سالم ينت�شر بقوة
يف الغرب ،وب�ص���ورة مذهلة �أوجدت الرعب
يف نفو����س الغربي�ي�ن احلاقدي���ن ،بع���د �أن
عرف �أبناء الغ���رب احلقائق ال�صحيحة عن • م�������اذا عن ت�ص�������وركم لأ�س�������لوب الدعوة
الإ�س�ل�ام ،وجنـاح���ه يف �إ�شب���اع احتياجاتهم
ال�صحيح يف الغرب؟
الروحية التي افتقدوها يف ظل احلياة املادية
علين���ا �أن نوجه لهم ر�سالة علمية وا�ضحة
الغربية الت���ي �أغرقتهم يف كل �شيء ،ولذلك
ي�ض���ع جرناالت الناتو يف ح�ساباتهم �أن �أكرث بحقائ���ق كونية وبراه�ي�ن خمتلفة ،ثم نقارن
احتم���ال يف امل�ستقبل هذه احلقائق مبا جاء يف كتاب اهلل ،فالنا�س
اً
املواجه���ات الع�سكرية
اً
لن تكون �إال مع الإ�سالم ،لأنه العدو املتنامي يف �أوروبا يحـتاج���ون �أول �إىل �إقناع ،ثم �إىل
املرتق���ب الذي ينت�ش���ر بقوة ،ال يعلمون حتى دع���وة يف املق���ام الث���اين ..لق���د �أم�ضيت 4
�سنوات من عم���ري مدي ًرا حللف الأطلنطي
الآن �أ�سبابها.
وعلين���ا نح���ن امل�سلمني �أن ن�سخ���ر كل �شيء ور�أيت كيف يخططون لإبادة الإ�سالم وت�شويه
ل�صالح الإ�سالم ..ف�شبكة الإنرتنت ميكننا �صورته ،ولكني �أق���ول �إن اهلل �سيظهر دينه،
�أن نر�س���ل الدع���وة �إىل الإ�سالم من خاللها و�سينت�شر �أكرث و�أكرث ،و�سيكون دين الب�شرية
ب���دل من الأول م�ستقبلاًّ ،فالإ�سالم هو الدين البديل
اً
�إىل �شا�ش���ات الغ���رب وبراجمه���م
ال�ص���ور الفا�ضح���ة الت���ي ير�سلونه���ا �إلين���ا ،والأقوى اليوم للب�شري���ة الغربية التي تعاين
و�إذا كـ���ان الل���وم ُملقى اليوم عل���ى الإ�سـالم بق�س���وة ،وتبحث عن بديل ،ولن جتـده �إال يف
واتهام���ه بالإرهاب ب�سبب مـا يقـوم به بع�ض الإ�سالم .
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ملف العدد

علماء اإلسالم:
ً
حقوقا لإلنسان
شريعتنا أقرت
لم يعرفها العالم حتى اليوم في
حتقيق� :صبحي جماهد
قوانينه الوضعية

يتحدث كثري من املفكرين واحلقوقيني عن ق�ض�������ية حقوق الإن�سان بل هي عامة للجميع وال تخ�ص��������ص ملن هادن امل�س�������لمني ،بل ت�شمل
وكيفية االرتقاء بها من وقت لآخر� ،إال �أن الإ�س���ل���ام �س�������بق كل ه�ؤالء حتى العدو املحارب لهم.
ً
ب�أن �أعطى للإن�س�������ان حقوقا يف قمة الرق�������ي ،تفوق ما اجتهدت فيه و�ش�������ددوا عل�������ى �أن حقوق الإن�س�������ان ارتق�������ى بها الإ�س���ل���ام �إىل مرتبة
الب�شرية واحل�ضارة احلديثة من �أجل حتديد تلك احلقوق و�إعالنها ال�ضرورات والفرو�ض التي ال يجوز التنازل عنها ،لكي يبقى الإن�سان
عامليًّا.
دائمً ا هو امل�ؤهل لال�س�������تخالف يف الأر�ض ،وليبقى كذلك قادرًا على
ولقد �أكد علماء امل�سلمني على �أن الإ�سالم حمل معاين وقيم حقوق حماية احلق وردع الباطل ،وحماية الأر�ض من الف�س�������اد والإف�س�������اد،
الإن�س�������ان ب�صورة مل يعرفها العامل حتى وقتنا الراهن ،فاحلقوق يف والنهو��������ض بالدور القدري املن�������وط ب�أتباع الر�س�������الة اخلامتة يف �أن
الإ�س���ل���ام جمردة ال ت�ستهدف م�ص�������لحة خا�صة للم�سلمني وحدهم ،ي�أمروا باملعروف وينهوا عن املنكر ويعلنوا انت�صارهم للإميان باهلل.

ملف العدد

حقوق الإن�سان للم�سلم وغري امل�سلم
بداي���ة يو�ضح د.حام���د �أبوطالب عميد كلية
ال�شريع���ة والقانون الأ�سب���ق بجامعة الأزهر
�أن���ه ال يوجد نظام قان���وين يف العامل اهتم
بحق���وق الإن�س���ان العام���ة واخلا�ص���ة مثلما
اهت���م بها الإ�س�ل�ام ،حيث �أعط���ى للإن�سان
هذه احلق���وق باعتبارها حقو ًقا �أوجب على
�أويل الأمر واحل���كام امل�سلمني االهتمام بها
وحمايتها.
و�أك���د �أن الإ�س�ل�ام مل يع���ط ه���ذه احلقوق
للم�سل���م فق���ط ،بل جعله���ا عام���ة للإن�سان
باعتب���اره �إن�سا ًن���ا ،ي�ست���وي يف ذل���ك امل�سلم
وغ�ي�ر امل�سلم وال�صدي���ق والع���دو ،و�أن �أهم
احلق���وق الت���ي البد �أن نركز عليه���ا و�أقرها
الإ�س�ل�ام حق الإن�س���ان يف العقيدة والتعليم
والتنق���ل وال�سك���ن وال���زواج والعم���ل ،فكلها
حقوق يوجب الإ�سالم توفريها للمقيمني يف
الدولة ب�صرف النظر عن ديانتهم.

احلقوق يف ال�سلم واحلرب
و�أ�ش���ار د.حام���د �إىل �أن الإ�س�ل�ام كم���ا �أقر
حق���وق الإن�سان يف ال�سل���م �أقرها كذلك يف
احلرب ،فجعل حق العالج حق للم�سلم وغري
امل�سل���م ،فل���و �أن امل�سلمني يف قت���ال وقاموا
ً
مري�ضا
ب�أ�س���ر �شخ�ص من جبهة العدو وكان
فل���ه حق العالج ،حي���ث �أوجب الإ�سالم على
امل�سلم�ي�ن ع�ل�اج ه���ذا املقاتل غ�ي�ر امل�سلم
و�أوجبه على احلاكم ،ف�إذا مات هذا الأ�سري
دون �أن ي�أخذ حقه يف العالج �أثم امل�سلم و�أثم
ويل الأمر.
و�أو�ضح قائ�ل�ا� :إنه نظ ًرا النت�شار اجلهل يف
املجتمع���ات فكثري من النا����س ال يعرفون �أن
الإ�سالم كفل حق���وق الإن�سان ب�صفة مطلقة
وجعله���ا واجبة على احل���كام امل�سلمني قبل
�أن يتنب�أ له���ا العامل مبئات ال�سنني ،فاملعاين
الراقية العالية الت���ي تتعلق بحقوق الإن�سان
يف حالة احلرب ال يعرفها كثريون يف الغرب
جلهله���م بالإ�س�ل�ام مع �أنه���ا ال توجد بنف�س
القدر يف خمتلف القوانني الو�ضعية.
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حرية يف الر�أي والعقيدة
وا�ستطرد� :إن من يقول �إن الإ�سالم ال يعطي
حري���ة ال���ر�أي والعقي���دة وهم���ا م���ن حقوق
الإن�سان ال يعرف حقيقة الإ�سالم ،فلو تدبر
م���ن يقول ذل���ك الآيات الظاه���رة الوا�ضحة
لكفت���ه لل���رد عليه ،ف���اهلل تع���اىل يقول }ال
�إكراه يف الدين{ ،فهذه الآية وا�ضحة يف �أنه
ال يجوز �أن يك���ره �شخ�ص على دين ،وكذلك
قول���ه تعاىل }لكم دينكم ويل دين{ ،فهناك
�آي���ات كثرية ت�ستع�صي عل���ى احل�صر تعطي
للإن�س���ان ح���ق االخت�ل�اف يف ال���ر�أي وحق
االختالف يف الدين ،وتعطي للإن�سان حرية
التدي���ن وال تفر����ض ر�أ ًيا عل���ى �أي �شخ�ص،
ف�إذا كان الإ�س�ل�ام ال يفر�ض على ال�شخ�ص
دي ًنا فال ميكن �أن يفر�ض عليه ر�أ ًيا.

امتيازات حقوقية
ب���دوره يو�ض���ح د.جعفر عبدال�س�ل�ام �أ�ستاذ
القان���ون ال���دويل بجامع���ة الأزه���ر والأمني
الع���ام لرابط���ة اجلامع���ات الإ�سالمي���ة �أن
�أعظ���م م���ا امتازت ب���ه �شريع���ة الإ�سالم يف
تكرميه���ا للإن�س���ان ومل ت�شاركه���ا في���ه ال
ت�شريع���ات �سماوي���ة وال قوان�ي�ن و�ضعية هو
ارتقا�ؤها بالإن�س���ان �إىل حد �أن �أ�سجدت له
املالئكة على نحو ما ورد يف القر�آن يف قوله
تع���اىلَ } :و ِ�إ ْذ ُقلْنَ���ا ِلل ْ َم َ
ا�س ُجدُوا ْ لآ َد َم
ال ِئ َك���ةِ ْ
َف َ�س َجدُواْ.{...

ويورد د.جعفر تف�صي�ًل�ااً لأهم احلقوق التي
�أقرها الإ�س�ل�ام للإن�سان ،فيبد�أ بحق حرية
العقي���دة قائ�ًل�اً �« :إن م���ن حق���وق الإن�س���ان
الت���ي �أقرها الإ�سالم حري���ة العقيدة ،حيث
�إن الإ�س�ل�ام جعل العقائ���د ال تقوم �إال على
الإقن���اع ،فالعقي���دة تت�صل بعالق���ة الإن�سان
برب���ه وبالتايل فهي تفرت�ض االقتناع الكامل
به���ا والت�سليم املطلق م���ن الإن�سان خلالقه،
وهو �أمر ال يتم بالإكراه».
و�أ�ض���اف �أن «م���ن �ص���ور �إق���رار الإ�س�ل�ام
حلري���ة العقيدة �أنه يع�ت�رف بغري امل�سلمني،
وال يعاديه���م ويعتربهم �أع�ض���اء يف املجتمع
الإ�سالم���ي مادام���وا قبلوا �أح���كام الد�ستور
الإ�سالم���ي ،ومل يق���ف الإ�س�ل�ام عن���د حق
املمار�سة واالع�ت�راف يف حرية العقيدة ،بل
�أعط���ى �إىل ج���وار ذل���ك حق امل�س���اواة دون
متيي���ز ب�سب���ب الدي���ن �أو اجلن����س �أو اللون،
ً
�شروطا عامة على امل�سلم وغري
وجعل هناك
امل�سلم يف ممار�سة احلقوق واحلريات �أهمها
�أن متار����س من خ�ل�ال النظ���ام االجتماعي
للدولة».
وعن بقي���ة احلقوق الت���ي �أبرزه���ا الإ�سالم
يقول :جع���ل الإ�سالم حق الإن�سان يف حفظ
ن�سل���ه عل���ى ر�أ����س احلق���وق الت���ي �أوجبها،
وو�ضع للحفاظ عليه���ا قواعد وا�ضحة ،فلم
يعرتف �إال بالعالقة ال�شرعية التي تقوم بني

رج���ل وامر�أة ع���ن طريق ال���زواج ،ورف�ض
�أي �ص���ورة �أخ���رى لهذه العالق���ات ،ولعل
ذل���ك من �أ�سب���اب �إباحة تع���دد الزوجات،
حق التعبري
حي���ث ميكن ملن يرغ���ب يف االرتباط بغري
زوجت���ه الأوىل �أن يرتبط بزوجة �أخرى ،ال وحول ح���ق الر�أي والتعبري يقول د.جعفر:
�أن يعا�ش���ر امر�أة ويرتكه���ا دون حقوق كما «�إن من �أهم املبادئ التي تقوم عليها نظرية
حق���وق الإن�سان ب�ش���كل عام مب���د�أ حرية
ريا الآن.
يحدث كث ً
و�أو�ض���ح �أن ال�شريع���ة مل ترتك حق حفظ ال���ر�أي وحرية التعب�ي�ر� ،إذ ال قيمة لتقرير
الن�س���ل منته ًكا من قب���ل البع�ض ،فو�ضعت حقوق الإن�سان دون �أن جتد و�سيلة للتعبري
عقوب���ات قا�سية على من يق���وم ب�إجها�ض عنها ،وال�شريعة الإ�سالمية ت�أتي يف مقدمة
املر�أة املتزوجة ،وكذا عقوبات �شديدة على ال�شرائ���ع التي تعطي للم�سل���م هذا احلق
الزن���ا ،لأنه ي����ؤدي �إىل اخت�ل�اط الأن�ساب كما ورد يف القر�آن الكرمي وال�سنة املطهرة
يقول تعاىل} :الزَّا ِني ُة والزَّا َفاج ِلدُوا ُك َّل وما تواتر عليه عم���ل ال�سلف ال�صالح ،بل
ْ
َ َ نيِ
اح ٍد مِ نْهما مِ ائَ��� َة جل ْ َدةٍ وال تَ�أْ ُخ ْذ ُكم بِهِ ما �إنها قد جتاوزت املدى الذي تقرر يف كثري
َو ِ
َ
َ
ْ َ
َُ
هلل من الت�شريعات يف هذا اخل�صو�ص.
ُ
هلل �إِ ْن كنْتُ��� ْم تُ ْ�ؤمِ نُو َن بِا ِ
َر�أْ َف��� ٌة فيِ دِ ي���نِ ا ِ
َوالْ َي ْو ِم ال ِآخرِ َولْ َي ْ�ش َه ْد َع َذابَ ُه َما َطا ِئ َف ٌة مِ َن و�أ�ض���ا �أن الإ�س�ل�ام يق���رر للإن�سان حرية
ال���ر�أي مب���ا تعني���ه م���ن حق���ه يف اعتناق
المْ ُ�ؤْمِ ِننيَ{.
الآراء والعقائ���د الت���ي ت�صل���ح حال���ه يف
الدني���ا والآخرة ،ويقرر ل���ه � ً
أي�ضا حقه يف
البح���ث ع���ن املعلوم���ات والأف���كار من �أي
ن���وع وا�ستالمها ونقلها بغ�ض النظر عن v
احلدود.
و�أ�ش���ار �إىل �أن �سب���ل التعب�ي�ر ع���ن الر�أي
يف الإ�س�ل�ام ال تتوق���ف عن ح���د الإعالم
والتبلي���غ ،و�إمن���ا يج���ب �أن ت�شم���ل �سماع
�آراء الآخري���ن وحماورتهم والت�شاور معهم
يف خمتل���ف الأم���ور حتى ال يك���ون الر�أي
وق ًف���ا عل���ى �شخ�ص �أو جمموع���ة ،كما �أن
وزاد« :كث�ي�رة ه���ي الأحكام الت���ي تقررها الإع�ل�ان عن ال���ر�أي والدع���وة �إىل احلق
ال�شريع���ة الإ�سالمي���ة ملمار�سة هذا احلق ،يجب �أن يختارا �أن�سب الو�سائل لعقول من
وكثرية ه���ي الأحكام التي تت�صل بواجبات ي�ستم���ع �إىل الر�أي حتى ي�ؤتي الر�أي ثماره
الأبوي���ن يف تربية الطفل وتعليمه وتن�شئته –احلكمة واملوعظة احل�سنة.-

احلقوق ،وحتدد م�صادر امللكية امل�شروعة
وحتميها.

د.حامد �أبوطالب:
حقـوق عامـة للإن�ســان
باعتبــاره �إن�سان ًـا ..ال
باعتبار دينه �أو جن�سه
�أو طائفتــــه ..وولــي
الأمر م�س�ؤول عنها

تن�شئة ح�سنة ،وهي �أحكام اعتمدت عليها
ريا اتفاقية حقوق الطفل ح�سبما اعرتف
كث ً
به كثريون من منظمة اليوني�سيف ،و�إذا كان
من �أهم حق���وق الإن�سان التي تهم كثريين
ه���ي حق امللكي���ة ،فقد اعت�ب�رت ال�شريعة
الإ�سالمية من بني احلقوق الرئي�سية التي
تق���دم على امل�صالح حق امللكية ،وال�شريعة
تع�ت�رف للإن�سان ب�أن يتملك خمتلف �أنواع

واختتم د.جعفر كالمه قائال�« :إن امل�صدر
الأول لل�شريعة الإ�سالمية يجعل الأ�صل هو
احلرية ،ويجعلها �ضروري���ة لتبليغ الدعوة
ولإحق���اق احلق ولتنوير النا����س وتعليمهم
و�إ�شاع���ة الثقاف���ة والفكر ال�سلي���م بينهم،
ولكن هذه احلري���ة حرية م�س�ؤولة ،فيجب
�أن تتجنب كل ما ي�سيء �إىل املجتمع وقيمه
و�أفراده وكل ما يخالف ال�شريعة».

ولنا كلمة..
في «حب
الكويت»!

خليف �ألأذينة

الوكيل امل�ساعد بوزارة الأوقاف

يف مث���ل ه���ذه الأيام م���ن كل عام نحتف���ل بذكرى
حترير وطننا الغايل «الكويت» من براثن االعتداء
الغا�ش���م الذي �أراد حموه من اخلارطة الدولية يف
وح�شي���ة مل ي�سبق لها مثي���ل يف تاريخنا املعا�صر،
�ضار ًب���ا عر����ض احلائط ب���كل الأدي���ان والأعراف
واحلق���وق والواجب���ات ،ومن هن���ا فاحتفالنا بهذه
الذكرى العطرة ه���و ا�ستح�ضار لف�ضل اهلل ونعمه
عل���ى الكويت و�أهل���ه يف املق���ام الأول ،وتذكرة لنا
جمي ًع���ا ب�أهمية الوطن وما يحمله من معان و�صور
ق���د ال ي�شع���ر به���ا �إال م���ن ذاق م���رارة البعد عنه
ولوعة احلرمان منه لأي �سبب من الأ�سباب ،ولعل
ذل���ك ٍ
كاف لأن ن�سجد هلل �شك ًرا على ما تف�ضل به
علينا من عطاءات ومنح يعجز عن و�صفها الل�سان
والبيان ،وترجمة ذلك ال�شكر �إىل �سلوكيات تتوافق
مع �شرع اهلل وتتما�شى مع تعاليمه ،وذلك �إن �أردنا
�أن تعلو راياتنا ،وتنمو ثرواتنا ،وتزهو على �ضفاف
الك���ون �أحالمن���ا ،ولعل ما نحن في���ه الآن من �أمن
و�أم���ان كفيل بدف���ع الهمم ،و�إث���ارة العزائم ،ومللمة
الق���وى ،وتوحيد ال���ر�ؤى والأهداف ،وو�ضع خطط
تتنا�سب مع متطلبات الع�صر وتتوافق مع حتدياته،
وذل���ك �إن �أردنا مواكبة العامل الذي فاقت خطواته
نحو التقدم �سرعة الطائرات وال�صواريخ.
لع���ل ذلك لن يت�أتى �إال �إذا كان���ت وحدتنا الوطنية
ت�س�ي�ر يف اجتاهها ال�صحيح ،ممثلة يف طاعة ويل
الأمر ،وتقبل ال���ر�أي والر�أي الآخر ،والتعامل على
�أ�سا�س �أن االختالف يف الر�أي ال يف�سد للود ق�ضية،
وتغلي���ب م�صلح���ة الوطن على الأه���واء والرغبات
ال�شخ�صي���ة ،وتعان���ق القيادي�ي�ن والإعالمي�ي�ن
والأحزاب والنا�شط�ي�ن يف حماية مقدرات الوطن
ومكت�سبات���ه يف كل الظ���روف والأح���وال ،وليدرك
اجلمي���ع �أنن���ا ب���دون وح���دة وطنية ال �ش���يء ،و�أن
التما�س���ك والتمازج ه���و ال�سبيل الوحي���د لنه�ضة
الكويت ورفعة �ش�أنها ،وامل�ضي بها قد ًما �إىل طريق
اله���دى والن���ور والف�ل�اح ،و�ص���دق اهلل العظيم �إذ
ِحبْ���لِ اللهّ ِ َجمِ ي ًعا َوالَ تَ َف َّر ُقوا ْ
اعتَ ِ�ص ُموا ْ ب َ
يق���ولَ } :و ْ
للهّ
َوا ْذ ُك ُروا ْ ِن ْع َمتَ ا ِ َعلَيْ ُك ْم{...
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رحمة للعاملني

ال�ب�ر ..النزه���ات ..الرح�ل�ات ..امل���زارع..
ال�شاليه���ات ،كل ه���ذه الأماكن حمببة لكثري
م���ن النا�س ،لكن �أال تعرفون �أن تلك الأماكن
�شه���دت حاالت �إ�شه���ار �إ�س�ل�ام كثريين من
غري امل�سلمني؟!
ه���ذه ق�ص���ة عامل غري م�سل���م مل يكن يعبد
اهلل ج���ل وع�ل�ا وال يعرف �شي ًئ���ا عن الدين
الإ�سالم���ي ،ومل ي�سمع قول اهلل تعاىل�} :إِنَّ
الدِّي��� َن ِعن َد اللهّ ِ ا ِلإ ْ�س َ
�ل�ا ُم ،{...هذا الرجل
�أعجبه م�شهد لطاملا ت�أمله يف ال�شتاء القار�س،
حيث يحب النا�س �أن يجل�سوا يف خيمتهم يف
ال�ب�ر حتى طلوع ال�شم����س وارتفاعها ب�سبب
�شدة الربد ،فق���د كان هناك �صاحب �إحدى
املخيم���ات املنت�ش���رة يف ال�ب�ر ي�ستيق���ظ من
نوم���ه حينما يق�ت�رب موعد �ص�ل�اة الفجر،
ف���كان ي�ؤذن ويوق���ظ �أهله وولدي���ه لل�صالة،
وكان �أحد ابنائه عمره ع�شر �سنوات والآخر
يبل���غ ثماين �سن���وات ،حيث يدف����أ لهما املاء
وي�أمرهما بالو�ضوء ،كان اخلادم غري امل�سلم
ال���ذي يعي����ش معه���م يتعجب م���ن �أمر ذلك
الرج���ل و�صنيعه ويت�ساءل :م���ا الذي يوقظ
ه����ؤالء يف ه���ذه ال�ساعة املبك���رة ،وما الذي
يدف���ع ه���ذا الرج���ل ليوقظهم م���ن فر�شهم
الدافئ���ة ليقوم���وا ويتو�ض����أوا ث���م ي�صلوا ثم
يق���ر�أوا الق���ر�آن وي�سبحوا ويذك���روا اهلل عز
وجل بعد ال�صالة؟

ي�ش���رح ل���ه معنى تعظي���م ال���رب يف الركوع،
وكي���ف ي�سبح العبد رب���ه يف ال�سجود ،وكيف
ندعو اهلل عز وج���ل ،وماذا نقر�أ من القر�آن
الك���رمي� ،أخذ ي�شرح له ب�شكل مب�سط ،فقال
ل���ه �صاحب املخي���م� :أتري���د �أن تعرف �أكرث؟
فق���ال اخل���ادم :نعم ،ق���ال �صاح���ب املخيم
للخ���ادم :م���ا ر�أي���ك يف �أن تذه���ب معي �إىل
جلنة التعريف بالإ�سالم؟ فرد عليه اخلادم:
ال ب�أ�س.
ذه���ب اخلادم مع كفيل���ه �إىل جلنة التعريف
بالإ�س�ل�ام وجل�س مع �أحد دعاة اللجنة ،وهو
م���ن الذين تعلموا احلكمة يف الدعوة ،وعلى
عل���م ب�أ�ساليب الدعوة ال�صحيحة ،ولديه من
العل���م ال�شرعي ما يكفي ،ف�ش���رح له مبادئ
الدي���ن و�أ�س�سه و�أركانه وعلمه معنى ال�صالة
ومعن���ى ال�شهادت�ي�ن ،فت�أث���ر اخل���ادم و�أخذ
ينطق ال�شهادتني قائلاً � :أ�شهد �أال �إله �إال اهلل
و�أ�شه���د �أن حممدًا ر�س���ول اهلل ..اهلل �أكرب!
لقد �ش���رح اهلل �صدر هذا اخلادم للإ�سالم،
لقد من اهلل على هذا الرجل بالإ�سالم ،قال
تعاىلَ } :و َم���ن يَبْتَ ِغ َغيرْ َ الإِ ْ�س َ
�ل�ا ِم دِ ي ًنا َفلَن
يُ ْق َب َل مِ نْ ُه َو ُه َو فيِ ال ِآخ َر ِة مِ َن الخْ َ ِ
ا�سرِ ينَ{.

وال�س����ؤال :م���اذا ل���و ظل هذا اخل���ادم على
دي���ن غ�ي�ر الإ�س�ل�ام وم���ات؟ م���اذا �سيكون
م�صريه؟ التزامنا بديننا يجعلنا قدوة للنا�س
أفواجا� ..إخوانكم يف
فيدخل���ون يف دين اهلل � ً
يق���ول الرجل :كنت �أت�ساءل م���اذا ي�صنعون؟ جلن���ة التعري���ف بالإ�س�ل�ام عندهم خطوط
م���ا �أعجبهم؟ كلما ج���اء �أ�صحابهم �إىل هذا هاتفي���ة �ساخنة على مدار ال�ساعة فيمكنكم
املخي���م قاموا ي�صلون جماعة ،الكل ي�صلي ..اال�ستعان���ة بهم بعد اهلل عز وج���ل ،لإر�سال
ن�س���اء و�أطفال ورجالهم ،ال يتخلف �أحد عن الدعاة �أو الكتب التي حتتاجون �إليها بجميع
ال�صالة.
اللغ���ات لأجل هداية غري امل�سلمني ودعوتهم
جل����س العام���ل مع �صاح���ب املخي���م وبادره �إىل دي���ن اهلل احلنيف الذي ال ي�أتيه الباطل
بال�س����ؤال� :أري���د �أن �أ�س�ألك �س���� اًؤال ،قال له م���ن بني يدي���ه وال م���ن خلف���ه ،فيجب على
�صاحب املخيم :تف�ضل ،قلت له :ماذا تقولون القادرين من �أهل اخل�ي�ر و�أ�صحاب القلوب
�أثناء ال�صالة؟ يق�صد� :أثناء الوقوف والركوع البي�ضاء �أن ي�ساهموا يف هذه اللجنة ملوا�صلة
وال�سج���ود والقع���ود ،ف�أخ���ذ �صاحب املخيم ر�سالتها يف الدعوة �إىل اهلل.

ال�شيخ نبيل العو�ضي

مدير مربة طريق الإميان

مهتد
في البر

�سـ�أل كفيلـه متعجب ًـا:
ماذا تقولـون يف ال�صــالة
فقاده �إلى التعريف بالإ�سالم..
وكانـت الهدايــة!
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ر�سائل دعوية

�إىل �أن م�شاهدة الكعبة �أو الذهاب �إىل مكة
فيه هدى للم�سلم وغري امل�سلم.

جمال ال�شطي
املدير العام للجنة التعريف بالإ�سالم

هكذا
علمتني
الدعوة!

