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ابنة نبي..
زوجة
للرسول [
رئي�س التح ــريـر
حممـد اإ�صماعيل االأن�صاري

اندلع قت ـ ـ ــال بن امل�صلم ـ ـ ــن ويهود خيرب يف
ال�صنة ال�صابعة للهجرة ،ففتحت ح�صونهم،
وقتل رجالهم ،و�صبيت ن�صاوؤهم ،ومن بينهن
�صفية بنت حيي ،وعندما عاد بالل باالأ�صرى
مر ببع�س قتالهم ،ف�صرخت ابنة عم �صفية،
وحثت بالرتاب على وجهها ،فت�صايق ر�صول
اهلل م ـ ـ ــن فعلتها واأم ـ ـ ــر باإبعادها عنه ،وطلب
م ـ ـ ــن �صفي ـ ـ ــة اأن تقف خلفه ،وغط ـ ـ ــى عليها
بثوبه حتى ال ترى القتلى ،فقيل اإن الر�صول
ا�صطفاها لنف�صه.
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اأبوها كان خ�ش ًمـــا للنبي حممد [ ،و�شيد لنبي ،واإنك لتحت نبي ،ففيم تفخر عليك».
بني الن�شري حيي بن اأخطب ،واأمها برة بنت يف عهد عمر بن اخلطاب -ر�شي اهلل عنه-
�شمـــواأل ،كانـــت اأخت ال�شحابـــي رفاعة بن جاءته جارية ل�شفية تخربه باأن �شفية حتب
�شمواأل من بني قريظة.
ال�شبت وت�شـــل اليهود ،فلما ا�شتخرب �شفية

منهجا
وملـــا كان الإ�شالم قـــد جاء لري�شـــي
ً
وا�شحـــا يف عـــدم اإجبار اأحد علـــى اعتناق
ً
الديـــن اإل اأن يكون مقتن ًعا مبا اأنزل اهلل من
خري ر�شـــول اهلل �شفية
كتـــاب و�شنة ،فقـــد رّ
ً
بـــن الإ�شالم والبقاء على دينهـــا قائال لها:
«اختـــاري ،فاإن اخـــرت الإ�شـــالم اأم�شكتك
لنف�شي ،اأي :تز رّوجتك ،واإن اخرت اليهودية
فع�شى اأن اأعتقك فتلحقي بقومك» ،فقالت:
«يا ر�شول اهلل ،لقد هويت الإ�شالم و�شدقت
بك قبل اأن تدعوين ،حيث �شرت اإىل رحلك
ومـــا يل يف اليهودية اأرب ،وما يل فيها والد
ول اأخ ،وخريتنـــي الكفـــر والإ�شـــالم ،فاهلل
ور�شولـــه اأحب اإ رّ
يل مـــن العتق واأن اأرجع اإىل
قومي».
عنـــد قدومهـــا من خيـــرب اأقامـــت يف منزل
حلارثـــة بن النعمان ،وقدمت الن�شاء لروؤيتها
ملا �شمعوا عن جمالها ،وكانت من بن الن�شاء
عائ�شـــة -ر�شي اهلل عنهـــا -وبعد خروجها
�شاألها ر�شول اهلل عن �شفية ،فردت عائ�شة:
راأيـــت يهوديـــة ،قـــال ر�شـــول اهلل [« :لقد
اأ�شلمت وح�شن اإ�شالمها».
بلـــغ ال�شيـــدة �شفيـــة اأن ال�شيـــدة حف�شـــة
وال�شيـــدة عائ�شـــة قالتـــا اإنها بنـــت يهودي،
فت�شايقت من قولهـــن واأخربت ر�شول اهلل،
فقـــال لها :قـــويل« :اإنك لبنـــة نبي ،وعمك

عن ذلـــك ،اأجابت قائلة« :فاأمـــا ال�شبت فلم
اأحبـــه بعـــد اأن اأبدلني اهلل به يـــوم اجلمعة،
واأمـــا اليهود فـــاإين اأ�شل رحمـــي» ،و�شاألت
اجلارية عن �شبب فعلتها فقالت :ال�شيطان..
فاأعتقتها �شفية.

وقـــد روت ال�شيـــدة �شفية ع�شـــرة اأحاديث،
اأخـــرج منهـــا يف ال�شحيحن حديـــث واحد
متفق عليـــه ،وروى عنها ابن اأخيها ومولها
كنانـــة ويزيد بـــن معتب ،وزيـــن العابدين بن
علي بـــن احل�شن ،وا�شحق بـــن عبداهلل بن
احلارث ،وم�شلم بن �شفوان.
وتوفيت اأم املوؤمنن ال�شيدة �شفية بنت حيي
باملدينـــة ،يف عهد اخللفيـــة معاوية� ،شنة 50
هجر ًّيـــا ،ودفنت بالبقيع مع اأمهات املوؤمنن،
ر�شـــي اهلل عنهـــن جمع ًيا ،لتقـــدم لنا �شرية
عطـــرة تبن ب�شكل وا�شـــح اأن الإ�شالم جاء
رحمـــة للعاملن ،جاء للنا�ص جمي ًعا ،مل يفرق
بـــن عربـــي اأو اأعجمـــي اإل بالتقـــوى ،واأن
النبي حممـــد [ اأراد من زواجها اإعزازها
واإكرامها ورفع مكانتها ،اإىل جانب تعوي�شها
ريا ممن فقدت من اأهلها وقومها ،ي�شاف
خ ً
اإىل ذلك اإيجاد رابطـــة امل�شاهرة بينه وبن
اليهود لعله يخ رّفف عداءهم ،وميهد لقبولهم
دعـــوة احلـــق التـــي جاء بهـــا بح�شـــب كالم
املوؤرخن امل�شلمن.
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التعريف باالإ�صالم

برعاية البنك االإ�صالمي للتنمية

«إدارة القيم» في
«كامز» بمشاركة
 18مسؤوال خير ّيا
نظـــم معهـــد كامـــز للتدريـــب الأهلـــي دورة
تدريبيـــة حتت عنـــوان «قـــوة اإدارة القيم يف
عـــامل متغـــري»� ،شـــارك فيهـــا  18م�شـــو ً
ؤول
مـــن جهـــات وموؤ�ش�شات عـــدة ،منها جمعية
النجـــاة اخلريية وجلنة التعريـــف بالإ�شالم
وموؤ�ش�شة زخـــرف للدعاية والإعالن ومركز
التوا�شـــل احل�شاري ،والهيئة العامة للتعليم وتفعيـــل القيـــم واملبـــادئ التـــي تكت�شب من
التطبيقـــي ،حتـــت رعاية البنـــك الإ�شالمي الـــدورة يف �شلـــوك املتدربـــن الوظيفي مبا
للتنمية ،وحا�شر فيها املدرب حممد �شالح ي�شهـــم يف الدفـــع بتلك املوؤ�ش�شـــات لتحقيق
ال�شدارة يف التفوق والأداء الوظيفي.
الدين.
و�شـــرح مديـــر تطويـــر الأعمـــال والت�شويق
باملعهـــد باأن هذه الـــدورة تهدف اإىل حتقيق
الإتقان والكفاءة واجلودة يف تطوير امل�شتوى
الوظيفـــي ،يف املوؤ�ش�شات واللجان اخلريية،

وذكـــر اأن الدورة التي ا�شتمـــرت ملدة  4اأيام
ا�شتملـــت علـــى ثالثة حمـــاور ،الإميان كقوة
دافعـــة للفـــرد واملنظمـــة واأثـــره يف ال�شلوك
الوظيفي والتنظيمي ،وقوة القيم واأثرها يف

«العدالة في اإلسالم» في
برنامج رياضي لـ «السريالنكية»

الت�شـــارع والت�شادم الثقـــايف العاملي واأثرها
على منظمـــات الأعمال ،ومعايـــري ال�شلوك
الأخالقـــي واملهنـــي للفرد داخـــل منظمات
الأعمال احلديثة.
اجلدير بالذكر اأن معهد كامز ا�شتهل مو�شمه
التدريبـــي لعـــام  2012بهذه الـــدورة ،لأنها
متثل اأ�ش�ص النجاح لكل الدورات املبنية على
التطوير الذاتي للعاملن باملوؤ�ش�شات اخلريية
والتطوعية داخل الكويت وخارجها.

«العدل يف الإ�شالم ل يفرق بن م�شلم وغري م�شلم ،بل يتمتع به
اجلميع على ال�شواء ،واإن امل�شلم مطالب بتحقيق العدل يف كل
�شوؤون حياته».
جاء ذلك يف حما�شرة بعنوان «العدالة يف الإ�شالم» اأقامتها جلنة
التعريف بالإ�شالم -فرع اجلهراء -خالل برنامج ريا�شي للعبة
الكريكت مبنا�شبة اليوم الوطني ال�شريالنكي مبنطقة اجلهراء حتت
اإ�شراف الداعية حممد نظيم عبداحلميد ،وح�شور عدد كبري من
اأبناء اجلالية ،بلغ 70
�شخ�شا من امل�شلمن وغري امل�شلمن.
ً
وقال الداعية نظيم« :اإن الإ�شالم جاءت تعاليمه حري�شة كل
احلر�ص على قيم العدالة ،بو�شفها اإحدى الركائز الأ�شا�شية لقيام
جمتمع متما�شك يحر�ص اأفراده على معرفة واجباتهم وحقوقهم،
فيقومون باأداء ما عليهم من التزامات وحقوق جتاه بع�شهم البع�ص،
فال ظلم ول تظامل ،ول طبقية».
ويف ختام الربنامج ُوزعت الهدايا على الفائزين ،ومت اإهداوؤهم كاأ�ص
التفوق ..يذكر اأنه قد اأقيمت حلقة نقا�شية يف نهاية الربنامج �شارك
فيها احل�شور ،و ُر َّدت بع�ص ال�شبهات عن الدين الإ�شالمي.
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العجمي� :صعادة يف الدنيا واالآخرة

ً
مشاركا في مسابقة
227
إبراهيم محمد الجريوي
السابعة للقرآن الكريم
نظمـــت جلنة التعريف بالإ�شـــالم -حمافظة الأحمدي -فرع الوفرة
م�شابقـــة اإبراهيم حممـــد اجلريوي -رحمـــه اهلل -ال�شابعة حلفظ
�شخ�شا من املهتدين واجلاليات
القـــراآن الكرمي ،و�شارك فيها 227
ً
امل�شلمة غري العربية ،واأجري الختبار يف م�شاجد منطقة الوفرة.

جانب من الفائزين يف امل�صابقة

وبهـــذه املنا�شبة اأقام الفـــرع ً
حفال لتكرمي الفائزين يف م�شجد خالد
عي�شـــى ال�شالح ،قرب جمعية الوفـــرة الزراعية بعد �شالة الع�شاء،
بح�شور مدير اإدارة الأفرع املحامي منيف عبداهلل العجمي وم�شرف
فرعـــي الوفرة والزور هادي ليف العتيبي ،والعم اأحمد عامر ودعاة
اللجنة وموظفيها.

بـــداأ احلفـــل بتالوة اآيات من كتاب اهلل احلكيـــم ثم كلمة ملدير اإدارة
الأفـــرع الـــذي وجه ال�شكر با�شـــم جلنة التعريـــف بالإ�شالم وجميع
العاملـــن فيها لراعي امل�شابقة لل�شنـــة ال�شابعة على التوايل عدنان
ً
قائـــال« :اإن هذه هي ال�شنة ال�شابعـــة التي تقام فيها هذه
اجلريـــوي
امل�شابقـــة ،وذلـــك لإدراك اآل اجلريوي الكرام ملا للقـــراآن من ف�شل
عظيـــم� ،شائلـــن اهلل -عـــز وجـــل -اأن يجعله يف ميـــزان ح�شناتهم
وح�شنات والديهم».

"عائ�صة" اأ�صغر حافظة ُتك َّرم من قبل امل�صوؤولن

وذكـــر العجمـــي احل�شور بف�شل القراآن الكـــرمي ،حيث قال :القراآن
�شبـــب ال�شعادة يف الدنيا والآخرة ،والفوز بر�شا اهلل عز وجل ،وهو
الطريـــق حل�شـــول الأجر العظيـــم ،وقال ر�شـــول اهلل [« :من قراأ
حر ًفا من كتاب اهلل فله به ح�شنة ،واحل�شنة بع�شر اأمثالها ،ل اأقول
اأمل حرف ،ولكن األف حرف ،ولم حرف ،وميم حرف».
وحـــث العجمـــي احل�شـــور علـــى ال�شتمـــرار يف حفـــظ كتـــاب اهلل
وال�شتعـــداد مل�شابقة العام اجلديد ،كمـــا دعاهم اإىل العمل بتعاليم
خال�شا
القـــراآن الكرمي ،وخا�شة �شفة الإخال�ـــص يف العمل وجعله
ً
هلل عـــز وجـــل ،حتى يبارك اهلل يف عمل الإن�شـــان �شواء ،كان دنيو ًّيا
اأو اأخرو ًّيا.

جانب اآخر من التكرمي

وترجـــم رئي�ص دعاة اللجنة كلمة مدير الأفـــرع اإىل لغات احل�شور،
وبعد ذلك وزعت اجلوائز على الفائزين بدرجة املمتاز من املهتدين ح ًّبـــا يف القراآن الكرمي  ،داع ًيـــا اهلل عز وجل اأن يزيدهم من ف�شله
واجلاليات امل�شلمة يف ح�شور راعي احلفل ومدير الفروع وم�شرف واأن يجعلهم �شفراء يبلغـــون الإ�شالم ويحر�شون على تفعيل ر�شالته
من خالل اأفعالهم واأمانتهم واإخال�شهم.
الفرع ودعاة اللجنة.
وعلى هام�ص احلفل األقى اأحد اأ�شحاب املزارع مبنطقة الوفرة وهو كمـــا �شهد احلفل اإ�شهـــار اإ�شالم مهتد جديد مـــن العاملن باملزارع
العـــم اأحمد العامر كلمـــة اأعرب فيها عن �شعادتـــه بح�شوره حلفل بعدمـــا تاأثر بخلق كفيلـــه ،وكذلك تكرمي اأ�شغر حافظـــة ومت�شابقة
التكرمي ،وم�شاهدته لهذا اجلمع الكرمي الذي جاء من انحاء الوفرة وتدعى عائ�شة اأ�شعد عمرها � 7شنوات من اجلالية البنغالية.
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التعريف باالإ�صالم

«لتعارفـوا»..
برنامج دعوي
للمهتدين الجدد
«الأخوة يف الإ�شالم مـــن اأوثق عرى الإميان
التـــي يجتمع عليهـــا امل�شلمـــون من خمتلف
الأقطـــار ،فما بالنـــا باملهتدين اجلدد الذين
جتمعـــوا حتـــت لواء كلمـــة التوحيـــد ،وهذه
الأخوة تبنى على املعرفة والتعارف فيما بن
الإخوان ،ومن هنا كان هذا الجتماع املبارك
بن هذه الكوكبة املباركة من املهتدين اجلدد
من خمتلف اجلاليات».
جاء ذلك خالل كلمة رئي�ص ال�شوؤون الدعوية
بفـــرع املـــال �شالـــح م�شاعد العنـــزي و�شط
امل�شاركـــن يف الرحلة التـــي اأقيمت مبنطقة
كبد حتت عنوان «لتعارفوا» ،وح�شرها 200
�شخ�ـــص مـــن املهتديـــن اجلدد مـــن خمتلف
اأفـــرع اللجنة ،بالإ�شافة اإىل دعاة وم�شوؤويل
الأفرع.
واأ�شـــاد العنـــزي باحل�شـــور احلا�شـــد الذي
�شهدتـــه الرحلة ،والذي يحقق هد ًفا رئي�ش ًّيا
من اأهداف اللجنة ،متمثال يف رعاية املهتدين
اجلـــدد وتقـــدمي كل اأ�شـــكال الدعـــم لهـــم،
م�شـــريا اإىل اأن عنوان الرحلـــة جاء لتحقيق
ً
مبـــداأ الأخوة بن احل�شور ،ملا لها من ف�شل
عظيـــم ،فهي عبادة نتقرب بها هلل عز وجل،
ترتـــب حقوقـــاً وواجبات ،وهـــي ذات �شقن
اإمياين واإن�شاين ،وقد حتقق ال�شق الإمياين
بهذا اجلمع املبارك ،اأما ال�شق الإن�شاين وهو
مـــا نريد اأن نو�شلـــه لالآخرين ،وخا�شة غري
امل�شلمـــن ،فمن موجبات الأخـــوة الإن�شانية
دعوة غري امل�شلمـــن اإىل الإ�شالم وتعريفهم
بـــه وب�شماحته ،ومبا تعلمـــه كل �شخ�ص من
احل�شور من قيم وتعاليم الإ�شالم.
ون�شـــح العنـــزي احل�شـــور باملحافظة على
قيـــم الإ�شـــالم وتعاليمـــه التـــي حتـــث على
ح�شـــن الظـــن بالآخرين ،والتما�ـــص الأعذار
لهم ،وجتنـــب احلكم على النيـــات ،والدعاء
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لالآخرين ،والقول الطيب ،وال�شعي يف حاجة
الآخـــر� ،شـــواء كان م�شل ًمـــا اأو غـــري م�شلم،
والتنا�شح...اإلخ
يذكر اأن برنامـــج الرحلة ا�شتمل على عديد
مـــن الفقرات التي بـــداأت منذ النطالق من
مقر اللجنة ،حيث ردد املهتدون اجلدد دعاء
الركـــوب بعد ركـــوب البا�شات ،ثـــم اأقيمت
م�شابقـــة يف كل با�ـــص ،وبعد الو�شـــول بداأ
الربنامـــج بالألعـــاب ،ثـــم حما�شـــرة للدعاة
مبختلف اللغات ،ثم �شالة اجلمعة ،وبعدها
ا�شتكملت فقـــرات الرحلة م�شتاأنفة الألعاب
املختلفـــة ،ثـــم امل�شابقـــة الثقافيـــة الكـــربي

وتوزيع اجلوائز على الفائزين.
وقـــد اأبـــدى احل�شـــور �شعادتهـــم بربنامـــج
الرحلـــة الذي مـــن خالله تعـــارف املهتدون
اجلـــدد بع�شهـــم علـــى بع�ص ،مـــن خمتلف
الأفرع ،وخا�شـــة املهتدين من نف�ص اجلالية
واللغـــة ،مما اأ�شفى على اللقاء ج ًّوا اإميان ًّيا،
بـــل اإن اأحدهم وهو املهتدي حممد عمر قام
بتوزيـــع ما يحمله من كتـــب اللجنة مبختلف
اللغـــات علـــى امل�شلـــن بعد �شـــالة اجلمعة
ليقوموا بدعـــوة غري امل�شلمن الذي يعملون
لديهم ،اأو يعملون معهم.
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ال�صبع :العلم طريق اإىل اجلنة

«المركز الفلبيني» يخ ِّرج
دارسا
153
ً
اأقـــام املركز الكويتي الفلبيني الثقـــايف حفل تخرج  153من دار�شي
الثقافـــة الإ�شالميـــة واللغـــة العربية بح�شـــور عدد كبري مـــن اأبناء
اجلالية الفلبينية ،ومدير املركز خالد ال�شبع ،والدعاة واملدر�شن.
بداأ احلفل بتالوة اآيات من القراآن الكرمي تالها اأحد اخلريجن من
املهتديـــن اجلدد ،اأعقبتها كلمة لالأ�شتاذ معروف بارجري علي رئي�ص
وبن اأهمية درا�شة
ق�شـــم الدعاة باملركز ،رحب خاللها باحل�شـــورَّ ،
خ�شو�شا اأنهم يعي�شون يف
اللغـــة العربية بالن�شبة للجالية الفلبينية،
ً
بلد عربي.

مفتوحة لأبنائها� ،شواء من امل�شلمن اأو غري امل�شلمن لال�شتفادة من
ربا عن �شروره بتخريـــج هذه الدفعة ،ومتمن ًيا
براجمـــه املتنوعة ،مع ً
لهم مزيدًا من التوفيق.

عقـــب ذلـــك قام مديـــر املركز خالـــد ال�شبـــع باإلقاء كلمـــة ترحيبية
ويف نهاية احلفل مت توزيع ال�شهادات والهدايا على اخلريجن ،وقد
باخلريجـــن وال�شيـــوف ،متطر ًقا اإىل اأهمية طلـــب العلم ،لأن العلم
خريجا من الرجال ،و91
كان عـــدد اخلريجن يف هذا الف�شـــل 62
ً
طريـــق اإىل اجلنـــة ،م�شدا ًقا حلديث النبي [« :مـــن �شلك طري ًقا
من الن�شاء.
يلتم�ص فيه عل ًما �شهل اهلل له به طري ًقا اإىل اجلنة».
اجلديـــر بالذكر اأن عدد اخلريجن من الف�شـــول الدرا�شية باملركز
دار�شا ودار�شة.
وبـــن ال�شبع اأن املركز يهدف اإىل خدمـــة اجلالية الفلبينية ،واأبوابه منذ افتتاحه عام  2005بلغ 898
ً

إشهار إسالم في
محاضرة

بـ «نسائية الروضة»
نظمت اإدارة ال�شوؤون الن�شائية بلجنة التعريف
بالإ�شالم -فرع الرو�شة -حما�شرة للدكتورة
�شمـــرية العو�شي حتت عنـــوان «�شحتك من
�شالمـــة اأنوثتك» ،وقـــد ت�شمنـــت املحا�شرة
اأهـــم الأمور التي حتر�ـــص عليها املراأة خالل
مراحـــل حياتها ،ويف نهاية املحا�شرة مت الرد
علـــى ا�شتف�شـــارات اجلمهور ،كمـــا ا�شتملت
املحا�شرة على �شوق خريي واإ�شهار اإ�شالم.
ً
ن�شاطا متميزًا
من ناحية اأخرى اأقامت الإدارة
يف منتـــزه ال�شعـــب الرفيهـــي تخللـــه و�شـــع
طاولـــة وبرنات خا�شة باللجنـــة لتوزيع املواد
الدعوية ،بالإ�شافة اإىل التعريف باللجنة من
خالل توزيع الربو�شـــورات وجملة «الب�شرى»
وهدايا اأخرى.

برنامج تربوي في ديوانية اللجنة
مـــن اهلل عز وجل علينـــا بالإ�شالم،
«لقـــد رّ
وهناك كثري من النا�ص ل يعرفون الإ�شالم،
فعلينا اإبالغهـــم به ،وهذا هو واجبنا نحو
الآخريـــن» ..جـــاء ذلـــك يف كلمـــة لأحـــد
املهتدين اجلدد خـــالل الربنامج الربوي
الـــذي نظمتـــه جلنة التعريـــف بالإ�شالم-
فرع املال �شالح للمهتدين اجلدد بديوانية
اللجنة بح�شور عدد كبري من اأبناء اجلالية
الهندية من املهتدين اجلدد ،بالإ�شافة اإىل
دعاة اللجنة.
ويف كلمـــة للداعيـــة �شفـــات عـــامل حول
«اأخـــالق النبـــي [» قـــال :اإن الأخـــالق
اأ�شا�ـــص بقاء الأمم ،وهـــو داأب ال�شاحلن
و�شيـــم الأنبيـــاء واملر�شلـــن ،والأخالق يف
الإ�شـــالم ل تنح�شـــر يف املعاملـــة الطيبة

مـــع النا�ص ،بل تتجـــاوز ذلك حتى حتتوي
حقوق اهلل وحقوق العباد ،فتوحيد العبادة
هلل واخل�شـــوع اإىل ما اأمر اهلل به ور�شوله
من الأخالق.
واأ�شـــاف اأن النبـــي [ كان اأح�شن النا�ص
خل ًقـــا واأكرمهـــم ،حتـــى كانـــوا ينادونه يف
اجلاهليـــة بال�شـــادق الأمـــن ،وقد مدحه
اهلل وا�ش ًفا خلقه بقوله }واإنك لعلى خلق
عظيم{.
ثم قـــام املهتـــدي حممد )درجـــا برا�شاد(
ً
قائـــال :اإن حياة النبي [
باإلقـــاء خاطرة
اأ�شـــوة لنا من كل اجلوانـــب ،حيث اإنه كان
قدوتنا احل�شنة� ،شواء يف تنظيم البيت اأو
املعاملة مع الأهل اأو غري ذلك.

