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اإن النف�ـــص الب�شريـــة متيـــل بالفطـــرة حلب 

اخلري واملعـــروف والإح�شان، حيث ل يحده 

زمـــان ول مـــكان ول جن�ـــص ول لـــون منـــذ 

بدايـــة الإن�شانيـــة اإىل يومنا هـــذا، والأديان 

واملعتقدات تلعـــب دوًرا كبرًيا يف تنمية هذا 

اجلانب اأو اإهماله.

 فالعـــرب يف اجلاهلية متيزوا يف عمل الرب 

واخلري رغم مـــا كان يف جمتمعهم من دنايا 

وكبائـــر، فكان الرجل ياأتيه ال�شيف يف �شدة 

الربد واجلوع ولي�ص عنده من املال اإل ناقته 

التـــي هي حياته وحيـــاة اأ�شرته فتاأخذه هزة 

الكرم فيقوم اإليها ويذبحها ل�شيفه.

كذلـــك اأ�ش�شت قري�ص دار الندوة يف اجلانب 

ال�شمايل من الكعبة امل�شرفة حلل م�شكالت 

النا�ص باحل�شنـــى، وكانت لهم �شقاية احلاج 

ورفادتـــه... اإىل غـــري ذلك مـــن اأعمال الرب 

واخلري، اإىل اأن جـــاء الإ�شالم ونظم اأعمال 

الـــرب واخلـــري وفـــق قواعد حمـــددة ت�شمن 

ا�شتمرارها ومنوها.

خـــري الربيـــة الر�شـــول ] اأر�شـــى منهاًجا 

اأ�شا�شيًّـــا يف حيـــاة امل�شلـــم بقولـــه »ل يوؤمن 

اأحدكم حتى يحـــب لأخيه ما يحب لنف�شه«، 

فامل�شلم يقدم الآخرين على نف�شه من خالل 

تو�ش�شـــع دائـــرة النفـــع بال�شدقـــة، وتعليـــم 

النا�ص، وحتفيـــظ القراآن، واأعمـــال الإغاثة 

ب�شتـــى �شورهـــا، حتى يتعـــدى اأثرها الذات 

اإىل �شريحة اأكرب من �شرائح املجتمع.

وقـــد جعل اهلل تعـــاىل الر�شل الكـــرام اأئمة 

بالوحـــي،  النا�ـــص  ويهـــدون  بهـــم،  يقتـــدى 

ويحّثونهم على فعل اخلريات، قال �شبحانه: 

ْوَحيْنَا 
َ
ْمِرنَـــا َواأ

َ
ًة يَْهـــُدوَن ِباأ ِئمَّ

َ
{َوَجَعلْنَاُهـــْم اأ

ـــاَلِة َواإِيتَاء  اِت َواإَِقاَم ال�شَّ ـــرْيَ اإِلَيِْهـــْم ِفْعَل اخْلَ

َكاِة َوَكانُوا لَنَـــا َعاِبِديَن}، فهم ي�شارعون  الزَّ

يف نيـــل خـــريات الدارين بفعلهـــم لالأعمال 

ال�شاحلة مع رغبة �شديدة وحب جم للخري، 

وطيب نف�ص به، وهم �شابقون بهذه اخلريات 

واإليها.

واملتتبـــع لواقع العمل اخلريي يف جمتمعاتنا 

يرى اأنه ل يعك�ـــص ال�شورة املثالية واملاأمولة 

لهـــذا العمـــل، بالرغـــم مـــن اآلف اللجـــان 

واجلمعيات واملـــربات املنت�شرة هنا وهناك، 

العـــامل ل يتما�شـــى  فحجـــم امل�شلمـــن يف 

اأبـــًدا مع حجـــم انفاقهم وبذلهـــم وعطائهم 

وتطوعهـــم يف �شبيل خدمـــة الآخرين، الأمر 

الذي يتطلب �شـــرورة تعزيز ثقافة اخلريية 

بن النا�ـــص، وتنمية مفهوم العطـــاء والعمل 

بال مقابل.

ور�شالـــة الإ�شـــالم تدعـــو النا�ـــص اىل فعـــل 

اخلريات م�شداًقا لقوله تعاىل: {َفا�ْشتَِبُقواْ 

رْيَاِت}.. اأي بـــادروا باخلريات، خا�شة  اخْلَ

اأن اخلري جزء ل يتجزاأ من �شخ�شية امل�شلم، 

لـــذا فاإننا مطالبون بـــاأن يزيد حجم العطاء 

عندنـــا، �شواء باملال اأو باجلهـــد اأو بالوقت، 

وذلك يف �شبيـــل خدمة الإن�شانية باخلريية، 

واأن جنعـــل الب�شريـــة تنعـــم بالربيع اخلريي 

القـــادم من بـــالد الإ�شالم، لنكمـــل ر�شالتنا 

بن�شر ن�شمات الرحمة يف العاملن. 

الربيـــع 
الخيري

رئي�س التحـــريـر 

حممـد اإ�صماعيل االأن�صاري
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اأ�شـــاد ال�شيخ املحامـــي مالك احلمود املالك 

ال�شباح مبا تقوم به جلنة التعريف بالإ�شالم 

مـــن عمـــل خـــريي ودعـــوي داخـــل الكويت 

وخارجهـــا، مثمًنـــا يف الوقت ذاتـــه ما تقوم 

بـــه اللجنـــة من ن�شـــر الإ�شـــالم ودعوة غري 

امل�شلمـــن اإىل الإ�شالم، عـــالوة على قيامها 

بتقـــدمي الدعم والرعايـــة للم�شلمن اجلدد 

الذيـــن مـــنَّ اهلل عليهم بالهدايـــة، موؤكًدا اأن 

اللجنـــة تتبـــع يف عملها منهًجا وفكـــًرا دينيًّا 

معتـــدًل يح�ص على ال�شماحـــة والرحمة يف 

التعامل مع كل اجلاليـــات مبختلف دياناتها 

وجن�شياتها. 

جاء ذلك خالل ا�شت�شافته -بح�شور ال�شيخ 

في�شـــل احلمـــود املالك ال�شبـــاح- وفًدا من 

جلنة التعريف بالإ�شالم يف ديوانه،  برئا�شة 

مديـــر اإدارة الأفرع باللجنـــة املحامي منيف 

العجمي، وذلك تلبية لدعوة كرمية من ال�شيخ 

املحامي مالك احلمود املالك ال�شباح حلفل 

ع�شـاء (عقيقة) مولوده اجلديد »�شباح«.

واأو�شـــح ال�شيـــخ مالك اأنـــه ل ياألو جهًدا يف 

�شبيـــل دعم جلنـــة التعريـــف بالإ�شالم وما 

تقـــوم به من عمل م�شـــرف خلدمة الإ�شالم 

وامل�شلمـــن م�شيًفا اأن عمـــل اللجنة مفخرة 

للكويت وو�شام على �شدورنا جميًعا. 

وتابـــع: الإ�شـــالم ديـــن ال�شـــالم والعتدال 

والو�شطية، فلو التزمنا جميًعا بتطبيق تعاليم 

هذا الدين لعم العامل الأمن وال�شالم.  

»التعريف 
باإلسالم« 

في ضيافة 
الشيخ مالك 

الصباح

ولفـــت اإىل اأن جلنة التعريف بالإ�شالم تربز 

دور الكويت احل�شـــاري والريادي يف العمل 

الدعوي واخلريي وت�شد بتخ�ش�شها يف هذا 

املجـــال ثغـــرة كبـــرية يف خدمة الديـــن، كما 

متثل اأهل اخلري واملح�شنن يف الكويت خري 

متثيل.

كما اأعـــرب ال�شيخ في�شـــل احلمود ال�شباح 

عن خال�ص فخره واعتزازه بدور اللجنة وما 

تقـــوم بـــه من عمل عظيـــم يف ن�شر دين اهلل 

ورعاية املهتدين اجلدد.

واأ�شـــاف اأن مـــا تقـــوم بـــه جلنـــة التعريف 

بالإ�شـــالم هو عمـــل دعوي عظيـــم خلدمة 

الإ�شـــالم وامل�شلمن، مفو�شة به هذه اللجنة 

املباركـــة، نيابـــة عن الكويـــت واأهلها مبا لها 

مـــن خربة طويلة يف هـــذا املجال عرب تاريخ 

م�شرف ميتد ثالثن عاًما.

وتابـــع: نحـــن ن�شمـــع عـــن اللجنـــة ودورها 

العظيـــم، كمـــا ن�شاهـــد اأعمالهـــا �شنويًّا من 

خالل التوا�شل مع م�شوؤوليها، وعلى راأ�شهم 

املحامـــي منيـــف العجمـــي، ونا�شـــد ال�شيخ 

في�شل احل�شور بالوقوف اإىل جانب اللجنة 

يف دعـــم م�شاريعهـــا واأعمالها اخلريية حتى 

ميكـــن لها حتقيق اأهدافهـــا املرجوة، موؤكًدا 

دعمـــه امل�شتمر لكل ما تقوم بـــه اللجنة من 

عمل خلدمة الدين. 

 بـــدوره ثمـــن مديـــر اإدارة الأفـــرع باللجنـــة 

املحامي منيـــف العجمي دعوة ال�شيخ مالك 

احلمود للجنة التعريف بالإ�شالم معرًبا عن  

�شكره، وم�شيًدا بدعم ال�شيخ مالك امل�شتمر 

للجنة.

واأكـــد العجمـــي اأن ا�شت�شافـــة ال�شيخ مالك 

احلمود للجنة متثل دعًما وم�شاندة حقيقية 

مـــن اأ�شرة اآل ال�شباح الكرام للعمل الدعوي 

الـــذي تقوم عليـــه اللجنة، كما متثـــل دافًعا 

قويًّـــا جلميـــع  العاملن باللجنـــة والقائمن 

عليهـــا اإىل امل�شي قدًما يف حتقيق اأهدافها 

التـــي اأ�ش�شت من اأجلهـــا، ولي�ص هذا بغريب 

علـــى اأ�شرة اآل ال�شباح  الكرام التي ر�شخت 

العمـــل اخلـــريي  واأ�ش�شتـــه يف جميـــع دول 

العـــامل، و�شهـــد لـــه القا�شي والـــداين، فلم 

متتـــد اأياديهـــم البي�شـــاء بالعـــون اإىل جلنة 

التعريف بالإ�شـــالم فح�شب، بل امتدت اإىل 

اإغاثة املنكوبن وكفالة الأيتام وبناء امل�شاجد 

امل�شاريـــع  كل  يف  وامل�شاهمـــة  واملدار�ـــص 

اخلريية، م�شرًيا اإىل اأن هذه الأعمال تتخذ 

منها اللجان اخلرييـــة واملوؤ�ش�شات الدعوية 

دافعهـــا وطموحها لتحقيـــق مزيد من اأفعال 

اخلري يف خمتلف دول العامل. 

منيف العجمي: ا�ضت�ضافة احلمود 
ـًا مـن  للجنـة متثـل دعم

اأ�ضرة اآل ال�ضباح للعمل الدعوي
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»وقف النجاة« 
يكرم »مريم 

بشـارة« 
لالستشارات 

الهندسيـة
كـــرم مديـــر اإدارة الوقـــف بجمعيـــة النجاة 

اخلرييـــة عبدالرحمـــن عبداجلـــادر مكتب 

مرمي ب�شارة لال�شت�شارات الهند�شية ممثاًل 

يف املهند�ص حممد عزب، واملهند�ص اأ�شرف 

اأمـــن واملهند�ـــص حممد جـــالل مل�شاهمتهم 

ودعمهـــم لأعمال اجلمعية من خالل عملية 

الت�شميـــم واإلإ�شراف على بناء دار املرحوم 

عبداخلالـــق النـــوري للتعريـــف بالإ�شـــالم 

مبنطقة اجلهراء.

و�شـــرح عبداجلـــادر بهـــذه املنا�شبـــة بـــاأن 

اإدارة الوقـــف باجلمعية ت�شعى لتوثيق عرى 

التعـــاون بينها وبن املوؤ�ش�شات التي ت�شاهم 

وت�شاعـــد ومتـــول امل�شاريـــع اخلرييـــة التي 

تقـــوم بها اجلمعية، وباأن هـــذا التكرمي هو 

باب ال�شكـــر لتلك اجلهـــات، ففي احلديث 

الـــذي روي عن الر�شول ]: »ل ي�شكر اهلل 

من ل ي�شكر النا�ص«.

ودعا عبد اجلـــادر املوؤ�ش�شات والأفراد اإىل 

التعـــرف على جمـــال الوقـــف يف اجلمعية، 

فاأبوابـــه اخلرييـــة كثرية، وهـــي بحاجة اإىل 

من يطرقها ويتعرف على خدماتها، ومن ثم 

القيام برعايتها وامل�شاهمة فيها. 

ترجمة ملا تعلموه يف “اللجنة”  

المهتدون 
الجدد يتبرعون 

بدمائهم
نظمـــت ال�شـــوؤون الدعوية بلجنـــة التعريف 

بالإ�شـــالم- الفرع الرئي�شـــي (مب�شجد املال 

�شالـــح) برناجًمـــا للتـــربع بالـــدم للمهتدين 

مـــن جميـــع اجلاليات، �شـــارك فيها 37 من 

الدعـــاة  اإىل  بالإ�شافـــة  اجلـــدد  املهتديـــن 

وموظفي الفرع.

وبهـــذه املنا�شبـــة �شرح رئي�ـــص ق�شم الدعوة 

باللجنة م�شاعد العنزي قائاًل: اإن هذا العمل 

الطيـــب الذي قام بـــه املهتـــدون اجلدد هو 

ثمـــرة جهود اللجنة يف تربيـــة هوؤلء الرتبية 

الإميانية ال�شحيحـــة مبا يعزز توا�شلهم مع 

جمتمعهـــم اجلديـــد، واحلر�ـــص على غر�ص 

الف�شائـــل والأخالق الإ�شالمية يف نفو�شهم، 

كالتكافـــل والرحمـــة والهتمـــام بالآخريـــن 

ورعايتهـــم، واحلر�ـــص علـــى امل�شاهمـــة يف 

تنمية جمتمعاتهم.

ابـــدوا  الذيـــن  باملهتديـــن  العنـــزي  واأ�شـــاد 

�شعادتهم بفكرة الربنامج، حيث جتمعوا بعد 

اأدائهم �شالة اجلمعة يف الف�شول الدرا�شية، 

ثـــم حتركـــوا اإىل مركـــز بنك الـــدم مبنطقة 

اجلابرية.

مـــن ناحيتهم قـــدم املهتدون اجلـــدد ال�شكر 

للجنـــة على الربنامج، فقـــال املهتدي ح�شن 

مـــن اجلالية ال�شيالنية: لقـــد حر�شتم على 

دعوتنا، فكتبت لنا الهداية يف احلياة الدنيا 

والنجـــاة يف احليـــاة الآخـــرة باإذنـــه تعاىل، 

ونحن الآن نقدم القليل يف احلياة الدنيا، اأما 

املهتدي حممد فقـــد قال: اإن هذا الربنامج 

فر�شـــة للفوز بالأجر، ولذلك مل جند م�شقة 

بل كنا يف قمة الفرح بهذا التربع. 
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دعا املدير العام للجنة التعريف 

بالإ�شـــالم جمال ال�شطـــي اأهل 

اخلري واملح�شنن وكل املوؤ�ش�شات 

التجاريـــة واخلرييـــة اإىل دعـــم 

م�شـــروع كفالة الدعـــاة باللجنة، 

موؤكـــًدا اأهمية هـــذا امل�شروع يف 

عمل اللجنة.

وقال ال�شطـــي يف ت�شريح له اإن 

اللجنـــة تكفل حاليًّـــا 85 داعية 

بالكويـــت مـــن الن�شـــاء والرجال 

ولغاتهم،  جن�شياتهـــم  مبختلـــف 

لفًتـــا اإىل حاجـــة اللجنـــة اإىل 

بلغـــات خمتلفـــة،  داعيـــة   100

الكفالـــة  قيمـــة  اأن  مو�شًحـــا 

ال�شهريـــة للداعيـــة 250 ديناًرا 

بتكلفة �شنوية 3000 دينار.

واأو�شـــح اأن الهـــدف مـــن زيادة 

الدعـــاة باللجنة دعـــوة الأعداد 

الكبرية للجاليات امل�شلمة وغري 

امل�شلمة بالكويـــت والتي و�شلت 

اإىل اأكـــر مـــن مليـــون ون�شـــف 

مليون �شخ�ص يتحدثون مبختلف 

رعايـــة  علـــى  عـــالوة  اللغـــات، 

امل�شلمن اجلدد الذين ي�شهرون 

اإ�شالمهم �شنويًّا باللجنة.

ولفـــت ال�شطـــي اإىل اأن اللجنة 

يف  فرًعـــا   15 لديهـــا  اأ�شبـــح 

خمتلف مناطق الكويت الداخلية 

والنائية، تعمل من خاللها على 

ن�شـــر الهداية وتعريف الآخرين 

بالإ�شــــــــــــالم، وتقويـــة الـــوازع 

الديني لـــدى اجلاليات امل�شلمة 

وامل�شلمـــــــن اجلـــدد بوا�شطـــة 

هـــوؤلء  الدعـــاة.   

الشطي: دعاة "التعريف" ينشرون اإلسالم 
بين مليون ونصف وافد في الكويت

جمال ال�صطي

الدين لي�ـــص باإقامة �شعائـــر الإ�شالم فقط، 

بـــل بح�شن املعاملـــة مع الآخريـــن، كما اأمر 

اهلل تعـــاىل بذلك، والتعـــاون من وجهة نظر 

الإ�شـــالم لي�ـــص مق�شوًرا على اأمـــور الدين، 

بل ي�شمـــل التعاون على اأمـــور الدنيا، وعلى 

تنفيذ حدود اهلل وتنفيذ اأوامره، وعلى الأمر 

باخلري والدعوة اإليه. ول يكون هذا التعاون 

�شحيًحـــا اإل اإذا التفـــت القلـــوب وتقاربـــت 

وحتابَّـــت، وح�شنت ظنـــون اأ�شحابه بع�شهم 

يف بع�ص.

جاء ذلك خالل الدورة الرابعة التي نظمتها 

جلنـــة التعريـــف بالإ�شـــالم بفـــرع اجلهراء 

للمهتديـــن اجلدد من اأبناء اجلالية التاميلية 

حتت �شعـــار »كيف نـــزل الوحـــي؟«، �شارك 

فيهـــا 30 من املهتديـــن واجلاليات، واأ�شرف 

عليها الداعية حممد ناليم.

وقـــال رئي�ص ق�شـــم الدعوة عيـــادة ال�شمري 

بهذه املنا�شبة: اإن الدورة ا�شتملت على ثالث 

اأجـــزاء، الأول بيان اأهمية ال�شـــرية النبوية، 

والثـــاين مقا�شد درا�شة ال�شرية النبوية، اأما 

الأخري فتناول خ�شائ�ص ال�شرية النبوية.

واأ�شـــار اإىل اأن الـــدورة هدفـــت اإىل تربيـــة 

املهتـــدي اجلديـــد الرتبيـــة الإميانيـــة مـــن 

خالل املبادئ والتعاليم امل�شتقاة من ال�شرية 

النبويـــة، وربط املهتـــدي بدينه ون�شر الوعي 

والثقافة الإ�شالمية بن املهتدين اجلدد.

من ناحية اأخرى قام فرع اجلهراء با�شتكمال 

احلملة التي بداأها للو�شول بالدعوة اإىل كل 

املناطق النائية التـــي حتيط باجلهراء، فقد 

قـــام دعاة الفـــرع بتوزيع الكتـــب والأ�شرطة 

يف  العاملـــن  علـــى  الدعويـــة  واحلقائـــب 

امل�شتو�شفـــات وامل�شت�شفيـــات ومناطق الرب 

يف املطـــالع والعبديل وغريها، وقد اأ�شفرت 

هـــذه الزيارات عـــن اإ�شهار اإ�شـــالم �شخ�ص 

يدعـــى رجيت�ـــص مـــن اجلاليـــة الهندية بعد 

اطالعـــه على حقيبة الهداية وقراءة ترجمة 

القـــراآن الكـــرمي بلغـــة التاميل، كمـــا اأ�شهر 

اأحـــد الأ�شخا�ص ويدعـــى �شوبر منيم- بلغة 

التلغـــو- مب�شجد عمر بن اخلطاب باملنطقة 

ال�شناعية اإ�شالمه. 

»تعريف الجهراء« اختتمت الدورة الرابعة للسيرة النبوية
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العجمي: حري�صون على مواكبة الدعوة للطرق احلديثة

دورة للدعاة 
الميدانيين بالفروانية

نظمـــت جلنـــة التعريف بالإ�شـــالم فرع حمافظـــة الفروانية منطقة 

خيطــــــان دورة تدريبيــة للدعـــاة امليدانييــن من اجلاليــة التاميليـــة 

(الهندية) �شارك فيها 25 �شخ�ًشا.

ويف هـــذا ال�شياق اأكد مدير اإدارة الأفرع ومدير اإدارة احلج والعمرة 

بلجنـــة التعريـــف بالإ�شـــالم املحامي منيـــف العجمـــي اأهمية الدور 

البارز الذي يقوم به دعاة اللجنة امليدانيون يف تبليغ ر�شالة الإ�شالم 

للطـــرف الآخـــر، مو�شًحـــا اأنهـــم يجوبـــون امل�شت�شفيـــات والأ�شواق 

التجاريـــة والتجمعـــات للتعريـــف بالإ�شالم، لفًتـــا اىل انهم حققوا 

اإجنازات دعوية مباركة. 

وذكر اأن اللجنـــة حري�شة على تطوير وتاأهيل دعاتها ملواكبة الطرق 

الدعويـــة احلديثـــة يف اإي�شال ر�شالـــة الإ�شالم اإىل غـــري امل�شلمن، 

وم�شرًيا اإىل اأن دورة الدعاة امليدانين حتظى بتفاعل مميز من قبل 

اأبناء اجلالية  التاميلية املقيمة على اأر�ص الكويت.

وحـــث العجمـــي الدعـــاة علـــى احلـــوار اجليد مـــع الطـــرف الآخر 

وتعزيـــز التوا�شل معه، م�شتعر�ًشا جملـــة من الهتمامات التي لبد 

اأن ي�شعهـــا الدعـــاة �شمن اأولوياتهم، اأبرزهـــا اأن يحر�شوا على بناء 

ج�شور التوا�شـــل، والتحلي بالبت�شامة ال�شادقة، والأ�شلوب احل�شن 

يف اخلطـــاب، وك�شر احلواجـــز وت�شييق الهوة بينهـــم وبن الطرف 

الآخر، واأن يكونوا منوذًجا يحتذى. 

اإلسـالم والتعامـل مع 
المرضى.. في زيارة لسكن 

الروافد

تفعيـــل الدعوة امليدانية من الأدوات التـــي ي�شتخدمها فرع ال�شاملية 

الن�شائـــي للو�شول بدعوته اإىل غري امل�شلمـــات يف هذه املنطقة وما 

حولهـــا، ولقـــد اأثمرت هذه الدعـــوة اإ�شالم كثـــريات منهن، فاملدعو 

بحاجة اإىل من ي�شل اإليه لتعريفه بالإ�شالم وتعاليمه ال�شمحة.

وقالـــت مديرة اإدارة فرع ال�شاملية ليلـــى ال�شقر اإن الفرع نظم زيارة 

ل�شكـــن الروافد واختـــار لها الداعية الكفء، حيـــث اإن هذا ال�شكن 

ي�شـــم طائفة مـــن املثقفات من اأبناء اجلاليـــة الفلبينية، م�شيفة اأنه 

األقيت خالل الزيارة حما�شرة للداعية الفلبينية ازدهار حتت عنوان 

»الإ�شـــالم والتعامـــل مـــع املر�شى« اأ�شـــارت فيهـــا اإىل اأهمية �شالة 

املري�ـــص امل�شلـــم، وما يحتاج اإليـــه املري�ص امل�شلـــم يف مر�شه ليقوم 

باأداء الطقو�ص الإ�شالمية املعتادة، وما حتتاج اإليه املري�شة امل�شلمة، 

واأهـــم معاين امل�شطلحات امل�شتعملة املتعلقة بالإ�شالمية، مثل حتية 

الإ�شـــالم، والب�شملة... اإلخ ،ووجوب زيـــارة املري�ص، واآداب الزيارة، 

وما رخ�شه اهلل تعاىل للمر�شى يف العبادات.

يذكـــر اأن املمر�شات �شاركن يف احلوار، وذكـــرن بع�ص امل�شطلحات 

الإ�شالمية التي تتكرر على م�شامعهن وعلى األ�شنتهن دون اأن يعرفن 

مـــدى �شلتهـــا بالإ�شالم، وكذلـــك بع�ص العبـــادات التـــي راأوها من 

املر�شـــى امل�شلمن عن كثـــب، مثل ال�شالة وال�شيـــام واأي�ًشا فهمهن 

اأن احلجـــاب للمـــراأة امل�شلمة، واأن عليهن احلر�ـــص على �شرت املراأة 

امل�شلمة اإن كانت مري�شة ول ت�شتطيع �شرت نف�شها. 
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توعية العمالة في خيطان
انطالًقـــا من دورها يف توعية العمالة علـــى اأر�ص الكويت وتعريفها 

بالعـــادات والتقاليـــد الإ�شالمية، قامـــت الإدارة الن�شائية مبحافظة 

الفروانية فرع خيطان بتكثيف زياراتها امليدانية والدعوية اخلارجية 

يف منطقـــة ال�شليبخـــات يف خمتلف الأماكن التـــي توجد فيها تلك 

العمالة كامل�شت�شفيات و�شكنات ال�شركات والعمالة املنزلية.

�شرحـــت بذلك مديرة فرع خيطان الن�شائي نورية علي عبدالهادى، 

م�شيفـــة اأن الفرع ي�شعـــى لتحقيق الأهداف التـــي قامت من اأجلها 

جلنة التعريف بالإ�شالم، بالإ�شافة اإىل تعريف اجلاليات على اأر�ص 

الكويـــت بعـــادات وتقاليد هذا ال�شعب امل�شلـــم، فاأغلب هذه العمالة 

جاءت من اأماكن تقطنها غالبية غري م�شلمة.

مـــن ناحيـــة اأخرى اأقام الفـــرع حفل تخرج املهتديـــات من اجلن�شية 

ال�شيالنيـــة (الف�شل التمهيدي)، حيث افتتح بتالوة اآيات من القراآن 

الكـــرمي للمهتديـــة منى، تلتهـــا كلمة ملديـــرة الفرع اأثنـــت فيها على 

الدار�شـــات ملواظبتهـــن على احل�شـــور اإىل اللجنـــة و�شعيهن الدائم 

ملتابعـــة الدر�ص والجتهاد يف الدرا�شة، متمنية لهن التوفيق والنجاح 

والثبات على كلمة احلق.

اأعقبـــت ذلـــك كلمـــات الداعيات الالتـــي ن�شحنهـــن بال�شتمرار يف 

الدرا�شـــة �شعًيـــا لكت�شـــاب العلم واملعرفـــة ال�شرعية، ثـــم مت توزيع 

ال�شهادات مع الهدايا على الدار�شات. 

إسالم سيدة خالل معرض 
لـ »التعريـف باإلسـالم« في 

السـرة
اأقامت ال�شوؤون الن�شائية بلجنة التعريف بالإ�شالم معر�ًشا لو�شائلها 

الدعويـــة يف ال�شـــوق اخلـــريي الذي اأقامـــه مركز ال�شيـــخ عبداهلل 

املبـــارك مبنطقـــة ال�شرة، وقد ا�شتمل علـــى تنظيم عدة حما�شرات 

توعوية حا�شرت فيها د.هيفـــاء اليو�شف، والأ�شتاذة حنن ال�شانع، 

بح�شـــور اأكر من 150 امراأة، ومت عر�ص الكتب والو�شائل الدعوية 

بــــ 12 لغـــة خمتلفة، بالإ�شافة اإىل اإ�شـــدارات اللجنة من الأ�شرطة 

واملجـــالت الدعوية، كما �شاركت يف املعر�ـــص 4 داعيات من اللجنة 

للقيام بالدعوة امليدانية.

وقالـــت م�شوؤولـــة الإعالم باللجنـــة الن�شائيـــة عائ�شـــة اأبورحمة اإن 

الو�شائل الدعوية باملعار�ص لقت اإقباًل من الزائرات، خا�شة حقيبة 

الهداية، وقد اآتت امل�شاركة ثمارها، حيث اأ�شلمت اإحدى الن�شاء التي 

زارت املعر�ص، معللة �شبب اإ�شالمها مبعرفة العقيدة ال�شحيحة من 

خالل الكتب والن�شرات املرتجمة املن�شورة بلغاتها يف املعر�ص. 
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العامل االإ�صالمي

برلماني هولندي ينتقد 
الملكة الرتدائها الحجاب 

في اإلمارات
�شببـــت زيارة ملكة هولندا بياتريك�ص اإىل دولة الإمارات العربية 

املتحـــدة انتقـــادات حادة لهـــا يف اململكة، تزعمهـــا رئي�ص حزب 

احلريـــة اليمينـــي ِخريت فيلـــدرز، وذلك ب�شبـــب احلجاب الذي 

ارتدتـــه امللكة خـــالل وجودها يف اأحد م�شاجـــد مدينة اأبوظبي، 

احرتاًما لتعاليم الدين الإ�شالمي.

وقـــد تناقلت و�شائل اإعالم هولندية �شـــورة امللكة بياتريك�ص يف 

امل�شجـــد، حيث ظهرت يف عبـــاءة طويلة �شـــوداء اللون وحجاب 

اأزرق، واإىل جانبهـــا الأمـــري فيليـــم األك�شنـــدر وزوجتـــه الأمرية 

مك�شيما التي التزمت بزي عربي اإ�شالمي حمت�شم.

وراأى فيلـــدرز يف ت�شرف امللكة ومن رافقها يف امل�شجد ت�شجيًعا 

لفكـــرة ا�شطهاد الن�شاء امل�شلمات يف العامل، جمدًدا حتذيره من 

اأن تتحول البالد اإىل »قلعة اإ�شالمية مت�شددة«، اإذا مل يتم اعتماد 

قوانن مت�شددة اإزاء امل�شلمن املقيمن يف اأوروبا ككل.

ا علـــى ت�شريـــح فيلـــدرز ذّكـــره زميله يف الربملـــان الهولندي  وردًّ

األك�شنـــدر بيختولـــد، زعيـــم حـــزب »دي 66« باأنه هـــو �شخ�شيًّا 

ارتـــدى رمًزا دينيًّا، وذلـــك حينمـــا كان يف اإ�شرائيل وزار حائط 

املبكـــى وهو ي�شع القلن�شوة اليهودية على راأ�شه، كما اعترب وزير 

اخلارجية الهولندي يوري روزنتال اأن زيارة اأي معبد ديني، �شواء 

يهودي اأو م�شيحي اأو اإ�شالمي، حتتم احرتام قوانينه. 

فرنسية تشهر إسالمها 
أمام إسماعيل هنية 

بتونس
اأ�شهرت فتـــاة فرن�شية اإ�شالمها اأمام رئي�ـــص احلكومة الفل�شطينية 

بغـــزة اإ�شماعيـــل هنيـــة، وذلـــك يف ختـــام خطبتـــه اجلماهريية يف 

العا�شمـــة التون�شيـــة، وقد اأهدى هنيـــة الفتاة الثـــوب الفل�شطيني 

ون�شخـــة من القراآن الكرمي، خـــالل اخلطاب الذي ح�شره ع�شرات 

الآلف من التون�شين الذين تدافعوا حل�شور املهرجان.

اجلديـــر بالذكـــر اأن رئي�ـــص الوزراء هنيـــة حظي با�شتقبـــال وا�شع 

ور�شمـــي و�شعبـــي يف تون�ـــص، حيث تعد هذه هى املـــرة الأوىل التي 

يزورها هنية منذ ت�شلمه من�شب رئا�شة الوزراء. 

نطق الأوكراين دميرتي بيزو�ص (وهو بطل العامل يف ريا�شة املالكمة التايلندية) ال�شهادتن 

يف مركز قا�شم دروي�ص فخرو الثقايف الإ�شالمي يف مدينة خاركيف �شرق اأوكرانيا، معلًنا 

بذلك حتوله اإىل الإ�شالم.

وقـــال بيزو�ص (21 عامـــا) اإنه كان يبحث عن الدين ويت�شاءل عن الإ�شالم منذ نحو عام، 

وكان بيزو�ـــص قـــد زار املركز قبل اأ�شبوع مع بع�ص اأ�شدقائـــه العرب يف املدينة، فا�شتعار 

بع�ـــص الكتـــب عن الإ�شالم، ثم ات�شل ب�شديقه طالًبا منـــه اأن ي�شحبه جمدًدا اإىل املركز 

لإعالن اإ�شالمه، وقال له: »علي اأن اأ�شافر بالطائرة يوم اجلمعة املقبل، واأخاف اأن اأموت 

علـــى غري دين الإ�شـــالم«، يذكر اأن بيزو�ـــص طالب يف اإحدى جامعـــات مدينة خاركيف، 

وريا�شـــي متاألق ح�شل علـــى لقب بطل العامل يف املالكمـــة التايلندية عام 2009، ولقب 

بطل اأوروبا مرتن، اإ�شافة اإىل عدة األقاب حملية. 

بطــل العالم في رياضــة المالكمة 
يعتنق اإلسالم 
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المجلس اإلسالمي 
األعلى في مالي 

يدعو إلصدار قانون 
األسرة

دعـــا املجل�ص الإ�شالمي الأعلـــى يف مايل اإىل اإ�شدار 

قانون الأ�شرة الذي مت بحثه والت�شديق عليه من قبل 

النـــواب يف الثـــاين من دي�شمرب املا�شـــي، وذكر راديو 

فرن�شـــا الـــدويل اأن ن�ـــص هـــذا القانون يعـــد متييًزا 

للمراأة، م�شريا اإىل اأن املنظمة الإ�شالمية التي عقدت 

اجتماًعـــا مع نحـــو خم�شـــن األف �شخ�ـــص يف �شتاد 

باماكو تخ�شى من رف�ص هذا القانون.

واأو�شح الراديو اأن هذا القانون ياأتي قبيل عدة اأ�شهر 

مـــن تنظيـــم النتخابات الرئا�شيـــة يف البالد، م�شرًيا 

اإىل اأن هـــذا الجتمـــاع يعد حتذيًرا لـــكل املر�شحن 

للرئا�شة.

مـــن جانبه قال حممد كيمبـــريي اأحد زعماء املنظمة 

»اإنـــه مت الت�شويـــت علـــى هـــذا القانون مـــن املجل�ص 

الوطنـــي منذ اأكر من �شهر، ومل يتم اإ�شداره من قبل 

رئي�ص البالد اأمادو توماين توريه«.