امل�سلمون مطالبون بتبليغ دعوة اهلل �إىل �أهل
الأر�ض قاطبة ،وبيان ح�ضارية وجمال الدين
الإ�سالم���ي باحلكم���ة واملوعظ���ة احل�سن���ة ،وعلمتن���ي �أن ح�سن اجلوار يفت���ح لنا �أبوا ًبا
فنح���ن غ�ي�ر معذوري���ن �أم���ام اهلل �سبحانه كث�ي�رة دون عن���اء �أو م�شق���ة ،والر�سول [
وتع���اىل �إن فرطن���ا يف دعوة �أولئ���ك النا�س قدوتن���ا يف ح�س���ن التعام���ل وح�سن اجلوار،
وبيان الدين احلق والطريق ال�صحيح لهم .فعندم���ا كان ي�ؤذيه جاره اليهودي ،مل مينعه
ف�أعظ���م ه���دف للدع���وة ه���و �إدخ���ال غري ذل���ك من عيادته وال�س�ؤال عنه ملا مر�ض ،ما
امل�سلم�ي�ن يف الإ�سالم ،و�إنقاذهم من اخللود �ساهم يف دخوله �إىل رحاب الإ�سالم مبوقف
يف ن���ار جهنم ،و�إقامة احلجة عليهم ،وتغيري ب�سيط.
ال�ص���ورة الذهني���ة ال�سلبي���ة املوج���ودة يف وعلمتن���ي �أن ال�ص�ب�ر يف الدع���وة �إىل اهلل
�أذهانهم عن الإ�سالم وامل�سلمني.
�أ�سلوب م���ن �أ�ساليبها الرئي�س���ة ،خا�صة �أنه

وخالل م�سريتي الدعوي���ة الطويلة يف كنف
العم���ل اخلريي والتطوع���ي علمتني الدعوة
ريا من القيم واملب���ادئ والأطر والأدبيات
كث ً
يف الدع���وة �إىل اهلل وف���ق منهجية وا�ضحة
ترتكز على كتاب اهلل و�سنة نبيه [.
علمتني �أن احلكم���ة الدعوية مفتاح القلوب
والعق���ول ،واال�ستم���اع اجلي���د �أول درج���ات
احلكم���ة ،ف����إذا ا�ستطع���ت �سم���اع ال�س����ؤال
بطريق���ة �صحيح���ة ف�إنك ت�ستطي���ع الإجابة
بطريقة جيدة ،والداعية مير مبواقف ينبغي
عليه الت�صرف فيها بح�سب املو�ضوع والبيئة،
ف���كل �شخ�ص يحتاج �إىل معاملة تختلف عن
معاملة �شخ�ص �آخر.
وعلمتن���ي �أن ح�ضور امل�سجد م���ن الو�سائل
امل�ؤث���رة يف دع���وة غ�ي�ر امل�سلم�ي�ن ،لأنه���م
بزيارتهم له ي�شاهدون كيف ي�صلي امل�سلمون،
فامل�شاعر الإميانية مهمة ج ًّدا ،لأنهم بحاجة
ملعاي�شته���ا ،واكت�ش���اف الإ�س�ل�ام عمل ًّيا من
خالل توحد امل�سلمني وامل�ساواة يف ال�صالة.

احلكمــة الدعــوية مفتــاح
القلوب واال�ستمـاع اجليــد �أول
درجاتــها
26
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وعلمتن���ي �أن الإعالم ي�ؤثر يف غري امل�سلمني
ب�شكل كب�ي�ر ،خا�ص���ة القن���وات الف�ضائية،
لأن���ه يو�صل الر�سالة ب�سهول���ة وي�سر ،فمثلاً
م�شاه���د الكعب���ة يف ح���د ذاته���ا م���ن �أقوى
و�سائ���ل الدع���وة ،خا�صة �أثن���اء فرتة احلج،
فالآي���ة الكرمية }�إِنَّ َ�أ َّو َل بَيْ ٍ
َّا�س
���ت ُو ِ�ض َع لِلن ِ
لَلَّ���ذِ ي ِب َب َّك َة ُم َبا َر ًكا َوهُ���دًى لِّل ْ َعالمَ ِ نيَ{ ،ت�شري

هناك من غري امل�سلمني من يقومون باختبار
امل�سلم�ي�ن ،مت�سائلني :هل ه���ذا الدين فعلاً
�صحي���ح؟ هل ه���ذا الدين هو دي���ن �أخالق؟
وه���ذا االختب���ار يكون م���ن خ�ل�ال رد فعل
امل�سلم�ي�ن جتاههم ،لذا ف����إن ق�ضية ال�صرب
من الأ�شياء املهمة يف الدعوة.

وعلمتن���ي �أن القر�آن الكرمي من �أهم �أ�سباب
دخ���ول الإ�س�ل�ام ،لأن���ه معج���ز م���ن بدايته
لنهايت���ه ،يف بالغت���ه وكتابت���ه ،وحفظ���ه،
ونزول���ه ،يف ترتي���ب الآي���ات ومعانيها ،حتى
يف �سماعها ،فالقر�آن هداية للعاملني ،فكثري
من املن�صرين �أرادوا �أن يحاربوا الإ�سالم من
خالل القر�آن فلما قر�أوه دخلوا الإ�سالم.
وعلمتني �أن االنطالق مع املدعو يف النقطة
ريا من اجلهد والوقت
امل�شرتك���ة تخت�صر كث ً
يف تو�صي���ل الر�سالة ،فهن���اك �أ�شياء فطرية
وقواع���د ثابت���ة خل���ق اهلل �سبحان���ه وتعاىل
الإن�س���ان عليه���ا ،ميكن الب���دء فيها مع غري
امل�سل���م ،ثم ي�ؤك���د الداعي���ة �أن الإ�سالم هو
الذي يقرر هذه الأ�شياء.
أخ�ي�را ه���ذه بع����ض خواط���ر تعلمته���ا م���ن
� ً
جتربت���ي يف الدع���وة �إىل اهلل� ،ستف�ص���ل �إن
�ش���اء اهلل يف حلقات قادم���ة ،بحيث نفي�ض
ون�ستفي�ض يف كثري من هذه النقاط ،مع ذكر
بع����ض الأمثلة التي عاي�شتها لتقريب الفكرة
وتو�صيل الر�سالة ب�شكل �سل�س وب�سيط.

مفاهيم دعوية

�آتِي���هِ يَ ْو َم الْقِ َيا َم���ةِ َف ْر ًدا{ ،ق���ال ال�شيخ ابن
�سع���دي�« :أي :ال �أوالد ،وال مال ،وال �أن�صار،
لي����س مع���ه �إال عمله ،فيجازي���ه اهلل ويوفيه
خ�ي�را فخري ،و�إن �ش��� ًّرا ف�شر،
ح�ساب���ه� ،إن
ً
كم���ا قال تعاىلَ } :ولَ َق ْد ِجئْتُ ُمونَا ُف َرادَى َك َما
َخل َ ْقنَا ُك ْم �أَ َّو َل َم َّرةٍ {».
ن�س ٍان �أَلْ َز ْمنَاهُ َط�آ ِئ َرهُ
وقال اهلل تعاىلَ } :و ُك َّل �إِ َ

د .وليد خالد الربيع

�أ�ستاذ الفقه املقارن  -كلية ال�شريعة

المسؤولية

الفردية

لي�ست م�صالح متبادلة وال ف�ضلاً
مين به الفــرد على املجتمـع..
بـل عبــادة هلل
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يتهاون بع��������ض النا��������س يف �أداء الواجبات �أو
التق�ص���ي���ر يف االلت�������زام بالقوانني �أو احرتام
الأع�������راف العامة ،فيك�س�������ر القانون ،ويتمرد
على العرف العام ،ويق�صر يف �أداء م�س�ؤولياته
الفردي�������ة جتاه املجتم�������ع والآخرين ،ويجعل
لنف�س�������ه مربرًا يتكئ عليه �أال وهو«كل النا�س
يفعل ذلك� ،أو �أن الدنيا كلها بهذه ال�ص�������ورة،
و�إذا �أدى غ���ي���ري واجبه قم�������ت ب�أداء واجبي»،
فيِ ُعنُقِ ���هِ { ،ق���ال ال�شيخ ابن �سعدي« :وهذا
�أو يقوم ب�إلقاء اللوم والعتب على امل�س�ؤولني
�إخب���ار عن كمال عدل���ه �أن كل �إن�سان يلزمه
و�أنهم مق�صرون يف �أداء �أعمالهم ،ويتخذ من
طائ���ره يف عنقه� ،أي :ما عمل من خري و�شر
ذلك مربرًا لإهماله وتق�صريه وخمالفاته.
يجعل���ه اهلل مالز ًما له ال يتع���داه �إىل غريه،
ون�صو����ص ال�شريع���ة وقواعده���ا ت�ؤكد مبد�أ ف�ل�ا يحا�سب بعمل غ�ي�ره وال يحا�سب غريه
امل�س�ؤولي���ة الفردي���ة ،وه���ي ك���ون ال�شخ�ص بعمله ،وقوله تعاىلَ } :ونُ ْخرِ ُج لَ ُه يَ ْو َم الْقِ َيا َمةِ
مكل ًف���ا ب����أداء ما كل���ف به جتاه رب���ه ونف�سه كِ تَا ًب���ا يَل ْ َق���اهُ َمن ُْ�ش���و ًرا{ ،في���ه م���ا عمله من
والآخرين بح�سب و�سعه وطاقته ،و�أن قيامه اخل�ي�ر وال�شر حا�ض ًرا �صغريه وكبريه ويقال
بتلك التكاليف �إمنا يكون بالإخال�ص هلل عز ل���ه} :ا ْق َر ْ�أ كِ تَابَ َك َك َف���ى ِبنَ ْف ِ�س َك الْ َي ْو َم َعلَيْ َك
وجل ،والإح�سان يف العمل ،لأنه �سي�س�أل عن َح ِ�سي ًب���ا{ وهذا من �أعظم العدل والإن�صاف
ريا فخري ،و�إن �أن يق���ال للعبد :حا�س���ب نف�سك ليعرف مبا
�أعماله و�سيجازى عليها �إن خ ً
�ش ًّرا ف�شر� ،إال �أن يعفو اهلل ويتجاوز.
عليه من احلق املوجب للعقاب».
فقيام الفرد مب�س�ؤوليات���ه الدينية والدنيوية
عب���ادة يتقرب به���ا امل�سل���م �إىل اهلل تعاىل،
فه���ي لي�س���ت م�صال���ح متبادل���ة يق���وم به���ا
ال�شخ����ص ر ًّدا عل���ى �إح�سان الدول���ة �إليه �أو
مقابلة جلميل �أ�سداه غريه �إليه ،وامل�س�ؤولية
لي�س���ت ف�ضلاً مينت به املرء عل���ى �أ�سرته �أو
جمتمع���ه �أو دولت���ه ،فم�س�ؤولي���ة الفرد جتاه
ربه وجتاه الآخرين �أ�سا�سها �إميان ال�شخ�ص
ب���اهلل واليوم الآخر ،و�أدا�ؤه لتلك امل�س�ؤوليات
هو �أث���ر لإميانه ،وانعكا����س لدينه ،وهذا ما
يفرق ب�ي�ن امل�س�ؤولية يف الإ�سالم وامل�س�ؤولية
يف النظ���م الغربية ،حيث يكون �أداء الإن�سان
ً
مناطا برقاب���ة القانون وح�ضوره،
لواجبات���ه
�أم���ا عند غيبة الرقيب ف�إن ال�شخ�ص يتهرب
من م�س�ؤولياته والتزاماته.
فم���ن الآي���ات الكرمي���ة الت���ي ت�ؤك���د مب���د�أ
امل�س�ؤولي���ة الفردية قوله عز وج���لَ } :و ُكل ُّ ُه ْم

اهتَ���دَى َف�إِنمَّ َ ���ا يَ ْهتَدي
وق���ال تعاىلَّ } :م���نِ ْ
َ
ِلنَ ْف ِ�سهِ َو َمن َ
�ض��� َّل َف ِ�إنمَّ َ ا يَ ِ�ض ُّل َعلَيْ َها َوال تَزِ ُر
َوازِ َرةٌ وِ ْز َر �أُ ْخ��� َرى{ ،قال ال�شيخ ابن �سعدي:
«�أي :هداية كل �أحد و�ضالله لنف�سه ال يحمل
�أحد ذنب �أحد ،وال يدفع عنه مثقال ذرة من
ال�شر ،واهلل تع���اىل �أعدل العادلني ال يعذب
�أح���دًا حتى تقوم عليه احلج���ة بالر�سالة ثم
يعان���د احلجة ،و�أما م���ن انقاد للحجة �أو مل
تبلغ���ه حج���ة اهلل تع���اىل ف����إن اهلل تعاىل ال
يعذبه.
و�أم���ا ما ج���اء يف ال�سنة املطه���رة مما ي�ؤكد
مب���د�أ امل�س�ؤولي���ة الفردية فم���ا ورد عن ابن
عم���ر –ر�ضي اهلل عنه -قال� :سمعت ر�سول
راع وكلك���م م�س�ؤول
اهلل [ يق���ول« :كلك���م ٍ
راع وم�س�ؤول عن رعيته،
عن رعيت���ه :الإمام ٍ
راع يف �أهله وم�س����ؤول عن رعيته،
والرج���ل ٍ
وامل���ر�أة راعي���ة يف بي���ت زوجه���ا وم�س�ؤول���ة

راع يف م���ال �سيده
ع���ن رعيتها  ،واخل���ادم ٍ
راع وم�س�ؤول
وم�س����ؤول ع���ن رعيته ،وكلك���م ٍ
عن رعيته».
ق���ال الن���ووي« :ق���ال العلم���اء :الراعي هو
احلافظ امل�ؤمتن امللتزم �صالح ما قام عليه،
وم���ا هو حتت نظ���ره ،ففي���ه �أن كل من كان
حت���ت نظ���ره �ش���يء ،فه���و مطال���ب بالعدل
في���ه ،والقي���ام مب�صاحل���ه يف دين���ه ودني���اه
ومتعلقاته»

املق�صري���ن واملهمل�ي�ن حتى ال ينهار املجتمع ب�سبب �سوء ت�صرفهم وقلة فهمهم كما قال [:
«مث���ل القائم على ح���دود اهلل والواقع فيها كمثل قوم ا�ستهموا على �سفينة ف�أ�صاب بع�ضهم
�أعالها وبع�ضهم �أ�سفلها ،فكان الذين يف �أ�سفلها �إذا ا�ستقوا من املاء مروا على من فوقهم،
فقال���وا :ل���و �أنا خرقنا يف ن�صيبنا خر ًقا ومل ن�ؤذ من فوقن���ا ،ف�إن يرتكوهم وما �أرادوا هلكوا
جمي ًع���ا و�إن �أخذوا على �أيديهم جنوا وجنوا جمي ًع���ا» ،فاحلديث ي�ؤكد �أهمية تعاون اجلميع
حلف���ظ بق���اء املجتمع و�سالمته ،و�إهمال البع����ض �أو تق�صريه �أو حتى �سلبيته قد يكون �سب ًبا
له�ل�اك املجتم���ع وفوات م�صاحله  ،ف�أهم الأمور �أن يقوم الفرد مبا كلف به جتاه ربه ونف�سه
إخال�صا هلل تعاىل و�إح�سا ًنا للغري ،و�إتقا ًنا للعمل.
والآخرين� ،
ً

ق���ال اب���ن حج���ر« :دخ���ل يف ه���ذا العم���وم
املنف���رد ال���ذي ال زوج له وال خ���ادم وال ولد
ف�إنه ي�صدق عليه �أنه راع على جوارحه حتى
يعم���ل بامل�أم���ورات ويجتنب املنهي���ات فعلاً
ونط ًقا واعتق���ا ًدا ،فجوارحه وقواه وحوا�سه
رعيته».
فالأم���ر خط�ي�ر� ،إذ �إن كل �إن�س���ان �سي�س�أل
مبفرده عن �أعماله ويجازى عليه ،ولن ينفعه
�أو يدف���ع عنه �أفعال الآخري���ن �أو �أعذارهم،
وعليه �أن يعد ل���كل ت�صرف جوا ًبا يجيب به
رب���ه ،كم���ا جاء يف حديث �أن����س مثل حديث
اب���ن عمر وزاد يف �آخ���ره «:ف�أعدوا للم�س�ألة
جوا ًبا» ،قال���وا :وما جوابها؟ ق���ال�« :أعمال
ال�ب�ر» ،ق���ال ابن حجر�« :أخرج���ه ابن عدي
والطرباين يف الأو�سط و�سنده ح�سن».
فقي���ام كل ف���رد مب���ا كل���ف به وح���ده دون
انتظ���ار للآخري���ن �سي����ؤدي يف النهاية �إىل
�شي���وع النظ���ام وا�ستقامة الأم���ور ،وتقل�ص
الفو�ضى وانح�سار الف�ساد� ،أما �أن ينتظر كل
ف���رد من غريه �أن يق���وم بواجباته وواجبات
غ�ي�ره ،فهنا تتعطل م�صالح املجتمع ،وي�شيع
الف�س���اد ،وينم���و الت���واكل والأناني���ة ،وتربز
�صفة الالمباالة وقلة االهتمام ،وهذا يتنافى
م���ع ما قرره الدين م���ن الأخوة الإميانية يف
قول���ه عز وجل�} :إمنا امل�ؤمنون �إخوة{ ،وما
�أك���ده من تالحم املجتم���ع و�أخذه على �أيدي
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رجال من الكويت

الشيخ محمد بن سليمان آل جراح..

من أعالم مؤسسي النهضة
الدينية في الكويت
عمر الإن�سان يف الدنيا ق�صري ..ولكن هذا العمر قد يطول
مبا يقدمه �صاحبه من �أعمال خريية ،وكثريون من
�أبناء هذا البلد الطيب الكويت �أفنوا حياتهم يف العمل
اخلريي ،فعمَّ هذا اخلري �أنحاء املعمورة ،ومل ُ
يخل بلد
منه ،ومل يكن ُقطر �إال وكان للعمل اخلريي الكويتي
أثر فيه ،ف�ضلاً عما بذره الكويتيون داخل بلدهم..
� ٌ
ه�ؤالء الرجال هم حم�سنو الكويت ،ولذا ف�إننا يف كل عدد
�سوف نقدم �شخ�صية من تلك ال�شخ�صيات التي بذرت اخلري يف كل مكان
لنتن�سم عبري �سريهم العطرة ..فت�شبهوا بهم �إن مل تكونوا مثلهم� ..إن الت�شبه بالرجال
فالح.
وق���ر�أ عل���ى ال�شيخ عبدالرحم���ن بن حممد
ن�ش�أتـ ـ ـ ــه

الفار����س منت الآجرومي���ة ،وكان ي�شاركه يف
�صاح���ب هذه ال�سرية هو حممد بن �سليمان
هذه القراءة ال�شيخ عبداهلل النوري.
بن عبداهلل �آل جراح ،و�آل جراح هم �آل ف�ضل
م���ن بطون بن���ي «الم» من طي���ئ ،وطيئ من ومن �أهم �أوج���ه �إح�سانه بذله العلم لطالبه
قحط���ان بني النبي هود علي���ه ال�سالم .كما يف الفقه والفرائ�ض واللغة العربية ،كما كان
ي����ؤدي واجب الإفت���اء ويعقد حلق���ات تالوة
جاء يف «املنتخب يف ذكر قبائل العرب».
الق���ر�آن وي�أم���ر باملعروف وينه���ى عن املنكر
�سريتـ ـ ــه
يف يوم���ه وليلته حت���ى كان واحدًا من الذين
ول���د ف�ضيل���ة ال�شي���خ حممد بن ج���راح يف �أ�س�سوا النه�ضة الدينية يف الكويت.

الكوي���ت عام  1322هـ املوافق 1904م ،بعد
هجرة ج���ده �إىل الكويت بنحو �أربعني عا ًما،
بد�أ تعل���م القر�آن الكرمي وه���و �صغري ال�سن
مبدر�س���ة «امل�ل�ا �أحمد احلرم���ي» الفار�سي
الأ�ص���ل و�أكمل���ه يف مدر�س���ة «امل�ل�ا حممد
املهين���ي» وتعل���م الكتابة واحل�س���اب وق�سمة
املواري���ث مبدر�سة «ال�سي���د ها�شم احلنيان،
وقد حفظ يف �أول �شبابه الرحبية يف املواريث،
ومنظومة الآداب والدرة امل�ضية لل�سفاريني،
وتعل���م مبادئ الفقه عل���ى يد عالمة الكويت
يف وقت���ه ال�شيخ عبداهلل بن خلف الدحيان،
وبعد وفات���ه رحمه اهلل الزم ال�شيخ عبداهلل
الفار�س���ي ،ومن �شيوخه ال�شيخ �أحمد عطية
الأثري وال�شي���خ عبدالعزي���ز قا�سم حمادة،
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قالـ ــوا عنه

• الدكتور عبدالرحمن حمود ال�سميط �أمني
عام جلنة م�سلمي �إفريقيا« :لقد كانت حياة
ال�شي���خ وق ًفا خلدمة الب�ل�اد والعباد ،ون�شر
العلم ال�شرعي بني �أيدي طلبة العلم والنا�س
على اختالف م�شاربهم».
• الدكت���ور عل���ي الزمي���ع وزي���ر الأوق���اف
وال�ش����ؤون الإ�سالمي���ة الأ�سب���ق« :لق���د نذر
ال�شيخ حمم���د �آل جراح نف�سه وحياته للعلم
والتدري�س والتوجي���ه والدعوة �إىل اهلل ،ومل
ينقطع عن العطاء رغم تقدمه يف ال�سن� ،إىل
�أن اختاره اهلل».

وقد �شارك مباله يف عمارة امل�ساجد والتربع
للهيئات اخلريية ،فقد تربع قبل وفاته بقطعة
�أر����ض كب�ي�رة يف �ضاحي���ة عب���داهلل ال�سامل
ليبنى عليه���ا م�سجد على نفقت���ه اخلا�صة،
و�أو�ص���ى ال�سي���د عبدالرحم���ن عبدالوهاب • الكات���ب في�ص���ل الزام���ل يف مق���ال ن�ش���ر
الفار����س بذلك ،كما �أنه تربع مببلغ كبري من بجري���دة الأنباء« :لق���د كان ال�شيخ يف حالة
املال �إىل بيت الزكاة بالكويت.
ان�سج���ام ت���ام مع حال���ة الع���امل املتعلم ومع
طبيعة ال�شي���خ الزاهد املرتفع عن �سفا�سف
وفاتـ ـ ـ ــه
القول».
انتق���ل ال�شيخ حمم���د �آل ج���راح �إىل رحمة
اهلل تع���اىل يوم اخلمي�س  13جمادى الأوىل • رثاه عبداللطيف الديني قائلاً :
1417هـ ،املواف���ق � 26سبتمرب 1996م عن
�أبا اجلراح قد �أحدثت كلمً ا
عمر يناهز االثنني والت�سعني عا ًما ..وودعته
الكويت يف موكب مهيب.
ب�صرح العلم وان�صدع اجلدار


و�سطية الإ�سالم

«ابتعثـن���ا اهلل لنخرج من �شاء من عبادة العباد
�إىل عب���ادة اهلل وحده ،وم���ن �ضيق الدنيا �إىل
�سع���ة الدنيا والآخرة ،ومن ج���ور الأديان �إىل
ع���دل الإ�س�ل�ام» ..كلم���ات دال���ة وذات مغزى
�أطلقه���ا ربعي بن عامر ر�سول جي�ش امل�سلمني
يف وجه ر�ستم ،قائد الفر�س ،حينما �س�أله :ما
الذي جاء بكم؟.

لنوحـ���ده ونعبده ،ونخلع ما كنّـ���ا نعبد و�آبا�ؤنا
ّ
من دونه من احلجارة والأوثان ،و�أ َمـرنا ب�صدق
احلديث ،و�أداء الأمانة ،و�صلة الرحم ،وح�سن
ّ
والكف عن املح���ارم والدماء ،ونهانا
اجل���وار،
ع���ن الفواح�ش ،وقول الزور ،و�أكل مال اليتيم،
وقذف املح�صنات ،و�أ َمرنا �أن نعبد اهلل وحده
ال ن�شرك به �شي ًئا”...

ويف ه���ذه الكلم���ات القالئ���ل ترت ّكـ���ز قاع���دة
العقي���دة الإ�سالمية ،وتتجلّ���ى طبيعة احلركة
الإ�سالم ّيـة التي انبثـقت منها ،وانطلقت بها..
�إنه���ا �إخراج من �شاء اهلل من عبادة العباد �إىل
عبادة اهلل وحده ،ور ّد �أمرهم �إىل اهلل وحده..
يف املحي���ا واملم���ات ..يف الدني���ا والآخ���رة..
و�إف���راد اهلل �سبحان���ه بالألوه ّي���ة وال�سلط���ان
واحلياة الإن�سان ّيـة كما هي �سائرة اليوم ،وكما
واحلاكم ّية والت�شريع.
�أ�صحاب هذه العقيدة البد �أن يكون لهم اليوم ه���ي �صائرة وفق جميع التقديرات الظاهرة..
وغ���دًا و�إىل �أن تقوم ال�ساعة دور جديد ..دور ال ميك���ن �أن ت�ستم���ر يف طريقها ه���ذا ،والب ّد
قي���ادي �أ�صيل يف لها من تغيـ�ي�ر �أ�سا�سي يف القاعدة التي تقوم
عامل���ي �إن�س���ا ّ
ين كبري ..دور
ّ
ّ
الت ّيـ���ارات العامل ّيـ���ة الإن�سان ّي���ة ..دور مينحهم عليه���ا ..تغي�ي�ر يع�صمها من تدم�ي�ر الإن�سان
ين ،كالدور ذاته ،بتدمري خ�صائ�صه الأ�سا�س ّيـة ..فاحلياة
العاملي الإن�سا ّ
�سب ًبا وجي ًها للوجود
ّ
الذي منح العرب الأم ّيـني يف اجلزيرة العرب ّيـة الإن�سان ّيـ���ةـ بداهةـ ال ت�ستطيع �أن تبقى �إذا ما
�سب ًب���ا وجي ًه���ا للوج���ود الإن�س���اين ،وللقي���ادة دمرت خ�صائ�ص الإن�سان.
العامل ّيـة الإن�سان ّية.
وخ���ط احلياة احلايل مي�ضي يو ًما بعد يوم يف
ولقد كان ال�سفريان حا�ضرين ،وفيهما عمرو،
ال تنق�ص���ه ذالق���ة الل�سان ،وال �سع���ة احليلة،
فلم يكذبا جعف��� ًرا يف ت�صويره حلال اجلزيرة
قب���ل الإ�س�ل�ام ،وحلقيق���ة الدي���ن الإ�سالمي
احلني���ف� ..إنها �ص���ورة �صحيح���ة �صادقة ملا
كان ،وملا �صار!

وح�سبن���ا �أن نذك���ر �أن���ه ح�ي�ن هاج���ر بع����ض
امل�سلمني �إىل احلب�شة فرا ًرا بدينهم من �إيذاء
قري����ش �أوائل الدع���وة الإ�سالم ّيـ���ة ..خ�شيت
قري����ش �أن يك���ون يف ذل���ك املهج���ر متن ّفـ����س
للم�سلم�ي�ن ،فبعث���ت ب�سفريين م���ن لدنها �إىل
جنا�شي احلب�شة لري ّد �أولئك املهاجرين ،وهما
عم���رو بن العا����ص ،وعبداهلل بن �أب���ي ربيعة،
فكان الذي كـلّمه جعفر بن �أبي طالب ر�ضوان
اهلل عليه ،فـقال له� :أيها امللك ،كنّـا قو ًما �أهل
جاهل ّيـ���ة ،نعبد الأ�صنام ،ون����أكل امليتة ،ون�أتي
الفواح����ش ،ونقطع الأرح���ام ،ون�سيء اجلوار،
الق���وي منّـ���ا ال�ضعيف ،فكن���ا كذلك،
وي����أكل
ّ
اً
ر�سول منّـا ،نعرف ن�سبه
حتى بعث اهلل �إلين���ا
و�صدق���ه ،و�أمانت���ه وعفاف���ه ،فدعانا �إىل اهلل

د� .سعد املر�صفي
�أ�ستــاذ احلديث وعلومه

المجتمع
اإلسالمي
ضرورة
إنسانية

تدم�ي�ر خ�صائ�ص الإن�س���ان ،وحتويله �إىل �آلة
م���ن ناحي���ة ،و�إىل حيوان من ناحي���ة �أخرى..
و�إذا كان هذا اخلط مل ي�صل �إىل نهايته بعد..
ات�ضاحا
و�إذا كانت �آثار هذه النهاية مل تت�ضح
ً
كاملاً .
ومن ثم نعتـقد اعتـقا ًدا جاز ًما �أن قيام املجتمع
الإ�سالمي �ضرورة �إن�سان ّي���ة وحتمية فطر ّيـة،
و�أن���ه �إذا مل يقم اليوم ف�سيق���وم غدًا ،و�إذا مل
يقم هنا ف�سيقوم هناك ..ليع�صم الب�شر ّيـة من
تدم�ي�ر الإن�سان عن طري���ق تدمري خ�صائ�صه
الإن�سان ّيـ���ة ،وم���ن تدم�ي�ر احلي���اة الإن�سان ّيـة
التي ال تقوم بغري �إن�سان حمتفظ بخ�صائ�صه
الإن�سان ّية ،يف حالة مناء وارتقاء.