( )110ــ اأبريل  2012ــ جمادى الأوىل

3/26/12 4:51:37 PM

1433

11

110-April. 2012.indd 11

التعريف باالإ�صالم

مسابقة في «السيرة
النبوية» بفرع السالمية
نظمـــت الإدارة الن�شائيـــة بال�شامليـــة م�شابقة حول ال�شـــرية النبوية
بعنوان «حممد [» للمهتديات اجلدد مبقر الفرع ،وكذلك مبوؤ�ش�شة
حويل لالإعداد النموذجي ،حيث قامت الداعيات بتوزيع كتاب �شرية
الر�شول [ ،ويف الأ�شبوع التايل قمن بتوزيع اأ�شئلة امل�شابقة.
�شـــارك يف هذه امل�شابقة  12مهتدية من موؤ�ش�شة حويل من اجلالية
ال�شريلنكيـــة و 6مـــن اجلالية الهنديـــة ،اإىل جانـــب الدار�شات من
املهتديات اجلدد داخل اللجنة.
و�شرحت مديرة الفرع ليلي ال�شقر باأن امل�شابقة تهدف اإىل التعريف
ب�شـــرية الر�شول [ بطريقة جديدة مبتكرة تدخل الفرحة وال�شرور
على قلب املهتديات ،كما اأنها طريق اآخر للمزيد من التعريف بالدين
كمـــا �شارك الفـــرع يف املعر�ص املقام يف حديقـــة وهران يف منطقة
الإ�شالمي.
ال�شامية ،حيث قامت الداعيات بتوزيع الن�شرات والكتيبات الدعوية
مـــن ناحية اأخـــرى قامت اإحدى املتطوعات يف فـــرع ال�شاملية بزيارة
ريا للتعرف على هذا الدين العظيم،
معر�ص الكويت باأر�ـــص املعار�ص مب�شرف وقامت بتوزيع الفاليرات بجميع اللغات ،وكان الإقبال كب ً
ونالت هذه اخلطوة ا�شتح�شان الكفالء وزوار املعر�ص.
الدعويـــة اخلا�شة بامل�شاريـــع والتحدث اإىل الأخـــوات العرب حول
أي�شا بتوزيع يذكـــر اأن فرع ال�شاملية �شارك ا ً
أي�شا يف مهرجان مرا�شي هواج الذي
اأهميـــة امل�شاركة وامل�شاهمة يف تلك امل�شاريـــع ،وقامت ا ً
ريا
الن�شـــرات باللغـــات املختلفـــة علـــى اجلن�شيـــات الأخـــرى كالهندية اأقيـــم يف ا�شتـــاد جامعة الكويـــت يف ال�شويـــخ ،وكان احل�شور كب ً
وال�شريلنكية والفلبينية لدعوتهن اإىل الإ�شالم ،والإعالن عن افتتاح جـــ ًّدا وقد قامـــت الداعيات بتوزيـــع اأكرث مـــن  200حقيبة باللغات
املختلفة.
ف�شول تعليم اللغة العربية لغري الناطقن بها.

«إلهنا وإلهكم واحد»..
برنامج دعوي في خيطان
برناجما دعو ًّيـــا للجالية
نظـــم فرع خيطـــان مبحافظـــة الفروانيـــة
ً
التلغوية حتت عنوان «اإلهنا واإلهكم واحد يف �شوء الكتب ال�شماوية»،
�شـــارك فيه  42من امل�شلمن وغـــري امل�شلمن ،والعامل الهندي �شيخ
اإ�شحاق علي ،وال�شيخ ف�شل الرحمن ،بالإ�شافة اإىل دعاة اللجنة.
بـــداأ الربنامـــج بتالوة اآيـــات من القـــراآن الكرمي للمهتـــدي عبداهلل
مهتدي ،ثم األقى الداعية الهندي �شيخ عبدال�شالم حما�شرة دعوية
تناول فيها مفهوم التوحيد،
ً
مو�شحا معناه بقوله« :يجب على العبد وتخللت املحا�شرة مناق�شات حوارية بن احل�شور والداعية ،وتبادل
اأن يفـــرد اهلل عز وجل بجميع اأنواع العبادة الظاهرة والباطنةً ،
قول الأ�شئلـــة والأجوبـــة التي اأثـــرت املناق�شة ،وقد اأعـــرب احل�شور عن
ً
وعمال ،فالإن�شان يوحد اهلل عز وجل بعبادته وعدم ال�شرك ،ويعتقد �شرورهـــم للم�شاركة يف الربنامج الذي تناول ق�شايا فكرية متعددة،
اأن اهلل عـــز وجل ل مثيل له يف �شفاتـــه واأفعاله ..لي�ص كمثله �شيء بينمـــا اأعرب البع�ـــص عن �شكرهم للقائمن على الربنامج ،حيث مت
تو�شيح احلقائق التي كانوا بحاجة اإىل معرفتها.
وهو ال�شميع الب�شري».
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العامل االإ�صالمي

تظاهرات في أفغانستان

ضد حارقي المصحف..
واألطلسي يعتذر
تظاهر اأفغان اأمام كربى القواعد الع�شكرية الأمريكية يف اأفغان�شتان
قرب كابول ،متهمن جنو ًدا من القوات الأجنبية باإحراق م�شاحف.
وقدم القائد العام لقوة اإي�شاف التابعة للحلف الأطل�شي يف اأفغان�شتان
وقـــال اآلـــن اطلعنا على حدوث هـــذه الأعمال ،وتدخلنـــا على الفور
اجلـــرنال الأمريكي جون اآلـــن اعتذاراته اإىل �شعـــب اأفغان�شتان اإثر واأوقفناهـــا .و�شتتوىل ال�شلطات الدينيـــة املنا�شبة الهتمام بالوثائق
ورود معلومات اأفادت باأن جنو ًدا يف قاعدة باغرام تخل�شوا بطريقة املعنية.
غري لئقة من عدد كبري من الوثائق الإ�شالمية بينها م�شاحف ،وقد وكان اآلف الأفغـــان الغا�شبـــن قد حا�شروا قاعـــدة باغرام �شمال
كابول واأطلقوا قنابل مولوتوف اأدت اإىل اإحراق اأحد الأبواب.
اأمر بفتح حتقيق يف احلادث.

دبي تدخل «جينيس»
بأضخم كتاب عن الرسول
ت�شعى دبي لدخول مو�شوعة «جيني�ص» العاملية لالأرقام القيا�شية
باأكرب كتاب يف العامل عن حياة الر�شول والذي يحمل عنوان «هذا
حممد».
وك�شف د.حممد �شعيد العولقي� ،شاحب فكرة الكتاب ،اأنه مت البدء
يف تنفيذ الكتاب املكون من � 430شحفة يف عام  ،2010حيث متت
ال�شتعانـــة بتقنية اأملانية لطباعة �شفحات الكتاب التي تبلغ م�شاحة
الواحدة منها  4اأمتار و� 25شنتيمرًا.
واأ�شـــاف اأن الكتاب الـــذي ت�شت�شيفه حال ًّيا ماليزيـــا� ،شوف ي�شافر
حـــول العامل لينتقـــل من الإمارات اإىل الكويت ثـــم اجلزائر وبعدها
اإىل اأوروبـــا ،ثم ي�شتقر يف جامع ال�شيخ زايد ،اأو باإحدى الدول التي
تطلبه.

مسؤول ألماني يطالب

بتطبيق الشريعة في بالده

واجـــه وزير داخليـــة ولية راينالنـــد بالتينـــت الأملانية جو�شن
هارتـــوف انتقـــادات �شر�شة ب�شبـــب مطالبته بتطبيـــق ال�شريعة
الإ�شالميـــة يف اأملانيـــا ،رغبـــة منـــه يف حـــل م�شـــاكل الأحـــوال
ال�شخ�شية للم�شلمن ،مثل حالت الزواج والطالق.
واأثـــار الوزير الأملاين بذلك املطلب حالة جدل �شيا�شي اعتربها
كثري من ال�شيا�شيـــن الأملان خر ًقا للمحرمات يف البالد� ،شاأنها
يف ذلك �شاأن احلديث عن النازية اأو املحرقة اليهودية.
وكان هارتـــوف قـــد طالـــب يف ت�شريحـــات �شحافيـــة بتطبيـــق
ال�شريعـــة الإ�شالميـــة يف اأملانيـــا ،خا�شة فيما يتعلـــق بالأحوال
ال�شخ�شيـــة ،واأبدى قناعته بـــاأن مثل هذه اخلطوة �شتلقى ً
قبول
لدى ال�شلطات الأملانية.
وقال هارتـــوف -الذي ينتمي للحزب الدميوقراطي الجتماعي
ي�شـــار ،الو�شـــط :اإنه يق�شد باأحـــكام ال�شريعـــة امل�شائل املتعلقة
باأحوال الأ�شرة مثل الطالق ونفقة الزوجة ،وا ً
أي�شا بع�ص العقود
واملعامـــالت التجارية التي يعتربها بع�ـــص امل�شلمن ربوية ،مما
ي�شهم يف حل منازعات قد تثار ب�شببها.
يذكر اأنه يف حالة تطبيق ال�شريعة يف اأملانيا فلن تكون اأملانيا هي
الوحيدة يف اأوروبا ،حيث �شبقها يف ذلك بريطانيا واليونان.

14

3/26/12 4:51:41 PM

( )110ــ اأبريل  2012ــ جمادى الأوىل

1433

110-April. 2012.indd 14

اكتشاف نسخة من اإلنجيل في
تركيا تؤكد تنبؤ المسيح بنبي
اإلسالم «محمد»
ُعـــرث يف تركيا علـــى ن�شخة
نـــادرة من الإجنيـــل ،مكتوبة
باللغـــة الآرامية تعود اإىل ما
قبـــل 1500عـــام ،ت�شري اإىل
اأن امل�شيح عليه ال�شالم تنباأ
بظهور النبي حممد [ من
بعده.
ول يزال هذا احلدث ي�شغل
الفاتيكان ،فقد طالب البابا
بنديكتو�ـــص ال�شاد�ـــص ع�شر
مبعاينـــة الكتـــاب الذي بقي
ً
يف اخلفاء اأكرث من  12عا ًما ما�شية ،وفقا ل�شحيفة «ديلي ميــل» الربيطانيـــة.
وقال وزير الثقافة وال�شياحة الركي اأرطغول غوناي« ،اإن قيمة الكتاب تقدر بـ 22مليون
دولر ،حيث يحوي نبوءة امل�شيح بظهور النبي حممـد ،ولكن هناك من عمد اإىل اإخفائه
طــــــوال ال�شنوات املا�شيـــة ،لت�شابهه ال�شديد مع ما جاء يف القـــراآن الكريـم بخ�شــو�ص
ذلــك».

ت�صدرت �صورتها «اأحرونوت»

يهودية اعتنقت اإلسالم

 :@Om3umarي�شعب اأن يعمل رجال الفكر
يـــدًا بيد ،اأما رجال العمـــل فتوجد بينهم رفقة
كرفقـــة ال�شـــالح ،اإن العمـــل كفريق نـــادر بن
املفكرين ،بينما هو �شروري عند رجال العمل.
اأم عمر
 :@Khaled_aljuhaimالنجـــاح �شالمل ..ل
ت�شتطيـــع اأن ترتقيها ويـــداك يف جيبك! جورج
خالد اجلهيم
اليوت.
 :@Salah_almeheneyيا بني اتخذ تقوى
اهلل جتـــارة ياأتيـــك الربـــح من غـــري ب�شاعة..
�صالح املهيني
و�شايا لقمان
 :@rasoulallahفرق كبري بن اأن تعمل لدين
اهلل وبـــن اأن تتكلم عن العمل لدين اهلل ،وفرق
كبـــري بـــن اأن تعمـــل للدين وبـــن اأن تظن اأنك
موقع حممد ر�صول اهلل
تعمل للدين.
 :@NusaibaAlMutawaل ينتفـــع بهـــدي
القـــراآن اإل من كان تق ًّيا نق ًّيا ل ي�شمح ل�شوائب
الأعداء )النف�ص الأمارة  -ال�شيطان  -الهوى-
�شديق ال�شوء( اأن تغزو عقله وقلبه.
ن�صيبة املطوع

اأعلنـــت فتـــاة يهوديـــة اإ�شالمهـــا يف اإ�شرائيل ،فاأثـــارت �شجة دفعت �شحيفـــة «يديعوت
اأحرونـــوت» الإ�شرائيلية اإىل ن�شر �شورتها علـــى ال�شفحة الأوىل من طبعتها الإقليمية،
املعروفة با�شم «يديعوت هاعيميك».

 :@DrAlsherifل ينبغـــي اأن يطالب الإن�شان
مبـــا يقوى عليه غريه ،في�شعـــف هو عنه .فاإن
الإن�شـــان اأعـــرف ب�شالح نف�شه ،قالـــت رابعة:
اإن كان �شـــالح قلبـــك يف الفالـــوذج فكلـــه.
اجلوزيالفالوذج :نوع من احللواء

تعي�ـــص الفتاة ،وهي يف الع�شرينيات من عمرها ،مع اأ�شرة م�شلمة يف مدينة يافا ،وتقول
اإن م�شـــرية تغيـــري ديانتها اإىل الإ�شالم بداأت منذ �شنة تقري ًبا ،عندما تعرفت على �شاب
م�شلم ون�شاأت بينهما عالقة �شداقة وطيدة ،فاعتادت زيارته يف منزل اأ�شرته ،وبداأ فى
تعليمهـــا بع�ص اآيات من القراآن الكـــرمي ،وت�شيف« :اأنا ل اأكــره اليهوديـــة ،على العك�ص،
اأنـــا اأحـــرم كل الأديـــان ،ولكننـي اأ�شعـــر بالراحة يف الإ�شالم ،لذلك قـــررت اأن ذلك هو
مـــا اأريــــــده ،وتوجهـــــت اإىل �شديقتي امل�شلمة التـي تقيم يف يافـــا ،واأ�شرتها التي قررت
م�شاعدتــــي».

د.حممد ال�صريف

ونقلـــت ال�شحيفـــة عن الفتاة التي اأخفـــت ا�شمها ،واكتفت بالإ�شـــارة اإليها با�شم «جي»
قولها اإنها ت�شعر بالراحة منذ اعتنقت الإ�شالم« ،لأنه بب�شاطة دين رائع».

 :@almessiryثمـــة عالقـــة بـــن الهويـــة
والإبـــداع ،فالإن�شان الذي ل هوية له ل ميكنه
اأن يبـــدع ،لأن الإن�شـــان ل يبـــدع اإل اإذا نظـــر
للعامل مبنظاره هو ل مبنظار الآخرين.
عبدالوهاب امل�صريي
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بيني وبينكم

الإمـــام ال�شهيـــد ال�شريـــف الكامـــل� ،شبط
ر�شـــول اهلل [ ،وريحانتـــه مـــن الدنيـــا،
وحمبوبـــه ،اأبوعبـــداهلل احل�شن ابـــن اأمري
املوؤمنـــن اأبي احل�شن علي بـــن اأبي طالب..
هكذا ي�شفه مـــوؤرخ الإ�شـــالم الإمام �شم�ص
الديـــن الذهبـــي ال�شافعـــي يف كتابـــه «�شري
اأعـــالم النبالء» ..وهكذا �شورته يف قلب كل
م�شلـــم ،وهـــذه مكانته لـــدى املوحدين ،وهو
يجمع بن �شرف القربى وال�شحبة والتقوى،
ثم ال�شرية املليئة بالبطولت والعرب واحلكم
والدرو�ـــص ..اإن جميـــع ال�شعـــوب حتتفـــظ
يف ذاكرتهـــا ب�شـــور لأبطالهـــا ورموزها من
املقاتلن والأدبـــاء والفال�شفة وغريهم ،لذا
تن�شـــب لهـــم التماثيـــل وتعقـــد يف ذكراهم
املوؤمترات وتوؤلـــف عنهم الكتب وت�شمى بهم
املدار�ص واملوؤ�ش�شات.
ونحن اأمـــة الإ�شالم ،ديننا عبارة عن عقيدة
وجمموعـــة عبـــادات ومعامـــالت واأخـــالق،
وهـــذا الدين العظيم يحثنـــا على ال�شتفادة
والعتبار بتجارب الأمم فيما ل يتعار�ص مع
ثوابته ،كما يحثنا على تاأمل التاريخ والإفادة
مـــن اأحداثه ،وروؤية �شـــن اهلل يف جمرياته،
وعلى هذا فالتاريخ لي�ص م�شد ًرا من م�شادر
الت�شريـــع ،اإذ م�شادر الت�شريـــع معروفة من
الكتـــاب وال�شنـــة ...اإلـــخ .اأمـــا التاريخ فهو
لالعتبار ومعلوم اأن الرموز املوؤثرة يف التاريخ
عن�شـــر مهـــم يف اأخـــذ العـــرب والعظات من
خالل درا�شـــة اإجنازاتهم وحتليل جناحاتهم
وقراءة �شراعاتهم وما مروا به من حتديات
وطريقة مواجهتهم لها.
لكـــن اخللل يقـــع عندما تُ ْختَـــزل الرموز يف
جمـــرد الذكـــرى اأو الفتخـــار بالنتماء لها
والتغني ببطولتهـــا ،بينما يكون واقعنا على
�شعيـــد ال�شلوك ال�شخ�شـــي واملعامالت مع
الآخر ،ي�شـــري يف الطريق املعاك�ص لعطاءات
واأخالقيات وجهاد و�شرية هذا الرمز املحتفى
به اأو ذاك العلم الذي تفخر بذكره.
وهـــذا التناق�ص هـــو واقـــع الأمم املتخلفة-
ونحـــن منهم -ويح�شل كل ذلـــك يف تذكرنا

ً
مر�شال اأو
لعظمائنـــا� ،شواء كان العظيم نب ًّيا
ريا ،بل و�شل اخللـــل اإىل العبادات
رمـــزًا كب ً
الكربى كاحلج وال�شيام.،
رويـــدًا رويدًا حتولت العبـــادات اإىل عادات
وفرغت من حمتوياتها وم�شتلزماتها وروحها
ومقا�شدها.
واأخ�شى مـــا اأخ�شاه اأن نتحـــول كاملجتمعات
العلمانية التي جتعل من منا�شبة ميالد نبي
عظيم «كامل�شيح عليـــه ال�شالم» مو�ش ًما لكل
اأنواع الفجور!

هنـــا نقـــول اإن النبـــي [ بريء ممـــا يفعله
امل�شلمون من مناكر وبدع حت�شل فيما اأ�شموه
ً
احتفـــال مبيـــالده اأو هجرته ،وكـــذا ال�شيد
امل�شيـــح بريء من كل مـــن يتغنى مبيالده يف
�شالت الرق�ص وحفـــالت الرج�ص ،وكذلك
اأقول عن الإمام احل�شن عليه ال�شالم ،فكما
اأنه بريء ممن غ�شه وطعنه من خلفه ونا�شبه
العـــداء وفـــرح مبقتلـــه اأو ر�شـــي مباأ�شاته،
فكذلك هو بريء ممن يتغنى به ويزعم حبه
لكنه ي�شرب اخلمر ويح�شن الغ�ص ويتفن يف
ترويـــج الفح�شاء ،وياأكل الربا ،ويعق والديه،
وينهـــب مرياث رحمه ويـــز رّور ويرت�شي ...ثم
يكتفي ب�شعارات الـــولء العام والتغني بحبه
وح�شـــور ندوة هنـــا وحما�شرة هنـــاك ،اإننا
نريد من �شرد �شرية احل�شن ال�شتفادة من
ورعـــه وتقواه ونظافة يـــده وجهاده ال�شادق
وزهـــده ورجولتـــه وعبادتـــه ،حتـــى يف اآخر
حلظة ،و�شربه و�شائر �شمائله الكرمية.
اأخطـــر مـــا يف ا�شرجـــاع حلظـــات التاريخ
ومواقـــف والرجـــال العظمـــاء اأن جنعل من
ذكراهـــم حلظات نف�شيـــة عابرة نط رّيب فيها
خواطرنـــا بحيـــل نف�شية ،بينمـــا ل ن�شتفيد
عمل ًّيـــا وعلـــى �شعيـــد ال�شلـــوك ال�شخ�شي
�شي ًئـــا ،واأخطـــر مـــن ذلـــك اإ�شاعـــة احلـــب
الوهمـــي ،احلب مبجـــرد التعلـــق ال�شعوري
العنيف بالرمـــوز ،واعتبار التعلق املجرد هو
طـــوق النجاة ،رغم كل الكبائر التي يقرفها
والظلم الذي يقع من هذا املحب قبل املنا�شبة
وبعدها ب�شاعات ورمبا اأثناءها.

د .حممد العو�صي

دكتوراة يف الفل�شفة الإ�شالمية

الحب
الوهمي!

اخللل هو اختـزال الرمـوز يف
جمـرد الذكـــرى..
واأخ�سـى اأن تتحول املنا�سبات
اإلى مو�ســم لأنـواع الفجــور
( )110ــ اأبريل  2012ــ جمادى الأوىل
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حوار العدد

مدير النادي االإجنليزي بـ «تايز» الدكتور عبداهلل البدر يف لقاء مع «الب�صرى»:

مهمة الداعية البالغ وليست
تغيير الديانات
حوار :حممود بكر

الدع ـ ـ ــوة اإىل اهلل عز وجل لها رجال يقومون
عليها بالليل والنه ـ ـ ــار ،ال يرتكون فر�صة اإال
ويدع ـ ـ ــون فيها ،فهم دعاة اإىل اخلري والهدى
وتنوير قلوب االآخرين وعقولهم� ،صواء كانوا
م�صلمن اأو غري م�صلمن.
و�صيفنا ممن ينطب ـ ـ ــق عليه ــم قوله تعاىل:
َّ
اهلل وَعَ ِم َل
}وَمَ ْن اأَ ْح�صَ ُن َق ـ ـ ـو ًْال مِّ َّ
ممن دَعَ ا ِاإ َىل ِ
الا و ََق َ
ال اإِ َّن ِني ِم ـ ـ ـ َـن ْ ُ
�ص ِ ً
امل ْ�ص ِل ِم َ
ن{ ،ا�صتفاد
َ
م ـ ـ ــن فرتة درا�صت ـ ـ ــه يف اإجنل ـ ـ ــرتا ،وهناك قام
بدعوة الغربين اإىل االإ�صالم ،ون�صط يف هذا
املجال واكت�صب اخلربة واملهارة فيه.
وعندم ـ ـ ــا ع ـ ـ ــاد اإىل اأر� ـ ـ ــس الوط ـ ـ ــن (الكويت
البيب ـ ـ ــة) وا�ص ـ ـ ــل دعوته من خ ـ ـ ــالل املنرب
كخطيب ب ـ ـ ــوزارة االأوقاف ،ومن خالل اإدارته
للنادي االإجنلي ـ ـ ــزي مبركز تاي ـ ـ ــز للتوا�صل
ال�صاري ..م ـ ـ ــع الدكتور عبداهلل البدر كان
هذا اللقاء واإىل التفا�صيل.
• بداية نرحب ب�صيفنا العزيز.
•ا ً
أهال بالب�صرى وقرائها.
• كيف ت ـ ـ ــرى ف�صيلتكم واج ـ ـ ــب الدعوة اإىل
اهلل يف واقعنا املعا�صر؟
الدعـــوة اإىل اهلل عـــز وجل تتمثـــل يف قوله
ممن د ََعا ِاإ َىل َّ ِ
اهلل
تعاىلَ } :و َم ْن اأَ ْح َ�ش ُن َق ْو ًل مِّ َّ
�ش ِ ً
احلـــا َو َقا َل اإِ َّننِي مِ ـــ َن ْامل ُ ْ�شلِمِ نَ{،
َو َعمِ ـــ َل َ
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وهـــي مـــن اأ�شرف الأعمـــال التي يقـــوم بها • ماالف ـ ـ ــرق ب ـ ـ ــن دع ـ ـ ــوة امل�صل ـ ـ ــم ودعوة غري
امل�صل ـ ـ ــم؟ وم ـ ـ ــا االأ�صل ـ ـ ــوب االأمث ـ ـ ــل لدعوة
العبـــد جتاه ربه عـــز وجل ،ل�شيما يف وقعنا
كليهما؟
املعا�شـــر الذي كـــرثت فيـــه ال�شبهات حول
الإ�شـــالم ،وا�شتدت احلـــروب �شده ،خا�شة دعـــوة امل�شلـــم تكـــون يف العبـــادات وبع�ـــص
احلرب الإعالمية.
العقائـــد ،اأمـــا غـــري امل�شلـــم فتكـــون دعوته

باإخراجـــه مـــن ظلمـــات ال�شـــرك اإىل نـــور
التوحيـــد ،والأ�شلوب الأمثـــل هو اتباع منهج
اإلى الدعــاة :املدعـوون يف
الر�شـــول [ يف تعاملـــه مـــع اأ�شحابه ،ومع
حاجــة اإلى من ي�سمعهم!
غـــري امل�شلمن من امل�شركـــن ،فعندما �شئل
الر�شـــول [ عن الإ�شـــالم؟ ،قال :اأن ت�شهد
• هناك من ي ـ ـ ــرتدد يف االإقبال على الدعوة اأن ل اإلـــه اإل اهلل واأن حممـــدًا ر�شـــول اهلل
اإىل اهلل ع ـ ـ ــز وجل ،ب�صب ـ ـ ــب احتمال رف�س وتقيم ال�شالة وتوؤتي الزكاة وت�شوم رم�شان
ً
�شبيال.
املدعو وع ـ ـ ــدم قبول الدع ـ ـ ــوة ..ماذا تقول وحتج البيت اإن ا�شتطعت اإليه
لهوؤالء؟
واأنـــا اأتعجـــب مـــن النا�ـــص التي ت�شـــاأل عن
حدث هذا معنا عندما كنا باإجنلرا ،فقد كنا
ن�شكن منطقة “ليفربول” ملدة اأربع �شنوات،
وهـــذه املنطقة بها كثري مـــن غري امل�شلمن،
ومل ندع �شوى �شخ�ص اأو �شخ�شن ،وال�شبب
اأننـــا كنا نظن اأن الدعـــوة اإىل اهلل عز وجل
�شعبـــة ،والأ�شعـــب تغري ال�شخ�ـــص من دين
اإىل دين ،ثم انتقلنا اإىل “با�شت” ،وهناك مل
مي�ص يوم اإل وكان لنا ن�شاط دعوي ..وهذا
بعدما عرفنـــا اأن الدعوة لي�شـــت بال�شعوبة
التي كنـــا نتخيلها ،واأننا ماأمـــورون بالدعوة
والبالغ ولو باآية.