واأكد كيمبريي اأن املنظمـــة الإ�شالمية تدعو الرئي�ص 

اإىل اإ�شـــدار هذا القانون لدح�ص انتقادات املنظمات 

املعنيـــة بالدفاع عن حقوق الإن�شـــان. يذكر اأن قانون 

الأ�شرة يعد ق�شية ح�شا�شة يف مايل التي بلغ امل�شلمون 

90 % من �شكانها. 

ليام نيسون يفكـر في اعتنـاق 
اإلسالم

قـــال املمثـــل الربيطاين ليام ني�شون اإنه يفكر يف اعتنـــاق الدين الإ�شالمي بعد 

اأن تاأثر ب�شوت الأذان خالل ت�شويره لفيلم يف اإ�شطنبول، واأ�شاف ني�شون (59 

عاًمـــا): »الأذان يحـــدث 5 مـــرات يف اليوم، ويف الأ�شبـــوع الأول ي�شيبك الأمر 

باجلنون، ولكن بعدها يدخل اإىل روحك، وهو الأمر الأجمل على الإطالق«.

وتابـــع »يوجـــد 4 اآلف م�شجـــد يف اإ�شطنبول، وبع�شها مذهـــل، وجتعلني اأفكر 

فعاًل يف اأن اأ�شبح م�شلًما«.

يذكـــر اأن ليام ترعرع يف �شمـــال اأيرلندا ككاثوليكي متدين و�شمي تيمًنا بكاهن 

حملـــي، ولكنـــه كان اأعرب اخرًيا عن اأفكار م�شككة بالدين، وقال اإنه يقراأ كتًبا 

عن اهلل والإحلاد وغريها. 

دراسـة: 57 % من أفراد الجيش 
ا الروسي متدينـون  إسالمّيً

اأظهـــر ا�شتطالع جديد للراأي اأّن قرابة 75 % من اجلنود يف اجلي�ص الرو�شي 

متدينون، حيث بلغت ن�شبة املتدينن بن ال�شباط فقط قرابة 70 %.

واأفـــادت وكالـــة اأنبـــاء نوفو�شتـــي اأّن درا�شـــة ا�شتطلعت موقف اأفـــراد القوات 

امل�شلحـــة الرو�شيـــة من الدين فوجدت اأن نحـــو 75 % منهم متدينون، م�شريًة 

اإىل اأن كثرًيا من اأفراد اجلي�ص الرو�شي املعا�شر يعتنق الإ�شالم.

وك�شـــف رئي�ص اجلهاز الإعالمي يف املنطقـــة الع�شكرية الغربية اأّن مع�شكرات 

اجلي�ص يف املنطقة حتوي 46 من�شاأة دينية (م�شاجد وكنائ�ص)، حيث كان جميع 

اأفراد اجلي�ص يف احلقبة ال�شوفييتية يعّدون غري متدينن ر�شميًّا. 
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بيني وبينكم

يف عـــام 1994 اأن�شئـــت يف اإيطاليا اجلمعية 

اخلرييـــة ملنا�شرة ال�شعب الفل�شطيني، وهي 

جمعيـــة م�شجلـــة قانونيًّا وتقـــدم ن�شاطاتها 

باللغة الإيطالية، ولقد �شاحبت نائب رئي�شها 

�شعيد اجلابر الزائر للكويت على مدى يومن 

واأطلعنـــي علـــى اجلهود التي تقـــوم بها هذه 

املوؤ�ش�شـــة، كفالة الأيتام، كفالة طالب العلم، 

كفالة الأ�شرة الفقرية، امل�شاهمة يف امل�شاريع 

الإن�شانية، دعم اجلامعات واملدار�ص، تقدمي 

املعونات الغذائيـــة والطبية، اأ�شاحي العيد، 

زكاة الفطـــر، هدية العيـــد، اإفطار �شائم... 

وممـــا ل �شـــك فيه اأن الدعـــم الذي حت�شل 

عليه هذه اجلمعية من املتربعن يف اإيطاليا 

ل يقـــارن بالتربعـــات التـــي حت�شـــل عليها 

اجلمعيـــات اخلرييـــة يف بلـــدان امل�شلمـــن، 

ولقد فوجئ املراقبون الإيطاليون وكثري من 

دار�شي الن�شاطـــات اخلريية الإ�شالمية باأن 

بع�ـــص امل�شلمن يكفلون اأطفـــاًل وفقراء من 

غـــري امل�شلمن يف فل�شطن مـــن خالل هذه 

اللجنـــة، اأي اإن امل�شلـــم يف اإيطاليا قد يكفل 

احليـــاة الكرمية لعدد مـــن الفل�شطينين يف 

غـــزة اأو يف ال�شفة الغربيـــة وبع�شهم م�شلم 

والبع�ص الآخر م�شيحي! والعك�ص �شحيح.. 

اأقـــول ل داعي للعجب، فاإن املت�شرر اإن�شان، 

�شواء كان م�شلًما اأو من اأي دين اآخر، اأو بال 

دين، وامل�شلم اإن�شان له قلب وعواطف، ورب 

العاملن يحث اجلميع على الإح�شان والدين، 

ويعلمنـــا اأن اإنقاذ البهائم واإطعامها من جوع 

و�شقيها من ظماأ مـــن العبادات التي يتقرب 

بها العبد اإىل خالقه.

فال�شدقـــات والهبـــات والهدايـــا والعطايـــا 

واملعونات واأعمال الإغاثة والإ�شعاف وغريها 

عبـــادات مطلوبـــة مـــن عبـــاد اهلل امل�شلمن 

اإىل خملوقـــات اهلل جميًعـــا، والإن�شان اأكرم 

خملوقاتـــه.. اإن اجلمعيـــة اخلريية ملنا�شرة 

ال�شعـــب الفل�شطينـــي يف اإيطاليـــا هدفهـــا 

اإ�شعـــاف وعون الإن�شـــان الفل�شطيني، �شواء 

كان م�شلًما اأو ن�شرانيًّا، ومن فطرة الإن�شان 

اأن يعـــن اأقرباءه وبنـــي جلدته ومن هم على 

دينـــه اأو قبيلته، لكن الدين يعلمنا الإح�شان، 

فيدعـــو اإىل تعميـــم اخلـــري على بنـــي اآدم، 

وهـــذه قناعـــة نائب رئي�ـــص اجلمعية و�شائر 

زمالئـــه مـــن الرئي�ـــص اإىل جمل�ـــص الإدارة 

وفريـــق العمـــل، لقـــد �شاهـــدت يف ال�شـــن 

ب�شحبـــة الوفـــد الكويتـــي الـــذي انطلق من 

الهيئة اخلريية الإ�شالمية العاملية اأحد اأبناء 

بلدي وهو يطوف بالقرى الفقرية يف اجلبال 

يـــوزع ال�شدقات على كل فقري يف طريقه اأو 

يف كهفـــه.. وقـــد زرنا مع�شكـــًرا ملن �شردهم 

الزلـــزال، وكانوا بوذيـــن، فمر على خيامهم 

اجلميـــع،  علـــى  ال�شدقـــات  ووزع  جميًعـــا 

ن�شـــاء ورجاًل واأطفـــاًل، ثم مررنـــا بقريتن 

اإحداها بوذية والأخرى م�شلمة، فوزع عليهم 

ال�شدقـــات باليد واحًدا تلـــو الآخر وهم يف 

طرقاتهم اأو بن ب�شاتينهم اأو مع اأغنامهم اأو 

اأمام اأكواخهم. 

رجعت من جولة يف اليمن مع الهيئة اخلريية 

الإ�شالميـــة العامليـــة املمثلة بلجنـــة م�شلمي 

اآ�شيا فراأيت عجًبا من تعاون اللجان اخلريية 

اليمنيـــة ورجـــال الأعمال مع عمـــوم العمل 

اخلـــريي الكويتـــي ورجال الـــروة.. معاهد 

للمكفوفات والأيتام وم�شاريع ل ح�شر لها.. 

واأعجب العجب اأنني ملا زرت قرية »ريد« التي 

تبعـــد �شاعة عن العا�شمـــة �شنعاء وخطبت 

اجلمعـــة يف جامعهـــا الكبـــري و�شّيفنا اأهلها 

الفقـــراء مبـــا ل يفعله الأغنيـــاء من الكرم.. 

لحظت انت�شار ومعاونة امل�شلمن جلريانهم 

مـــن يهود اليمن، وقـــد جمعني جمل�ص ي�شم 

اأبنـــاء الديانتـــن يف تعاي�ص عجيـــب، اأقول: 

العمل اخلريي الكويتي رمز على هذا البلد، 

ي�شهد له القا�شي والداين، العدو وال�شديق 

اإل مـــن اأ�شيب بداء الأمركـــة اأو ال�شهينة.. 

ولكل عمل مثالب وق�شور وعيوب. 

د. حممد العو�صي

مسلم 
يكفل 
ا!  مسيحّيً

اأعجــب العجـب ما راأيته
 يف قريـة "ريـد" اليمنيـة !

دكتوراه يف الفل�شفة الإ�شالمية



املفكر االأملاين الدكتـــــــور مراد هوفمان واحد 

من �صفوة املفكرين الغربيني الذين اعتنقوا 

االإ�صـــــــالم بعد درا�صـــــــة وتاأمل وجتارب عملية 

يف واقع احلياة، وبعد معاي�صـــــــة للم�صـــــــلمني 

واأخالقهم، باالإ�صافة اإىل رحالت طويلة من 

املقارنات بني االإ�صـــــــالم كمنهج للحياة وبني 

غريه من االأفكار والديانات والفل�صفات.

وقد ح�صـــــــل علـــــــى لقب �صخ�صـــــــية العام 

االإ�صالمية جلائزة دبي الدولية للقراآن 

الكرمي لعام 2009م، لن�صاله من اأجل 

ق�صايا االإ�صالم وامل�صـــــــلمني، باعتباره 

مـــــــن اأ�صـــــــهر   الذيـــــــن قـــــــادوا حركـــــــة 

الفكـــــــر  يف  والتجديـــــــد  االإحيـــــــاء 

االإ�صالمي.

1980م،  االإ�صالم عام  اعتنق 

اأثنـــــــاء عملـــــــه يف ال�صـــــــلك 

الديبلوما�صي الذي امتد 33 عاًما، ومازالت 

رحلته اإىل االإ�صـــــــالم تثري جداًل يف االأو�صاط 

الغربيـــــــة بعد اأن ترك من�صـــــــبه كم�صت�صـــــــار 

اإعالمي حللف االأطلنطي، وك�صـــــــفري �صابق 

الأملانيا يف الرباط ، وان�صـــــــغل بن�صـــــــر االإ�صالم 

وبت�صـــــــحيح �صـــــــورته لـــــــدى الغربيـــــــني، بل 

ولدى امل�صـــــــلمني اأنف�صـــــــهم، وهو يعي�س االآن 

يف اإ�صـــــــطانبول ومتزوج من م�صـــــــلمة تركية، 

باالإ�صـــــــافة اإىل اإقامته الر�صـــــــمية يف مدينة 

»اآ�صافينبورج« باأملانيا.

وقد برزت اأفـــــــكاره التجديدية يف عديد من 

الكتب التي األفها، وعلى راأ�صـــــــها  »االإ�صـــــــالم 

عام 2000«، و»االإ�صـــــــالم كبديـــــــل«، و»يوميات 

اأملاين م�صلم«، و»االإ�صالم يف االألفية الثالثة«، 

و»طريـــــــق فل�صـــــــفي اإىل االإ�صـــــــالم.. معه كان 

لـ»الب�صرى« هذا احلوار.

 حوار: اأحمـد اأبوزيد

• يف البداية نريد اأن نلقي ال�صـــــــوء على 
اأو�صاع امل�صلمني يف اأملانيا.

يجـــب اأن نوؤكد اأوًل اأنه لي�شـــت هناك ديانة 

تقـــدم هنا يف اأملانيـــا ويف اأوروبا كلها ب�شكل 

 وق�شـــوة مثل الإ�شـــالم، حتى اإن 
ً
اأكـــر خطاأ

الإن�شان الأوروبي يكرب على مفاهيم واأحكام 

م�شبقـــة فيما يتعلـــق بالإ�شـــالم وامل�شلمن، 

ولعـــل ال�شبب يف ذلك اأن العـــامل الإ�شالمي 

على الإجمال لي�ص له منوذج مقبول ليقدمه 

اإىل العـــامل، فال توجد منظمة رئي�شية متثل 

الإ�شالم فعاًل وتتحدث عنه ب�شوت واحد يف 

اأوروبـــا، واإمنا هناك جمال�ص تتحدث بلغات 

وت�شورات خمتلفة. 

وامل�شاجد يف اأملانيا تنتمي اإىل اأبناء اأوطانها 

فقـــط، ول تقـــدم نف�شهـــا علـــى اأنهـــا متثل 

الإ�شـــالم يف حد ذاته، فهـــي ت�شمى باأ�شماء 

الأوطـــان الإ�شالميـــة، علـــى �شبيـــل املثـــال 

هنـــاك 11 م�شجـــًدا يف منطقـــة ل تتعـــدى 

م�شاحتهـــا كيلو مرت مربـــع يف هامبورج، كل 

منها يحمل ا�شم البلد الذي جاء منه اأتباعه، 

فيقال م�شجد الأتـــراك، والأفغان، والعرب، 

والبو�شنيـــن، والباك�شتانيـــن، والأفارقة... 

اإلخ، ورمبـــا كانت م�شاألة اللغـــة هي ال�شبب 

يف هـــذا الت�شـــرذم، فاجلاليـــات الإ�شالمية 

تتحـــدث لغاتها املختلفة وتفهم الإ�شالم بها، 

ولذلك فاإنهـــا متار�ص عباداتها منف�شلة عن 

غريهـــا، ولكن لو اأن امل�شلمن هناك حتدثوا 

الأملانيـــة وتوافقـــوا علـــى مفاهيـــم واحـــدة 

لالإ�شـــالم لأمكـــن توجيههـــم، ولوجدت جهة 

منظمة واحدة. 

اإن ال�شكوى الرئي�شية التي ترتدد على األ�شنة 

امل�شوؤولـــن واملفكريـــن الأملـــان هـــي �شعوبة 

خماطبة امل�شلمن هنـــاك كقوة واحدة حتى 

ميكن بناء حوار مثمر معهم.

من ناحية اأخرى هناك نظرة خمتلفة للدين 

يف املجتمـــع الأملاين، وبوجه عام هناك نحو 

%30 مـــن الأوروبيـــن غـــري متدينن، ففي 

برلـــن مثاًل، وعدد �شكانها نحو 5.3 مليون 

ن�شمـــة، يوجـــد 4.2 مليون غـــري متدينن، 

فهي جمتمعـــات علمانية بالدرجـــة الأوىل، 

وهذا ي�شكل عقبة اأمام اأي مظهر للتدين من 

جانب امل�شلمن، حيث ينظر اإليه من منطلق 

اخلـــوف والقلـــق، ل من منطلـــق الطمئنان 

والرتياح.

• اإذن ما دور امل�صـــــــلمني الذين يعي�صـــــــون 
يف اأملانيا والغرب يف تغيري الت�صـــــــورات 

الغربية ال�صلبية عن االإ�صالم؟

ل ن�شتطيـــع اأن نحمـــل اجلاليـــات امل�شلمـــة 

ت�شحيـــح  م�شوؤوليـــة  والغـــرب  اأملانيـــا  يف 

هـــذه ال�شـــورة امل�شوهـــة التـــي تراكمت يف 

املفكر االأملاين د. مراد هوفمان يف حوار لـ »الب�صرى«: 

البد من اختراق هيمنة اإلعالم 
الصهيوني على العقل الغربي..
وانتهاج سياسة "الهجوم المبكر خير من الدفاع"
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حوار العدد



اأذهـــان الغربين عن الإ�شـــالم عرب �شنوات 

طويلـــة واأحـــداث كثرية، فالأمـــر يحتاج اإىل 

اإ�شرتاتيجيـــة متكاملـــة يتعاون مـــن خاللها 

قـــادة امل�شلمـــن يف الغـــرب وعلماوؤهـــم مع 

الهيئات واملوؤ�ش�شات الإ�شالمية داخل العامل 

الإ�شالمـــي وخارجه، وذلك ملواجهة الإعالم 

الغربي، ون�شر �شورة الإ�شالم ال�شحيحة من 

خالل حمالت اإعالمية �شخمة، وال�شتعانة 

ب�شبكـــة الإنرتنـــت لن�شر الإ�شـــالم وتو�شيح 

�شورتـــه احلقيقيـــة للعـــامل كلـــه ومبختلف 

اللغات، واإقامة حوار عن الإ�شالم يف و�شائل 

الإعالم الغربية ويف الندوات واملوؤمترات.

ولكـــن يجـــب اأن نوؤكـــد اأن امل�شلمـــن اإذا مل 

ي�شَعـــوا بجديـــة وعـــزم اإىل حتقيـــق هـــذا 

الهـــدف، واإثبات ذاتيتهـــم الثقافية، ف�شوف 

ينتهـــي بهـــم احلـــال اإىل اأن يفر�ـــص عليهم 

الغـــرب منط ثقافتـــه، وهذا يتطلـــب القيام 

بـ»الهجوم املبكر« بدًل من الدفاع، واأن يكون 

منط حيـــاة امل�شلمن منوذًجـــا يُحتذى، واأن 

تُتجّنـــب ال�شلوكيات التي ت�شوه الإ�شالم، ول 

بـــد من اخرتاق هيمنة »الإعالم ال�شهيوين« 

على عقل املواطن الغربي يف اأوروبا واأمريكا 

من خالل الإنرتنت.

• مـــــــا ال�صـــــــعوبات التي تواجه االإ�صـــــــالم 
وامل�صـــــــلمني يف اأملانيـــــــا والغـــــــرب  بوجه 

عام؟

هنـــاك �شـعوبـــات عديـــدة تواجــــه الإ�شالم 

اأملانيا ويف الغرب، اأبرزها ت�شويه �شورته من 

قبل الأجهزة الإعالميـــة والبحثية، واأ�شباب 

ذلـــك معقـــدة ومتنوعة، يرجــــع بع�شها اإىل 

احلـــروب ال�شليبيـــة، وال�شـــراع ال�شيا�شـــي 

والتجـــاري لل�شيطرة على البحـــر املتو�شط، 

حتى اأ�شبحت اإدانة الإ�شالم جزًءا ل يتجزاأ 

مـــن العقليـــة الأوروبيـــة، ومن هنا نـــرى اأن 

هنـــاك اإجـها�ًشـــا لأي تعـاطف مـــع الإ�شالم 

وامل�شلمن .

وهنـــاك كثـــري مـــن املثقفـــن امل�شلمـــن يف 

الغـــرب ير�شدون الأخطاء الواردة يف الكتب 

التعليميـــة الغربيـــة عن الإ�شـــالم يف العلوم 

كـافة، متهيـــًدا للرد عليها يف كتيبات ت�شدر 

تباًعـــا، ونحـــاول اإقناع ال�شلطـــات التعليمية 

يف الغـــرب بت�شحيـــح تلك الأخطـــاء، وعلى 

اأيـــة حال فاإن بع�ص الأخطـــاء جاءت نتيجـة 

عدم الفهم الكامل، والدرا�شة التامة باأ�شول 

الإ�شالم .  

كمـــا اأن ال�شعـــوب الغربية التـــي ن�شاأت على 

الإباحيـــة والغرق يف ال�شهوات وامللذات ترى 

يف الإ�شـــالم كديانة اأنه يقيـــد حرية الفرد، 

فهـــو يحـــرم اخلمـــر، ويفر�ـــص احلجاب يف 

ال�شـــالة ويف احلج، ويف احلـــرارة ال�شديدة، 

وهذه الأ�شياء مل تتعودها العقلية الغربية.

• لكن رغم هذه ال�صـــــــعوبات ُيالحظ اأن 
االإ�صـــــــالم ينت�صـــــــر يف الغـــــــرب كل يوم.. 

األي�س هذا �صحيًحا؟

هذه حقيقة ملمو�شة، فالإ�شالم ينت�شر بقوة 

يف الغرب، وب�شـــورة مذهلة اأوجدت الرعب 

يف نفو�ـــص الغربيـــن احلاقديـــن، بعـــد اأن 

عرف اأبناء الغـــرب احلقائق ال�شحيحة عن 

الإ�شـــالم، وجنـاحـــه يف اإ�شبـــاع احتياجاتهم 

الروحية التي افتقدوها يف ظل احلياة املادية 

الغربية التـــي اأغرقتهم يف كل �شيء، ولذلك 

ي�شـــع جرنالت الناتو يف ح�شاباتهم اأن اأكر 

املواجهـــات الع�شكرية احتمـــاًل يف امل�شتقبل 

لن تكون اإل مع الإ�شالم، لأنه العدو املتنامي 

املرتقـــب الذي ينت�شـــر بقوة، ل يعلمون حتى 

الآن اأ�شبابها.

وعلينـــا نحـــن امل�شلمن اأن ن�شخـــر كل �شيء 

ل�شالح الإ�شالم.. ف�شبكة الإنرتنت   ميكننا 

اأن نر�شـــل الدعـــوة اإىل الإ�شالم من خاللها 

اإىل �شا�شـــات الغـــرب وبراجمهـــم بـــدًل من 

ال�شـــور الفا�شحـــة التـــي ير�شلونهـــا اإلينـــا، 

واإذا كــــان اللـــوم ُملقى اليوم علـــى الإ�شـالم 

واتهامـــه بالإرهاب ب�شبب مـا يقـوم به بع�ص 

امل�شلمن ويل�شقه بالإ�شالم وهو منهم بريء، 

فـــاإن الإرهاب كان فر�شـــة لتعرف الكثريين 

علـــى الإ�شالم، ولقراءات موؤلفات امل�شلمن، 

وترجمات القـــراآن، وبهذا اأتت الرياح مبا ل 

ت�شتهي ال�شفن .   

• ما تقييمكم لدور املراكز االإ�صالمية يف 
الغرب؟ 

املوؤ�ش�شات الإ�شالمية يف الغرب مطالبة باأن 

تكثف جـهودها لتاأهيل دعاتها، بحيث يكونون 

علـــى قـــدر كاف مـــن العلم ومعرفـــة طبيعة 

جمهورهم امل�شتهدف، لأنه من املهم اأن يفهم 

الداعية لغة وظروف ونف�شية خماطبيه، واأل 

تعتمـــد تلـــك املوؤ�ش�شات علـــى الدعاة الذين 

تبعثهم اأو تر�شحـهـــم احلكومات الإ�شالمية 

للعمـــل يف الغرب ؟  لأن الواقـــع اأكـد اأن دعاة 

احلكومـــات عـــادة يكونـــون غـــري مدربـــن، 

وغـــري موؤهلن، كمـــا اأن امل�شلمن يف الغرب 

يرف�شونهم ب�شبب تبعيتهم للحكومات، وهذا 

خطاأ لبد من تداركه حـيث يقلل من فر�شة 

انت�شار الإ�شالم بقوة يف الغرب. 

• مـــــــاذا عن ت�صـــــــوركم الأ�صـــــــلوب الدعوة 
ال�صحيح يف الغرب؟

  علينـــا اأن نوجه لهم ر�شالة علمية وا�شحة 

بحقائـــق كونية وبراهـــن خمتلفة، ثم نقارن 

هذه احلقائق مبا جاء يف كتاب اهلل، فالنا�ص 

يف اأوروبا يحـتاجـــون اأوًل اإىل اإقناع، ثم اإىل 

دعـــوة يف املقـــام الثـــاين.. لقـــد اأم�شيت 4 

�شنوات من عمـــري مديًرا حللف الأطلنطي 

وراأيت كيف يخططون لإبادة الإ�شالم وت�شويه 

�شورته، ولكني اأقـــول اإن اهلل �شيظهر دينه، 

و�شينت�شر اأكر واأكر، و�شيكون دين الب�شرية 

الأول م�شتقبالًّ ، فالإ�شالم هو الدين البديل 

والأقوى اليوم للب�شريـــة الغربية التي تعاين 

بق�شـــوة، وتبحث عن بديل، ولن جتـده اإل يف 

الإ�شالم.   

ت�ضتطيــع  ال  امل�ضلمــة  اجلاليــات 
وحدها ت�ضحيح ال�ضورة امل�ضوهة 
عن االإ�ضالم.. والبد من التعاون 
مع املوؤ�ض�ضــات االإ�ضــالمية داخل 

العامل االإ�ضالمي 

لتعــرف  فر�ضــة  كان  االإرهــاب 
االإ�ضــالم..  علــى  الكثرييــن 
والدعاة احلكوميون مرفو�ضــون 

من الغرب

امل�ضــاجد يف اأملانيــا حتمل اأ�ضــماء 
اجلاليــات.. وامل�ضــوؤولون: لي�س 
للم�ضــلمني قــوة واحـــدة ميكــن 

التحــاور معهـا
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علماء اإلسالم: 
شريعتنا أقرت حقوًقا لإلنسان 

لم يعرفها العالم حتى اليوم في 
حتقيق: �صبحي جماهدقوانينه الوضعية

ملف العدد



يتحدث كثري من املفكرين واحلقوقيني عن ق�صـــــــية حقوق االإن�صان 

وكيفية االرتقاء بها من وقت الآخر، اإال اأن االإ�صـــــــالم �صـــــــبق كل هوؤالء 

باأن اأعطى لالإن�صـــــــان حقوًقا يف قمة الرقـــــــي، تفوق ما اجتهدت فيه 

الب�صرية واحل�صارة احلديثة من اأجل حتديد تلك احلقوق واإعالنها 

ا. عامليًّ

ولقد اأكد علماء امل�صلمني على اأن االإ�صالم حمل معاين وقيم حقوق 

االإن�صـــــــان ب�صورة مل يعرفها العامل حتى وقتنا الراهن، فاحلقوق يف 

االإ�صـــــــالم جمردة ال ت�صتهدف م�صـــــــلحة خا�صة للم�صلمني وحدهم، 

بل هي عامة للجميع وال تخ�صـــــــ�س ملن هادن امل�صـــــــلمني، بل ت�صمل 

حتى العدو املحارب لهم.

و�صـــــــددوا علـــــــى اأن حقوق االإن�صـــــــان ارتقـــــــى بها االإ�صـــــــالم اإىل مرتبة 

ال�صرورات والفرو�س التي ال يجوز التنازل عنها، لكي يبقى االإن�صان 

دائًما هو املوؤهل لال�صـــــــتخالف يف االأر�س، وليبقى كذلك قادًرا على 

حماية احلق وردع الباطل، وحماية االأر�س من الف�صـــــــاد واالإف�صـــــــاد، 

والنهو�ـــــــس بالدور القدري املنـــــــوط باأتباع الر�صـــــــالة اخلامتة يف اأن 

ياأمروا باملعروف وينهوا عن املنكر ويعلنوا انت�صارهم لالإميان باهلل.



حقوق االإن�صان للم�صلم وغري امل�صلم

بدايـــة يو�شح د.حامـــد اأبوطالب عميد كلية 

ال�شريعـــة والقانون الأ�شبـــق بجامعة الأزهر 

اأنـــه ل يوجد نظام  قانـــوين يف العامل اهتم 

بحقـــوق الإن�شـــان العامـــة واخلا�شـــة مثلما 

اهتـــم بها الإ�شـــالم، حيث اأعطـــى لالإن�شان 

هذه احلقـــوق باعتبارها حقوًقا اأوجب على 

اأويل الأمر واحلـــكام امل�شلمن الهتمام بها 

وحمايتها.

واأكـــد اأن الإ�شـــالم مل يعـــط هـــذه احلقوق 

للم�شلـــم فقـــط، بل جعلهـــا عامـــة لالإن�شان 

باعتبـــاره اإن�شاًنـــا، ي�شتـــوي يف ذلـــك امل�شلم 

وغـــري امل�شلم وال�شديـــق والعـــدو، واأن اأهم 

احلقـــوق التـــي لبد اأن نركز عليهـــا واأقرها 

الإ�شـــالم حق الإن�شـــان يف العقيدة والتعليم 

والتنقـــل وال�شكـــن والـــزواج والعمـــل، فكلها 

حقوق يوجب الإ�شالم توفريها للمقيمن يف 

الدولة ب�شرف النظر عن ديانتهم.

احلقوق يف ال�صلم واحلرب

واأ�شـــار د.حامـــد اإىل اأن الإ�شـــالم كمـــا اأقر 

حقـــوق الإن�شان يف ال�شلـــم اأقرها كذلك يف 

احلرب، فجعل حق العالج حق للم�شلم وغري 

امل�شلـــم، فلـــو اأن امل�شلمن يف قتـــال وقاموا 

باأ�شـــر �شخ�ص من جبهة العدو وكان مري�ًشا 

فلـــه حق العالج، حيـــث اأوجب الإ�شالم على 

امل�شلمـــن عـــالج هـــذا املقاتل غـــري امل�شلم 

واأوجبه على احلاكم، فاإذا مات هذا الأ�شري 

دون اأن ياأخذ حقه يف العالج اأثم امل�شلم واأثم 

ويل الأمر.

واأو�شح قائـــال: اإنه نظًرا لنت�شار اجلهل يف 

املجتمعـــات فكثري من النا�ـــص ل يعرفون اأن 

الإ�شالم كفل حقـــوق الإن�شان ب�شفة مطلقة 

وجعلهـــا واجبة على احلـــكام امل�شلمن قبل 

اأن يتنباأ لهـــا العامل مبئات ال�شنن، فاملعاين 

الراقية العالية التـــي تتعلق بحقوق الإن�شان 

يف حالة احلرب ل يعرفها كثريون يف الغرب 

جلهلهـــم بالإ�شـــالم مع اأنهـــا ل توجد بنف�ص 

القدر يف خمتلف القوانن الو�شعية.

حرية يف الراأي والعقيدة

وا�شتطرد: اإن من يقول اإن الإ�شالم ل يعطي 

حريـــة الـــراأي والعقيـــدة وهمـــا مـــن حقوق 

الإن�شان ل يعرف حقيقة  الإ�شالم، فلو تدبر 

مـــن يقول ذلـــك الآيات الظاهـــرة الوا�شحة 

لكفتـــه للـــرد عليه، فـــاهلل تعـــاىل يقول {ل 

اإكراه يف الدين}، فهذه الآية وا�شحة يف اأنه 

ل يجوز اأن يكـــره �شخ�ص على دين، وكذلك 

قولـــه تعاىل {لكم دينكم ويل دين}، فهناك 

اآيـــات كثرية ت�شتع�شي علـــى احل�شر تعطي 

لالإن�شـــان حـــق الختـــالف يف الـــراأي وحق 

الختالف يف الدين، وتعطي لالإن�شان حرية 

التديـــن ول تفر�ـــص راأًيا علـــى  اأي �شخ�ص، 

فاإذا كان الإ�شـــالم ل يفر�ص على ال�شخ�ص 

ديًنا فال ميكن اأن يفر�ص عليه راأًيا.

امتيازات حقوقية

بـــدوره يو�شـــح د.جعفر عبدال�شـــالم اأ�شتاذ 

القانـــون الـــدويل بجامعـــة الأزهـــر والأمن 

العـــام لرابطـــة اجلامعـــات الإ�شالميـــة اأن 

اأعظـــم مـــا امتازت بـــه �شريعـــة الإ�شالم يف 

تكرميهـــا لالإن�شـــان ومل ت�شاركهـــا فيـــه ل 

ت�شريعـــات �شماويـــة ول قوانـــن و�شعية هو 

ارتقاوؤها بالإن�شـــان اإىل حد اأن اأ�شجدت له 

املالئكة على نحو ما ورد يف القراآن يف قوله 

تعـــاىل: {َواإِْذ ُقلْنَـــا ِللَْماَلِئَكـــِة ا�ْشُجُدواْ لآَدَم 

َف�َشَجُدواْ...}.

ويورد د.جعفر تف�شيـــاًل لأهم احلقوق التي 

اأقرها الإ�شـــالم لالإن�شان، فيبداأ بحق حرية 

العقيـــدة قائـــاًل: »اإن مـــن حقـــوق الإن�شـــان 

التـــي اأقرها الإ�شالم حريـــة العقيدة، حيث 

اإن الإ�شـــالم جعل العقائـــد ل تقوم اإل على 

الإقنـــاع، فالعقيـــدة تت�شل بعالقـــة الإن�شان 

بربـــه وبالتايل فهي تفرت�ص القتناع الكامل 

بهـــا والت�شليم املطلق مـــن الإن�شان خلالقه، 

وهو اأمر ل يتم بالإكراه«.

واأ�شـــاف اأن »مـــن �شـــور اإقـــرار الإ�شـــالم 

حلريـــة العقيدة اأنه يعـــرتف بغري امل�شلمن، 

ول يعاديهـــم ويعتربهم اأع�شـــاء يف املجتمع 

الإ�شالمـــي مادامـــوا قبلوا اأحـــكام الد�شتور 

الإ�شالمـــي، ومل يقـــف الإ�شـــالم عنـــد حق 

املمار�شة والعـــرتاف يف حرية العقيدة، بل 

اأعطـــى اإىل جـــوار ذلـــك حق امل�شـــاواة دون 

متييـــز ب�شبـــب الديـــن اأو اجلن�ـــص اأو اللون، 

وجعل هناك �شروًطا عامة على امل�شلم وغري 

امل�شلم يف ممار�شة احلقوق واحلريات اأهمها 

اأن متار�ـــص من خـــالل النظـــام الجتماعي 

للدولة«.

وعن بقيـــة احلقوق التـــي اأبرزهـــا الإ�شالم 

يقول: جعـــل الإ�شالم حق الإن�شان يف حفظ 

ن�شلـــه علـــى راأ�ـــص احلقـــوق التـــي اأوجبها، 

وو�شع للحفاظ عليهـــا قواعد وا�شحة، فلم 

يعرتف اإل بالعالقة ال�شرعية التي تقوم بن 
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خليف اأالأذينة

الوكيل امل�شاعد بوزارة الأوقاف

يف مثـــل هـــذه الأيام مـــن كل عام نحتفـــل بذكرى 

حترير وطننا الغايل »الكويت« من براثن العتداء 

الغا�شـــم الذي اأراد حموه من اخلارطة الدولية يف 

وح�شيـــة مل ي�شبق لها مثيـــل يف تاريخنا املعا�شر، 

�شارًبـــا عر�ـــص احلائط بـــكل الأديـــان والأعراف 

واحلقـــوق والواجبـــات، ومن هنـــا فاحتفالنا بهذه 

الذكرى العطرة هـــو ا�شتح�شار لف�شل اهلل ونعمه 

علـــى الكويت واأهلـــه يف املقـــام الأول، وتذكرة لنا 

جميًعـــا باأهمية الوطن وما يحمله من معان و�شور 

قـــد ل ي�شعـــر بهـــا اإل مـــن ذاق مـــرارة البعد عنه 

ولوعة احلرمان منه لأي �شبب من الأ�شباب، ولعل 

ذلـــك كاٍف لأن ن�شجد هلل �شكًرا على ما تف�شل به 

علينا من عطاءات ومنح يعجز عن و�شفها الل�شان 

والبيان، وترجمة ذلك ال�شكر اإىل �شلوكيات تتوافق 

مع �شرع اهلل وتتما�شى مع تعاليمه، وذلك اإن اأردنا 

اأن تعلو راياتنا، وتنمو ثرواتنا، وتزهو على �شفاف 

الكـــون اأحالمنـــا، ولعل ما نحن فيـــه الآن من اأمن 

واأمـــان كفيل بدفـــع الهمم، واإثـــارة العزائم، ومللمة 

القـــوى، وتوحيد الـــروؤى والأهداف، وو�شع خطط 

تتنا�شب مع متطلبات الع�شر وتتوافق مع حتدياته، 

وذلـــك اإن اأردنا مواكبة العامل الذي فاقت خطواته 

نحو التقدم �شرعة الطائرات وال�شواريخ.