�أ�صحاب العقيدة دورهم
متجدد حتى تقوم ال�ساعة..
فهـــو دور قيادي �أ�صيل
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رياح التغيري

د .طارق �سويـ ــدان

املفكر الإ�سالمي

أسباب
التخلف في
()2
أمتنا

الإنتاج والت�صنيع �أمـــر �أ�سا�سي
يف النه�ضة واللحاق بركب الأمم
املتقدمــة
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يف املقال ال�سابق تكلمت عن طبيعة تخلفنا لنتكلم من منطق قوة ال من موقف �ضعف.
عن ح�ض�������ارات الأمم احلالية ،و�أهم �أ�س�������باب
• االهتمام الزائد بالأمن
ه�������ذا التخلف ،وم�������ع �أين ال �أحب الت�ش�������ا�ؤم
ولي��������س طبعًا َّ
يف وال من�������ي� ،إال �أن التقدم ال املبالغ���ة يف االهتم���ام بالأمن عل���ى ح�ساب
يكون �إال بدرا�س�������ة الواقع ومعرفة الإمكانات التنمي���ة ،فكث�ي�ر ممن يحكم الأم���ة� ،أ�ساءوا
وموا�ض�������ع اخلل�������ل ،لنقوم بعد ذلك بو�ض�������ع وج���اروا و�ضيقوا عل���ى النا����س و�أرهقوهم،
ر�ؤي�������ة وه�������دف ،و�أول الع���ل���اج معرف�������ة الداء فلما خافوا على �أنف�سهم� ،أحاطوا حتركاتهم
و�أ�س�������بابه ،و�س�������نكمل يف ه�������ذا املق�������ال بقي�������ة بالأمن واحلرا����س ،وا�ستنزفوا � اً
أموال طائلة
الأ�س�������باب التي ال تزال ت�ؤثر يف تخلفنا عن للإنف���اق على تلك الأجه���زة ،با�سم احلفاظ
ركب احل�ض�������ارات وتعيقنا عن اللحاق بها �أو عل���ى الأم���ن وا�ستق���رار الب�ل�اد ،و�أذك���ر �أن
التقدم يف �سباقها.
�إح���دى ال���دول العربي���ة لديها �سبع���ة ع�شر
وقد ذكرنا �أ�س�������بابًا خم�س�������ة هي «اال�ستبداد جه���ازًا �أمن ًّيا ،يراقب بع�ضها ً
بع�ضا ،كل ذلك
ال�سيا�س�������ي– غي�������اب التخطي�������ط – �ض�������عف عل���ى ح�س���اب التنمي���ة والنه�ض���ة واالرتقاء
�سيا�س�������ـة التعلي�������م – انت�ش�������ار الف�س�������اد – والتطور.
اال�ستعم ــار» ،و�سنكمل بقية هذه الأ�سباب:
وهلل د ّر عم���ر –ر�ضي اهلل عن���ه -الذي كان
• ال�صراع العربي -الإ�سرائيلي
يحك���م �أمة ب�أ�سرها وح�ض���ارة ب�أكملها ،وهو
اال�ستن���زاف ال�ضخم لطاقاتنا كلها )الفكرية ي�س�ي�ر يف الطرقات وبني البي���وت ليلاً  ،بال
واملادي���ة والنف�سي���ة( يف ال�ص���راع العرب���ي -حرا�سة وال رجال �أمن ،ويغفو يف ظل حائط،
الإ�سرائيل���ي ،فكم بنين���ا و�ش ّيدن���ا و�أن�ش�أنا ،ف�ي�راه ر�س���ول الروم فيق���ول :عدلت ف�أمنت
وهُ���دم كل ذلك ب�آلة احلرب ال�صهيونية ،وما فنمت حيث �شئت.
�أكرث الطاق���ات امل�ستنزف���ة يف مواجهة هذا
• االهتمام باال�سترياد
االحت�ل�ال البغي�ض! خا�ص���ة الدول املجاورة
االهتمام باال�سترياد على ح�ساب ال�صناعة،
لدولة الكيان ال�صهيوين.
فغالبية �شعوبن���ا ر�ضيت ب�أن تكون م�ستهلكة
لك���ن امل�ؤمل يف الأمر �أن عدونا يتطور كدولة
ملنتجات الغرب ،واكتفت بذلك ،على ح�ساب
وكمرك���ز عاملي من غري �أن ي�ضعف ع�سكر ًّيا
الإنت���اج والت�صني���ع ،وه���و �أم���ر �أ�سا�سي يف
ونح���ن نت�أخ���ر ح�ضار ًّيا وكمرك���ز عاملي مع
النه�ضة واللحاق بركب الأمم املتقدمة.
�ضعفنا الع�سكري!
ولق���د �سمعت كلمة �ص���درت من �أحد علماء
فل���و �أن طاقتنا ت�ستنزف ونح���ن نرى تقد ًما
ال�شريع���ة يقول فيها :احلمد هلل الذي ّ
�سخر
لقلن���ا �إن ه���ذا يقاب���ل ه���ذا ،لك���ن �أن ندفع
لنا ال�صني لت�صنع لنا ما نحتاج!
فات���ورة ال�ص���راع غالية ج ًّدا ث���م ال نرى من
ملاذا ي�صدرون لنا؟ وملاذا ال ن�ص ّدر لهم؟
ي�صارع ،فهذا ما يحزن القلب!
ملاذا ينتجون ونحن ن�ستهلك؟
بالطبع ال �أدع���و �إىل �أن نتخلى عن �أر�ضنا،
ملاذا ي�صنعون ونحن ن�ستورد؟
لأنن���ا مل ن�ستطع �أن نفع���ل �شي ًئا ،بالت�أكيد ال
�أق�صد هذا من قريب وال بعيد ،لكنني �أدعو نحن نبيع برميل النفط بـ 80دوال ًرا �أو ،100
�أن نفعل �آلية ال�صراع ،و�أن نعمل حقيقة على ويب���اع لنا ب���ـ  800دوالر� ،إذا كان مكر ًرا ،وبـ
ا�سرتجاع احلق ال البكاء على الأطالل ،و�أن  8000دوالر �إذا كان م�ص ّن ًعا! ف�أي الفريقني
ن�سعى للتقدم ح�ضار ًّيا وتكنولوج ًّيا وع�سكر ًّيا �أحق باحل�ضارة �إن كنا من�صفني؟!

من الإ�سالم

د .حممد احلمود النجدي

�إمام وخطيب بوزارة الأوقاف

قسوة
القلوب..

من عالمات
الساعة!
«ق�س�������وة القل�������وب» مر��������ض خطري ومنت�ش�������ر،
ونعن�������ي بق�س�������وة القل�������ب ذهاب الل���ي���ن منه،
وقل�������ة الرحمة في�������ه ،والبعد عن اخل�ش�������وع،
و�أن �ص�������احبه ال ينتفع مبوعظ�������ة ،وال يقبل
ن�ص�������يحة ،وال ميي�������ز ب���ي���ن احل�������ق والباطل!
والقلب القا�سي �أبعد ما يكون من اهلل تعاىل
وعن دينه و�شرعه وتعاليمه.
وق���د ذم اهلل تع���اىل يف كتاب���ه ه���ذا ال���داء
الع�ض���ال ال���ذي ظه���ر ف���ى الأمم ال�سابق���ة
كاليه���ود وغريهم ،فق���ال �سبحانه خماط ًبا
���ت ُقلُوبُ ُكم ِّم���ن بَ ْع ِد
له���م وموبخً ���ا }ثُ َّم َق َ�س ْ
َ
َذ ِل َ
���ك فَهِ َي َكالحْ ِ َج���ا َر ِة �أَ ْو �أ َ�ش��� ُّد َق ْ�س َوةً،{...
�أي� :ص���ارت قلوبه���م كاحلج���ارة يف الق�سوة
وال�صالبة.
َ
َ
ْ
وقال تعاىل }�ألمَ ْ يَ�أنِ ِللَّ ِذي َن �آ َمنُوا �أن تَخْ َ�ش َع
ُقلُوبُ ُه��� ْم ِل ِذ ْك���رِ ا ِ
هلل َو َم���ا نَ َز َل ِم��� َن الحْ َ قِّ َو اَل
َاب ِمن َقبْ ُل َف َطا َل
يَ ُكونُوا َكا َّل ِذي َن �أُوتُ���وا الْ ِكت َ
َعلَيْهِ ��� ُم ْ أَ
�ي�ر ِّمنْ ُه ْم
ال َم ُد َفق ََ�س ْ
���ت ُقلُوبُ ُه ْم َو َك ِث ٌ
َف ِ
ا�سقُو َن{.
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فنهى اهلل تع���اىل امل�ؤمنني �أن يت�شبهوا ب�أهل
الكت���اب من اليهود والن�صارى الذين ملا طال
بهم الزمان بالإميان والعمل ال�صالح ،ق�ست
قلوبه���م ومل���ت الطاع���ة ،و�سئم���ت القربة،
فتغريوا وتغريت �أحوالهم ،فف�سقوا و�ضلوا.
وق���د اعتنى ال�ش���رع احلكيم به���ذا املر�ض،
و�سع���ى �إىل تطهري امل�ؤمنني منه ومن �صوره,
وح���ث العباد عل���ى �إ�صالح قلوبه���م ،وتفقد
�أحواله���م ،فقال الر�س���ول [�« :أال و�إن فى
اجل�س���د م�ضغة� ،إذا �صلح���ت �صلح اجل�سد
كله ،و�إذا ف�سدت ف�سد اجل�سد كله� ،أال وهى
القل���ب» ،وق���ال [�« :إن اهلل ال ينظ���ر �إىل
�أج�سامكم ،وال �إىل �صوركم ،ولكن ينظر �إىل
قلوبكم و�أعمالكم».
ق���ال �أهل العل���م� :إن القلب �إذا �صلح ا�ستقام
ح���ال العب���د ،و�صح���ت عبادت���ه ,و�أثم���رت
ل���ه الرحمة والإح�س���ان �إىل اخلل���ق ,و�صار
يعي����ش ف���ى �سع���ادة وفرحة تغم���ره ال تقدر
بثمن ،وذاق طعم الأن�س باهلل وحمبته ،ولذة
مناجات���ه ،مما ي�صرفه عن النظر �إىل بهجة
الدني���ا وزخرفه���ا واالغرتار به���ا ،والركون
�إليه���ا ،وهذه حالة عظيمة يعجز الكالم عن
و�صفها ,ويتف���اوت اخللق يف مراتبها ،وكلما
كان العب���د �أتقى هلل كان �أك�ث�ر �سعادة ،ومن
دخل جنة الدنيا دخل جنة الآخرة.
و�إذا ق�س���ا القل���ب و�أظل���م ف�سد ح���ال العبد
وخل���ت عبادت���ه م���ن اخل�شوع ،وغل���ب عليه
البخ���ل والك�ب�ر و�س���وء الظن ,و�ص���ار بعي ًدا
ع���ن اهلل ،و�أح�س بال�ضيق وال�ش ّدة وال�ضنك،
وافتق���رت نف�س���ه ولو ملك الدني���ا ب�أ�سرها،
وحرم لذة العبادة ،ومناجاة اهلل ،و�صار عب ًدا
للدنيا ،مفتو ًنا بها ,وطال عليه الأمد!
وق�س���وة القلوب من عالم���ات ال�ساعة ،فعن
�ش���داد ب���ن �أو����س ر�ضي اهلل عنه ق���ال :قال
ر�س���ول اهلل [�« :إن �أول ما يرفع من النا�س
اخل�شوع».
ومم���ا يدل على انت�شار هذا املر�ض اخلطري
يف الأمة اليوم ،املظاهر الآتية ،عدم ال�شعور
باخل�شوع فى ال�صالة والعبادة ،وعدم الت�أثر
ب�سم���اع القر�آن وتالوة �آيات���ه ،والتباكي عند
ذلك ،وعدم التورع عن ال�شبهات �أو املحرمات

فى املعام�ل�ات وغريها ،والظل���م واالعتداء
عل���ى حقوق الآخرين ،وع���دم املباالة بذلك،
انت�ش���ار العقوق للوالدي���ن ،وقطيعة الأرحام
ب�ي�ن الأ�س���ر ،والغلظة واجلف���اء يف التعامل
مع النا�س ،و�س���وء الظن بني الإخوان ،وكلها
عالم���ات تدل عل���ى ق�سوة القل���ب ،وذهاب
اللني والرحمة واخل�شوع منه.
وهناك �أمور تق�سي القلب من �أهمها:
 - 1الإعرا����ض ع���ن ذكر اهلل تع���اىل ..قال
�ض َعن ِذ ْكرِ ي َف�إ َِّن لَ ُه َم ِع َ
ي�ش ًة
تعاىل } َو َم ْن �أَ ْع َر َ
�ضن ًكا َونَ ْح ُ�ش ُرهُ يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة َ�أ ْع َمى{.
َ

 - 2التفري���ط ف���ى الفرائ����ض ونق�ض عهد
اهلل ..ق���ال اهلل تعاىلَ }:ف ِب َم���ا نَق ِْ�ضهِ ���م
ِّميثَا َق ُه ْم لَعنَّا ُه ْم َو َج َعلْنَا ُقلُوبَ ُه ْم َق ِ
ا�س َي ًة{.
 - 3فع���ل املعا�ص���ي واملحرم���ات ..ق���ال
تعالـــــى }كَلاَّ بَ��� ْل َرا َن َعلَى ُقلُوبِهِ م َّما َكانُوا
يَ ْك ِ�سبُو َن{.
واملجاهرة باملعا�صي �أ�شد ،كما قال الر�سول-
[« :كل �أمتي معافى �إال املجاهرين».
 - 4اجلهل بالدين ،وترك التفقه فيه..
 - 5اتب���اع اله���وى وال�شه���وات ،وعدم قبول
احلق والعمل به ..قال تع���اىل } َفل َ َّما زَا ُغوا
�أَزَا َغ اهلل ُقلُوبَ ُه ْم{.
 - 6النظ���ر يف كت���ب �أه���ل الب���دع والت�أث���ر
مبذهبهم.

 - 7التو�س���ع يف املباح���ات وف�ض���ول النظر
والطعام والنكاح.
 - 8ك�ث�رة ال�ضح���ك واالن�شغ���ال بالله���و..
ففي احلدي���ث ال�صحي���ح « ...و�إياك وكرثة
ال�ضحك ،ف�إنه مييت القلب».
 - 9ك�ث�رة خمالطة النا����س ..فالقلب يق�سو
بك�ث�رة اخللط���ة يف غ�ي�ر طاع���ة ،ويقل فيه
الإميان بالإكثار من ذلك.

� - 10أكل احل���رام ..ذكر الر�سول [ الذي
يطي���ل ال�سف���ر �أ�شع���ث �أغرب مي���د يديه �إىل
ال�سم���اء ..ي���ا رب ي���ا رب ،ومطعم���ه حرام
وملب�سه حرام وغذي باحلرام ف�أ ّنى ي�ستجاب
له».

�إعالن ماكدونالز

خمتارات من الأوقاف
كتب :عبدالر�شيد را�شد

أبا الخيل :أعمالنا الوطنية

إشادة بكليب
اإلعالم الديني «أغلى
وطن»

يف لفت���ة وطني���ة كرمية �أهدت �إدارة الإعالم الدين���ي يف وزارة الأوقاف
وال�ش�ؤون الإ�سالمية �إنتاجها الوطني املرئي املتميز )كليبات �أغلى وطن
ي���ا كويت -ن�شيد ال�س�ل�ام الوطني -فال�شات الكوي���ت حبها يجمعنا(للمجتمع الكويتي ،وذلك انطال ًقا من حر�صها على القيام بدورها حيال
جمتمعها وتعزيزًا للوحدة الوطنية والتعاي�ش ال�سلمي من جهة �أخرى.

�أ�شادت جمموعة من قيادات وم�ؤ�س�سات الدولة بالإنتاج
الأخري لإدارة الإع�ل�ام الديني كليب «�أغلى وطن» ،وذلك
م���ن خالل كتب ر�سمية مت �إر�سالها للإدارة من قبل وكالء
وزارات الدفاع والعدل واملالية ،وقطاع الأعمال الربملانية
اخلا�ص���ة مبكتب وزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�س الأمة ،حيث
�أعرب���وا عن �سعادتهم بهذا الإنت���اج الوطني الراقي الذي
ي�سه���م بال �شك يف نبذ العنف والطائفية والقبلية وتعزيز
قي���م الوالء واالنتماء ب�ي�ن �أرجاء املجتم���ع التي نحن يف
�أم����س احلاجة �إليها يف ظل الظ���روف املحلية والإقليمية
والدولية الراهنة.

تترجم حرصنا على مصلحة
الكويت

ج���اء ذلك عل���ى ل�سان مدير �إدارة الإعالم الدين���ي وامل�شرف العام على
امل�ش���روع القيمي لتعزيز العبادات «نفائ�س» �صالح �أبا اخليل ،حيث �أكد
يف بي���ان �صحفي �أن ذلك يتواف���ق متا ًما مع ا�سرتاتيجية وزارة الأوقاف
الرامي���ة �إىل ب���ث الوع���ي الديني والثق���ايف ،والعمل عل���ى دعم الوحدة
الوطنية والتعاي�ش ال�سلمي بني �أفراد املجتمع ،وال�سيما يف ظل املتغريات
العربية والعاملية التي ت�شهدها ال�ساحة يف الوقت الراهن.
واختت���م �أبا اخلي���ل بالإ�شارة �إىل �أن الإ�صدارات ق���د مت توزيعها جما ًنا
على املجتمع الكويتي ،الفتا �إىل �أن الإ�صدارات موجودة كاملة عرب موقع
الإع�ل�ام الديني الإلكرتوين «نفائ�س» وعرب مواقع التوا�صل االجتماعي
«الفي�س بوك» و«التويرت» و«اليوتيوب».

�صرح بذلك وكيل وزارة الأوقاف امل�ساعد للقطاع الثقايف
يف وزارة الأوق���اف وال�ش����ؤون الإ�سالمي���ة خلي���ف الأذينة
الذي �أكد �سعادته به���ذه الإ�شادات الوزارية ،ال�سيما �أنها
م�صحوبة ب�سيل من املكاملات الهاتفية من قبل اجلماهري،
حتم���ل جميعها عبارات ال�شكر والثن���اء والإ�شادة بربامج
و�إ�صدارات الإعالم الديني وبخا�صة كليب «�أغلى وطن».

مه ـ ـ ــارات

يحكى �أن مل ًكا كان يحكم �إحدى الدول الكربى،
فق���رر ذات يوم القيام برحلة برية طويلة ،ويف
�أثناء عودته من هذه الرحلة ال�شاقة الحظ �أن
قدمي���ه تورمتا من �شدة امل�ش���ي يف الطرقات
الوعرة ،ف�أ�صدر مر�سو ًم���ا يق�ضي بتغطية كل
�ش���وارع اململكة باجللد ال�سميك ،غري �أن �أحد
م�ست�شاريه �أ�شار عليه بر�أي �أف�ضل ،وهو عمل
قطعة جلد �صغ�ي�رة لتو�ضع حتت حذاء امللك
وح���ده ،حت���ى ال ي�شعر ه���و بامل�شق���ة يف �أثناء
�سريه.
مغ���زى هذه الق�صة �أنه �إذا �أراد املرء �أن يعي�ش
�سعيدًا يف هذا العامل فلي�س مطلو ًبا منه تغيري
كل م���ا يجري من حول���ه ،بل يف�ضل �أن يحاول
�إج���راء التغي�ي�ر املطلوب يف نف�س���ه � اً
أول ،ومن
ث���م يجته���د ما ا�ستط���اع لتغيري م���ا ميكنه يف
هذا العامل ،فال يجب ،مثلاً � ،أن يت�سرع املدير
بتغي�ي�ر املوظف�ي�ن �أو �أن ين�س���ف ق���رارات من
�سبق���وه قبل �أن يح���اول � اً
أول التكيف مع واقعه
قب���ل الإقدام عل���ى التغيري ،وبع����ض املديرين
يطال���ب مر�ؤو�سي���ه بتغيري عاداته���م ال�سلبية،
مث���ل احل�ض���ور املت�أخ���ر للعم���ل ،وال يغري هو
من م�شكلت���ه هذه ،ولذا ق���ال الزعيم الهندي
الراح���ل غاندي «كن �أنت التغيري الذي تن�شده
يف هذا العامل».
ويبقى التغيري �أم ًرا مطلو ًبا ،لكن النف�س �أمارة
بال�س���وء ،وحتتاج �إىل �أن نلجمها حينما تتمرد
علينا وتبالغ يف ت�صوير التغيري على �أنه وح�ش
كا�س���ر �سيلتهمنا ويحطم �آمالنا �إن نحن غرينا
من واقعنا قيد �أمنلة ..وهي حتاول �إقناعنا ب�أن
التغيري ال ي�أتي �إال ب�سوء ،رغم �أنه قد ميهد لنا
واق ًعا �أف�ض���ل ،فمهما زادت حلكة ظالم الليل

الب���د �أن ي�أتي فج���ر م�شرق ،وهن���ا يح�ضرين
فيديو ق�ص�ي�ر ومهم �شاهدته عل���ى الإنرتنت
بعنوان الكتاب ال�شهري «من حرك قطعة اجلنب
اخلا�صة بي؟» �إذ ي�صور فكرة الكتاب وهي �أن
هناك من يظن �أن اجلنب اللذيذ الذي يتناوله
ه���و �ألذ الأجب���ان على الإط�ل�اق ،وال يعلم �أن
هناك من يتمتعون مب���ا هو �ألذ مبراحل ،ولن
يكت�شف حقيقة ذل���ك �سوى من يخو�ض غمار
التغيري ويجرب مذا ًقا جديدًا� ،شرط �أال يفعل
ذلك بعد فوات الأوان.
وم�شكلتن���ا الأخرى مع التغيري هي املبالغة يف
التوق���ع ،فنحن حينما نرزق مب���ال �أو ذرية �أو
زوج���ة �أو وظيفة جدي���دة نبالغ يف رفع �سقف
توقعاتن���ا ،ث���م ن�ص���دم بالواق���ع ،ونن�س���ى �أن
ال�سعادة �إمنا هي نتيجة حا�صل طرح «واقعنا»
من «توقعن���ا» ،فلو كنا نتوق���ع �أن هذا التغيري
الذي �سنقدم عليه �س���وف ي�سعدنا بن�سبة 90
يف املائ���ة ثم جاء «الواقع» بن�سبة  50يف املائة
فق���ط ف�إن مقدار عدم ر�ضانا �سيكـون  40يف
املائ���ة بال�سال���ب )�أي  50مطروح���ة من ،(90
والعك����س �صحي���ح ،فلو �أننا خف�ضن���ا توقعاتنا
وج���اء الواقع بنتائ���ج �أف�ضل ،فحت ًم���ا �ستكون
النتيجة �إيجابية.
التغي�ي�ر هو �سنة احلياة ،وم���ن يقاومه فحت ًما
�ستجرف���ه �أمواجه ،لكن الإن�س���ان الذي ين�شد
التغي�ي�ر املدرو�س وامل�ؤث���ر يف حياته يجدر به
�أن ي�سل���ك منهج الت���درج يف التغيري من حاله،
اً
بدل من الهروب غري املربر ،لأنه اهلل عز وجل
َ
ق���ال }�إِنَّ اهلل الَ يُ َغيرِّ ُ َما ِب َق ْو ٍم َحتَّى يُ َغيرِّ ُوا ْ َما
ِب�أَنْ ُف ِ�سهِ ْم{.

حممد النغيم�ش
كاتب متخ�ص�ص يف الإدارة

مشكلتنا
مع
التغيير

�سلــوك منهــج التغييـر
املتدرج �أف�ضـل من الهــروب
غيـــر املبــرر
( )109ــ مار�س  2012ــ ربيع الآخر

1433

37

π«ë`«ëØdG áæ`` ÷
äÉ`bó°ü`dGh IÉ`` cõ∏d

∂JÉbó°U
πLh õY ˆG ¤EG ∫ÉªYC’G ÖMC
q G

º∏°ùe ≈∏Y ¬`` ∏NóJ Qhô``°S

º`` ` ` ¡©ØfCG ˆG ¤EG ¢`` ` ` SÉædG Ö`q ` ` ` MCG) : »`` ` ` ÑædG ∫É`` ` ` b
Qhô``°S π`` ` ` Lh õY ˆG ¤EG ∫É`` ` ` ªYC’G Ö`q ` ` ` MCGh ,¢`` ` ` SÉæ∏d
k ¬æY ∞°ûµJ hCG ,º`` ` ` ∏°ùe ≈∏Y ¬`` ∏NóJ
»°†≤J hCG ,áHôc
k
»NCG ™e »°ûeCG ¿C’h ,ÉYƒL
¬æY Oô£J hCG ,É`k ` ` ` æjOn ¬æY
s G ÖMCG áLÉM ‘ º∏°ùŸG
óé°ùŸG ‘ ∞µàYCG ¿CG øe ¤E
n n ` ` ` n°S ¬Ñ°†Z ∞c
s øeh ,Gk ô`` ` ` ¡°T
ºn ¶n cn øeh ,¬JQƒY ˆG Î`
k ¬Ñ∏b ˆG CÓe ,√É°†eCG ¬«°†Áo ¿CG AÉ°T ƒdh É¶«Z
k
É°VQ
¬àLÉM ‘ º∏°ùŸG ¬«NCG ™e ≈°ûe ø neh ,áeÉ«≤dG Ωƒj
t Ωƒj ¬`` ` ` eób ¤É©J ˆG â`` ` ` ÑKCG ,¬d É¡àÑãj ≈`` ` ` àM
∫õJ
.ÊÉÑdC’G (...ΩGóbC’G

øjódG AÉ°†bh ÜôµdG èjôØàH Éæ©e ºgÉ°S
IÒ≤ØdG ô°SC’G øY ´ƒ÷G OôWh ÚæjóŸG øY
(IÒ≤a Iô°SCG ádÉØµH) âjƒµdG êQÉNh πNGO

»µæÑdG ´É£≤à°S’G ≥jôW øY ´ÈàdG ∂æµÁ
¿É``«HƒH ∂æH 0119810012 º`` bQ ÜÉ`` °ùM ≈∏Y

âf »c áeóN óLƒj
zakat.alfahahel@hotmail.com :ÊhÎµdE’G ójÈdG

23922260 :¢ùcÉØ«∏J - 23923672 :ä - ¿É°VhôdG …QÉ°ûe óé°ùe ÖfÉéH - á©«HQ øH ¢T - 10 ¥ :π«ë«ëØdG »°ù«FôdG ô≤ŸG
23271916 :ä - øjõæÑdG ¢T - 9 ¥ - ⁄É°ùdG ìÉÑ°U »∏Y á«MÉ°V :2 ´ôa - 23912861:ä - áfGO á«dó«°U πHÉ≤e - 146 Ω - ájhóÑdG ¢T - 2 ¥ :1 ´ôa
23915279 :ä - áfGO á«dó«°U πHÉ≤e - 146 Ω - ájhóÑdG ¢T - 2 ¥ :á«FÉ°ùædG ¬æé∏dG

90028343 :øNÉ°ùdG §ÿG

جمال الإ�سالم

يف جمتمعاتن���ا العربي���ة والإ�سالمي���ة يعترب
الف���ن درج���ة ثانية� ،أو رمبا درج���ة ثالثة من
االهتم���ام والنظ���رة العامة ل���ه ،ورمبا �سبب
ذل���ك ارتباطه ذهن ًّي���ا بامل�ستوى الذي يقدمه
الو�سط الغنائي املاجن من كلمات و�سلوكيات
دخيلة على املجتمع وال حتمل يف ر�سالتها قيم
وتعاليم ثقافتن���ا الإ�سالمية �أو روح تعاليمها
وقيمه���ا ،يف املقابل هن���اك �شغف �شديد يف
خ�صو�صا الفن
املجتمعات غري الإ�سالمية،
ً
القيم���ي اله���ادف ال���ذي تفتق���ده اجلاليات
امل�سلم���ة هن���اك ،والتي تعي����ش باملاليني يف
املهجر �أو حتى القريبني من البيئة والو�سط
الإ�سالم���ي ،وال���كل يعل���م �أن احلي���اة هناك
تفتقر �إىل العاطفة والتوا�صل االجتماعي يف
ظل حياتهم املادي���ة ،ومقابل جمتمعنا الذي
تتج���ذر يف �أ�صوله قي���م التوا�صل والتوا�صي
والن�صرة وغريها م���ن الأمور التي تزيد من
روح الرتابط الإن�س���اين يف جمتمعاتنا ،تلك
القناعة ازدادت �أثناء م�شاركتي يف مهرجان
«�أ�صوات من نور» يف �أ�سرتاليا العام املا�ضي
وال���ذي يعترب �أ�شهر مهرج���ان �إن�شادي على
م�ستوى العامل ،والذي �شارك فيه عدد كبري
من املن�شدين والفرق الإن�شادية من خمتلف
دول الع���امل ،حي���ث �إن اجلالي���ة الإ�سالمية
هن���اك متعط�ش���ة ج ًّدا للف���ن الإ�سالمي ،بل
وحتى غري امل�سلمني �شاهدناهم يف املهرجان
وه���م م�ستمتع���ون مبا يقدم���ه املن�شدون من
و�صالت �إن�شادية متنوعة ،وكانت لنا لقاءات ر�سال���ة يف اخلت���ام ..وهي �أمني���ة �أن نحلق
عدي���دة قبل وبع���د املهرجان م���ع عديد من دائ ًما بالفن والأدب يف جمتمعاتنا كجناحني
امل�سلم�ي�ن الذي���ن يعي�ش���ون يف �أ�سرتالي���ا ،يحم�ل�ان ر�سال���ة الإ�سالم وال�س�ل�ام جلميع
ومعظمه���م من الأ�صول العربي���ة �أو الرتكية �شعوب العامل.