الإ�شـــالم فت�شـــع ديباجـــة كبرية حـــول كون
الإ�شـــالم ديـــن ال�شـــالم ،وغري ذلـــك ،وكاأن
الإ�شالم يف موقع التهام ،ملاذا؟! ينبغي على
الإن�شان اأن يجيب اإذا �شئل عن الإ�شالم كما
اأجاب خري الربية [ ،ب�شرح اأركان الإ�شالم
والإميـــان باأ�شلـــوب علمـــي ومنطقـــي ،وقد
حدثت معنا مواقف قمنا فيها بذلك ،وكانت
�شب ًبا يف هداية كثريين.
• ما االأ�صلوب العلمي الذي يجب اأن يتبعه
الداعي ـ ـ ــة يف رد ال�صبهات الت ـ ـ ــي تثار حول
االإ�صـ ــالم؟
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بطاقة تعريفية
الدكتور عبداهلل املنجد البدر حا�صل على دكتوراه يف ال�صيدلة،
ال�صاري التابع
�صصاري
اري
ل�ص
مدير النادي االإجنليزي يف مركز تايز للتوا�صل ال�
املووؤلفات باللغة
المية العاملية ،له عديد من امل
للهيئة اخلريية االإ�صالمية
الم
صالم
الم؟ ماذا يقول االإ�ص
إ�ص
إ�صالم
االإجنليزية مثل ماذا تعرف عن االإ�صالم؟
الم،
صالم،
الم يف ظل االإ�ص
إ�ص
صالم
ال�صص
وعي�صى عليه ال�
ى
إ�صالم،
ال�صالم
عن عي�صى عليه ال�صالم؟،
خطيب م�صجد “ال�صند” يف قرطبة ،باللغة االإجنليزية.

ريا من ال�شبهات ،وينبغي
يواجه الداعيـــة كث ً
عليـــه اأن يجـــاوب يف حالة معرفتـــه ،اأما يف
حالـــة عـــدم معرفتـــه يف رد ال�شبهة فيجب
عليـــه اأن ي�شاأل ،ويخرب ال�شائل بوجود الرد،
ولكنه �شي�شاأل ا ً
أول.
• اأنحن بحاجة اإىل مراكز لتاأهيل الدعاة؟
نحـــن بحاجة ً
فعال اإىل هـــذا املركز ،خا�شة
اأن الدعـــوة اإىل اهلل عـــز وجـــل بحاجة اإىل
الداعيـــة املوؤهل من كافـــة النواحي العلمية
والتعليمية وال�شرعية.
• كيف يتغلب الداعي ـ ـ ــة على العقبات التي
تواجهه؟
الإملـــام ب�شـــرية الر�شول [ هـــو خري معن
للداعيـــة ملواجهـــة العقبـــات التـــي تواجهه،
فمهمـــا حدث للداعيـــة فلن يحدث له مثلما
حـــدث للر�شـــول [ ،فقـــد تـــويف اأبيـــه ثم
اأمـــه وعا�ص يتيمـــاً ثم تويف عمـــه ثم زوجته
خديجـــة ر�شي اهلل عنها ،فواجه �شل�شلة من
الأحـــزان ،بل اإنـــه [ �شج راأ�شـــه ،وك�شرت
رباعيتـــه ،وطرد يف الطائف ،واأدميت قدماه
ال�شريفتان ،وقال عنه جمنون و�شاحر.

عقبات ،فلن يواجه داعية مثلما واجه [ .هناك مهـــارات كثرية الداعية بحاجة اإليها،
• هل هناك عقبات واجهتكم يف دعوتكم؟ .مثـــل طريقـــة الإلقـــاء ،واأ�شلـــوب اخلطاب،
خمل�شا ،وكيـــف يك�شب الداعية
واأن يكـــون
ً
هنـــاك الكثري ممن ندعوهـــم اإىل الإ�شالم ،الآخريـــن ،فالداعيـــة بحاجـــة اإىل تعلم علم
ل يقبلـــوا عليه فـــورا ،اأو بعد فرة ،ولذلك التنمية الب�شرية ،وقد �شبقنا الغرب يف هذا
الداعيـــة بحاجة اإىل ال�شـــرب ،فعقبة تاأخري الفن.
غـــري امل�شلم لإ�شالمه وقـــد ياأتيه املوت هي
عقبـــة كبـــرية وبالرغم من ذلـــك يجب على • ن�صائح توجهونها للدعـ ـ ــاة؟
الداعية التحلي بال�شرب.
الإخال�ـــص هلل عـــز وجل ،ثم الإملـــام بالعلوم
• بع�س الدع ـ ـ ــاة ي�صتعجلون ثمار دعوتهم ..ال�شرعيـــة ،وحفـــظ الأحاديـــث النبوية ،واأن
يكون مل ًّما باأهـــم ال�شبهات التي تطرح على
فبم تن�صحهم؟
الإ�شـــالم ،واأن يكـــون متم�شـــ ًكا بالأخـــالق
الداعيـــة ل ي�شتعجل النتائج ،فمهمته البالغ
الإ�شالميـــة ،وخا�شة الكـــرم يف التعامل مع
اإىل النا�ـــص ،ولي�شت وظيفته تغيري الديانات
غري امل�شلمن.
اأو العقائـــد ،قـــال تعـــاىلِ } :اإ ْن َعلَيْ َ
ـــك ِاإ َّل
ـــال ُغ{ ،فنحن نعـــرف الآخرين بالإ�شالم • ،اأك ـ ـ ــر �صيء يج ـ ـ ــذب غري امل�صل ـ ـ ــم للداعية
الْ َب َ
امل�صلم؟
فقد ي�شلمون اليوم اأو غدًا اأو بعد �شنن ،وقد
ريا..
ل ي�شلمـــون ،املهم اأن الداعيـــة اأدى الواجب ال�شتمـــاع للمدعـــو ،فهـــذا نفتقـــده كث ً
املنـــاط بـــه ،فالداعيـــة بالل فليب�ـــص رئي�ص كان هنـــاك حوار بيني وبن اإحدى الأخوات
ق�شـــم العقيدة يف جامعة قطر كان ن�شران ًّيا وكانـــت م�شتغربة ل�شتماعـــي واإن�شاتي لها،
واأ�شلم ثم دعا والديه اإىل الإ�شالم ،وبالفعل فالنبـــي [ عندما جـــاء اإليه عمه اأبوطالب
اأ�شلمـــا ،ولكن بعد  22عا ًما من الدعوة ،ومل يعر�ص عليه الدنيا مقابل التخلي عن نبوته،
ي�شبه امللل ول الكلل ليوم واحد.
اأن�شـــت اإليـــه وا�شتمع ثم قال لـــه“ :واهلل لو

فمعرفـــة الر�شـــول [ باعتبـــاره النمـــوذج • م ـ ـ ــا م ـ ـ ــدى حاج ـ ـ ــة الداعي ـ ـ ــة اإىل املهارات و�شعوا ال�شم�ص يف مييني والقمر يف ي�شاري
والقـــدوة ت�شاعد الداعية علـــى مواجهة اأية
ما تركت هذا الأمر”.
الدعويـ ــة؟
( )110ــ اأبريل  2012ــ جمادى الأوىل
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ملف العدد

 ..وارتحل
حبيب األيتام وفارس
العمل الخيري!
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عبداللطي ـ ـ ــف الهاج ـ ـ ــري اأح ـ ـ ــد موؤ�ص�صي
جلن ـ ـ ــة الدع ـ ـ ــوة االإ�صالمي ـ ـ ــة بجمعي ـ ـ ــة
االإ�ص ـ ـ ــالح عام 1986م راأ� ـ ـ ــس قطاع اآ�صيا
واأفريقيا باالأمانة العامة للعمل اخلريي
بجمعي ـ ـ ــة االإ�صالح ،وعم ـ ـ ــل رئي�صً ا ملكتب
ً
وم�صرف ـ ـ ــا عل ـ ـ ــى مكتب
اآ�صي ـ ـ ــا الو�صط ـ ـ ــى
قريغيزيا ،ث ـ ـ ــم اأمي ًن ـ ـ ــا م�صاع ـ ـ ـ ًـدا ل�صوؤون
قطاعات العمل اخلي ــري.

هناك رجال وهبوا حياتهم اإىل االآخرين،
فكافاأهم اهلل بحب النا�س اأجمعن لهم،
ولذل ـ ـ ــك ال جند اثن ـ ـ ــن يختلفان على
حب عبداللطيف الهاجري ،رحمه اهلل،
فق ـ ـ ــد اجتم ـ ـ ــع اجلميع عل ـ ـ ــى حب هذا
الرجل والبكاء عليه يوم وفاته.

ودور لالأيتام ومراك ـ ـ ــز لتحفيظ القراآن
الك ـ ـ ــرمي ،عرفت ـ ـ ــه البل ـ ـ ــدان االآ�صيوي ـ ـ ــة،
فهناك حف ـ ـ ــر االآب ـ ـ ــار ،واأق ـ ـ ــام امل�صاجد،
و�صي ـ ـ ــد البي ـ ـ ــوت ،كم ـ ـ ــا عرف ـ ـ ــه القا�صي
وال ـ ـ ــداين بحبه لالأيتام ،فكانوا ي�صمونه
«بابا عبداللطيف».

وكان الهاجري رحمه اهلل قد اأ�ص�س يف عام
1999م اجلامعة الكويتية  -القريغيزية
املعروف ـ ـ ــة االآن با�ص ـ ـ ــم جامع ـ ـ ــة حمم ـ ـ ــود
ك�صغري يف قريغيزيا.

ق�صى ثالثن عامً ا من عمره يف العمل
اخلريي ،رفع خاللها علم الكويت عاليًا
عل ـ ـ ــى االآالف امل�صاري ـ ـ ــع اخلريية ما بن
م�صاج ـ ـ ــد وجامعات ومعاه ـ ـ ــد ومدار�س

ع ـ ـ ــرف رحمه اهلل برقة القل ـ ـ ــب وب�صا�صة
الوجه والعطف على الفقراء وامل�صاكن
ول ـ ـ ــن اجلان ـ ـ ــب والتوا�ص ـ ـ ــع واملحب ـ ـ ــة
للعاملن معه يف العمل اخلريي.
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ملف العدد

ماذا قالوا عنه؟

حبيب االأيتام

فار�س اخلري

د�.شليمان �شم�ص الدين مدير الهيئة اخلريية
�صفري من �صفراء العمل اخلريي الكويتي العاملية :فقدنا حبي ًبا اإىل قلوبنا اأحبه الأيتام
حمود الرومي رئي�ص جمعية الإ�شالح :ببالغ والفقراء واأحبه اأهل الكويت ورجالتها.
احلزن وجميل ال�شـــرب والر�شا بق�شاء اهلل
نـــودع عبداللطيـــف الهاجري اأحـــد الرجال
الكبار يف جمعية الإ�شالح ،واأحد املوؤ�ش�شن
للعمـــل اخلـــريي يف اجلمعيـــة ،لقـــد فقدت
جمعيـــة الإ�شـــالح ودولة الكويـــت ً
رجال من
اأبنائها الـــربرة الذين رفعوا ا�شمها عال ًيا يف
خمتلف بلـــدان العامل من خالل عمله الذي
�شفـــريا من �شفـــراء العمـــل اخلريي
جعلـــه
ً
الكويتي.
عا�صق العمل اخلريي
�صاحب ر�صالة
علم من اأعالم اخلري الكويتي
وقـــال عنـــه ال�شيـــخ الدكتور جا�شـــم مهلهل ال�شيـــخ اأحمـــد الفـــالح نائب الأمـــن العام
العم يو�شف احلجي :فقدنا عل ًما من اأعالم
اليا�شن رئي�ـــص جمل�ص اإدارة الأمانة العامة لالأمانـــة العامـــة للعمـــل اخلـــريي� :شحبت
اخلـــري الكويتي ورمزًا من رموزه ،ن�شاأل اهلل
للعمـــل اخلريي :عرفته دوؤو ًبـــا �شامتًا يعمل الهاجري منـــذ بدايات العمل اخلريي ،فقد
اأن يتقبله يف ال�شاحلن.
بالليـــل والنهـــار ،عا�ش ًقـــا للعمـــل اخلـــريي ،كان العمل اخلريي ر�شالته يف احلياة ،عرف
مدر�صة يف العمل اخلريي
ومـــدر ًكا لر�شالته ال�شاميـــة يف رعاية الأيتام اأ�شرار جناحه وطبقها.
وقـــال د.عبـــداهلل املعتـــوق رئي�ـــص الهيئـــة والفقراء وبناء الإن�شان.
مرب متوا�صع
ٍ
اخلرييـــة العامليـــة :كان الهاجـــري اإما ًما من
الفقيد املعلم
فهـــد ال�شامري رئي�ص قطـــاع اآ�شيا واأفريقيا
اأئمة العمل اخلـــريي الكويتي ومدر�شة تعلم
ريا يف العمل اخلريي
الدكتـــور عبداهلل العتيقـــي اأمن �شر جمعية بالأمانة� :شحبتـــه خب ً
فيها العاملون على اخلري.
ً
ميا غمرنا
الإ�شـــالح :لقد فقدنـــا عزيزًا غال ًيـــا حبي ًبا ومعل ًما له ومرب ًيا
فا�شال وا ًأخا كر ً
�صاحب همة عالية
اإىل قلوبنـــا ،لقـــد تعلمنـــا علـــى يـــد الفقيد بتوا�شعه وابت�شامته.
ريا من خالل عمله
ال�شيـــخ طارق العي�شى رئي�ـــص جمعية اإحياء عبداللطيف الهاجري كث ً
العمل اخلريي م�صوؤولية
الـــراث الإ�شالمـــي :كان ذا همـــة عالية يف الدوؤوب يف اخلري.
يحيـــى العقيلي الأمن العـــام لأمانة العمل
العمل اخلريي يعمل ً
ليال ونها ًرا على رعاية
اخلـــريي بجمعيـــة الإ�شـــالح :علـــى مكتب
الأيتام وامل�شاكن.
ال�شيـــخ نادر النـــوري رئي�ص جمعيـــة ال�شيخ
عبـــداهلل النـــوري :ننعـــى اإىل اأهـــل الكويت
عبداللطيـــف الهاجري فار�ـــص اخلري الذي
ترجل.

 ..وانطفاأت �سمعة للعمل اخلريي
اأ�ســاءت ثالثني عام ًــا
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الهاجري -يرحمه اهلل -كرة من احلديد �شغرية احلجم،
مـــا اإن يحملها الزائر م�شتغر ًبا ثقل وزنها و�شبب و�شعها
علـــى املكتـــب حتى يجيبـــه الهاجري :لن�شعـــر دو ًما نحن
• د�.ص ـ ـ ــالح عبداجلادر� :شباح لي�ص فيه عبداللطيـــف الهاجري “دينمو” العمل
العاملن يف جمعيـــة الإ�شالح بثقل اأمانة العمل اخلريي
اخلـــري �شبـــاح حزيـــن ..فرحمـــك اهلل واأجـــزل مثوبتـــك ..وملثل هـــذا فليعمل
وم�شوؤوليتنـــا عـــن حتقيق اأهداف املتربعـــن على اأف�شل
العاملون.
�شورة.
• عل ـ ـ ــي العجم ـ ـ ــي :تعلرّمت مـــن عبداللطيف الهاجـــري كيفية الت�شويـــق للفكرة
بدر بورحمة رئي�ص الرحمة العاملية :اأذكر موق ًفا ل اأن�شاه
اخلرية ،تعلمنا منه الب�شا�شة ولـــن اجلانب ،تعلمنا منه ال�شرب للفوز
والأعمـــال
رّ
عندمـــا �شافرت ب�شحبته اإىل قريغيزيا ،وكان معنا عدد
بالنتائج ...رحمه اهلل.
من كبار التجار لتفقد امل�شاريع اخلريية التي تربعوا لها،
وحجـــز الإخوة يف الدرجة الأوىل ،بينما حجزنا نحن يف • �صليم ـ ـ ــان العقيلي :رحم اهلل غار�ص اخلري والإن�شانيـــة ورائد العمل اخلريي
الدرجـــة ال�شياحيـــة ،وعندما كنا يف �شالـــة النتظار يف بالقارة الآ�شيوية ..خمل�ص متفان يعمل يف �شمت.
املطـــار جل�ص الإخـــوة التجار يف قاعـــة الدرجة الأوىل • ،فهد البناي :كان -رحمه اهلل� -شاحب مل�شة خا�شة يف فن الت�شوير ،وا�شتفدت
بينمـــا جل�شت مع الهاجري رحمه اهلل يف القاعة العامة،
كثـــريا مـــن مالحظاته التي يحر�ص علـــى اإبدائها يف كل �شـــورة اأ�شورها للعمل
ً
فقلـــت له :يـــا بوعبدالرحمـــن لو نعدل حجزنـــا وجنل�ص اخلريي.
ً
حفاظا على اأموال العمل اخلريي.
معهم ،فرف�ص ذلك

ماذا قال محبوه على “تويتر”

مدر�صة يف اخلري
عبدالرحمن املطوع الأمن امل�شاعد للدعم الفني والإعالم
بالأمانـــة العامة للعمل اخلـــريي :ذات يوم �شاهد يتي ًما
يبكـــي ،وكان معه كبار التجـــار فركهم وذهب اإىل اليتيم
الـــذي يبكي وحاول تهدئته ثم رجـــع ل�شيوفه ،واأذكر اأنه
قابـــل تلفزيون الكويت و�شاألته املذيعة عن ق�ش�ص حدثت
لـــه يف العمل اخلريي فلمـــا رواها اأوقفـــوا الت�شوير من
كرثة بكاء املذيعة لق�ش�شه.

عبدالرحمـن املطــوع
يحكـي كوالي�س اللقاء التلفزيونـي
الذي اأوقــف ت�سويره البكاء

• م�ص ـ ـ ــاري العرادة :يغيب عـــن العمل اخلريي وعن الكويـــت واآلف الأيتام رائد
ماجـــد الن�شر مدير قطـــاع اآ�شيا بالأمانـــة العامة للعمل
الدعوة والإغاثة املغفور له عبداللطيف الهاجري ،عرفته �شاحب ه رّمة وابت�شامة
اخلـــريي :يف اأحـــد الأيام دخـــل الغرفة فوجـــد امل�شباح
وقلب كبري وخمل�ص.
ً
معطـــال ،فما كان منـــه اإل اأن �شعد الكر�شي بدون تكلف
واأ�شلحه ،واهلل اإنه لقائد كان يزرع فينا الثقة وي�شعر كل • خال ـ ـ ــد النفي� ـ ـ ــس :انتقل اإىل رحمة اهلل رائد العمل اخلـــريي الأخ عبداللطيف
الهاجري بعد م�شرية اأكرث من  30عا ًما ق�شاها يف تاأ�شي�ص العمل اخلريي.
واحد منا باأهميته.
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رثاء الهاجري

يحيى العقيلي

الأمن العام لأمانة العمل اخلريي
بجمعية الإ�شالح الجتماعي

رحمك اهلل

يا عبد اللطيف

ركيـــزة العمل اخليـــري..
قبل وفاتـه بيوميـن كان ينظم
حملــة جلمــع التربعــات
لل�سعب ال�ســوري!
24
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كمـــا هي العادة يف العظمـــاء والأخيار ت�شيع
ف�شائلهـــم وتن�شر ماآثرهـــم حن يلقون ربهم
ويختارهـــم اإىل جواره ،كزجاجة العطر حن
تن�شكب فيفـــوح عطرها وي�شتن�شق عبريها،
كـــم كان مفاج ًئا و�شع ًبـــا على النف�ص ،ولكنه
اأمـــر اهلل وق�شاوؤه ،نر�شى به ونحمده عليه،
ول نقـــول اإل مـــا ير�شـــي ربنا ،اإنـــا هلل واإنا
اإليـــه راجعون ،ات�شل بي ممر�ص م�شتو�شف
عبداهلل عبدالهـــادي يرحمه اهلل يف منطقة
الريمـــوك قرب اأذان الع�شـــاء فقال يل :اأنت
�شخ�شا
فالن ،قلت :نعـــم ،فقال :هل تعرف
ً
ا�شمه عبداللطيف الهاجري؟ فقلت :نعم ما
الأمر؟ فقال :هو عندنا حال ًّيا يف امل�شتو�شف
ويف تعـــب �شديد ،فقلت :ما الذي حدث له؟
اأعطنـــي الهاتف لأكلمـــه ،فاأجـــاب مرد ًدا:
«ل ..ل� ..شعب اأن يحدثك ،هو يف احلقيقة
قد تويف».
حقـــا! لقــد تـــويف عبــــداللطيــف الهاجــري
)بوعبدالرحمـــن( ركيـــزة العمل اخلريي يف
الكويـــت؟ وركنـــه وعموده عندنـــا يف جمعية
الإ�شـــالح الجتماعـــي ،رحـــل احلبيـــب
املحبوب ،الأليف املاألوف ،الب�شو�ص املبت�شم،
اخللوق املتوا�شع ،ال�شدوق الأمن ،املخل�ص
ال�شادق ،نح�شبـــه كذلك ول نزكي على اهلل
اأحـــدًا ،ون�شاأل اهلل تعاىل بجـــوده وكرمه اأن
يلحقـــه بال�شاحلن مـــع النبين وال�شديقن
وال�شهـــداء وح�شن اأولئـــك رفي ًقا ،واأن يحقق
اأمنيته التي ا رّأ�شر لأحد املتربعن املتوا�شلن
معه يو ًما بها فقال له :اأ�شعر اأين �شاألقى اهلل
ريا وادعوا اهلل
قري ًبا ولـــن اأبلغ من العمر كث ً
اأن يرزقني ال�شهادة «فمن �شاأل اهلل ال�شهادة
ب�شـــدق بلغه اهلل منازل ال�شهـــداء واإن مات
على فرا�شه».

اخلـــريي ومـــن اأوائـــل املوؤ�ش�شن لـــه ،و�شع
مع ال�شيخ جا�شـــم مهلهل اليا�شن والإخوان
الذيـــن �شهـــدوا مراحل التاأ�شي�ـــص يف اأوائل
الثمانينيات ركائز العمل اخلريي املوؤ�ش�شي،
واإذا كان لنـــا جمي ًعا اأهـــل الكويت -وب�شفة
خا�شة العاملن يف العمل اخلريي الكويتي-
اأن نعتـــز ونفتخـــر بالعمل اخلـــريي الكويتي
الـــذي اأطلق عليه �شمو اأمـــري البالد حفظه
اهلل لقـــب «التاج على الروؤو�ص» ،فاإننا نعلنها
وبكل اأمانة وثقة اأن عبداللطيف الهاجري-
يرحمه اهلل -كان رك ًنا اأ�شا�ش ًّيا وعل ًما بارزًا يف
حتقيق ذلـــك النجاح املتميز للعمل اخلريي،
يف �شبـــط م�شاراته ،وجودة اإجنازاته ،وتنوع
م�شاريعـــه ،و�شموليـــة اأن�شطته و�شعـــة اآثاره
التي انت�شـــرت يف اأرجاء املعمورة ،حتى قال
احـــد العاملـــن يف العمـــل اخلـــريي الركي
لأحـــد الكويتين :ما �شاء اهلل عليكم يا اأهل
الكويـــت ،لقد ذهبنـــا لتاأ�شي�ـــص م�شروعات
خرييـــة يف مناطق مل يخطـــر ببالنا اأن اأحدًا
�شي�شبقنا اإليها يف �شيبرييا و�شمايل رو�شيا،
فلمـــا و�شلنـــا اإليها اإذا بنا نـــرى م�شروعات
خريية كويتية �شبقتنا اإليها.