لعـــل ذلك لن يتاأتى اإل اإذا كانـــت وحدتنا الوطنية 

ت�شـــري يف اجتاهها ال�شحيح، ممثلة يف طاعة ويل 

الأمر، وتقبل الـــراأي والراأي الآخر، والتعامل على 

اأ�شا�ص اأن الختالف يف الراأي ل يف�شد للود ق�شية، 

وتغليـــب م�شلحـــة الوطن على الأهـــواء والرغبات 

والإعالميـــن  القياديـــن  وتعانـــق  ال�شخ�شيـــة، 

والأحزاب والنا�شطـــن يف حماية مقدرات الوطن 

ومكت�شباتـــه يف كل الظـــروف والأحـــوال، وليدرك 

اجلميـــع اأننـــا بـــدون وحـــدة وطنية ل �شـــيء، واأن 

التما�شـــك والتمازج هـــو ال�شبيل الوحيـــد لنه�شة 

الكويت ورفعة �شاأنها، وامل�شي بها قدًما اإىل طريق 

الهـــدى والنـــور والفـــالح، و�شـــدق اهلل العظيم اإذ 

ُقواْ  ِ َجِميًعا َولَ تََفرَّ
ّ

ُمواْ ِبَحبْـــِل اهلل يقـــول: {َواْعتَ�شِ

ِ َعلَيُْكْم...} 
ّ

َواْذُكُرواْ ِنْعَمَت اهلل

ولنا كلمة.. 
في »حب 
الكويت«!  رجـــل وامراأة عـــن طريق الـــزواج، ورف�ص 

اأي �شـــورة اأخـــرى لهذه العالقـــات، ولعل 

ذلـــك من اأ�شبـــاب اإباحة تعـــدد الزوجات، 

حيـــث ميكن ملن يرغـــب يف الرتباط بغري 

زوجتـــه الأوىل اأن يرتبط بزوجة اأخرى، ل 

اأن يعا�شـــر امراأة ويرتكهـــا دون حقوق كما 

يحدث كثرًيا الآن.

واأو�شـــح اأن ال�شريعـــة مل ترتك حق حفظ 

الن�شـــل منتهًكا من قبـــل البع�ص، فو�شعت 

عقوبـــات قا�شية على من يقـــوم باإجها�ص 

املراأة املتزوجة، وكذا عقوبات �شديدة على 

الزنـــا، لأنه يـــوؤدي اإىل اختـــالط الأن�شاب 

ايِن َفاْجِلُدوا ُكلَّ  اِنَيُة َوالزَّ يقول تعاىل: {الزَّ

ُخْذُكْم ِبِهَما 
ْ
َواِحٍد ِمنُْهَما ِمائَـــَة َجلَْدٍة َول تَاأ

َفـــٌة يِف ِديـــِن اهلِل اإِْن ُكنْتُـــْم تُوؤِْمنُوَن ِباهلِل 
ْ
َراأ

َوالَْيْوِم الآِخِر َولَْي�ْشَهْد َعَذابَُهَما َطاِئَفٌة ِمَن 

امْلُوؤِْمِنَن}.

وزاد: »كثـــرية هـــي الأحكام التـــي تقررها 

ال�شريعـــة الإ�شالميـــة ملمار�شة هذا احلق، 

وكثرية هـــي الأحكام التي تت�شل بواجبات 

الأبويـــن يف تربية الطفل وتعليمه وتن�شئته 

تن�شئة ح�شنة، وهي اأحكام اعتمدت عليها 

كثرًيا اتفاقية حقوق الطفل ح�شبما اعرتف 

به كثريون من منظمة اليوني�شيف، واإذا كان 

من اأهم حقـــوق الإن�شان التي تهم كثريين 

هـــي حق امللكيـــة، فقد اعتـــربت ال�شريعة 

الإ�شالمية من بن احلقوق الرئي�شية التي 

تقـــدم على امل�شالح حق امللكية، وال�شريعة 

تعـــرتف لالإن�شان باأن يتملك خمتلف اأنواع 

احلقوق، وحتدد م�شادر امللكية امل�شروعة 

وحتميها.

حق التعبري

وحول حـــق الراأي والتعبري يقول د.جعفر: 

»اإن من اأهم املبادئ التي تقوم عليها نظرية 

حقـــوق الإن�شان ب�شـــكل عام مبـــداأ حرية 

الـــراأي وحرية التعبـــري، اإذ ل قيمة لتقرير 

حقوق الإن�شان دون اأن جتد و�شيلة للتعبري 

عنها، وال�شريعة الإ�شالمية تاأتي يف مقدمة 

ال�شرائـــع التي تعطي للم�شلـــم هذا احلق 

كما ورد يف القراآن الكرمي وال�شنة املطهرة 

وما تواتر عليه عمـــل ال�شلف ال�شالح، بل 

اإنها قد جتاوزت املدى الذي تقرر يف كثري 

من الت�شريعات يف هذا اخل�شو�ص.

واأ�شـــا اأن الإ�شـــالم يقـــرر لالإن�شان حرية 

الـــراأي مبـــا تعنيـــه مـــن حقـــه يف اعتناق 

الآراء والعقائـــد التـــي ت�شلـــح حالـــه يف 

الدنيـــا والآخرة، ويقرر لـــه اأي�ًشا حقه يف 

البحـــث عـــن املعلومـــات والأفـــكار من اأي 

v نـــوع وا�شتالمها ونقلها بغ�ص النظر عن

احلدود.

واأ�شـــار اإىل اأن �شبـــل التعبـــري عـــن الراأي 

يف الإ�شـــالم ل تتوقـــف عن حـــد الإعالم 

والتبليـــغ، واإمنـــا يجـــب اأن ت�شمـــل �شماع 

اآراء الآخريـــن وحماورتهم والت�شاور معهم 

يف خمتلـــف الأمـــور حتى ل يكـــون الراأي 

وقًفـــا علـــى �شخ�ص اأو جمموعـــة، كما اأن 

الإعـــالن عن الـــراأي والدعـــوة اإىل احلق 

يجب اأن يختارا اأن�شب الو�شائل لعقول من 

ي�شتمـــع اإىل الراأي حتى يوؤتي الراأي ثماره 

–احلكمة واملوعظة احل�شنة-.

واختتم د.جعفر كالمه قائال: »اإن امل�شدر 

الأول لل�شريعة الإ�شالمية يجعل الأ�شل هو 

احلرية، ويجعلها �شروريـــة لتبليغ الدعوة 

ولإحقـــاق احلق ولتنوير النا�ـــص وتعليمهم 

واإ�شاعـــة الثقافـــة والفكر ال�شليـــم بينهم، 

ولكن هذه احلريـــة حرية م�شوؤولة، فيجب 

اأن تتجنب كل ما ي�شيء اإىل املجتمع وقيمه 

واأفراده وكل ما يخالف ال�شريعة«. 

د.حامد اأبوطالب: 
حقـوق عامـة لالإن�ضــان 
ـًا.. ال  باعتبــاره اإن�ضان
باعتبار دينه اأو جن�ضه 
اأو طائفتــــه.. وولــي 

االأمر م�ضوؤول عنها
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رحمة للعاملني

ال�صيخ نبيل العو�صي

الـــرب.. النزهـــات.. الرحـــالت.. املـــزارع.. 

ال�شاليهـــات، كل هـــذه الأماكن حمببة لكثري 

مـــن النا�ص، لكن األ تعرفون اأن تلك الأماكن 

�شهـــدت حالت اإ�شهـــار اإ�شـــالم كثريين من 

غري امل�شلمن؟! 

هـــذه ق�شـــة عامل غري م�شلـــم مل يكن يعبد 

اهلل جـــل وعـــال ول يعرف �شيًئـــا عن الدين 

الإ�شالمـــي، ومل ي�شمع قول اهلل تعاىل: {اإِنَّ 

ِ الإِ�ْشـــاَلُم...}، هذا الرجل 
ّ

يـــَن ِعنَد اهلل الدِّ

اأعجبه م�شهد لطاملا تاأمله يف ال�شتاء القار�ص، 

حيث يحب النا�ص اأن يجل�شوا يف خيمتهم يف 

الـــرب حتى طلوع ال�شم�ـــص وارتفاعها ب�شبب 

�شدة الربد، فقـــد كان هناك �شاحب اإحدى 

املخيمـــات املنت�شـــرة يف الـــرب ي�شتيقـــظ من 

نومـــه حينما يقـــرتب موعد �شـــالة الفجر، 

فـــكان يوؤذن ويوقـــظ اأهله وولديـــه لل�شالة، 

وكان اأحد ابنائه عمره ع�شر �شنوات والآخر 

يبلـــغ ثماين �شنـــوات، حيث يدفـــاأ لهما املاء 

وياأمرهما بالو�شوء، كان اخلادم غري امل�شلم 

الـــذي يعي�ـــص معهـــم يتعجب مـــن اأمر ذلك 

الرجـــل و�شنيعه ويت�شاءل: مـــا الذي يوقظ 

هـــوؤلء يف هـــذه ال�شاعة املبكـــرة، وما الذي 

يدفـــع هـــذا الرجـــل ليوقظهم مـــن فر�شهم 

الدافئـــة ليقومـــوا ويتو�شـــاأوا ثـــم ي�شلوا ثم 

يقـــراأوا القـــراآن وي�شبحوا ويذكـــروا اهلل عز 

وجل بعد ال�شالة؟ 

يقـــول الرجل: كنت اأت�شاءل مـــاذا ي�شنعون؟ 

مـــا اأعجبهم؟ كلما جـــاء اأ�شحابهم اإىل هذا 

املخيـــم قاموا ي�شلون جماعة، الكل ي�شلي.. 

ن�شـــاء واأطفال ورجالهم، ل يتخلف اأحد عن 

ال�شالة.

جل�ـــص العامـــل مع �شاحـــب املخيـــم وبادره 

بال�شـــوؤال: اأريـــد اأن اأ�شاألك �شـــوؤاًل، قال له 

�شاحب املخيم: تف�شل، قلت له: ماذا تقولون 

اأثناء ال�شالة؟ يق�شد: اأثناء الوقوف والركوع 

وال�شجـــود والقعـــود، فاأخـــذ �شاحب املخيم 

ي�شـــرح لـــه معنى تعظيـــم الـــرب يف الركوع، 

وكيـــف ي�شبح العبد ربـــه يف ال�شجود، وكيف 

ندعو اهلل عز وجـــل، وماذا نقراأ من القراآن 

الكـــرمي، اأخذ ي�شرح له ب�شكل مب�شط، فقال 

لـــه �شاحب املخيـــم: اأتريـــد اأن تعرف اأكر؟ 

فقـــال اخلـــادم: نعم، قـــال �شاحـــب املخيم 

للخـــادم: مـــا راأيـــك يف اأن تذهـــب معي اإىل 

جلنة التعريف بالإ�شالم؟ فرد عليه اخلادم: 

ل باأ�ص. 

ذهـــب اخلادم مع كفيلـــه اإىل جلنة التعريف 

بالإ�شـــالم وجل�ص مع اأحد دعاة اللجنة، وهو 

مـــن الذين تعلموا احلكمة يف الدعوة، وعلى 

علـــم باأ�شاليب الدعوة ال�شحيحة، ولديه من 

العلـــم ال�شرعي ما يكفي، ف�شـــرح له مبادئ 

الديـــن واأ�ش�شه واأركانه وعلمه معنى ال�شالة 

ومعنـــى ال�شهادتـــن، فتاأثـــر اخلـــادم واأخذ 

ينطق ال�شهادتن قائاًل: اأ�شهد األ اإله اإل اهلل 

واأ�شهـــد اأن حممًدا ر�شـــول اهلل.. اهلل اأكرب! 

لقد �شـــرح اهلل �شدر هذا اخلادم لالإ�شالم، 

لقد من اهلل على هذا الرجل بالإ�شالم، قال 

تعاىل: {َوَمـــن يَبْتَِغ َغرْيَ الإِ�ْشـــاَلِم ِديًنا َفلَن 

ا�ِشِريَن}. يُْقَبَل ِمنُْه َوُهَو يِف الآِخَرِة ِمَن اخْلَ

وال�شـــوؤال: مـــاذا لـــو ظل هذا اخلـــادم على 

ديـــن غـــري الإ�شـــالم ومـــات؟ مـــاذا �شيكون 

م�شريه؟ التزامنا بديننا يجعلنا قدوة للنا�ص 

فيدخلـــون يف دين اهلل اأفواًجا.. اإخوانكم يف 

جلنـــة التعريـــف بالإ�شـــالم عندهم خطوط 

هاتفيـــة �شاخنة على مدار ال�شاعة فيمكنكم 

ال�شتعانـــة بهم بعد اهلل عز وجـــل، لإر�شال 

الدعاة اأو الكتب التي حتتاجون اإليها بجميع 

اللغـــات لأجل هداية غري امل�شلمن ودعوتهم 

اإىل ديـــن اهلل احلنيف الذي ل ياأتيه الباطل 

مـــن بن يديـــه ول مـــن خلفـــه، فيجب على 

القادرين من اأهل اخلـــري واأ�شحاب القلوب 

البي�شاء اأن ي�شاهموا يف هذه اللجنة ملوا�شلة 

ر�شالتها يف الدعوة اإىل اهلل.  

مهتد
في البر

ـًا: �ضـاأل كفيلـه متعجب
ماذا تقولـون يف ال�ضــالة 
فقاده اإلى التعريف باالإ�ضالم.. 
وكانـت الهدايــة!

مدير مربة طريق الإميان
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ر�صائل دعوية

امل�شلمون مطالبون بتبليغ دعوة اهلل اإىل اأهل 

الأر�ص قاطبة، وبيان ح�شارية وجمال الدين 

الإ�شالمـــي باحلكمـــة واملوعظـــة احل�شنـــة، 

فنحـــن غـــري معذوريـــن اأمـــام اهلل �شبحانه 

وتعـــاىل اإن فرطنـــا يف دعوة اأولئـــك النا�ص 

وبيان الدين احلق والطريق ال�شحيح لهم.

فاأعظـــم هـــدف للدعـــوة هـــو اإدخـــال غري 

امل�شلمـــن يف الإ�شالم، واإنقاذهم من اخللود 

يف نـــار جهنم، واإقامة احلجة عليهم، وتغيري 

املوجـــودة يف  ال�شلبيـــة  الذهنيـــة  ال�شـــورة 

اأذهانهم عن الإ�شالم وامل�شلمن.

وخالل م�شريتي الدعويـــة الطويلة يف كنف 

العمـــل اخلريي والتطوعـــي علمتني الدعوة 

كثرًيا من القيم واملبـــادئ والأطر والأدبيات 

يف الدعـــوة اإىل اهلل وفـــق منهجية وا�شحة 

ترتكز على كتاب اهلل و�شنة نبيه ].

علمتني اأن احلكمـــة الدعوية مفتاح القلوب 

والعقـــول، وال�شتمـــاع اجليـــد اأول درجـــات 

احلكمـــة، فـــاإذا ا�شتطعـــت �شمـــاع ال�شـــوؤال 

بطريقـــة �شحيحـــة فاإنك ت�شتطيـــع الإجابة 

بطريقة جيدة، والداعية مير مبواقف ينبغي 

عليه الت�شرف فيها بح�شب املو�شوع والبيئة، 

فـــكل �شخ�ص يحتاج اإىل معاملة تختلف عن  

معاملة �شخ�ص اآخر.

وعلمتنـــي اأن ح�شور امل�شجد مـــن الو�شائل 

املوؤثـــرة يف دعـــوة غـــري امل�شلمـــن، لأنهـــم 

بزيارتهم له ي�شاهدون كيف ي�شلي امل�شلمون، 

ا، لأنهم بحاجة  فامل�شاعر الإميانية مهمة جدًّ

ملعاي�شتهـــا، واكت�شـــاف الإ�شـــالم عمليًّا من 

خالل توحد امل�شلمن وامل�شاواة يف ال�شالة.

وعلمتنـــي اأن الإعالم يوؤثر يف غري امل�شلمن 

ب�شكل كبـــري، خا�شـــة القنـــوات الف�شائية، 

لأنـــه يو�شل الر�شالة ب�شهولـــة وي�شر، فمثاًل 

م�شاهـــد الكعبـــة يف حـــد ذاتهـــا مـــن اأقوى 

و�شائـــل الدعـــوة، خا�شة اأثنـــاء فرتة احلج، 

َع ِللنَّا�ِص  َل بَيْـــٍت ُو�شِ وَّ
َ
فالآيـــة الكرمية {اإِنَّ اأ

َة ُمبَاَرًكا َوُهـــًدى لِّلَْعامَلَِن}، ت�شري  ــِذي ِبَبكَّ لَلَـّ

اإىل اأن م�شاهدة الكعبة اأو الذهاب اإىل مكة 

فيه هدى للم�شلم وغري امل�شلم.

وعلمتنـــي اأن ح�شن اجلوار يفتـــح لنا اأبواًبا 

كثـــرية دون عنـــاء اأو م�شقـــة، والر�شول ] 

قدوتنـــا يف ح�شـــن التعامـــل وح�شن اجلوار، 

فعندمـــا كان يوؤذيه جاره اليهودي، مل مينعه 

ذلـــك من عيادته وال�شوؤال عنه ملا مر�ص، ما 

�شاهم يف دخوله اإىل رحاب الإ�شالم مبوقف 

ب�شيط.

وعلمتنـــي اأن ال�شـــرب يف الدعـــوة اإىل اهلل 

اأ�شلوب مـــن اأ�شاليبها الرئي�شـــة، خا�شة اأنه 

هناك من غري امل�شلمن من يقومون باختبار 

امل�شلمـــن، مت�شائلن: هل هـــذا الدين فعاًل 

�شحيـــح؟ هل هـــذا الدين هو ديـــن اأخالق؟ 

وهـــذا الختبـــار يكون مـــن خـــالل رد فعل 

امل�شلمـــن جتاههم، لذا فـــاإن ق�شية ال�شرب 

من الأ�شياء املهمة يف الدعوة.

وعلمتنـــي اأن القراآن الكرمي من اأهم اأ�شباب 

دخـــول الإ�شـــالم، لأنـــه معجـــز مـــن بدايته 

وحفظـــه،  وكتابتـــه،  بالغتـــه  يف  لنهايتـــه، 

ونزولـــه، يف ترتيـــب الآيـــات ومعانيها، حتى 

يف �شماعها، فالقراآن هداية للعاملن، فكثري 

من املن�شرين اأرادوا اأن يحاربوا الإ�شالم من 

خالل القراآن فلما قراأوه دخلوا الإ�شالم.

وعلمتني اأن النطالق مع املدعو يف النقطة 

امل�شرتكـــة تخت�شر كثرًيا من اجلهد والوقت 

يف تو�شيـــل الر�شالة، فهنـــاك اأ�شياء فطرية 

وقواعـــد ثابتـــة خلـــق اهلل �شبحانـــه وتعاىل 

الإن�شـــان عليهـــا، ميكن البـــدء فيها مع غري 

امل�شلـــم، ثم يوؤكـــد الداعيـــة اأن الإ�شالم هو 

الذي يقرر هذه الأ�شياء.

اأخـــرًيا هـــذه بع�ـــص خواطـــر تعلمتهـــا مـــن 

جتربتـــي يف الدعـــوة اإىل اهلل، �شتف�شـــل اإن 

�شـــاء اهلل يف حلقات قادمـــة، بحيث نفي�ص 

ون�شتفي�ص يف كثري من هذه النقاط، مع ذكر 

بع�ـــص الأمثلة التي عاي�شتها لتقريب الفكرة 

وتو�شيل الر�شالة ب�شكل �شل�ص وب�شيط. 

هكذا 
علمتني 
الدعوة!

احلكمــة الدعــوية مفتــاح 
القلوب واال�ضتمـاع اجليــد اأول 

درجاتــها





د. وليد خالد الربيع

يتهاون بع�ـــــــس النا�ـــــــس يف اأداء الواجبات اأو 

التق�صـــــــري يف االلتـــــــزام بالقوانني اأو احرتام 

االأعـــــــراف العامة، فيك�صـــــــر القانون، ويتمرد 

على العرف العام، ويق�صر يف اأداء م�صوؤولياته 

الفرديـــــــة جتاه املجتمـــــــع واالآخرين، ويجعل 

لنف�صـــــــه مربًرا يتكئ عليه اأال وهو»كل النا�س 

يفعل ذلك، اأو اأن الدنيا كلها بهذه ال�صـــــــورة، 

واإذا اأدى غـــــــريي واجبه قمـــــــت باأداء واجبي«، 

اأو يقوم باإلقاء اللوم والعتب على امل�صوؤولني 

واأنهم مق�صرون يف اأداء اأعمالهم، ويتخذ من 

ذلك مربًرا الإهماله وتق�صريه وخمالفاته.

ون�شو�ـــص ال�شريعـــة وقواعدهـــا توؤكد مبداأ 

امل�شوؤوليـــة الفرديـــة، وهـــي كـــون ال�شخ�ص 

مكلًفـــا بـــاأداء ما كلـــف به جتاه ربـــه ونف�شه 

والآخرين بح�شب و�شعه وطاقته، واأن قيامه 

بتلك التكاليف اإمنا يكون بالإخال�ص هلل عز 

وجل، والإح�شان يف العمل، لأنه �شي�شاأل عن 

اأعماله و�شيجازى عليها اإن خرًيا فخري، واإن 

ا ف�شر، اإل اأن يعفو اهلل ويتجاوز. �شرًّ

فقيام الفرد مب�شوؤولياتـــه الدينية والدنيوية 

عبـــادة يتقرب بهـــا امل�شلـــم اإىل اهلل تعاىل، 

فهـــي لي�شـــت م�شالـــح متبادلـــة يقـــوم بهـــا 

ا علـــى اإح�شان الدولـــة اإليه اأو  ال�شخ�ـــص ردًّ

مقابلة جلميل اأ�شداه غريه اإليه، وامل�شوؤولية 

لي�شـــت ف�شاًل مينت به املرء علـــى اأ�شرته اأو 

جمتمعـــه اأو دولتـــه، فم�شوؤوليـــة الفرد جتاه 

ربه وجتاه الآخرين اأ�شا�شها اإميان ال�شخ�ص 

بـــاهلل واليوم الآخر، واأداوؤه لتلك امل�شوؤوليات 

هو اأثـــر لإميانه، وانعكا�ـــص لدينه، وهذا ما 

يفرق بـــن امل�شوؤولية يف الإ�شالم وامل�شوؤولية 

يف النظـــم الغربية، حيث يكون اأداء الإن�شان 

لواجباتـــه مناًطا برقابـــة القانون وح�شوره، 

اأمـــا عند غيبة الرقيب فاإن ال�شخ�ص يتهرب 

من م�شوؤولياته والتزاماته.

فمـــن الآيـــات الكرميـــة التـــي توؤكـــد مبـــداأ 

امل�شوؤوليـــة الفردية قوله عز وجـــل: {َوُكلُُّهْم 

اآِتيـــِه يَْوَم الِْقَياَمـــِة َفْرًدا}، قـــال ال�شيخ ابن 

�شعـــدي: »اأي: ل اأولد، ول مال، ول اأن�شار، 

لي�ـــص معـــه اإل عمله، فيجازيـــه اهلل ويوفيه 

ا ف�شر،  ح�شابـــه، اإن خـــرًيا فخري، واإن �شـــرًّ

كمـــا قال تعاىل: {َولََقْد ِجئْتُُمونَا ُفَراَدى َكَما 

ٍة}«. َل َمرَّ وَّ
َ
َخلَْقنَاُكْم اأ

لَْزْمنَاهُ َطاآِئَرهُ 
َ
وقال اهلل تعاىل: {َوُكلَّ اإِن�َشاٍن اأ

يِف ُعنُِقـــِه}، قـــال ال�شيخ ابن �شعدي: »وهذا 

اإخبـــار عن كمال عدلـــه اأن كل اإن�شان يلزمه 

طائـــره يف عنقه، اأي: ما عمل من خري و�شر 

يجعلـــه اهلل مالزًما له ل يتعـــداه اإىل غريه، 

فـــال يحا�شب بعمل غـــريه ول يحا�شب غريه 

بعمله، وقوله تعاىل: {َونُْخِرُج لَُه يَْوَم الِْقيَاَمِة 

ِكتَاًبـــا يَلَْقـــاهُ َمنْ�ُشـــوًرا}، فيـــه مـــا عمله من 

اخلـــري وال�شر حا�شًرا �شغريه وكبريه ويقال 

 ِكتَابََك َكَفـــى ِبنَْف�ِشَك الَْيْوَم َعلَيَْك 
ْ
لـــه: {اْقَراأ

َح�ِشيًبـــا} وهذا من اأعظم العدل والإن�شاف 

اأن يقـــال للعبد: حا�شـــب نف�شك ليعرف مبا 

عليه من احلق املوجب للعقاب«.

ـــا يَْهتَدي  َ ـــِن اْهتَـــَدى َفاإِمنَّ وقـــال تعاىل: {مَّ

لُّ َعلَيَْها َولَ تَِزُر  َا يَ�شِ منَّ ِلنَْف�ِشِه َوَمن �َشـــلَّ َفاإِ

ْخـــَرى}، قال ال�شيخ ابن �شعدي: 
ُ
َواِزَرةٌ ِوْزَر اأ

»اأي: هداية كل اأحد و�شالله لنف�شه ل يحمل 

اأحد ذنب اأحد، ول يدفع عنه مثقال ذرة من 

ال�شر، واهلل تعـــاىل اأعدل العادلن ل يعذب 

اأحـــًدا حتى تقوم عليه احلجـــة بالر�شالة ثم 

يعانـــد احلجة، واأما مـــن انقاد للحجة اأو مل 

تبلغـــه حجـــة اهلل تعـــاىل فـــاإن اهلل تعاىل ل 

يعذبه.

واأمـــا ما جـــاء يف ال�شنة املطهـــرة مما يوؤكد 

مبـــداأ امل�شوؤوليـــة الفردية فمـــا ورد عن ابن 

عمـــر –ر�شي اهلل عنه- قال: �شمعت ر�شول 

اهلل ] يقـــول: »كلكـــم راٍع وكلكـــم م�شوؤول 

عن رعيتـــه: الإمام راٍع وم�شوؤول عن رعيته، 

والرجـــل راٍع يف اأهله وم�شـــوؤول عن رعيته، 

واملـــراأة راعيـــة يف بيـــت زوجهـــا وم�شوؤولـــة 

المسؤولية 
الفردية

اأ�شتاذ الفقه املقارن - كلية ال�شريعة
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مفاهيم دعوية

لي�ضت م�ضالح متبادلة وال ف�ضاًل 
مين به الفــرد على املجتمـع.. 

بـل عبــادة هلل



عـــن رعيتها ، واخلـــادم راٍع يف مـــال �شيده 

وم�شـــوؤول عـــن رعيته، وكلكـــم راٍع وم�شوؤول 

عن رعيته«.

قـــال النـــووي: »قـــال العلمـــاء: الراعي هو 

احلافظ املوؤمتن امللتزم �شالح ما قام عليه، 

ومـــا هو حتت نظـــره، ففيـــه اأن كل من كان 

حتـــت نظـــره �شـــيء، فهـــو مطالـــب بالعدل 

فيـــه، والقيـــام مب�شاحلـــه يف دينـــه ودنيـــاه 

ومتعلقاته«

قـــال ابـــن حجـــر: »دخـــل يف هـــذا العمـــوم 

املنفـــرد الـــذي ل زوج له ول خـــادم ول ولد 

فاإنه ي�شدق عليه اأنه راع على جوارحه حتى 

يعمـــل باملاأمـــورات ويجتنب املنهيـــات فعاًل 

ونطًقا واعتقـــاًدا، فجوارحه وقواه وحوا�شه 

رعيته«. 

فالأمـــر خطـــري، اإذ اإن كل اإن�شـــان �شي�شاأل 

مبفرده عن اأعماله ويجازى عليه، ولن ينفعه 

اأو يدفـــع عنه اأفعال الآخريـــن اأو اأعذارهم، 

وعليه اأن يعد لـــكل ت�شرف جواًبا يجيب به 

ربـــه، كمـــا جاء يف حديث اأن�ـــص مثل حديث 

ابـــن عمر وزاد يف اآخـــره :»فاأعدوا للم�شاألة 

جواًبا«، قالـــوا: وما جوابها؟ قـــال: »اأعمال 

الـــرب«، قـــال ابن حجر: »اأخرجـــه ابن عدي 

والطرباين يف الأو�شط و�شنده ح�شن«.

فقيـــام كل فـــرد مبـــا كلـــف به وحـــده دون 

انتظـــار لالآخريـــن �شيـــوؤدي يف النهاية اإىل 

�شيـــوع النظـــام وا�شتقامة الأمـــور، وتقل�ص 

الفو�شى وانح�شار الف�شاد، اأما اأن ينتظر كل 

فـــرد من غريه اأن يقـــوم بواجباته وواجبات 

غـــريه، فهنا تتعطل م�شالح املجتمع، وي�شيع 

الف�شـــاد، وينمـــو التـــواكل والأنانيـــة، وتربز 

�شفة الالمبالة وقلة الهتمام، وهذا يتنافى 

مـــع ما قرره الدين مـــن الأخوة الإميانية يف 

قولـــه عز وجل: {اإمنا املوؤمنون اإخوة}، وما 

اأكـــده من تالحم املجتمـــع واأخذه على اأيدي 

املق�شريـــن واملهملـــن حتى ل ينهار املجتمع ب�شبب �شوء ت�شرفهم وقلة فهمهم كما قال ]: 

» مثـــل القائم على حـــدود اهلل والواقع فيها كمثل قوم ا�شتهموا على �شفينة فاأ�شاب بع�شهم 

اأعالها وبع�شهم اأ�شفلها، فكان الذين يف اأ�شفلها اإذا ا�شتقوا من املاء مروا على من فوقهم، 

فقالـــوا: لـــو اأنا خرقنا يف ن�شيبنا خرًقا ومل نوؤذ من فوقنـــا، فاإن يرتكوهم وما اأرادوا هلكوا 

جميًعـــا واإن اأخذوا على اأيديهم جنوا وجنوا جميًعـــا«، فاحلديث يوؤكد اأهمية تعاون اجلميع 

حلفـــظ بقـــاء املجتمع و�شالمته، واإهمال البع�ـــص اأو تق�شريه اأو حتى �شلبيته قد يكون �شبًبا 

لهـــالك املجتمـــع وفوات م�شاحله ، فاأهم الأمور اأن يقوم الفرد مبا كلف به جتاه ربه ونف�شه 

والآخرين، اإخال�ًشا هلل تعاىل واإح�شاًنا للغري، واإتقاًنا للعمل. 

29 )109( ــ مار�ص 2012 ــ ربيع الآخر 1433

 ∫WO�U*«  ô«u×K�
2063 W�d³�« pMÐ w� »U�(« r�—
Swi�∫ ALCBLBBEXXX

Èb²MLK�dO)« œUBŠ w� WL¼U�*« q{U�_« W³Š_« UN¹√ rJ½UJ�SÐ
…dšü« WMłË UO½b�« …œUFÝË o(« s¹b�« v�≈ ÊU�½≈ W¹«b¼ w� »«u¦�«Ë dł_« rJ� ÊuJO� 

åUNO� U�Ë UO½b�« s� p� dOš «bŠ«Ë öł— pÐ t ÒK�« ÓÍbN¹ Ê Ó_ò

 ¿ÉæÑd ‘ É¡Yƒf øe Ió«MƒdG á°ù°SDƒŸG ●

,kÉ°üî°T 40 øY ójõj Ée É¡≤jôW øY ΩÓ°SE’G ≥æàYG ●

Iõ«ªàŸG äÉ°UÉ°üàN’G ÜÉë°UCG øe ÖfÉLCG å∏ãdG ‹GƒM

á¨d 40 øe ÌcCÉH kÉfÉ› ÖàµdG ´RƒJ á°ü°üîàe áÑàµe É¡jód ●

á¨d øe ÌcCG ¿ƒæ≤àj ÚYƒ£àŸGh ÚZôØàŸG øe ≥jôa É¡«a πª©j ●

ÊUM³� ≠   ËdOÐ
∞∞π∂±≥∑∞≤≤≤± ∫q¹UÐu� ≠ ∞∞π∂±±∑µ±ππ≥ ∫f�UHKð

info@islam-forum.net ● www.islam-forum.net



)109( ــ مار�ص 2012 ــ ربيع الآخر 301433

ن�صاأتــــــــه

�شاحـــب هذه ال�شرية هو حممد بن �شليمان 

بن عبداهلل اآل جراح، واآل جراح هم اآل ف�شل 

مـــن بطون بنـــي »لم« من طيـــئ، وطيئ من 

قحطـــان بني النبي هود عليـــه ال�شالم. كما 

جاء يف »املنتخب يف ذكر قبائل العرب«.

�صريتــــــه

ولـــد ف�شيلـــة ال�شيـــخ حممد بن جـــراح يف 

الكويـــت عام 1322 هـ املوافق 1904م، بعد 

هجرة جـــده اإىل الكويت بنحو اأربعن عاًما، 

بداأ تعلـــم القراآن الكرمي وهـــو �شغري ال�شن 

مبدر�شـــة »املـــال اأحمد احلرمـــي« الفار�شي 

الأ�شـــل واأكملـــه يف مدر�شـــة »املـــال حممد 

املهينـــي« وتعلـــم الكتابة واحل�شـــاب وق�شمة 

املواريـــث مبدر�شة »ال�شيـــد ها�شم احلنيان، 

وقد حفظ يف اأول �شبابه الرحبية يف املواريث، 

ومنظومة الآداب والدرة امل�شية لل�شفاريني، 

وتعلـــم مبادئ الفقه علـــى يد عالمة الكويت 

يف وقتـــه ال�شيخ عبداهلل بن خلف الدحيان، 

وبعد وفاتـــه رحمه اهلل لزم ال�شيخ عبداهلل 

الفار�شـــي، ومن �شيوخه ال�شيخ اأحمد عطية 

الأثري وال�شيـــخ عبدالعزيـــز قا�شم حمادة، 

وقـــراأ علـــى ال�شيخ عبدالرحمـــن بن حممد 

الفار�ـــص منت الآجروميـــة، وكان ي�شاركه يف 

هذه القراءة ال�شيخ عبداهلل النوري.