�أو الآ�سيوي���ة ،فق���د كان���وا �سعيدي���ن بوجود
من�شدين من اخلليج ومب�شاركتي ك�أول من�شد
من الكوي���ت التي لطاملا �سمع���وا عنها وعن
�أيادي اخلري املمتدة من قِ بلها هناك ،بل ويف
كل بقع���ة على هذه الأر����ض ،وبع�ضهم ممن
ا�ستم���ع لبع�ض الأنا�شيد الت���ي كنت �أقدمها
وغريي من من�شدي الكويت ارتبط بالر�سالة
الت���ي نقدمه���ا حت���ى وجودنا بينه���م ،فكان
احلديث ملي ًئا بال���ود وال�شغف ملعرفة املزيد
ع���ن الكويت وحي���اة املجتمع���ات الإ�سالمية
التي يفتقدونها ،حيث كنت �أ�صارحهم �أحيا ًنا
ب�أن الفنون الإ�سالمية حال ًّيا قد ال يكون لها
تلك القيمة واالهتمام يف جمتمعاتنا العربية
امل�سلم���ة بالقدر الذي مل�سن���اه يف جمتمعات
غ�ي�ر �إ�سالمية وو�سط بيئ���ة مليئة باملاديات
وتفتق���ر �إىل العاطفة ،هن���اك حاجة لديهم
�إىل الفنون التي تغر�س يف نفو�سهم حب اهلل
ع���ز وجل وتذكرهم بحب ر�سوله الكرمي [
و�أخ�ل�اق وقيم الإ�س�ل�ام الراقية ،وال يخفى
عل���ى �أحد �أن من �أهم البوابات التي يفتحها
اهلل لعب���اده لهدايته���م و�إ�سالمه���م يف ه���ذا
الع�صر باب الف���ن الهادف الذي بف�ضل اهلل
�أ�صب���ح يالم�س الواق���ع ويحاكي حياة النا�س
ويتكل���م بل�سانه���م ويتحدث مب���ا يف نفو�سهم
وقلوبهم ،ف�أ�صبح �صل���ة بني حياتهم العادية
وبني الق���ر�آن الكرمي وال�سنة النبوية وتعاليم
الإ�سالم.

م�شاري نا�صر العرادة

من�شد و�إعالمي

في أستراليا..

كان للفن
الهادف أثر
كبير

ر�سالتي لأمتي :فلنحلق بالفن
والأدب كجناحني يحمالن
ر�سالـة الإ�سـالم وال�سالم للعامل
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مهتدون يف الكويت

"إيميليا بك بك"..

إسالمها َب َر َكة على
قومها
لطيفة ال�سعيد

ابنتها قاطعتها وجل�أت �إلى
خالتها ..و�صاحبة املنزل
الذي تعي�ش فيه
عائلتها طردتهم و�ألقت
ممتلكاتهم..
وزوجها وولداها
�أ�سلموا!

يف عام  1982قدمت �إمييليا بك بك �إىل الكويت للعمل
منوذجا للأخالق الفا�ض�������لة
ل�������دى عائلة كويتي�������ة كانت
ً
واملعاملة احل�س�������نة ،ويف عام � 1991أ�شهرت �إ�سالمها يف
الطائ�������ف �أثناء الغ�������زو العراقي للكوي�������ت ،وذلك بعد �أن
كلمها �أحد �أفراد الأ�س�������رة التي تعمل لديها عن الإ�سالم
وتعاليمه ال�سمحة حتى اقتنعت وا�صطحبها كفيلها اىل
املركز الدعوي يف الطائف ،وهناك �أ�شهرت �إ�سالمها.

ت�ص���ف �إمييليا م�شاعرها يف ذلك اليوم فتقول :انتابني �شعور جميل
بالراح���ة والطم�أنينة ،وك�أين كنت يف رحل���ة طويلة و�صلت فيها �إىل
�أف�ض���ل م���كان ميكنني �أن �أج���د فيه الراحة التام���ة ،وما بني 1982
و 1991كان زوجه���ا يف الفلب�ي�ن ،وهناك �أ�شه���ر �إ�سالمه ،وذلك بعد
�أن ح�ض���ر ندوة يف �إحدى املتنزهات يف الفلبني عن مقارنة الأديان،
واقتنع �أن الدين الإ�سالمي هو املنهج احلق للحياة ف�شرح اهلل �صدره
للإ�سالم و�أعلن هو وولداه �إ�سالمهم.
بعد حترير الكويت تلقت كفيلتي )�صاحبة العمل( مكاملة تلفونية من
�إحدى م�س�ؤوالت جلنة التعريف بالإ�سالم حتثها على ت�شجيع �إمييليا
على ح�ضور املحا�ضرات التي تنظمها اللجنة للم�سلمات اجلديدات
ومن �ضمنها درو�س حتفيظ القر�آن الكرمي.
كانت �أول �شهادة ح�صلت عليها من اللجنة عام  ،1995وذلك بعد �أن
مت تنظيم �إجراءات الف�ص���ول الدرا�سية وا�ستحداث نظام الدورات،
�سواء دورة اللغة العربية لغري الناطقني بها �أو الدورات ال�شرعية.
ترج���ع �إمييلي���ا بذاكرته���ا �إىل �أوىل ال���دورات الت���ي ح�ضرتها ،وقد
كان���ت دورة يف حفظ القر�آن الكرمي ودرا�سة ال�سرية النبوية ،وكانت
الأخت با�سمة بوطيب���ان هي التي تقوم بالتدري�س وي�شاركها �أخوات
فا�ض�ل�ات من اجلن�سية الربيطانية ،بالإ�ضاف���ة �إىل داعيات اللجنة
الذين مازالوا يقومون بالتدري�س ،وهن �شرف الن�ساء فاروق ،وكربى
بانداباتي ،واومن�سالم.
تق���ول �إمييليا :منذ ذلك احلني �أنهل من العلم ال�شرعي� ،إذ انتظمت
يف العدي���د من ال���دورات ،مثل دورات التف�س�ي�ر واحلديث والتالوة،
و� ً
أي�ضا درو�س اللغة العربية ،حتى متكنت بف�ضل اهلل تعاىل من تالوة
القر�آن الكرمي.
وعلى مدى ع�شرين عا ًما مل �أنقطع عن ق�سم الف�صول الدرا�سية� ،إذ
فاقت عدد الدورات التى انتظمت فيها �سبعني دورة.

ولق���د كان لهذه ال���دورات الأثر الكبري لثباتي عل���ى ديني وعالقتي
بربي ،خا�صة دورة �أ�سماء اهلل احل�سنى التي قامت بتدري�سها الداعية
الفا�ضل���ة زين���ب الع�شري ،كما كان لهذه ال���دورات الأثر يف معرفتي
ب�أح���كام هذا الدي���ن العظيم ،ومنذ ذلك الوق���ت ظللت على ات�صال

دائ���م مع �أن�شطة اللجنة وفعاليتها املختلفة
من حما�ضرات وم�سابقات ورحالت.

م�صن���وع م���ن اخل�ش���ب �س���ارع باالت�ص���ال
ب�إح���دى اللجان اخلريية و�أوكل �إليها �إعادة
بناء هذا امل�سجد من ح�سابه اخلا�ص ..كل
هذا ح���دث دون �أن يخرب به �إمييليا ،وقبل
�سفر �إمييليا �إىل بلدها يف �إجازتها املعتادة
�أخربها كفيلها ب�أن هناك مفاج�أة لها حني
ت�صل �إىل الفلبني.

وه���ي ابنتها الكربى ،فق���د غ�ضبت غ�ض ًبا
�شدي���دًا حني �سمعت ب�إ�س�ل�ام والدتها ،بل
قاطعتها والتج�أت اىل خالتها ومازالت.

ي���ا �إمييلي���ا يا م���ن كنت برك���ة على قومك
ب�إ�سالم���ك ،لق���د ذكرتين���ا بربك���ة ال�سيدة
جويرية بنت احلارث �أم امل�ؤمنني على قومها
حني �أ�سلمت وتزوجها الر�سول [.
وهني ًئا لك �أيها امل�سلم الكرمي بيتًا يف اجلنة،

املهتدي �إن�سان جديد

املحيط الذي يعي����ش فيه املهتدي اجلديد
له دور كب�ي�ر يف تعميق الإميان وتر�سيخه،
وتقوي���ة عالقة ه���ذا املهتدي برب���ه ،وكان
م���ن ح�سن ح���ظ �أختن���ا املهتدي���ة �إمييليا
�أن �أكرمه���ا اهلل بالعم���ل مع �أ�س���رة فا�ضلة
مفاج�أة جميلة
كرمية بعطائها املعن���وي واملادي ،وقد كان
ر�أت امييلي���ا ح���ال و�صوله���ا اىل الفلب�ي�ن
وا�ضحا يف ت�شجيعه���ا على االلتحاق
ذل���ك
ً
م�سجده���م الق���دمي امل�صنوع م���ن اخل�شب
بال���دورات التي تقيمه���ا اللجنة واهتمامها
مبتابعته���ا وت�سهيل �أمورها ،كما �أن مت�سك وقد حت���ول �إىل م�سجد جميل من احلجر
ه���ذه الأ�سرة بالأخ�ل�اق الفا�ضل���ة والقيم ذي ث�ل�اث طواب���ق ،وقد خ�ص����ص الطابق
الإ�سالمي���ة منى فيه���ا اجلان���ب الإمياين الأول م�صل���ى للرج���ال والطاب���ق الث���اين
اً
ف�صول
والقيم���ي ،لأن املحي���ط ال���ذي ين�ش����أ فيه م�صل���ى للن�س���اء والطاب���ق الثال���ث
املهت���دي ميث���ل ق���دوة ح�سنة ل���ه ،فامل�سلم درا�سي���ة لتدري����س املهتدين اجل���دد العلوم
ال�شرعي���ة ،كم���ا قام هذا الرج���ل الفا�ضل
يدعو ب�سلوكه قبل �أن يدعو بل�سانه.
بتعي�ي�ن زوج �إمييليا مراق ًب���ا دائ ًما ل�ش�ؤون
االبتالء �سنة احلياة
هذا امل�سجد املبارك.
كان م���ن املتوق���ع لإمييلي���ا �أن تواجه بع�ض
ال�صعوبات وامل�شاكل من �أقرب النا�س �إليها ح ًّق���ا� ..إنه���ا مفاج����أة جميل���ة ..هني ًئا لك

�أما �صاحبة املن���زل الذي تعي�ش فيه عائلة
�إمييلي���ا بالفلبني ،فل���م تتمال���ك �أع�صابها
ح�ي�ن �سمع���ت ب�إ�س�ل�ام �إمييلي���ا و�سارعت
بطرده���م م���ن املن���زل و�إلق���اء ممتلكاتهم
و�أثاثهم خارجه.

ولك���ن مم���ا �أثل���ج �ص���در �إمييلي���ا �إ�س�ل�ام
والديها ،وذلك بعد �أن دعتهم �إىل الإ�سالم،
ريا �أنهم���ا ماتا وهما على
وحم���دت اهلل كث ً
الإ�سالم ،ويف نف�س العام الذي �أ�سلمت فيه
�إمييليا قدم له���ا كفيلها مبل ًغا من املال من
زكاة �أموال���ه ،وبعد ف�ت�رة �س�ألها م�ستف�س ًرا
عما فعلت بهذا املبلغ ف�أخربته �أنها �أعطت
والديه���ا جز ًءا وقامت ب�ش���راء مراوح هواء
مل�سج���د قريته���م ال�صغري ،فطل���ب الكفيل
تو�ضيحا �أكرث عن هذا امل�سجد ..عنوانه..
ً
م�ساحت���ه ،فلم���ا عل���م �أنه م�سج���د �صغري

قال الر�سول [ «من بنى هلل م�سجدًا بنى
اهلل له بيتًا يف اجلنة» )متفق عليه(.

�إمييلي���ا ترتق���ب الآن الع���ودة �إىل الفلبني
لتبد�أ التدري�س يف ه���ذا امل�سجد ،و�إي�صال
كل م���ا تعلمت���ه يف اللجن���ة م���ن العل���وم
ال�شرعي���ة ،م�ؤدي���ة بذل���ك زكاة علمه���ا،
خ�ي�را له���ا ،حيث �إن
وال�ش���ك �أن يف ه���ذا
ً
العل���م يزكو بالإنف���اق والتعليم خري و�سيلة
لع���دم ن�سي���ان العلم ،وحال ًي���ا ت�ستعد �إدارة
ال�ش�ؤون الن�سائية بلجنة التعريف بالإ�سالم
لإقامة حفل تكرمي لل�سيدة �إمييليا ،راجني
م���ن اهلل العلي القدير له���ا اخلري والثبات
على الإ�سالم.

األثـــــــر
الطيب

عبادة نوح

�إن الأثر الطيب للمخل�صني وال�صادقني
والعلماء والداعني والعاملني ،له امتداد
طويل على م���ر الزمان وامل���كان ،ذلك
وتغي�ي�را حا�صلاً
أث�ي�را فاعلاً
ً
�أن ل���ه ت� ً
يف النفو�س والقل���وب والعقول ،فالأثر
الطيب �صدقة جارية للم�ؤمن يف حياته
وبع���د مماته ،ولكن ه���ل حددنا معامل
�آثارنا؟!
ثلة قليلة هي التي ت�ست�شعر عظم هذه
الأعم���ال ذات الت�أث�ي�ر امل�ستمر ولي�س
الوقتي كما يدعي البع�ض ،وك�أنها تقدم
�آخرتها على دنياها فتعمل وجتد وتعلم
وترب���ي وتر�شد وتوج���ه ،ولنا يف ر�سول
اهلل �صل���ى اهلل علي���ه و�سل���م يف ذل���ك
�أ�س���وة ح�سنة ،باعتب���اره معلم الب�شرية
منهج حياتها والآخذ بيدها �إىل �أقرب
طرق اجلنة.
ينبغي �أال ن�ست�صغر �آثار �أعمالنا ،فرب
كلمة تخط باليد تكون �سب ًبا يف هداية
ريا
م�سل���م ،ورب �سلوك تعمله يكون مغ ً
لأح���وال كث�ي�ر م���ن ال�ضال�ي�ن ،ولتكن
م�سريتنا يف ه���ذه الدنيا ذات ت�أثري �أو
تغي�ي�ر ،بعيدًا عن ملهياته���ا وزخارفها
وكما قي���ل� :إن اخلط���وات على الرمل
لي�س لها �صوت ،ولكن �آثارها بينة.
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امل�سلمون حول العامل

مدير وم�ؤ�س�س منتدى التعريف بالإ�سالم واحلوار
بني الثقافات اللبناين �أحمد الزعتـري لـ «الب�شرى»:

نجحنا في أسلمة
 50شخصيـة..
ونستهدف
الوسط الجامعي
حــوار :حممود بكر

كيف كانت بدايات فكرة منتدى للتعريف
بالإ�سالم واحلوار بني الثقافات
الفك���رة نبع���ت من احلاج���ة املا�س���ة لوجود
م�ؤ�س�سة يف لبنان تق���وم بالتعريف بالإ�سالم
وتتحاور مع غري امل�سلمني ب�أ�سلوب ح�ضاري
راق ،ف���كان ت�أ�سي����س املنتدى ع���ام 1422هـ
مطل���ع الألفي���ة الثالث���ة 2001م ،يف حميط
مثقف ق���رب اجلامعة الأمريكية يف بريوت،
ليواكب التقدم العلمي ،ويعمل للم�ساهمة يف
التعريف بالإ�سالم ون�ش���ر تعاليمه العظيمة
ال�سمح���ة ،وحماورة الر�أي الآخر بغية �إعالء
احلق.

ما الأهداف التي قام من �أجلها املنتدى؟
وهل حتققت؟
املنت���دى ق���ام لتحقي���ق ع���دة �أه���داف منها
التعري���ف باحلقائ���ق العظيم���ة والف�ضائ���ل
الباهرة لتعالي���م الإ�سالم الرباني���ة ،وت�أكيد
حقيق���ة ك���ون الإ�س�ل�ام منهج حي���اة �شاملاً
يه���دف �إىل النهو����ض احل�ض���اري املتكامل،
ودح����ض ال�شبه���ات املوجه���ة �إىل الإ�س�ل�ام
ب�أ�سل���وب علمي ج���اد ،وال�سعي بل�سان احلق
والدليل واحلكمة واالتزان ملحاورة �أ�صحاب
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�أحمد �شفيق الزعرتي ،تنقل يف م�ؤ�س�سات العمل اخلريي داخل
لبن�������ان وخارج�������ه ،وكان له عديد من امل�ش�������اركات الدولية� ،س�������واء
من الناحي�������ة العملية �أو الأكادميية ،فهو م�ؤ�س��������س ومدير مركز
الرعاية االجتماعية ،توىل من�صب نائب رئي�س املجل�س الدول ــي
للوكـ ـ ــاالت الطوعيـ ــة ,التاب ــع للمجل�س االقت�صادي االجتماعي
للأمم املتحـ ـ ـ ــدة ،ومدير جلنة الرحمة العاملية الكويتية مكت ـ ـ ــب
لبنان ،ومدير منتدى للتعريف بالإ�سالم واحل ـ ــوار بني الثقافات..
حول هذا املنتدى كان لـ « الب�شرى» معه هذا احلوار.

العق���ول ،و�سم���اع �آرائه���م والإجاب���ة عل���ى العم���ل وال���دورات التخ�ص�صي���ة يف الدعوة
ا�ستف�ساراته���م ،وبف�ض���ل اهلل حتقق جزء ال والن�صرانية والإحلاد والعلمانية.
ب�أ�س به من هذه الأهداف.
ماذا عن خطة عمل املنتدى يف دعوة غري

هل هناك معوقات يواجهها املنتدى يف امل�سلمني؟ وما �أبرز الو�سائل الدعوية؟
عمله الدعوي؟
هن���اك �آليات عم���ل للمرك���ز تتمثل يف عقد

هن���اك بع�ض املعوق���ات التي تتمث���ل يف قلة
املتخ�ص�صني والقادرين على ترجمة املفاهيم
ال�شرعي���ة �إىل لغة الراغ���ب يف التعرف �إىل
الإ�س�ل�ام �أو املناظرة فيه ،بالإ�ضافة �إىل قلة
الكت���ب التعريفية بالإ�س�ل�ام ،و�ضعف ثقافة
دع���وة امل�سلم لغري امل�سل���م ،و�ضعف التمويل
لبع�ض الأن�شطة واال�ستحقاقات.
وترج���ع ه���ذه املعوق���ات �إىل ك���ون املنت���دى هل هناك تعاون بني املنتدى وعمل جلنة
ه���و الأول م���ن نوعه يف لبن���ان فيجيء على التعريف بالإ�سالم يف الكويت؟
عاتقه دور �شق الطرق املو�صلة �إىل �أهدافه ،نع���م هناك تع���اون وثيق ب�ي�ن املنتدى وجلنة
وه���ذه العقبات تخف تدريج ًّيا بالتعرف �إىل التعري���ف بالإ�سالم ،حيث تتم زيارات دورية
الأف���راد وامل�ؤ�س�سات امل�شابه���ة خارج لبنان ،بينن���ا منذ �سنوات ،وكانت زيارة املدير العام
وبرتاكم اخلربة.
للجن���ة جمال ال�شطي ع���ام  2009لالطالع
ما �أبرز الأن�شطة التي قام بها املنتدى عل���ى �سري العمل باملنت���دى ،وكان من نتيجة
منذ �إن�شائه؟
التعاون �أن �أ�صبح هناك م�صدر ثابت لتغذية
�أ�سلمة نحو  50من املثقفني وغريهم ,وعقد املنتدى باملطبوع���ات وتف�سري معاين القر�آن
الن���دوات واملحا�ضرات واملناظ���رات وور�ش بع�شرات اللغات التي تقدمها اللجنة.
اللق���اءات املبا�ش���رة م���ع الزائري���ن بوج���ود
متخ�ص�صني ،وتن�سيق اللق���اءات الأ�سبوعية
للط�ل�اب اجلامعي�ي�ن واملثقف�ي�ن املهتم�ي�ن
بالتع���رف �إىل الإ�سالم ،و�إقام���ة  4فعاليات
�أ�سبوع ًّيا يف املنتدى وخارجه ،وتوزيع تف�سري
مع���اين القر�آن الك���رمي والكت���ب والن�شرات
التعريفية بالإ�سالم بـ  36لغة.

ما الإجنازات التي حققها املركز منذ
�إن�شائه؟
�ش���راء مقر املنت���دى ،وتوزيع ما يربو على
� 20أل���ف ن�سخة من تف�سري معاين القر�آن
وكت���ب تع���رف بالإ�س�ل�ام ،و�إقام���ة �أكرث
م���ن ع�شر فعاليات عل���ى �شكل مناظرات
ون���دوات داخ���ل اجلامع���ة الأمريكي���ة،
و�إيقاظ ه���دف دعوة غ�ي�ر امل�سلمني �إىل
الإ�سالم ال���ذي كان �شبه غائب يف لبنان،
وت�أهي���ل ع���دد من الدع���اة وتطوي���ر �آلية
خطابهم لغري امل�سلمني ،و�إنتاج نحو 300
مقال���ة ق�صرية مرك���زة ،وترجمة املقاالت
�إىل الإجنليزي���ة والفرن�سي���ة ،وكتابة �أكرث
م���ن �صيغة تع���رف بالإ�سالم حت���ت ا�سم
«ه���ذا ه���و الإ�سالم» ،وقد طب���ع بالعربية
والربتغالي���ة وترج���م �إىل الإجنليزية ،كما
ق���ام املنتدى بعم���ل  8اخت�ص���ارات لكتب
ريا
تعرف بالإ�سالم مل�ؤلفني متميزين ،واخ ً
ا�ست�ضاف���ة ع���دد م���ن الدع���اة املميزي���ن
وتنظيم ن�شاطات لهم يف لبنان.

ما الطموحات واخلطط امل�س�������تقبلية
للمركز؟
ا�سته���داف الو�س���ط اجلامع���ي يف جميع
املحافظات اللبنانية عرب خطة مدرو�سة،
وحتدي���ث قاع���دة البيان���ات وت�أم�ي�ن
التقني���ات الأح���دث يف الع���امل للتوا�صل
ال�سري���ع والفع���ال م���ع غ�ي�ر امل�سلم�ي�ن،
وتوقي���ع بروتوك���والت تعاون م���ع اجلهات
العاملي���ة يف م�ضمار التعري���ف بالإ�سالم،
وا�ستكم���ال ت�أهي���ل الدع���اة خلطاب غري
امل�سلمني ،وتطوير مكتبة املنتدى املقروءة
وامل�سموع���ة واملرئي���ة باللغ���ات ،و�إجن���از
�إ�ص���دارات ومطبوع���ات با�س���م املنتدى،
وتغذية موقع املنتدى على الإنرتنت بكامل
املادة العلمية ،وتو�سيع اجلانب الإعالمي
للمنتدى ور�سالته.

كيف تقييمون م�شروع «الدعوة �ستاند»
ال�������ذي قمت�������م بتنفي�������ذه يف منطق�������ة
كورني�ش املنارة البحري؟
هذا امل�شروع مت تنفيذه يف رم�ضان ،والقى
اً
قبول وا�س ًعا لدى امل�ستهدفني ،وهو عبارة

عن ك�شك يح���وي كت ًبا وجمالت ومقاالت
ومطوي���ات تعريفي���ة بالإ�س�ل�ام ،معظمها
مق���دم من جلنة التعريف بالإ�سالم ،حيث
مت توزيعه���ا عل���ى املارة ،وهن���اك حماولة
لتثبي���ت جمموع���ة ا�ستان���دات مبنطق���ة
الو�سط التجاري امل�شهور يف بريوت.

ما �أبرز ق�ص��������ص �إ�ش�������هار الإ�سالم التي
�أثرت يف �شخ�صكم الكرمي؟
ق�ص���ة الربوف�سور د�.إيان ويرب الذي جاء
�إىل لبن���ان ع���ام 2006م يف رحل���ة عمل،
ف�ش���اء اهلل تعاىل �أن تك���ون نقطة التحول
عنده �إىل دين احلق ،كانت ن�ش�أته ن�صرانية
ولدي���ه ت�س���ا�ؤالت مل يجد له���ا �أجوبة �إال
يف ف�ت�رة عمله بالب�ل�اد الإ�سالمية ،حتى
�شرحا مقار ًنا
زار املنت���دى الذي قدم ل���ه
ً
بني الن�صراني���ة والإ�سالم ،فاقتنع و�أ�شهر
�إ�سالم���ه وهو يباهي بذل���ك كما ن�شاهده
على اليوتيوب وغريه

ر�سائل� ..إىل من حتبون توجيهها؟
�أختا ُر ر�سالة �أوجهها للمراكز املتخ�ص�صة
يف دع���وة غ�ي�ر امل�سلمني وطباع���ة الكتب
اخلا�صة بهم وهي «�أح�سنوا اختيار الكتب
للطباع���ة والرتجمة ،وكذل���ك املطويات،
فكم من كت���اب طبع ب�آالف الن�سخ وترجم
�إىل ع�ش���رات اللغ���ات ،لكنن���ا ال ن�ستفيد
من���ه ،كون���ه يركز عل���ى م�سائ���ل خالفية
ب�ي�ن امل�سلمني �أنف�سه���م لي�ست من �أ�سا�س
الدي���ن» ،و�أوجه �إىل العامل الإ�سالمي كله
ر�سال���ة مفادها �أن املنتدى ه���و امل�ؤ�س�سة
الوحي���دة من نوعها يف لبن���ان ،وحيث �إن
لبن���ان بلد حوايل ن�ص���ف �سكانه من غري
امل�سلمني ،وفيه جالي���ات �أهمها الفلبينية
وال�سريالنكي���ة والأثيوبي���ة ،ف����إين �أح���ث
امل�سلمني يف كل مكان من هذا العامل على
الإ�سه���ام يف دع���م املنتدى ب���كل الو�سائل
املتاحة ،ماد ًّيا �أو عين ًّيا �أو باجلهود ،فتلك
امل�ساهمة �إمن���ا هي �سهم يف جعبة اخلري
يحت�سب���ون �أج���ره ممن يوفي���ه �إليهم بغري
ح�س���اب ،ق���ال [« :لأن يه���دي اهلل بك
رجلاً  ،خري لك من حمر النعم».