حدثنـــي مرة اأنه دعي لوليمة اأعدها له اأحد
الوجهـــاء يف قريغيزيـــا ،وقد در�شـــت ابنته
يف جامعـــة حممـــود ك�شغـــري التـــي اأ�ش�شها
الهاجـــري ،فذهب اإليه وبعـــد احلديث دعا
امل�شيـــف مب�شروبات من الع�شري وكان معها
كاأ�ص مـــن اخلمر ،يقول الهاجـــري :فرفعت
كاأ�ـــص اخلمر و�شممته واأظهـــرت ا�شمئزازي
منه ثـــم قلت -قا�شـــدًا دعوته لرك اخلمر
باأ�شلـــوب غـــري مبا�شـــر« :-اإين ل اأ�شـــرب
اخلمـــر واأ�شتغرب كيف اأ�شرب �شرا ًبا خبيث
الرائحة والطعم ويذهب العقل ،واأترك هذه
عبداللطيـــف الهاجـــري مـــن رواد العمـــل الع�شائـــر اجلميلة الطيبة الرائحة واللذيذة
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قبـس من
دعوة غيــر
المسلمين

الطعـــم ،لقد اأعطانـــا اهلل العقل لنحافظ
عليه ،ل لننق�شـــه ونوؤذيه بهذه امل�شروبات
الكريهة واملحرمة� ..شكت الرجل ..وتاأمل
يف كالمي برهة وهـــو �شامت ،ثم اأعطيته
الثانيـــة فقلـــت :اإين اأريـــد اأن اأ�شلـــي قبل
تنـــاول الطعام ،فقال :نعم تف�شل ،و�شليت
والرجـــل يرقـــب �شالتـــي ،وبعـــد انتهـــاء
ال�شيافـــة ودعتـــه و�شكرتـــه علـــى الوليمة
بعـــد اأن �شكـــرين علـــى امل�شتـــوى العلمي
والأخالقي الذي لحظه على ابنته» ،يقول
يرحمـــه اهلل« :وبعد عام زرته واإذا بالرجل
غري الرجل ،قدم �شيافته دون اخلمور ،بل
قـــام ودعاين لن�شلي جماعـــة قبل الغداء،
وملـــا لحـــظ ا�شتغرابي مـــن التغيري الذي
حدث له اأجابني قائال :يا اأخ عبداللطيف
اإين منـــذ غادرتني العام املا�شي مل اأ�شرب
اخلمـــر قط ،بل مل يفتني فر�ص �شالة يف
اجلماعة قط ،واأ�شبحت اأوقف اجتماعاتي
الر�شميـــة وقت الأذان لل�شالة ،ف�شكر اهلل
لـــك �شنيعك بي ،لقد اأعـــدت اإيل ر�شدي
وهويتـــي وديني الذي كنا معه بال�شم دون
احلقيقة ،اأما الآن فاأنا معكم ومنكم»!.
قبـــل وفاته بيوم كان ينظـــم مع اإخوانه يف
اأمانة العمل اخلريي حملة جمع التربعات
لل�شعـــب ال�شـــوري ويتابـــع تفا�شيلهـــا اإىل
�شاعة متاأخرة من الليل ،كان يع�شق العمل
اخلـــريي فهو غذاوؤه وحياته ور�شالته ،لقد
�شـــدق اهلل فيـــه فبارك اهلل لـــه يف عمله
وفتح لـــه اأبواب اخلـــري م�شرعة ،اأخربين
ذات مرة عـــن حاجة اإحدى املدار�ص ودور
الأيتـــام املا�شـــة للتو�شعـــة ،و�شـــراء اأر�ـــص
مال�شقـــة لها لبناء التو�شعـــة ،يقول« :ومل
يكن لدينا دينار واحد للم�شروع ،واحلاجة
ما�شـــة ،وامل�شـــروع يكلـــف مئـــات الآلف،

فقلت للقائمن على مكتبنا هناك �شيحقق
اهلل لنـــا ما نريـــد باإذنه تعـــاىل فا�شتعدوا
وجتهـــزوا ..وعدت للكويـــت واأثناء زيارتي
املعتادة لأحد كبـــار املتربعن �شلمت عليه
ثم هممـــت باخلـــروج دون اأن اأتكلم بكلمة
عـــن امل�شـــروع ،ففاجاأين بقولـــه على غري
العـــادة :بوعبدالرحمن ..مـــا الذي ي�شغل
بالـــك؟ هل لديك م�شـــروع خريي تخطط
لـــه؟ فاأجبته فو ًرا :نعـــم واهلل لدينا تو�شعة
مدر�شة ودار لالأيتام ومل جنمع �شي ًئا بعد،
فقـــال على الفور :اعتمـــد يل كلفته ً
كامال
و�شاأتكفل بـــه ،ف�شكرته وحمدت اهلل على
توفيقـــه» ..هـــذا خـــرب من اأخبـــار عديدة
ت�شابهت يف حمتواها وتوحدت يف مغزاها
«اإن ت�شدق اهلل ي�شدقك».
لقـــد فقدنـــا ا ًأخا عزيـــزًا وداعيـــة حكي ًما
ً
ومرب ًيـــا
فا�شـــال ورائـــدًا مـــن رواد العمل
اخلـــريي ي�شبـــق عمله قوله ،ويبـــادر فعله
كالمه.
وعزاوؤنـــا لزوجتـــه املوؤمنـــة ال�شابـــرة اأم
عبدالرحمـــن التـــي كنـــا يف قلـــق وحـــزن،
كيـــف نبلغها الأمر ،واإذا بهـــا تدخل علينا
يف امل�شت�شفـــى وجتل�ص قـــرب �شريره وهو
م�شجى� ،شابرة حمت�شبة ،وعزاوؤنا لأبنائه
واإخوانـــه واأهله جمي ًعـــا ولالإخوة يف اأمانة
العمـــل اخلـــريي ويف اجلمعيـــة ولالأيتـــام
والطـــالب والفقـــراء الذيـــن كان �شب ًبا يف
رعايتهـــم وكفالتهـــم ولالأمـــة الإ�شالميـــة
جم ًعا.
اللهم اأجرنا يف م�صيبتن ـ ـ ــا واخلفنا خريًا
منه ـ ـ ــا ..وتقبل ـ ـ ــه عن ـ ـ ــدك يف ال�صالن يا
اأرحم الراحمن!

جرب اخلالدي

الداعية يف الإ�شالم له مقام رفيع ،لأنه ين�شر اأ�شرف
ر�شالة جاء بها اأ�شرف املر�شلن والأنبياء حممد [
لينفع بها النا�ص عامة وغري امل�شلمن بوجه خا�ص.
نربا�شا
علـــى الداعيـــة اأن يت�شف ب�شفـــات ليكـــون
ً
�شمحا يت�شم بالرفق،
وهدى لالآخرين ،منها اأن يكون
ً
والب�شا�شـــة لياألفـــه غـــري امل�شلم ،واأن يعـــرف جوهر
كي�شا فط ًنا،
الإ�شـــالم وروحـــه ال�شمحـــة ،واأن يكـــون ً
ح�شـــن املعاملة ،ينزل النا�ص منازلهم ،ويتحدث معهم
بتوا�شـــع واأدب ،واأن يحر�ـــص على توا�شـــع العلماء،
وعدم التعر�ص لعامل اأو خطيب ،ويتجنب ال�شطدام
مع معتقدات املخاطبـــن ،واأن ي�شتمع ملا عندهم من
�شواب وحق ،ويح�شن اختيار مو�شوعه ،ويعمل بجد
واجتهاد و�شرب متوا�شل ،واأن يتذكر باأن للجمهور عي ًنا
فاح�شة ،وقبل كل �شيء تكون عمله الدعوي م�شحو ًبا
بنية خال�شة هلل عز وجل.
ويف ذلك يقول الإمام علي ] «خري من القول فاعله،
وخري من ال�شواب قائله ،وخري من العلم حامله».
فعلـــى الداعية اأن يكون لطي ًفا مـــع احلا�شرين اأثناء
قيامه بواجب الدعوة ،وباللغة التي يفهمونها.
وعلـــى الداعية ا ً
أي�شـــا اأن يتـــدرج يف عر�ص احلقائق
واملعلومـــات املقـــررة ،حتـــى تدخـــل يف اأذهـــان غـــري
امل�شلمن ،لأنهم ي�شمعون معلومات جديدة عليهم.
اإن اهلل �شبحانـــه وتعاىل خلق الب�شر جمي ًعا وخ�شهم
بالر�شالة ،لأنهم اأكـــرم املخلوقات ،واأوكل هذه املهمة
للدعاة ،فمن اهتـــدى لالإ�شالم فقد عا�ص �شعيدًا يف
الدنيا ،ومنع ًما يف جنة اخللد يف اآخرته.
اجل َّن
نختـــم مقالنا بقوله عـــز وجلَ } :و َمـــا َخل َ ْقتُ ْ ِ
ن�ـــص اإِ َّل ِل َي ْعبُدُونِ { ،فـــاهلل �شبحانه خلق جميع
َو ْ إِ
ال َ
املخلوقـــات بف�شل منه لغاية حددها �شبحانه ،وهي
«العبادة» ،من اجلن والإن�ص ،وكثري ممن خلق ،وهنا
تربز مهمـــة الداعية ليبـــن اأن اهلل عز وجل خلقنا
لغايـــة فيهـــا منفعـــة يف الدنيا و�شعـــادة يف الآخرة،
فالإن�شـــان يولـــد وقد زود بدوافـــع فطرية ،منها اأن
هـــذا الكون له خالق مدبـــر هو اهلل �شبحانه ،وهذه
الدوافـــع ل�شك اأنها تت�شل بالفـــرد ب�شورة مبا�شرة
اأو غـــري مبا�شـــرة ،وببقـــاءه ،ومهمـــة الداعية �شرح
هذه املعاين لغري امل�شلمـــن ،لي�شريوا على الطريق
امل�شتقيم ولينالوا الثواب واجلزاء الأوفى.

( )110ــ اأبريل  2012ــ جمادى الأوىل
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رثاء الهاجري

خريجا حتى ترفع بـــه راأ�شك،
ليلة اجلمعة هذه كانت اأق�شى ليلة يف حياتي ،يريـــد اأن تـــراه
ً
“عري�شا” ،تركت من
تراه
أن
ا
تتمنى
جـــاءين ات�شـــال مـــن �شديـــق ،هل مـــا ي�شاع تركت من
ً
�شد ًقـــا؟ حتققت ممـــا قيـــل ،مل اأتوقع ،ولكن مازال يحتاج اإىل حنانك وعطفك و...اإلخ.
الظـــن وقع ،نعـــم وقع ،مل اأتوقع يو ًمـــا اأن نه َر رحمـــك اهلل يـــا اأبـــا عبدالرحمـــن  ..عدد ما
أيتام والأرامل واأ�شر ال�شهداء يف
احلنـــان �شين�شب ،مل اأتوقـــع اأن منبع الطيب حنوت على ال ِ
�شيجـــف ،اأو اأن تلـــك الرحمـــة يف ذلك القلب اأ�شقـــاع الأر�ص ..رحمك اهلل عدد ما عطفت
�شتنقطع ،مل اأتوقـــع اأن القلب الذي مل تعبث علـــى كلِ حمتاج دون معرفـــة ال�شبب ،رحمك
حري�شا على اأن تفرحنا وتدخل
بـــه اأمرا�ص الدنيا مـــن حقد وح�شد و�شغينة ،اهلل ،كم كنت
ً
قـــد توقف عـــن العمـــل يف ال�شاعـــة ال�شابعة ال�شـــرور علينـــا ولـــو مبزحـــة اأو �شحكـــة! ما
م�شا ًء ،ولكن! رحمك اهلل يا اأبي.
اأعظمها مـــن مدر�شة! نعم هي مدر�شة احلب
اآاآاآاآاآاآاآاآاآه ..مـــا اأ�شعبهـــا من كلمـــة اأح�ص اأنها والأخوة يف اهلل!
تخرج من اأعماق روحي ..ما اأق�شى اأن تتبعرث احلق واحلق اأقول ،لقد عملت معك حوايل 5
اأمامـــي الكلمـــات واحلـــروف واجلمـــل ..ل �شنوات مل تنـــادين اإل “حممود بعد اإذنك ول
حري�شا على امل�شجد،
اأ�شتطيـــع اأن اأمل �شملها ،لأن جامع ال�شمل قد اأمر عليك ،”...كم كنت
ً
رحل عن دنيانا الفانية.
ول اأن�شى كالمك الدائم يل عندما كنت اأنتظر
اآاآاآاآاآاآاآه ..ل اأقـــول اإل مـــا ير�شي ربي “اإنا هلل الإقامـــة لكي اأذهب مل�شجد العمل ..حممود..
نحـــن من نريد ال�شالة ،فالبد اأن نذهب اإليها
واإنا اإليه راجعون”
وداعـــا يا من قبل اأن تنادينا بالإقامة.
وداعـــا يـــا مـــن رحلـــت بعيـــدًاً ،
ً

فارقـــت قلوبنـــا ،اإليـــك اأكتـــب كلماتـــي بدمع
وداعـــا يا من
عينـــي ،واأ�شطرهـــا بـــدم قلبي،
ً
َح َزنـــت عليـــك عيون بكت بـــكا ًء ل يُعد ،اإليك
يـــا اأبي ،اأقولها مبلء رّ
يف ،يا من فارقت احلياة
فجاأة وبـــدون اإنذار ،يا مـــن �شافرت وغادرت
بعيدًا فلن نراك ،اإىل عيونك التي حتب الأمل
واخلـــري ،وتع�شـــق كل ما ي�شمـــى “اأجر” ،اإىل
قلبك احلنون املعباأ بالدفء واحلب.

راأيـــت منـــه دماثـــة خلـــق فريـــدة مـــع الكبري
وال�شغـــري ،اأخـــربين �شديـــق اأن اأحد الزمالء
يف العمـــل خاطبه بطريقة غري لئقة ،فاإذا به
ير�شل مـــن ي�شري )علبـــة �شوكولته( ويكتب
عليها اعتذار وير�شلها له.
ل اأدري اأي �شــــيء �شـابـــ ٌق اإىل ورقتـــي ،حـــرب
قلمي اأم زفرتي ودمعتي ..اأ ٌ
مل يعت�شر الفوؤاد..
وحرقـــة تكـــوي الـــروح ..ونـــار فراقـــك يااأبا
عبدالرحمـــن تتاأجج يف الأح�شاء ،قد اأوقدتها
منذ اأن اأعلنت ذلك ال�شمت الرهيب.

اأبـــي احلنون ..يا دمعة قلبـــي املنفطر ،يا من
فارقـــت روحي ،وكاأنها ُق�شمـــت اإىل �شطرين،
تركتنـــي واأنـــا اأمتنـــى اأن اأحكي لـــك كل ما يف
قلبـــي ،تركت مـــن يريد م�شورتـــك ،تركت من

كانت اآخر كلمة �شمعتها من فمه الطاهر قبل
وفاته ب�شاعات على الهاتف حينما �شاألته :هل
تاأمـــرين ب�شـــيء؟ قال يل) :جزاكـــم اهلل خرياً
حممود حبيبي  ..ل اأريد اإل دعائك(...

تعلمـــت منك الكثـــري والكثـــري ،علمتني كيف
يكون حب العمـــل ،علمتني كيف اأحافظ على
الأخـــوة يف اهلل اأكرث من اأي �شـــيء يف الدنيا،
علمتني احلفاظ على الوقت ،وقد كنت دائ ًما
ما تردد هذا الدعاء ..اللهم بارك يل يف وقتي
ول اأح�شـــب -اأبـــي -اإل اأن اهلل قـــد ا�شتجاب
دعـــاك ،فما قمت به من اأعمال يف �شتى بقاع
الدنيا ،يحتاج اإىل اأعمار فوق عمرك.

لـــن تغيب اأبدًا عن ذهني ،ولن يغيب �شخ�شك
الكـــرمي يف اأكفـــان املوت القهـــري ،ولن تغيب
روحك عن كياين حلظـــة� ،شتبقى ترفرف يف
�شماء اأفقي كل حن ،فمازال �شوتك يف اأذين،
و�شورتـــك يف عينـــي ،مازلـــت ح ًّيـــا واإن غاب
ج�شدك ،مازلت تعي�ص يف اأعماقِ اأعماقي.

حممود القماري
الأمانة العامة للعمل اخلريي

وداعا
ً
يا أغلى
األحبة!

ل اأتخيل اأن القلب التـي مل
تعبـث بـه اأمـرا�س الدنيا
قـد توقـف عن العمـل
( )110ــ اأبريل  2012ــ جمادى الأوىل
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رجال من الكويت

عبدالعزيز علي المطوع..
ً
سباقاا بالخيرات
سباق
عدوا للجهل
ّ

عم ـ ـ ــر االإن�ص ـ ـ ــان يف الدنيا ق�صري ..ولكن هذا العمر قد يطول مبا يقدمه �صاحبه من اأعمال
خريي ـ ـ ــة ،وكثريون م ـ ـ ــن اأبناء هذا البلد الطي ـ ـ ــب الكويت اأفنوا حياته ـ ـ ــم يف العمل اخلريي،
فع ـ ـ ــمَّ هذا اخلري اأنح ـ ـ ــاء املعمورة ،ومل ُ
يخل بلد منه ،ومل يكن ُقطر اإال وكان للعمل اخلريي
ً
ف�صال عما ب ـ ـ ــذره الكويتيون داخل بلدهم ..ه ـ ـ ـوؤالء الرجال هم حم�صنو
أثر فيه،
الكويت ـ ـ ــي ا ٌ
الكويت ،ولذا فاإننا يف كل عدد �صوف نقدم �صخ�صية من تلك ال�صخ�صيات التي بذرت اخلري
يف كل م ـ ـ ــكان لنتن�صم عبري �صريهم العطرة .فت�صبهوا بهم اإن مل تكونوا مثلهم ..اإن الت�صبه
بالرجال فالح.

الن�صاأة
ولـــد عبدالعزيز علـــي العبدالوهاب املطوع
عـــام 1328هـ يف اأكتوبـــر 1910م ،وهو من
قبيلة ال�شهول ،تعلم يف املدر�شة الأحمدية،
وا�شتهر بذكائـــه احلاد وفطنته ،فقد تخرج
مـــن املدر�شة وعمره اأحد ع�شر عا ًما ،وكان
ترتيبـــه الأول على املدر�شـــة ،وهو ما جعله
حمط اإعجاب اأ�شاتذته يف ذلك الوقت.
ن�شـــاأ ن�شاأة دينية واأدبية يف بيت كرمي يرعى
ريا من رجالت
حـــدود اهلل ،ورافق عد ًدا كب ً
الكويـــت الذين بنوا نه�شـــة البالد مبختلف
اأ�شكالهـــا ،خا�شة اجلانـــب التعليمي منها،
وكان ع�شـــ ًوا مبجل�ـــص املعـــارف يف عهـــد
ال�شيخ عبداهلل اجلابر ال�شباح ،وع�ش ًوا يف
املجل�ص البلدي �شنة 1954-1951م.
كان -رحمـــه اهلل� -شبا ًقـــا لفعـــل اخلريات
كثـــريا يف الأعمال
يف ال�شـــر والعلن ،واأنفق
ً
اخلرييـــة داخـــل الكويـــت وخارجهـــا ،وكان
ريا لبالده بن بلـــدان العامل ،كما
بحـــق �شف ً
كان رمزًا لعطاء الكويت ،وكرم اأهلها.
وكان املح�شـــن داع ًيـــا اإىل اخلـــري ،ملتز ًما
ميا ،يعطي
بتعاليـــم ربه ،كمـــا كان تق ًّيـــا كر ً
بيمينـــه ما ل تعلم �شمالـــه ،اأجرى اهلل على
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يديـــه اخلري ،لـــذا كان حمبو ًبا من الزعماء
امل�شلمـــن ،والدعـــاة والعلمـــاء ،وكذلك من
القـــادة واحلـــكام ال�شاحلـــن الذيـــن كـــون
عالقـــات طيبـــة معهـــم ل�شالـــح الكويـــت
واأهلها.
ولقد تعـــددت اأوجه املعروف والرب يف حياة
املح�شـــن عبدالعزيز املطـــوع -رحمه اهلل-
ف�شملت ،عمـــارة امل�شاجد ،اإذ جدد م�شجد
عبدالعزيز القناعـــي عام 1366هـ ،واأ�ش�ص
مـــع املح�شـــن عبدالعزيـــز يو�شـــف املزيني
جمعيـــة الإر�شـــاد الإ�شالميـــة ،كمـــا اأ�ش�ص
جلنـــة اأ�شماها اللجنـــة الإ�شالمية مل�شاعدة
الفل�شطينيـــن واأ�شـــر ال�شهـــداء ،و�شاعـــد
الفقراء وقدم لهـــم العالج من خالل اإن�شاء
جمعية م�شطفى حممـــود اخلريية مب�شر،
كما قام باإن�شاء دا ًرا لرعاية امل�شنن بالتعاون
مع جمعية دار امل�شلم التابعة لوزارة ال�شوؤون
الجتماعية امل�شرية.
يف جمال التعليم
كان املح�شن عبدالعزيز املطوع -رحمه اهلل-
عد ًّوا للجهل ،داع ًيا اإىل اخلري ،طال ًبا للعلم
حتى اأواخر اأيام حياتـــه ،وا�شتحق اأن يكون
ع�شـــ ًوا يف جمل�ص الأمنـــاء مبركز اأك�شفورد
للدرا�شـــات الإ�شالميـــة ،ح ًّبا منـــه -رحمه
اهلل -يف ن�شـــر العلم بـــن امل�شلمن ،خا�شة
يف البالد التـــي تعي�ص فيها اأقليات م�شلمة،

فقد اأن�شـــاأ جلنة تتوىل الإنفاق على الطلبة
الأفارقة الراغبن يف التعليم وابتعاثهم اإىل
مدار�ـــص وجامعات م�شر ،وذلك على نفقته
اخلا�شة.
وتقدي ًرا جلهـــوده وتربعاته ال�شخية ،اأ�ش�ص
املركز عام 1993م بعثة درا�شية �شنوية با�شم
عبدالعزيز العلي املطوع تهدف اإىل ت�شجيع
البحث يف العلـــوم الإن�شانيـــة والجتماعية
ذات العالقة بالإ�شالم ،و�شمت هذه البعثة
منطقة اآ�شيا الو�شطى.
اجتـــه ب�شـــر املح�شن عبدالعزيـــز املطوع -
رحمه اهلل -اإىل امل�شلمن الفقراء يف اأقا�شي
الأر�ص ،فقام بفتح بيوت اخلري واجلمعيات
اخلرييـــة يف الهنـــد وباك�شتـــان واأفغان�شتان
ولبنان ،ومعظم البالد الإ�شالمية.
وفات ـ ـ ـ ــه
بعد تلك الرحلة املباركة من البذل والعطاء
والإح�شان ،تويف املح�شن عبدالعزيز املطوع
رحمـــه اهلل -يف ال�شابـــع ع�شـــر مـــن ذيالقعـــدة 1416هـ املوافـــق لل�شابع من اأبريل
1996م.
رحـــم اهلل رجـــل اخلـــري والإح�شـــان وجعل
اأعمالـــه يف ميزان ح�شناتـــه واأ�شكنه ف�شيح
جناته.
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رحمة للعاملن

بع�ـــص امل�شائب التي ت�شيب الإن�شان اأحيا ًنا عليـــه :مل؟! قـــال :املر�ص خـــف من ج�شمك
خـــريا كثيـــــ ًرا وال�شرطـــان قـــل انت�شـــاره ..فقـــال الرجـــل
يجعــــل اهلل عـــز وجــل فيـها
ً
ُ
ري َّلك ْم{ ،للطبيـــب ،وهو يبكي علـــى فرا�ص املر�ص :ل
} َو َع َ�شى اأَن تَ ْك َرهُـــوا ْ َ�شيْ ًئا َو ُه َو َخ ْ ٌ
اإله اإل اهلل ..حممد ر�شول اهلل.
وتعترب الأمرا�ص من هذه امل�شائب.
وظل هذا الرجل املري�ص يدعو اهلل عز وجل
حتى جاء يف يوم مـــن الأيام وب�شره الطبيب
ً
قائال له :احلمد هلل لي�ص يف ج�شمك اأي اأثر
للمر�ص ،لقد زال املر�ص كله من ج�شدك.

اأ�شيـــب اأحد الأ�شخا�ص مـــن غري امل�شلمن
باملر�ـــص ..هـــذا الرجـــل حينما ذهـــب اإىل
امل�شت�شفـــى اأخـــربه الأطبـــاء باأنـــه يعـــاين
ال�شرطـــان الذي يكـــون يف معظـــم الأحيان
ً
قاتال مميتًا ،اأ�شيب هذا الرجل بهذا املر�ص بعـــد ذلك اأ�شرع هذا الرجل مبا�شرة بعد اأن
اخلبيـــث ومل يكن لديـــه املال الكايف للعالج ،برئ و�شفي من املر�ص اخلبيث بالذهاب اإىل
ورمبا ي�شت�شري املر�ص يف ج�شمه فيموت ..جلنة التعريف بالإ�شـــالم ..يقول اأحد دعاة
وكان يبكي وي�شاأل نف�شه :من يتكفل باأطفايل اللجنـــة من الذيـــن راأوه وقابلوه :دخل علينا
واأمي واأبي بعد وفاتي؟
هـــذا الرجل وهو يبكي ول نعرف ق�شته ول
لقـــد اأظلمت الدنيا يف وجهه ،و�شاقت عليه نعرف ماذا اأ�شابه؟ دخل علينا وهو يقول لنا
الأر�ـــص مبا رحبـــت� ..شـــاأل اأ�شحابه :ماذا اأيـــن القراآن؟ يقول الداعيـــة :لقد اأخذ هذا
اأفعل؟ فقال له اأحدهم :ادع اهلل اأن ي�شفيك ،الرجل يقبـــل امل�شحف وهـــو يبكي لأن اهلل
فرد عليه :اأي اإله؟ ،قال :األ�شت م�شلما؟ قال عز وجل جناه } َواإِ َذا َمرِ ْ
ن{،
�شتُ َف ُه َو يَ ْ�شفِ ِ
ً
له :ل ..قـــال :ادع رب امل�شلمن فاإنه ي�شفي لقد علم هـــذا الرجل اأن اهلل عز وجل لي�ص
املر�شـــى ،فرد عليـــه :وكيف اأدعـــوه واأنا ل فقط رب امل�شلمن ،بل رب العاملن.
اأعرفـــه؟ فقال له �شاحبه� :شوف اأح�شر لك
كتا ًبا تقراأه.

وذهب �شاحبه اإىل جلنة التعريف بالإ�شالم
واأح�شر له حقيبة الهداية ،فيها كتب بنف�ص
لغته ،واأخذ يقراأ الكتب ويتعلم ما فيها ..كان
يقوم اآخـــر الليل يدعو اهلل جل وعال ،يدعو
ويبكـــي ويرفع يديـــه اإىل ال�شماء ع�شى اهلل
اأن ي�شفيه بالرغم من اأنه مل يدخل الإ�شالم،
كان فقـــط يقـــراأ الكتيبات ويتعلـــم ما معنى
الدعاء ،لكي يدعو اهلل.

قـــال للموجوديـــن يف اللجنـــة :علمـــوين
الإ�شـــالم ..كان يعـــرف الإ�شـــالم من خالل
احلقيبة الدعوية ،لقد مار�ص الإ�شالم ..اأخذ
يدعو ربه ،فالدعاء اأعظم عبادة ،اأخذ يعبد
اهلل جـــل وعال ،ومل يكن قـــد دخل الإ�شالم
بعد ،قـــال داعية اللجنـــة :تعجبت منه ومن
تاأثره ،لقد علمتـــه معنى ال�شهادتن ومن ثم
اأعلن اإ�شالمه.