ومن اأهم اأوجـــه اإح�شانه بذله العلم لطالبه 

يف الفقه والفرائ�ص واللغة العربية، كما كان 

يـــوؤدي واجب الإفتـــاء ويعقد حلقـــات تالوة 

القـــراآن وياأمـــر باملعروف وينهـــى عن املنكر 

يف يومـــه وليلته حتـــى كان واحًدا من الذين 

اأ�ش�شوا النه�شة الدينية يف الكويت.

وقد �شارك مباله يف عمارة امل�شاجد والتربع 

للهيئات اخلريية، فقد تربع قبل وفاته بقطعة 

اأر�ـــص كبـــرية يف �شاحيـــة عبـــداهلل ال�شامل 

ليبنى عليهـــا م�شجد على نفقتـــه اخلا�شة، 

واأو�شـــى ال�شيـــد عبدالرحمـــن عبدالوهاب 

الفار�ـــص بذلك، كما اأنه تربع مببلغ كبري من 

املال اإىل بيت الزكاة بالكويت.

وفاتــــــــه

انتقـــل ال�شيخ حممـــد اآل جـــراح اإىل رحمة 

اهلل تعـــاىل يوم اخلمي�ص 13 جمادى الأوىل 

1417هـ، املوافـــق 26 �شبتمرب 1996م عن 

عمر يناهز الثنن والت�شعن عاًما.. وودعته 

الكويت يف موكب مهيب. 

قالــــوا عنه

• الدكتور عبدالرحمن حمود ال�شميط اأمن 
عام جلنة م�شلمي اإفريقيا: »لقد كانت حياة 

ال�شيـــخ وقًفا خلدمة البـــالد والعباد، ون�شر 

العلم ال�شرعي بن اأيدي طلبة العلم والنا�ص 

على اختالف م�شاربهم«.

• الدكتـــور علـــي الزميـــع وزيـــر الأوقـــاف 
وال�شـــوؤون الإ�شالميـــة الأ�شبـــق: »لقـــد نذر 

ال�شيخ حممـــد اآل جراح نف�شه وحياته للعلم 

والتدري�ص والتوجيـــه والدعوة اإىل اهلل، ومل 

ينقطع عن العطاء رغم تقدمه يف ال�شن، اإىل 

اأن اختاره اهلل«.

• الكاتـــب في�شـــل الزامـــل يف مقـــال ن�شـــر 
بجريـــدة الأنباء: »لقـــد كان ال�شيخ يف حالة 

ان�شجـــام تـــام مع حالـــة العـــامل املتعلم ومع 

طبيعة ال�شيـــخ الزاهد املرتفع عن �شفا�شف 

القول«.

 • رثاه عبداللطيف الدين قائاًل:

اأبا اجلراح قد اأحدثت كلًما

  ب�صرح العلم وان�صدع اجلدار

الشيخ محمد بن سليمان آل جراح.. 
من أعالم مؤسسي النهضة 

الدينية في الكويت

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

مبا يقدمه �صاحبه من اأعمال خريية، وكثريون من 

اأبناء هذا البلد الطيب الكويت اأفنوا حياتهم يف العمل 

اخلريي، فعمَّ هذا اخلري اأنحاء املعمورة، ومل يخُل بلد 

منه، ومل يكن ُقطر اإال وكان للعمل اخلريي الكويتي 

اأثٌر فيه، ف�صاًل عما بذره الكويتيون داخل بلدهم.. 

هوؤالء الرجال هم حم�صنو الكويت، ولذا فاإننا يف كل عدد 

�صوف نقدم �صخ�صية من تلك ال�صخ�صيات التي بذرت اخلري يف كل مكان 

لنتن�صم عبري �صريهم العطرة.. فت�صبهوا بهم اإن مل تكونوا مثلهم.. اإن الت�صبه بالرجال 

فالح.

رجال من الكويت
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و�صطية االإ�صالم

»ابتعثـنـــا اهلل لنخرج من �شاء من عبادة العباد 

اإىل عبـــادة اهلل وحده، ومـــن �شيق الدنيا اإىل 

�شعـــة الدنيا والآخرة، ومن جـــور الأديان اإىل 

عـــدل الإ�شـــالم«.. كلمـــات دالـــة وذات مغزى 

اأطلقهـــا ربعي بن عامر ر�شول جي�ص امل�شلمن 

يف وجه ر�شتم، قائد الفر�ص، حينما �شاأله: ما 

الذي جاء بكم؟. 

ويف هـــذه الكلمـــات القالئـــل ترتّكــــز قاعـــدة 

العقيـــدة الإ�شالمية، وتتجلّـــى طبيعة احلركة 

الإ�شالمّيـة التي انبثـقت منها، وانطلقت بها.. 

اإنهـــا اإخراج من �شاء اهلل من عبادة العباد اإىل 

عبادة اهلل وحده، ورّد اأمرهم اإىل اهلل وحده.. 

يف املحيـــا واملمـــات.. يف الدنيـــا والآخـــرة.. 

واإفـــراد اهلل �شبحانـــه بالألوهّيـــة وال�شلطـــان 

واحلاكمّية والت�شريع.

اأ�شحاب هذه العقيدة لبد اأن يكون لهم اليوم 

وغـــًدا واإىل اأن تقوم ال�شاعة دور جديد.. دور 

عاملـــّي اإن�شـــايّن كبري.. دور قيـــادّي اأ�شيل يف 

التّيــــارات العاملّيــــة الإن�شانّيـــة.. دور مينحهم 

�شبًبا وجيًها للوجود العاملّي الإن�شايّن، كالدور 

الذي منح العرب الأمّيـن يف اجلزيرة العربّيـة 

�شبًبـــا وجيًهـــا للوجـــود الإن�شـــاين، وللقيـــادة 

العاملّيـة الإن�شانّية.

وح�شبنـــا اأن نذكـــر اأنـــه حـــن هاجـــر بع�ـــص 

امل�شلمن اإىل احلب�شة فراًرا بدينهم من اإيذاء 

قري�ـــص اأوائل الدعـــوة الإ�شالمّيــــة.. خ�شيت 

قري�ـــص اأن يكـــون يف ذلـــك املهجـــر متنّفـ�ـــص 

للم�شلمـــن، فبعثـــت ب�شفريين مـــن لدنها اإىل 

جنا�شي احلب�شة لريّد اأولئك املهاجرين، وهما 

عمـــرو بن العا�ـــص، وعبداهلل بن اأبـــي ربيعة، 

فكان الذي كـلّمه جعفر بن اأبي طالب ر�شوان 

اهلل عليه، فـقال له: اأيها امللك، كّنـا قوًما اأهل 

جاهلّيــــة، نعبد الأ�شنام، ونـــاأكل امليتة، وناأتي 

الفواح�ـــص، ونقطع الأرحـــام، ون�شيء اجلوار، 

ويـــاأكل القـــوّي مّنــــا ال�شعيف، فكنـــا كذلك، 

حتى بعث اهلل اإلينـــا ر�شوًل مّنـا، نعرف ن�شبه 

و�شدقـــه، واأمانتـــه وعفافـــه، فدعانا اإىل اهلل 

لنوّحــــده ونعبده، ونخلع ما كّنــــا نعبد واآباوؤنا 

من دونه من احلجارة والأوثان، واأَمـرنا ب�شدق 

احلديث، واأداء الأمانة، و�شلة الرحم، وح�شن 

اجلـــوار، والكّف عن املحـــارم والدماء، ونهانا 

عـــن الفواح�ص، وقول الزور، واأكل مال اليتيم، 

وقذف املح�شنات، واأَمرنا اأن نعبد اهلل وحده 

ل ن�شرك به �شيًئا...”

ولقد كان ال�شفريان حا�شرين، وفيهما عمرو، 

ل تنق�شـــه ذلقـــة الل�شان، ول �شعـــة احليلة، 

فلم يكذبا جعفـــًرا يف ت�شويره حلال اجلزيرة 

قبـــل الإ�شـــالم، وحلقيقـــة الديـــن الإ�شالمي 

احلنيـــف.. اإنها �شـــورة �شحيحـــة �شادقة ملا 

كان، وملا �شار!

واحلياة الإن�شانّيـة كما هي �شائرة اليوم، وكما 

هـــي �شائرة وفق جميع التقديرات الظاهرة.. 

ل ميكـــن اأن ت�شتمـــر يف طريقها هـــذا، ولبّد 

لها من تغيــــري اأ�شا�شي يف القاعدة التي تقوم 

عليهـــا.. تغيـــري يع�شمها من تدمـــري الإن�شان 

ذاته، بتدمري خ�شائ�شه الأ�شا�شّيـة.. فاحلياة 

الإن�شانّيــــةـ بداهةـ ل ت�شتطيع اأن تبقى اإذا ما 

دمرت خ�شائ�ص الإن�شان.

وخـــط احلياة احلايل مي�شي يوًما بعد يوم يف 

تدمـــري خ�شائ�ص الإن�شـــان، وحتويله اإىل اآلة 

مـــن ناحيـــة، واإىل حيوان من ناحيـــة اأخرى.. 

واإذا كان هذا اخلط مل ي�شل اإىل نهايته بعد.. 

واإذا كانت اآثار هذه النهاية مل تت�شح ات�شاًحا 

كاماًل.  

ومن ثم نعتـقد اعتـقاًدا جازًما اأن قيام املجتمع 

الإ�شالمي �شرورة اإن�شانّيـــة وحتمية فطرّيـة، 

واأنـــه اإذا مل يقم اليوم ف�شيقـــوم غًدا، واإذا مل 

يقم هنا ف�شيقوم هناك.. ليع�شم الب�شرّيـة من 

تدمـــري الإن�شان عن طريـــق تدمري خ�شائ�شه 

الإن�شانّيــــة، ومـــن تدمـــري احليـــاة الإن�شانّيـة 

التي ل تقوم بغري اإن�شان حمتفظ بخ�شائ�شه 

الإن�شانّية، يف حالة مناء وارتقاء. 

د. �صعد املر�صفي

المجتمع 
اإلسالمي

ضرورة 
إنسانية

اأ�شتــاذ احلديث وعلومه

اأ�ضحاب العقيدة دورهم 
متجدد حتى تقوم ال�ضاعة.. 
فهـــو دور قيادي اأ�ضيل



يف املقال ال�صابق تكلمت عن طبيعة تخلفنا 

عن ح�صـــــــارات االأمم احلالية، واأهم اأ�صـــــــباب 

هـــــــذا التخلف، ومـــــــع اأين ال اأحب الت�صـــــــاوؤم 

ولي�ـــــــس طبًعا يفَّ وال منـــــــي، اإال اأن التقدم ال 

يكون اإال بدرا�صـــــــة الواقع ومعرفة االإمكانات 

وموا�صـــــــع اخللـــــــل، لنقوم بعد ذلك بو�صـــــــع 

روؤيـــــــة وهـــــــدف، واأول العـــــــالج معرفـــــــة الداء 

واأ�صـــــــبابه، و�صـــــــنكمل يف هـــــــذا املقـــــــال بقيـــــــة 

االأ�صـــــــباب التي ال تزال توؤثر يف تخلفنا عن 

ركب احل�صـــــــارات وتعيقنا عن اللحاق بها اأو 

التقدم يف �صباقها.

وقد ذكرنا اأ�صـــــــباًبا خم�صـــــــة هي »اال�صتبداد 

ال�صيا�صـــــــي– غيـــــــاب التخطيـــــــط – �صـــــــعف 

 – الف�صـــــــاد  انت�صـــــــار   – التعليـــــــم  �صيا�صــــــــة 

اال�صتعمـــار«، و�صنكمل بقية هذه االأ�صباب:

• ال�صراع العربي- االإ�صرائيلي

ال�شتنـــزاف ال�شخم لطاقاتنا كلها (الفكرية 

واملاديـــة والنف�شيـــة) يف ال�شـــراع العربـــي- 

الإ�شرائيلـــي، فكم بنينـــا و�شّيدنـــا واأن�شاأنا، 

وُهـــدم كل ذلك باآلة احلرب ال�شهيونية، وما 

اأكر الطاقـــات امل�شتنزفـــة يف مواجهة هذا 

الحتـــالل البغي�ص! خا�شـــة الدول املجاورة 

لدولة الكيان ال�شهيوين.

لكـــن املوؤمل يف الأمر اأن عدونا يتطور كدولة 

وكمركـــز عاملي من غري اأن ي�شعف ع�شكريًّا 

ونحـــن نتاأخـــر ح�شاريًّا وكمركـــز عاملي مع 

�شعفنا الع�شكري!

فلـــو اأن طاقتنا ت�شتنزف ونحـــن نرى تقدًما 

لقلنـــا اإن هـــذا يقابـــل هـــذا، لكـــن اأن ندفع 

ا ثـــم ل نرى من  فاتـــورة ال�شـــراع غالية جدًّ

ي�شارع، فهذا ما يحزن القلب!

 بالطبع ل اأدعـــو اإىل اأن نتخلى عن اأر�شنا، 

لأننـــا مل ن�شتطع اأن نفعـــل �شيًئا، بالتاأكيد ل 

اأق�شد هذا من قريب ول بعيد، لكنني اأدعو 

اأن نفعل اآلية ال�شراع، واأن نعمل حقيقة على 

ا�شرتجاع احلق ل البكاء على الأطالل، واأن 

ن�شعى للتقدم ح�شاريًّا وتكنولوجيًّا وع�شكريًّا 

لنتكلم من منطق قوة ل من موقف �شعف.

• االهتمام الزائد باالأمن

املبالغـــة يف الهتمـــام بالأمن علـــى ح�شاب 

التنميـــة، فكثـــري ممن يحكم الأمـــة، اأ�شاءوا 

وجـــاروا و�شيقوا علـــى النا�ـــص واأرهقوهم، 

فلما خافوا على اأنف�شهم، اأحاطوا حتركاتهم 

بالأمن واحلرا�ـــص، وا�شتنزفوا اأمواًل طائلة 

لالإنفـــاق على تلك الأجهـــزة، با�شم احلفاظ 

علـــى الأمـــن وا�شتقـــرار البـــالد، واأذكـــر اأن 

اإحـــدى الـــدول العربيـــة لديها �شبعـــة ع�شر 

جهـــاًزا اأمنيًّا، يراقب بع�شها بع�ًشا، كل ذلك 

علـــى ح�شـــاب التنميـــة والنه�شـــة والرتقاء 

والتطور.

وهلل دّر عمـــر –ر�شي اهلل عنـــه- الذي كان 

يحكـــم اأمة باأ�شرها وح�شـــارة باأكملها، وهو 

ي�شـــري يف الطرقات وبن البيـــوت لياًل، بال 

حرا�شة ول رجال اأمن، ويغفو يف ظل حائط، 

فـــرياه ر�شـــول الروم فيقـــول: عدلت فاأمنت 

فنمت حيث �شئت.

• االهتمام باال�صترياد

الهتمام بال�شترياد على ح�شاب ال�شناعة، 

فغالبية �شعوبنـــا ر�شيت باأن تكون م�شتهلكة 

ملنتجات الغرب، واكتفت بذلك، على ح�شاب 

الإنتـــاج والت�شنيـــع، وهـــو اأمـــر اأ�شا�شي يف 

النه�شة واللحاق بركب الأمم املتقدمة.

ولقـــد �شمعت كلمة �شـــدرت من اأحد علماء 

ال�شريعـــة يقول فيها: احلمد هلل الذي �شّخر 

لنا ال�شن لت�شنع لنا ما نحتاج!

ملاذا ي�شدرون لنا؟ وملاذا ل ن�شّدر لهم؟

ملاذا ينتجون ونحن ن�شتهلك؟

ملاذا ي�شنعون ونحن ن�شتورد؟

نحن نبيع برميل النفط بـ80  دولًرا اأو 100، 

ويبـــاع لنا بــــ 800 دولر، اإذا كان مكرًرا، وبـ 

8000 دولر اإذا كان م�شّنًعا! فاأي الفريقن 

اأحق باحل�شارة اإن كنا من�شفن؟! 

أسباب 
التخلف في 

أمتنا 

د. طارق �صويــــدان
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رياح التغيري

االإنتاج والت�ضنيع اأمـــر اأ�ضا�ضي 
يف النه�ضة واللحاق بركب االأمم 

املتقدمــة
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من االإ�صالم

د. حممد احلمود النجدي

فنهى اهلل تعـــاىل املوؤمنن اأن يت�شبهوا باأهل 

الكتـــاب من اليهود والن�شارى الذين ملا طال 

بهم الزمان بالإميان والعمل ال�شالح، ق�شت 

قلوبهـــم وملـــت الطاعـــة، و�شئمـــت القربة، 

فتغريوا وتغريت اأحوالهم، فف�شقوا و�شلوا. 

وقـــد اعتنى ال�شـــرع احلكيم بهـــذا املر�ص، 

و�شعـــى اإىل تطهري املوؤمنن منه ومن �شوره، 

وحـــث العباد علـــى اإ�شالح قلوبهـــم، وتفقد 

اأحوالهـــم، فقال الر�شـــول ]: »األ واإن فى 

اجل�شـــد م�شغة، اإذا �شلحـــت �شلح اجل�شد 

كله، واإذا ف�شدت ف�شد اجل�شد كله، األ وهى 

القلـــب«، وقـــال ]: »اإن اهلل ل ينظـــر اإىل 

اأج�شامكم، ول اإىل �شوركم، ولكن ينظر اإىل 

قلوبكم واأعمالكم«.  

قـــال اأهل العلـــم: اإن القلب اإذا �شلح ا�شتقام 

حـــال العبـــد، و�شحـــت عبادتـــه، واأثمـــرت 

لـــه الرحمة والإح�شـــان اإىل اخللـــق، و�شار 

يعي�ـــص فـــى �شعـــادة وفرحة تغمـــره ل تقدر 

بثمن، وذاق طعم الأن�ص باهلل وحمبته، ولذة 

مناجاتـــه، مما ي�شرفه عن النظر اإىل بهجة 

الدنيـــا وزخرفهـــا والغرتار بهـــا، والركون 

اإليهـــا، وهذه حالة عظيمة يعجز الكالم عن 

و�شفها، ويتفـــاوت اخللق يف مراتبها، وكلما 

كان العبـــد اأتقى هلل كان اأكـــر �شعادة، ومن 

دخل جنة الدنيا دخل جنة الآخرة.

واإذا ق�شـــا القلـــب واأظلـــم ف�شد حـــال العبد 

وخلـــت عبادتـــه مـــن اخل�شوع، وغلـــب عليه 

البخـــل والكـــرب و�شـــوء الظن، و�شـــار بعيًدا 

عـــن اهلل، واأح�ص بال�شيق وال�شّدة وال�شنك، 

وافتقـــرت نف�شـــه ولو ملك الدنيـــا باأ�شرها، 

وحرم لذة العبادة، ومناجاة اهلل، و�شار عبًدا 

للدنيا، مفتوًنا بها، وطال عليه الأمد!   

وق�شـــوة القلوب من عالمـــات ال�شاعة، فعن 

�شـــداد بـــن اأو�ـــص ر�شي اهلل عنه قـــال: قال 

ر�شـــول اهلل ]: »اإن اأول ما يرفع من النا�ص 

اخل�شوع«.

وممـــا يدل على انت�شار هذا املر�ص اخلطري 

يف الأمة اليوم، املظاهر الآتية، عدم ال�شعور 

باخل�شوع فى ال�شالة والعبادة، وعدم التاأثر 

ب�شمـــاع القراآن وتالوة اآياتـــه، والتباكي عند 

ذلك، وعدم التورع عن ال�شبهات اأو املحرمات 

فى املعامـــالت وغريها، والظلـــم والعتداء 

علـــى حقوق الآخرين، وعـــدم املبالة بذلك، 

انت�شـــار العقوق للوالديـــن، وقطيعة الأرحام 

بـــن الأ�شـــر، والغلظة واجلفـــاء يف التعامل 

مع النا�ص، و�شـــوء الظن بن الإخوان، وكلها 

عالمـــات تدل علـــى ق�شوة القلـــب، وذهاب 

اللن والرحمة واخل�شوع منه. 

وهناك اأمور تق�صي القلب من اأهمها:

1 - الإعرا�ـــص عـــن ذكر اهلل تعـــاىل.. قال 

نَّ لَُه َمِعي�َشًة  تعاىل {َوَمْن اأَْعَر�َص َعن ِذْكِري َفاإِ

ْعَمى}.  �َشنًكا َونَْح�ُشُرهُ يَْوَم الِْقَياَمِة اأَ

2 -  التفريـــط فـــى الفرائ�ـــص ونق�ص عهد 

ِهـــم  نَْق�شِ تعاىل:{َفِبَمـــا  اهلل  قـــال  اهلل.. 

يثَاَقُهْم لَعنَّاُهْم َوَجَعلْنَا ُقلُوبَُهْم َقا�ِشَيًة}.  مِّ

قـــال  واملحرمـــات..  املعا�شـــي  فعـــل   -  3

ا َكانُوا  تعالـــــى {َكالَّ بَـــْل َراَن َعلَى ُقلُوِبِهم مَّ

يَْك�ِشبُوَن}.

واملجاهرة باملعا�شي اأ�شد، كما قال الر�شول- 

]: »كل اأمتي معافى اإل املجاهرين«.
4 - اجلهل بالدين، وترك التفقه فيه.. 

5 - اتبـــاع الهـــوى وال�شهـــوات، وعدم قبول 

ا َزاُغوا  احلق والعمل به.. قال تعـــاىل {َفلَمَّ

اأََزاَغ اهلل ُقلُوبَُهْم}.

6 - النظـــر يف كتـــب اأهـــل البـــدع والتاأثـــر 

مبذهبهم.

7 - التو�شـــع يف املباحـــات وف�شـــول النظر 

والطعام والنكاح.

8 - كـــرة ال�شحـــك والن�شغـــال باللهـــو.. 

ففي احلديـــث ال�شحيـــح »... واإياك وكرة 

ال�شحك، فاإنه مييت القلب«.

9 - كـــرة خمالطة النا�ـــص.. فالقلب يق�شو 

بكـــرة اخللطـــة يف غـــري طاعـــة، ويقل فيه 

الإميان بالإكثار من ذلك. 

10 - اأكل احلـــرام.. ذكر الر�شول ] الذي 

يطيـــل ال�شفـــر اأ�شعـــث اأغرب ميـــد يديه اإىل 

ال�شمـــاء.. يـــا رب يـــا رب، ومطعمـــه حرام 

وملب�شه حرام وغذي باحلرام فاأّنى ي�شتجاب 

له«. 

قسوة 
القلوب.. 

من عالمات 
الساعة!

»ق�صـــــــوة القلـــــــوب« مر�ـــــــس خطري ومنت�صـــــــر، 

ونعنـــــــي بق�صـــــــوة القلـــــــب ذهاب اللـــــــني منه، 

وقلـــــــة الرحمة فيـــــــه، والبعد عن اخل�صـــــــوع، 

واأن �صـــــــاحبه ال ينتفع مبوعظـــــــة، وال يقبل 

ن�صـــــــيحة، وال مييـــــــز بـــــــني احلـــــــق والباطل! 

والقلب القا�صي اأبعد ما يكون من اهلل تعاىل 

وعن دينه و�صرعه وتعاليمه.

وقـــد ذم اهلل تعـــاىل يف كتابـــه هـــذا الـــداء 

الع�شـــال الـــذي ظهـــر فـــى الأمم ال�شابقـــة 

كاليهـــود وغريهم، فقـــال �شبحانه خماطًبا 

ـــن بَْعِد  لهـــم وموبًخـــا {ثُمَّ َق�َشـــْت ُقلُوبُُكم مِّ

َجـــاَرِة اأَْو اأَ�َشـــدُّ َق�ْشَوًة...}،  َذِلـــَك َفِهَي َكاحْلِ

اأي: �شـــارت قلوبهـــم كاحلجـــارة يف الق�شوة 

وال�شالبة.

وقال تعاىل {اأَمَلْ يَاأِْن ِللَِّذيَن اآَمنُوا اأَن تَْخ�َشَع 

قِّ َوَل  ُقلُوبُُهـــْم ِلِذْكـــِر اهلِل َوَمـــا نََزَل ِمـــَن احْلَ

يَُكونُوا َكالَِّذيَن اأُوتُـــوا الِْكتَاَب ِمن َقبُْل َفَطاَل 

نُْهْم  َعلَيِْهـــُم اْلأََمُد َفَق�َشـــْت ُقلُوبُُهْم َوَكِثـــرٌي مِّ

َفا�ِشُقوَن}.



اإعالن ماكدونالز



أبا الخيل: أعمالنا الوطنية 
تترجم حرصنا على مصلحة 

الكويت
يف لفتـــة وطنيـــة كرمية اأهدت اإدارة الإعالم الدينـــي يف وزارة الأوقاف 

وال�شوؤون الإ�شالمية اإنتاجها الوطني املرئي املتميز (كليبات اأغلى وطن 

-يـــا كويت- ن�شيد ال�شـــالم الوطني- فال�شات الكويـــت حبها يجمعنا) 

للمجتمع الكويتي، وذلك انطالًقا من حر�شها على القيام بدورها حيال 

جمتمعها وتعزيًزا للوحدة الوطنية والتعاي�ص ال�شلمي من جهة اأخرى.

جـــاء ذلك علـــى ل�شان مدير اإدارة الإعالم الدينـــي وامل�شرف العام على 

امل�شـــروع القيمي لتعزيز العبادات »نفائ�ص« �شالح اأبا اخليل، حيث اأكد 

يف بيـــان �شحفي اأن ذلك يتوافـــق متاًما مع ا�شرتاتيجية وزارة الأوقاف 

الراميـــة اإىل بـــث الوعـــي الديني والثقـــايف، والعمل علـــى دعم الوحدة 

الوطنية والتعاي�ص ال�شلمي بن اأفراد املجتمع، ول�شيما يف ظل املتغريات 

العربية والعاملية التي ت�شهدها ال�شاحة يف الوقت الراهن.

واختتـــم اأبا اخليـــل بالإ�شارة اإىل اأن الإ�شدارات قـــد مت توزيعها جماًنا 

على املجتمع الكويتي، لفتا اإىل اأن الإ�شدارات موجودة كاملة عرب موقع 

الإعـــالم الديني الإلكرتوين »نفائ�ص« وعرب مواقع التوا�شل الجتماعي 

»الفي�ص بوك« و»التويرت« و»اليوتيوب«.

إشادة بكليب 
اإلعالم الديني »أغلى 

وطن«
 اأ�شادت جمموعة من قيادات وموؤ�ش�شات الدولة بالإنتاج 

الأخري لإدارة الإعـــالم الديني كليب »اأغلى وطن«، وذلك 

مـــن خالل كتب ر�شمية مت اإر�شالها لالإدارة من قبل وكالء 

وزارات الدفاع والعدل واملالية، وقطاع الأعمال الربملانية 

اخلا�شـــة مبكتب وزير الدولة ل�شوؤون جمل�ص الأمة، حيث 

اأعربـــوا عن �شعادتهم بهذا الإنتـــاج الوطني الراقي الذي 

ي�شهـــم بال �شك يف نبذ العنف والطائفية والقبلية وتعزيز 

قيـــم الولء والنتماء بـــن اأرجاء املجتمـــع  التي نحن يف 

اأم�ـــص احلاجة اإليها يف ظل الظـــروف املحلية والإقليمية 

والدولية الراهنة. 

 �شرح بذلك وكيل وزارة الأوقاف امل�شاعد للقطاع الثقايف 

يف وزارة الأوقـــاف وال�شـــوؤون الإ�شالميـــة خليـــف الأذينة 

الذي اأكد �شعادته بهـــذه الإ�شادات الوزارية، ل�شيما اأنها 

م�شحوبة ب�شيل من املكاملات الهاتفية من قبل اجلماهري، 

حتمـــل جميعها عبارات ال�شكر والثنـــاء والإ�شادة بربامج 

واإ�شدارات الإعالم الديني وبخا�شة كليب »اأغلى وطن«.

كتب: عبدالر�صيد را�صد

خمتارات من االأوقاف
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مهـــــــارات

حممد النغيم�س

كاتب متخ�ش�ص يف الإدارة

يحكى اأن ملًكا كان يحكم اإحدى الدول الكربى، 

فقـــرر ذات يوم القيام برحلة برية طويلة، ويف 

اأثناء عودته من هذه الرحلة ال�شاقة لحظ اأن 

قدميـــه تورمتا من �شدة امل�شـــي يف الطرقات 

الوعرة، فاأ�شدر مر�شوًمـــا يق�شي بتغطية كل 

�شـــوارع اململكة باجللد ال�شميك، غري اأن اأحد 

م�شت�شاريه اأ�شار عليه براأي اأف�شل، وهو عمل 

قطعة جلد �شغـــرية لتو�شع حتت حذاء امللك 

وحـــده، حتـــى ل ي�شعر هـــو بامل�شقـــة يف اأثناء 

�شريه. 

مغـــزى هذه الق�شة اأنه اإذا اأراد املرء اأن يعي�ص 

�شعيًدا يف هذا العامل فلي�ص مطلوًبا منه تغيري 

كل مـــا يجري من حولـــه، بل يف�شل اأن يحاول 

اإجـــراء التغيـــري املطلوب يف نف�شـــه اأوًل، ومن 

ثـــم يجتهـــد ما ا�شتطـــاع لتغيري مـــا ميكنه يف 

هذا العامل، فال يجب، مثاًل، اأن يت�شرع املدير 

بتغيـــري املوظفـــن اأو اأن ين�شـــف قـــرارات من 

�شبقـــوه قبل اأن يحـــاول اأوًل التكيف مع واقعه 

قبـــل الإقدام علـــى التغيري، وبع�ـــص املديرين 

يطالـــب مروؤو�شيـــه بتغيري عاداتهـــم ال�شلبية، 

مثـــل احل�شـــور املتاأخـــر للعمـــل، ول يغري هو 

من م�شكلتـــه هذه، ولذا قـــال الزعيم الهندي 

الراحـــل غاندي »كن اأنت التغيري الذي تن�شده 

يف هذا العامل«. 

ويبقى التغيري اأمًرا مطلوًبا، لكن النف�ص اأمارة 

بال�شـــوء، وحتتاج اإىل اأن نلجمها حينما تتمرد 

علينا وتبالغ يف ت�شوير التغيري على اأنه وح�ص 

كا�شـــر �شيلتهمنا ويحطم اآمالنا اإن نحن غرينا 

من واقعنا قيد اأمنلة.. وهي حتاول اإقناعنا باأن 

التغيري ل ياأتي اإل ب�شوء، رغم اأنه قد ميهد لنا 

واقًعا اأف�شـــل، فمهما زادت حلكة ظالم الليل 

لبـــد اأن ياأتي فجـــر م�شرق، وهنـــا يح�شرين 

فيديو ق�شـــري ومهم �شاهدته علـــى الإنرتنت 

بعنوان الكتاب ال�شهري »من حرك قطعة اجلنب 

اخلا�شة بي؟« اإذ ي�شور فكرة الكتاب وهي اأن 

هناك من يظن اأن اجلنب اللذيذ الذي يتناوله 

هـــو األذ الأجبـــان على الإطـــالق، ول يعلم اأن 

هناك من يتمتعون مبـــا هو األذ مبراحل، ولن 

يكت�شف حقيقة ذلـــك �شوى من يخو�ص غمار 

التغيري ويجرب مذاًقا جديًدا، �شرط األ يفعل 

ذلك بعد فوات الأوان.

وم�شكلتنـــا الأخرى مع التغيري هي املبالغة يف 

التوقـــع، فنحن حينما نرزق مبـــال اأو ذرية اأو 

زوجـــة اأو وظيفة جديـــدة نبالغ يف رفع �شقف 

توقعاتنـــا، ثـــم ن�شـــدم بالواقـــع، ونن�شـــى اأن 

ال�شعادة اإمنا هي نتيجة حا�شل طرح »واقعنا« 

من »توقعنـــا«، فلو كنا نتوقـــع اأن هذا التغيري 

الذي �شنقدم عليه �شـــوف ي�شعدنا بن�شبة 90 

يف املائـــة ثم جاء »الواقع« بن�شبة 50 يف املائة 

فقـــط فاإن مقدار عدم ر�شانا �شيكـون 40 يف 

املائـــة بال�شالـــب (اأي 50 مطروحـــة من 90)، 

والعك�ـــص �شحيـــح، فلو اأننا خف�شنـــا توقعاتنا 

وجـــاء الواقع بنتائـــج اأف�شل، فحتًمـــا �شتكون 

النتيجة اإيجابية.