� :@Alsha3rawyإن كنتــ���م ذوي مكانــــــ���ة
عاليـــة )اخلطاب للم�سلمني( و�ستحملون الر�سالة
اخلامت���ة وتن�ساح���ون يف الدنيا فالب���د �أن يكون
ابتال�ؤكم على قدر عظمة م�س�ؤوليتكم ومهمتكم.



ال�شيخ حممد متويل ال�شعراوي

 :@Dr_s_alshamiriاليوم منعت طالبة م�سلمة
من دخول جامعة فرن�سية ب�سبب حجابها ،واليوم
ذات���ه كان ي���وم امل�ش���ي بغ�ي�ر بنط���ال يف �أمريكا!
انظروا �إىل هذه احل�ضارة الزائفة!



د� .سعيد احلمريي

� :@naderalnouriإذا كن���ت ق���د �أ�صبح���ت يف
عافية هذا الي���وم ف�أنت يف نعمة عظيمة ،فهناك
ملي���ون �إن�سان يف العامل لن ي�ستطيعوا �أن يعي�شوا
لأكرث من �أ�سبوع ب�سبب مر�ضهم.



ال�شيخ نادر النوري

 :@Bin_bayyahم���ن قي���م الإ�س�ل�ام �أن يكون
اً
فع���ال ال �سلب ًّي���ا خاملاً ال يرجح
امل�ؤم���ن �إيجاب ًّيا
ميزا ًن���ا وال يع���دل و�ض ًع���ا ،بل داع ًي���ا �إىل اخلري
ومتعاو ًنا مع من حوله ومن حوله.



ال�شيخ عبداهلل بن بيه

�شوارع���ا
 :@saroon_saadمل تع���رف �أوروب���ا
ً
مر�صوفة ونظيفة �إال من قرطبة! فبعد قرنني من
ت�ألق قرطب���ة قلدتها باري����س ..وم�ضى قرن �آخر
قبل �أن حتذو بقية �أوروبا حذو باري�س.

�سارة القحطاين



 :@drjassimsultanالإب���داع يف تو�صي���ل
املعلومة رمبا يفوق يف �أهميته جمرد �إنتاجها.



د .جا�سم ال�سلطان

 :@Salman_alodahلنك���ن دع���اة �إىل اللغ���ة
اجلميل���ة ولرندد �س��� ًّرا وعل ًن���ا عب���ارات التفا�ؤل
واحل���ب والأم���ل واحلي���اة ،ولنقدر �أث���ر اللغة يف
�صياغة عقولنا وم�شاعرنا.

د� .سلمان العودة
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كنوز اللجنة

لق���د �أثنى اهلل ع���ز وجل على ثُلَّ���ة من الب�شر
فق���ال} :الذي���ن يبلغــ���ون ر�ســـ���االت اهلل
ويخ�شون���ه وال يخ�ش���ون �أحـــــ���دًا �إال اهلل،{..
وت�ساءل القر�آن ناف ًيا} :ومن �أح�سن اً
قول ممن
دع���ا �إىل اهلل وعم���ل �صا ً
حلا وق���ال �إنني من
امل�سلم�ي�ن{ ..ومن ه����ؤالء املبلغ�ي�ن لر�ساالت
اهلل دع���اة يف جلنة التعريف بالإ�سالم ،عُرِ فوا

صفات عالم

به���ا وعُرِ ف���ت به���م ،يعملون يف �صم���ت ابتغاء
مر�ضاة اهلل تب���ارك وتع���اىل ..و«الب�شرى» �إذ
ت�سجل �أ�سماءه���م يف �سجل ال�شرف الدعوي،
وتقف على رحالتهم العلمية والدعوية ،و�أبرز
�إجنازاته���م وجتاربهم ،تف�سح له���م �صفحاتها
لي�س���دوا ن�صائحهم الدعوي���ة للم�سلمني وغري
امل�سلمني ..وتقدم يف كل حلقة داع ًيا وداعية.

�إعداد :حممد جميل ال�شمري

جميل فاطمة محمد نظيم

�صفات عامل حممد زبري ،داعية باللغة جميل فاطمة حممد نظيم بكالريو�س الطب الإ�سالمي ،داعية يف
الهندية بالفرع الرئي�سي ،من مواليد جلنة التعريف بالإ�سالم منذ  12عا ًما ،عملت يف جماالت عديدة،
عام  ،1980ح�صل على �شهادة العاملية مقر عملي الآن الإدارة الن�سائية يف ال�ساملية.
من جامعة الإمام ابن تيمية مبدينة
ال�سالم بيهار بالهند ،ووا�صل الدرا�سة قدمت هذا العام حما�ضرات عديدة يف �سكن العامالت الهنديات
يف اجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة ،يف ال�ساملية� ،أ�سلمت على �أثرها  150مهتدية يف رم�ضان� ،إىل جانب
فدر�س يف كلية ال�شريعة �أربع �سنوات ،مئات املحا�ضرات التي قدمتها خالل فرتة عملي يف اللجنة طوال
وتخرج عام  ،2003ومنذ �أن التحقت الأعوام املا�ضية.
باللجنة يف �أواخر � 2003أعمل فيها
حتى الآن يف جمال دعوة غري امل�سلمني وتربية املهتدين اجلدد.
من �أبرز املحا�ضرات والأن�شطة التي قمت بها دعوة غري امل�سلمني
عرب املحا�ضرات واحلوار املفتوح وتدري�س اللغة العربية والدعوة
عرب الإنرتنت با�ستخدام املواقع واملدونات الدعوية ،كما �أنني �أقوم
بالدعوة يف امل�سلمني عرب املحا�ضرات الدينية وخطب اجلمعة يف
امل�ساجد ،وتقدمي برنامج ديني على �إذاعة الكويت �أ�سبوع ًّيا ،و�إ�صدار
جملة «امل�صباح» ال�شهرية باللغة الأردية ،وفتح �صفحة دعوية خا�صة
با�سم «كن داع ًيا وتعرف على �أ�ساليب الدعوة» على الإنرتنت.
�أبرز حاالت �إ�شهار الإ�سالم كانت ملهتدية تدعى �سارة ،فبمجرد
منذ �أن بد�أت العمل الدعوي يف اللجنة تعر�ضت ملواقف كثرية رائعة
�إ�سالمها دعت �أوالدها وزجها يف الهند وزوجة ابنها ف�أ�سلمت الأ�سرة
للمهتدين ،ولكن هناك بع�ض املواقف التي ال �أن�ساها ،فقد ر�أيت
بع�ضهم تتقاطر دموع الفرح من عينيه عندما نطق ال�شهادتني ،ب�أكملها على الرغم من �أنها لي�س لديها الأ�سلوب العلمي لإقناعهم
وذلك ملا وجد من ال�سعادة الطيبة واحلفاوة احلارة من امل�سلمني .بالإ�سالم ،ولكن حبها واقتناعها الداخلي بالإ�سالم �أطلقا ل�سانها
و�شرحا �صدرها كي تتحدث عن جمال الإ�سالم بب�ساطة وحب.
ور�أيت بع�ضهم و�صل �إىل امل�ستوى العايل من الإميان ،حتى �أ�صبح
لذا �أن�صح كل م�سلم يف البداية �أن يغر�س الإ�سالم يف �أبنائه و�إخوانه
يقول�« :إذا مل ي�أتني البكاء يف ال�صالة �أظن �أن �صالتي ناق�صة».
نقول للم�سلمني :لن�شعر جمي ًعا ب�أن �أعظم نعمة و�أجلها على الإطالق و�أهله ،فالأخالق عادة قبل �أن تكون عبادة ،ومن تربى على ح�سن
هي نعمة الإ�سالم ،فياله من دين! ولكن �أين رجاله؟ فلنطبق الإ�سالم اخللق واتباع ما �أمر اهلل به والنهي عما نهى عنه فقد اهتدى
يف �أنف�سنا � اً
أول ولنقدم �صورة عملية �إىل غري امل�سلمني الذين ف�شلوا للطريق التي لن ي�ضل بعدها �أبدًا ،ومن ترك �أبناءه يف اللعب واللهو
حتى يكربوا ،فقد �أفقدهم �أهم �شيء يف حياتهم وهو خلق امل�سلم.
يف احل�صول على هذه النعمة قيا ًما لواجب «بلغوا عني ولو �آية».

}ومـن �أح�سن قـــوال ممن دعــا �إلى
اهلل وعمـل �صاحلـ ًـا وقال �إننــي من
امل�سلميـــن{

ونقول لغري امل�سلمني :اكت�شف الإ�سالم ،فهو �سعادتك التي فقدتها �أما ن�صيحتي لغري امل�سلمني فهي �أن يعطي كل �إن�سان لنف�سه الفر�صة
منذ زمان ،فال�سعادة احلقيقية لي�ست �إال يف معرفتك لربك ،الذي للقراءة والتدبر يف خلق اهلل ،ويفكر بعقله قليلاً فيما حوله،ف�سيجد
�أن الإ�سالم هو الدين احلق.
خلقكك وخلق من قبلك و�أ�سبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة.
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م�شاهري اهتدوا

ابن الزعيم الهندي

الكبير المهاتا غاندي

تحدى الدنيـا
كلها..

وتمسك بدينه
الجديد!

والده هو الزعيم الهندي
الكب���ي���ر املهات�������ا غان�������دي
الذي ان�شغل بالن�ضال من
�أجل ا�ستقالل بالده ،ومن
ثم تربى ابنه هرياالل يف
بيت�������ه على يد مدر�س���ي���ن
تول�������وا التدري�س له ،وبد�أ
يعرف كثريًا ع�������ن ديانته
الهندو�س�������ية وطائفت�������ه
الرباهمية التي تعد من �أرقى الطوائف يف الهند.
تعمق ه���ي���راالل يف درا�س�������ة ديانت�������ه الهندو�س�������ية ودر�س
�آلهتها املتعددة و�شرائعها وكتبها القدمية مثل «الفيدا»
و«الرباهمان�������ا» و«اليجفادجيت�������ا» ...وغريه�������ا ،كما در�س
�صراع هذه الديانة الوثنية مع غريها مثل البوذية.
يف بداي���ة الأمر مل يكن هرياالل يلقي اً
ب���ال للتناق�ضات
الت���ي تزخر به���ا الديانة الهندو�سية ،مث���ل تعدد الآلهة،
والظلم االجتماعي ،ومل يفكر يف �أن هذه الديانة باطلة،
ال�سيم���ا �أنه �أحد امل�ستفيدي���ن منها ،باعتباره من طائفة
الرباهم���ا ،واندم���ج يف درا�ست���ه حتى تخ���رج -كوالده-
حمام ًيا ،وتزوج وكون �أ�سرة ،و�شغف باملحاماة والأدب.
وقد �أتاح له عمله باملحاماة فر�صة التعرف على الظروف
االجتماعي���ة ال�سيئ���ة الت���ي يحياه���ا النا����س يف بالده،
وم���دى الظلم الذي ميار�س���ه الهندو�س �ضد غريهم من
الطوائ���ف ،بل بع�ض �أبناء طائفته���م ذاتها ممن يطلقون
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عليه���م ا�سم «املنبوذون» ،وي���رون �أن على
ه�ؤالء �أن يقوموا بخدمة الرباهمة ،وبدون
هذه اخلدمة لي�س لهم �أجر وال ثواب.
و�أدت ه���ذه التفرق���ة الظامل���ة به�ي�راالل
�إىل مراجع���ة نف�س���ه ح���ول م���دى �صحة
ه���ذه الديان���ة التي تفرق ب�ي�ن النا�س ،بل
وتفرق بني �أتباعهم �أنف�سهم ،و�آمله �أن يرى
امل�سلم�ي�ن� -أهل الديان���ة الثانية يف بالده
من حي���ث تعدادهم -ال يفرقون بني غني
وفق�ي�ر ،و�سلي���ل عائلة كب�ي�رة و�صعلوك،
فا�شت���دت رغبت���ه يف درا�س���ة الدي���ن
الإ�سالم���ي والتعم���ق في���ه ،خا�صة بعدما
الح���ظ �أن هناك كت ًبا للهندو�س تتكلم عن
نبي له نف�س �صفات النبي حممد [.
كث�ي�را ع���ن الدي���ن
كان ه�ي�راالل يعل���م
ً
الإ�سالمي من اطالعاته على ما كتب عنه،
ريا قوله تعاىلَ } :و ُر ُ�سلاً
وت�أم���ل بذهنه كث ً
�صنَا ُه ْم َعلَيْ َك مِ ن َقبْ ُل َو ُر ُ�سلاً ْ
مل
َق��� ْد َق َ
�ص ْ
ُ
و�سى تَ ْكلِي ًما
نَ ْق ُ
�ص ُه��� ْم َعلَيْ َك َو َكل َم اهلل ُم َ
�ص ْ
ِلنا�س
ر�سلاً م َب�شرِ ي َن َو ُمنذِ رِ ي َن ِلئَال يَ ُكو َن ل ِ
ُ
هلل حج��� ٌة بَع��� َد الر�س���لِ َو َكا َن اهللُ
َعل َ
ِ
ا
���ى
ُ
ْ
ُ
َعزِ يزًا َحكِ ي ًما{.

ه�ي�راالل �إ�سالمه ،و�سم���ي با�سم عبداهلل
ه�ي�راالل غان���دي ،و�صع���د عل���ى املن�ب�ر
و�ألقى كلمة كان �ضمن ما جاء فيها «كلكم
يعل���م �أين ه�ي�راالل اب���ن الزعي���م الوثني
الكب�ي�ر غان���دي ،و�أن���ا �أعلن عل���ى ر�ؤو�س
الأ�شهاد ،ويف و�س���ط هذا اجلمع العظيم
م���ن امل�سلمني� ،أين ق���د ع�شقت الإ�سالم،
و�أحبب���ت الق���ر�آن ،و�آمن���ت ب���اهلل وحده،
وبالر�س���ول الأطهر �سيدنا حممد �صلوات
اهلل تعاىل عليه.»...

�إ�ســــالمه
�صعـق الهندو�س..
ووالـده امتنـع عن
الطعـام وال�شراب
ا�ستقبل امل�سلمون �إعالن هرياالل �إ�سالمه
بالتكب�ي�ر والهتاف ،وطل���ب ال�شيخ زكريا
منيار من اجلماهري املحت�شدة من امل�صلني
�أن ي�صافح���وا �أخاهم اجلديد يف الإ�سالم
مهنئني ،ف�أقبلت اجلماهري ت�صافحه فر ًدا
ف���ر ًدا ثم حملته على الأعناق �إىل �سيارته
مع الهتاف بالتكبري والتهليل.

�آمن ه�ي�راالل �أن �شي ًئا م���ن احلق ي�سطع
�أمام���ه ،و�أنه قد وجد بداي���ة طريقه نحو
احلقيقة التي يبح���ث عنها ،ومن ثم عزم
عل���ى �إ�شه���ار �إ�سالم���ه بعد �أن ق���ر�أ قوله
تعاىلَ } :و َمن يَبْتَ ِغ َغيرْ َ الإِ ْ�س َ
ال ِم دِ ي ًنا َفلَن
يُ ْق َب َل مِ نْ ُه َو ُه َو فيِ ال ِآخ َر ِة مِ َن الخْ َ ِ
ا�سرِ ينَ{،
وبعد �أن التقى ذات مرة ال�شيخني اجلليلني
زكريا منيار ونذير �أحمد خجندي اللذين
�أقنع���اه ب�أن ما تبح���ث عنه روحه احلريى تناقل���ت ال�صح���ف ووكاالت الأنب���اء خرب
موجود يف الإ�سالم ،ومازاال به حتى اقتنع �إ�س�ل�ام اب���ن الزعيم غاندي ف���كان واقعه
على الهندو�س كن���زول ال�صاعقة ،وت�شنج
بعدما �شرح اهلل �صدره.
ريا ،حتى �إنه
ويف ي���وم اجلمعة الت���ايل ارتدى هرياالل له الزعيم غاندي
ً
ت�شنجا كب ً
قمي�ص���ا �أبي����ض وعمامة بي�ض���اء خفيفة ،امتنع عن الطعام وال�شراب يومني كاملني،
ً
وتوج���ه �إىل اجلام���ع الكب�ي�ر يف مدين���ة كم���ا غ�ضب زعم���اء الهندو����س ،و�أغلقت
بومب���اي ،و�أم���ام �أك�ث�ر من ع�شري���ن �ألف معظم املحال التجارية الهندو�سية املت�صلة
م�سلم ح�ض���روا لل�صالة يف اجلامع� ،أعلن ب�أحياء امل�سلمني ا�ستياء وحز ًنا.

وقفي��ة
طبـا عة
الق��رآن
الكريم

جرب اخلالدي

قال ر�سول اهلل [" :بلغوا عني ولو �آية" ..القر�آن
الك���رمي كالم اهلل وامل�ص���در الأول م���ن م�ص���ادر
الإ�س�ل�ام ،و�إن من �أهم ما تقوم به جلنة التعريف
بالإ�س�ل�ام يف دعوته���ا لغري امل�سلم�ي�ن وامل�سلمني
اجلدد �شرح معاين القر�آن عن طريق الرتجمة.
وهناك الآالف يهتدون �سنو ًّيا ،وه�ؤالء بحاجة �إىل
نور الإ�سالم بع���د �سنوات من الظالم والبعد عن
الدين احلق ،فهم بحاجة �إىل تدبر معاين القر�آن
الك���رمي وما ين�ص علي���ه من مب���ادئ ،لتكتب لهم
ال�سع���ادة يف الدني���ا والآخرة ،وق���د قامت اللجنة
به���ذا العم���ل الإ�سالم���ي اجلليل به���دف تف�سري
الق���ر�آن للمهتدين اجل���دد وتدري�سه لهم وتو�ضيح
الإ�س�ل�ام لغ�ي�ر امل�سلمني ،وكذلك �ش���رح القعيدة
الإ�سالمية والعلوم ال�شرعية.
ووقفية طباعة القر�آن الكرمي لها �أهداف متعددة
منه���ا ن�شر ر�سالة الإ�سالم ال�سمحة التي جاء بها
النبي [ ،وتقدمي الإ�سالم ب�صورة علمية مي�سرة
مب�سط���ة ،وتو�صي���ل ر�سال���ة الإ�س�ل�ام مبختل���ف
اللغات للنا����س كافة ،فالإ�سالم جاء للعاملني ،قال
َّا�س مِ َن
تعاىل} :الَر كِ تَ ٌ
اب �أَن َزلْنَاهُ �إِلَيْ َك ِلت ُْخرِ َج الن َ
ُّ
ات ِ�إلىَ النُّورِ ِب ِ�إ ْذنِ َر ِّبهِ ْم ِ�إلىَ ِ�ص َر ِ
الظل ُ َم ِ
اط الْ َعزِ يزِ
الحْ َ مِ يدِ {.
�إن ما تق���وم جلنة التعريف بالإ�س�ل�ام من وقفية
طباع���ة الق���ر�آن الك���رمي وم�ساهمته���ا يف ن�ش���ره
عه���دت للقي���ام به �إىل دعاة هدفه���م ن�شر و�شرح
الإ�س�ل�ام م���ن تعلي���م ال�ص�ل�اة و�أركان الإ�س�ل�ام
الأخرى.
نختتم بهذه الكلم���ات النورانية ،ب�شهادة الإ�سالم
اخلال���دة التي و�ضع ر�سولن���ا الأعظم النا�س فيها
على املحج���ة البي�ض���اء ،ونداء الإ�س�ل�ام اخلالد
الذي �شع نوره يف الأر�ض وانطلق يف عنان ال�سماء
ي���ردده امل�سلمون يف كل �ص�ل�اة ،وي�صبح الإن�سان
به���ا م�سل ًما� ..أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل و�أن حممدًا
عبده ور�سوله.
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قب�سات دعوية

جناة الطويل

قبسات دعوية من قصة
إسالم محمد أسد ()10

ذكريات
في شتـاء

أفغانستان

�س��اعتها فقط �أيقنت �أن الإ�سالم
ميكن �أن يكون غايتــــــي!
الق�ص�������ة التي يرويها كت�������اب «الطريق �إىل
ً
تاريخا حلياة رجل ا�ش�������تهر
مك�������ة» لي�س�������ت
بدور قام به يف ال�ش��������ؤون العامة� ،أو �س�������ردًا
ملغام�������رة قام بها ،ولكنها عر�ض الكت�ش�������اف
رجل �أوروبي للإ�س���ل���ام ،ول�ص���ي���رورته جزءًا
ال يتج�������ز�أ م�������ن البيئ�������ة الإ�س���ل���امية ،وقد
طوفنا فيما م�ض�������ى يف ق�صة حممد �أ�سد،
ذلك الرجل اليهودي الأوروبي الذي تربى
ليكون حاخامً ا ،ولكنه اكت�ش�������ف الإ�س���ل���ام
وتعمق يف درا�س�������ته �إىل �أن �أعلن �إ�سالمه..
ويف ه�������ذه احللقة �أ�س�������تكمل معكم احللقة
احلادية ع�ش�������رة م�������ن رحلت�������ه املباركة �إىل
الإ�سالم.
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م���ع ال�شي���خ عب���داهلل بن بلهي���د يف مكتبة قلعة حاكم منطقة «هزاراجات».
املدين���ة دار ه���ذا احل���وار :ق���ال حمم���د وهك���ذا اجتهنا فوق الثل���ج املتلألئ وببطء
�أ�سد� :س�ألني ال�شي���خ بن بلهيد فقال :لقد
ك���ي ال ي�صاب جوادي بالتع���ب� ،صوب «ده
�أخربتني مرة بق�صة طريقك �إىل الإ�سالم،
زاجني».
ولكن متى وكيف تبني لك متا ًما �أن الإ�سالم
كان حاك���م املنطق���ة �شا ًّب���ا ق�ص�ي�ر القامة
ميكن �أن يكون غايتك؟
على حمي���اه �أمارات امل���رح والبهجة ،ي�سر
متى؟ دعني �أفكر� ..أعتقد �أن ذلك كان يف
با�ست�ضافة رج���ل غريب ي�ؤن�سه يف وحدته
ي���وم من �أيام ال�شتاء يف �أفغان�ستان ،عندما
يف قلعت���ه املتوا�ضع���ة ،ومع �أن���ه كان ميت
علي �أن �أق�صد
فق���د جوادي حدوته ،فكان ّ
ب�صلة الن�س���ب القوية �إىل امللك �أمان اهلل،
�إىل حداد يف قري���ة منحرفة عن طريقي،
فقد كان من �أكرث الرجال الذين لقيتهم �أو
وهناك قال يل رجل� :أنت م�سلم� ..إال �أنك
كان مق���د ًرا يل �أن �ألقاه���م يف �أفغان�ستان
ال تدرك ذلك ..كان ذلك قبل ثمانية �أ�شهر
توا�ض ًعا ..لق���د �أجربين على �أن �أبقى معه
تقري ًبا م���ن اعتناقي الإ�س�ل�ام ..وكنت يف
طيلة يومني.
طريق���ي من هراة �إىل كابل يف �أواخر �سنة
 ،1925بع���د حوايل عام�ي�ن من ال�سفر �إىل ويف م�س���اء اليوم الثاين جل�سن���ا ،كالعادة،
�إي���ران و�أفغان�ست���ان ،وكان ب�صحبتي خادم �إىل مائدة �سخية ،وبعد ذلك غنى لنا رجل
وجن���دي �أفغ���اين ،ع�ب�ر الودي���ان املغمورة من القرية الأغاين البلدية مب�صاحبة عود
بالثل���ج يف جب���ال هندوكو����ش يف �أوا�س���ط ذي ثالث���ة �أوتار ،بلغة )با�شتو( ،ذاك ًرا قتال
�أفغان�ست���ان ،كان اجلو بار ًدا والثلج يتلألأ ،داود مع جالوت � -صراع قوة الإميان �ضد
واجلبال ال�شاخمة منت�صبة من كل جانب ،القوة الوح�شي���ة  -وبرغم �أنني مل �أ�ستطع
وق���د كن���ت حزي ًنا ذلك الي���وم ،ويف الوقت �أن �أتتب���ع كلم���ات الأغني���ة ،فق���د فهم���ت
نف�سه تغمرين موجة غريبة من ال�سعادة .مو�ضوعه���ا ،ذل���ك �أنه���ا ب���د�أت يف وداعة
كنت حزي ًنا لأنه خيل �إيل �أن حج ًبا �صفيقة وخ�ضوع ،ث���م ارتفعت يف ن�ب�رة عنيفة من
كان���ت تف�ص���ل بني النا����س الذي���ن مازلت االنفع���ال والأمل ،وانته���ت �إىل �صيحة من
عائ�ش���ا بينهم منذ ب�ضعة �أ�شهر وبني النور الظفر واالنت�صار.
ً
والق���وة والنمو التي كان يف مكنة دينهم �أن وعندما انتهت الأغنية الحظ احلاكم ذلك
يوفرها له���م ،وكنت �سعي���دًا لأن نور ذلك فقال :لقد كان دواد �ضعي ًفا ..ولكن �إميانه
الدي���ن وقوته ومنوه كانت قريبة مني قرب كان عظي ًما ،ومل �أ�ستطع �أن �أمنع نف�سي من
تلك اجلبال ال�شاخمة� ،أكاد �أمل�سها بيدي� .أن �أ�ضي���ف :و�أنتم كثريون ..ولكن �إميانكم
وبد�أ ح�ص���اين يعرج ،و�سمعت �صليلاً عند �ضعي���ف ..نظر �إ ّ
ً
ده�شا� ..أما
يل م�ضيف���ي
حاف���ره ..لق���د �أفلت���ت حدوت���ه و�أ�صبحت �أن���ا فق���د ارتبكت مل���ا �صدر عن���ي ب�صورة
عالق���ة مب�سمارين وح�سب� ..س�ألت رفيقنا ال�إرادية تقري ًب���ا ،و�أ�سرعت �إىل تف�سري ما
الأفغ���اين :ه���ل هن���اك قرية عل���ى مقربة ق�ص���دت �إليه ،وذلك بتوجي���ه �سيل جارف
من���ا ن�ستطي���ع �أن جند فيها ح���دا ًدا؟ قال من الأ�سئلة ...انتظروها يف العدد القادم،
اجلن���دي� :إن قريتي «ده زاجني» تبعد �أقل لتعرف���وا كيف خرج حمم���د �أ�سد من هذا
م���ن ثالثة �أميال ،و�إن فيها حدا ًدا ،وكذلك املوقف املحرج.

O
$cGc+wM
O
$cCCC<wCGcC+wCCCMK

H g/c< gCC.cCC=(*
gCC¤CC)*xCCCCG*2*¢CCCCCµ*
g¤6c6&±*g¤dG*K

10
2

1822855

CC1c{G*CCtCG*

www.khaironline.net cCCCE¢HÊCC1CCCHyCCdChCG*CCCÃ
c¤+¢++0008881074 E4fc{0£<¥dG*ch6(± c+K&*

الإعجاز العلمي

عبدالدائم الكحيل

«فقاعات حول
األرض»..
ظاهرة حيرت
العلماء
عبدالدائم الكحيل
هنـ ـ ــاك عديد
من الظواهر الكونية من حولنا،
ومنها ظاهرة حمرية للعلماء ت�سمى ظاهرة الفقاعات حول
الأر�ض ،وال�س�ؤال :كيف ميكن �أن يحاط الغالف اجلوي بفقاعات
هواء ت�صل درجة حرارتها لأكرث من ع�شرة ماليني درجة مئوية؟
وملاذا �سخرها اهلل تعاىل؟ وكيف ال ن�شعر بها وال ت�ؤثر علينا..
�أ�سئلة كثرية نحاول الإجابة عنها.
يف خ���ب���ر علمي جديد (ح�س�������ب موقع � )CNNأعل�������ن علماء الفلك �أن
الغالف اجلوي لكوكب الأر�ض يزخ�������ر باالنفجارات الهائلة ،وذلك
نتيجة انفجار فقاعات �ض�������خمة من الهواء ال�ساخن بدرجة حرارة
�شديدة ًّ
جدا ت�ستمر يف الت�ص�������اعد والنمو يف احلجم ،ثم االنفجار
يف الف�ضاء املحيط بالأر�ض.
وقد اكت�ش�������ف علماء الفلك هذا الن�شاط حول كوكبنا حيث يلتقي
حقل الأر�ض املغناطي�س�������ي بتيار ثابت م�������ن اجلزيئات املتدفقة من
ال�ش�������م�س ،وقد يعتقد البع�ض �أن الف�ض�������اء عبارة عن فراغ ال يوجد
فيه �شيء� ،إال �أنه يف واقع الأمر ،توجد فيه غازات يف كل مكان ،ولكن
لي��������س بكثافة الهواء الذي نتنف�س�������ه بل �أق�������ل ،ويطلق العلماء على
ً
حديثا ا�سم «ثقوب الكثافة»� ،إذ �إن كثافة الغاز
الفقاعات املكت�ش�������فة
فيها �أقل بع�شر مرات.
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ويقول
العلماء �إن درجة حرارة الغاز املوجود يف
تلك الفقاعات ت�صل �إىل �أكرث من  10ماليني درجة مئوية،
وهي درجة حرارة الغالف الغازي املحيط بالأر�ض ،واملعروف با�سم
طبقة البالزما.