لقـــد دخـــل هـــذا الرجـــل الإ�شـــالم بعد اأن
تعرف عليه من خالل احلقيبة الدعوية التي
توزعها جلنة التعريف بالإ�شالم باملجان على
خمل�شا واإن
اهلل ي�شتجيـــب للعبد اإذا دعـــاه
ً
مئـــات الألوف مـــن النا�ـــص يف كل عام ،وكم
يـــب ْامل ُ ْ
�ش َط َّر اإِ َذا
مل يكـــن م�شل ًما }اأَ َّمـــن يُ ِج ُ
من النا�ص يهديهم اهلل لالإ�شالم ب�شبب هذه
د ََعاهُ{.
احلقيبـــة ،والـــدال على اخلري لـــه مثل اأجر
ذهـــب الرجـــل اإىل امل�شت�شفـــى ليتابع عالج فاعله ،فمن اأنفق ماله كي يطبع كتيبات هذه
مر�شـــه يف موعده ،وبعد الفحو�شات تعجب احلقيبة فلـــه الأجر الطيب واجلزاء الأوفى
الطبيـــب وقـــال :اأي عـــالج اأخذتـــه؟ فـــرد من اهلل عز وجل!.

ال�صيخ نبيل العو�صي

مدير مربة طريق الإميان

مريض

السرطان
واإلسالم!

وهكذا علــم هـذا الرجــل
اأن اهلل عــز وجـل لي�س فقط
رب امل�سلميــن..
بل رب العامليـن جميعًا
( )110ــ اأبريل  2012ــ جمادى الأوىل
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ر�صائل دعوية

جمال ال�صطي
املدير العام للجنة التعريف بالإ�شالم

علمتنـ ــي الدعـ ــوة!

الحكمة
الدعوية

()2

جيدا لتتحدث ً
ا�ستمع ً
جيدا..
ودعـوة غيـر امل�سلمني تتطلـب
درجة عاليـــة من الليـن
30
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�شـــرورة فهم روؤيتهـــم واأ�شئلتهم ب�شكل دقيق
حتـــى ت�شتطيـــع حماججتهـــم والإجابة على
ا�شتف�شاراتهم ب�شكل وا�شح.

خالل م�شريتـــي الدعويـــة الطويلة يف كنف
كثـــريا من اخلربات
العمـــل اخلريي تعلمت
ً
واملهـــارات والقيـــم واملبـــادئ والأدبيـــات يف
الدعوة اإىل اهلل وفق منهجية وا�شحة ترتكز اإن الإن�شات خلطـــاب الآخرين وفهم اأبعاده
علـــى كتـــاب اهلل و�شنة نبيـــه [ ،وما هذه يجعلنا نتحـــاور معهم ب�شورة اأف�شل ونحقق
املقـــالت اإل و�شيلة لتبادل اخلربات وتوريث نتائـــج اأكرب ،فهذا موقف جميـــل يوؤكد هذه
التجـــارب اإىل العاملن يف هذا احلقل ،ومد الروؤية ،قابل اأحد الأ�شخا�ص داعية اأمريك ًّيا
ج�شور التعاون الفكـــري والدعوي بن اأبناء وقال له :قراأت عـــن الإ�شالم وبقي مو�شوع
العمـــل التطوعي ،ولعل اأول هـــذه التجارب اأو �شوؤال واحد لو اأجبت عليه ف�شوف اأ�شلم،
احلكمة الدعوية.
قال :تف�شل ،قال :لو افر�شنا اأن اأبا الب�شر
لقـــد علمتني الدعـــوة اأن احلكمة واملوعظة اآدم ا�شمر اللون ،واجلن�ص الأبي�ص من اجلن،
احل�شنـــة هي مفتـــاح كل القلـــوب والعقول ،فكيف تدعون اجلن�ـــص الأبي�ص؟ فرد عليه
وال�شتماع اجليد اأول درجات هذه احلكمة ،الداعية :فر�شيتك قد تكون �شحيحة ،ولكن
فـــاإن ا�شتطعـــت ال�شماع بطريقـــة �شحيحة هناك احتماليـــة اأن اهلل �شبحانه خلق حواء
فاإنـــك ت�شتطيـــع التحـــدث بطريقـــة جيدة ،بي�شاء ليتزوجا وياأتـــي منهما األوان متعددة
والداعيـــة احلكيم هو من يعطـــي النا�ص ما منهـــا الأ�شـــود والأبي�ـــص والأحمـــر ،فاقتنع
يلزمهـــم من اأفـــكار وتوجيهـــات ،ويحاول اأن بالإجابة واأ�شلم.
يقنعهم بالأ�شلوب الـــذي ينا�شبهم ،وينا�شب
أخـــريا ميكن القول اإن دعـــوة غري امل�شلمن
ا ً
َُ َ َ
ً
مداركهـــم م�شتعينا بقوله تعـــاىل }فقول ل ُه تتطلـــب درجة عالية ج ًّدا من الأ�شلوب اللن
َ
َق ْو ًل َّل مِّي ًنا َّل َعلَّ ُه يَتَ َذ َّك ُر اأ ْو يَ ْخ َ�شى{.
القائم على التلطف ،واإتقان مهارة ال�شتماع
وعندما جاء رجل اإىل الر�شول [ وقال له:
اأو�شنـــي يا ر�شول اهلل ،قال لـــه :ل تغ�شب،
وقـــال اآخر :اأو�شني يا ر�شول اهلل ،قال [:
عليـــك بتقـــوى اهلل .ال�شـــوؤال املوجـــه للنبي
[ واحـــد ،ولكن الإجابـــات خمتلفة ،وهذا
الأمـــر ينطبق يف التعامـــل مع غري امل�شلمن
الذين تتفـــاوت اأفهامهم وقلوبهم ،ما يتطلب

لالآخرين ،لأن غـــري امل�شلم قد يعي�ص و�شط
بيئـــة لديهـــا روؤى و�شور ذهنيـــة خاطئة عن
الإ�شالم ،مـــا يوجب على الدعـــاة ا�شتيعاب
هـــذه النظـــرات ب�شـــكل ل ي�شوبـــه الغلظـــة
وال�شـــدة ،وذلـــــك م�شدا ًقا لقولـــه تعالــــى:
}ا ْد ُع اإِ ِىل َ�شبِيـــلِ َر مِّب َ
ِاحل ْك َمـــةِ َو ْامل َ ْو ِع َظةِ
ـــك ب ْ ِ
ْ َ
احل َ�شنَةِ .{...
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خمتارات من االأوقاف

أبا الخيل :هدفنا
التعريف بالرسول [ وإبراز
مناقب اآلل واألصحاب
كتب :عبدالر�صيد را�صد
قـــال مديـــر اإدارة الإعالم الدينـــي يف وزارة
الأوقـــاف وال�شـــوؤون الإ�شالميـــة اأن لعبتـــي
«ال�شـــرية النبويـــة والآل والأ�شحاب» اللتان
مت توزيعهمـــا على اجلماهـــري جما ًنا خالل
موؤمتـــر «ال�شابقـــون الأولـــون ومكانتهم لدى
امل�شلمـــن» الـــذي اأقامتـــه وزارة الأوقـــاف
وال�شوؤون الإ�شالمية برعاية كرمية من �شمو
اأمري البـــالد ال�شيخ �شبـــاح الأحمد اجلابر
ال�شبـــاح )حفظـــه اهلل( ،قد حققـــا انت�شا ًرا
جماهري ًّيـــا منقطـــع النظـــري ،موؤكـــدًا رغبة
ال�شفارات والهيئـــات الديبلوما�شية ومعظم
موؤ�ش�شات الدولة يف اقتنائهما ،و�شيل الكتب
الر�شمية التي و�شلته بهذا اخل�شو�ص.
واأ�شـــاف اأن ذلـــك يتوافق مـــع ا�شراتيجية
وزارة الأوقـــاف الرامية اإىل التعريف ب�شرية
الر�شـــول [ وباآله و�شحابتـــه الكرام ب�شتى
الطـــرق والو�شائـــل الإعالميـــة والإعالنيـــة
املمكنـــة ،وكذلك بهدف التعرف على كيفية
تعاملـــه مع الآخرين يف �شتى مناحي احلياة،
ً
ف�شال
ومدى اأهمية ذلك يف حياتنا اليومية،
عـــن تركيزهـــا علـــى ربـــط �شريتـــه العطرة
بعمارة الأر�ـــص ،من خالل امتالك امل�شاريع
وعمـــل الوقفيـــات والتعامـــل مـــع الآخرين،
وذلـــك �شمـــن لعبة ممتعة و�شيقـــة وجذابة،
وكذلـــك تعزيز حمبة اآل بيته [ ،و�شحابته
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الكرام يف قلـــوب امل�شلمن ،ونبذ اخلالفات
وكل ما من �شاأنه الإخالل بالأمن وال�شتقرار
املعـــريف والثقايف ،ل�شيمـــا يف ظل الظروف
املحلية والإقليمية والعاملية الراهنة.

واأو�شح اأبا اخليل خالل اأن الإ�شدار متحور
حـــول التعريف ب�شرية الر�شـــول [ و�شرية
الآل والأ�شحـــاب والتاأكيـــد علـــى العالقـــة
احلميميـــة فيما بينهم ،وتبيـــان مكانتهم يف
تاريخ الإ�شالم ،ودورهم العظيم يف ن�شرته،
وذلـــك يف �شـــكل اإبداعـــي مبتكـــر ويف اإطار
تناف�شي تتخلله الت�شلية.

وبـــن اأبا اخليل اأن اللعبة حتمل على كاهلها
عـــدة اأهـــداف اأهمهـــا اإبـــراز ف�شائـــل الآل
والأ�شحـــاب ومناقبهـــم وتو�شيـــح العالقـــة
الراقيـــة التي كانوا يت�شمون بها فيما بينهم،
ومكانتهـــم يف الإ�شالم ودورهـــم العظيم يف
ن�شرتـــه [ ،وتعزيـــز حمبتهـــم يف نفو�ـــص
امل�شلمن ،واإبراز الأ�شماء وامل�شاهرات فيما
بينهم ما من �شاأنه تاأ�شيل القتداء ب�شريتهم
والتاأ�شي باأخالقهم.

واأ�شار اأبا اخليل اإىل اأن لعبة ال�شرية النبوية
حتتـــوي علـــى مطويـــة تت�شمن «بطاقـــة» اأو
«هويـــة» حتتـــوي علـــى املعلومـــات اخلا�شة
بنبينـــا [ ،بالإ�شافـــة اإىل قوانـــن اللعبة،

وذلك علـــى �شكل خطـــوات تف�شيلية ت�شرح
كيفيـــة ممار�شـــة اللعبة بطريقـــة �شحيحة،
بالإ�شافـــة اإىل «بطاقة التملـــك» التي متثل
امل�شروعـــات املوجودة على لوحـــة امل�شابقة،
والتي ت�شتخدم للدللة على ح�شول الالعب
علـــى امل�شـــروع ،وكذلـــك «�شهـــادة الوقفية»
التـــي متثل الوقفيـــات املوجـــودة على لوحة
امل�شابقة ،والتي ت�شتخدم ا ً
أي�شا للدللة على
ح�شول الالعب على الوقفية.
اأمـــا اإ�شـــدار الآل والأ�شحـــاب فيت�شمـــن
«الفي�ـــص» ،وهو رمز ميثل الالعب يف ميدان
اللعبـــة ،ويختلف كل لعب فيـــه عن الآخر،
و«بطاقـــة الأ�شئلـــة» ،وحتتـــوي علـــى اأ�شئلة
واأجوبـــة اختياريـــة تتحدث عن �شـــرية الآل
والأ�شحاب ،و«بطاقة ا�شحب» وتتيح لالعبن
التقـــدم اإىل الأمام اأو احل�شول على املال اأو
العـــودة اإىل الـــوراء ،و«العمـــالت النقدية»،
ويح�شل عليهـــا الالعب من اخلزينة ،وتتيح
له بناء املربة ،و«رموز بع�ص املواقع» ويح�شل
عليها الالعب كاإ�شارة لمتالكه اأحد املواقع،
و«رمـــوز بع�ـــص املـــربات» ،ويح�شـــل عليها
الالعب كاإ�شـــارة اإىل اإن�شاء املربة على اأحد
ً
ف�شال عن ا�شتمال
املواقع التي ميتلكها ،هذا
اللعبـــة علـــى مطوية تو�شـــح كيفية ممار�شة
اللعبة.
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من االإ�صالم

يوم اجلمعة من اأف�شل الأيام عند اهلل تعاىل،
كما �شحت بذلك الأحاديث ال�شريفة ،ومنها
قولـــه [« :خـــري يوم طلعت عليـــه ال�شم�ص
يـــوم اجلمعـــة ،فيـــه خلـــق اآدم ،وفيـــه اأدخل
اجلنة ،وفيه اأخرج منها».
ويقع كثري من امل�شلن وغريهم يوم اجلمعة
يف اأخطاء كثرية ،وهذه بع�ص اأخطاء امل�شلن
وغريهم يوم اجلمعة:
د.حممود المود النجدي

اإمام وخطيب بوزارة الأوقاف

أخطاء
المصلين
يوم
()2-1
الجمعة

احـــذروا!
ال�سهـر ليلـة اجلمعة والتهـاون
يف ح�سـور اخلطبـة واخلــروج
للتنزه يف الرب يومــها
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جـــاء يف قولـــه [« :اإذا كان يـــوم اجلمعـــة،
باب من اأبواب امل�شجد مالئك ٌة
كان علـــى كل ٍ
يكتبـــون الأول فـــالأول ،فـــاإذا جل�ـــص الإمام
طووا ال�شحف وجاءوا ي�شتمعون الذكر،»...
وبع�ـــص النا�ص يح�شـــر اخلطبة يوم اجلمعة
مع عدم الإن�شات والنتباه ،فالقلب م�شغول
بالدنيا واأعمالها ،اأو غري ذلك من الأمور.
 - 5تـــرك غ�شل اجلمعة والتطيب والت�شوك
ولب�ـــص اأح�شن الثياب ،وبع�ـــص ذلك واجب،
وهـــو الغ�شل ،فقـــد قال النبـــي [ُ « :غ�شل
اجلمعـــة
واجـــب على كل حمتلـــم» اأي :على
ٌ
كل بالغ ،وعن اأمري املوؤمنن عمر ] قال:
قال ر�شـــول اهلل [« :اإذا جـــاء اأحدُكم اإىل
اجلمعة فليغت�شل».

 - 1ا�شتح�شار النية يف الذهاب اإىل اجلمعة،
فقد يغفل البع�ص عـــن ذلك ويتخذها عادة
ن�شـــاأ عليها منذ من ال�شغـــر ،وقد قال [:
«اإمنا الأعمـــال بالنيات ،واإمنا لكل امرئ ما
نوى».
ُ
تـــرك بع�ـــص النا�ـــص �شـــالة اجلمعة اأو
-2
التهـــاون فيها ،وهو مـــن كبائر الذنوب ،فقد
قـــال النبي [« :لينتهن اأقـــوا ٌم عن ودعهم وي�شتحـــب له اأن يلب�ص اأح�شن ثيابه ويتطيب
اجلمعـــات ،اأو ليختمـــن اهلل علـــى قلوبهـــم،
ويت�شوك ويتنظف بق�ص الظفر واأخذ ال�شعر
ثـــم ليكونـــن مـــن الغافلن» ،وعـــن طارق بن
مـــن الإبط والعانة وال�شارب ،فعن اأبي اأيوب
�شهـــاب ] قال :قال ر�شول [« :اجلمعة
حـــ ٌق واجب على كل م�شلـــم ،اإل اأربعة :عبد الأن�شـــاري قـــال� :شمعـــت ر�شـــول اهلل [
ٌ
ٌ
ٍ
وم�ص من
يقـــولَ « :من اغت�شل يـــوم اجلمعة ،رّ
مملوك ،اأو امراأة ،اأو �شبي ،اأو مري�ص».
 - 3ال�شهر ليلة اجلمعة اإىل �شاعات متاأخرة ِطيـــب اأهله اإ ْن كان عنـــده ،ولب�ص من اأح�شن
مـــن الليل ،ممـــا يوؤدي اإىل النـــوم عن �شالة ثيابـــه ،ثم خرج حتى ياأتي امل�شجد فريكع اإ ْن
الفجـــر ،التي هي ح ٌّد بـــن املوؤمن واملنافق ،بدا لـــه ،ومل يوؤذِ اأحدًا ،ثـــم اأن�شت اإذا خرج
و�شالة الفجر يوم اجلمعة خا�شة لها ف�شل اإمامه حتى ي�شلي ،كانت كفارة ملا بينها وبن
كبـــري ،فقد ثبت اأن النبـــي [ قال« :اأف�شل اجلمعة الأخرى».
ال�شلوات عند اهلل �شالة ال�شبح يوم اجلمعة
 - 6البيع وال�شراء بعد اأذان اجلمعة الثاين،
يف جماعة».
وقد قال اهلل تعاىل} :يَاأَيُّ َها ا َّلذِ ي َن اآ َمنُوا اإِ َذا
ورمبـــا ا�شتمر بـــه النوم حتـــى تفوته �شالة
ِل�ش َال ِة مِ ن يَـــ ْو ِم ْ ُ
ا�ش َع ْوا ِاإ َىل
نُـــودِ ي ل َّ
اجل ُم َعةِ َف ْ
اجلمعة! في�شلي ظه ًرا فيفوته اخلري الكثري
ذِ ْكـــرِ َّ ِ
ري َّل ُك ْم اإِن ُكنتُ ْم
اهلل َو َذ ُروا الْ َبيْ َع َذ ِل ُك ْم َخ ْ ٌ
يف هذا اليوم املبارك.
تَ ْعل َ ُمـــونَ{ ،فـــاإذا نودي لل�شـــالة ،حرم البيع
 - 4التهـــاون يف ح�شـــور خطبـــة اجلمعـــة،
وال�شراء حينئذ.
فياأتـــي بع�شهم اأثناء اخلطبة ،اأو يف اآخرها،
بـــل وياأتي بع�شهم اأثنـــاء ال�شالة ،ومعلوم اأن  - 7ت�شييـــع �شالة اجلمعة باخلروج للنزهة
ح�شـــور اخلطبـــة والإن�شـــات يـــوم اجلمعة يف الـــرب ،اأو بعيـــدًا عـــن املدينـــة ،وهذا من
واجب.
الأخطـــاء ال�شائعة ،وكذلـــك تعمد ال�شفر يف
كمـــا اأن يف التبكري للجمعة ف�شل وفري ،كما

يومها ،مما يوؤدي اإىل ت�شييعها وفواتها.
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مه ـ ـ ــارات

توجهت اإىل اأ�شتاذ علم النف�ص بجامعة الكويت
د .عثمان اخل�شر الذي له باع طويل يف الذكاء
الوجداين ،لنتكلم حول هذا املو�شوع فقال :اإن
«النجاح يف الأداء الوظيفي ويف احلياة اخلا�شة
والعامـــة للفرد يعتمـــد على ذكائـــه الوجداين
بن�شبـــة  80يف املائة ،بينمـــا يعتمد على الذكاء
العقلي  IQبن�شبة  20يف املائة فقط».

وذكـــر د .اخل�شـــر اأن عديدًا مـــن الدرا�شات
وجدت « اأن الأفراد املرتفعي الذكاء الوجداين
جناحـــا يف حياتهم املهنيـــة ،واأعلى اأداء
اأكـــرث
ً
وظيف ًّيـــا و�شعـــو ًرا ب�شغوط العمـــل ،وي�شعرون
بدرجة اأقل باحلاجة لالأمن الوظيفي ،ولديهم
مهارات قيادية اأعلى ،كما لديهم مقدرة اأعلى
علـــى حتقيق التـــوازن بـــن متطلبـــات البيت
()1
قيا�شا بالأقل ذكاء وجدان ًّيا»
والعمـــل ،وذلك
ً
كما وجـــد اأن الذكاء الوجـــداين يي�شر عملية
التغيري التنظيمي ،ويزيد من اأداء فريق العمل
والأداء الإداري»(.)2

ويقـــول اإن الذكاء الوجـــداين اأمر مهم يف حياة
املوظف ،فهو يختلف عن الذكاء الفعلي املعروف،
اإذ الأخري يعني «جمموعة من القدرات العقلية
التي متكن الفرد مـــن اكت�شاب املعرفة والتعلم
وحـــل امل�شـــكالت» ،اأما الـــذكاء الوجداين فهو
«ح�شن اإدراك انفعالت الإن�شان بدقة وتقييمها
والتعبري عنها والقـــدرة على توليد النفعالت
املنا�شبة جتاههـــا» ،مبعنى اآخـــر يتمتع الذكي
اجتماع ًّيـــا اأو وجدان ًّيا مبهـــارات اأ�شا�شية منها
اأنه «يتحكم بـــردود اأفعاله ويح�شن التعامل مع
�شغوطات احلياة».

فاإذا كانت كل هذه املنفعة يف الذكاء الوجداين،
فهل ميكـــن للفرد تعلمـــه ليحقق جناحات يف
عالقاته ويف حتقيق اأهدافه؟ يجيب د.اخل�شر
قائال :اإن «املهارات الوجدانية ميكن تطويرها،
فهي مكت�شبة اأكرث من كونها وراثية ،اأما الذكاء
العقلي فتتحكم فيـــه العوامل الوراثية ب�شورة
اأكرب ،ولذلك ميكننـــا تطوير ذكائنا الوجداين
(الجتماعي) فينا ويف موظفينا ويف اأبنائنا من
خالل ح�شور الـــدورات التدريبية واجلل�شات
الإر�شاديـــة التي ت�شاعد علـــى اكت�شاف الفرد
لذاتـــه ،ومـــن ثـــم يح�شـــن مراقبـــة �شلوكياته
وم�شاعره الداخلية ب�شورة عميقة».

وي�شيـــف د .اخل�شر �شاحـــب الكتاب ال�شهري
«الـــذكاء الوجـــداين» اأن الذكاء الـــذي يق�شده
يف كتابـــه هو مـــا ي�شمى عند البع�ـــص بالذكاء
الجتماعـــي والنفعـــايل والعاطفـــي وذكاء
امل�شاعر.

واأ�شـــار اإىل درا�شـــة مهمـــة اأعدهـــا اأ�شهـــر
املتخ�ش�شـــن يف الـــذكاء الوجـــداين وهـــو
د.دانيـــال غوملان ،واأجريت علـــى  181وظيفة
يف � 121شركـــة مبختلف اأنحـــاء العامل لقيا�ص
«املهـــارات املهمـــة للنجاح بالعمـــل» ،وق�شمت
الدرا�شـــة املهـــارات اإىل معرفيـــة ،وفنيـــة
 ،Technicalومهارة وجدانية (اإن�شانية) ،فتبن
اأن  % 76من العوامل التي تعد مهمة للنجاح يف
العمـــل ،هي مهارات وجدانية ،اأي اإن اأهميتها
بلغت �شعفي املهارات العقلية والفنية ،وحاول
باحث اآخر ،وهو ريت�شارد بوياتز�ص عام 1999
اإجـــراء درا�شـــة على نحـــو األفي مديـــر اإدارة
و�شطـــى ومديرين تنفيذيـــن وم�شرفن يف 12
منظمة ،فتو�شل اإىل اأن هناك « 16قدرة ميكن
اأن متيز بن الأداء املتميز لهوؤلء كان من بينها
 14هي مهارات وجدانية».

حممد النغيم�س
كاتب متخ�ش�ص يف الإدارة

الذكاء
الوجداني

ودعا د .اخل�شر ال�شركات العربية اإىل تطبيق
اختبـــارات تقيـــم م�شتويـــات الـــذكاء املذكور
لدى املتقدمـــن اجلدد للوظيفـــة وللموظفن
ً
تفاعال
احلالين على نحو دوري ليكونوا اأكرث
ريا يف العمل.
وتاأث ً
 - 1د .عثمـــان اخل�شـــر ،ود .هدى الف�شلـــي ( ،)2007هل الأذكياء
وجدان ًّيـــا اأكرث �شعادة؟ جملة العلوم الجتماعية ال�شادرة عن جامعة
الكويت ،جملد  ،35عدد �( .2شفحة .)18-17
الدرا�شة من �شفحة  .38-13مالحظة الفقرة منقولة من الدرا�شة،
وي�شري الن�ص الأ�شلي اإىل جميع الباحثن الذين ا�شتند اإىل اأعمالهم
الباحثان ،ولكن مل نذكرهما ل�شيق امل�شاحة.
 - 2امل�شدر ال�شابق.