التغيـــري هو �شنة احلياة، ومـــن يقاومه فحتًما 

�شتجرفـــه اأمواجه، لكن الإن�شـــان الذي ين�شد 

التغيـــري املدرو�ص واملوؤثـــر يف حياته يجدر به 

اأن ي�شلـــك منهج التـــدرج يف التغيري من حاله، 

بدًل من الهروب غري املربر، لأنه اهلل عز وجل 

ُواْ َما  ُ َما ِبَقْوٍم َحتَّى يَُغريِّ  لَ يَُغريِّ
َ
قـــال {اإِنَّ اهلل

نُْف�ِشِهْم}. 
َ
ِباأ

مشكلتنا 
مع 
التغيير

�ضلــوك منهــج التغييـر 
املتدرج اأف�ضـل من الهــروب 
غيـــر املبــرر
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م�صاري  نا�صر العرادة

يف جمتمعاتنـــا العربيـــة والإ�شالميـــة يعترب 

الفـــن درجـــة ثانية، اأو رمبا درجـــة ثالثة من 

الهتمـــام والنظـــرة العامة لـــه، ورمبا �شبب 

ذلـــك ارتباطه ذهنيًّـــا بامل�شتوى الذي يقدمه 

الو�شط الغنائي املاجن من كلمات و�شلوكيات 

دخيلة على املجتمع ول حتمل يف ر�شالتها قيم 

وتعاليم ثقافتنـــا الإ�شالمية اأو روح تعاليمها 

وقيمهـــا، يف املقابل هنـــاك �شغف �شديد يف 

املجتمعات  غري الإ�شالمية، خ�شو�ًشا الفن 

القيمـــي الهـــادف الـــذي تفتقـــده اجلاليات 

امل�شلمـــة هنـــاك، والتي تعي�ـــص باملالين يف 

املهجر اأو حتى القريبن من البيئة والو�شط 

الإ�شالمـــي، والـــكل يعلـــم اأن احليـــاة هناك 

تفتقر اإىل العاطفة والتوا�شل الجتماعي يف 

ظل حياتهم املاديـــة، ومقابل جمتمعنا الذي 

تتجـــذر يف اأ�شوله قيـــم التوا�شل والتوا�شي 

والن�شرة وغريها مـــن الأمور التي تزيد من 

روح الرتابط الإن�شـــاين يف جمتمعاتنا، تلك 

القناعة ازدادت اأثناء م�شاركتي يف مهرجان 

»اأ�شوات من نور« يف اأ�شرتاليا العام املا�شي 

والـــذي يعترب اأ�شهر مهرجـــان اإن�شادي على 

م�شتوى العامل، والذي �شارك فيه عدد كبري 

من املن�شدين والفرق الإن�شادية من خمتلف 

دول العـــامل، حيـــث اإن اجلاليـــة الإ�شالمية 

ا للفـــن الإ�شالمي، بل  هنـــاك متعط�شـــة جدًّ

وحتى غري امل�شلمن �شاهدناهم يف املهرجان 

وهـــم م�شتمتعـــون مبا يقدمـــه املن�شدون من 

و�شالت اإن�شادية متنوعة، وكانت لنا لقاءات 

عديـــدة قبل وبعـــد املهرجان مـــع عديد من 

اأ�شرتاليـــا،  يعي�شـــون يف  الذيـــن  امل�شلمـــن 

ومعظمهـــم من الأ�شول العربيـــة اأو الرتكية 

اأو الآ�شيويـــة، فقـــد كانـــوا �شعيديـــن بوجود 

من�شدين من اخلليج ومب�شاركتي كاأول من�شد 

من الكويـــت التي لطاملا �شمعـــوا عنها وعن 

اأيادي اخلري املمتدة من ِقبلها هناك، بل ويف 

كل بقعـــة على هذه الأر�ـــص، وبع�شهم ممن 

ا�شتمـــع لبع�ص الأنا�شيد التـــي كنت اأقدمها 

وغريي من من�شدي الكويت ارتبط بالر�شالة 

التـــي نقدمهـــا حتـــى وجودنا بينهـــم، فكان 

احلديث مليًئا بالـــود وال�شغف ملعرفة املزيد 

عـــن الكويت وحيـــاة املجتمعـــات الإ�شالمية 

التي يفتقدونها، حيث كنت اأ�شارحهم اأحياًنا 

باأن الفنون الإ�شالمية حاليًّا قد ل يكون لها 

تلك القيمة والهتمام يف جمتمعاتنا العربية 

امل�شلمـــة بالقدر الذي مل�شنـــاه يف جمتمعات 

غـــري اإ�شالمية وو�شط بيئـــة مليئة باملاديات 

وتفتقـــر اإىل العاطفة، هنـــاك حاجة لديهم 

اإىل الفنون التي تغر�ص يف نفو�شهم حب اهلل 

عـــز وجل وتذكرهم بحب ر�شوله الكرمي ] 

واأخـــالق وقيم الإ�شـــالم الراقية، ول يخفى 

علـــى اأحد اأن من اأهم البوابات التي يفتحها 

اهلل لعبـــاده لهدايتهـــم واإ�شالمهـــم يف هـــذا 

الع�شر باب الفـــن الهادف الذي بف�شل اهلل 

اأ�شبـــح يالم�ص الواقـــع ويحاكي حياة النا�ص 

ويتكلـــم بل�شانهـــم ويتحدث مبـــا يف نفو�شهم 

وقلوبهم، فاأ�شبح �شلـــة بن حياتهم العادية 

وبن القـــراآن الكرمي وال�شنة النبوية وتعاليم 

الإ�شالم.

 ر�شالـــة يف اخلتـــام.. وهي اأمنيـــة اأن نحلق 

دائًما بالفن والأدب يف جمتمعاتنا كجناحن 

يحمـــالن ر�شالـــة الإ�شالم وال�شـــالم جلميع 

�شعوب العامل. 

من�شد واإعالمي

في أستراليا.. 
كان للفن 
الهادف أثر 
كبير
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جمال االإ�صالم

ر�ضالتي الأمتي: فلنحلق بالفن 
واالأدب كجناحني يحمالن 
ر�ضالـة االإ�ضـالم وال�ضالم للعامل



"إيميليا بك بك".. 
إسالمها َبَرَكة على 

قومها

يف عام 1982 قدمت اإمييليا بك بك اإىل الكويت للعمل 

لـــــــدى عائلة كويتيـــــــة كانت منوذًجا لالأخالق الفا�صـــــــلة 

واملعاملة احل�صـــــــنة، ويف عام 1991 اأ�صهرت اإ�صالمها يف 

الطائـــــــف اأثناء الغـــــــزو العراقي للكويـــــــت، وذلك بعد اأن 

كلمها اأحد اأفراد االأ�صـــــــرة التي تعمل لديها عن االإ�صالم 

وتعاليمه ال�صمحة حتى اقتنعت وا�صطحبها كفيلها اىل 

املركز الدعوي يف الطائف، وهناك اأ�صهرت اإ�صالمها.

ابنتها قاطعتها وجلاأت اإلى 
خالتها.. و�ضاحبة املنزل 
الذي تعي�س فيه 
عائلتها طردتهم واألقت 
ممتلكاتهم.. 
وزوجها وولداها 
اأ�ضلموا!

ت�شـــف اإمييليا م�شاعرها يف ذلك اليوم فتقول: انتابني �شعور جميل 

بالراحـــة والطماأنينة، وكاأين كنت يف رحلـــة طويلة و�شلت فيها اإىل 

اأف�شـــل مـــكان ميكنني اأن اأجـــد فيه الراحة التامـــة، وما بن 1982 

و1991 كان زوجهـــا يف الفلبـــن، وهناك اأ�شهـــر اإ�شالمه، وذلك بعد 

اأن ح�شـــر ندوة يف اإحدى املتنزهات يف الفلبن عن مقارنة الأديان، 

واقتنع اأن الدين الإ�شالمي هو املنهج احلق للحياة ف�شرح اهلل �شدره 

لالإ�شالم واأعلن هو وولداه اإ�شالمهم.

بعد حترير الكويت تلقت كفيلتي (�شاحبة العمل) مكاملة تلفونية من 

اإحدى م�شوؤولت جلنة التعريف بالإ�شالم حتثها على ت�شجيع اإمييليا 

على ح�شور املحا�شرات التي تنظمها اللجنة للم�شلمات اجلديدات 

ومن �شمنها درو�ص حتفيظ القراآن الكرمي.

كانت اأول �شهادة ح�شلت عليها من اللجنة عام 1995، وذلك بعد اأن 

مت تنظيم اإجراءات الف�شـــول الدرا�شية وا�شتحداث نظام الدورات، 

�شواء دورة اللغة العربية لغري الناطقن بها اأو الدورات ال�شرعية.

ترجـــع اإمييليـــا بذاكرتهـــا اإىل اأوىل الـــدورات التـــي ح�شرتها، وقد 

كانـــت دورة يف حفظ القراآن الكرمي ودرا�شة ال�شرية النبوية، وكانت 

الأخت با�شمة بوطيبـــان هي التي تقوم بالتدري�ص وي�شاركها اأخوات 

فا�شـــالت من اجلن�شية الربيطانية، بالإ�شافـــة اإىل داعيات اللجنة 

الذين مازالوا يقومون بالتدري�ص، وهن �شرف الن�شاء فاروق، وكربى 

بانداباتي، واومن�شالم.

تقـــول اإمييليا: منذ ذلك احلن اأنهل من العلم ال�شرعي، اإذ انتظمت 

يف العديـــد من الـــدورات، مثل دورات التف�شـــري واحلديث والتالوة، 

واأي�ًشا درو�ص اللغة العربية، حتى متكنت بف�شل اهلل تعاىل من تالوة 

القراآن الكرمي.

وعلى مدى ع�شرين عاًما مل اأنقطع عن ق�شم الف�شول الدرا�شية، اإذ 

فاقت عدد الدورات التى انتظمت فيها  �شبعن دورة.

ولقـــد كان لهذه الـــدورات الأثر الكبري لثباتي علـــى ديني وعالقتي 

بربي، خا�شة دورة اأ�شماء اهلل احل�شنى التي قامت بتدري�شها الداعية 

الفا�شلـــة زينـــب الع�شري، كما كان لهذه الـــدورات الأثر يف معرفتي 

باأحـــكام هذا الديـــن العظيم، ومنذ ذلك الوقـــت ظللت على ات�شال 

لطيفة ال�صعيد

مهتدون يف الكويت



دائـــم مع اأن�شطة اللجنة وفعاليتها املختلفة 

من حما�شرات وم�شابقات ورحالت.

املهتدي اإن�صان جديد

املحيط الذي يعي�ـــص فيه املهتدي اجلديد 

له دور كبـــري يف تعميق الإميان وتر�شيخه، 

وتقويـــة عالقة هـــذا املهتدي بربـــه، وكان 

مـــن ح�شن حـــظ اأختنـــا املهتديـــة اإمييليا 

اأن اأكرمهـــا اهلل بالعمـــل مع اأ�شـــرة فا�شلة 

كرمية بعطائها املعنـــوي واملادي، وقد كان 

ذلـــك وا�شًحا يف ت�شجيعهـــا على اللتحاق 

بالـــدورات التي تقيمهـــا اللجنة واهتمامها 

مبتابعتهـــا وت�شهيل اأمورها، كما اأن مت�شك 

هـــذه الأ�شرة بالأخـــالق الفا�شلـــة والقيم 

الإ�شالميـــة منى فيهـــا اجلانـــب الإمياين 

والقيمـــي، لأن املحيـــط الـــذي ين�شـــاأ فيه 

املهتـــدي ميثـــل قـــدوة ح�شنة لـــه، فامل�شلم 

يدعو ب�شلوكه قبل اأن يدعو بل�شانه.

االبتالء �صنة احلياة

كان مـــن املتوقـــع لإمييليـــا اأن تواجه بع�ص 

ال�شعوبات وامل�شاكل من اأقرب النا�ص اإليها 

وهـــي ابنتها الكربى، فقـــد غ�شبت غ�شًبا 

�شديـــًدا حن �شمعت باإ�شـــالم والدتها، بل 

قاطعتها والتجاأت اىل خالتها ومازالت.

اأما �شاحبة املنـــزل الذي تعي�ص فيه عائلة 

اإمييليـــا بالفلبن، فلـــم تتمالـــك اأع�شابها 

حـــن �شمعـــت باإ�شـــالم اإمييليـــا و�شارعت 

بطردهـــم مـــن املنـــزل واإلقـــاء ممتلكاتهم 

واأثاثهم خارجه.

ولكـــن ممـــا اأثلـــج �شـــدر اإمييليـــا اإ�شـــالم 

والديها، وذلك بعد اأن دعتهم اإىل الإ�شالم، 

وحمـــدت اهلل كثرًيا اأنهمـــا ماتا وهما على 

الإ�شالم، ويف نف�ص العام الذي اأ�شلمت فيه 

اإمييليا قدم لهـــا كفيلها مبلًغا من املال من 

زكاة اأموالـــه، وبعد فـــرتة �شاألها م�شتف�شًرا 

عما فعلت بهذا املبلغ فاأخربته اأنها اأعطت 

والديهـــا جزًءا وقامت ب�شـــراء مراوح هواء 

مل�شجـــد قريتهـــم ال�شغري، فطلـــب الكفيل 

تو�شيًحا اأكر عن هذا امل�شجد.. عنوانه.. 

م�شاحتـــه، فلمـــا علـــم اأنه م�شجـــد �شغري 

م�شنـــوع مـــن اخل�شـــب �شـــارع بالت�شـــال 

باإحـــدى اللجان اخلريية واأوكل اإليها اإعادة 

بناء هذا امل�شجد من ح�شابه اخلا�ص.. كل 

هذا حـــدث دون اأن يخرب به اإمييليا، وقبل 

�شفر اإمييليا اإىل بلدها يف اإجازتها املعتادة 

اأخربها كفيلها باأن هناك مفاجاأة لها حن 

ت�شل اإىل الفلبن. 

مفاجاأة جميلة

راأت امييليـــا حـــال و�شولهـــا اىل الفلبـــن 

م�شجدهـــم القـــدمي امل�شنوع مـــن اخل�شب 

وقد حتـــول اإىل م�شجد جميل من احلجر 

ذي ثـــالث طوابـــق، وقد خ�ش�ـــص الطابق 

الأول م�شلـــى للرجـــال والطابـــق الثـــاين 

م�شلـــى للن�شـــاء والطابـــق الثالـــث ف�شوًل 

درا�شيـــة لتدري�ـــص املهتدين اجلـــدد العلوم 

ال�شرعيـــة، كمـــا قام هذا الرجـــل الفا�شل 

بتعيـــن زوج اإمييليا مراقًبـــا دائًما ل�شوؤون 

هذا امل�شجد املبارك.

ـــا.. اإنهـــا مفاجـــاأة جميلـــة.. هنيًئا لك  حقًّ

يـــا اإمييليـــا يا مـــن كنت بركـــة على قومك 

باإ�شالمـــك، لقـــد ذكرتينـــا بربكـــة ال�شيدة 

جويرية بنت احلارث اأم املوؤمنن على قومها 

حن اأ�شلمت وتزوجها الر�شول ].

وهنيًئا لك اأيها امل�شلم الكرمي بيًتا يف اجلنة، 

قال الر�شول ] »من بنى هلل م�شجًدا بنى 

اهلل له بيًتا يف اجلنة« (متفق عليه).

اإمييليـــا ترتقـــب الآن العـــودة اإىل الفلبن 

لتبداأ التدري�ص يف هـــذا امل�شجد، واإي�شال 

العلـــوم  مـــن  اللجنـــة  تعلمتـــه يف  مـــا  كل 

علمهـــا،  زكاة  بذلـــك  موؤديـــة  ال�شرعيـــة، 

ول�شـــك اأن يف هـــذا خـــرًيا لهـــا، حيث اإن 

العلـــم يزكو بالإنفـــاق والتعليم خري و�شيلة 

لعـــدم ن�شيـــان العلم، وحالًيـــا ت�شتعد اإدارة 

ال�شوؤون الن�شائية بلجنة التعريف بالإ�شالم 

لإقامة حفل تكرمي لل�شيدة اإمييليا، راجن 

مـــن اهلل العلي القدير لهـــا اخلري والثبات 

على الإ�شالم. 

عبادة نوح

اإن الأثر الطيب للمخل�شن وال�شادقن 

والعلماء والداعن والعاملن، له امتداد 

طويل على مـــر الزمان واملـــكان، ذلك 

اأن لـــه تاأثـــرًيا فاعاًل وتغيـــرًيا حا�شاًل 

يف النفو�ص والقلـــوب والعقول، فالأثر 

الطيب �شدقة جارية للموؤمن يف حياته 

وبعـــد مماته، ولكن هـــل حددنا معامل 

اآثارنا؟!

ثلة قليلة هي التي ت�شت�شعر عظم هذه 

الأعمـــال ذات التاأثـــري امل�شتمر ولي�ص 

الوقتي كما يدعي البع�ص، وكاأنها تقدم 

اآخرتها على دنياها فتعمل وجتد وتعلم 

وتربـــي وتر�شد وتوجـــه، ولنا يف ر�شول 

اهلل �شلـــى اهلل عليـــه و�شلـــم يف ذلـــك 

اأ�شـــوة ح�شنة، باعتبـــاره معلم الب�شرية 

منهج حياتها والآخذ بيدها اإىل اأقرب 

طرق اجلنة.

ينبغي األ ن�شت�شغر اآثار اأعمالنا، فرب 

كلمة تخط باليد تكون �شبًبا يف هداية 

م�شلـــم، ورب �شلوك تعمله يكون مغرًيا 

لأحـــوال كثـــري مـــن ال�شالـــن، ولتكن 

م�شريتنا يف هـــذه الدنيا ذات تاأثري اأو 

تغيـــري، بعيًدا عن ملهياتهـــا وزخارفها 

وكما قيـــل: اإن اخلطـــوات على الرمل 

لي�ص لها �شوت، ولكن اآثارها بينة. 

األثـــــــر 
الطيب

41 )109( ــ مار�ص 2012 ــ ربيع الآخر 1433



اأحمد �صفيق الزعرتي، تنقل يف موؤ�ص�صات العمل اخلريي داخل 

لبنـــــــان وخارجـــــــه، وكان له عديد من امل�صـــــــاركات الدولية، �صـــــــواء 

من الناحيـــــــة العملية اأو االأكادميية، فهو موؤ�صـــــــ�س ومدير مركز 

الرعاية االجتماعية، توىل من�صب نائب رئي�س املجل�س الدولـــي 

للوكــــــاالت الطوعيــــة، التابـــع للمجل�س االقت�صادي االجتماعي 

لالأمم املتحــــــــدة، ومدير جلنة الرحمة العاملية الكويتية مكتـــــــب 

لبنان، ومدير منتدى للتعريف باالإ�صالم واحلـــــوار بني الثقافات.. 

حول هذا املنتدى كان لـ » الب�صرى« معه هذا احلوار.

مدير وموؤ�ص�س منتدى التعريف باالإ�صالم واحلوار 

بني الثقافات اللبناين اأحمد الزعتـري لـ »الب�صرى«: 

نجحنا في أسلمة 
50 شخصيـة.. 

ونستهدف 
الوسط الجامعي

كيف كانت بدايات فكرة منتدى للتعريف 

باالإ�صالم واحلوار بني الثقافات

الفكـــرة نبعـــت من احلاجـــة املا�شـــة لوجود 

موؤ�ش�شة يف لبنان تقـــوم بالتعريف بالإ�شالم 

وتتحاور مع غري امل�شلمن باأ�شلوب ح�شاري 

راق، فـــكان تاأ�شي�ـــص املنتدى عـــام 1422هـ 

مطلـــع الألفيـــة الثالثـــة 2001م، يف حميط 

مثقف قـــرب اجلامعة الأمريكية يف بريوت، 

ليواكب التقدم العلمي، ويعمل للم�شاهمة يف 

التعريف بالإ�شالم ون�شـــر تعاليمه العظيمة 

ال�شمحـــة، وحماورة الراأي الآخر بغية اإعالء 

احلق.

ما االأهداف التي قام من اأجلها املنتدى؟ 

وهل حتققت؟ 

املنتـــدى قـــام لتحقيـــق عـــدة اأهـــداف منها 

التعريـــف باحلقائـــق العظيمـــة والف�شائـــل 

الباهرة لتعاليـــم الإ�شالم الربانيـــة، وتاأكيد 

حقيقـــة كـــون الإ�شـــالم منهج حيـــاة �شاماًل 

يهـــدف اإىل النهو�ـــص احل�شـــاري املتكامل، 

ودح�ـــص ال�شبهـــات املوجهـــة اإىل الإ�شـــالم 

باأ�شلـــوب علمي جـــاد، وال�شعي بل�شان احلق 

والدليل واحلكمة والتزان ملحاورة اأ�شحاب 

العقـــول، و�شمـــاع اآرائهـــم والإجابـــة علـــى 

ا�شتف�شاراتهـــم، وبف�شـــل اهلل حتقق جزء ل 

باأ�ص به من هذه الأهداف.

املنتدى يف  يواجهها  هل هناك معوقات 

عمله الدعوي؟

هنـــاك بع�ص املعوقـــات التي تتمثـــل يف قلة 

املتخ�ش�شن والقادرين على ترجمة املفاهيم 

ال�شرعيـــة اإىل لغة الراغـــب يف التعرف اإىل 

الإ�شـــالم اأو املناظرة فيه، بالإ�شافة اإىل قلة 

الكتـــب التعريفية بالإ�شـــالم، و�شعف ثقافة 

دعـــوة امل�شلم لغري امل�شلـــم، و�شعف التمويل 

لبع�ص الأن�شطة وال�شتحقاقات.

وترجـــع هـــذه املعوقـــات اإىل كـــون املنتـــدى 

هـــو الأول مـــن نوعه يف لبنـــان فيجيء على 

عاتقه دور �شق الطرق املو�شلة اإىل اأهدافه، 

وهـــذه العقبات تخف تدريجيًّا بالتعرف اإىل 

الأفـــراد واملوؤ�ش�شات امل�شابهـــة خارج لبنان، 

وبرتاكم اخلربة.

املنتدى  بها  قام  التي  االأن�صطة  اأبرز  ما 

منذ اإن�صائه؟ 

اأ�شلمة نحو 50 من املثقفن وغريهم، وعقد 

النـــدوات واملحا�شرات واملناظـــرات وور�ص 

العمـــل والـــدورات التخ�ش�شيـــة يف الدعوة 

والن�شرانية والإحلاد والعلمانية.

ماذا عن خطة عمل املنتدى يف دعوة غري 

امل�صلمني؟ وما اأبرز الو�صائل الدعوية؟

هنـــاك اآليات عمـــل للمركـــز تتمثل يف عقد 

اللقـــاءات املبا�شـــرة مـــع الزائريـــن بوجـــود 

متخ�ش�شن، وتن�شيق اللقـــاءات الأ�شبوعية 

املهتمـــن  واملثقفـــن  للطـــالب اجلامعيـــن 

بالتعـــرف اإىل الإ�شالم، واإقامـــة 4 فعاليات 

اأ�شبوعيًّا يف املنتدى وخارجه، وتوزيع تف�شري 

معـــاين القراآن الكـــرمي والكتـــب والن�شرات 

التعريفية بالإ�شالم بـ 36 لغة.

هل هناك تعاون بني املنتدى وعمل جلنة 

التعريف باالإ�صالم يف الكويت؟

نعـــم هناك تعـــاون وثيق بـــن املنتدى وجلنة 

التعريـــف بالإ�شالم، حيث تتم زيارات دورية 

بيننـــا منذ �شنوات، وكانت زيارة املدير العام 

للجنـــة جمال ال�شطي عـــام 2009 لالطالع 

علـــى �شري العمل باملنتـــدى، وكان من نتيجة 

التعاون اأن اأ�شبح هناك م�شدر ثابت لتغذية 

املنتدى باملطبوعـــات وتف�شري معاين القراآن 

بع�شرات اللغات التي تقدمها اللجنة.

حــوار: حممود بكر
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ما االإجنازات التي حققها املركز منذ 

اإن�صائه؟ 

�شـــراء مقر املنتـــدى، وتوزيع ما يربو على 

20 األـــف ن�شخة من تف�شري معاين القراآن 

وكتـــب   تعـــرف بالإ�شـــالم، واإقامـــة اأكر 

مـــن ع�شر فعاليات علـــى �شكل مناظرات 

الأمريكيـــة،  اجلامعـــة  داخـــل  ونـــدوات 

واإيقاظ هـــدف دعوة غـــري امل�شلمن اإىل 

الإ�شالم الـــذي كان �شبه غائب يف لبنان، 

وتاأهيـــل عـــدد من الدعـــاة وتطويـــر اآلية 

خطابهم لغري امل�شلمن، واإنتاج نحو 300 

مقالـــة ق�شرية مركـــزة، وترجمة املقالت 

اإىل الإجنليزيـــة والفرن�شيـــة، وكتابة اأكر 

مـــن �شيغة تعـــرف بالإ�شالم حتـــت ا�شم 

»هـــذا هـــو الإ�شالم«، وقد طبـــع بالعربية 

والربتغاليـــة وترجـــم اإىل الإجنليزية، كما 

قـــام املنتدى بعمـــل 8 اخت�شـــارات لكتب 

تعرف بالإ�شالم ملوؤلفن متميزين، واخرًيا 

ا�شت�شافـــة عـــدد مـــن الدعـــاة املميزيـــن 

وتنظيم ن�شاطات لهم يف لبنان.

ما الطموحات واخلطط امل�صـــــــتقبلية 

للمركز؟

ا�شتهـــداف الو�شـــط اجلامعـــي يف جميع 

املحافظات اللبنانية عرب خطة مدرو�شة، 

وتاأمـــن  البيانـــات  قاعـــدة  وحتديـــث 

التقنيـــات الأحـــدث يف العـــامل للتوا�شل 

ال�شريـــع والفعـــال مـــع غـــري امل�شلمـــن، 

وتوقيـــع بروتوكـــولت تعاون مـــع اجلهات 

العامليـــة يف م�شمار التعريـــف بالإ�شالم، 

وا�شتكمـــال تاأهيـــل الدعـــاة خلطاب غري 

امل�شلمن، وتطوير مكتبة املنتدى املقروءة 

وامل�شموعـــة واملرئيـــة باللغـــات، واإجنـــاز 

اإ�شـــدارات ومطبوعـــات با�شـــم املنتدى، 

وتغذية موقع املنتدى على الإنرتنت بكامل 

املادة العلمية، وتو�شيع اجلانب الإعالمي 

للمنتدى ور�شالته.

كيف تقييمون م�صروع »الدعوة �صتاند« 

الـــــــذي قمتـــــــم بتنفيـــــــذه يف منطقـــــــة 

كورني�س املنارة البحري؟

هذا امل�شروع مت تنفيذه يف رم�شان، ولقى 

قبوًل وا�شًعا لدى امل�شتهدفن، وهو عبارة 

عن ك�شك يحـــوي كتًبا وجمالت ومقالت 

ومطويـــات تعريفيـــة بالإ�شـــالم، معظمها 

مقـــدم من جلنة التعريف بالإ�شالم، حيث 

مت توزيعهـــا علـــى املارة، وهنـــاك حماولة 

لتثبيـــت جمموعـــة ا�شتانـــدات مبنطقـــة 

الو�شط التجاري امل�شهور يف بريوت.

ما اأبرز ق�صـــــــ�س اإ�صـــــــهار االإ�صالم التي 

اأثرت يف �صخ�صكم الكرمي؟ 

 ق�شـــة الربوف�شور د.اإيان ويرب الذي جاء 

اإىل لبنـــان عـــام 2006م يف رحلـــة عمل، 

ف�شـــاء اهلل تعاىل اأن تكـــون نقطة التحول 

عنده اإىل دين احلق، كانت ن�شاأته ن�شرانية 

ولديـــه ت�شـــاوؤلت مل يجد لهـــا اأجوبة اإل 

يف فـــرتة عمله بالبـــالد الإ�شالمية، حتى 

زار املنتـــدى الذي قدم لـــه �شرًحا مقارًنا 

بن الن�شرانيـــة والإ�شالم، فاقتنع واأ�شهر 

اإ�شالمـــه وهو يباهي بذلـــك كما ن�شاهده 

على اليوتيوب وغريه

ر�صائل.. اإىل من حتبون توجيهها؟ 

اأختاُر ر�شالة اأوجهها للمراكز املتخ�ش�شة 

يف دعـــوة غـــري امل�شلمن وطباعـــة الكتب 

اخلا�شة بهم وهي »اأح�شنوا اختيار الكتب 

للطباعـــة والرتجمة، وكذلـــك املطويات، 

فكم من كتـــاب طبع باآلف الن�شخ وترجم 

اإىل ع�شـــرات اللغـــات، لكننـــا ل ن�شتفيد 

منـــه، كونـــه يركز علـــى م�شائـــل خالفية 

بـــن امل�شلمن اأنف�شهـــم لي�شت من اأ�شا�ص 

الديـــن«، واأوجه اإىل العامل الإ�شالمي كله 

ر�شالـــة مفادها اأن املنتدى هـــو املوؤ�ش�شة 

الوحيـــدة من نوعها يف لبنـــان، وحيث اإن 

لبنـــان بلد حوايل ن�شـــف �شكانه من غري 

امل�شلمن، وفيه جاليـــات اأهمها الفلبينية 

وال�شريلنكيـــة والأثيوبيـــة، فـــاإين اأحـــث 

امل�شلمن يف كل مكان من هذا العامل على 

الإ�شهـــام يف دعـــم املنتدى بـــكل الو�شائل 

املتاحة، ماديًّا اأو عينيًّا اأو باجلهود، فتلك 

امل�شاهمة اإمنـــا هي �شهم يف جعبة اخلري 

يحت�شبـــون اأجـــره ممن يوفيـــه اإليهم بغري 

ح�شـــاب، قـــال ]: »لأن يهـــدي اهلل بك 

رجاًل، خري لك من حمر النعم«. 

مكانـــــــــة  ذوي  كنتـــــم  اإن   :@Alsha3rawy

عاليـــة (اخلطاب للم�شلمن) و�شتحملون الر�شالة 

اخلامتـــة وتن�شاحـــون يف الدنيا فالبـــد اأن يكون 

ابتالوؤكم على قدر عظمة م�شوؤوليتكم ومهمتكم.     

ال�صيخ حممد متويل ال�صعراوي  

Dr_s_alshamiri@: اليوم منعت طالبة م�شلمة 

من دخول جامعة فرن�شية ب�شبب حجابها، واليوم 

ذاتـــه كان يـــوم امل�شـــي بغـــري بنطـــال يف اأمريكا! 

انظروا اإىل هذه احل�شارة الزائفة!

د. �صعيد احلمريي  

naderalnouri@: اإذا كنـــت قـــد اأ�شبحـــت يف 

عافية هذا اليـــوم فاأنت يف نعمة عظيمة، فهناك 

مليـــون اإن�شان يف العامل لن ي�شتطيعوا اأن يعي�شوا 

لأكر من اأ�شبوع ب�شبب مر�شهم.

ال�صيخ نادر النوري  

Bin_bayyah@: مـــن قيـــم الإ�شـــالم اأن يكون 

املوؤمـــن اإيجابيًّا فعـــاًل ل �شلبيًّـــا خاماًل ل يرجح 

ميزاًنـــا ول يعـــدل و�شًعـــا، بل داعًيـــا اإىل اخلري 

ومتعاوًنا مع من حوله ومن حوله.

ال�صيخ عبداهلل بن بيه  

saroon_saad@: مل تعـــرف اأوروبـــا �شوارًعـــا 

مر�شوفة ونظيفة اإل من قرطبة! فبعد قرنن من 

تاألق قرطبـــة قلدتها باري�ـــص.. وم�شى قرن اآخر 

قبل اأن حتذو بقية اأوروبا حذو باري�ص.

�صارة القحطاين  

تو�شيـــل  يف  الإبـــداع   :@drjassimsultan

املعلومة رمبا يفوق يف اأهميته جمرد اإنتاجها.

د. جا�صم ال�صلطان  

Salman_alodah@: لنكـــن دعـــاة اإىل اللغـــة 

ا وعلًنـــا عبـــارات التفاوؤل  اجلميلـــة ولرندد �شـــرًّ

واحلـــب والأمـــل واحليـــاة، ولنقدر اأثـــر اللغة يف 

�شياغة عقولنا وم�شاعرنا.

د. �صلمان العودة  
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جميل فاطمة محمد نظيم
جميل فاطمة حممد نظيم بكالريو�ص الطب الإ�شالمي، داعية يف 

جلنة التعريف بالإ�شالم منذ 12 عاًما، عملت يف جمالت عديدة، 

مقر عملي الآن الإدارة الن�شائية يف ال�شاملية.

قدمت هذا العام حما�شرات عديدة يف �شكن العامالت الهنديات 

يف ال�شاملية، اأ�شلمت على اأثرها 150 مهتدية يف رم�شان، اإىل جانب 

مئات املحا�شرات التي قدمتها خالل فرتة عملي يف اللجنة طوال 

الأعوام املا�شية. 

فبمجرد  �شارة،  تدعى  ملهتدية  كانت  الإ�شالم  اإ�شهار  حالت  اأبرز 

اإ�شالمها دعت اأولدها وزجها يف الهند وزوجة ابنها فاأ�شلمت الأ�شرة 

باأكملها على الرغم من اأنها لي�ص لديها الأ�شلوب العلمي لإقناعهم 

ل�شانها  اأطلقا  بالإ�شالم  الداخلي  واقتناعها  حبها  ولكن  بالإ�شالم، 

و�شرحا �شدرها كي تتحدث عن جمال الإ�شالم بب�شاطة وحب.

لذا اأن�شح كل م�شلم يف البداية اأن يغر�ص الإ�شالم يف اأبنائه واإخوانه 

واأهله، فالأخالق عادة قبل اأن تكون عبادة، ومن تربى على ح�شن 

اهتدى  فقد  عنه  نهى  عما  والنهي  به  اهلل  اأمر  ما  واتباع  اخللق 

للطريق التي لن ي�شل بعدها اأبًدا، ومن ترك اأبناءه يف اللعب واللهو 

حتى يكربوا، فقد اأفقدهم اأهم �شيء يف حياتهم وهو خلق امل�شلم.

اأما ن�شيحتي لغري امل�شلمن فهي اأن يعطي كل اإن�شان لنف�شه الفر�شة 

للقراءة والتدبر يف خلق اهلل، ويفكر بعقله قلياًل فيما حوله،ف�شيجد 

اأن الإ�شالم هو الدين احلق. 

كنوز اللجنة

صفات عالم
�شفات عامل حممد زبري، داعية باللغة 

مواليد  من  الرئي�شي،  بالفرع  الهندية 

العاملية  1980، ح�شل على �شهادة  عام 

مبدينة  تيمية  ابن  الإمام  جامعة  من 

الدرا�شة  ووا�شل  بالهند،  بيهار  ال�شالم 

املنورة،  باملدينة  الإ�شالمية  اجلامعة  يف 

�شنوات،  اأربع  ال�شريعة  كلية  يف  فدر�ص 

التحقت  اأن  ومنذ   ،2003 عام  وتخرج 

فيها  اأعمل   2003 اأواخر  يف  باللجنة 

حتى الآن يف جمال دعوة غري امل�شلمن وتربية املهتدين اجلدد. 

من اأبرز املحا�شرات والأن�شطة التي قمت بها دعوة غري امل�شلمن 

والدعوة  العربية  اللغة  وتدري�ص  املفتوح  واحلوار  املحا�شرات  عرب 

عرب الإنرتنت با�شتخدام املواقع واملدونات الدعوية، كما اأنني اأقوم 

بالدعوة يف امل�شلمن عرب املحا�شرات الدينية وخطب اجلمعة يف 

امل�شاجد، وتقدمي برنامج ديني على اإذاعة الكويت اأ�شبوعيًّا، واإ�شدار 

جملة »امل�شباح« ال�شهرية باللغة الأردية، وفتح �شفحة دعوية خا�شة 

با�شم »كن داعًيا وتعرف على اأ�شاليب الدعوة« على الإنرتنت. 

منذ اأن بداأت العمل الدعوي يف اللجنة تعر�شت ملواقف كثرية رائعة 

راأيت  فقد  اأن�شاها،  ل  التي  املواقف  بع�ص  ولكن هناك  للمهتدين، 

ال�شهادتن،  نطق  عندما  عينيه  من  الفرح  دموع  تتقاطر  بع�شهم 

وذلك ملا وجد من ال�شعادة الطيبة واحلفاوة احلارة من امل�شلمن. 

وراأيت بع�شهم و�شل اإىل امل�شتوى العايل من الإميان، حتى اأ�شبح 

يقول: »اإذا مل ياأتني البكاء يف ال�شالة  اأظن اأن �شالتي ناق�شة«. 

نقول للم�شلمن: لن�شعر جميًعا باأن اأعظم نعمة واأجلها على الإطالق 

هي نعمة الإ�شالم، فياله من دين! ولكن اأين رجاله؟ فلنطبق الإ�شالم 

يف اأنف�شنا اأوًل ولنقدم �شورة عملية اإىل غري امل�شلمن الذين ف�شلوا 

يف احل�شول على هذه النعمة قياًما لواجب »بلغوا عني ولو اآية«. 