درا�سة هذه الظاهرة املحرية
ب���د�أ العلم���اء درا�سة هذه الفقاع���ات بعد �أن مت جم���ع بيانات من
قب���ل الفريق البحثي الذي �شارك يف املهمة املعروفة با�سم «كل�سرت»
اً
أ�سطول مكو ًنا من
التابع���ة لوكالة الف�ضاء الأوروبية ،والت���ي �ضمت �
�أربع مركبات ف�ضائية ،وظن الباحثون يف البداية �أن هناك خللاً قد
�أ�صاب معداته���م و�أجهزة القيا�س التي كانت بحوزتهم ،عندما مرت
مركباتهم الف�ضائية عرب هذه الفقاعات.
يق���ول الباحث ج���ورج بارك�س من جامع���ة كاليفورني���ا :نظرت �إىل
البيان���ات التي جمعته���ا املركبات الف�ضائي���ة الأربعة ،وقد لوحظت
هذه املعلومات يف املركبات الف�ضائية يف وقت واحد ،وعندها بد�أت
االعتقاد �أنها حقيقية.

لوال الغالف اجلوى النتهت احلياة على الأر�ض
منذ زمن بعيد ..ولكنه يف حاجة ملن يحميه!
انفجار الفقاعات حول الغالف اجلوي ي�ؤدي
�إىل حدوث م���ا ي�شبه الأ�ضواء امللونة ،وهذه
الظاه���رة ا�سرتعت انتباه العلم���اء فوجدوا
�أن ه���ذه الفقاعات حتي���ط بالأر�ض بكميات
كبرية وتنفجر ب�سبب احلرارة الهائلة ،ولكنها
حتمي الأر�ض من الرياح ال�شم�سية القاتلة.
وي�ؤك���د الدكت���ور بارك�س �أن ه���ذه الفقاعات
متتد �إىل �أكرث من  1000كيلومرت ،وتظل على
الغالب ملدة  10ثوان قبل �أن تنفجر وت�ستبدل
بالرياح ال�شم�سية الأقل برودة والأكرث كثافة،
ومل يتو�صل العلماء بعد بالتحديد �إىل �أ�سباب
وظروف تكون ه���ذه الفقاعات ،ولكن يرجح
الباحث���ون �أنها تتولد نتيجة ا�صطدام الرياح
ال�شم�سي���ة باحلق���ل املغناطي�س���ي للأر����ض،
ليك��� ّون ح��� ًّدا يدعى «�صدم���ة القو�س» ،وقد
ي�ساعد هذا االكت�ش���اف ،العلماء والباحثني
الذي���ن يدر�سون يف جمال «فيزياء البالزما»
عل���ى فهم كيفية تفاعل الرياح ال�شم�سية مع
احلقل املغناطي�سي للأر�ض.

ملاذا �سخر اهلل هذه الفقاعات

اجلزيئات من اال�صط���دام بالأر�ض مبا�شرة ال�شم����س و�أحرقت احلياة عل���ى الأر�ض� ..أال
لدم���رت احلي���اة عل���ى الأر����ض واختف���ت ت�ستحق ه���ذه النعمة �أن ن�شكر اهلل عليها يف
الكائنات احلية منذ ماليني ال�سنني.
كل حلظة!
ولك���ن من رحم���ة اهلل تعاىل بن���ا �أنه �أحاط
كيف �أ�ش�������ار القر�آن �إىل هذه احلقيقة
الأر����ض بغ�ل�اف ج���وي يعم���ل عل���ى حماية
العلمية؟
الأر�ض والت�صدي لهذه العوا�صف ال�شم�سية
اخلطرية ،ولكن هذا الغالف ال يكفي ،ف�سخر لق���د تعهد اهلل تع���اىل ب�أنه �سيجع���ل �أولئك
أي�ض���ا غال ًفا �آخر يدعى املجال املغناطي�سي امل�شكك�ي�ن يرون �آيات���ه ومعجزاته يف رحاب
� ً
وه���و قوي ج��� ًّدا مهمته التفاعل م���ع الرياح الك���ون حتى يتب�ي�ن لهم �أن ه���ذا القر�آن هو
}�سنرُ ِ يهِ ْم َ�آيَا ِتنَا فيِ ْ آ
الَ َفاقِ َوفيِ
ال�شم�سي���ة وتبديده���ا ودرء خماطره���ا من احل���ق فقالَ :
َ
َ
دون �أن ن�شعر بذلك! ويقول العلماء� :إن هذا �أَنْ ُف ِ�سهِ ْم َحتَّى يَتَ َبينَّ َ لَ ُه ْم �أ َّن ُه الحْ َ ُّق �أ َولمَ ْ يَ ْك ِف
املج���ال املغناطي�سي على الرغ���م من �شدته ِب َر ِّب َك �أَ َّن ُه َعلَى ُك ِّل َ�ش ْيءٍ َ�شهِ يدٌ{ ،ولذلك البد
ف�إن���ه ال يكف���ي ملواجه���ة الري���اح ال�شم�سية �أن جن���د يف كتاب اهلل تعاىل �إ�شارة وا�ضحة
القاتل���ة ،ولذل���ك فق���د �سخ���ر فقاعات من ملا يكت�شف���ه العلماء حدي ًثا لتكون دليلاً على
اله���واء لتنتف���خ على ح���دود الغالف اجلوي �صدق هذا الكتاب العظيم.
وت�سخن وت�ش���كل حاجزًا بينن���ا وبني الرياح لقد حتدث القر�آن عن ال�سماء وو�صفها ب�أنها
ال�شم�سي���ة القاتل���ة ،وبالت���ايل تق���ي الأر�ض «�سقف» ،وبالفعل عندما نت�أمل طبقات الغالف
اجلوي والغالف املغناطي�سي وطبقة الفقاعات
وحتفظها من االحرتاق.
ويعترب الغالف اجلوي للأر�ض ال�سقف الذي وغريها من الطبقات املحيطة بنا ندرك �أنها
يحم���ي كوكب الأر�ض م���ن خمتلف املخاطر حتمينا مث���ل ال�سقف يف البن���اء الذي يحمي
املحيط���ة بنا ،وخا�ص���ة الأحج���ار والنيازك البيت من خماطر احلرارة واملطر والرياح.

�إن امل�ؤم���ن الذي ا�ستجاب لنداء اهلل تعاىل يف واجل�سيمات الكوني���ة اخلطرية وغري ذلك،
التفك���ر يف الكون البد ل���ه �أن يتوقف مع هذا ويق���ول العلم���اء ل���وال هذا الغ�ل�اف النتهت
اخلرب العلمي ب�شيء من التفكر ،بل ويت�ساءل :احلياة على الأر�ض منذ زمن بعيد.
ملاذا و�ضع اهلل ه���ذه الفقاعات حول الأر�ض؟ يق���ول العلماء �إن ه���ذه الري���اح القادمة من
وكيف يحم���ي اهلل الأر�ض م���ن �ش ّرها؟ ولكن ال�شم����س باجت���اه الأر����ض ،ل���و قدر له���ا �أن
معظم العلماء يعتقدون �أن �أي ظاهرة يف الكون ت�صط���دم بالأر����ض لأحرقته���ا عل���ى الفور!
الب���د �أن يكون من ورائها هدف وفائدة ،وعلى ولك���ن من رحم���ة اهلل بنا �أنه جه���ز الأر�ض
الرغم من ذلك يقولون �إن امل�صادفة هي التي بو�سائل حماية متعددة حتفظنا ،بل وحتفظ
خلقت هذه الظواهر املعقدة!
الغ�ل�اف اجلوي ال���ذي فيه اله���واء والغيوم
وفي���ه حياتنا ،فحف���ظ اهلل هذا الغالف من
فوقنا )وهو كال�سم���اء بالن�سبة لنا ،لأن �أهل
اللغ���ة يقول���ون كل ما عالك فه���و �سماك(،
فهذا الغالف هو �سقف نحتمي حتته ،ولكنه
بحاجة ملن يحفظه لنا!

ونح���ن امل�سلم�ي�ن لدين���ا �أعظم كت���اب على
الإط�ل�اق ،نعتق���د �أن اهلل جهز لن���ا الأر�ض
لتك���ون �صاحل���ة ال�ستم���رار احلي���اة عل���ى
ظهرها ،و�أنه �سخر لهذه الأر�ض كل الو�سائل
الالزمة حلمايتها من املخاطر ،فعندما خرج
العلماء خارج حدود الغالف اجلوي واجهوا ويق���ول العلم���اء �إن فقاع���ات تت�ش���كل حول
خطر الرياح ال�شم�سي���ة القاتلة ،حيث يقول الأر����ض متت����ص احل���رارة الزائ���دة للري���اح
الباحث���ون �إن ال�شم�س تطلق جزيئات �سريعة ال�شم�سي���ة ومن ثم تنفج���ر وتتبدد وال ن�شعر
ج���دا وذات حرارة عالية ،ول���و متكنت هذه ب�أي �شيء ولوال هذه الظاهرة لو�صلت حرارة
ًّ

وهنا يتجلى قول احلق تبارك وتعاىل عندما
ال�س َما َء َ�س ْق ًفا محَ ْ ُف ً
وظا َو ُه ْم
ق���الَ } :و َج َعلْنَا َّ
َع ْن �آَيَا ِت َها ُم ْعرِ ُ
�ضونَ{ ،و�سبحان اهلل عندما
ً
ق���ال} :محَ ْ ُف ً
}حافظا{ ،لأن
وظا{ ومل يقل
ه���ذا ال�سقف )الغالف اجلوي واملغناطي�سي
وطبق���ة الفقاع���ات( ال ت�ستطيع �أن حتفظنا
بذاته���ا �إمنا حتتاج حلماي���ة وحفظ ورعاية
}�س ْق ًفا محَ ْ ُف ً
وظا{،
من اخلالق ،ولذلك قال َ
�أي �أن اهلل حفظ لنا هذه الأر�ض من كل �سوء
و�سخ���ر هذه الطبق���ات حلمايتن���ا وحفظها
� ً
أي�ضا من التدمري.

�إن ال���ذي يت�أم���ل حديث الق���ر�آن عن �سقف
حمف���وظ برعاي���ة اهلل يدرك �أن���ه قد �سبق
العل���م للإ�شـــارة �إىل �أهمية الغالف اجلــوي
)وهو جزء من ال�سماء الدنيا( ،وذلك يف زمن
مل يكن على وجه الأر�ض �أحد يعلم �شي ًئا عن
خ�صائ����ص و�أهمية هذا الغ�ل�اف ،وال منلك
�إال �أن نقول� :سبحان اهلل!
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ا�ستطالع

ً
م�سجدا ومدر�سة وقاعة للم�ؤمترات
ي�ضم

مركز إسالمـي في

كتب :في�صـ ــل العل ـ ــي

«شفيلد» البريطانية

بدع�������وة م�������ن وزارة الأوقاف وال�ش��������ؤون
الإ�سالمية زار الكويت �أخريًا وفد ميثل
�أح�������د املراكز الإ�س���ل���امية يف بريطانيا
للح�ص�������ول عل�������ى متوي�������ل لإن�ش�������اء
مرك�������ز �إ�س���ل���امي يف مدين�������ة �ش�������فيلد
الربيطانية« ..الب�شرى» التقت ثالثة
من �أع�ض�������اء ه�������ذا الوفد لت�ستك�ش�������ف
مارك بوهان
عبداحلميد الع�سلي
تري�سي الع�سلي
تفا�صيل م�شروعهم الإ�سالمي ،وتقف
على �أهم معامله ،ومدى احلاجة �إليه� ،أنه ال توجد �أي �أن�شطة للم�سلمني �إال قليلاً  ،الإ�سالمي مدر�سة تراعي القيم الإ�سالمية،
مريحا
فامل�سلم���ون يف �شفيلد يريدون مكا ًنا
والهدف من �إن�ش�������ائه ،والثمرة املرجوة وهي دون م�ستوى الطموح.
ً
وختم بوهان حديثه م�شيدًا بالكويت ،وم�ؤكدًا ومنا�س ًب���ا لتعليم �أبنائه���م العلوم احلديثة يف
منه.
يف البداية قال «مارك بوهان» ،وهو بريطاين
م�سل���م�« :إنها الزي���ارة الثالثة التي �أزور فيها
الكويت بدع���وة من وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون
الإ�سالمي���ة ،حيث �إننا ن�سعى �إىل بناء مركز
�إ�سالمي يف مدينة �شفيلد ،وهي خام�س �أكرب
مدينة يف بريطاني���ا ،وقد ت�شرفت كمهند�س
معماري بعمل ت�صميم وخمطط لهذا ال�صرح
الإ�سالم���ي ليكون �شام�ًلكاً كل ما يحتاج �إليه
املرك���ز يف امل�ستقب���ل ،حي���ث �إن م���ن �أوىل
الأولوي���ات لدى املركز االنفت���اح على الآخر
واالعتن���اء بامل�سلم�ي�ن اجل���دد ،والعمل على
تثبيتهم على الدين الإ�سالمي احلنيف.

�أنها بلد منفتح ،وكثري من �شعبها يجيد اللغة �إط���ار �إ�سالمي ب�صورة تتنا�سب مع متطلبات
الإجنليزي���ة ب�صورة ممتازة ،كما �أنهم كرماء ،الع�صر احلديث».
و�أك���د الع�سلي �أن الإ�سالم يف تنام م�ضطرد
والقيم الإ�سالمية متجذرة يف جمتمعهم.
يف بريطاني���ا ويف ق���ارة �أوروب���ا« ،و�إين لأرى
تري�سي الع�سلي :ال �أجد �أي م�شكلة
�أن امل�ستقبل للإ�سالم يف �أوروبا ،الأمر الذي
يف ارتداء احلجاب ..والقانون يف
يجعلنا �أمام عمل م�ضن لنكون م�ؤهلني ملهمة
حمل الإ�سالم �إىل هذه الأمم».
بريطانيا يحرتم كل الديانات

�أم���ا عبداحلميد الع�سلي ،وهو بريطاين من
�أ�صل ميني ،فقال �إن هذا املركز �سوف يكون
من���ارة �إ�سالمية مهم���ة يف بريطانيا ،خا�صة
�أن���ه يحتوي جميع �أف���راد الأ�سرة من �أطفال
و�أ�ض���اف بوه���ان �أن���ه اعتنق الإ�س�ل�ام منذ ومراهقني و�شباب وكبار عرب �أن�شطة تتنا�سب
ع�شرين عا ًما و�أنه متزوج من م�سلمة ماليزية مع متطلبات الع�صر للإن�سان امل�سلم.
وق���د زار ماليزي���ا و�سنغاف���ورة وتعرف على و�أ�ض���اف�« :إنن���ا كم�سلم�ي�ن عندم���ا نر�س���ل
الإ�س�ل�ام ب�ص���ورة جيدة عندما ق���ر�أ ترجمة �أوالدن���ا �إىل املدار����س العادي���ة ف�إنه���م
للقر�آن الكرمي.
يكت�سبون العل���م �إ�ضافة �إىل بع�ض الثقافات
وب�َّي�نَّ بوهان �أنه يعي����ش يف مدينة برمنجهام وال�سلوكي���ات الت���ي ال تتنا�س���ب م���ع دينن���ا
الت���ي تبل���غ ن�سبة امل�سلمني فيه���ا � % 15إال الإ�سالمي احلنيف ،لذا �آثرنا �أن ي�ضم املركز
52

( )109ــ مار�س  2012ــ ربيع الآخر

1433

وح���ول انطب���اع ال�ش���ارع الربيط���اين ع���ن
الإ�س�ل�ام قال الع�سل���ي :بالطب���ع هناك من
يرف����ض ويهاجم الإ�سالم ،وهناك من يرحب
به م���ن منطل���ق الإمي���ان بالتع���دد الثقايف،
وهن���اك فئة كب�ي�رة ت�أت���ي يف الو�سط ،وهي
الت���ي ال ترف�ض وال ت�ؤي���د ،ونحن ن�ستهدفها
يف م�شاريعنا الإ�سالمية امل�ستقبلية ،ليعرفوا
حقيق���ة الإ�سالم كدين مت�سام���ح� ،إذ �إن من
�أولويات عمل املركز فتح �آفاق جديدة ب�صورة
متطورة م���ع الآخر من غري امل�سلمني ،الأمر
ال���ذي يقو�ض بع�ض و�سائل الإعالم التي لها
�أجندات تهاجم الإ�سالم ،لأننا نريد �أن نقدم

م���ا لدينا من فكر للآخ���ر عرب مد ج�سور
ال�صداقة وفتح احلوار معه ،ومنحه فر�صة
التعرف علينا عن كثب.

�إ�سالمي���ة و�أدبي���ة يراعي فيه���ا ا�ستخدام
التقني���ة احلديث���ة يف عملية البح���ث �آل ًّيا،
ومرك���ز �إعالمي ومركز �آخ���ر للمعلومات،
�إ�ضاف���ة �إىل مطع���م يق���دم اللحم احلالل
ومقه���ى يراع���ي ال�سل���وك الإ�سالم���ي
و�إنرتنت وبع�ض املتاجر التي تبيع املالب�س
الإ�سالمية ،خا�صة للن�ساء وغري ذلك.

الأر����ض على ه�ضب���ة قريبة م���ن الطريق
ال�سري���ع ،وهو وقف خ�ي�ري للم�سلمني يف
بريطانيا».

عبداحلمي��د الع�س��لي :املرك��ز
وق��ف خ�يري يحق��ق ح��وار
احل�ض��ارات ..وامل�س��لمون يف
�ش��فيلد يري��دون مكا ًنا منا�س��بًا
لتعليم �أبنائه��م العلوم احلديثة
يف �إطار �إ�سالمي

وزاد الع�سل���ي �أن للإع�ل�ام دو ًرا ب���ارزًا يف
ت�سلي���ط ال�ض���وء عل���ى الق�ضاي���ا الكبرية،
وبالن�سب���ة لتعامل الإع�ل�ام الربيطاين مع
الق�ضاي���ا الإ�سالمي���ة ب�ش���كل ع���ام «ف�أراه
اً
م���ن جانبها حتدثت «تري�سي» ،وهي زوجة
عادل ومنطق ًّيا».
و�أو�ض���ح «لق���د ا�شرتين���ا الأر����ض الت���ي عبداحلمي���د الع�سل���ي ،قائل���ة �إنه���ا تزور
�سيبنى عليه���ا املركز الإ�سالمي من خالل الكوي���ت للم���رة الثالث���ة« ،ويف كل زي���ارة
التربع���ات من بريطاني���ا والكويت وقطر ،يل ت���زداد معرفت���ي بكثري م���ن الأمور عن
ونطم���ح �أن نكمل بناء املركز الإ�سالمي يف الكوي���ت و�أهله���ا» ،كم���ا �أنه���ا جت���د هذه
مدينة �شفيلد ال�شهرية يف �صناعة الفوالذ ،الزي���ارة فر�صة طيبة للتع���رف على بع�ض
وبعد جل�سات مع جمل�س بلدية �شفيلد متت العادات والتقاليد الكويتية ،وهي ت�شرتك
عملية بي���ع قطعة �أر����ض ب�سعر منخف�ض ،م���ع كثري من الع���ادات والتقاليد يف بع�ض
وذل���ك لبن���اء م�سج���د يلب���ي االحتياجات الدول العربية والإ�سالمية ،مع خ�صو�صية
الديني���ة والرتبوي���ة واالجتماعي���ة ،وتق���ع ما يف بع�ض الأمور.

كما ا�ستعر�ض الع�سلي بع�ض �أهم مكونات
ريا �إىل
املرك���ز الإ�سالمي يف �شفيل���د ،م�ش ً
�أن التوج���ه ين�صب ليك���ون مركزًا �إ�سالم ًّيا
نوع ًّيا ،وليكون من���ارة للتوا�صل احل�ضاري
يف بريطاني���ا و�أوروب���ا ،ولتتحق���ق نظري���ة
حوار احل�ض���ارات ب�شكل عملي من خالل
�أطروحات و�أن�شطة املركز الذي ي�ضم قاعة
لتنظي���م امل�ؤمترات وامللتقي���ات الإ�سالمية
عل���ى م�ست���وى دويل� ،إ�ضاف���ة �إىل وج���ود
مدر�سة �إ�سالمية ل���كل املراحل الدرا�سية،
ف�ضلاً عن م�سجد به م�صلى للن�ساء وقاعة
ريا�ضية ومركز تدريب لل�شباب ،وخدمات
ال���زواج واخلدم���ات الإر�شادي���ة ،وافتتاح
حلق���ات لتحفيظ الق���ر�آن الك���رمي للبنني
والبن���ات� ،إ�ضاف���ة �إىل بع����ض اخلدم���ات
اخلا�ص���ة للم�سلمني اجلدد ومركز للدعوة
الإ�سالمي���ة ،وح�ضان���ة للأطف���ال و�إقامة
دورات لتعليم اللغة العربية ومركز ريا�ضي
�صح���ي ،و�إن�شاء مكتب���ة �ضخمة ت�ضم كت ًبا

و�أ�شارت تري�سي �إىل �أنها زارت وزارة الأوقاف
وال�ش����ؤون الإ�سالمي���ة وبع����ض اجلمعيات
الإ�سالمي���ة يف الكوي���ت ،منه���ا جمعي���ة
الإ�صالح االجتماعي الكويتية« ،كما التقيت
ببع�ض الداعيات وال�شخ�صيات الن�سائية يف
الكويت� ،إ�ضافة �إىل بع�ض الأ�سر الكويتية»،
م�ؤكدة �أنها �سعيدة بالت�شرف بتلبية دعواتهن
يف منازلهن.
وعند �س�ؤالها عما �إذا كانت تواجه م�شكلة يف
ارتداء احلجاب يف بلد مثل بريطانيا �أكدت
�أنها ال جت���د �أي م�شكلة تذكر ،والقانون يف
بريطانيا يح�ت�رم كل الديانات ،خا�صة �أنها
تعي�ش يف مدينة «�شفيلد» مع زوجها و�أبنائها،
وه���م مرمي � 24سنة ،وحنة � 22سنة و�إميان
� 13سنة وحمزة � 12سنة.

مولد
النور

حممد ا�سعيدة

يف ذك���رى مولد الر�سول احلبيب البد لكل
م�سل���م �أن يقف وقفة ت�أم���ل ،ي�ستذكر فيها
ن�ش����أة ه���ذا الر�سول الأكرم ،وه���ذا الدين
العظي���م الذي جاء ر�سال���ة �سماوية بوحي
م���ن اهلل عز وجل ,فقد ج���اء الر�سول [
ليبد�أ ع�ص ًرا جديدًا ودي ًنا جديدًا ومفاهيم
جدي���دة ،وه���و الرجل الأمي ال���ذي فاقت
�شهرت���ه كل احل���دود ،و�أ�صبح ا�سمه يرتدد
عل���ى كل ل�سان يف جمي���ع �أ�صقاع املعمورة
�إىل ه���ذه ال�ساعة ،مل���ا حمله يف �شخ�صيته
م���ن مب���ادئ وقي���م �إن�ساني���ة ترجمها على
�أر����ض الواق���ع من خ�ل�ال حيات���ه اليومية
ومعامالت���ه م���ع النا����س ،الت���ي كان���ت يف
واق���ع الأم���ر جت�سيدًا مل���ا كان يتنزل عليه
م���ن القر�آن الك���رمي ،فكان علي���ه ال�صالة
وال�س�ل�ام فيم���ا ي�أتيه من ت�صرف���ات قر�آ ًنا
متح���ر ًكا ،لتتح���ول �أفعال���ه �إىل م�ض���رب
لأمثال للنا����س ،وتنت�شر بينهم وحتببهم يف
الإ�سالم ،هذا الدين الذي جاء به الر�سول
[ بوح���ي من اهلل تعاىل ،وكان ل�شخ�صية
الر�سول وت�صرفاته يف ن�شره دور حموري،
فكانت ت�صرفاته مبنزلة الإ�شهار للإ�سالم
نف�س���ه� ،إذ كان كل م���ن يتاب���ع الر�سول عن
ق���رب ي���درك �أن هذا الدين ه���و دين حق
مل���ا حمل���ه يف طياته من مع���اين الإن�سانية
والرحمة والعدل وامل�س���اواة ،ال�شيء الذي
جع���ل النا����س يقبل���ون عل���ى ه���ذا الدين
طواعية بدون �إك���راه ،وا�ستمر هذا يف �أي
مكان طالته الفتوح���ات الإ�سالمية� ،سواء
يف عهد الر�سول �أو حتى بعد مماته ،لذلك
فذك���رى مولده جتعلن���ا ن�ستح�ضر خ�صاله
ال�سمح���ة [ ،ونحاول االقت���داء بها قدر
امل�ستطاع ونربي �أبناءنا عليها ،لنحوز ر�ضا
اخلالق عز وجل ون�سهم يف تن�شئتهم تن�شئة
�صاحلة تعمل على فتح الطريق لن�شر هذا
الدين العظيم.
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ح�صاد الكتب

من يتحدث باسم اإلسالم؟
كيف يفكرـ ًّ
حقاـ مليار مسلم؟
امل�ؤلف :داليا جماهد -جون �إ�سبوزيتو
ترجمة :الدكتور عزت �شعالن
تقدمي :فهمي هويدي
الطبعة :الطبعة الأوىل باللغة العربية 2009 -
ال�صفحات� 239 :صفحة من القطع الكبري
النا�شر :دار ال�شروق -القاهرة -م�صر
اجلاهزة امل�صاغة يف قالب جامد

جون ا�سبوزيتو هو �أ�ستاذ الديانات وال�ش�ؤون الإجاب���ات
الدولي���ة والدرا�س���ات الإ�سالمي���ة واملدي���ر ومنط���ي والتي ال تعك�س معه���ا بالت�أكيد ر�أي
امل�ؤ�س�س ملركز التفاهم الإ�سالمي -امل�سيحي ال�شعوب �أو وجهة نظر اجلماهري.
يف جامع���ة ج���ورج تاون الأمريكي���ة ،ورئي�س ربـــع الأمريكـان ال يعرفون ً
�شيئا
التحري���ر ملو�سوع���ة �أك�سف���ورد ع���ن الع���امل
عن العامل الإ�سالمي..
الإ�سالم���ي ،ودالي���ا جماهد مدي���ر تنفيذي
ملرك���ز جال���وب للدرا�س���ات الإ�سالمية ،كما
و  %44يروْنــهم متطرفني
مت اختياره���ا � ً
أخ�ي�را لت�صب���ح امل�ست�ش���ار وه���ذا الكتاب ،كم���ا و�صفه فهم���ي هويدي
اخلا����ص للرئي�س الأمريك���ي �أوباما لل�ش�ؤون يف تقدميه ،يُ َع��� ُّد مفاج�أة و�صدمة للغربيني،
الإ�سالمية.
وتعري ًف���ا للع���رب وامل�سلم�ي�ن مب���ا يعرفون،
من يتحدث با�سم الإ�سالم؟ هذا هو ال�س�ؤال فالغالبي���ة العظمى م���ن امل�سلمني وقعت يف
الرئي����س الذي يعر�ض ل���ه الكتاب ،والإجابة م�صي���دة ر�ؤى و�أفع���ال و�أق���وال القِ لَّ���ة التي
كان���ت نتاج �أبحاث درا�سي���ة �ضخمة قام بها �أ�ساءت بت�صرفاتها للإ�سالم.
ً
جيو�شا
معه د جالوب ،وا�ستغرقت حوايل � 6سنوات وامل�سلمون يف هذه الدرا�س���ة لي�سوا
فيما بني عامي2001 و2007 ،حيث �أجرى تُ ْ�شهِ ُر ال�سيوف ومتتطي اخليول التي تتحفز
جالوب ع�شرات الآالف من احلوارات وج ًها لالنق�ضا�ض على الغربي�ي�ن الكفار ،ولي�سوا
لوج���ه مع �سكان �أكرث م���ن35 بلدًا غالبيتهم جماع���ات �إرهابي���ة نائم���ة تَتَ َح�َّينَنَّ ُ الفر�ص َة
م���ن امل�سلم�ي�ن, و�ضم���ت العين���ة �سكا ًنا من لإ�شاع���ة اخل���راب والدم���ار والرتوي���ع بني
ال�شب���اب وامل�سنني, من املتعلم�ي�ن والأميني, الغربيني ،ولي�سوا كائنات �أدمنت قهر الن�ساء
ُ���ن يف �سرادي���ب احل���رمي ،ولكنه���م
الإن���اث والذك���ور, م���ن املناط���ق احل�ضرية و�إبقا َءه َّ
والريفية ،وكان���ت �أهم الأ�سئلة التي طرحت خملوقات طبيعية ال عالقة لها بالكاريكاتري
يف ورق���ة البحث ما ج���ذور مع���اداة �أمريكا املر�س���وم لها يف الإعالم الغربي قبل �أحداث
يف الع���امل الإ�سالمي؟ م���ن املتطرفون؟ هل �سبتم�ب�ر وبعدها ،كما تك�ش���ف الدرا�سة �أنَّ
يرغب امل�سلمون يف الدميوقراطية؟ و�إذا كان الغالبي���ة ال�ساحق���ة من امل�سلم�ي�ن ال ي�شغل
الأم���ر كذلك فماذا �سيك���ون �شكلها؟� ...إىل بَالَ َها فكرة اجلهاد امل�سلح �ضد الغرب.
�آخره  ،ورمبا هنا حتديدًا تكمن �أهمية بحث وتكت�س���ب الدرا�س���ة م�صداقيته���ا م���ن �أنها
معه���د جالوب,�إذ �إن���ه تع َّم َد �أن يق ِّد َم �صوت ا�ستغرقت ما يزيد على�6سنوات من البحث،
ال�شعوب ولي�س القادة �أو اخلرباء واملخت�صني و�أُجري���ت من �أجلها �أكرث من � 50ألف مقابلة
�أو ال�سيا�سي�ي�ن الذي���ن ع���اد ًة م���ا يقدِّم���ون مت ِّثل  1.3مليار م�سلم ،يعي�شون يف �أكرث من
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 35دول���ة معظ���م �سكانها م���ن امل�سلمني� ،أو
يوجد عدد كبري م���ن امل�سلمني بني �سكانها،
و�شمل���ت الع ِّينَ���ة التي مت اختياره���ا �شرائح
ال�شباب والكب���ار ،املتعلمني وغري املتعلمني،
الرجال والن�س���اء ،وهذه الدرا�سة متثل �أكرث
من  90%م���ن املجتمع امل�سل���م على م�ستوى
الع���امل ،ل���ذا ف�إنها �أكرب و�أ�شم���ل درا�سة من
نوعها ،بالإ�ضافة �إىل امل�صداقية التي يتمتع
بها م�ؤلفا الكتاب.