ل حتتاج اإلى اأن تكون ذك ًّيا
فقط حتى توؤثر يف الآخرين،
فهنــاك اأمــر اآخر مهم ا�سمه
الذكــاء الوجــداين
( )110ــ اأبريل  2012ــ جمادى الأوىل
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جمال االإ�صالم

م�صاري نا�صر العرادة
من�شد واإعالمي

فلسفة
النشيـد
في التاريخ
اإلنسانـي
التفاع ـ ـ ــل االإن�ص ـ ـ ــاين ع ـ ـ ــرب التاري ـ ـ ــخ م ـ ـ ــع
الن�صو�س ذات الطاب ـ ـ ــع اخلا�س يف القراءة
واللح ـ ـ ــن والتالوة له امتداد تاريخي طويل،
ميت ـ ـ ــد من ـ ـ ــذ مئ ـ ـ ــات ال�صن ـ ـ ــن اإىل م ـ ـ ــا قب ـ ـ ــل
امليالد ،وم ّر مبختل ـ ـ ــف الديانات واملعتقدات
واملجاميع الب�صرية عل ـ ـ ــى اختالف اأمكنتها
واأزمنته ـ ـ ــا ،وه ـ ـ ــذه الن�صو� ـ ـ ــس تختل ـ ـ ــف يف
خ�صو�صا التي لها غر�س
نظمها و�صياغتها،
ً
االت�صال بال�صماء والتقرب اإىل االإله اأو الرب
اأو املعب ـ ـ ــود ،اأ�صهر هذه الن�صو� ـ ـ ــس ال�صعرية
«ن�صيد اخللق» ال�صه ـ ـ ــري ،الذي كان يتحدث
عن «الواحد» الذي هو اأ�صا�س الكون ،وي�صبق
الف�ص ـ ـ ــل ب ـ ـ ــن الوجود والالوج ـ ـ ــود ،وهو من
ً
حتديدا ،حيث
بداي ـ ـ ــات الفل�صفة يف الهن ـ ـ ــد
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تقدي�شـــا واإما ملجرد
كانوا ي�صمّ ون االأنا�صيد االبتهالية واالأ�صعار اإلـــخ اإمـــا ت�شـــاو ًؤل واإما
ً
التي نظمت لهذا الغر�س بالفيدا التي تتلى الت�شال والبث.
بنهج خا�س ولن حمدد ،وكثريًا ما ن�صمع
كل هذه الأدوار يف الن�ص الديني تتمحور مع
بتمتمات لها عرب االأفالم وغريها ،وتتحدث
مرور الزمن وتتغري يف ال�شكل ل يف الدللة،
عن ح�ص ـ ـ ــارات ما قبل املي ـ ـ ــالد ،هذه الن�صيد
ليكون الع�شـــر طاغ ًيا على الن�ص الذي ولد
نظمً ا ول ًنا ال اأحد ي�صتطيع حتديد م�صدر
فيـــه ،ول اأدل علـــى ذلك من نـــزول الأديان
وجوده ـ ـ ــا ،ولكن يجزم كثري م ـ ـ ــن الفال�صفة
ال�شماوية وتغري لغة اخلطاب ح�شب الزمان
ومف�ص ـ ـ ــرو التاريخ باأنه ـ ـ ــا مغرو�صة بالفطرة
واملكان الذي نزلت فيه ،وح�شب البيئة التي
متجذرة يف الطبع الب�صري ال تنفك عنه.
نزل فيها عليهم.
�شحت
تتنـــوع هذه الأنا�شيـــد البتهالية )اإن رّ
«الن�شيـــد» هو الـــذي ياأخذ ال�شبغـــة العامة
الت�شمية( بتنوع موا�شيعها وتراتيلها ،واأ�شهر
مل�شامن وقيـــم الإ�شالم ول يخرج عنها ،بل
هـــذه الرانيم ما يعرف با�شـــم «الرجفيدا»،
يتبنى الروح العامه ويحاول اأن يكون النا�شر
وهي متتمات و�شلوات واأدعية للموحدين يف
لر�شالة هذا الدين املقد�ص عند امل�شلمن.
ذلك الع�شر الذي يعود اإىل � 1500شنة قبل
امليـــالد ،وهناك ال�شامافيـــدا والياجورفيدا بعـــد هـــذه الديباجـــة التاريخيـــة والتف�شري
وغريهـــا ،ممـــا يختلف ح�شـــب الغر�ص منه ملعـــاين الن�شيـــد وم�شريتـــه عـــرب الع�شـــور
ونهـــج ترديـــده وترتيلـــه ،وكلهـــا تتداخل بها الإن�شانيـــة ،لبـــد اأن نخرج بالقـــول اإىل اأن
عوامـــل الأفـــكار الأ�شطوريـــة واملعتقـــدات الن�شيد كم�شمى يطلق على الن�ص الديني يف
الدينيـــة لتلـــك الع�شـــور ال�شحيقـــة ،ويف الغالب ،وت�شعه الروح العامة مل�شامن الن�ص
معظمهـــا كانت تتحدث عـــن احلياة وت�شور الدينـــي املقد�ص يف القراآن الكـــرمي وال�شنة
الوجـــود وعالقة الإن�شان بالواحد اأو املعبود النبويـــة بقوالـــب خمتلفـــة بطبيعـــة احلـــال
الذي هو اأ�شا�ص الوجود ،وكانت بال �شك لها لنتفاء �شفـــة الإعجاز والتقدي�ـــص والتعبد
قدا�شة عند تلك ال�شعوب.
عنهـــا ،حتـــاول اأن تـــرثي الفكـــر الإن�شـــاين
هذه امل�شميات للن�شيـــد الذي بات يطلق يف باحلديـــث عن املعاين الأ�شمـــى والأرقى يف
زمننـــا هذا علـــى الن�ص الدينـــي ،كلها كانت الوجـــود مـــن قيم عليـــا ومثلى يتـــم التطرق
ً
�شكال
ترانيـــم ون�شو�ص واأحلـــان لغتهـــا واأ�شلوبها لهـــا واملحاولـــة يف الإبـــداع لقولبتهـــا
وطبيعـــة خطابهـــا تت�شمن مفـــردة دينية اأو وم�شمو ًنـــا� ،شع ًرا وحل ًنـــا ،ليتجلى بعد ذلك
مقد�شا لدى خمتلف الديانات �شاحب الإميان بهذه الفكرة لتحديد الغر�ص
حل ًنا تعبد ًّيـــا
ً
ما قبل وبعد امليالد ،وهنا جتدر الإ�شارة اإىل مـــن الن�شيد ،فمنهم مـــن يزداد بها قر ًبا اإىل
املق�شود باملفـــردة الدينية ،اإنـــه ذلك الن�ص اهلل عز وجل وقر ًبا من تعاليم القراآن الكرمي
الـــذي يتحدث عن الوجود والكـــون والتاأمل وال�شنة النبوية ،ومنهم من ي�شتقي منها عرب
الفل�شفـــي يف الوجـــود وعن احليـــاة ،وتتوزع ودرو�ص التاريخ ،ومنهم يبتعد ً
قليال ليت�شلى،
فيه الأدوار لتكـــون هناك اأدوار عن الإله اأو وذلـــك بال �شك غر�ص اآخـــر م�شروع ،ولكنه
الرب اأو املعبود اأو الروح املقد�شة اأو الواحد ،ل يدخـــل يف الن�شيد اإن فهم املعنى والق�شد
واأدوار عن العبد ال�شاعر الفيل�شوف الزاهد مـــن اأ�شله يف تاريـــخ الب�شريـــة ،وكما ذكرنا
الراهب املبتهـــل املادح املحب ،واأدوار اأخرى فاإنـــه تتغري املفردة ح�شـــب طبيعة كل ع�شر
عـــن اخللـــق اأو املوجـــودات اأو املخلوقات اأو وكل زمـــن ،ويبقـــى هناك المتـــداد الأ�شلي
الكائنـــات ،واأدوار كذلك عـــن اخلري وال�شر اأو الأول ميكـــن الرجـــوع اإليـــه والتعرف اإىل
واحلـــب والبغ�ص واحلق العـــدل واحلرية ...مراحل تطوره وا�شتمراريته.
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مهتدون يف الكويت

حقيبة الهداية ..حولت
"كاريل" إلى الداعية
النيبالي "محمد إبراهيم"
كتب :حممود بكر
ملاذا يخت ـ ـ ــار اإن�صان عقي ـ ـ ــدة دون اأُخرى؟ قد
يك ـ ـ ــون هذا ال�ص ـ ـ ـوؤال اأ�صعب �ص ـ ـ ـوؤال يواجهه
اإن�ص ـ ـ ــان يف حياته ،اأما كيف ي�صتطيع اختيار
العقي ـ ـ ــدة ال�صحيح ـ ـ ــة م ـ ـ ــن ب ـ ـ ــن العقائ ـ ـ ــد
الكثرية التي حتي ـ ـ ــط به ،فهذا اإن حدث فال
بد اأن تكون وراءه ق�صة عظيمة.
من خالل هذا الباب ُنقدم يف كل عدد ق�صة
م ـ ـ ــن ق�ص�س امل�صلمن اجل ـ ـ ــدد الذين دخلوا
هذا الدي ـ ـ ــن عن وعي وثقافة وتفكر ودرا�صة،
مم ـ ـ ــا جع ـ ـ ــل عقولهم قب ـ ـ ــل قلوبه ـ ـ ــم تقول:
ً
حممدا
«اأ�صه ـ ـ ــد اأن ال اإل ـ ـ ــه اإال اهلل واأ�صهد اأن
ر�ص ـ ـ ــول اهلل»� ..صهادة ُجم ـ ـ ــردة خال�صة لوجه
اهلل �صبحانه وتعاىل.
البدايـ ـ ــة
ا�شمـــي حممـــد اإبراهيـــم )كادرنـــات كاريل
�شاب ًقا( ،عمـــري اأربعون عا ًما ،جئت من بلد
بوذا امل�شتنري ،كمـــا ي�شفونه ،اأ�شكن منطقة
بـــارا دوارا مانا النيباليـــة القريبة من الهند
بحـــوايل ع�شـــرة كيلومـــرات ،وتبعـــد عـــن
العا�شمـــة كامتاندو مائتـــي كليومر ،ويعمل
اأهلها يف الرزاعة.

اأقـــرب قرية كان ي�شكن فيها امل�شلمون كانت
تبعـــد عـــن قريتنـــا  13كـــم ،وعرفتها بحكم
�شفري وانتقايل مـــن مكان اإىل مكان بحكم
وظيفتـــي ال�شابقـــة ،ومل اأكـــن اأعـــرف عـــن
عباداتهم �شي ًئا �شوى العبادات الظاهرة مثل
ال�شوم واحلج.
ن�شـــاأت يف هـــذه البلـــدة التـــي ل ي�شكن بها
اأحـــد من امل�شلمـــن ،وكان والـــدي يعمل يف
وظيفـــة ع�شكريـــة ،ويف كنف والـــدي ن�شاأت
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ً
وفعال تركته ،وبـــداأت اأفكر يف
هـــذا العمل،
ً
وفعال جئت اإىل دولة
ال�شفـــر خارج البـــالد،
الكويت بعد ثـــالث �شنوات من خروجي من
الع�شكرية.

علـــى الهندو�شية ،فعبدت ما يعبدون ،فكنت
اأعبد �شور الآلهة والتماثيل التي متثلها مثل
رامـــا وكري�شنا ،وكغريي كنت اأعتقد اأن هذه
الآلهة تنفع وت�شـــر ،وهي التي ت�شيطر على
حياتنـــا ،فهناك �شيـــد الآلهة وهـــو �شاحب التحقت بالعمل يف اإحدى ال�شركات الأمنية
القوة والغلبة واخللق ،وهذا يدعى )برهما( و�شـــادف اأن كان اأول �شهر يل يف العمل هو
ثم هناك اآلهة اأخرى.
�شهر رم�شـــان ،واأراد اهلل عز وجل اأن يكون
كنت اأذهب مع والـــدي اإىل املعبد ،فاأتعجب يل زميل يدعى «رفيق الإ�شالم» من اجلالية
كثـــريا عندما اأنظـــر اإىل التماثيل التي متثل البنغالية ،حري�ص ومواظب على قراءة القراآن
ً
الآلهـــة واأت�شاءل :هل هـــذه الآلهة مبثل هذا الكـــرمي يوم ًّيا ،فاأثار انتباهـــي مبا يقوم به،
ال�شعـــف لكي ي�شنعها الآخـــرون؟ اأين القوة ف�شاألته عن ماذا يقراأ؟ فاأجابني :اقراأ كتاب
ريا
التـــي يتحدثـــون عـــن وجودهـــا داخـــل هذه اهلل الذي اأنزله للعاملن؟ فكان جوابه حم ً
الإلهـــة؟ اإنها ل ت�شتطيـــع اأن تنف�ص عنها ما اأكرث ،ف�شاألته :على ماذا يحتوي هذا الكتاب
يلحـــق بها من غبار واأتربـــة؟ وملاذا نعبد كل وما رب العاملـــن؟ فقام برجمة وتف�شري ما
يقراأه باللغة الهندية التي كنت قد تعلمتها.
ما نراه؟
ا�شتمـــر رفيق على هذا طوال �شهر رم�شان،
اأ�شئلـــة كثرية كانت تتوارد على ذهني عندما
يقـــراأ ويف�شر يل مـــا يحتويه القـــراآن ،حتى
كنـــت اأذهب مـــع والدي اإىل املعبـــد جعلتني
ريا عن الإ�شالم وتعاليمه ومبادئه،
عرفت كث ً
اأعي�ص يف حالة من التخبط.
ً
فعـــال رفي ًقا بي ،حيث مل يقل يل افعل
وكان
لقـــد كان الغالب الأعم مـــن النا�ص يعي�شون
علي للدخول يف الإ�شالم،
اأو ل تفعل ،ومل يلح َّ
كاأجدادهم ،ولكن كانت هنـــاك دائ ًما اأ�شئلة بل ترك الأمر لقتناعي ،ولذلك كنت اأ�شاأله
تـــردد داخلـــي ،وكان اأكرثهـــا ا ً
إحلاحا على كلما كنت اأحتاج اإىل املعرفة ،وكانت معاملته
نف�شي ،ما الفائدة من عبادة التماثيل اإذا مل يل معامله طيبة ،فقد كان يح�شن اإ َّ
ريا،
يل كث ً
اأ�شعر باأنني اأعبد رب هذه التماثيل؟
فاأجده يح�شر الطعام ،وجنل�ص لتناوله معا،
�شخ�شا متوا�ش ًعـــا ،اأما ال�شخ�ص
تدرجـــت يف ال�شلـــم التعليمـــي فو�شلت اإىل فقـــد كان
ً
املرحلة اجلامعية ،وتخرجت منها ثم عملت الآخر فقـــد كــــان من نفــ�ص جاليتي يــدعى
باجلي�ص ملـــدة  17عا ًما ،ونتيجة لل�شراعات )حفيظ اهلل خان(.
ال�شيا�شيـــة التـــي كانت متر بهـــا البالد فقد �شاألنـــي حممـــد ذات يوم :مـــاذا تعبد؟ قلت
تعر�شـــت اإىل ظلم كوين خدمـــت باجلي�ص ،لـــه :اإنني هندو�شي ..اأعبد اآلهة متعددة مثل
علي لكي اأترك رامـــا وكري�شنا ،فقـــال يل :ملاذا ل تدخل يف
فا�شطر والدي اإىل ال�شغط َّ
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رفيـق الإ�ســالم
ترجـم يل معـاين القراآن يف رم�سـان..
ومن هنا كانـت البدايـة!

الإ�شـــالم؟
وبـــداأ يعرفني ما الإ�شـــــالم؟ ومــا الإلـه؟
ثـــــم قـال لـــي} :لَـــ ْو َكا َن ِفيهِ َمـــا اآل َه ٌة اإ َِّل
اهلل لَف ََ�ش َدتَـــا{ ،ثـــم قـــالَ } :و َقـــا َل اهلل
َـــن اإ َّ َ
ِمنـــا ُهـــ َو اإِلـــ ٌه
ـــن اثْن ِ ْ
لَ تَت َِّخـــ ُذوا ْ اإِلـ َه ِ ْ
َو ِ
احد{ ،وبـــداأ ي�شرح مرة اأخرى باأ�شلوب
مب�شـــط عن الإله ،وكان ي�شاركنا احلديث
�شديقي حفيظ الذي اأح�شر كتا ًبا باللغة
النيباليـــة ا�شمـــه «الدين احلـــق» يتحدث
عـــن عبـــادة اهلل الواحد الأحـــد واحلياة
الآخرة ،ومعه كتاب اآخر ،ثم اأح�شروا يل
«حقيبة الهداية» باللغة النيبالية من جلنة
التعريف بالإ�شالم.
بعدما انتهيت من قراءة الكتابن واحلقيبة،
قلـــت لنف�شي :هذا الدين هو الدين احلق
ً
فعال ،ووجدت الإجابـــة على كل ما يدور
يف ذهنـــي من ت�شاوؤلت فعرفت اأن للكون
اإل ًهـــا ولي�ـــص اآلهة ،وانتظـــرت اإىل اأن جاء
اأحد الإخـــوة الكويتين ،وكان يردد على
املكان دائ ًما وطلبت منه اأن ي�شاعدين يف
الذهاب اإىل جلنة التعريف بالإ�شالم لكي
اأ�شهر اإ�شالمي ،فوافق على طلبي.
يف اليـــوم التـــايل ذهبـــت ب�شحبتـــه اإىل
اللجنـــة ،وقابلـــت الداعيـــة �شفات عامل،
وطلبت منه اأن ي�شهر اإ�شالمي ،فقال يل:
ومـــاذا تعرف عـــن الإ�شـــالم؟ ،فق�ش�شت
عليـــه ما مررت به خالل فرة وجودي يف
الكويت ،واأ�شهرت اإ�شالمي.
اأ�شدقائـــي امل�شلمـــن فرحـــوا باإ�شهـــار
اإ�شالمـــي ،اأما اأ�شدقائـــي الهندو�ص فقد
انتابتهم حالـــة الغ�شب ال�شديد ،و�شارت

بيني وبينهم عديـــد من امل�شكالت ،اإل اأن
قـــراري هـــو الإ�شـــالم ،اإننـــي دخلت هذا
الديـــن بـــكل قناعـــة واختيـــار ،واأ�شلمـــت
وجهي هلل عز وجل.
انتظمت بعد ذلك يف ح�شور املحا�شرات
والدرو�ص التي تنظمها اللجنة ،وقد اهتم
بـــي يف ذلـــك الوقت رئي�ص ق�شـــم الدعوة
عبدالعزيز ال�شمـــري ،فكثفت من ح�شور
الـــدورات ال�شرعية التـــي تقيمها اللجنة،
وارتبطـــت بالداعية �شفـــات عامل كمعلم
ومر�شـــد يل يف تعلمـــي لالإ�شـــالم ،فكنت
اأذهـــب اإىل عملـــي يف ال�شباح ويف امل�شاء
اأواظب على احل�شور يف اللجنة ،ووجدت
الت�شجيـــع واحلث علـــى التعلم يف اللجنة،
وح�شـــور الدورات ال�شرعية ،خا�شة اأنني
اأ�شبحـــت لدي الرغبـــة يف العمل كداعية
باللغـــة النيباليـــة ،وعملـــت يف البداية يف
الدعـــوة امليدانيـــة ،وكان معلمـــي ال�شيـــخ
�شفات عامل يدربني على كيفية الدعوة يف
اأو�شاط غري امل�شلمن من اأبناء جاليتي.
وهكـــذا كانت جلنـــة التعريـــف بالإ�شالم
ً
مدخـــال لدخـــويل الإ�شـــالم ثـــم مدر�شة
تعلمت فيها العلم ال�شرعي والتدرب على
الدعـــوة ..اجتزت اختبار الدعاة يف جلنة
التعريـــف بالإ�شالم فاختـــاروين م�شاعد
داعية باللغـــة النيبالية ثم داعية واحلمد
هلل ،فمنـــذ ذلـــك الوقـــت كنـــت �شب ًبـــا يف
هداية كثريين اإىل الإ�شالم.

مكالمة
مع صديق
علماني 2-

عامــر اأحمد

�شعرت ذات مرة باأمل يف جنبي الأمين ،وقد ا�شتمر
معي اأيا ًما عدة ،وملا كان من عادتي األ اأ�شارع اإىل
الطبيـــب ،بـــل اأ�شرب واأ�شابر واأت�شـــرب ،لعله يكون
ً
عار�شـــا �شريع الزوال ،ل يحتاج اإىل زيارة طبيب،
ول اأدري! قد تكون هذه عادة �شيئة! اأهملت الأمر
حتـــى اأ�شحى مقل ًقا ل يح�شـــن ال�شكوت عليه ،يف
هـــذه الأثناء دارت اإحدى مكاملاتي التي كانت �شبه
يومية مع �شديقي العلماين ،وقد علمت عنه خربة
ح�شنة مبثل هذه الأمور ،رمبا من خرباته احليايتة
التـــي راكمتها �شنو عمره التـــي قاربت اخلم�شن،
ورمبـــا مـــن ثقافتـــه التي اأعـــرف باأنهـــا متجذرة
مت�شعبـــة يف مياديـــن �شتى ،طاملـــا جعلتني اأعجب
ب�شخ�شيتـــه اأميـــا اإعجاب ،واأ�شـــاأل اهلل اأن ي�شخر
مثل هذه الإمكانات يف العمل الدعوي ،باأن ي�شرح
�شدر اأمثال هوؤلء املثقفن لالإ�شالم والدعوة اإليه،
اأو اأن يتثقـــف القائمـــون على هـــذه الدعوة ،فهي
بحال من الأحـــوال ل غنى لها عن عقول نا�شجة
متفتحة ،وبدهي اأنني ل اأعني هنا القت�شار على
الثقافة ال�شرعية.
املهـــم اأنني اأخربته مبا اأ�شعر به من اأمل ،فقال يل
�شاخ ًرا :عليك بحبة الربكة و�شرب ماء زمزم يزول
الأمل اإن �شـــاء اهلل! قلـــت له وقـــد اأدركت ما يرنو
اإليه :هاأنتم هوؤلء اأيها العلمانيون ت�شخرون من كل
مـــا ورد يف ن�شو�ص ال�شـــرع ب�شبب وبغريه ،اأما اإن
قالـــوا لكم قال الطبيب الفالين اأو العامل العالين
فيكـــون ال�شمع لـــه منكم والطاعـــة ،و�شبحان اهلل
العظيم ..هذا علم يقيني ،وهذا علم ظني ،فاأيهما
ريا
يقدم ..الظن اأم اليقن؟ الطبيب قد ين�شى ،وكث ً
مـــا حدث ويحـــدث ،وقد يخطـــئ الت�شخي�ص وقد
وقد وقد...اإلخ.
ريا
وملا اأخربت �شديقي باأن علماء قد اكت�شفوا اأخ ً
ما للحبة ال�شـــوداء من فوائد جمة ،وباأن درا�شات
اأجريـــت لتحليـــل ماء زمـــزم فوجـــدت تراكيب ل
يحتويها اأي ماء اآخر ،وهي بالفعل لها اآثار مبا�شرة
علـــى �شحة اجل�شم ومتام بنيانه ..قال :دعنا نرى
ونبحث الأمر!
( )110ــ اأبريل  2012ــ جمادى الأوىل
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امل�صلمون حول العامل

يستهدف  350ألف مقيم في الكويت
من أبناء الجالية

كتب :م .عبدالعزيز الدعيج

المنتدى الكويتي  -المااليالي الحضاري..

والية «كريال» اإحدى واليات الهند التي تطل
عل ـ ـ ــى املحيط الهن ـ ـ ــدي ،وقد تب ـ ـ ــواأت مكانة
تاريخي ـ ـ ــة على م ـ ـ ــر الع�صور ،فتمي ـ ـ ــز اأهلها
بال ـ ـ ــراء ال�ص ـ ـ ــاري والتاريخ ـ ـ ــي والثقايف
والعلمي.