ونقول لغري امل�شلمن: اكت�شف الإ�شالم، فهو �شعادتك التي فقدتها 

منذ زمان، فال�شعادة احلقيقية لي�شت اإل يف معرفتك لربك، الذي 

خلقكك وخلق من قبلك واأ�شبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة.  

ــة من الب�شر  لقـــد اأثنى اهلل عـــز وجل على ثُلَـّ

اهلل  ر�شــــــالت  يبلغـــــون  {الذيـــن  فقـــال: 

ويخ�شونـــه ول يخ�شـــون اأحــــــــًدا اإل اهلل..}، 

وت�شاءل القراآن نافًيا: {ومن اأح�شن قوًل ممن 

دعـــا اإىل اهلل وعمـــل �شاحًلا وقـــال اإنني من 

امل�شلمـــن}.. ومن هـــوؤلء املبلغـــن لر�شالت 

اهلل دعـــاة يف جلنة التعريف بالإ�شالم، ُعِرفوا 

بهـــا وُعِرفـــت بهـــم، يعملون يف �شمـــت ابتغاء 

مر�شاة اهلل تبـــارك وتعـــاىل.. و»الب�شرى« اإذ 

ت�شجل اأ�شماءهـــم يف �شجل ال�شرف الدعوي، 

وتقف على رحالتهم العلمية والدعوية، واأبرز 

اإجنازاتهـــم وجتاربهم، تف�شح لهـــم �شفحاتها 

لي�شـــدوا ن�شائحهم الدعويـــة للم�شلمن وغري 

امل�شلمن.. وتقدم يف كل حلقة داعًيا وداعية. 

{ومـن اأح�ضن قـــوال ممن دعــا اإلى 

ـًا وقال اإننــي من  اهلل وعمـل �ضاحلـ
امل�ضلميـــن}

اإعداد: حممد جميل ال�صمري





والده هو الزعيم الهندي 

الكبـــــــري املهاتـــــــا غانـــــــدي 

الذي ان�صغل بالن�صال من 

اأجل ا�صتقالل بالده، ومن 

ثم تربى ابنه هرياالل يف 

بيتـــــــه على يد مدر�صـــــــني 

تولـــــــوا التدري�س له، وبداأ 

يعرف كثرًيا عـــــــن ديانته 

وطائفتـــــــه  الهندو�صـــــــية 

الرباهمية التي تعد من اأرقى الطوائف يف الهند. 

تعمق هـــــــرياالل يف درا�صـــــــة ديانتـــــــه الهندو�صـــــــية ودر�س 

اآلهتها املتعددة و�صرائعها وكتبها القدمية مثل »الفيدا« 

و»الرباهمانـــــــا« و»اليجفادجيتـــــــا«... وغريهـــــــا، كما در�س 

�صراع هذه الديانة الوثنية مع غريها مثل البوذية.

يف بدايـــة الأمر مل يكن هريالل يلقي بـــاًل للتناق�شات 

التـــي تزخر بهـــا الديانة الهندو�شية، مثـــل تعدد الآلهة، 

والظلم الجتماعي، ومل يفكر يف اأن هذه الديانة باطلة، 

ل�شيمـــا اأنه اأحد امل�شتفيديـــن منها، باعتباره من طائفة 

الرباهمـــا، واندمـــج يف درا�شتـــه حتى تخـــرج -كوالده- 

حمامًيا، وتزوج وكون اأ�شرة، و�شغف باملحاماة والأدب.

وقد اأتاح له عمله باملحاماة فر�شة التعرف على الظروف 

الجتماعيـــة ال�شيئـــة التـــي يحياهـــا النا�ـــص يف بالده، 

ومـــدى الظلم الذي ميار�شـــه الهندو�ص �شد غريهم من 

الطوائـــف، بل بع�ص اأبناء طائفتهـــم ذاتها ممن يطلقون 

ابن الزعيم الهندي 
الكبير المهاتا غاندي

تحدى الدنيـا 
كلها.. 

وتمسك بدينه 
الجديد!
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م�صاهري اهتدوا



جرب اخلالدي

وقفيــة 
عة  طبـا
القــرآن 
الكريم

عليهـــم ا�شم »املنبوذون«، ويـــرون اأن على 

هوؤلء اأن يقوموا بخدمة الرباهمة، وبدون 

هذه اخلدمة لي�ص لهم اأجر ول ثواب.

واأدت هـــذه التفرقـــة الظاملـــة بهـــريالل 

اإىل مراجعـــة نف�شـــه حـــول مـــدى �شحة 

هـــذه الديانـــة التي تفرق بـــن النا�ص، بل 

وتفرق بن اأتباعهم اأنف�شهم، واآمله اأن يرى 

امل�شلمـــن- اأهل الديانـــة الثانية يف بالده 

من حيـــث تعدادهم- ل يفرقون بن غني 

وفقـــري، و�شليـــل عائلة كبـــرية و�شعلوك، 

الديـــن  درا�شـــة  يف  رغبتـــه  فا�شتـــدت 

الإ�شالمـــي والتعمـــق فيـــه، خا�شة بعدما 

لحـــظ اأن هناك كتًبا للهندو�ص تتكلم عن 

نبي له نف�ص �شفات النبي حممد ].

كان هـــريالل يعلـــم كثـــرًيا عـــن الديـــن 

الإ�شالمي من اطالعاته على ما كتب عنه، 

وتاأمـــل بذهنه كثرًيا قوله تعاىل: {َوُر�ُشاًل 

َقـــْد َق�َش�ْشنَاُهْم َعلَيَْك ِمن َقبُْل َوُر�ُشاًل مْل 

 ُمو�َشى تَْكِليًما 
ُ
نَْق�ُش�ْشُهـــْم َعلَيَْك َوَكلَم اهلل

ر�ُشاًل مَب�شِريَن َوُمنِذِريَن ِلئاَل يَُكوَن ِللنا�ِص 

 
ُ
َعلَـــى اهلِل ُحجـــٌة بَْعـــَد الر�ُشـــِل َوَكاَن اهلل

َعِزيًزا َحِكيًما}.

اآمن هـــريالل اأن �شيًئا مـــن احلق ي�شطع 

اأمامـــه، واأنه قد وجد بدايـــة طريقه نحو 

احلقيقة التي يبحـــث عنها، ومن ثم عزم 

علـــى اإ�شهـــار اإ�شالمـــه بعد اأن قـــراأ قوله 

تعاىل: {َوَمن يَبْتَِغ َغرْيَ الإِ�ْشاَلِم ِديًنا َفلَن 

ا�ِشِريَن}،  يُْقَبَل ِمنُْه َوُهَو يِف الآِخَرِة ِمَن اخْلَ

وبعد اأن التقى ذات مرة ال�شيخن اجلليلن 

زكريا منيار ونذير اأحمد خجندي اللذين 

اأقنعـــاه باأن ما تبحـــث عنه روحه احلريى 

موجود يف الإ�شالم، ومازال به حتى اقتنع 

بعدما �شرح اهلل �شدره.

ويف يـــوم اجلمعة التـــايل ارتدى هريالل 

قمي�ًشـــا اأبي�ـــص وعمامة بي�شـــاء خفيفة، 

وتوجـــه اإىل اجلامـــع الكبـــري يف مدينـــة 

بومبـــاي، واأمـــام اأكـــر من ع�شريـــن األف 

م�شلم ح�شـــروا لل�شالة يف اجلامع، اأعلن 

هـــريالل اإ�شالمه، و�شمـــي با�شم عبداهلل 

هـــريالل غانـــدي، و�شعـــد علـــى املنـــرب 

واألقى كلمة كان �شمن ما جاء فيها »كلكم 

يعلـــم اأين هـــريالل ابـــن الزعيـــم الوثني 

الكبـــري غانـــدي، واأنـــا اأعلن علـــى روؤو�ص 

الأ�شهاد، ويف و�شـــط هذا اجلمع العظيم 

مـــن امل�شلمن، اأين قـــد ع�شقت الإ�شالم، 

واأحببـــت القـــراآن، واآمنـــت بـــاهلل وحده، 

وبالر�شـــول الأطهر �شيدنا حممد �شلوات 

اهلل تعاىل عليه...«.

ا�شتقبل امل�شلمون اإعالن هريالل اإ�شالمه 

بالتكبـــري والهتاف، وطلـــب ال�شيخ زكريا 

منيار من اجلماهري املحت�شدة من امل�شلن 

اأن ي�شافحـــوا اأخاهم اجلديد يف الإ�شالم 

مهنئن، فاأقبلت اجلماهري ت�شافحه فرًدا 

فـــرًدا ثم حملته على الأعناق اإىل �شيارته 

مع الهتاف بالتكبري والتهليل.

تناقلـــت ال�شحـــف ووكالت الأنبـــاء خرب 

اإ�شـــالم ابـــن الزعيم غاندي فـــكان واقعه 

على الهندو�ص كنـــزول ال�شاعقة، وت�شنج 

له الزعيم غاندي ت�شنًجا كبرًيا، حتى اإنه 

امتنع عن الطعام وال�شراب يومن كاملن، 

كمـــا غ�شب زعمـــاء الهندو�ـــص، واأغلقت 

معظم املحال التجارية الهندو�شية املت�شلة 

باأحياء امل�شلمن ا�شتياء وحزًنا. 

قال ر�شول اهلل ]: "بلغوا عني ولو اآية".. القراآن 

الكـــرمي كالم اهلل وامل�شـــدر الأول مـــن م�شـــادر 

الإ�شـــالم، واإن من اأهم ما تقوم به جلنة التعريف 

بالإ�شـــالم يف دعوتهـــا لغري امل�شلمـــن وامل�شلمن 

اجلدد �شرح معاين القراآن عن طريق الرتجمة.

وهناك الآلف يهتدون �شنويًّا، وهوؤلء بحاجة اإىل 

نور الإ�شالم بعـــد �شنوات من الظالم والبعد عن 

الدين احلق، فهم بحاجة اإىل تدبر معاين القراآن 

الكـــرمي وما ين�ص عليـــه من مبـــادئ، لتكتب لهم 

ال�شعـــادة يف الدنيـــا والآخرة، وقـــد قامت اللجنة 

بهـــذا العمـــل الإ�شالمـــي اجلليل بهـــدف تف�شري 

القـــراآن للمهتدين اجلـــدد وتدري�شه لهم وتو�شيح 

الإ�شـــالم لغـــري امل�شلمن، وكذلك �شـــرح القعيدة 

الإ�شالمية والعلوم ال�شرعية.

ووقفية طباعة القراآن الكرمي لها اأهداف متعددة 

منهـــا ن�شر ر�شالة الإ�شالم ال�شمحة التي جاء بها 

النبي ]، وتقدمي الإ�شالم ب�شورة علمية مي�شرة 

مب�شطـــة، وتو�شيـــل ر�شالـــة الإ�شـــالم مبختلـــف 

اللغات للنا�ـــص كافة، فالإ�شالم جاء للعاملن، قال 

نَزلْنَاهُ اإِلَيَْك ِلتُْخِرَج النَّا�َص ِمَن 
َ
تعاىل: {الَر ِكتَاٌب اأ

َراِط الَْعِزيِز  لَُماِت اإِىَل النُّوِر ِباإِْذِن َربِِّهْم اإِىَل �شِ الظُّ

ِميِد}. احْلَ

اإن ما تقـــوم جلنة التعريف بالإ�شـــالم من وقفية 

طباعـــة القـــراآن الكـــرمي وم�شاهمتهـــا يف ن�شـــره   

عهـــدت للقيـــام به اإىل دعاة هدفهـــم ن�شر و�شرح 

الإ�شـــالم مـــن تعليـــم ال�شـــالة واأركان الإ�شـــالم 

الأخرى.

نختتم بهذه الكلمـــات النورانية، ب�شهادة الإ�شالم 

اخلالـــدة التي و�شع ر�شولنـــا الأعظم النا�ص فيها 

على املحجـــة البي�شـــاء، ونداء الإ�شـــالم اخلالد 

الذي �شع نوره يف الأر�ص وانطلق يف عنان ال�شماء 

يـــردده امل�شلمون يف كل �شـــالة، وي�شبح الإن�شان 

بهـــا م�شلًما.. اأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل واأن حممًدا 

عبده ور�شوله. 

اإ�ضــــالمه 
�ضعـق الهندو�س.. 
ووالـده امتنـع عن 
الطعـام وال�ضراب
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قب�صات دعوية

مـــع ال�شيـــخ عبـــداهلل بن بلهيـــد يف مكتبة 

املدينـــة دار هـــذا احلـــوار: قـــال حممـــد 

اأ�شد: �شاألني ال�شيـــخ بن بلهيد فقال: لقد 

اأخربتني مرة بق�شة طريقك اإىل الإ�شالم، 

ولكن متى وكيف تبن لك متاًما اأن الإ�شالم 

ميكن اأن يكون غايتك؟ 

متى؟ دعني اأفكر.. اأعتقد اأن ذلك كان يف 

يـــوم من اأيام ال�شتاء يف اأفغان�شتان، عندما 

فقـــد جوادي حدوته، فكان علّي اأن اأق�شد 

اإىل حداد يف قريـــة منحرفة عن طريقي، 

وهناك قال يل رجل: اأنت م�شلم.. اإل اأنك 

ل تدرك ذلك.. كان ذلك قبل ثمانية اأ�شهر 

تقريًبا مـــن اعتناقي الإ�شـــالم.. وكنت يف 

طريقـــي من هراة اإىل كابل يف اأواخر �شنة 

1925، بعـــد حوايل عامـــن من ال�شفر اإىل 

اإيـــران واأفغان�شتـــان، وكان ب�شحبتي خادم 

وجنـــدي اأفغـــاين، عـــرب الوديـــان املغمورة 

بالثلـــج يف جبـــال هندوكو�ـــص يف اأوا�شـــط 

اأفغان�شتـــان، كان اجلو بارًدا والثلج يتالألأ، 

واجلبال ال�شاخمة منت�شبة من كل جانب، 

وقـــد كنـــت حزيًنا ذلك اليـــوم، ويف الوقت 

نف�شه تغمرين موجة غريبة من ال�شعادة.

كنت حزيًنا لأنه خيل اإيل اأن حجًبا �شفيقة 

كانـــت تف�شـــل بن النا�ـــص الذيـــن مازلت 

عائ�ًشـــا بينهم منذ ب�شعة اأ�شهر وبن النور 

والقـــوة والنمو التي كان يف مكنة دينهم اأن 

يوفرها لهـــم، وكنت �شعيـــًدا لأن نور ذلك 

الديـــن وقوته ومنوه كانت قريبة مني قرب 

تلك اجلبال ال�شاخمة، اأكاد اأمل�شها بيدي.

وبداأ ح�شـــاين يعرج، و�شمعت �شلياًل عند 

حافـــره.. لقـــد اأفلتـــت حدوتـــه واأ�شبحت 

عالقـــة مب�شمارين وح�شب.. �شاألت رفيقنا 

الأفغـــاين: هـــل هنـــاك قرية علـــى مقربة 

منـــا ن�شتطيـــع اأن جند فيها حـــداًدا؟ قال 

اجلنـــدي: اإن قريتي »ده زاجني« تبعد اأقل 

مـــن ثالثة اأميال، واإن فيها حداًدا، وكذلك 

قلعة حاكم منطقة »هزاراجات«.

وهكـــذا اجتهنا فوق الثلـــج املتالألئ وببطء 

كـــي ل ي�شاب جوادي بالتعـــب، �شوب »ده 

زاجني«.

كان حاكـــم املنطقـــة �شابًّـــا ق�شـــري القامة 

على حميـــاه اأمارات املـــرح والبهجة، ي�شر 

با�شت�شافة رجـــل غريب يوؤن�شه يف وحدته 

يف قلعتـــه املتوا�شعـــة، ومع اأنـــه كان ميت 

ب�شلة الن�شـــب القوية اإىل امللك اأمان اهلل، 

فقد كان من اأكر الرجال الذين لقيتهم اأو 

كان مقـــدًرا يل اأن األقاهـــم يف اأفغان�شتان 

توا�شًعا.. لقـــد اأجربين على اأن اأبقى معه 

طيلة يومن.

ويف م�شـــاء اليوم الثاين جل�شنـــا، كالعادة، 

اإىل مائدة �شخية، وبعد ذلك غنى لنا رجل 

من القرية الأغاين البلدية مب�شاحبة عود 

ذي ثالثـــة اأوتار، بلغة (با�شتو)، ذاكًرا قتال 

داود مع جالوت - �شراع قوة الإميان �شد 

القوة الوح�شيـــة - وبرغم اأنني مل اأ�شتطع 

اأن اأتتبـــع كلمـــات الأغنيـــة، فقـــد فهمـــت 

مو�شوعهـــا، ذلـــك اأنهـــا بـــداأت يف وداعة 

وخ�شوع، ثـــم ارتفعت يف نـــربة عنيفة من 

النفعـــال والأمل، وانتهـــت اإىل �شيحة من 

الظفر والنت�شار.

وعندما انتهت الأغنية لحظ احلاكم ذلك 

فقال: لقد كان دواد �شعيًفا.. ولكن اإميانه 

كان عظيًما، ومل اأ�شتطع اأن اأمنع نف�شي من 

اأن اأ�شيـــف: واأنتم كثريون.. ولكن اإميانكم 

�شعيـــف.. نظر اإيّل م�شيفـــي ده�ًشا.. اأما 

اأنـــا فقـــد ارتبكت ملـــا �شدر عنـــي ب�شورة 

لاإرادية تقريًبـــا، واأ�شرعت اإىل تف�شري ما 

ق�شـــدت اإليه، وذلك بتوجيـــه �شيل جارف 

من الأ�شئلة... انتظروها يف العدد القادم، 

لتعرفـــوا كيف خرج حممـــد اأ�شد من هذا 

املوقف املحرج. 

�ضــاعتها فقط اأيقنت اأن االإ�ضالم 
ميكن اأن يكون غايتــــــي!

الق�صـــــــة التي يرويها كتـــــــاب »الطريق اإىل 

مكـــــــة« لي�صـــــــت تاريًخا حلياة رجل ا�صـــــــتهر 

بدور قام به يف ال�صـــــــوؤون العامة، اأو �صـــــــرًدا 

ملغامـــــــرة قام بها، ولكنها عر�س الكت�صـــــــاف 

رجل اأوروبي لالإ�صـــــــالم، ول�صـــــــريورته جزًءا 

ال يتجـــــــزاأ مـــــــن البيئـــــــة االإ�صـــــــالمية، وقد 

طوفنا فيما م�صـــــــى يف ق�صة حممد اأ�صد، 

ذلك الرجل اليهودي االأوروبي الذي تربى 

ليكون حاخاًما، ولكنه اكت�صـــــــف االإ�صـــــــالم 

وتعمق يف درا�صـــــــته اإىل اأن اأعلن اإ�صالمه.. 

ويف هـــــــذه احللقة اأ�صـــــــتكمل معكم احللقة 

احلادية ع�صـــــــرة مـــــــن رحلتـــــــه املباركة اإىل 

االإ�صالم.
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هنــــــاك عديد 

من الظواهر الكونية من حولنا، 

ومنها ظاهرة حمرية للعلماء ت�صمى ظاهرة الفقاعات حول 

االأر�س، وال�صوؤال: كيف ميكن اأن يحاط الغالف اجلوي بفقاعات 

هواء ت�صل درجة حرارتها الأكرث من ع�صرة ماليني درجة مئوية؟ 

وملاذا �صخرها اهلل تعاىل؟ وكيف ال ن�صعر بها وال توؤثر علينا.. 

اأ�صئلة كثرية نحاول االإجابة عنها.

يف خـــــــرب علمي جديد )ح�صـــــــب موقع CNN( اأعلـــــــن علماء الفلك اأن 

الغالف اجلوي لكوكب االأر�س يزخـــــــر باالنفجارات الهائلة، وذلك 

نتيجة انفجار فقاعات �صـــــــخمة من الهواء ال�صاخن بدرجة حرارة 

ا ت�صتمر يف الت�صـــــــاعد والنمو يف احلجم، ثم االنفجار  �صديدة جدًّ

يف الف�صاء املحيط باالأر�س.

وقد اكت�صـــــــف علماء الفلك هذا الن�صاط حول كوكبنا حيث يلتقي 

حقل االأر�س املغناطي�صـــــــي بتيار ثابت مـــــــن اجلزيئات املتدفقة من 

ال�صـــــــم�س، وقد يعتقد البع�س اأن الف�صـــــــاء عبارة عن فراغ ال يوجد 

فيه �صيء، اإال اأنه يف واقع االأمر، توجد فيه غازات يف كل مكان، ولكن 

لي�ـــــــس بكثافة الهواء الذي نتنف�صـــــــه بل اأقـــــــل، ويطلق العلماء على 

الفقاعات املكت�صـــــــفة حديثًا ا�صم »ثقوب الكثافة«، اإذ اإن كثافة الغاز 

فيها اأقل بع�صر مرات.

 عبدالدائم الكحيل

ويقول 

العلماء اإن درجة حرارة الغاز املوجود يف 

تلك الفقاعات ت�صل اإىل اأكرث من 10 ماليني درجة مئوية، 

وهي درجة حرارة الغالف الغازي املحيط باالأر�س، واملعروف با�صم 

طبقة البالزما.

درا�صة هذه الظاهرة املحرية

 بـــداأ العلمـــاء درا�شة هذه الفقاعـــات بعد اأن مت جمـــع بيانات من 

قبـــل الفريق البحثي الذي �شارك يف املهمة املعروفة با�شم »كل�شرت« 

التابعـــة لوكالة الف�شاء الأوروبية، والتـــي �شمت اأ�شطوًل مكوًنا من 

اأربع مركبات ف�شائية، وظن الباحثون يف البداية اأن هناك خلاًل قد 

اأ�شاب معداتهـــم واأجهزة القيا�ص التي كانت بحوزتهم، عندما مرت 

مركباتهم الف�شائية عرب هذه الفقاعات.

يقـــول الباحث جـــورج بارك�ص من جامعـــة كاليفورنيـــا: نظرت اإىل 

البيانـــات التي جمعتهـــا املركبات الف�شائيـــة الأربعة، وقد لوحظت 

هذه املعلومات يف املركبات الف�شائية يف وقت واحد، وعندها بداأت 

العتقاد اأنها حقيقية.

»فقاعات حول 
األرض«.. 

ظاهرة حيرت 
العلماء
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انفجار الفقاعات حول الغالف اجلوي يوؤدي 

اإىل حدوث مـــا ي�شبه الأ�شواء امللونة، وهذه 

الظاهـــرة ا�شرتعت انتباه العلمـــاء فوجدوا 

اأن هـــذه الفقاعات حتيـــط بالأر�ص بكميات 

كبرية وتنفجر ب�شبب احلرارة الهائلة، ولكنها 

حتمي الأر�ص من الرياح ال�شم�شية القاتلة.

ويوؤكـــد الدكتـــور بارك�ص اأن هـــذه الفقاعات 

متتد اإىل اأكر من 1000 كيلومرت، وتظل على 

الغالب ملدة 10 ثوان قبل اأن تنفجر وت�شتبدل 

بالرياح ال�شم�شية الأقل برودة والأكر كثافة، 

ومل يتو�شل العلماء بعد بالتحديد اإىل اأ�شباب 

وظروف تكون هـــذه الفقاعات، ولكن يرجح 

الباحثـــون اأنها تتولد نتيجة ا�شطدام الرياح 

ال�شم�شيـــة باحلقـــل املغناطي�شـــي لالأر�ـــص، 

ا يدعى »�شدمـــة القو�ص«، وقد  ليكـــّون حـــدًّ

ي�شاعد هذا الكت�شـــاف، العلماء والباحثن 

الذيـــن يدر�شون يف جمال »فيزياء البالزما« 

علـــى فهم كيفية تفاعل الرياح ال�شم�شية مع 

احلقل املغناطي�شي لالأر�ص.

ملاذا �صخر اهلل هذه الفقاعات

اإن املوؤمـــن الذي ا�شتجاب لنداء اهلل تعاىل يف 

التفكـــر يف الكون لبد لـــه اأن يتوقف مع هذا 

اخلرب العلمي ب�شيء من التفكر، بل ويت�شاءل: 

ملاذا و�شع اهلل هـــذه الفقاعات حول الأر�ص؟ 

وكيف يحمـــي اهلل الأر�ص مـــن �شّرها؟ ولكن 

معظم العلماء يعتقدون اأن اأي ظاهرة يف الكون 

لبـــد اأن يكون من ورائها هدف وفائدة، وعلى 

الرغم من ذلك يقولون اإن امل�شادفة هي التي 

خلقت هذه الظواهر املعقدة!

ونحـــن امل�شلمـــن لدينـــا اأعظم كتـــاب على 

الإطـــالق، نعتقـــد اأن اهلل جهز لنـــا الأر�ص 

لتكـــون �شاحلـــة ل�شتمـــرار احليـــاة علـــى 

ظهرها، واأنه �شخر لهذه الأر�ص كل الو�شائل 

الالزمة حلمايتها من املخاطر، فعندما خرج 

العلماء خارج حدود الغالف اجلوي واجهوا 

خطر الرياح ال�شم�شيـــة القاتلة، حيث يقول 

الباحثـــون اإن ال�شم�ص تطلق جزيئات �شريعة 

ا وذات حرارة عالية، ولـــو متكنت هذه  جـــدًّ

اجلزيئات من ال�شطـــدام بالأر�ص مبا�شرة 

واختفـــت  الأر�ـــص  علـــى  لدمـــرت احليـــاة 

الكائنات احلية منذ مالين ال�شنن. 

ولكـــن من رحمـــة اهلل تعاىل بنـــا اأنه اأحاط 

الأر�ـــص بغـــالف جـــوي يعمـــل علـــى حماية 

الأر�ص والت�شدي لهذه العوا�شف ال�شم�شية 

اخلطرية، ولكن هذا الغالف ل يكفي، ف�شخر 

اأي�ًشـــا غالًفا اآخر يدعى املجال املغناطي�شي 

ا مهمته التفاعل مـــع الرياح  وهـــو قوي جـــدًّ

ال�شم�شيـــة وتبديدهـــا ودرء خماطرهـــا من 

دون اأن ن�شعر بذلك! ويقول العلماء: اإن هذا 

املجـــال املغناطي�شي على الرغـــم من �شدته 

فاإنـــه ل يكفـــي ملواجهـــة الريـــاح ال�شم�شية 

القاتلـــة، ولذلـــك فقـــد �شخـــر فقاعات من 

الهـــواء لتنتفـــخ على حـــدود الغالف اجلوي 

وت�شخن وت�شـــكل حاجًزا بيننـــا وبن الرياح 

ال�شم�شيـــة القاتلـــة، وبالتـــايل تقـــي الأر�ص 

وحتفظها من الحرتاق.

ويعترب الغالف اجلوي لالأر�ص ال�شقف الذي 

يحمـــي كوكب الأر�ص مـــن خمتلف املخاطر 

املحيطـــة بنا، وخا�شـــة الأحجـــار والنيازك 

واجل�شيمات الكونيـــة اخلطرية وغري ذلك، 

ويقـــول العلمـــاء لـــول هذا الغـــالف لنتهت 

احلياة على الأر�ص منذ زمن بعيد.

يقـــول العلماء اإن هـــذه الريـــاح القادمة من 

ال�شم�ـــص باجتـــاه الأر�ـــص، لـــو قدر لهـــا اأن 

ت�شطـــدم بالأر�ـــص لأحرقتهـــا علـــى الفور! 

ولكـــن من رحمـــة اهلل بنا اأنه جهـــز الأر�ص 

بو�شائل حماية متعددة حتفظنا، بل وحتفظ 

الغـــالف اجلوي الـــذي فيه الهـــواء والغيوم 

وفيـــه حياتنا، فحفـــظ اهلل هذا الغالف من 

فوقنا (وهو كال�شمـــاء بالن�شبة لنا، لأن اأهل 

اللغـــة يقولـــون كل ما عالك فهـــو �شماك)، 

فهذا الغالف هو �شقف نحتمي حتته، ولكنه 

بحاجة ملن يحفظه لنا!

ويقـــول العلمـــاء اإن فقاعـــات تت�شـــكل حول 

الأر�ـــص متت�ـــص احلـــرارة الزائـــدة للريـــاح 

ال�شم�شيـــة ومن ثم تنفجـــر وتتبدد ول ن�شعر 

باأي �شيء ولول هذه الظاهرة لو�شلت حرارة 

ال�شم�ـــص واأحرقت احلياة علـــى الأر�ص.. األ 

ت�شتحق هـــذه النعمة اأن ن�شكر اهلل عليها يف 

كل حلظة!

كيف اأ�صـــــــار القراآن اإىل هذه احلقيقة 

العلمية؟

لقـــد تعهد اهلل تعـــاىل باأنه �شيجعـــل اأولئك 

امل�شككـــن يرون اآياتـــه ومعجزاته يف رحاب 

الكـــون حتى يتبـــن لهم اأن هـــذا القراآن هو 

يَاِتنَا يِف اْلآََفاِق َويِف  يِهْم اآَ احلـــق فقال: {�َشرُنِ

َومَلْ يَْكِف 
َ
قُّ اأ نَُّه احْلَ

َ
َ لَُهْم اأ نُْف�ِشِهْم َحتَّى يَتََبنَّ

َ
اأ

نَُّه َعلَى ُكلِّ �َشْيٍء �َشِهيٌد}، ولذلك لبد 
َ
ِبَربَِّك اأ

اأن جنـــد يف كتاب اهلل تعاىل اإ�شارة وا�شحة 

ملا يكت�شفـــه العلماء حديًثا لتكون دلياًل على 

�شدق هذا الكتاب العظيم.

لقد حتدث القراآن عن ال�شماء وو�شفها باأنها 

»�شقف«، وبالفعل عندما نتاأمل طبقات الغالف 

اجلوي والغالف املغناطي�شي وطبقة الفقاعات 

وغريها من الطبقات املحيطة بنا ندرك اأنها 

حتمينا مثـــل ال�شقف يف البنـــاء الذي يحمي 

البيت من خماطر احلرارة واملطر والرياح.

وهنا يتجلى قول احلق تبارك وتعاىل عندما 

ُفوًظا َوُهْم  َماَء �َشْقًفا حَمْ قـــال: {َوَجَعلْنَا ال�شَّ

َعْن اآَيَاِتَها ُمْعِر�ُشوَن}، و�شبحان اهلل عندما 

ُفوًظا} ومل يقل {حافًظا}، لأن  قـــال: {حَمْ

هـــذا ال�شقف (الغالف اجلوي واملغناطي�شي 

وطبقـــة الفقاعـــات) ل ت�شتطيع اأن حتفظنا 

بذاتهـــا اإمنا حتتاج حلمايـــة وحفظ ورعاية 

ُفوًظا}،  من اخلالق، ولذلك قال {�َشْقًفا حَمْ

اأي اأن اهلل حفظ لنا هذه الأر�ص من كل �شوء 

و�شخـــر هذه الطبقـــات حلمايتنـــا وحفظها 

اأي�ًشا من التدمري.  

اإن الـــذي يتاأمـــل حديث القـــراآن عن �شقف 

حمفـــوظ برعايـــة اهلل يدرك اأنـــه قد �شبق 

العلـــم لالإ�شـــارة اإىل اأهمية الغالف اجلــوي 

(وهو جزء من ال�شماء الدنيا)، وذلك يف زمن 

مل يكن على وجه الأر�ص اأحد يعلم �شيًئا عن 

خ�شائ�ـــص واأهمية هذا الغـــالف، ول منلك 

اإل اأن نقول: �شبحان اهلل! 

لوال الغالف اجلوى النتهت احلياة على االأر�س 
منذ زمن بعيد.. ولكنه يف حاجة ملن يحميه!
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بدعـــــــوة مـــــــن وزارة االأوقاف وال�صـــــــوؤون 

االإ�صالمية زار الكويت اأخرًيا وفد ميثل 

اأحـــــــد املراكز االإ�صـــــــالمية يف بريطانيا 

الإن�صـــــــاء  متويـــــــل  علـــــــى  للح�صـــــــول 

مركـــــــز اإ�صـــــــالمي يف مدينـــــــة �صـــــــفيلد 

التقت ثالثة  »الب�صرى«  الربيطانية.. 

من اأع�صـــــــاء هـــــــذا الوفد لت�صتك�صـــــــف 

تفا�صيل م�صروعهم االإ�صالمي، وتقف 

على اأهم معامله، ومدى احلاجة اإليه، 

والهدف من اإن�صـــــــائه، والثمرة املرجوة 

منه.

يف البداية قال »مارك بوهان«، وهو بريطاين 

م�شلـــم: »اإنها الزيـــارة الثالثة التي اأزور فيها 

الكويت بدعـــوة من وزارة الأوقاف وال�شوؤون 

الإ�شالميـــة، حيث اإننا ن�شعى اإىل بناء مركز 

اإ�شالمي يف مدينة �شفيلد، وهي خام�ص اأكرب 

مدينة يف بريطانيـــا، وقد ت�شرفت كمهند�ص 

معماري بعمل ت�شميم وخمطط لهذا ال�شرح 

الإ�شالمـــي ليكون �شامـــاًل كل ما يحتاج اإليه 

املركـــز يف امل�شتقبـــل، حيـــث اإن مـــن اأوىل 

الأولويـــات لدى املركز النفتـــاح على الآخر 

والعتنـــاء بامل�شلمـــن اجلـــدد، والعمل على 

تثبيتهم على الدين الإ�شالمي احلنيف.

واأ�شـــاف بوهـــان اأنـــه اعتنق الإ�شـــالم منذ 

ع�شرين عاًما واأنه متزوج من م�شلمة ماليزية 

وقـــد زار ماليزيـــا و�شنغافـــورة وتعرف على 

الإ�شـــالم ب�شـــورة جيدة عندما قـــراأ ترجمة 

للقراآن الكرمي.

وبـــنَّ بوهان اأنه يعي�ـــص يف مدينة برمنجهام 

التـــي تبلـــغ ن�شبة امل�شلمن فيهـــا 15 % اإل 

ي�صم م�صجًدا ومدر�صة وقاعة للموؤمترات

مركز إسالمـي في 
»شفيلد« البريطانية

تري�صي الع�صلي

اأنه ل توجد اأي اأن�شطة للم�شلمن اإل قلياًل، 

وهي دون م�شتوى الطموح.

وختم بوهان حديثه م�شيًدا بالكويت، وموؤكًدا 

اأنها بلد منفتح، وكثري من �شعبها يجيد اللغة 

الإجنليزيـــة ب�شورة ممتازة، كما اأنهم كرماء، 

والقيم الإ�شالمية متجذرة يف جمتمعهم.

اأمـــا عبداحلميد الع�شلي، وهو بريطاين من 

اأ�شل ميني، فقال اإن هذا املركز �شوف يكون 

منـــارة اإ�شالمية مهمـــة يف بريطانيا، خا�شة 

اأنـــه يحتوي جميع اأفـــراد الأ�شرة من اأطفال 

ومراهقن و�شباب وكبار عرب اأن�شطة تتنا�شب 

مع متطلبات الع�شر لالإن�شان امل�شلم.