كم���ا ي�ستعر����ض الكت���اب التن���وع الكبري يف
املجتمعات الإ�سالمية بامتداد العامل العربي،
اً
و�ص���ول �إىل جن���وب �ش���رق �آ�سي���ا� ،إ�ضاف���ة
�إىل انت�ش���ار امل�سلم�ي�ن يف الواليات املتحدة
و�أوروب���ا ،حيث ميثل الإ�سالم الديانة الثانية
مو�ضح���ا �أن يف العامل
العظم���ى يف �أوروب���ا،
ً
ريا من اللغات والأعراق
الإ�سالم���ي عد ًدا كب ً
والعادات ،و�أن  57دولة يغلب امل�سلمون على
�سكانه���ا ،و�أن العرب ميثل���ون  20باملائة من
ال�سكان امل�سلمني يف العامل.
وي�ضي���ف الكت���اب �أن ا�ستفت���ا ًء �آخ���ر �أُجري
عام ً � 2006
�سجل حتيزًا �أمريك ًّيا �ضد
أي�ضا َّ
امل�سلم�ي�ن� ،إذ �إن  44باملائ���ة منه���م يقولون:
ج���دا يف عقائدهم
�إن امل�سلم�ي�ن متطرفون
ًّ
الدينية ،وال يرغب  22باملائة من الأمريكيني
يف �أن يك���ون له���م ج�ي�ران م�سلم���ون ،ويف
ا�ستفت���اء نُ�ش���ر عام  2005ح���ول ما يُعجب
الأمريكي�ي�ن يف املجتمعات الإ�سالمية �أجاب
 32باملائ���ة قائلني :ال �ش���يء ..واعرتف 25
باملائة ب�أنهم ال يعرفون ،وال �أدري.

�شباب الدعوة

هنادي ال�شيخ جنيب

مدير حترير جملة غدي
ح���ي م ّيت يعي�ش بينن���ا ..ال توقظه كلمات..
ي���وم كثري من النا����س ..وميوت يف
ّ
يول��� ُد ك ّل ٍ
ري من النا�س ..لكن! هل كل الذين وال تهزّه �آي���ات ..وال ت�ستفزُّه منكرات ..ومل
يوم كث ٌ
ك ّل ٍ
يولدون ويعي�شون �أحياء؟!
ي ُذق بع ُد طعم احلياة؟
حي حتلّق روحه مع �أرواح املاليني،
وه���ل كل الذي���ن ميوت���و َن ه���م يف ِع���داد وكم م ّي ٍت ّ
الأموات؟!
ُ
قل���وب املخل�صني ،بينما
وتعي����ش �أف���كاره يف
ِ
ت���راب الأر����ض ،التي
�إ ّنه ت�سا�ؤ ٌل م�شروع ،يطرحه واق ٌع ملغوم ،فيه ير ُق���د جثمان���ه حتت
ُ
مل ت�ض��� ّره ب�سجنه���ا ،ومل حتب����س عنه �أجور
�أحيا ٌء �أموات ،وفيه �أمواتٌ �أحياء!
املتّبعني وح�سنات املج ّدين؟!
�إنن���ا يف هذه الأي���ام ونح���ن ن�سرتجع ذكرى
مول���د �س ّيد الب�شري���ة حممد [ ،الذي كان �أ ّيه���ا ال�شباب املفع���م باحلي���اة� ..إننا نعي�ش
مبولده مولد «خري �أم���ة» ،لي�أخذنا احلديث زما ًن���ا �صع ًبا متوتُ في���ه القلوب ،وحتيا فيه
عن معنى احليا ِة واملوت ،وعن قيمةِ الإن�سان الأب���دان ..زما ٌن يُنعى فيه كثري من الأحياء،
ال�صحابة -ر�ضوان اهلل تعاىل
يف حياته وبعد موته.
فقد ُ�سئِل �أح ُد ّ
لقد ولِ���د حممد [ فولدت مع���ه الب�شرية عنهم �أجمعنيَ -م��� ْن م ّيت الأحياء؟ ف�أجاب:
ُ
ُ
ُ
يعرف معرو ًفا وال يُنكر منكـ ًرا.
م���ن جدي���د� ،أحي���ا اهلل ب���ه النا�س بع���د �أن هو الذي ال

وسام «الحياة
الحقيقية»..
ِب َي ِد
سيد البشرية
ّ

يف�س�������ر ذلك تف�ش�������ي �ص�������نف الأحياء
ج َّف���ف قلوبه���م اجله���ل ،وطم����س فطرتهم فه�������ل َّ
العن���اد والكفر ،فحياته [ كانت م�شعل ٍ
نور الأموات بيننا؟!
ٍ
وهداية للعاملني.
�إنّ
احل���ي العاقل الذكي يعم���ل لدنياه بقدرِ
ّ
�س���ا َر يف ظلّها علماء عظم���اء �أج ّ
الء� ،أحياءُ بقائ���ه فيه���ا ،ويعم��� ُل لآخرت���ه بق���در بقائه
الأرواح� ،أ�صفياء القلوب ..ا�ستجابوا لدعو ِة فيها.
احل���ق واتبعوا �سبيل � ِ
أ�شرف اخللقِ  ،فتقلّدوا
و�إ ّنه���ا لفر�ص��� ٌة عظيم���ة �أن نذك���ر �أنف�سن���ا
و�سام «احلياة احلقيقية» التي تلي ُق بالإن�سانِ
و�شبابن���ا بوج���وب �سل���وك منه���ج امل�صطفى
الذي ك َّرمه ربُّه ج ّل وعال.
وال�س�ي�ر خلفه خط���و ًة خط���و ًة ،لت�شرق
[
ّ
َ
�أمل يقل ر ّبنا ع ّز وجل يف ذلك} :يَ�أيُّ َها ا َّلذِ ي َن ب���ه �أرواحنا ،وت�ستنري بهديه عقولنا وقلوبنا،
ا�ستَ ِجيبُ���وا ْ للِهّ ِ َولِل َّر ُ�سولِ �إِ َذا د ََعا ُكم لمِ َا
�آ َمنُوا ْ ْ
ٍ
حينئذ
ريا يف حياتنا وبعد مماتنا..
وتثمر خ ً
يُ ْحيِي ُك ْم{،
وانعدام الوزن
�ص من حال���ةِ الغثائية
�سنتخلّ ُ
ِ
حتى بعد موته [ ،ظلّت ر�سالته املحفوظة والالقيم���ةِ لأحيائن���ا التي و�صفه���ا ال�شاع ُر
من لدن
عزيز حكيم تع ِّبد الطريق لل�سالكني قائلاً :
ٍ
�إىل ر ّبهم.
ّ

		
ما �أكرث النا�س ،ال بل ما �أقلهم
َ
َ
واهلل يعلمُ �أين مل �أقل فن ًدا
�أقوال���ه� ،أفعال���ه ،دعوت���ه ،ت�ص��� ّوره ،هدي���ه ،

مازالت تنب�ض باحلياةِ ،وتبعث احلياة يف � ّأي

		
واع و�صلت ،على �إين لأُغم�ض عيني ثمّ �أفتحها
قلب حلَّ���ت ،و�إىل �أي ٍ
ٍ
عقل ٍ
كثري لكن ال �أرى � ً
ِ
�ضوء ه���ذا
أحدا
التعريف اجلليل للحياة ،تُرى كم 
على ٍ

كم من ميـــت حــي حتلق
روحـــه وتعي�ش �أفكــــاره!
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ن�سائم اخلري

جـ ــودة الفار�س
رئي�س ق�سم املوارد
بلجنة التعريف بالإ�سالم

بومشاري
والسرية

التامــة

م�ستف�سرا عن وقـف
ات�صل بي
ً
كفالة الدعاة و�أ�صر على التربع
قبل انق�ضاء اليوم ..فت�سلمت
املال يف الثانية �صباحً ا
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عندم���ا تق���ول «بوم�ش���اري» عن���د العاملني
بالعم���ل اخلريي يف الكوي���ت ،فالكل يعرف
م���ن تق�ص���د ،وكي���ف ال؟ فه���و م���ن �أه���ل
اخل�ي�ر الذين يعمل���ون ب�صم���ت وال يحبون
الظه���ور الإعالم���ي ،وال يحب���ون �أن يعرف
ع���ن تربعاتهم �أحد ،ح ًّبا للإخال�ص وخو ًفا
من الري���اء ،ن�س�أل اهلل تعاىل �أن يكون ممن
يظلهم اهلل بظله يوم ال ظل �إال ظله.
عرف���ت بوم�شاري يف منت�صف الت�سعينيات،
و�أول م���رة �أقابل���ه فيه���ا وج���دت ا�ستقباله
ح���ا ًّرا ،ل���ه هيبة قب���ل الدخول علي���ه ،جاد
ريا
يف التعام���ل ،قلي���ل ال���كالم ،ي�ستم���ع كث ً
ريا عل���ى �أال يرى تربعه �أحد-
ويحر����ص كث ً
�شي ًكا كان �أو نقدًا -لدرجة �أنه عندما يكون
اً
م�شغ���ول وال �أ�ستطيع مقابلته يقول« :يوجد
ظ���رف لدى ال�سكرتري افتح���ه واعمل �سند
قب�ض بالت�ب�رع و�ضع �سن���د القب�ض بظرف
حر�صا منه على
و�أغلقه و�أعطه لل�سكرتري»،
ً
ال�سرية التامة يف عمل اخلري.
نعم ذلك ه���و بوم�شاري! لق���د �سمعت عنه
الكث�ي�ر من الق�ص�ص الطيبة ،منها �أنه يقوم
�شخ�ص ًّيا بتو�صيل م�ساع���دات عينية )طعام
وغريه( ملنازل الأ�سر الفقرية املتعففة مبنطقة
اجلليب وغريه���ا من املناطق ب�صفة �شهرية،
ب���ل �إنه �أر�سلني يف �إحدى املرات لأزور بيت
�إح���دى الأ�سر بال�صليبي���ة وكتبت له تقري ًرا
ميدان ًّيا عن حالتهم لي�ساعدهم.

وحت���ى ي�ستم���ر عم���ل اخل�ي�ر م���ع عائلت���ه
الكرمي���ة ،وبعد وف���اة والدت���ه رحمها اهلل،
�أن�ش����أ م�ب�رة خريية و�أ�سماه���ا با�سم والدته
«م�ب�رة الب���دور اخلريي���ة» ،تنف���ذ وت�شرف
عل���ى الأعمال اخلريي���ة لعائلت���ه الكرمية،
وم���ن �أعمال هذه املربة توزيع املياه املعدنية
«م�شروع �سقيا املاء» يف مقابر الكويت.
ومن املواق���ف التي ال �أن�ساه���ا �أبدًا عندما
كن���ا ب�شهر رم�ض���ان يف ع���ام  ،2006وقبل
العي���د بيوم ات�صل ب���ي بوم�شاري وا�ستف�سر
عن �أحد امل�شاريع باللجنة وهو «وقف كفالة
الدع���اة» ،و�أ�ص���ر على الت�ب�رع ب�أ�سرع وقت
قبل الفطور ،وفع�ًل�اً ذهبت ملنزله وت�سلمت
الت�ب�رع ال�ساع���ة 2:00م�سا ًء ،وق���ال يل �إنه
يري���د �أن يكون التربع خ�ل�ال �شهر رم�ضان
حت���ى يت�ضاعف الأج���ر ،وفع�ًل اً �أعلنوا يف
نف�س الي���وم �أن غدًا �أول �أي���ام العيد فهني ًئا
لبوم�شاري هذا الأجر!

ع�������ذرًا �أعزائي القراء �أنني مل �أذكر ا�س�������م
بوم�ش�������اري لرغبت�������ه يف ذل�������ك ،و�أمث�������ال
بوم�ش�������اري ك���ث���ر ،وهلل احلم�������د ،يف بلدنا
الكويت ،بلد اخلري والعطاء� ،أ�س��������أل اهلل
�أن يبارك فيهم ويحفظهم ويدمي الأمن
والأم�������ان وح�������ب فعل اخلري عل�������ى بلدنا
الكويت و�سائر بالد امل�سلمني.

الدعوة الإلكرتونية
مايكرو�سوفت تزيح النقاب عن تفا�صيل نظام ReFS
ك�شف���ت مايكرو�سوف���ت عمالق �صناعة الربجمي���ات يف العامل عن نظام
امللفات اجلديد  ReFSوهي اخت�صار لـ .Resilient File System
وكان���ت ال�شرك���ة قد حتدثت عن نظ���ام امللفات اجلدي���د �ساب ًقا لكنها مل
تك�ش���ف عن���ه ر�سم ًّي���ا من قبل ،وذك���رت �أن هذا النظ���ام اجلديد م�صمم
م���ن ال�صفر ك���ي يلبي متطلبات اليوم والغ���د بالن�سبة لتخزين امللفات يف
وين���دوز ،ولديه القدرة على التعامل م���ع الأحجام الكبرية مبرونة متنعها
م���ن العطب ،كما يدعم �إمكانية م�شاركة امل�ساح���ات التخزينية امل�شرتكة
بني الأجهزة.
وم���ن مي���زات  ReFSتوافقه م���ع �أي نظام ملفات ح���ايل ،وذلك لأنه قد
مت ت�أ�سي�س���ه بناء عل���ى نظام  NTFSللمحافظة عل���ى التوافقية ،كما �أن
م���ن �أهم ميزاته � ً
أي�ضا قدرته على اكت�ش���اف جميع �أنواع �أعطال القر�ص
ال�صل���ب ،ودعم تق�سيم البيانات لتح�س�ي�ن الأداء ،وغري ذلك من امليزات
املتقدمة.
وال ميك���ن حال ًّي���ا ا�ستخدام  ReFSعلى و�سائ���ط التخزين املتحركة ،وال
ميك���ن ا�ستخدامه لإقالع نظام ت�شغي���ل ،فهو بب�ساطة خم�ص�ص للتخزين
فق���ط يف الفرتة احلالية ،وتقول مايكرو�سوفت �إنه حال ًّيا خم�ص�ص فقط
لأجه���زة  ،Windows Server 8لك���ن ن�س���خ وين���دوز  8العادية �ستكون
ق���ادرة على الو�صول �إىل النظام اجلديد والقراءة منه يف الوقت احلايل،
على �أن تقوم مايكرو�سوفت بدعمه يف جميع ن�سخ ويندوز  8الح ًقا.

قامــو�س �آي فــون �إ�ســـالم

يتمي���ز قامو����س �آي ف
���ون �إ�س�ل�ام ب�أنه قامو����س عربي-
�إجنلي���زي و�إجنلي���ز
ي -عرب���ي ،و�سه���ل اال�ستخ���دام،
وواجهت���ه ذات ت�ص
ميم و�ألوان مميزة ،و�سريع يف البحث
ع���ن الكلمات و�إيج
���اد الكلمات املحتمل���ة �أثناء البحث،
وغ�ي�ر مرتب���ط بالإن
رتن���ت �إذا �أردت البح���ث عن معنى
كلم���ة ،وترجمة للعبار
ات الطويل���ة واملقاالت عن طريق
الإنرتنت ،و�إمكانية ن
طق الكلمات والعبارات الإجنليزية،
والق���درة على ن�سخ ا
ملعن���ى �إىل ذاكرة اجلهاز �أو �إر�ساله
ع�ب�ر الربي���د ،ومف�ض
ل���ة حلف���ظ الكلم���ات امل�ستخدمة
بك�ث�رة ،وترتي���ب امل
ف�ضل���ة و�إ�ضاف���ة �أق�سام له���ا ،ولعبة
لقيا����س معرفتك ملع
اين املفردات العربية �أو الإجنليزية،
وعدة م�ستوي
ات للعبة مع حفظ �أف�ضل نقاطك.
الراب
طhttp://goo.gl/2hLFi :

�آي � 4إ�ســـالم راديــو

الم راديو على الآيفون
���ل برنامج �آي � 4إ�س
يعم
���ش ،ول���ه ت�صميم مميز
آيب���اد والآيب���ود تات�
وال
تدعم �شا�ش���ة الريتنا،
س���وم عالية اجل���ودة
ور�
نظ���ام �آي �أو �أ�س يف
خ���دم �أحدث تقنيات
وي�ست
ربنامج باللغة العربية
ير الربنامج ،ويعمل ال
تطو
ع���دادات جه���ازك،
جنليزي���ة بح�س���ب �إ
ل
إ
ا
�أو
المي���ة متنوعة بلغات
���وي على قنوات �إ�س
حت
وي
�ب�ر الإنرتنت ..وغري
���ددة جت���دد تلقائ ًّيا ع
متع
ذلك من املزايا.
الرابط:

http://goo.gl/B

a8xl

بـــالك بيـــري 7
تق���وم �شركة ري�سري����ش �إن مو�شن « »RIMبعر�ض الإ�صدار  1-7اجلديد
لنظام ت�شغيل هواتف بالك بريي ،وكذلك حتديثات لتطبيقات  BBMو
 BlackBerry Trafficو.BlackBerry Travel
ب�ل�اك بريي  1-7يت�ضمن خا�صي���ة جديدة ت�سمى BlackBerry® Tag

وميكنه���ا تغي�ي�ر الطريقة الت���ي يت�شارك به���ا امل�ستخدم���ون ،املعلومات
واملحتوى ،وذلك بب�ساطة عن طريق ا�ستخدام هواتف بالك بريي الذكية
املزودة بخا�صية االت�صال بالأجهزة القريبة لالت�صال ب�أجهزة بالك بريي
الذكية املزودة بنف�س اخلا�صية.
ومت �إ�ضافة عدد كبري من الأ�شكال ال�صغرية اجلديدة واملعربة والطريفة
لإ�ضاف���ة امل�شاع���ر �إىل املحادث���ات والق���درة عل���ى تغيري ل���ون مربعات
الن�صو����ص امل�ستخدم���ة يف التخاطب عن طريق توف�ي�ر عدد من الألوان
املختلفة بخلفياتها.
ويدع���م الإ�ص���دار ً � 1-7
أي�ض���ا خدمات االت�ص���ال الال�سلكي���ة ل�شركات
االت�ص���االت  ،UMA/GANمم���ا يتي���ح للم�ستخدم�ي�ن �إج���راء املكاملات
الال�سلكي���ة با�ستخدام الواي فاي م���ن �أجهزتهم الذكية بالك بريي دون
ا�ستهالك ر�صيدهم.
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خـ ــواط ــر

تعلمت من �سفري هذا..
إ�س���ل���امي م�������ن ثروات
ك�������م ميل�������ك عاملن�������ا ال
ّ
تتفن يف ت�ضييع طبيعية؟
�أ ّننا -معا�شر امل�سلمني� -أ ّمة نّ
ّ
مقدراتها املاد ّي���ة والب�شر ّية على نحو مريع! وك���م ن�سبة ا�ستثمار هذه الرثوات يف الأوجه
فنح���ن منتلك �أ�ضخ���م ال�ث�روات الطبيعية ،ال�صحيحة؟ �أعني يف مظاهر احل�ضارة ال يف
ولكننا ال نح�سن ا�ستثمارها !
ح�ضارة املظاهر؟
ومنل���ك �أف�ضل العق���ول الإن�سانية ،ولكننا ال
نعرف كيف نحافظ عليها !

وح�سبكم �أن تلك البل���د النائية التي تتج ّمد
بحارها م���ن الربد �ستة �أ�شهر يف ال�سنة هي
�أكرب بلد م�ص��� ّدر لل�سفن ال�ضخمة العمالقة
يف الع���امل! حتى الواليات املتحدة الأمريكية
حت�ص���ل على بع����ض احتياجها م���ن ال�سفن
ال�ضخمة من هناك!

�أكادميي �سعودي

و�أمر �آخر..

الطب
�إنّ الع���امل الإ�سالم���ي ه���و �أغنى عامل حتت لقد لقي���ت هناك نواب َغ وعباق���ر ًة يف
ّ
أكادميي العايل ..كانوا
والهند�سة والتعليم ال
ّ
الأر�ض ،ولكنه �أفقر عامل فوقها !
وتل���ك الدول و�أمثالها هي �أفقر الدول حتت كله���م عر ًبا �ش ّردتهم بالده���م  ،ووجدوا هنا
امل�أوى الرحيب !
الأر�ض ،ولكنها �أغناها فوقها !
حني جتول���ت يف فنلن���دا ،و�شافهت �إخواين �أحده���م كان عراق ًّي���ا ..قتل النظ���ام البائد
املقيم�ي�ن فيها ،تب�ّي�نّ يل �أنهم يعي�شون حياة ع ّم���ه ،و�ض ّي���ق عليه رزق���ه ،فهاج���ر بنف�سه
ماد ّية رخ ّية يف جمملها ،ومن حق كل �إن�سان وعلمه -وهو طبيب عظ���ام بارع -ا�ستقبلته
هن���اك �أن يكون له �سك���ن ومورد ما ّ
يل ،ومن ال�سوي���د ب�أح�سن راتب و�أجود �سكن ومنحته
جن�س ّيتها ،وهو اليوم هناك عقل من العقول
عجز عن ذلك تك ّفلت له الدولة به .
فقل���ت له���م :و� ّأي ث���روات ل���دى ه���ذا البلد ال�سويدي���ة الت���ي تنه����ض بال�سوي���د! ول�ست
مت�س حدوده ال�شمالية القطب �ألوم���ه ،فلو كان رج���ع �إىل بالده لرمبا ح ّوله
النائ���ي الذي ّ
ال�شما ّ
�ص���دام �إىل جم���رد تر����س يف �آلت���ه
نظ���ام
ّ
يل؟
فقالوا :ال ت���كاد توجد ها هنا موارد ،ف�أكرث الدعائية ال�ضخمة !

ثرواته���م اخل�ش���ب ،ولك���ن موارده���م مقننة
وم�صروفة ب�ش���كل دقيق ّ
يغط���ي احتياجات
البل���د! ومن هذه املوارد املح���دودة ت�أ�س�ست
�ش���ركات عاملية كربى ت�ص���در ب�ضائعها �إىل
العامل .

د .عادل باناعمة

ولقي���ت يف فنلندا عرب ًّيا �آخر �أم�ضى يف تلك
البالد � 35سنة كامل ًة ،وهو من �أ�شهر جراحي
املخ يف �أوروبا �أو على الأقل يف ا�سكندنافيا،
والرج���ل يجي���د خم�س لغ���ات ،ويتكلّم بعمق
وفك���ر ..مل يجد هذا النابغة الأبواب
وعقل
ٍ
التي حتت�ضنه �إال هناك !
�أمل �أق���ل لك���م �إننا -معا�ش���ر امل�سلمني� -أمة
تتفنن يف �إهدار مواردها املادية والب�شرية؟
ث���م ن�شتك���ي بع���د ذلك م���ن �س���وء �أو�ضاعنا
وهوان �أحوالنا؟!

تعلمت يف ال�سويد!

()2

استثمار
اإلمكانات

العالــم الإ�سـالمي �أغنـى عالـم
حتــت الأر�ض ..لكنـه �أفقر
عامل فوقها ..ونتفنن يف ت�ضييع
مقدراتنــا!
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�أبنــــاء العهد (بناي برث)

�إعداد :التحرير
يتحتم على امل�سلم ،ال�سيما الداعية ،يف ظل
الثقاف�������ات املتعددة والعقائ�������د املتباينة التي
يلم مبا
يعتنقها الب�شر على وجه املعمورة� ،أن ّ
ميكن �أن يكون عو ًنا له على الولوج �إىل دعوة
�أ�ص�������حاب هذه امللل والعقائد ..من �أجل ذلك
تقدم «الب�شرى» �إىل قرائها هذا الباب.

بناي برث جمعية من �أقدم اجلمعيات واملحافل املا�سونية املعا�صرة
ريا من حيث املبادئ
وذراع من �أذرعتها َّ
الهدامة ،وال تختلف عنها كث ً
والغايات� ،إال �أن ع�ضويتها مق�صورة على �أبناء اليهود ،وخدمتها
أ�سا�سا لدعم ال�صهيونية يف العامل ،والتقاط الأخبار واحتالل
موجهة � ً
مراكز ح�سا�سة يف الدول ،ولهذه اجلمعية فروع منت�شرة يف جميع
�أنحاء العامل ،وهي مكلفة بدرا�سة نف�سية كل قائد �أو �سيا�سي �أو
زعيم �أو �أي �شخ�صية عامة لال�ستفادة من جوانب ال�ضعف فيها.

وحــدة الوجـــود
وح���دة الوجود مذهب فل�سفي ال ديني يق���ول �إن اهلل والطبيعة حقيقة
واحدة ،و�أن اهلل هو الوجود احلق ،ويعتربونه– تعاىل اهلل عما يقولون
ريا– �ص���ورة هذا العامل املخلوق� ،أما جمم���وع املظاهر املادية
عل��� ًّوا كب ً
فهي تعلن عن وجود اهلل دون �أن يكون لها وجود قائم بذاته.