تعداده ـ ـ ــا يف الكويت ما يقرب من  350األف الأ�شمـــى لنا للو�شـــول اإىل نقطـــة م�شركة
�صخ�س ،فكان املنت ـ ـ ــدى الكويتي -املااليايل يف تبـــادل املعـــارف والثقافـــات واخلـــربات
ال�ص ـ ـ ــاري ،ليق ـ ـ ــوم ب ـ ـ ــدور ح�ص ـ ـ ــاري قوامه الإن�شانية.
التع ـ ـ ــارف والتوا�ص ـ ـ ــل بن ال�صع ـ ـ ــوب ،واإبراز ونحـــن نلحـــظ اأن البع�ـــص ممن جـــاءوا من
ال�صور ال�صارية لالإ�صالم ،وتعرف االآخرين جمتمعـــات اأخـــرى تختلـــف عـــن جمتمعنـــا
من اأبن ـ ـ ــاء هذه اجلالية على عادات وتقاليد الإ�شالمي يكون عندهم كثري من ال�شبهات،
ً
وثقاف ـ ـ ــة االإ�ص ـ ـ ــالم ،وليكون كذل ـ ـ ــك مدخال وهـــذه متثـــل عوائـــق بيننـــا وبـــن اأ�شحاب
لتعرف هوؤالء على االإ�صالم والدخول فيه .الديانات الأخرى ،ويرجـــع ذلك اإىل و�شائل

وحتمل هذه الوالي ـ ـ ــة لقب«الوالية املثقفة»،
الأن ن�صبة طالب املدار� ـ ـ ــس واجلامعات فيها
يف ارتفاع م�صتمر ،حيث تبلغ ن�صبة التعليم
هن ـ ـ ــاك ما يزيد عل ـ ـ ــى  ،% 90.86وهي من
ملاذا املنتدى املااليايل؟
اأعلى الن�صب يف الهند ،ولذلك اختلف �صعب
ه ـ ـ ــذه الوالية ع ـ ـ ــن باقي والي ـ ـ ــات الهند .اأما يقـــوم املنتـــدى علـــى ثالثـــة اأعمـــدة رئي�شة
لغة ال�صكان فمعظم �صكان كريال يتحدثون هـــي اأن يفهم بع�شنـــا ً
بع�شا )م�شلمن وغري
اللغة االإجنليزية اإىل جانب اللغة االأ�صلية م�شلمـــن( ،واأن نعي�ـــص ب�شالم م ًعـــا )العي�ص
وهي «املاالياالم».
ً
مدخال
امل�شـــرك( ،واأن جنعـــل مـــن اللغـــة
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ــراء الثق ـ ـ ــايف ا�صتدع ـ ـ ــى اأن تق ـ ـ ــوم للتو�شـــل اإىل �شيغـــة ح�شاريـــة وثقافيـــة
جلن ـ ـ ــة التعري ـ ـ ــف باالإ�ص ـ ـ ــالم ب ـ ـ ــدور جدي ـ ـ ــد ومعرفية لتعزيز مبداأ التعارف ،و�شوف نقوم
يخ ـ ـ ــدم كل اأبناء ه ـ ـ ــذه اجلالي ـ ـ ــة التي يبلغ بتفعيلهـــا بطريقة خمتلفـــة لتحقيق الهدف
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الإعـــالم ،فهـــي تعمـــل علـــى تاأ�شيـــل هـــذا
اخلـــالف ،وتلك ال�شبهـــات ويف النهاية نحن
ن�شبـــح ال�شحية ،فتكون النظـــرة اإلينا على
اأننـــا اأعداء ،حتى ولـــو مل نخطئ يف حقهم،
ونف�ص ال�شيء قد يحدث لنا.
املنتدى م�صروع خلدمة املجتمع
نحن نريد من هذا امل�شروع الرجوع لأنف�شنا
لنفهـــم الآخر ،ونبنـــي جمتم ًعا جيـــدًا تكون
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يف الكويت ( )11منتدى م�سابهًا..
وهنا يكمن التحدي..
الفائـــدة فيه متبادلـــة ،وهذا هـــو التحدي،
م�شروعا خلدمة املجتمع،
فنجعل من املنتدى
ً
بحيث يكون خمتل ًفا عما اعتاد عليه البع�ص،
فكثري من النا�ص يعتقدون اأن خدمة املجتمع
عبـــارة عن جمموعة مـــن النا�ص لها اأهداف
معينة ،ومعها بع�ص املال لتقوم بعمل.
والأمر لي�ص بهـــذه الب�شاطة التي نت�شورها،
فهنـــاك حتديات كثرية لنا منها فكرة جتميع
اأفـــراد ذوي ديانـــات كثـــرية وخمتلفـــة يف
جمموعة واحـــدة ،واأننا منظمة غري ربحية،
والتحدي الثالث هو الفائدة املتبادلة ،فيجب
اأن نكـــون خمتلفن عـــن الآخرين ،واأن نكون
مميزين عن باقي املنتديات.
اأما التحـــدي الأكرث �شعوبة فهو عدم تكرار
ون�شـــخ عمـــل املنتديـــات املوجـــودة بالفعل،
فنحن هنا لنتعاون ول نناف�ص اأو نت�شابق مع
اأي منظمة اأخرى ،ففي النهاية نحن نتحرك
يف نف�ص الروؤية ،وهي م�شاعدة اأبناء اجلالية
املالياليـــة املوجـــودة يف الكويت ،فاملفر�ص
هـــو التعـــاون ،والتحدي الأكـــرب هو توحيد
عملنـــا جمي ًعـــا ،وتوحيد روؤيتنـــا لن�شاندهم،
وهذه التحديات يجب التغلب عليها.
منتدى مااليايل الكويت
يوجد يف الكويت اأحد ع�شر منتدى للماليو
بالكويـــت ،وهذا جناح عظيم لأبناء اجلالية،
وبالتـــايل فال�شاحـــة متاحة للنجـــاح والعمل
املن�شق ،مما يوؤدي اإىل حتقيق �شيء اأف�شل.
خربات �صابقة
ً
وتخطيطا
يتطلب اأي م�شروع اجتماعي روؤية
جيـــدًا ،ونحـــن بحاجـــة اإىل وجـــود داعمن
وموؤيديـــن ذوي خـــربات يف هـــذه املجـــال،
فبدونهم يف�شل ويكون غري جذاب.
لهذا و�شعنا ن�شب اأعيينا التجارب ال�شابقة
التـــي قمنـــا بها على مـــدار اأكرث مـــن ع�شر
�شنـــوات يف بناء املراكز التوعوية املجتمعية،

ون�شتفيد من خرباتها وروؤيتها يف هذا املجال
لتحقيق النجاح املن�شود.

واملنتـــدى مفتـــوح جلميـــع اأبنـــاء اجلاليـــة،
ولكن على اأ�شا�ـــص وتخطيط ،و�شوف يتلقى
الر�شائـــل الإلكرونية ملـــن اأراد اأن يتطوع اأو
ي�شارك يف اجتماع معن اأو للتدريب ،فهناك
اأنا�ص دائمون لهم عمل يومي.

والنقطـــة الأخـــرى هـــي �شـــرورة العمـــل
امل�شـــرك لتحقيـــق الأهـــداف املرجـــوة من
م�شـــروع املنتدى املاليايل ب�شـــرط اأن تكون
هناك نية �شادقة مل�شاعدة كل اأبناء اجلالية ،واملنتـــدى ميتاز بالتنوع الفكـــري وي�شم بن
ولكـــن لو كنـــت النية لال�شتفـــادة املادية فلن جنباته خمتلـــف التيـــارات الفكرية ،فهناك
ينجح العمل.
ال�شلف والإخوان والليرباليون.
ال�شـــيء الآخـــر اأن يكون هنـــاك متطوعون،
ويتوقـــع لهـــذا املنتدى اأن يتحـــول قري ًبا اإىل
لأن هذا يتطلـــب وقتًا وجهدًا ،واملطلوب هو
منظمـــة يكون لهـــا اأفراد متفرغـــون متا ًما،
متثيل اأبنـــاء اجلالية داخل املنتدى ،وهذا ل
ويف هـــذه احلالـــة �شـــوف يتم اختيـــار مقر
يعنـــي التفرغ التـــام ،فلن يبداأ هـــذا املنتدى
كبـــري به عديد من الأق�شام ،كاملبنى الإداري
بدون دعم اأبناء اجلالية له.
واخلدمات والت�شلية وال�شكن ،كما �شيعك�ص
ملاذا لغة املااليامل؟
هـــذا املبنـــى احل�شـــارة املالياليـــة ،و�شوف
لغـــة املاليامل وا�شعـــة النت�شار ،حيث يوحد تتبادل الأفكار ب�شاأن ذلك.
بالكويـــت � 350.000شخ�ـــص يتحدثـــون
«تايز للتوا�صل ال�صاري» نربا�س للمنتدى
بهـــا ،فهم جماعة كبـــرية ،وا ً
أي�شا متتاز هذه
املااليايل
اجلاليـــة بتنوعهـــا الثقـــايف والدينـــي ،فهـــم
ً
لي�شـــوا كلهم م�شلمن ،واحلمد هلل لدينا  11كمـــا �شيكـــون املنتدى جمال جيـــدًا لتعريف
منظمـــة لأبنـــاء اجلالية �شوف تعتـــرب �شندًا الآخرين بقيمنـــا الراقية ،ونحن نرحب بكل
ودع ًما لهذا املنتدى.
�شخ�ـــص �شيكـــون �شمن الفريـــق العامل يف
هناك اإح�شائيـــة لأ�شحاب الديانات بالهند املنتدى ،وعملنـــا يف املنتدى قائم على قبول
حيـــث يحتـــل الهندو�ـــص ن�شبـــة  ،% 58اأما الآخـــر والتحاور معه ،واإظهـــار قيمنا ،فمن
أخـــريا اأف�شل الطرق الدعويـــة اأن نتعاون ونتكاتف
امل�شلمـــون فتبلـــغ ن�شبتهـــم  ,% 25وا ً
اأ�شحاب الديانة تبلغ ن�شبتهم .% 17
مع الآخرين ،ونظهـــر �شلوك الإ�شالم ،فغري
خمل�شا
هنـــاك خطـــوات جديـــة ليحقـــق املنتـــدى امل�شلـــم حمتـــاج لأن يراك �شدي ًقـــا
ً
اأهدافـــه ،فقد عملنا م�شودة ل�شعار املنتدى ،متوا�ش ًعـــا متعاو ًنا ،وا ً
أي�شـــا ملتز ًما بتعاليم
و�شوف ن�شتعن ب�شركة متخ�ش�شة لت�شميم اهلل ،لذلـــك ل يجـــب اأن ت�شخـــر من عقيدة
ذلـــك ال�شعار ،كما مت اختيـــار ا�شم للمنتدى الآخرين ،لأنك �شوف تك�شب عد ًّوا.
هو املنتدى الكويتـــي -املاليايل احل�شاري ،واملنتدى يرحـــب باأي توا�شل بخ�شو�ص اأي
وهـــو تخ�شي�ص اأف�شل من كلمة «املليباري»،
اأفكار اأو مقرحات يكون من �شاأنها التطوير
نظـــ ًرا لالهتمـــام باجلانب الثقـــايف للجالية
والتوا�شل مع فريقه ،والتوا�شل عرب الربيد
من ناحيـــة ،ومن ناحية اأخـــرى حتى ي�شمل
الإلكـــروين ،فهـــو يوفر الوقـــت واجلهد يف
املنتـــدى اأكرب عدد من اأبناء اجلالية ،و�شوف
اللقاءات وم�شاركة املعلومات ،وبريدنا هـو:
ي�شتمـــل املنتـــدى على  6اأق�شـــام وفق هيكل
Kuwait.forums@gmail.com
تنظيمي للمنتدى.
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كنوز اللجنة

ما أطعمني أحد بيده بهذه المحبة واألخوة
من قبل! فقررت في نفس اللحظة أن أسلم
لق ـ ـ ــد اأثنى اهلل عز وجل على ُث َّلة م ـ ـ ــن الب�صر فقال} :الذين يبلغون
ر�صاالت اهلل ويخ�صونه وال يخ�صون ا ً
أحدا اإال اهلل ،{...وت�صاءل القراآن
نافيًا} :ومن اأح�صن ً
ً
قوال ممن دعا اإىل اهلل وعمل �صالا وقال اإنني
م ـ ـ ــن امل�صلمن{ ..وم ـ ـ ــن هوؤالء املبلغن لر�ص ـ ـ ــاالت اهلل دعاة يف جلنة
التعريف باالإ�صالم ،عُ ِرفوا بها وعُ ِرفت بهم ،يعملون يف �صمت ابتغاء

�صكيــرة ب�صيــر
�شكـــرية ب�شـــري داعية �شريالنكيـــة تخرجت مـــن الكلية
العربية لل�شيـــدات امل�شلمات ،عملـــت يف جلنة التعريف
ريا
بالإ�شالم منذ � 10شنوات ،ومنذ ذلك الوقت قدمت كث ً
من املحا�شرات والأن�شطة الدعوية ،خا�شة عن الإ�شراء
واملعـــراج ومنا�شك العمرة واحلج والهجـــرة وفن الدعوة
وعا�شـــوراء ورم�شان وف�شل �شعبـــان و�شوال وغري ذلك،
فبلغت املحا�شرات لغري امل�شلمن  75حما�شرة ،بالإ�شافة
اإىل  450دعـــوة خارجيـــة ،وكثري مـــن املنا�شط الدعوية
الأخـــرى ،كامل�شابقات والزيـــارات الدعويـــة لل�شالونات
وامل�شت�شفيات والفنادق والأ�شواق ...والدورات التدريبية
للمهتديات اجلدد ،والف�شول الدرا�شية ،وكانت املح�شلة
النهائية اإ�شهار اإ�شالم  870مهتدية.
وتقـــول �شكـــرية ب�شري :قمت بو�شع اأهـــدايف منذ عملي
باللجنـــة ،فـــكان التعريـــف بالإ�شـــالم لغـــري امل�شلمـــات
ودعوتهـــم اإليه هو الهدف الأكرب ،وكان من اأبرز حالت
اإ�شهار الإ�شالم التي تاأثرت بها املهتدية �شاروكا كي�شاين
جاماجـــي )عائ�شـــة( ،فعندما كانـــت يف الثانوية تعرفت
علـــى بع�ص امل�شلمات التـــي اأهدينها بع�ـــص الكتب عن
الإ�شـــالم ،فاأخذتها وقراأتها واأعجبهـــا حمتوياتها ،فلما
راأتهن ي�شلن اأرادت اأن ت�شلي مثلهن فقلن لها يجب اأن
تدخلـــي يف الإ�شالم ،وعندما اأخربت والديها مل يوافقا
على اإ�شالمها ،وملا اأتت اإىل الكويت تعرفت على مهتدية
من بلدها فكلمتها فت�شجعت وراأت اأن هذه هي الفر�شة
التي ميكنها فيها اأن ت�شلـــم فاأ�شهرت اإ�شالمها ،واأن�شح
املهتديـــات اجلدد بالثبات على الدين والتم�شك بتعاليم
وقيـــم الإ�شـــالم ،والتعريف به ملـــن ل يعرفونه ،واأن يكن
قدوة لالآخرين ،واأل يكن منفرات عن دين اهلل ،اأما غري
امل�شلمـــات فاأقول لهن عليكن بالتاأمـــل والتفكر يف اآيات
اهلل يف الكون.
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حممد ال�صمري

مر�صاة اهلل تبارك وتعاىل ..و«الب�صرى» اإذ ت�صجل اأ�صماءهم يف �صجل
ال�ص ـ ـ ــرف الدعوي ،وتقف عل ـ ـ ــى رحالتهم العلمي ـ ـ ــة والدعوية ،واأبرز
اإجنازاته ـ ـ ــم وجتاربهم ،تف�ص ـ ـ ــح لهم �صفحاتها لي�ص ـ ـ ــدوا ن�صائحهم
الدعوي ـ ـ ــة للم�صلم ـ ـ ــن وغري امل�صلم ـ ـ ــن ..وتق ـ ـ ــدم يف كل حلقة داعيًا
وداعية.

�صيد عبدال�صـ ــالم
داعيـــة من الهند ،مـــن مواليد من
عام 1976م ،ح�شلت على م�شتوى
العاملية يف جامعة دار ال�شالم �شنة
 ،1994واأعمـــل بلجنـــة التعريـــف
بالإ�شالم داعية بلغة التلغو.
ونحـــن ن�شـــري يف دعوتنا وفق عدة
و�شائل ،منها و�شائل دعوة مبا�شرة مثل التحدث مع غري امل�شلمن عن
الإ�شـــالم وحما�شنه ،وهناك دعوة غري مبا�شـــرة مثل زيارات ال�شجون
وامل�شت�شفيـــات واأماكن جتمع العمالة الوافدة وم�شاكنها ،ونقوم بتقدمي
حقيبـــة الهدايـــة والكتـــب والن�شرات واإ�شـــدارات اللجنـــة التي تعرف
الإ�شالم باأ�شلوب �شيق و�شهل ،يجذب القلوب ويدعوها اإيل الإ�شالم.
وكذلـــك ن�شـــدر جملة الهالل ،ولدينا �شفحـــة دعوية على  scribdو
 slideshareو blogsمع .facebook and twitter
ول اأن�شـــى يف حياتـــي الدعوية عندما كنت اأعمـــل بفرع اجلهراء ،وكنا
�شخ�شا غري م�شلم
نزور غـــري امل�شلمن يف �شاليهات الدوحة ،فقابلت
ً
ا�شمه راماجننيلو ،وقمت بدعوته اإىل الإ�شالم ملدة ثالثة اأ�شهر ،ولكنه
أخـــريا قررنا اأن ندعوه ليم�شي معنـــا نحن امل�شلمن يو ًما
مل ي�شلـــم ،وا ً
ً
كامـــال ..ويف هذا اليوم قـــام اأحدهم باإطعامه بيده ،وبعدما فرغنا من
الطعـــام قال الأخ غري امل�شلم اأريد اأن اأ�شلم� ..شاألناه :ما ال�شبب وكنت
منكـــ ًرا لإقرار ال�شهادة منذ ثالثة اأ�شهر؟ فاأجاب الأخ وعيناه ممتلئتان
بدمـــوع الفـــرح :ما اأطعمني اأحـــد بيده بهذه املحبـــة والأخوة من قبل!
ريا ،لذلك قررت يف نف�ص اللحظة اأن اأ�شلم.
وهذا ال�شيء اأعجبني كث ً
واأن�شـــح غـــري امل�شلمـــن اأن يفكروا يف هدف خلقهـــم ،ويف ربهم الذي
خلقهم والذين من قبلهم ،وبهذا الطريق �شيتعرفون على الدين احلق،
وهو �شبيل النجاة واجلنة ،كما اأن�شح امل�شلمن مبطابقة القول بالفعل،
لأن معظـــم غري امل�شلمن ل يقراأون القراآن والكتب الإ�شالمية ،بل هم
ينظـــرون اإىل امل�شلمـــن ومعاملتهم ،فنحن عندما نـــرى �شجرة مثمرة
تعجبنا فنتكلم عن اأ�شلها.
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م�صاهري اهتدوا

اأ�صهر العب لكرة ال�صلة االأمريكية "ليو األ�صندور"

عنصرية األلوان
الظالمة..
هل كانت سب ًبا
في إسالمه؟
اإعداد :نايف فار�س
اإن ـ ـ ــه ليو األ�صن ـ ـ ــدور ..اأف�صل الع ـ ـ ــب كرة �صل ـ ـ ــة يف الواليات املتحدة
االأمريكي ـ ـ ــة والعامل ..لق ـ ـ ــد اأ�صبح ا�صمه االآن ك ـ ـ ــرمي عبداجلبار..
اأين القيقة؟ هل اأنت لي ـ ـ ــو األ�صندور؟ ال ..اأنت غلطان ..ظننتك
األ�صن ـ ـ ــدور ب�صبب طولك وم�صاهدتي اإي ـ ـ ــاك يف اإحدى مباريات كرة
ال�صل ـ ـ ــة ..ال ل�صت اأنا الذي تق�صده ..واح ـ ـ ــد ي�صاأل ،واالآخر يجيب
بالنفي ،وكالهما قال القيق ـ ـ ــة ..فالذي يجيب هو ليو األ�صندور
ذات ـ ـ ــه ،العب ك ـ ـ ــرة ال�صل ـ ـ ــة الزجني امل�صه ـ ـ ــور يف الوالي ـ ـ ــات املتحدة
االأمريكية ،لكن ملاذا اأنكر األ�صندور ذاته؟
يف الواقـــع مل ينكر األ�شندور ذاته ،بـــل اأنكر ا�شمه الذي تخلى عنه منذ
ثالث �شنوات ون�شف ال�شنة ،ذلك اأن ليو األ�شندور الذي تلقى علومه يف
مدار�ـــص نيويورك �شب على تعاليم الروم الكاثوليك ،ثم اعتنق الإ�شالم
وغري ا�شمه قانون ًّيا ف�شار ا�شمه اجلديد كرمي عبداجلبار ..ملاذا؟
بداأ كرمي عبداجلبار ي�شرد فقرات من حياته فقال“ :كنت اأ�شعر يف
حلظـــات حياتي اأين غـــري مقبول يف هذا العامل لأين اأ�شود..كانوا
يذكروننـــي دائ ًما فيقولون اإنني زجني ..حتى مدربي يف مراحلي
الأوىل يف لعبـــة كـــرة ال�شلة كان يقول يل دائ ًمـــا :ما زلت تلعب
كاأي زجني قذر!.
ويف اأيام اجلامعة كانت اإحدى الفتيات من اجلن�ص الأبي�ص تخرج
معـــي ،وكنت اأتلقى مكاملات هاتفية ب�شبب ذلك يقول اأ�شحابها يل
“اأنت عبد قذر”! ،وكانت الفتاة تتلقى كلمات بذيئة!
ويف اإحـــدى الأم�شيـــات كنـــت اأ�شتقل �شيـــارة فارهة ب�شحبـــة اثنن من
ال�شود ،فا�شتوقفنا رجال ال�شرطة وفت�شونا بدقة ..وعندما �شاألتهم عن
ال�شبب! قالوا اإنهم ا�شتبهوا فينا ،لأنهم مل يعتادوا روؤية ال�شود يف �شيارة
فخمة اإل اإذا كانت م�شروقة.
هذه احلوادث ،وحوادث غريها كثرية جعلتني اأكره البي�ص ق�ش ًرا ،حتى
اإنني ت�شاجرت مرة مع والدتي ل�شبب من الأ�شباب ،ف�شرخت يف وجهها
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من ُحسن
اإلسالم..
إفشـــاء
السالم!

ً
منــزل يف وا�سنطــن
ا�سرتيــت
ثـم قدمتـــه اإلى الوقـف الإ�سـالمي
ً
قائال“ :كنت اأمتنى لو مل يكن فيك نقطة
دم بي�شـــاء واحدة ،لأنني اأكره البي�ص يف يقـــول كـــرمي عبداجلبـــار عـــن نف�شـــه:
العـــامل! )ب�شـــرة والدتـــه مل تكـــن �شوداء ن�شـــاأت يف عائلة حمافظة جـــ ًّدا ،والدي
ريا(.
كث ً
كان خريـــج معهـــد جوليـــور للمو�شيقى،
لكنه عمـــل مراق ًبا لقطارات املرو ،ففي
االإ�صالم ي�صوي بن الب�صر
ذلك الوقت مل يكن هناك عمل له كقائد
علي من
وب�شبب ذلك ال�شعـــور املفرو�ص َّ
اأورك�شرا لأنه زجني!
املجتمـــع الأبي�ـــص ان�شحبت مـــن احلياة
الجتماعيـــة ،واأ�شبحـــت مـــن املوؤمنـــن اأنـــا اإن�شـــان ح�شا�ـــص ،كثـــري التاأمـــل ،مل
بتعاليم مالكوم اأك�ـــص ،ومنذ ذلك الوقت متنعني الرثوة وال�شهـــرة اللتان عرفتهما
اعتنقت الإ�شالم ،لأين اآمنت بهذا الدين يف �شـــن اخلام�شـــة ع�شـــرة مـــن التفكري
الـــذي ي�شتطيـــع فيـــه النا�ـــص اأن يعي�شوا دائ ًما يف اأن العن�شرية ،واجلوع ،والنفاق
اآفات املجتمع الذي اأعي�ص فيه.
باإخاء حقيقي.
قـــد ل يكون كرمي عبداجلبار حمبوبا من لقد كنت األقي ال�شعوبات ب�شبب التفرقة
ً
جميـــع النا�ـــص ،لكن اجلميـــع يعرفون اأن العن�شريـــة ،وكانـــت النـــار ل تنطفئ يف
ذلك ال�شاب البالـــغ من العمر  24ربيعا ،داخلـــي ،ت�شعلها هذه العيوب ،لأجل ذلك
ً
كنت اأف�شل البقاء وحيدًا اإىل اأن اعتدت
قد اأثبـــت بجدارة اأنـــه اأح�شن لعب كرة
الوحـــدة ،مكتف ًيـــا باأن اأعي�ـــص مع اأهلي
�شلـــة يف العامل ،وذلك عندمـــا حاز على
فقط ومع كرة ال�شلة.
لقـــب اأح�شن هـــداف ونال لقـــب اأح�شن
لعب ،وجعل اجلميع يعرفون باأنه يحمل اإن اأع�شق كرة ال�شلة ،لأنها نوع من الفن،
وحده على اأكتافه نادي )مليوكي باك�ص( ،ثـــم اإنها طريقـــة جيدة لك�شـــب العي�ص..
األي�ص كذلك؟
بل منظمة كرة ال�شلة الأمريكية كلها.
اآفات املجتمع

اأني�شي الأول والأخري هو اهلل ،ثم زوجتي
“حبيبة” ،معها اأق�شى اأوقات اللهو ،فهي
قد طردت الوح�شة من حياتي.

ذلـــك اأن كـــرمي ي�شتحـــوذ علـــى اإعجاب
 % 17مـــن املتفرجن ،ورغـــم اأن اأولئك
املتفرجـــن يكرهونـــه لأنه اأ�شـــود ،فاإنهم
ً
ي�شفقـــون لـــه ل�شعور ًّيا عندمـــا يخل�ص اأحب عمل اخلري ،لقد ا�شريت منزل يف
فريقهـــم من املـــاأزق ويقـــوده اإىل الن�شر ،وا�شنطـــن يف الربيع املا�شـــي ،ثم قدمته
حتى اإنـــه عندما امتنع عن ال�شراك يف اإىل الوقـــف الإ�شالمي هناك ،وا�شركت
الألعاب الأوملبية الأخرية تلقى تهديدات ملـــدة طويلـــة يف برنامج يهـــدف اإىل منع
عديدة بالقتل.
ال�شغار من تعاطي املخدرات.

حمود الرفيعي

قال النبي [« :ل تدخلوا اجلنة حتى توؤمنوا
ول توؤمنوا حتى حتابوا اأفال اأدلكم على �شيء اإذا
فعلتموه حتاببتم؟ اأف�شوا ال�شالم بينكم» وورد يف
احلديث عن عبداهلل بن عمرو بن العا�ص ر�شي
ً
رجال �شاأل ر�شول اهلل [ :اأي
اهلل عنهما اأن
الإ�شالم خري؟ قال« :تطعم الطعام وتقراأ ال�شالم
على من عرفت ومن مل تعرف» ،وقد عد النبي
[ من اأ�شراط ال�شاعة «اإذا كانت التحية على
املعرفة» ،وحذر من ذلك.
وال�شالم من �شن الر�شل واملالئكة ا ً
أي�شا،
فاملالئكة الذين جاءوا اإبراهيم عليه ال�شالم
ملا دخلوا عليه �شلموا} ،اإذ دخلوا عليه فقالوا
�شال ًما قال �شالم قوم منكرون{ ،فاإذا اأردت اأن
تدخل بيتًا فال تدخل حتى ت�شتاأن�ص وت�شلم على
اأهله} ،ياأيها الذين اآمنوا ل تدخلوا بيو ًتا غري
بيوتكم حتى ت�شتاأن�شوا وت�شلموا على اأهلها ذلكم
خري لكم لعلكم تذكرون{ ،وكـذلك قال تعالـــى:
} َو ِاإ َذا ُح مِّييْتُم ِبتَ ِح َّي ٍة َف َحيُّوا ْ ِباأَ ْح َ�ش َن مِ نْ َها اأَ ْو ُردُّوهَ ا
اإِنَّ رّ َ
اهلل َكا َن َعلَى ُك مِّل َ�ش ْيءٍ َح ِ�شي ًبا{.