واأ�شـــاف: »اإننـــا كم�شلمـــن عندمـــا نر�شـــل 

فاإنهـــم  العاديـــة  املدار�ـــص  اإىل  اأولدنـــا 

يكت�شبون العلـــم اإ�شافة اإىل بع�ص الثقافات 

وال�شلوكيـــات التـــي ل تتنا�شـــب مـــع ديننـــا 

الإ�شالمي احلنيف، لذا اآثرنا اأن ي�شم املركز 

الإ�شالمي مدر�شة تراعي القيم الإ�شالمية، 

فامل�شلمـــون يف �شفيلد يريدون مكاًنا مريًحا 

ومنا�شًبـــا لتعليم اأبنائهـــم العلوم احلديثة يف 

اإطـــار اإ�شالمي ب�شورة تتنا�شب مع متطلبات 

الع�شر احلديث«.

 واأكـــد الع�شلي اأن الإ�شالم يف تنام م�شطرد 

يف بريطانيـــا ويف قـــارة اأوروبـــا، »واإين لأرى 

اأن امل�شتقبل لالإ�شالم يف اأوروبا، الأمر الذي 

يجعلنا اأمام عمل م�شن لنكون موؤهلن ملهمة 

حمل الإ�شالم اإىل هذه الأمم«.

وحـــول انطبـــاع ال�شـــارع الربيطـــاين عـــن 

الإ�شـــالم قال الع�شلـــي: بالطبـــع هناك من 

يرف�ـــص ويهاجم الإ�شالم، وهناك من يرحب 

به مـــن منطلـــق الإميـــان بالتعـــدد الثقايف، 

وهنـــاك فئة كبـــرية تاأتـــي يف الو�شط، وهي 

التـــي ل ترف�ص ول توؤيـــد، ونحن ن�شتهدفها 

يف م�شاريعنا الإ�شالمية امل�شتقبلية، ليعرفوا 

حقيقـــة الإ�شالم كدين مت�شامـــح، اإذ اإن من 

اأولويات عمل املركز فتح اآفاق جديدة ب�شورة 

متطورة مـــع الآخر من غري امل�شلمن، الأمر 

الـــذي يقو�ص بع�ص و�شائل الإعالم التي لها 

اأجندات تهاجم الإ�شالم، لأننا نريد اأن نقدم 

مارك بوهان عبداحلميد الع�صلي

كتب: في�صــــل العلـــــي

ا�صتطالع

تري�ضي الع�ضلي: ال اأجد اأي م�ضكلة 
يف ارتداء احلجاب.. والقانون يف 

بريطانيا يحرتم كل الديانات 



حممد ا�صعيدة

يف ذكـــرى مولد الر�شول احلبيب لبد لكل 

م�شلـــم اأن يقف وقفة تاأمـــل، ي�شتذكر فيها 

ن�شـــاأة هـــذا الر�شول الأكرم، وهـــذا الدين 

العظيـــم الذي جاء ر�شالـــة �شماوية بوحي 

مـــن اهلل عز وجل، فقد جـــاء الر�شول ]  

ليبداأ ع�شًرا جديًدا وديًنا جديًدا ومفاهيم 

جديـــدة، وهـــو الرجل الأمي الـــذي فاقت 

�شهرتـــه كل احلـــدود، واأ�شبح ا�شمه يرتدد 

علـــى كل ل�شان يف جميـــع اأ�شقاع املعمورة 

اإىل هـــذه ال�شاعة، ملـــا حمله يف �شخ�شيته 

مـــن مبـــادئ وقيـــم اإن�شانيـــة ترجمها على 

اأر�ـــص الواقـــع من خـــالل حياتـــه اليومية 

ومعامالتـــه مـــع النا�ـــص، التـــي كانـــت يف 

واقـــع الأمـــر جت�شيًدا ملـــا كان يتنزل عليه 

مـــن القراآن الكـــرمي، فكان عليـــه ال�شالة 

وال�شـــالم فيمـــا ياأتيه من ت�شرفـــات قراآًنا 

متحـــرًكا، لتتحـــول اأفعالـــه اإىل م�شـــرب 

لأمثال للنا�ـــص، وتنت�شر بينهم وحتببهم يف 

الإ�شالم، هذا الدين الذي جاء به الر�شول 

] بوحـــي من اهلل تعاىل، وكان ل�شخ�شية 
الر�شول وت�شرفاته يف  ن�شره دور حموري، 

فكانت ت�شرفاته مبنزلة الإ�شهار لالإ�شالم 

نف�شـــه، اإذ كان كل مـــن يتابـــع الر�شول عن 

قـــرب يـــدرك اأن هذا الدين هـــو دين حق 

ملـــا حملـــه يف طياته من معـــاين الإن�شانية 

والرحمة والعدل وامل�شـــاواة، ال�شيء الذي 

جعـــل النا�ـــص يقبلـــون علـــى هـــذا الدين 

طواعية بدون اإكـــراه، وا�شتمر هذا يف اأي 

مكان طالته الفتوحـــات الإ�شالمية، �شواء 

يف عهد الر�شول اأو حتى بعد مماته، لذلك 

فذكـــرى مولده جتعلنـــا ن�شتح�شر خ�شاله 

ال�شمحـــة ]، ونحاول القتـــداء بها قدر 

امل�شتطاع ونربي اأبناءنا عليها، لنحوز ر�شا 

اخلالق عز وجل ون�شهم يف تن�شئتهم تن�شئة 

�شاحلة تعمل على فتح الطريق لن�شر هذا 

الدين العظيم. 

مولد
 النور
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مـــا لدينا من فكر لالآخـــر عرب مد ج�شور 

ال�شداقة وفتح احلوار معه، ومنحه فر�شة 

التعرف علينا عن كثب.

وزاد الع�شلـــي اأن لالإعـــالم دوًرا بـــارًزا يف 

ت�شليـــط ال�شـــوء علـــى الق�شايـــا الكبرية، 

وبالن�شبـــة لتعامل الإعـــالم الربيطاين مع 

الق�شايـــا الإ�شالميـــة ب�شـــكل عـــام »فاأراه 

عادًل ومنطقيًّا«. 

التـــي  الأر�ـــص  ا�شرتينـــا  »لقـــد  واأو�شـــح 

�شيبنى عليهـــا املركز الإ�شالمي من خالل 

التربعـــات من بريطانيـــا والكويت وقطر، 

ونطمـــح اأن نكمل بناء املركز الإ�شالمي يف 

مدينة �شفيلد ال�شهرية يف �شناعة الفولذ، 

وبعد جل�شات مع جمل�ص بلدية �شفيلد متت 

عملية بيـــع قطعة اأر�ـــص ب�شعر منخف�ص، 

وذلـــك لبنـــاء م�شجـــد يلبـــي الحتياجات 

الدينيـــة والرتبويـــة والجتماعيـــة، وتقـــع 

الأر�ـــص على ه�شبـــة قريبة مـــن الطريق 

ال�شريـــع، وهو وقف خـــريي للم�شلمن يف 

بريطانيا«.

كما ا�شتعر�ص الع�شلي بع�ص اأهم مكونات 

املركـــز الإ�شالمي يف �شفيلـــد، م�شرًيا اإىل 

اأن التوجـــه ين�شب ليكـــون مركًزا اإ�شالميًّا 

نوعيًّا، وليكون منـــارة للتوا�شل احل�شاري 

يف بريطانيـــا واأوروبـــا، ولتتحقـــق نظريـــة 

حوار احل�شـــارات ب�شكل عملي من خالل 

اأطروحات واأن�شطة املركز الذي ي�شم قاعة 

لتنظيـــم املوؤمترات وامللتقيـــات الإ�شالمية 

علـــى م�شتـــوى دويل، اإ�شافـــة اإىل وجـــود 

مدر�شة اإ�شالمية لـــكل املراحل الدرا�شية، 

ف�شاًل عن م�شجد به م�شلى للن�شاء وقاعة 

ريا�شية ومركز تدريب لل�شباب، وخدمات 

الـــزواج واخلدمـــات الإر�شاديـــة، وافتتاح 

حلقـــات لتحفيظ القـــراآن الكـــرمي للبنن 

والبنـــات، اإ�شافـــة اإىل بع�ـــص اخلدمـــات 

اخلا�شـــة للم�شلمن اجلدد ومركز للدعوة 

الإ�شالميـــة، وح�شانـــة لالأطفـــال واإقامة 

دورات لتعليم اللغة العربية ومركز ريا�شي 

�شحـــي، واإن�شاء مكتبـــة �شخمة ت�شم كتًبا 

اإ�شالميـــة واأدبيـــة يراعي فيهـــا ا�شتخدام 

التقنيـــة احلديثـــة يف عملية البحـــث اآليًّا، 

ومركـــز اإعالمي ومركز اآخـــر للمعلومات، 

اإ�شافـــة اإىل مطعـــم يقـــدم اللحم احلالل 

الإ�شالمـــي  ال�شلـــوك  يراعـــي  ومقهـــى 

واإنرتنت وبع�ص املتاجر التي تبيع املالب�ص 

الإ�شالمية، خا�شة للن�شاء وغري ذلك.

مـــن جانبها حتدثت »تري�شي«، وهي زوجة 

عبداحلميـــد الع�شلـــي، قائلـــة اإنهـــا تزور 

الكويـــت للمـــرة الثالثـــة، »ويف كل زيـــارة 

يل تـــزداد معرفتـــي بكثري مـــن الأمور عن 

الكويـــت واأهلهـــا«، كمـــا اأنهـــا جتـــد هذه 

الزيـــارة فر�شة طيبة للتعـــرف على بع�ص 

العادات والتقاليد الكويتية، وهي ت�شرتك 

مـــع كثري من العـــادات والتقاليد يف بع�ص 

الدول العربية والإ�شالمية، مع خ�شو�شية 

ما يف بع�ص الأمور.

واأ�شارت تري�شي اإىل اأنها زارت وزارة الأوقاف 

وال�شـــوؤون الإ�شالميـــة وبع�ـــص اجلمعيات 

جمعيـــة  منهـــا  الكويـــت،  يف  الإ�شالميـــة 

الإ�شالح الجتماعي الكويتية، »كما التقيت 

ببع�ص الداعيات وال�شخ�شيات الن�شائية يف 

الكويت، اإ�شافة اإىل بع�ص الأ�شر الكويتية«، 

موؤكدة اأنها �شعيدة بالت�شرف بتلبية دعواتهن 

يف منازلهن.

وعند �شوؤالها عما اإذا كانت تواجه م�شكلة يف 

ارتداء احلجاب يف بلد مثل بريطانيا اأكدت  

اأنها ل جتـــد اأي م�شكلة تذكر، والقانون يف 

بريطانيا يحـــرتم كل الديانات، خا�شة اأنها 

تعي�ص يف مدينة »�شفيلد« مع زوجها واأبنائها، 

وهـــم مرمي 24 �شنة، وحنة 22 �شنة واإميان 

13 �شنة وحمزة 12 �شنة. 

عبداحلميــد الع�ضــلي: املركــز 
حــوار  يحقــق  خــريي  وقــف 
يف  وامل�ضــلمون  احل�ضــارات.. 
�ضــفيلد يريــدون مكاًنا منا�ضــًبا 
لتعليم اأبنائهــم العلوم احلديثة 

يف اإطار اإ�ضالمي
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جون ا�شبوزيتو هو اأ�شتاذ الديانات وال�شوؤون 

الدوليـــة والدرا�شـــات الإ�شالميـــة واملديـــر 

املوؤ�ش�ص ملركز التفاهم الإ�شالمي- امل�شيحي 

يف جامعـــة جـــورج تاون الأمريكيـــة، ورئي�ص 

التحريـــر ملو�شوعـــة اأك�شفـــورد عـــن العـــامل 

الإ�شالمـــي، وداليـــا جماهد مديـــر تنفيذي 

ملركـــز جالـــوب للدرا�شـــات الإ�شالمية، كما 

امل�شت�شـــار  لت�شبـــح  اأخـــرًيا  اختيارهـــا  مت 

اخلا�ـــص للرئي�ص الأمريكـــي اأوباما لل�شوؤون 

الإ�شالمية.

من يتحدث با�شم الإ�شالم؟ هذا هو ال�شوؤال 

الرئي�ـــص الذي يعر�ص لـــه الكتاب، والإجابة 

كانـــت نتاج اأبحاث درا�شيـــة �شخمة قام بها 

معهد  جالوب، وا�شتغرقت حوايل 6 �شنوات 

فيما بن عامي 2001  و 2007 ، حيث اأجرى 

جالوب ع�شرات الآلف من احلوارات وجًها 

لوجـــه مع �شكان اأكر مـــن 35  بلًدا غالبيتهم 

مـــن امل�شلمـــن ،  و�شمـــت العينـــة �شكاًنا من 

ال�شبـــاب وامل�شنن ،  من املتعلمـــن والأمين ،  

الإنـــاث والذكـــور ،  مـــن املناطـــق احل�شرية 

والريفية، وكانـــت اأهم الأ�شئلة التي طرحت 

يف ورقـــة البحث ما جـــذور معـــاداة اأمريكا 

يف العـــامل الإ�شالمي ؟  مـــن املتطرفون؟ هل 

يرغب امل�شلمون يف الدميوقراطية؟ واإذا كان 

الأمـــر كذلك فماذا �شيكـــون �شكلها؟... اإىل 

اآخره ، ورمبا هنا حتديًدا تكمن اأهمية بحث  

َم �شوت  َد اأن يقدِّ معهـــد جالوب،  اإذ اإنـــه تعمَّ

ال�شعوب ولي�ص القادة اأو اخلرباء واملخت�شن 

مـــون  اأو ال�شيا�شيـــن الذيـــن عـــادًة مـــا يقدِّ

الإجابـــات   اجلاهزة   امل�شاغة يف قالب جامد 

ومنطـــي والتي ل تعك�ص معهـــا بالتاأكيد راأي 

ال�شعوب اأو وجهة نظر اجلماهري . 

وهـــذا الكتاب، كمـــا و�شفه فهمـــي هويدي 

يف تقدميه، يَُعـــدُّ مفاجاأة و�شدمة للغربين، 

وتعريًفـــا للعـــرب وامل�شلمـــن مبـــا يعرفون، 

فالغالبيـــة العظمى مـــن امل�شلمن وقعت يف 

ــة التي  م�شيـــدة روؤى واأفعـــال واأقـــوال الِقلَـّ

اأ�شاءت بت�شرفاتها لالإ�شالم.

وامل�شلمون يف هذه الدرا�شـــة لي�شوا جيو�ًشا 

تُ�ْشِهُر ال�شيوف ومتتطي اخليول التي تتحفز 

لالنق�شا�ص على الغربيـــن الكفار، ولي�شوا 

ُ الفر�شَة  جماعـــات اإرهابيـــة نائمـــة تَتََحـــنَّ

لإ�شاعـــة اخلـــراب والدمـــار والرتويـــع بن 

الغربين، ولي�شوا كائنات اأدمنت قهر الن�شاء 

واإبقاَءُهـــنَّ يف �شراديـــب احلـــرمي، ولكنهـــم 

خملوقات طبيعية ل عالقة لها بالكاريكاتري 

املر�شـــوم لها يف الإعالم الغربي قبل اأحداث 

�شبتمـــرب وبعدها، كما تك�شـــف الدرا�شة اأنَّ 

الغالبيـــة ال�شاحقـــة من امل�شلمـــن ل ي�شغل 

بَالََها فكرة اجلهاد امل�شلح �شد الغرب.

وتكت�شـــب الدرا�شـــة م�شداقيتهـــا مـــن اأنها 

ا�شتغرقت ما يزيد على6�شنوات من البحث، 

جريـــت من اأجلها اأكر من 50 األف مقابلة 
ُ
واأ

متثِّل 1.3 مليار م�شلم، يعي�شون يف اأكر من 

35 دولـــة معظـــم �شكانها مـــن امل�شلمن، اأو 

يوجد عدد كبري مـــن امل�شلمن بن �شكانها، 

و�شملـــت العيِّنَـــة التي مت اختيارهـــا �شرائح 

ال�شباب والكبـــار، املتعلمن وغري املتعلمن، 

الرجال والن�شـــاء، وهذه الدرا�شة متثل اأكر 

من %90 مـــن املجتمع امل�شلـــم على م�شتوى 

العـــامل، لـــذا فاإنها اأكرب واأ�شمـــل درا�شة من 

نوعها، بالإ�شافة اإىل امل�شداقية التي يتمتع 

بها موؤلفا الكتاب.

كمـــا ي�شتعر�ـــص الكتـــاب التنـــوع الكبري يف 

املجتمعات الإ�شالمية بامتداد العامل العربي، 

و�شـــوًل اإىل جنـــوب �شـــرق اآ�شيـــا، اإ�شافـــة 

اإىل انت�شـــار امل�شلمـــن يف الوليات املتحدة 

واأوروبـــا، حيث ميثل الإ�شالم الديانة الثانية 

العظمـــى يف اأوروبـــا، مو�شًحـــا اأن يف العامل 

الإ�شالمـــي عدًدا كبرًيا من اللغات والأعراق 

والعادات، واأن 57 دولة يغلب امل�شلمون على 

�شكانهـــا، واأن العرب ميثلـــون 20 باملائة من 

ال�شكان امل�شلمن يف العامل.

جري 
ُ
وي�شيـــف الكتـــاب اأن ا�شتفتـــاًء اآخـــر اأ

ل حتيًزا اأمريكيًّا �شد  عام 2006 اأي�ًشا �شجَّ

امل�شلمـــن، اإذ اإن 44 باملائـــة منهـــم يقولون: 

ا يف عقائدهم  اإن امل�شلمـــن متطرفون جـــدًّ

الدينية، ول يرغب 22 باملائة من الأمريكين 

يف اأن يكـــون لهـــم جـــريان م�شلمـــون، ويف 

ا�شتفتـــاء نُ�شـــر عام 2005 حـــول ما يُعجب 

الأمريكيـــن يف املجتمعات الإ�شالمية اأجاب 

32 باملائـــة قائلن: ل �شـــيء.. واعرتف 25 

باملائة باأنهم ل يعرفون، ول اأدري. 

ح�صاد الكتب

املوؤلف: داليا جماهد- جون اإ�شبوزيتو  

ترجمة: الدكتور عزت �شعالن 

تقدمي: فهمي هويدي  

الطبعة: الطبعة الأوىل باللغة العربية - 2009 

ال�شفحات: 239 �شفحة من القطع الكبري 

النا�شر: دار ال�شروق- القاهرة- م�شر 

من يتحدث باسم اإلسالم؟ 
اـ مليار مسلم؟ كيف يفكرـ حّقً

ربـــع االأمريكـان ال يعرفون �شيًئا 
عن العامل االإ�شالمي..   
و 44% يرْونــهم متطرفني
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يولـــُد كّل يـــوٍم كثري من النا�ـــص.. وميوت يف 

كّل يوٍم كثرٌي من النا�ص.. لكن! هل كل الذين 

يولدون ويعي�شون اأحياء؟!

ِعـــداد  هـــم يف  الذيـــن ميوتـــوَن  كل  وهـــل 

الأموات؟!

اإّنه ت�شاوؤٌل م�شروع، يطرحه واقٌع ملغوم، فيه 

اأحياءٌ اأموات، وفيه اأمواٌت اأحياء! 

اإننـــا يف هذه الأيـــام ونحـــن ن�شرتجع ذكرى 

مولـــد �شّيد الب�شريـــة حممد ]، الذي كان 

مبولده مولد »خري اأمـــة«، لياأخذنا احلديث 

عن معنى احلياِة واملوت، وعن قيمِة الإن�شان 

يف حياته وبعد موته. 

لقد ُوِلـــد حممد ] فُولدت معـــه الب�شرية 

مـــن جديـــد، اأحيـــا اهلل بـــه النا�ص بعـــد اأن 

ـــف قلوبهـــم اجلهـــل، وطم�ـــص فطرتهم  جفَّ

العنـــاد والكفر، فحياته ] كانت م�شعل نوٍر 

وهدايٍة للعاملن. 

�شـــاَر يف ظلّها علماء عظمـــاء اأجاّلء، اأحياءُ 

الأرواح، اأ�شفياء القلوب.. ا�شتجابوا لدعوِة 

احلـــق واتبعوا �شبيل اأ�شرِف اخللِق، فتقلّدوا 

و�شام »احلياة احلقيقية« التي تليُق بالإن�شاِن 

مه ربُّه جّل وعال. الذي كرَّ

يَُّها الَِّذيَن 
َ
اأمل يقل رّبنا عّز وجل يف ذلك: {يَاأ

�ُشوِل اإَِذا َدَعاُكم مِلَا  ِ َوِللرَّ
ّ

اآَمنُواْ ا�ْشتَِجيبُـــواْ هلِل

يُْحِييُكْم}،

حتى بعد موته ]، ظلّت ر�شالته املحفوظة 

من لدن عزيٍز حكيم تعبِّد الطريق لل�شالكن 

اإىل رّبهم. 

اأقوالـــه، اأفعالـــه، دعوتـــه، ت�شـــّوره، هديـــه، 

مازالت تنب�ص باحلياِة، وتبعث احلياة يف اأّي 

ــت، واإىل اأي عقٍل واٍع و�شلت، على  قلٍب حلَـّ

�شوء هـــذا التعريِف اجلليل للحياة، تُرى كم 

حـــّي مّيت يعي�ص بيننـــا.. ل توقظه كلمات.. 

ه منكرات.. ومل  ول تهّزه اآيـــات.. ول ت�شتفزُّ

يُذق بعُد طعم احلياة؟

وكم مّيٍت حّي حتلّق روحه مع اأرواح املالين، 

وتعي�ـــُص اأفـــكاره يف قلـــوِب املخل�شن، بينما 

يرُقـــد جثمانـــه حتت تـــراُب الأر�ـــص، التي 

مل ت�شـــّره ب�شجنهـــا، ومل حتب�ـــص عنه اأجور 

املّتبعن وح�شنات املجّدين؟!

اأّيهـــا ال�شباب املفعـــم باحليـــاة.. اإننا نعي�ص 

زماًنـــا �شعًبا متوُت فيـــه القلوب، وحتيا فيه 

الأبـــدان.. زماٌن يُنعى فيه كثري من الأحياء، 

فقد �ُشِئل اأحُد ال�ّشحابة -ر�شوان اهلل تعاىل 

عنهم اأجمعن- َمـــْن مّيت الأحياء؟ فاأجاب: 

هو الذي ل يعرُف معروًفا ول يُنكر منكـًرا. 

ـــــــر ذلك تف�صـــــــي �صـــــــنف االأحياء  فهـــــــل يف�صَّ

االأموات بيننا؟!

اإّن احلـــّي العاقل الذكي يعمـــل لدنياه بقدِر 

بقائـــه فيهـــا، ويعمـــُل لآخرتـــه بقـــدر بقائه 

فيها. 

واإّنهـــا لفر�شـــٌة عظيمـــة اأن نذكـــر اأنف�شنـــا 

و�شبابنـــا بوجـــوب �شلـــوك منهـــج امل�شطفى 

] وال�ّشـــري خلفه خطـــوًة خطـــوًة، لت�شرق 
بـــه اأرواحنا، وت�شتنري بهديه عقولنا وقلوبنا، 

وتثمر خرًيا يف حياتنا وبعد مماتنا.. حينئٍذ 

�شنتخلّ�ُص من حالـــِة الغثائية وانعداِم الوزن 

والالقيمـــِة لأحيائنـــا التي و�شفهـــا ال�شاعُر 

قائاًل:

ما اأكرث النا�س، ال بل ما اأقّلهم  

واهلل يعلُم اأين مل اأقل َفَنًدا  

غم�س عيني ثّم اأفتحها  
ُ
 اإين الأ

على كثرٍي لكن ال اأرى اأحًدا   

وسام »الحياة 
الحقيقية«..
ِبَيِد 
سّيد البشرية

هنادي ال�صيخ جنيب

�صباب الدعوة

كم من ميـــت حــي حتلق 
روحـــه وتعي�س اأفكــــاره!



عندمـــا تقـــول »بوم�شـــاري« عنـــد العاملن 

بالعمـــل اخلريي يف الكويـــت، فالكل يعرف 

مـــن تق�شـــد، وكيـــف ل؟  فهـــو مـــن اأهـــل 

اخلـــري الذين يعملـــون ب�شمـــت ول يحبون 

الظهـــور الإعالمـــي، ول يحبـــون اأن يعرف 

عـــن تربعاتهم اأحد، حبًّا لالإخال�ص وخوًفا 

من الريـــاء، ن�شاأل اهلل تعاىل اأن يكون ممن 

يظلهم اهلل بظله يوم ل ظل اإل ظله.

عرفـــت بوم�شاري يف منت�شف الت�شعينيات، 

واأول مـــرة اأقابلـــه فيهـــا وجـــدت ا�شتقباله 

ا، لـــه هيبة قبـــل الدخول عليـــه، جاد  حـــارًّ

يف التعامـــل، قليـــل الـــكالم، ي�شتمـــع كثرًيا 

ويحر�ـــص كثرًيا علـــى األ يرى تربعه اأحد-

�شيًكا كان اأو نقًدا- لدرجة اأنه عندما يكون 

م�شغـــوًل ول اأ�شتطيع مقابلته يقول: »يوجد 

ظـــرف لدى ال�شكرتري افتحـــه واعمل �شند 

قب�ص بالتـــربع و�شع �شنـــد القب�ص بظرف 

واأغلقه واأعطه لل�شكرتري«، حر�ًشا منه على 

ال�شرية التامة يف عمل اخلري.

نعم ذلك هـــو بوم�شاري! لقـــد �شمعت عنه 

الكثـــري من الق�ش�ص الطيبة، منها اأنه يقوم 

�شخ�شيًّا بتو�شيل م�شاعـــدات عينية (طعام 

وغريه) ملنازل الأ�شر الفقرية املتعففة مبنطقة 

اجلليب وغريهـــا من املناطق ب�شفة �شهرية، 

بـــل اإنه اأر�شلني يف اإحدى املرات لأزور بيت 

اإحـــدى الأ�شر بال�شليبيـــة وكتبت له تقريًرا 

ميدانيًّا عن حالتهم لي�شاعدهم.

وحتـــى ي�شتمـــر عمـــل اخلـــري مـــع عائلتـــه 

الكرميـــة، وبعد وفـــاة والدتـــه رحمها اهلل، 

اأن�شـــاأ مـــربة خريية واأ�شماهـــا با�شم والدته 

»مـــربة البـــدور اخلرييـــة«، تنفـــذ وت�شرف 

علـــى الأعمال اخلرييـــة لعائلتـــه الكرمية، 

ومـــن اأعمال هذه املربة توزيع املياه املعدنية 

»م�شروع �شقيا املاء« يف مقابر الكويت.

ومن املواقـــف التي ل اأن�شاهـــا اأبًدا عندما 

كنـــا ب�شهر رم�شـــان يف عـــام 2006، وقبل 

العيـــد بيوم ات�شل بـــي بوم�شاري وا�شتف�شر 

عن اأحد امل�شاريع باللجنة وهو »وقف كفالة 

الدعـــاة«، واأ�شـــر على التـــربع باأ�شرع وقت 

قبل الفطور، وفعـــاًل ذهبت ملنزله وت�شلمت 

التـــربع ال�شاعـــة 2:00م�شاًء، وقـــال يل اإنه 

يريـــد اأن يكون التربع خـــالل �شهر رم�شان 

حتـــى يت�شاعف الأجـــر، وفعـــاًل اأعلنوا يف 

نف�ص اليـــوم اأن غًدا اأول اأيـــام العيد فهنيًئا 

لبوم�شاري هذا الأجر! 

بومشاري 
والسرية 

التامــة

جــــودة الفار�س

عـــــــذًرا اأعزائي القراء اأنني مل اأذكر ا�صـــــــم 

بوم�صـــــــاري لرغبتـــــــه يف ذلـــــــك، واأمثـــــــال 

بوم�صـــــــاري كـــــــرث، وهلل احلمـــــــد، يف بلدنا 

الكويت، بلد اخلري والعطاء، اأ�صـــــــاأل اهلل 

اأن يبارك فيهم ويحفظهم ويدمي االأمن 

واالأمـــــــان وحـــــــب فعل اخلري علـــــــى بلدنا 

الكويت و�صائر بالد امل�صلمني. 

رئي�ص ق�شم املوارد 

بلجنة التعريف بالإ�شالم
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ن�صائم اخلري

ات�ضل بي م�ضتف�ضًرا عن وقـف 
كفالة الدعاة واأ�ضر على التربع 

قبل انق�ضاء اليوم.. فت�ضلمت 
املال يف الثانية �ضباًحا
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الدعوة االإلكرتونية

بـــالك بيـــري 7
تقـــوم �شركة ري�شري�ـــص اإن مو�شن »RIM« بعر�ص الإ�شدار 7-1 اجلديد 

لنظام ت�شغيل هواتف بالك بريي، وكذلك حتديثات لتطبيقات BBM و

.BlackBerry Travelو BlackBerry Traffic

 BlackBerry® Tag بـــالك بريي 7-1 يت�شمن خا�شيـــة جديدة ت�شمى

وميكنهـــا تغيـــري الطريقة التـــي يت�شارك بهـــا امل�شتخدمـــون، املعلومات 

واملحتوى، وذلك بب�شاطة عن طريق ا�شتخدام هواتف بالك بريي الذكية 

املزودة بخا�شية الت�شال بالأجهزة القريبة لالت�شال باأجهزة بالك بريي 

الذكية املزودة بنف�ص اخلا�شية.

ومت اإ�شافة عدد كبري من الأ�شكال ال�شغرية اجلديدة واملعربة والطريفة 

لإ�شافـــة امل�شاعـــر اإىل املحادثـــات والقـــدرة علـــى تغيري لـــون مربعات 

الن�شو�ـــص امل�شتخدمـــة يف التخاطب عن طريق توفـــري عدد من الألوان 

املختلفة بخلفياتها. 

ويدعـــم الإ�شـــدار 7-1 اأي�ًشـــا خدمات الت�شـــال الال�شلكيـــة ل�شركات 

الت�شـــالت UMA/GAN، ممـــا يتيـــح للم�شتخدمـــن اإجـــراء املكاملات 

الال�شلكيـــة با�شتخدام الواي فاي مـــن اأجهزتهم الذكية بالك بريي دون 

ا�شتهالك ر�شيدهم.

ReFS مايكرو�ضوفت تزيح النقاب عن تفا�ضيل نظام
ك�شفـــت مايكرو�شوفـــت عمالق �شناعة الربجميـــات يف العامل عن نظام 

.Resilient File System وهي اخت�شار لـ ReFS امللفات اجلديد

وكانـــت ال�شركـــة قد حتدثت عن نظـــام امللفات اجلديـــد �شابًقا لكنها مل 

تك�شـــف عنـــه ر�شميًّـــا من قبل، وذكـــرت اأن هذا النظـــام اجلديد م�شمم 

مـــن ال�شفر كـــي يلبي متطلبات اليوم والغـــد بالن�شبة لتخزين امللفات يف 

وينـــدوز، ولديه القدرة على التعامل مـــع الأحجام الكبرية مبرونة متنعها 

مـــن العطب، كما يدعم اإمكانية م�شاركة امل�شاحـــات التخزينية امل�شرتكة 

بن الأجهزة.

ومـــن ميـــزات ReFS توافقه مـــع اأي نظام ملفات حـــايل، وذلك لأنه قد 

مت تاأ�شي�شـــه بناء علـــى نظام NTFS للمحافظة علـــى التوافقية، كما اأن 

مـــن اأهم ميزاته اأي�ًشا قدرته على اكت�شـــاف جميع اأنواع اأعطال القر�ص 

ال�شلـــب، ودعم تق�شيم البيانات لتح�شـــن الأداء، وغري ذلك من امليزات 

املتقدمة. 

ول ميكـــن حاليًّـــا ا�شتخدام ReFS على و�شائـــط التخزين املتحركة، ول 

ميكـــن ا�شتخدامه لإقالع نظام ت�شغيـــل، فهو بب�شاطة خم�ش�ص للتخزين 

فقـــط يف الفرتة احلالية، وتقول مايكرو�شوفت اإنه حاليًّا خم�ش�ص فقط 

لأجهـــزة Windows Server 8، لكـــن ن�شـــخ وينـــدوز 8 العادية �شتكون 

قـــادرة على الو�شول اإىل النظام اجلديد والقراءة منه يف الوقت احلايل، 

على اأن تقوم مايكرو�شوفت بدعمه يف جميع ن�شخ ويندوز 8 لحًقا.

قامــو�س اآي فــون اإ�ضـــالم

يتميـــز قامو�ـــص اآي فـــون اإ�شـــالم باأنه قامو�ـــص عربي- 

ال�شتخـــدام،  و�شهـــل  عربـــي،  واإجنليـــزي-  اإجنليـــزي 

وواجهتـــه ذات ت�شميم واألوان مميزة، و�شريع يف البحث 

عـــن الكلمات واإيجـــاد الكلمات املحتملـــة اأثناء البحث، 

وغـــري مرتبـــط بالإنرتنـــت اإذا اأردت البحـــث عن معنى 

كلمـــة، وترجمة للعبارات الطويلـــة واملقالت عن طريق 

الإنرتنت، واإمكانية نطق الكلمات والعبارات الإجنليزية، 

والقـــدرة على ن�شخ املعنـــى اإىل ذاكرة اجلهاز اأو اإر�شاله 

عـــرب الربيـــد، ومف�شلـــة حلفـــظ الكلمـــات امل�شتخدمة 

اأق�شام لهـــا، ولعبة 
بكـــرة، وترتيـــب املف�شلـــة واإ�شافـــة 

لقيا�ـــص معرفتك ملعاين املفردات العربية اأو الإجنليزية، 

وعدة م�شتويات للعبة مع حفظ اأف�شل نقاطك.

http://goo.gl/2hLFi :الرابط

 اآي 4 اإ�ضـــالم راديــو
جهـــازك، تطوير الربنامج، ويعمل الربنامج باللغة العربية وي�شتخـــدم اأحدث تقنيات نظـــام اآي اأو اأ�ص يف ور�شـــوم عالية اجلـــودة تدعم �شا�شـــة الريتنا، والآيبـــاد والآيبـــود تات�ـــص، ولـــه ت�شميم مميز يعمـــل برنامج  اآي 4 اإ�شالم راديو على الآيفون  اإعـــدادات  بح�شـــب  الإجنليزيـــة  متعـــددة جتـــدد تلقائيًّا عـــرب الإنرتنت.. وغري ويحتـــوي على قنوات اإ�شالميـــة متنوعة بلغات اأو 

ذلك من املزايا.

http://goo.gl/Ba8xl :الرابط
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تعلمت من �صفري هذا..

اأّننا -معا�شر امل�شلمن- اأّمة تتفّن يف ت�شييع 

مقّدراتها املادّيـــة والب�شرّية على نحو مريع! 