يوحد يف
وجوه���ر هذا املذه���ب الفل�سفي نف���ي الذات الإلهية ،حي���ث ِّ
الطبيعة بني اهلل تعاىل وبني الطبيعة ،على نحو ما ذهب �إليه الهندو�س،
�أخ��� ًذا من فك���رة يونانية قدمية ،وانتقل �إىل بع�ض غالة املت�صوفة كابن
�أ�صــــول العقيـــدة ال�سيخيـــة
عرب���ي وغريه ،وكل هذا خمال���ف لعقيدة التوحي���د يف الإ�سالم ،فاهلل
لديهم �أ�صول خم�سة )باجن كهكها( �أي الكافات اخلم�سة ،ذلك �أنها
�سبحانه وتعاىل منزه عن االحتاد مبخلوقاته �أو احللول فيها.
تبد�أ بحرف الكاف باللغة الكورمكية ،وهي:
 - 1ترك ال�شعر مر�سلاً بدون ق�ص من املهد �إىل اللحد ،وذلك ملنع
دخول الغرباء بينهم بق�صد التج�س�س.
� - 2أن يلب�س الرجل �سوا ًرا حديدًا يف مع�صميه بق�صد التذلل
واالقتداء بالدراوي�ش.
� - 3أن يلب�س الرجل تبا ًنا وهو �أ�شبه بلبا�س ال�سباحة حتت ال�سراويل
رمزًا للعفة.
ً
ريا يف �شعر ر�أ�سه ،وذلك لتم�شيط
� - 4أن ي�ضع الرجل م�شطا �صغ ً
ال�شعر وترجيله وتهذيبه.
� - 5أن يتمنطق ال�سيخي بحربة �صغرية �أو خنجر على الدوام ،وذلك
لإعطائه قوة واعتدا ًدا ،وليدافع به عن نف�سه �إذا لزم الأمر.
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الأبــــو�س ديــــي

الأبو�س ديي منظمة �سرية دينية ال رهبانية ن�صرانية كاثوليكية
معا�صرة ،ت�سعى �إىل �سيادة التعاليم الإجنيلية والعودة �إىل
الن�صرانية الأوىل ،كما هي موجودة يف الإجنيل املتداول ،وذلك وفق
�ضوابط تنظيمية دقيقة حمكمة ،مع اال�ستفادة الكاملة من معطيات
الع�صر احلديث ،وتتلم�س طريقها من خالل ال�سيطرة على النواحي
ال�سيا�سية واالقت�صادية والرتبوية ،وا�سمها يجمع بني ا�سمي جمعية
ال�صليب املقد�س ،ومنظمة العمل الإلهي م ًعا ،وتختلف عن الهيئات
الأخرى يف عدم ارتداء زيٍّ خا�ص بها ،و�سرية النذر وعدم وجود
حياة جماعية م�شرتكة ب�شكل �إجباري ،وم�صادر دخلها تعترب �س ًّرا
من الأ�سرار.

جتارب

و�أ�شار الثاين �إىل معنى �إمياين وقيمي فقال:
ً
حمتفظا بها على �صغر حجمها ،لأنها
كن���ت
�أمان���ة ..وهكذا الوظيف���ة مهما �صغرت� ،أما
الثالث فقال :االهتمام بالتفا�صيل ال�صغرية
يف العمل من �أ�سرار النجاح،

ن�شاه���د يف حياتن���ا اليومية �أ�شي���اء �صغرية
ق���د ال تث�ي�ر انتباهنا ،بينم���ا �إذا ت�أملنا فيها
نكت�ش���ف عديدًا من املع���اين واحلكم� ،أقول
هذا وقد �أثار انتباهي ذات يوم حبة �صغرية
يف �أحد الأ�سواق فا�شرتيت منها كمية داخل
كي�س ،و�أم�سكت حبة واحدة ف�إذا هي �صغرية
وعن كيفي���ة احتفاظهم به���ا �أبلغني �أحدهم
وخفيفة ال���وزن ،وت�أملت فيها وملا عرفت �أن
ب�أن���ه �أحتفظ بها داخل ورق���ة �أغلقها عليها
ا�سمه���ا ذك���ر يف القر�آن الك���رمي خطرت يل
مع���ان �إمياني���ة رائع���ة ..وق���ررت �أن �أعم���ل لك���ي ال ت�ضيع ،و�آخر و�ضعها يف ال�صق لكي
ب�سيطا للعامل�ي�ن معي ،و�أعطي لكل يحتفظ بها.
ً
متري ًن���ا
موظ���ف واحدة منه���ا و�أتركها للي���وم التايل وج���اء دوري لأطرح عليه���م املعنى الذي دار
و�أ�سمع تعليقاتهم.
يف خاط���ري عن هذه احلبة فقلت لهم :هذه
وكان���ت املفاج����أة �أن خرج���ت بتجربة غنية حب���ة خ���ردل ..و ُذكرت يف الق���ر�آن الكرمي..
مبع���ان �إدارية و�إميانية كبرية من هذه احلبة ورغ���م خفتها و�صغرها لك���ن اهلل جل وعال
ال�صغرية ..ونقلت تفا�صيل هذه التجربة يف ي�أتي بها ولو كانت يف �أي مكان ،فهو �سبحانه
تغري���دات عرب ح�سابي على تويرت� ..أجمعها وتع���اىل مطلع على دقائق الأم���ور كلها ،وال
لك���م يف هذه ال�سطور لنتعرف على خطوات تخف���ى علي���ه خافي���ة وال يعج���زه �ش���يء يف
ه���ذا التمرين وما �أخرجه من معان ملن �أراد الأر�ض وال يف ال�سماء.
�أن يعي���د هذه التجربة الرثية م���ع �أوالده �أو ث���م �شرح���ت كي���ف �أن كلماتن���ا وهم�ساتن���ا
�أ�صدقائه� ..إليكم اخلطوات:
وحركاتنا كلها م�سجل���ة علينا ..و�سي�أتي بها
�سلمت كل موظف حب���ة واحدة يف ال�صباح ،اهلل ع���ز وجل لنُحا�س���ب عليها ،فقال تعاىل
وطلبت منه �أن يحتفظ بها لنهاية اليوم.
على ل�سان لقم���ان احلكيم} :يَا بُن ََّي إِ� َّن َها �إِن
�صخْ َر ٍة
يف �صباح اليوم التايل طلبت منهم االجتماع ت َُك ِمثْقَا َل َح َّب ٍة ِّم��� ْن خَ ْر َد ٍل َفتَ ُكن فيِ َ
�ض ْيَ�أ ِت ِب َها اهللُ
ال�س َم���ا َو ِ
و�أن يح�ض���ر كل واح���د منه���م احلب���ة الت���ي �أَ ْو فيِ
الَ ْر ِ
ات �أَ ْو فيِ ْ أ
َّ
َ
�أعطيتها وقلت لهم :تف�ضلوا ..ماذا فهمتم؟ �إ َِّن اللهَّ لَ ِط ٌ
ري{ )لقمان.(16 :
يف خَ ِب ٌ
ق���ال �أحدهم :فهم���ت �أن املهمة مهما كانت وهك���ذا تفج���رت املعاين والفوائ���د باحلوار
�صغ�ي�رة باالعتن���اء بها ي�صبح له���ا قيمة يف املثم���ر م���ن معنى واح���د كان يف ب���ايل �إىل
العمل.
مفاهيم �إميانية و�إدارية كبرية.

عبدالرحمن املطوع
الأم�ي�ن الع���ام امل�ساع���د للأمانة
العامة للجان اخلريية

حبة
صغيرة..
ومعان
ٍ
كبيرة

هكذا تفجرت الفوائد باحلوار
املثمر حــول معنى واحــد!
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دعـ ـ ـ ــوة

الب�س�������يط بني عامل القردة وعامل الإن�س�������ان،
وتهدف البحوث لفهم النقاط املف�صلية التي
عندها «حتول» الكائن احليواين �إىل �إن�سان،
وال�س�������مات امل�ش���ت���ركة التي مازالت مهيمنة،
مثل لغة اجل�سد واملحاكاة والتن�شئة و�أ�ساليب
التعلم والتعامل مع امل�س�������احة واملكان ملعرفة
موقع الفرد وحتريك اجلماعة.

د .هبة ر�ؤوف

�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية  -اجلامعة
الأمريكية  -م�صر

الإن�س���ان هو مركز اهتمام العوامل من حولنا
يف اجلن���وب ويف ال�شم���ال ،لك���ن �أي���ن موقع
الإن�س���ان والثقاف���ة والتوا�ص���ل يف �أولوي���ات
اهتمامنا؟

�س�أل���ت طالبي يف اجلامع���ة الأمريكية التي
�أقوم فيها بالتدري����س كمحا�ضر زائر مرتني
يف الأ�سب���وع عن همومه���م ،وطلبت منهم �أن
يكتبوا عن �أحالمهم وجتاربهم ..هذا طالب
م�ص���ري يكت���ب �سطري���ن ع���ن وال���ده رجل
الأعم���ال ومدر�سته الأجنبية وحبه لل�سباحة
ورغبت���ه يف �أن يعمل ب���وزارة اخلارجية بعد
تخرج���ه ،وطال���ب �آخ���ر كتب ع���ن م�شكلته
ال�شخ�صي���ة يف احل�ص���ول على مرياث والده
بع���د وفات���ه وقد كان رج���ل �أعم���ال �شهري،
وكيف �أنه يريد �أن يكون �أدي ًبا عامل ًّيا مرمو ًقا
و�أنه ال يكتب �إال باللغة الإجنليزية!

عوالـــم
أخــــرى..
ونحــــن
نيــــــام!

يف اليومني املا�ضيني �شاهدت مع طالبي يف
اجلامع���ة فيلمني كي يكونا مركز النقا�ش يف
حما�ض���رات النظري���ة ال�سيا�سية التي يحتل
تعريف ما هو �إن�ساين فيها م�ساحة كبرية� ،إذ
كي���ف ن�صوغ نظرية للدولة من دون �أن يكون
عندن���ا ت�صور للإن�سان؟ وقد كانت ت�صورات
الإن�س���ان ال�شري���ر ال���ذي يح���ارب من حوله
هي من�ش�أ فكرة الدول���ة فل�سف ًّيا عند هوبز،
وك���ذا ت�صور الإن�سان الق���ادر على التفاو�ض
عل���ى حريته لك���ن يحتاج لإط���ار ين�سق هذا
التفاو����ض ليحمي احلرية منطل���ق ليربالية
جون لوك يف نظريته للعقد االجتماعي.

يف ت�ص�������فحي ل�ش�������بكة الإنرتن�������ت بح ًث�������ا عن
�آخر �أخبار «الب�ش�������رية»� ،أي تعريفات الإن�سان
وخ�صائ�صه وفل�سفات وت�صورات الإجابة عن
�س��������ؤال« :ما معنى �أن تكون �إن�س�������ا ًنا؟» وجدت
املفو�ض�������ية الأوروبية ترعى م�شروعً ا �ضخمً ا
ً
فريقا بحثيًّا ي�ض�������م مئات
به ت�س�������عة ع�ش�������ر
اجلامع�������ات وموازن�������ات تربو عل�������ى الأربعني
مليون يورو فقط للإجابة عن هذا ال�س��������ؤال
ً
ب�سيطا ،مع الرتكيز على الأبعاد
الذي يبدو
اجلينية والأبعاد اللغوية واالت�ص�������الية ،وهو
م�ش�������روع يغلب عليه منظ�������ور نظرية التطور
لداروي�������ن ،حي�������ث تتك�������رر الإ�ش�������ارة للف�������ارق

اخرتت للط�ل�اب فيلم���ي «الق�ص���ة الغريبة
لل�سي���د ينجام�ي�ن بات���ون» ال���ذي يحكي عن
�شخ����ص ولد يف ج�سم كهل ،ومع تقدم الأيام
ي�ص�ي�ر �شا ًّب���ا وميوت يف نهاي���ة عمره طفلاً
ر�ضي ًع���ا ،وهي ق�ص���ة تناق�ش معن���ى الزمن،
واحل���وادث ،وامل�س�ؤولية ،وما نفعل���ه ب�أيامنا
مع احلياة ،لكنها �أي�ضا تناق�ش فل�سفة املوت وال تعليق ..ه���ذا املقال عن العوامل الأخرى
واحلرب.
خارج عاملنا العربي وفي َم تفكر وماذا تبحث
الفيلم الثاين ه���و فيلم « الرجل الذي عا�ش وكيف حتلم ..و�أعتق���د �أنه ينبغي �أن �أتوقف
مائتي عام» وحتكي ق�صة �إن�سان �آيل يتحول هن���ا و�أترك الق���راء م���ع خواطره���م ب�ش�أن
ع�ب�ر العل���م �إىل ما ي�شب���ه الإن�س���ان ويطور العن���وان ..و�أن �أدعوه���م للتفك�ي�ر يف كيفية
قدرات���ه وي�سعى يف النهاي���ة لأن يكون ب�ش ًرا �إنقاذ النائمني وتنبيه الغافلني ،فلي�س عندي
وينا�ض���ل م���ن �أجل اعرتاف ع���امل الب�شر به �إجابات قاطعة وال و�صفات �سحرية ..مازلت
وهو القادم من عامل الآالت.
�أفكر!

ال بد �أن نعرف �أ�سئــلة
الع�صر ون�سعى لتقدمي �إجاباتها
بعقل نقــدي وتفكري حـــر
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كتب الأول �أنه ي�ستكمل درا�سته يف تخ�ص�ص
درا�س���ات ال�ش���رق الأو�س���ط بع���د �أن �أوقف
درا�ست���ه ليلتح���ق باجلي����ش الأمريك���ي و�أنه
خ���دم يف مناطق خمتلفة منه���ا العراق ،و�أنه
�صار ي���درك �أهمية التعرف عل���ى الثقافات
الأخ���رى لرت�شيد �صن���ع ال�سيا�سة اخلارجية
ريا يف هذا
الأمريكية ،و�أنه ي�أمل �أن يكون خب ً
املج���ال لتغري الواليات املتح���دة من تعاملها
م���ع الع���امل مب���ا في���ه م�صلحته���ا وم�صلحة
الآخرين م ًعا� .أما الثاين فقد ذكر �أنه نا�شط
بجوار الدرا�سة يف ح���ركات ال�سالم والعمل
الإغاثي ،و�أنه ي�أمل يف ا�ستكمال درا�ساته يف
جمال القانون ال���دويل الإن�ساين ،و�أن يعمل
يف النهاي���ة يف منظم���ة دولية يف هذا املجال
كي يتمكن من تغيري العامل.

م�صيـر غيـر امل�سلمني الذين مل يبلغهم الإ�سـالم
ما م�صري غري امل�سلمني الذين مل يبلغهم
الإ�سالم؟
م���ن عدل اهلل ع ّز وج ّل �أنه ال يع��� ّذب قوما �إال بعد البالغ وقيام
احلج���ة عليه���م ،وال يظلم ر ّبك �أحدًا ،ق���ال اهلل ع ّز وج ّل} :وما
ّ
اً
كنّا ّ
ر�سول{ ،قال ابن كثري -رحمه اهلل -يف
معذبني حتّى نبعث
تف�س�ي�ر ه���ذه الآية :قوله تع���اىل }وما كنا معذب�ي�ن حتى نبعث
ر�سوال{ �إخبار عن عدله تعاىل و�أنه ال يعذب �أحدًا �إال بعد قيام
احلج���ة عليه ب�إر�سال الر�س���ول �إليه ،كقوله تع���اىل }كلّما �ألقي
فيه���ا ف���و ٌج �س�ألهم خزنته���ا �أمل ي�أتكم نذي ٌر قال���وا بلى قد جاءنا
�ضالل
نذي��� ٌر فك ّذبن���ا وقلنا ما نزّل اللهّ من �ش���يءٍ �إن �أنتم � اّإل يف
ٍ
كبري{ ،وكذا قوله }و�سيق ا ّلذين كفروا �إىل جهنّم زم ًرا حتّى �إذا
ٍ
جاءوه���ا فتحت �أبوابها وقال لهم خزنته���ا �أمل ي�أتكم ر�س ٌل ّمنكم
يتل���ون عليكم �آيات ر ّبكم وينذرونكم لق���اء يومكم هذا قالوا بلى
ولكن ح ّقت كلمة العذاب على الكافرين{.
الدعوة
فالذي مل ي�سمع عن الإ�سالم وال عن النبي [ ومل تبلغه ّ
ب�شكل �صحيح ف�إنّ اهلل ال يع ّذبه على موته على الكفر ،ف�إن قيل:
فم���ا م�صريه فاجل���واب �أنّ اهلل ميتحنه ي���وم القيامة ،ف�إن �أطاع
دخ���ل اجلنّة و�إن ع�ص���ى دخل النّار ،والدلي���ل على ذلك حديث
نب���ي اللهّ [ قال �أربع��� ٌة «يحتجون» يوم
الأ�س���ود ب���ن
�سريع �أنّ
ٍ
ّ
القيامة رج ٌل �أ�ص ّم ال ي�سمع �شي ًئا ورج ٌل �أحمق ورج ٌل هر ٌم ورج ٌل
رب لقد ج���اء الإ�سالم وما
م���ات يف ف�ت�رةٍ  ،ف�أ ّما الأ�ص��� ّم فيقول ّ
وال�صبيان
رب لقد جاء الإ�سالم
�أ�سمع �شي ًئا و�أ ّما الأحمق فيقول ّ
ّ
يحذف���وين بالبعر ،و�أ ّما الهرم فيقول ر ّبي لقد جاء الإ�سالم وما
رب ما �أتاين لك
�أعق���ل �شي ًئا و�أ ّما ا ّلذي مات يف الف�ت�رة فيقول ّ
ر�س���و ٌل في�أخذ مواثيقهم ليطيعنّه ،فري�سل �إليهم �أن ادخلوا النّار
ق���ال فوا ّلذي نف�س حم ّم ٍ
���د بيده لو دخلوها لكان���ت عليهم بر ًدا
و�سال ًما.
ويف رواية :فمن دخلها كانت عليه بر ًدا و�سال ًما ومن مل يدخلها
ي�سح���ب �إليها .احلديث رواه الإم���ام �أحمد وابن حبان و�صححه
الألباين� :صحيح اجلامع 881
ف���ك ّل م���ن و�صلته دع���وة الإ�س�ل�ام بطريقة �سليمة فق���د �أقيمت
احلجة ومن مات ومل ت�ص���ل �إليه �أو و�صلته غري �صحيحة
علي���ه
ّ
ف�أمره �إىل اهلل ،هو �أعلم بخلقه وال يظلم ر ّبك �أحدًا واهلل ب�صري
بالعباد.

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

ق�ض��ــاء امل�س��لــم اجلديـــد للفــرو�ض الإ�س��ـــــالمية
دخل رجل الإ�س���ل���ام وعمره �أربعون �سنة ..هل يق�ضي
ما فاته من ال�صالة؟
ال يق�ض���ي م���ن �أ�سلم ما فاته م���ن ال�صالة وال�صيام وال���زكاة �أيام كفره،
لقوله تعاىل} :قل للّذين كفروا �إن ينتهوا يغفر لهم ّما قد �سلف{ ،وقول
النبي [« :الإ�سالم يجب ما قبله» ،ولأن النبي [ مل ي�أمر �أحدًا ممن
�أ�سلم بق�ضاء ما فاته من �شعائر الإ�سالم �أيام كفره ،ولإجماع �أهل العلم
بذلك .فتاوى اللجنة الدائمة .400/6

دخـــول الكنائ�س لأجــل الدعــوة �أو امل�شاهــدة
هل يجوز دخول الكنائ�س ومناق�شة الق�ساو�سة؟ وهل
يجوز دخولها للنظر فيها ومعرفة ما يفعل ه�ؤالء؟
يجوز دخول الكنائ�س لأهل العلم لدعوة �أهلها �إىل الإ�سالم� ،أما دخولها

لأج���ل امل�شاهدة فقط فال ينبغي؛ لأنه ال فائدة من ورائه ،ولأنه يُخ�شى
عل���ى امل�سل���م �أن يت�أث���ر به���م ،ال�سيم���ا �إذا كان جاه ً
ال ب�أم���ور دينه ،وال
ي�ستطي���ع رد ال�شبه���ه التي يوجهونه���ا �إليه .من فت���اوى اللجنة الدائمة
.257/13
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و�سيلتك الدعوية

عوامل الصالح..

وال

حممد طه خاطر

ق
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ا
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ا
ألخالق

• دع���وة غ�ي�ر امل�سلمني ،وه���ذا الأمر علين���ا �أن ننظر له
ب�أهمية ق�صوى ،حيث يرتتب عليه ت�أدية ر�سالة،

م�������ن العوامل التي ت��������ؤدي �إىل �ص���ل���اح العمال�������ة وزيادة
وعيها تعاون �أ�ص�������حاب اجلواخري واملزارع وال�ش�������اليهات
مع جلنة التعريف بالإ�س���ل���ام من خ���ل���ال تقدمي الدعم
املادي واملعنوي لها ،وال�سماح للعمالة التي تعمل لديهم وهناك �أمران يجب التنويه �إليهما يف هذا
بح�ض�������ور الدرو�س واملحا�ض�������رات التي تقوم بها اللجنة ال�صدد ،وهما:
وحثهم ،بل و�إلزامهم باحل�ض�������ور ،حي�������ث �إن اللجنة لها • عل���ى �أ�صحاب املزارع �أن يتفقدوا �أح���وال ه�ؤالء ،فهم
�أفرع يف �أغلب هذه املناطق النائية وتقوم بعمل التايل:
رعي���ة ،وم���ن الواجب علين���ا نحن امل�سلم�ي�ن تفقدهم
ورعايته���م ،كما قال [ "كلكم راع وكلكم م�س�ؤول عن
• �إقامة املحا�ض���رات الأ�سبوعية والن���دوات واجلل�سات
رعيته".
التوعوية لتلك العمالة.
• االلت���زام ب�إعطاء ه�ؤالء رواتبهم والنظر �إليهم باحرتام
• توفري الدعاة الذين يتحدثون بلغات تلك العمالة.
وتقدي���ر ،لأننا يف النهاية نحن وهم عند اهلل �سوا�سية
• م�ساع���دة �أ�صح���اب ال�شاليه���ات واجلواخ�ي�ر واملزارع
وال يفرق بني الإن�سان و�أخيه �إال العمل ال�صالح.
"اال�سرتاحات" ب�إر�شادهم وتوعيتهم وتوفري ما يحتاج
• �إن لوج���ود جلن���ة التعريف بالإ�سالم يف ه���ذه الأماكن
�إليه ه�ؤالء من م�أكل وم�شرب وملب�س.
مثل كب���د والوفرة �أهمي���ة كبرية ..فاللجن���ة م�ؤ�س�سة
• توف�ي�ر الو�سائ���ل املختلفة من كتب ون�ش���رات و�أ�شرطة
تربوي���ة ودعوية ،لأنها يف املق���ام الأول تهدف للق�ضاء
دعوية تربوية هادفة بلغاتهم.
على م�ساوئ الأخالق ،والبد من ت�ضافر اجلهود لدعم
• �إقامة �ص�ل�اة اجلمعة واملحافظة عليه���ا باللغات التي
اللجنة لتوفري الدعاة والو�سائل الدعوية التي تخاطب
كل فئة بلغتها.
يتحدثون بها.
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ذكروهم!
بن���اء امل�ساج���د بال�ضخام���ة الت���ي انت�شرت
يف الكوي���ت يف ال�سن���وات الأخرية يدل على
زيادة �إقبال فاعلي اخلري ،جزاهم اهلل خري
اجلزاء ،على االهتمام ببيوت اهلل ،و�إذا �سمح
يل م���ن له عالقة بقرار البن���اء ال�ضخم� ،إذا
كان من امل�س�ؤولني ع���ن تنفيذ و�صية الثلث،
ب�أن �أن�صح���ه بالعمل على زيادة حجم الأجر
مل���ن �أو�صى بالثلث ،فه���و �أحوج ما يكون �إىل كلمة �أخرية:
م�ضاعفة الثواب.
ربا لزوجته
بنى �أحد �أثرياء الهند امل�سلمني ق ً
تبل���غ تكلف���ة بناء م�سج���د يف بل���د كالهند -ا�شته���ر با�س���م «تاج حم���ل» ا�ستف���ادت منه
مثلاً  -ومعه بئر ماء �أربعة �آالف دينار ،وتبلغ الهند لرتويج ال�سياحة ،يقول يل العم �صالح
تكلف���ة بن���اء م�سجد �ضخ���م يف الكويت نحو ال�شايع ،يرحمه اهلل« :لقد �صرف عليه هذا
ملي���ون دينار� ،أي �إنه يع���ادل بناء ربع مليون التاجر ما يعادل اليوم مائة وخم�سني مليون
م�سج���د يف الهند ،ي�صل���ي يف هذه امل�ساجد دوالر ،قب���ل قرنني من الزمان ،لو �أنفقها يف
 25ملي���ون �إن�سان يوم ًّيا ،هل يت�ساوى الأجر ذلك الزمان على حت�س�ي�ن �أو�ضاع امل�سلمني
مع م�سج���د ي�صلي فيه مائت���ا �إن�سان يوم ًّيا ،يف الهند لكانت الي���وم هذه القارة بغالبيتها
على �أكرث تقدير؟!
العظمى م���ن امل�سلمني» م���اذا ا�ستفاد «هو»
يج���ب توعي���ة املت�ب�رع �أو املتربع���ة بالفارق وزوجته من هذا البناء لأمر �آخرته؟!
الكبري يف الأجر ،والذي هو الهدف الأ�سا�سي لقد ر�أينا جت���ا ًرا من املح�سنني �ضاعفوا من
من بناء امل�سج���د ،كثري من النا�س يتمنى �أن ت�أث�ي�ر تربعاتهم عل���ى امل�ستحق�ي�ن وتفوقوا
ي�شاه���د امل�سجد بنف�س���ه ،وبقرب بيته �أو يف عل���ى من �أهدرها وفاته نيل �أجر �أكرب بكثري
بل���ده ،ولكن بعد �أن يغادر الدنيا �سيتمنى لو مما كان ميكنه حتقيقه ،فهذا �أن�ش�أ وق ًفا �إىل
ت�ضاعف الأجر  25مليون مرة ،هذا التذكري جان���ب امل�سجد ،ما جعل امل�سجد مكتف ًيا من
موجه � ً
أي�ضا �إىل من وكلت �إليهم مهمة �إدارة ناحي���ة ال�صيانة ونظي ًفا عل���ى الدوام ،و�آخر
الثل���ث فيم���ا ينفع امليت يف ق�ب�ره وي�ضاعفه �أن�ش����أ وق ًفا على خمبز مل يتوقف عن �إطعام
له �أ�ضعا ًفا كث�ي�رة� ،أرجو �أال يفوته بلوغ هذا الفق���راء جما ًنا ب�سبب انتظ���ام م�صدر دخل
الث���واب الذي ين���ال منه مدي���ر الثلث مثلما املخبز الذي يوزع اخلبز يوم ًّيا على الفقراء
ين���ال ال�شخ�ص الذي �أو�ص���ى بذلك الثلث ،بغري مقابل.
رحمه اهلل ،لأعمال اخلري.
�إن تخلي���د ا�سم املت�ب�رع يف امللأ الأعلى ،بني
جانب من وفر بناء امل�سجد يف الكويت لبناء
�ألف م�سجد بقيمة م�سجد واحد يف الكويت،
ورمبا �أحل���ق بكل منها معه���د لتدريب �أبناء
الأحياء املحيطة بامل�سجد لنيل مهارة مهنية
تكف وجوههم عن م�س�ألة النا�س ،ويتحولون
�إىل عاملني ي�ستطيعون �إعالة �أ�سرهم� ،ألي�س
يف ذلك زيادة لأجر املو�صي ،ومن �أو�صاه؟!

عليك يا عزيزي �أن جتتهد يف منفعة املو�صي،
ففي قوله تعاىل }ومن �أحياها فك�أمنا �أحيا
النا����س جميعا{ ..وه���ذا يتحقق من توجيه

املالئكة هو �أكرث بركة منه يف �أو�ساط النا�س
واجل�ي�ران ،واهلل ن�س����أل له���م جمي ًعا الأجر
واملثوبة� ..آمني.

في�صل الزامل
رئي�س جمل�س �إدارة
جلنة التعريف بالإ�سالم

م�ضاعفة الثواب من �أ�سمى
غايات العمل اخلريي
( )109ــ مار�س  2012ــ ربيع الآخر
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