فنحـــن منتلك اأ�شخـــم الـــروات الطبيعية، 

ولكننا ل نح�شن ا�شتثمارها ! 

ومنلـــك اأف�شل العقـــول الإن�شانية، ولكننا ل 

نعرف كيف نحافظ عليها !

اإّن العـــامل الإ�شالمـــي هـــو اأغنى عامل حتت 

الأر�ص، ولكنه اأفقر عامل فوقها !

وتلـــك الدول واأمثالها هي اأفقر الدول حتت 

الأر�ص، ولكنها اأغناها فوقها !

حن جتولـــت يف فنلنـــدا، و�شافهت اإخواين 

املقيمـــن فيها، تبـــّن يل اأنهم يعي�شون حياة 

مادّية رخّية يف جمملها، ومن حق كل اإن�شان 

هنـــاك اأن يكون له �شكـــن ومورد مايّل، ومن 

عجز عن ذلك تكّفلت له الدولة به .

فقلـــت لهـــم: واأّي ثـــروات لـــدى هـــذا البلد 

النائـــي الذي مت�ّص حدوده ال�شمالية القطب 

ال�شمايّل؟

فقالوا: ل تـــكاد توجد ها هنا موارد، فاأكر 

ثرواتهـــم اخل�شـــب، ولكـــن مواردهـــم مقننة 

وم�شروفة ب�شـــكل دقيق يغّطـــي احتياجات 

البلـــد! ومن هذه املوارد املحـــدودة تاأ�ش�شت 

�شـــركات عاملية كربى ت�شـــدر ب�شائعها اإىل 

العامل .

وح�شبكم اأن تلك البلـــد النائية التي تتجّمد 

بحارها مـــن الربد �شتة اأ�شهر يف ال�شنة هي 

اأكرب بلد م�شـــّدر لل�شفن ال�شخمة العمالقة 

يف العـــامل! حتى الوليات املتحدة الأمريكية 

حت�شـــل على بع�ـــص احتياجها مـــن ال�شفن 

ال�شخمة من هناك!

كـــــــم ميلـــــــك عاملنـــــــا االإ�صـــــــالمّي مـــــــن ثروات 

طبيعية؟

وكـــم ن�شبة ا�شتثمار هذه الروات يف الأوجه 

ال�شحيحة؟ اأعني يف مظاهر احل�شارة ل يف 

ح�شارة املظاهر؟

واأمر اآخر..

لقد لقيـــت هناك نوابَغ وعباقـــرًة يف الطّب 

والهند�شة والتعليم الأكادميّي العايل.. كانوا 

كلهـــم عرًبا �شّردتهم بالدهـــم ، ووجدوا هنا 

املاأوى الرحيب !

اأحدهـــم كان عراقيًّـــا.. قتل النظـــام البائد 

عّمـــه، و�شّيـــق عليه رزقـــه، فهاجـــر بنف�شه 

وعلمه -وهو طبيب عظـــام بارع- ا�شتقبلته 

ال�شويـــد باأح�شن راتب واأجود �شكن ومنحته 

جن�شّيتها، وهو اليوم هناك عقل من العقول 

ال�شويديـــة التـــي تنه�ـــص بال�شويـــد! ول�شت 

األومـــه، فلو كان رجـــع اإىل بالده لرمبا حّوله 

نظـــام �شـــّدام اإىل جمـــرد تر�ـــص يف اآلتـــه 

الدعائية ال�شخمة !

ولقيـــت يف فنلندا عربيًّا اآخر اأم�شى يف تلك 

البالد 35 �شنة كاملًة، وهو من اأ�شهر جراحي 

املخ يف اأوروبا اأو على الأقل يف ا�شكندنافيا، 

والرجـــل يجيـــد خم�ص لغـــات، ويتكلّم بعمق 

وعقل وفكـــٍر.. مل يجد هذا النابغة الأبواب 

التي حتت�شنه اإل هناك !

اأمل اأقـــل لكـــم اإننا -معا�شـــر امل�شلمن- اأمة 

تتفن يف اإهدار مواردها املادية والب�شرية؟

ثـــم ن�شتكـــي بعـــد ذلك مـــن �شـــوء اأو�شاعنا 

وهوان اأحوالنا؟! 

استثمار 
اإلمكانات

خــــواطـــر

 د. عادل باناعمة 

)2( تعلمت يف ال�صويد!

العالــم االإ�ضـالمي اأغنـى عالـم 
حتــت االأر�س.. لكنـه اأفقر 
عامل فوقها.. ونتفنن يف ت�ضييع 
مقدراتنــا!



االأبــــو�س ديــــي
كاثوليكية  ن�شرانية  رهبانية  ل  دينية  �شرية  منظمة  ديي  الأبو�ص 

اإىل  والعودة  الإجنيلية  التعاليم  �شيادة  اإىل  ت�شعى  معا�شرة، 

الن�شرانية الأوىل، كما هي موجودة يف الإجنيل املتداول، وذلك وفق 

�شوابط تنظيمية دقيقة حمكمة، مع ال�شتفادة الكاملة من معطيات 

الع�شر احلديث، وتتلم�ص طريقها من خالل ال�شيطرة على النواحي 

ال�شيا�شية والقت�شادية والرتبوية، وا�شمها يجمع بن ا�شمي جمعية 

ال�شليب املقد�ص، ومنظمة العمل الإلهي مًعا، وتختلف عن الهيئات 

النذر وعدم وجود  الأخرى يف عدم ارتداء زيٍّ خا�ص بها، و�شرية 

ا  حياة جماعية م�شرتكة ب�شكل اإجباري، وم�شادر دخلها تعترب �شرًّ

من الأ�شرار. 

وحــدة الوجـــود
وحـــدة الوجود مذهب فل�شفي ل ديني يقـــول اإن اهلل والطبيعة حقيقة 

واحدة، واأن اهلل هو الوجود احلق، ويعتربونه– تعاىل اهلل عما يقولون 

ا كبرًيا– �شـــورة هذا العامل املخلوق، اأما جممـــوع املظاهر املادية  علـــوًّ

فهي تعلن عن وجود اهلل دون اأن يكون لها وجود قائم بذاته.

د يف  وجوهـــر هذا املذهـــب الفل�شفي نفـــي الذات الإلهية، حيـــث يوحِّ

الطبيعة بن اهلل تعاىل وبن الطبيعة، على نحو ما ذهب اإليه الهندو�ص، 

اأخـــًذا من فكـــرة يونانية قدمية، وانتقل اإىل بع�ص غالة املت�شوفة كابن 

عربـــي وغريه، وكل هذا خمالـــف لعقيدة التوحيـــد يف الإ�شالم، فاهلل 

�شبحانه وتعاىل منزه عن الحتاد مبخلوقاته اأو احللول فيها.

اأبنــــاء العهد )بناي برث(
بناي برث جمعية من اأقدم اجلمعيات واملحافل املا�شونية املعا�شرة 

امة، ول تختلف عنها كثرًيا من حيث املبادئ  وذراع من اأذرعتها الهدَّ

وخدمتها  اليهود،  اأبناء  على  مق�شورة  ع�شويتها  اأن  اإل  والغايات، 

موجهة اأ�شا�ًشا لدعم ال�شهيونية يف العامل، والتقاط الأخبار واحتالل 

مراكز ح�شا�شة يف الدول، ولهذه اجلمعية فروع منت�شرة يف جميع 

اأو  �شيا�شي  اأو  نف�شية كل قائد  العامل، وهي مكلفة بدرا�شة  اأنحاء 

زعيم اأو اأي �شخ�شية عامة لال�شتفادة من جوانب ال�شعف فيها.

اأ�ضــــول العقيـــدة ال�ضيخيـــة
لديهم اأ�شول خم�شة (باجن كهكها) اأي الكافات اخلم�شة، ذلك اأنها 

تبداأ بحرف الكاف باللغة الكورمكية، وهي:

1 - ترك ال�شعر مر�شاًل بدون ق�ص من املهد اإىل اللحد، وذلك ملنع 

دخول الغرباء بينهم بق�شد التج�ش�ص.

التذلل  بق�شد  مع�شميه  يف  حديًدا  �شواًرا  الرجل  يلب�ص  اأن   -  2

والقتداء بالدراوي�ص.

3 - اأن يلب�ص الرجل تباًنا وهو اأ�شبه بلبا�ص ال�شباحة حتت ال�شراويل 

رمًزا للعفة.

4 - اأن ي�شع الرجل م�شًطا �شغرًيا يف �شعر راأ�شه، وذلك لتم�شيط 

ال�شعر وترجيله وتهذيبه.

5 - اأن يتمنطق ال�شيخي بحربة �شغرية اأو خنجر على الدوام، وذلك 

لإعطائه قوة واعتداًدا، وليدافع به عن نف�شه اإذا لزم الأمر.

اإعداد: التحرير

يتحتم على امل�صلم، ال�صيما الداعية، يف ظل 

الثقافـــــــات املتعددة والعقائـــــــد املتباينة التي 

يعتنقها الب�صر على وجه املعمورة، اأن يلّم مبا 

ميكن اأن يكون عوًنا له على الولوج اإىل دعوة 

اأ�صـــــــحاب هذه امللل والعقائد.. من اأجل ذلك 

تقدم »الب�صرى« اإىل قرائها هذا الباب.
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جتارب

ن�شاهـــد يف حياتنـــا اليومية اأ�شيـــاء �شغرية 

قـــد ل تثـــري انتباهنا، بينمـــا اإذا تاأملنا فيها 

نكت�شـــف عديًدا من املعـــاين واحلكم، اأقول 

هذا وقد اأثار انتباهي ذات يوم حبة �شغرية 

يف اأحد الأ�شواق فا�شرتيت منها كمية داخل 

كي�ص، واأم�شكت حبة واحدة فاإذا هي �شغرية 

وخفيفة الـــوزن، وتاأملت فيها وملا عرفت اأن 

ا�شمهـــا ذكـــر يف القراآن الكـــرمي خطرت يل 

معـــان اإميانيـــة رائعـــة.. وقـــررت اأن اأعمـــل 

متريًنـــا ب�شيًطا للعاملـــن معي، واأعطي لكل 

موظـــف واحدة منهـــا واأتركها لليـــوم التايل 

واأ�شمع تعليقاتهم. 

وكانـــت املفاجـــاأة اأن خرجـــت بتجربة غنية 

مبعـــان اإدارية واإميانية كبرية من هذه احلبة 

ال�شغرية.. ونقلت تفا�شيل هذه التجربة يف 

تغريـــدات عرب ح�شابي على تويرت.. اأجمعها 

لكـــم يف هذه ال�شطور لنتعرف على خطوات 

هـــذا التمرين وما اأخرجه من معان ملن اأراد 

اأن يعيـــد هذه التجربة الرية مـــع اأولده اأو 

اأ�شدقائه.. اإليكم اخلطوات: 

�شلمت كل موظف حبـــة واحدة يف ال�شباح، 

وطلبت منه اأن يحتفظ بها لنهاية اليوم.  

 يف �شباح اليوم التايل طلبت منهم الجتماع 

واأن يح�شـــر كل واحـــد منهـــم احلبـــة التـــي 

اأعطيتها وقلت لهم: تف�شلوا.. ماذا فهمتم؟ 

 قـــال اأحدهم: فهمـــت اأن املهمة مهما كانت 

�شغـــرية بالعتنـــاء بها ي�شبح لهـــا قيمة يف 

العمل.

واأ�شار الثاين اإىل معنى اإمياين وقيمي فقال: 

كنـــت حمتفًظا بها على �شغر حجمها، لأنها 

اأمانـــة.. وهكذا الوظيفـــة مهما �شغرت، اأما 

الثالث فقال: الهتمام بالتفا�شيل ال�شغرية 

يف العمل من اأ�شرار  النجاح، 

وعن كيفيـــة احتفاظهم بهـــا اأبلغني اأحدهم 

باأنـــه اأحتفظ بها داخل ورقـــة اأغلقها عليها 

لكـــي ل ت�شيع، واآخر و�شعها يف ل�شق لكي 

يحتفظ بها. 

وجـــاء دوري لأطرح عليهـــم املعنى الذي دار 

يف خاطـــري عن هذه احلبة فقلت لهم: هذه 

حبـــة خـــردل.. وُذكرت يف القـــراآن الكرمي.. 

ورغـــم خفتها و�شغرها لكـــن اهلل جل وعال  

ياأتي بها ولو كانت يف اأي مكان، فهو �شبحانه 

وتعـــاىل مطلع على دقائق الأمـــور كلها، ول 

تخفـــى عليـــه خافيـــة ول يعجـــزه �شـــيء يف 

الأر�ص ول يف ال�شماء. 

ثـــم �شرحـــت كيـــف اأن كلماتنـــا وهم�شاتنـــا 

وحركاتنا كلها م�شجلـــة علينا.. و�شياأتي بها 

اهلل عـــز وجل لنُحا�شـــب عليها، فقال تعاىل 

نََّها اإِن  على ل�شان لقمـــان احلكيم: {يَا بُنَيَّ اإِ

ـــْن َخْرَدٍل َفتَُكن يِف �َشْخَرٍة  تَُك ِمثَْقاَل َحبٍَّة مِّ

 
ُ
ِت ِبَها اهلل َمـــاَواِت اأَْو يِف اْلأَْر�ِص يَاأْ اأَْو يِف ال�شَّ

 لَِطيٌف َخِبرٌي} (لقمان: 16).
َ َّ
اإِنَّ اهلل

وهكـــذا تفجـــرت املعاين والفوائـــد باحلوار 

املثمـــر مـــن معنى واحـــد كان يف بـــايل اإىل 

مفاهيم اإميانية واإدارية كبرية. 

حبة 
صغيرة.. 
ومعاٍن 
كبيرة

عبدالرحمن املطوع

هكذا تفجرت الفوائد باحلوار 
املثمر حــول معنى واحــد!

الأمـــن العـــام امل�شاعـــد لالأمانة 

العامة للجان اخلريية
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د. هبة روؤوف

الب�صـــــــيط بني عامل القردة وعامل االإن�صـــــــان، 

وتهدف البحوث لفهم النقاط املف�صلية التي 

عندها »حتول« الكائن احليواين اإىل اإن�صان، 

وال�صـــــــمات امل�صـــــــرتكة التي مازالت مهيمنة، 

مثل لغة اجل�صد واملحاكاة والتن�صئة واأ�صاليب 

التعلم والتعامل مع امل�صـــــــاحة واملكان ملعرفة 

موقع الفرد وحتريك اجلماعة.

الإن�شـــان هو مركز اهتمام العوامل من حولنا 

يف اجلنـــوب ويف ال�شمـــال، لكـــن اأيـــن موقع 

الإن�شـــان والثقافـــة والتوا�شـــل يف اأولويـــات 

اهتمامنا؟

يف اليومن املا�شين �شاهدت مع طالبي يف 

اجلامعـــة فيلمن كي يكونا مركز النقا�ص يف 

حما�شـــرات النظريـــة ال�شيا�شية التي يحتل 

تعريف ما هو اإن�شاين فيها م�شاحة كبرية، اإذ 

كيـــف ن�شوغ نظرية للدولة من دون اأن يكون 

عندنـــا ت�شور لالإن�شان؟ وقد كانت ت�شورات 

الإن�شـــان ال�شريـــر الـــذي يحـــارب من حوله 

هي من�شاأ فكرة الدولـــة فل�شفيًّا عند هوبز، 

وكـــذا ت�شور الإن�شان القـــادر على التفاو�ص 

علـــى حريته لكـــن يحتاج لإطـــار ين�شق هذا 

التفاو�ـــص ليحمي احلرية منطلـــق ليربالية 

جون لوك يف نظريته للعقد الجتماعي.

اخرتت للطـــالب فيلمـــي »الق�شـــة الغريبة 

لل�شيـــد ينجامـــن باتـــون« الـــذي يحكي عن 

�شخ�ـــص ولد يف ج�شم كهل، ومع تقدم الأيام 

ي�شـــري �شابًّـــا وميوت يف نهايـــة عمره طفاًل 

ر�شيًعـــا، وهي ق�شـــة تناق�ص معنـــى الزمن، 

واحلـــوادث، وامل�شوؤولية، وما نفعلـــه باأيامنا 

مع احلياة، لكنها اأي�شا تناق�ص فل�شفة املوت 

واحلرب.

الفيلم الثاين هـــو فيلم » الرجل الذي عا�ص 

مائتي عام« وحتكي ق�شة اإن�شان اآيل يتحول 

عـــرب العلـــم اإىل ما ي�شبـــه الإن�شـــان ويطور 

قدراتـــه وي�شعى يف النهايـــة لأن يكون ب�شًرا 

وينا�شـــل مـــن اأجل اعرتاف عـــامل الب�شر به 

وهو القادم من عامل الآلت.

�شاألـــت طالبي يف اجلامعـــة الأمريكية التي 

اأقوم فيها بالتدري�ـــص كمحا�شر زائر مرتن 

يف الأ�شبـــوع عن همومهـــم، وطلبت منهم اأن 

يكتبوا عن اأحالمهم وجتاربهم.. هذا طالب 

م�شـــري يكتـــب �شطريـــن عـــن والـــده رجل 

الأعمـــال ومدر�شته الأجنبية وحبه لل�شباحة 

ورغبتـــه يف اأن يعمل بـــوزارة اخلارجية بعد 

تخرجـــه، وطالـــب اآخـــر كتب عـــن م�شكلته 

ال�شخ�شيـــة يف احل�شـــول على مرياث والده 

بعـــد وفاتـــه وقد كان رجـــل اأعمـــال �شهري، 

وكيف اأنه يريد اأن يكون اأديًبا عامليًّا مرموًقا 

واأنه ل يكتب اإل باللغة الإجنليزية! 

كتب الأول اأنه ي�شتكمل درا�شته يف تخ�ش�ص 

درا�شـــات ال�شـــرق الأو�شـــط بعـــد اأن اأوقف 

درا�شتـــه ليلتحـــق باجلي�ـــص الأمريكـــي واأنه 

خـــدم يف مناطق خمتلفة منهـــا العراق، واأنه 

�شار يـــدرك اأهمية التعرف علـــى الثقافات 

الأخـــرى لرت�شيد �شنـــع ال�شيا�شة اخلارجية 

الأمريكية، واأنه ياأمل اأن يكون خبرًيا يف هذا 

املجـــال لتغري الوليات املتحـــدة من تعاملها 

مـــع العـــامل مبـــا فيـــه م�شلحتهـــا وم�شلحة 

الآخرين مًعا. اأما الثاين فقد ذكر اأنه نا�شط 

بجوار الدرا�شة يف حـــركات ال�شالم والعمل 

الإغاثي، واأنه ياأمل يف ا�شتكمال درا�شاته يف 

جمال القانون الـــدويل الإن�شاين، واأن يعمل 

يف النهايـــة يف منظمـــة دولية يف هذا املجال 

كي يتمكن من تغيري العامل.

ول تعليق.. هـــذا املقال عن العوامل الأخرى 

خارج عاملنا العربي وفيَم تفكر وماذا تبحث 

وكيف حتلم.. واأعتقـــد اأنه ينبغي اأن اأتوقف 

هنـــا واأترك القـــراء مـــع خواطرهـــم ب�شاأن 

العنـــوان.. واأن اأدعوهـــم للتفكـــري يف كيفية 

اإنقاذ النائمن وتنبيه الغافلن، فلي�ص عندي 

اإجابات قاطعة ول و�شفات �شحرية.. مازلت 

اأفكر!  

عوالـــم 
أخــــرى.. 
ونحــــن 
نيــــــام!

اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية - اجلامعة 

الأمريكية - م�شر

دعــــــــوة

ال بد اأن نعرف اأ�ضئــلة 
الع�ضر ون�ضعى لتقدمي اإجاباتها 

بعقل نقــدي وتفكري حـــر
ـــــــا عن  يف ت�صـــــــفحي ل�صـــــــبكة االإنرتنـــــــت بحًثًًًًً

اآخر اأخبار »الب�صـــــــرية«، اأي تعريفات االإن�صان 

وخ�صائ�صه وفل�صفات وت�صورات االإجابة عن 

�صـــــــوؤال: »ما معنى اأن تكون اإن�صـــــــاًنا؟« وجدت 

املفو�صـــــــية االأوروبية ترعى م�صروًعا �صخًما 

ا ي�صـــــــم مئات  به ت�صـــــــعة ع�صـــــــر فريًقا بحثيًّ

اجلامعـــــــات وموازنـــــــات تربو علـــــــى االأربعني 

مليون يورو فقط لالإجابة عن هذا ال�صـــــــوؤال 

الذي يبدو ب�صيًطا، مع الرتكيز على االأبعاد 

اجلينية واالأبعاد اللغوية واالت�صـــــــالية، وهو 

م�صـــــــروع يغلب عليه منظـــــــور نظرية التطور 

لدارويـــــــن، حيـــــــث تتكـــــــرر االإ�صـــــــارة للفـــــــارق 
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م�ضيـر غيـر امل�ضلمني الذين مل يبلغهم االإ�ضـالم

ما م�صري غري امل�صلمني الذين مل يبلغهم 

االإ�صالم؟ 

مـــن عدل اهلل عّز وجّل اأنه ل يعـــّذب قوما اإل بعد البالغ وقيام 

احلّجـــة عليهـــم، ول يظلم رّبك اأحًدا، قـــال اهلل عّز وجّل: {وما 

كّنا معّذبن حّتى نبعث ر�شوًل}، قال ابن كثري -رحمه اهلل- يف 

تف�شـــري هـــذه الآية: قوله تعـــاىل {وما كنا معذبـــن حتى نبعث 

ر�شول} اإخبار عن عدله تعاىل واأنه ل يعذب اأحًدا اإل بعد قيام 

احلجـــة عليه باإر�شال الر�شـــول اإليه، كقوله تعـــاىل {كلّما األقي 

فيهـــا فـــوٌج �شاألهم خزنتهـــا اأمل ياأتكم نذيٌر قالـــوا بلى قد جاءنا 

 من �شـــيٍء اإن اأنتم اإّل يف �شالٍل 
ّ

نذيـــٌر فكّذبنـــا وقلنا ما نّزل اهلل

كبرٍي}، وكذا قوله {و�شيق اّلذين كفروا اإىل جهّنم زمًرا حّتى اإذا 

جاءوهـــا فتحت اأبوابها وقال لهم خزنتهـــا اأمل ياأتكم ر�شٌل ّمنكم 

يتلـــون عليكم اآيات رّبكم وينذرونكم لقـــاء يومكم هذا قالوا بلى 

ولكن حّقت كلمة العذاب على الكافرين}. 

فالذي مل ي�شمع عن الإ�شالم ول عن النبي ] ومل تبلغه الّدعوة 

ب�شكل �شحيح فاإّن اهلل ل يعّذبه على موته على الكفر، فاإن قيل: 

فمـــا م�شريه فاجلـــواب اأّن اهلل ميتحنه يـــوم القيامة، فاإن اأطاع 

دخـــل اجلّنة واإن ع�شـــى دخل الّنار، والدليـــل على ذلك حديث 

 ] قال اأربعـــٌة »يحتجون« يوم 
ّ

الأ�شـــود بـــن �شريٍع اأّن نبـــّي اهلل

القيامة رجٌل اأ�شّم ل ي�شمع �شيًئا ورجٌل اأحمق ورجٌل هرٌم ورجٌل 

مـــات يف فـــرتٍة، فاأّما الأ�شـــّم فيقول رّب لقد جـــاء الإ�شالم وما 

اأ�شمع �شيًئا واأّما الأحمق فيقول رّب لقد جاء الإ�شالم وال�ّشبيان 

يحذفـــوين بالبعر، واأّما الهرم فيقول رّبي لقد جاء الإ�شالم وما 

اأعقـــل �شيًئا واأّما اّلذي مات يف الفـــرتة فيقول رّب ما اأتاين لك 

ر�شـــوٌل فياأخذ مواثيقهم ليطيعّنه، فري�شل اإليهم اأن ادخلوا الّنار 

قـــال فواّلذي نف�ص حمّمـــٍد بيده لو دخلوها لكانـــت عليهم برًدا 

و�شالًما.

ويف رواية: فمن دخلها كانت عليه برًدا و�شالًما ومن مل يدخلها 

ي�شحـــب اإليها. احلديث رواه الإمـــام اأحمد وابن حبان و�شححه 

الألباين: �شحيح اجلامع 881 

فـــكّل مـــن و�شلته دعـــوة الإ�شـــالم بطريقة �شليمة فقـــد اأقيمت 

عليـــه احلّجة ومن مات ومل ت�شـــل اإليه اأو و�شلته غري �شحيحة 

فاأمره اإىل اهلل، هو اأعلم بخلقه ول يظلم رّبك اأحًدا واهلل ب�شري 

بالعباد.  

يف هذا الباب ُنقدم جملة من الفتاوى ال�صادرة عن كبار ُعلماء 

االأمـــــــة واملجامـــــــع الفقهية، والتي تهم كل م�صـــــــلم، وزخرت بها 

املو�صـــــــوعات الفقهية وُكتب الفقه والدرا�صـــــــات املتخ�ص�صة يف 

هذا املجال، والتي تتعلق مب�صتجدات احلياة واملعامالت.

ق�ضــــاء امل�ضــلــم اجلديـــد للفــرو�س االإ�ضـــــــالمية

دخل رجل االإ�صـــــــالم وعمره اأربعون �صنة.. هل يق�صي 

ما فاته من ال�صالة؟ 

ل يق�شـــي مـــن اأ�شلم ما فاته مـــن ال�شالة وال�شيام والـــزكاة اأيام كفره، 

لقوله تعاىل: {قل للّذين كفروا اإن ينتهوا يغفر لهم ّما قد �شلف}، وقول 

النبي ]: »الإ�شالم يجب ما قبله«، ولأن النبي ] مل ياأمر اأحًدا ممن 

اأ�شلم بق�شاء ما فاته من �شعائر الإ�شالم اأيام كفره، ولإجماع اأهل العلم 

بذلك. فتاوى اللجنة الدائمة 400/6. 

دخـــول الكنائ�س الأجــل الدعــوة اأو امل�ضاهــدة

هل يجوز دخول الكنائ�س ومناق�صة الق�صاو�صة؟ وهل 

يجوز دخولها للنظر فيها ومعرفة ما يفعل هوؤالء؟

يجوز دخول الكنائ�ص لأهل العلم لدعوة اأهلها اإىل الإ�شالم، اأما دخولها 

لأجـــل امل�شاهدة فقط فال ينبغي؛ لأنه ل فائدة من ورائه، ولأنه يُخ�شى 

علـــى امل�شلـــم اأن يتاأثـــر بهـــم، ل�شيمـــا اإذا كان جاهاًل باأمـــور دينه، ول 

ي�شتطيـــع رد ال�شبهـــه التي يوجهونهـــا اإليه. من فتـــاوى اللجنة الدائمة 
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مـــــــن العوامل التي تـــــــوؤدي اإىل �صـــــــالح العمالـــــــة وزيادة 

وعيها تعاون اأ�صـــــــحاب اجلواخري واملزارع وال�صـــــــاليهات 

مع جلنة التعريف باالإ�صـــــــالم من خـــــــالل تقدمي الدعم 

املادي واملعنوي لها، وال�صماح للعمالة التي تعمل لديهم 

بح�صـــــــور الدرو�س واملحا�صـــــــرات التي تقوم بها اللجنة 

وحثهم، بل واإلزامهم باحل�صـــــــور، حيـــــــث اإن اللجنة لها 

اأفرع يف اأغلب هذه املناطق النائية وتقوم بعمل التايل: 

• اإقامة املحا�شـــرات الأ�شبوعية والنـــدوات واجلل�شات 
التوعوية لتلك العمالة.

• توفري الدعاة الذين يتحدثون بلغات تلك العمالة.

• م�شاعـــدة اأ�شحـــاب ال�شاليهـــات واجلواخـــري واملزارع 
"ال�شرتاحات" باإر�شادهم وتوعيتهم وتوفري ما يحتاج 

اإليه هوؤلء من ماأكل وم�شرب وملب�ص.

• توفـــري الو�شائـــل املختلفة من كتب ون�شـــرات واأ�شرطة 
دعوية تربوية هادفة بلغاتهم.

• اإقامة �شـــالة اجلمعة واملحافظة عليهـــا باللغات التي 
يتحدثون بها.

• دعـــوة غـــري امل�شلمن، وهـــذا الأمر علينـــا اأن ننظر له 
باأهمية ق�شوى، حيث يرتتب عليه تاأدية ر�شالة،

وهناك اأمران يجب التنويه اإليهما يف هذا 

ال�صدد، وهما:

• علـــى اأ�شحاب املزارع اأن يتفقدوا اأحـــوال هوؤلء، فهم 
رعيـــة، ومـــن الواجب علينـــا نحن امل�شلمـــن تفقدهم 

ورعايتهـــم، كما قال ] "كلكم راع وكلكم م�شوؤول عن 

رعيته".

• اللتـــزام باإعطاء هوؤلء رواتبهم والنظر اإليهم باحرتام 
وتقديـــر، لأننا يف النهاية نحن وهم عند اهلل �شوا�شية 

ول يفرق بن الإن�شان واأخيه اإل العمل ال�شالح.

• اإن لوجـــود جلنـــة التعريف بالإ�شالم يف هـــذه الأماكن 
مثل كبـــد والوفرة اأهميـــة كبرية.. فاللجنـــة موؤ�ش�شة 

تربويـــة ودعوية، لأنها يف املقـــام الأول تهدف للق�شاء 

على م�شاوئ الأخالق، ولبد من ت�شافر اجلهود لدعم 

اللجنة لتوفري الدعاة والو�شائل الدعوية التي تخاطب 

كل فئة بلغتها.  

عوامل الصالح.. 
والقضاء على مساوئ األخالق

حممد طه خاطر

و�صيلتك الدعوية



بنـــاء امل�شاجـــد بال�شخامـــة التـــي انت�شرت 

يف الكويـــت يف ال�شنـــوات الأخرية يدل على 

زيادة اإقبال فاعلي اخلري، جزاهم اهلل خري 

اجلزاء، على الهتمام ببيوت اهلل، واإذا �شمح 

يل مـــن له عالقة بقرار البنـــاء ال�شخم، اإذا 

كان من امل�شوؤولن عـــن تنفيذ و�شية الثلث، 

باأن اأن�شحـــه بالعمل على زيادة حجم الأجر 

ملـــن اأو�شى بالثلث، فهـــو اأحوج ما يكون اإىل 

م�شاعفة الثواب. 

تبلـــغ تكلفـــة بناء م�شجـــد يف بلـــد كالهند- 

مثاًل- ومعه بئر ماء اأربعة اآلف دينار، وتبلغ 

تكلفـــة بنـــاء م�شجد �شخـــم يف الكويت نحو 

مليـــون دينار، اأي اإنه يعـــادل بناء ربع مليون 

م�شجـــد يف الهند، ي�شلـــي يف هذه امل�شاجد 

25 مليـــون اإن�شان يوميًّا، هل يت�شاوى الأجر 

مع م�شجـــد ي�شلي فيه مائتـــا اإن�شان يوميًّا، 

على اأكر تقدير؟! 

يجـــب توعيـــة املتـــربع اأو املتربعـــة بالفارق 

الكبري يف الأجر، والذي هو الهدف الأ�شا�شي 

من بناء امل�شجـــد، كثري من النا�ص يتمنى اأن 

ي�شاهـــد امل�شجد بنف�شـــه، وبقرب بيته اأو يف 

بلـــده، ولكن بعد اأن يغادر الدنيا �شيتمنى لو 

ت�شاعف الأجر 25 مليون مرة، هذا التذكري 

موجه اأي�ًشا اإىل من وكلت اإليهم مهمة اإدارة 

الثلـــث فيمـــا ينفع امليت يف قـــربه وي�شاعفه 

له اأ�شعاًفا كثـــرية، اأرجو األ يفوته بلوغ هذا 

الثـــواب الذي ينـــال منه مديـــر الثلث مثلما 

ينـــال ال�شخ�ص الذي اأو�شـــى بذلك  الثلث، 

رحمه اهلل، لأعمال اخلري. 

عليك يا عزيزي اأن جتتهد يف منفعة املو�شي، 

ففي قوله تعاىل {ومن اأحياها فكاأمنا اأحيا 

النا�ـــص جميعا}.. وهـــذا يتحقق من توجيه 

جانب من وفر بناء امل�شجد يف الكويت لبناء 

األف م�شجد بقيمة م�شجد واحد يف الكويت، 

ورمبا اأحلـــق بكل منها معهـــد لتدريب اأبناء 

الأحياء املحيطة بامل�شجد لنيل مهارة مهنية 

تكف وجوههم عن م�شاألة النا�ص، ويتحولون 

اإىل عاملن ي�شتطيعون اإعالة اأ�شرهم، األي�ص 

يف ذلك زيادة لأجر املو�شي، ومن اأو�شاه؟! 

 كلمة اأخرية: 

بنى اأحد اأثرياء الهند امل�شلمن قرًبا لزوجته 

ا�شتهـــر با�شـــم »تاج حمـــل« ا�شتفـــادت منه 

الهند لرتويج ال�شياحة، يقول يل العم �شالح 

ال�شايع، يرحمه اهلل: »لقد �شرف عليه هذا 

التاجر ما يعادل اليوم مائة وخم�شن مليون 

دولر، قبـــل قرنن من الزمان، لو اأنفقها يف 

ذلك الزمان على حت�شـــن اأو�شاع امل�شلمن 

يف الهند لكانت اليـــوم هذه القارة بغالبيتها 

العظمى مـــن امل�شلمن« مـــاذا ا�شتفاد »هو« 

وزوجته من هذا البناء لأمر اآخرته؟! 

لقد راأينا جتـــاًرا من املح�شنن �شاعفوا من 

تاأثـــري تربعاتهم علـــى امل�شتحقـــن وتفوقوا 

علـــى من اأهدرها وفاته نيل اأجر اأكرب بكثري 

مما كان ميكنه حتقيقه، فهذا اأن�شاأ وقًفا اإىل 

جانـــب امل�شجد، ما جعل امل�شجد مكتفًيا من 

ناحيـــة ال�شيانة ونظيًفا علـــى الدوام، واآخر 

اأن�شـــاأ وقًفا على خمبز مل يتوقف عن اإطعام 

الفقـــراء جماًنا ب�شبب انتظـــام م�شدر دخل 

املخبز الذي يوزع اخلبز يوميًّا على الفقراء 

بغري مقابل. 

اإن تخليـــد ا�شم املتـــربع يف املالأ الأعلى، بن 

املالئكة هو اأكر بركة منه يف اأو�شاط النا�ص 

واجلـــريان، واهلل ن�شـــاأل لهـــم جميًعا الأجر 

واملثوبة.. اآمن. 

ذكروهم!

في�صل الزامل

رئي�ص جمل�ص اإدارة 

جلنة التعريف بالإ�شالم
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م�ضاعفة الثواب من اأ�ضمى 
غايات العمل اخلريي
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