ً
رجال مر على ر�شول
وعن اأبي هريرة ] اأن
اهلل [ وهو يف جمل�ص فقال :ال�شالم عليكم،
فقال« :ع�شر ح�شنات» ،فمر رجل اآخر فقال:
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل ،فقال« :ع�شرون
ح�شنة» ،فمر رجل اآخر فقال :ال�شالم عليكم
ورحمة اهلل وبركاته ،فقال« :ثالثون ح�شنة» ،فقام
رجل من املجل�ص ومل ي�شلم فقال ر�شول اهلل [:
«ما اأو�شك ما ن�شي �شاحبكم! اإذا جاء اأحدكم
املجل�ص فلي�شلم فاإن بدا له اأن يجل�ص فليجل�ص،
واإذا قام )ويف رواية :فاإن جل�ص( ثم بدا له اأن
يقوم قبل اأن يفرق املجل�ص فلي�شلم ،ما الأوىل
باأحق من الآخرة».

ريا ال�شالم من حق امل�شلم على امل�شلم ،وقد
واأخ ً
ورد عن النبي [ اأنه قال« :حق امل�شلم على امل�شلم
�شت» ،وذكر منها «اإذا لقيته ف�شلم عليه».
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ات دعوية
قب�صات
صات
قب�ص
قب�ص

جناة الطويل

قبسات دعوية من قصة
إسالم محمد أسد ()12

ذكريات
في
المدينة
المنورة!

الق�صة التي يرويها كتاب «الطريق اإىل مكة»
ً
تاريخا لياة رج ـ ـ ــل ا�صتهر بدور قام
لي�ص ـ ـ ــت
ب ـ ـ ــه يف ال�صوؤون العامة ،اأو �ص ـ ـ ــردًا ملغامرة قام
بها ،ولكنه ـ ـ ــا عر�س الكت�ص ـ ـ ــاف رجل اأوروبي
لالإ�ص ـ ـ ــالم ،ول�صريورته ج ـ ـ ــزءًا ال يتجزاأ من
البيئة االإ�صالمية ،وق ـ ـ ــد طوفنا فيما م�صى
يف ق�ص ـ ـ ــة حممد اأ�صد ،ذلك الرجل اليهودي
االأوروب ـ ـ ــي الذي تربى ليكون حاخامً ا ،ولكنه
اكت�ص ـ ـ ــف االإ�صالم وتعم ـ ـ ــق يف درا�صته اإىل اأن
اأعلن اإ�صالمه ..ويف هذه اللقة من حلقاتنا
حول رحلة حممد اأ�صد نعي�س مع ت�صاوؤالته
املوجهة اإىل الاكم االأفغاين.
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وا�شـــل حممد اأ�شـــد ت�شاوؤلته املوجهة اإىل
احلاكم الأفغاين ً
قائال :كيف حدث اأنكم اأيها
امل�شلمـــون قد فقدمت ثقتكـــم باأنف�شكم ،تلك
الثقـــة بالنف�ص التي مكنتكـــم يف املا�شي من
ن�شر دينكم ،يف اأقل من مائة عام ،من جزيرة
العـــرب حتـــى الأطل�شـــي غر ًبـــا اإىل اأعماق
ال�شن �شر ًقا ،واإنكم اليوم ت�شلمون اأنف�شكم
مبثل هذه ال�شهولـــة ومثل هذا ال�شعف اإىل
اأفكار الغرب وعاداتـــه؟ ملاذا ل ت�شتطيعون،
واأنتـــم الذين اأنـــار اأجدادكم العـــامل ،بالعلم
والفـــن يف وقت كانت اأوروبـــا فيه غارقة يف
الرببريـــة واجلهل ،اأن ت�شتجمعوا �شجاعتكم
للعـــودة اإىل دينكـــم التقدمـــي املنـــري؟ كيف
حـــدث اأن اأتاتورك ،الذي ينكر على الإ�شالم
كل قيمـــة ،قـــد اأ�شبـــح يف نظركـــم اأنتم اأيها
امل�شلمون رمز النبعاث الإ�شالمي؟

أخـــريا َّ
لف احلاكم نف�شـــه بعباءته الوا�شعة
وا ً
ال�شفراء ب�شـــورة اأكرث اإحكا ًما ،كاأمنا ي�شعر
بالربد ،ثـــم هم�ـــص« :ولكن ..اأنـــت م�شلم؟»
ف�شحكت واأجبـــت :كال ،اإنني ل�شت مب�شلم،
ريا ج ًّدا من
ولكني راأيت يف الإ�شالم قد ًرا كب ً
اجلمال بحيث اإنني اأ�شت�شيط غ�ش ًبا اأحياناً
لروؤيتكـــم ت�شيعونه� ..شاحمنـــي اإذا كنت قد
تكلمـــت بجفـــاء ،فاأنـــا مل اأتكلم كعـــدو .فهز
م�شيفـــي راأ�شه وقال ...« :ملاذا ل تقول الآن
ويف هذا املكان« :ل اإله اإل اهلل حممد ر�شول
اهلل» ،فت�شبح م�شل ًما ً
فعال ،كما اأنت الآن يف
�شميمك! قلها يا اأخي ،قلها الآن اأذهب معك
غ ًّدا اإىل كابل واآخذك اإىل الأمري في�شتقبلك
بذراعن مفتوحتن كواحد منا� ،شوف يهبك
البيوت واحلدائق واملوا�شي و�شنحبك كلنا..
قلها يا اأخي!

ظـــل م�شيفـــي �شامتًـــا ،بينمـــا اأخـــذ الثلج
يت�شاقـــط يف اخلـــارج ،ومرة اأخـــرى �شعرت اإين اإذا قلتها يو ًما ،ف�شاأقولها لأين مطمئن
بها لـــدى اقرابي من ده زاجني ،واأح�ش�شت اإليها ،ل من اأجل بيوت الأمري وحدائقه!
بذلـــك املجد الذي وىل ،وبهذا اخلزي الذي
كان الآن يكتنـــف هـــوؤلء الأبنـــاء املتاأخريـــن فاألـــح ً
قائال :ولكنك تعرف الآن عن الإ�شالم
اأكـــرث مما يعرفه معظمنـــا عنه .اأي �شيء مل
لتلك املدينة العظيمة.
تفهمه بعد؟
واأردفـــت :قـــل يل :كيف حـــدث اأن اأمراءكم
وكبـــار اإقطاعييكـــم ميرحـــون يف الرخـــاء لي�شت امل�شاألة م�شاألة فهم بل اقتناع ..اقتناع
والنعيـــم ،بينما يعي�ص كثـــريون من اإخوانهم باأن القـــراآن هو كالم اهلل ولي�ص جمرد خلق
امل�شلمـــن يف فقر وقـــذارة يفوقان الو�شف ،عبقري اأبدعه عقل ب�شري عظيم.
مـــع اأن نبيكم قد لقنكم اأنه «ل يوؤمن اأحدكم
اإذا بـــات �شبعا ًنا وجاره جائع»؟ هل ت�شتطيع ولكن كلمات �شديقي الأفغاين مل تفارقني،
ً
فعال ،طوال الأ�شهر التي تلت ،وهكذا طوال
اأن تقـــول يل مل دفعتـــم الن�شـــاء اإىل موؤخرة
حياتكـــم ،مـــع اأن الن�شـــاء مـــن حـــول النبي اأربع �شنـــوات ،واأنا اأبحث واأقرا واأ�شاأل حتى
و�شحابتـــه ا�شركن ذلك ال�شـــراك الرائع جتمعـــت اأجزاء ال�شورة الكاملة لالإ�شالم يف
قلبـــي وعقلي ،ومل يعد لـــدي اأي �شك يف اأن
الأخاذ يف حياة رجالهن؟
يف دون اأن ينطق الإ�شـــالم هو الدين احلـــق ،ولكن ظل هناك
وكان م�شيفي ل يزال يحدق رّ
بكلمة ،وبـــداأت اأعتقـــد اأن ثورتي قد غاظته �شـــيء واحـــد وت�شاءل كبـــري يف نف�شي ،وهو
واأ�شاءت اإليه اإ�شاءة عميقة ،بينما اأخذ العجب هل كان الإ�شالم ح ًّقا ر�شالة من اهلل؟ اأم هو
�شاحب العود ،وكان ل يعرف الفار�شية جيدًا جمـــرد حكمة من رجـــل عظيم غري مع�شوم
بحيث يفهم ما اأقـــول ،لروؤيته غري ًبا يتحدث من اخلطـــاأ؟ هذا مـــا كان يعيقني ويجعلني
اإىل احلاكم مبثل تلك احلدة وذلك النفعال .اأتردد يف اأن اأتخذ الإ�شالم دي ًنا يل.
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لظات الهداية

كي ـ ـ ــف ه ـ ـ ــي عالقة العم ـ ـ ــل الت ـ ـ ــي تربط بن
«الفطاط ـ ـ ــري» ..والع ـ ـ ــامل امل�ص ـ ـ ــري الكبري
اأحمد زويل؟
العالقـــة بن هذا وذاك ل تنتمي اأبداً ل�شلة
قرابـــة ،ول معرفـــة �شخ�شيـــة بينهمـــا ..بل
الن�شب يرجع اإىل اأبيهما اآدم عليه ال�شالم..
وهي كذلـــك اأن «الفطاطري» رجل مبدع يف
عملـــه ي�شحو فج ًرا ،وكل ال�شعادة متالأ قلبه
عندما يجد «طابور» الزبائن ينتظر فطائره
احلارة الطازجة ،ومع �شدة الزحام عليه ،ل
إبداعا يف عمله ،ت�شتنبط ذلك
يزيده ذلك اإل ا ً
من خالل نظرتـــك اإىل متايله ميي ًنا وي�شا ًرا
وهو «يفرد ويو�شع فطريته يف الهواء».
ورمبا تت�شـــاءل :هل �شناعة اخلبز ،وخا�شة
الفطائـــر ،اإبـــداع ..نعـــم اإبـــداع! لأنها مهنة
وهبها اخلالـــق �شبحانه وتعاىل له ،ولأمثاله
من الذين ميتهنون هذه املهنة اجلميلة.
فالتخ�ش�ص املهني هو تنظيم اإلهي مدبر من
مالك امللك �شبحانه وتعاىل ،وكل مهنة ح�شب
مكانتها يف احلياة وحاجة الإن�شان لها تكون
اأهميتهـــا ،حيث يقولَ } :و َر َفـــ َع بَ ْع َ
�ش ُك ْم َف ْو َق
�ـــص َد َر َج ٍ
ات لمِّ َيبْل ُ َو ُك ْم فِ ي َمـــا اآتَا ُك ْم{ ،لذلك
بَ ْع ٍ
جند اأن كل مهنة اأو حتتاج متا ًما اإىل الإبداع
والعمل فيها با�شتمتـــاع حتى يكون ممتهنها
ريا من الأوقات جند اأن «عامل
ً
ناجحـــا ،فكث ً
النظافة» م�شتمت ًعا بعمله بكل اهتمام وعناية
نا�ش ًيا مقدار ما يتقا�شاه من اأجر.
ونعـــود اإىل «الفطاطـــري» واإمكانياتـــه يف
عملـــه ،فهـــي تعود اإىل عقلية هـــذا الإن�شان
بوجـــه عام ،فقـــدرة كل �شخ�ص على الإبداع
موجودة بداخله ول يختلف «عقل اإن�شان عن
اآخـــر» يف التكوين ،اإمنا هذا الرتيب الإلهي
جعـــل لكل منـــا �شنعة يقتـــات منها ويخدم
بها اأ�شرته وجمتمعه ،ويحتاج كل منا خلدمة
و�شنعة الآخر.
وهنـــا العالقـــة تت�شـــح جل ًّيـــا بـــن عمـــل

«الفطاطـــري» وبـــن عمـــل العـــامل امل�شري
«زويـــل» ،فعقل الإن�شان ل ُحتـــده اإمكانيات
معينـــة ،فالواهب �شبحانـــه وتعاىل واحد ل
�شريك له ،وعلى كل اإن�شان اأن يع�ص حلظات
ال�شفاء مع نف�شه عندما يجدها يف اأي عمل
مـــا ،وي�شت�شعـــر بذلك قـــدرة اهلل يف تعديد
املواهـــب والكفاءات ،حيث خ�شه اهلل تعاىل
بكفـــاءة معينة مهمـــا كان عملـــه ،وتلك هي
حلظـــات الهداية التـــي ي�شعر بهـــا املوؤمن..
فلـــو اأن زويل وقف عنـــد «الفطاطري» وراأى
طبيعـــة عملـــه ل�شت�شعـــب هـــذه املهنة كما
ي�شت�شعـــب الفطاطري «اخراع» زويل الذي
اأبهر به العامل.

حممد طه خاطر

«الفطاطري»
و «زويل»

تعـــددت املهن وال�شنائع ..لكن العقل واحد،
الفـــرق هـــو الإبـــداع يف كل مهنـــة ،مبعنـــى
الإخال�ـــص والتفـــاين فيهـــا ..لأنـــه مطلوب
يف كل �شـــيء مهمـــا كانـــت منزلـــة العمل يف
املجتمـــع ..وخري من اأخل�ـــص هلل كان ر�شول
اهلل [ ،فقـــد �شهد له العـــامل كله على مر
الع�شور ،م�شلمن وغـــري م�شلمن ،وو�شلت
اإلينـــا دعـــوة التوحيـــد دون عناء منـــا ،قال
اهلل ُاأ ْ�ش َوةٌ
تعـــاىل} :لَ َق ْد َكا َن لَ ُكـــ ْم ِيف َر ُ�شولِ َّ ِ
َح َ�شنَ ٌة{.
واأذكركم بهذه الق�شة اجلميلة حتى ن�شتمتع
اأكـــرث باأي مهنـــة نعمل بهـــا ..كان النبي [
يف بع�ـــص اأ�شفاره ..فاأمر بذبـــح �شاة ،فقال
علي طبخها،
علي ذبحها ،وقال اآخر :رّ
رجـــل :رّ
وعلي جمع احلطب ،فقالوا :نحن
فقال [:
رّ
نكفيـــك .فقـــال“ :قد علمت اأنكـــم تكفوين،
ولكني اأكـــره اأن اأمتيز عليكم ،فاإن اهلل يكره
مـــن عبـــده اأن يـــراه متميزًا بـــن اأ�شحابه..
هني ًئـــا ملن تاأ�شى بر�شوله [ ،ومن تاأ�شى به
حت ًما �شيعي�ص النجاح!

تعــددت املـهــن وال�سنـائــع
لكــن العقـل واحــد..
والفـرق هــو الإبـــداع
( )110ــ اأبريل  2012ــ جمادى الأوىل
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االإعجاز العلمي

ا ْل َق َم َر ..نعمة اهلل
على أهل األرض

اأ.د .كـ ــارم ال�صيد غنيم
اأ�شتاذ بكلية العلوم جامعة الأزهر
ع�شو املجل�ص الأعلى لل�شوؤون الإ�شالمية

يف تف�ص ـ ـ ــري قول اهلل تع ـ ـ ــاىلَ } :ك َّال وَا ْل َقمَ ِر{
يذك ـ ـ ــر ابن عطي ـ ـ ــة يف “املح ـ ـ ــرر الوجيز” اأن
“كال” ر ّد عل ـ ـ ــى الكافرين واأن ـ ـ ــواع الطاغن
على الق ،ثم اأق�ص ـ ـ ــم بـ"ا ْل َقمَ رَ" تخ�صي�س
ت�ص ـ ـ ــريف وتنبي ـ ـ ــه عل ـ ـ ــى النظ ـ ـ ــر يف عجائبه
وقدرة اهلل تع ـ ـ ــاىل يف حركاته املختلفة التي
هي مع كرته ـ ـ ــا واختالفها على نظام واحد
ال يختل.

جمـــة للب�شـــر ،وجعلـــه تابعـــا لالأر�ـــص )من واإذا وقفـــت على �شطح القمـــر ترى ال�شماء
الناحية الفلكية( ،وهو اأقرب اإىل عن الناظر �شـــوداء )حتى اأثناء النهار( ،كما ترى النجوم
مـــن غريه من اأقمـــار الكواكب الأخرى ،وهو ظاهرة على الدوام.
اأكرث الأجرام ال�شـــماوية اإنـــارة لأهل الأر�ص والقمر هو اأول جرم �شماوي طبيعي ا�شتطاع
اأثنـــاء الليـــل ،كما اأنه اأكرب اأقمـــار املجموعة الإن�شـــان اأن يـــزوره ،وكان هـــذا يف عـــام
ال�شم�شـــية التـــي تنتمـــي لالأر�ص ،وي�شـــتمد 1969م ،حـــن هبطت مركبة اأبوللو 11على
القمر نوره من ال�شـــم�ص ،وذلك باأن ت�شـــقط �شطـــح القمـــر ،وبداأ روادهـــا يف ا�شتك�شاف
الأ�شعة ال�شوئية ال�شادرة عن ال�شم�ص على ودرا�شة القمر ،بعد اأن كانت املحاولت التي
�شطحـــه ،فتنعك�ص نـــو ًرا ينـــري للم�شاهدين بداأت منذ عام 1957م مبركبات ف�شاء غري
مـــن اأهل الأر�ص ،اأي اإنـــه جرم �شماوي غري ماأهولـــة بالإن�شان ،ويف عـــام 1967م وقعت
م�شيء بذاته.
اأكرث مـــن ت�شعن دولة معاهدة لال�شتك�شاف

ويقول البقاعي يف “نظم الدرر” “كال” اأي
اإي ـ ـ ــاك اأن ترتاب يف اأهواله ـ ـ ــا “اأي القيامة”
وعظي ـ ـ ــم اأمره ـ ـ ــا واأحواله ـ ـ ــا واأوجاله ـ ـ ــا ،اأما
“والقمر” ،اأي الذي ه ـ ـ ــو اآية الليل الهادية وبالرغم مـــن اأن القمر ينري �شطح الأر�ص،
ملن �صل بظالمه.
اأثناء الليل ،حتى ي�شتطيع الب�شر اأن ميار�شوا
وم ـ ـ ــن املف�صري ـ ـ ــن املحدث ـ ـ ــن ،ياأت ـ ـ ــي حممد بع�ـــص اأن�شطتهـــم حتـــت نـــوره ،اإل اأن نوره
الطاه ـ ـ ــر ب ـ ـ ــن عا�ص ـ ـ ــور ليو�ص ـ ـ ــح يف تف�صريه اأ�شعـــف من �شوء ال�شم�ـــص بنحو  437األف
«التحري ـ ـ ــر والتنوي ـ ـ ــر» اأن «كال» ح ـ ـ ــرف ردع مـــرة ،ورمبا يكون هذا هو ال�شبب يف تاأخري
واإبطال ،اأم ـ ـ ــا «وا ْل َقمَ رَ» ابت ـ ـ ــداء كالم ،وق�صم َق َ�شـــم اهلل تعـــاىل بالقمـــر بعـــد ال�شم�ص يف
�شورة ال�شم�ص.
مبخلوق عظيم.

ال�شلمـــي )غري الع�شكـــري( للف�شـــاء ،وبناء
عليها ل يحق لأي دولة اأن تطالب بالقمر اأو
باأي جرم طبيعي اآخر يف الف�شاء.

اأمـــا كيفية ولدة القمر ،فقـــد تباينت الآراء
وتنوعـــت نظريـــات علمـــاء الفلـــك اإىل اأربع
نظريـــات اأ�شا�شيـــة ،هى نظريـــة الن�شطار،
والتواأمة والقتنا�ص ،اأو الأ�شر وال�شطدام،
نعـــم ،اإن القمـــر خملوق عظيـــم ،وق رّدر اهلل كمـــا ل يوجـــد على القمر ا رّأى نـــوع من اأنواع واأ ًّيـــا كانت النظرية التي تف�شر ولدة القمر،
تعـــاىل يف خلقه علـــى هيئته وحركاته منافع احليـــاة ،ول يوجد به هـــواء اأو رياح اأو ماء ،فاإن هذا التابـــع الأمن لالأر�ص يدور حولها
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يف مـــدار بي�شـــاوي )اإهليجـــي( ،يبلغ طوله
 2.4مليون كيلو مرًا تقري ًبا ،وتدور الأر�ص
)ومعهـــا القمر( حول ال�شم�ص يف � 12شه ًرا،
يكـــون القمر خاللها قـــد اأ رّ
مت  12دورة حول
الأر�ـــص ،لأنه يتم دورته حول الأر�ص يف 27
يو ًمـــا� 7 ،شاعـــات 43 ،دقيقـــة 11 ،ثانيـــة،
تقري ًبـــا ،كمـــا اأنه يدور حـــول نف�شه يف مدة
 29.5يو ًما اأر�ش ًّيا ،تقري ًبا.
وملا كان للقمر منطان من احلركة ،اأحدهما
هـــو احلركـــة الذاتيـــة ،والآخر هـــو احلركة
يف مـــدار حول الأر�ص ،فـــاإن القراآن الكرمي
يعـــرب اأدق تعبـــري عنهما بلفظتـــن بليغتن،
رّ
هـــى الفعـــل :ي�شبـــح ،والفعل :يجـــري ،ففي
�شورة الأنبياء يقول اهلل تعاىلَ } :و ُه َو ا َّلذِ ي
َخلَـــ َق اللَّيْ َل َوال َّن َهـــا َر َو َّ
�ص َوالْ َق َم َر ُك ٌّل ِيف
ال�ش ْم َ
َفل َ ٍ
ـــك يَ ْ�ش َب ُحونَ{ ،وال�شباحة لغ ًة هى اجلري
امل�شحـــوب بحركة ذاتية يف اجل�شم ال�شابح،
وال�شباحـــة هـــى اأدق تعبري عـــن الدوران يف
فلك مغزيل ،بيـــد اأن جريان القمر ب�شحبة
الأر�ص يف فلك )مدار( حول ال�شم�ص ،جنده
يف قول اهلل تعاىلَ } :و َ�ش َّخ َر َّ
�ص َوالْ َق َم َر
ال�ش ْم َ
ـــل ُّم َ�ش ًّمى{ ،وذلـــك لأن كل
ُك ٌّل يَ ْجـــرِ ي لأَ َج ٍ
جـــرم منهما يجري مقيـــدًا بجاذبية وحركة
عربت الآية
اجلرم الآخر ،يف حركة �شاملة ،رّ
الكرمية عنها باجلري ،فالقمر اإذن ي�شبح يف
مـــداره )ا ْأي :فلكه( اخلا�ـــص ،كما اأنه يجري
مع الأر�ص حــــول ال�شم�ص ،ويجري الثالثـــة
)ال�شم�ص والأر�ص والقمر( ا ً
أي�شا يف الف�شاء
الكـــوين حـــول مركـــز املجـــ رّرة التـــي تتبعها
املجموعة )اأو املنظومة( ال�شم�شية!

واأكـــرث الظـواهر عـــد ًدا علـى �شطـــح القمر
الفـوهــــــــات الربكــانيـــة ،والغـــالف اجلـوى
)الغـــــازي( للقمـــر رقيـــق جـــ ًّدا ،اإذا قابلناه
بغـــالف الأر�ص اجلوي ،وذلك ل�شغر حجمه
و�شعف جاذبيته.

هذه هـي بالغـة التعبري
القراآنـي يف لفظتـي
"ي�سبـح" و "يجـري" يف
الكـالم عن القمر
وملا كان جـــو القمر رقي ًقا ج ًّدا ،فقد تع رّر�ص
ل�شقـــوط ال�شهب والنيـــازك على م رّر الزمن،
فت�ش رّوه �شطحه بكثري من الفوهات الربكانية
التي ي�شل عددها اإىل  60األف فوهة ،ويبلغ
ً
قطـــر بع�شها 140
ميـــال ،وعمقها  18األف
قدم ،كما ترتفع �شال�شل اجلبال فوق �شطحه
اإىل نحـــو  26األف قدم ،وهنـــاك املئات من
الأخاديـــد ال�شيقة وال�شقـــوق ،يراوح طول
الواحـــد منها بن ع�شرات ومئـــات الأميال،
ول يزيد عر�شه عن امليل اأو امليلن.
واإ�شافـــة اإىل النور الـــذي ي�شلنا من �شطح
القمـــر فينـــري �شطـــح الأر�ـــص لنـــا ،هناك
تاأثريات اأخرى حلركات القمر ودورانه ،فقد
تو�شـــل علماء الفلـــك اإىل اأن القمر يت�شبب
يف حدوث ك�شوف لل�شم�ص ،باأنواعه الثالثة:
ك�شوف كلي ،ك�شوف جزئي ،وك�شوف حلقي،
كمـــا اأن للقمـــر ذاتـــه خ�شو ًفا ،كمـــا تت�شبب
جاذبية القمر يف حدوث ظاهرة امل رّد ()Tide
واجلـــزر ( )Ebbمليـــاه البحـــار واملحيطات،
فمـــع تع رّر�ص اأطراف الأر�ـــص للقمر يحدث
امل رّد وترتفع املياه ،ومع دوران الأر�ص وابتعاد
اأطرافها عـــن القمر يحدث اجلزر فتراجع
املياه وتنح�شر.

يبلغ قطر القمر  3475كيلومرًا ،بينما يبلغ
قطر الأر�ص  12742كيلومرًا ،ويعادل قطر
ال�شم�ص  400مرة قطر القمر ،وتبلغ م�شاحة
�شطـــح القمر  37.8مليـــون كيلو مر مربع،
بينما تبلغ م�شاحة �شطح الأر�ص  510مالين
كيلو مر مربع ،ول يعك�ص �شطح القمر �شوى
جـــدا هذا
 % 7مـــن الأ�شعة ال�شم�شية ال�شاقطة عليه ،وهكـــذا ،يبـــدو لنـــا كم هـــو مهم ًّ
وي�شل نوره اإىل �شكان الأر�ص يف مدة زمنية اجلـــرم ال�شمـــاوي التابع لأر�شنـــا احلبيبة،
مقدارها  1.3ثانية تقريبا.
القمـــر ،الـــذي األهـــب قرائح ال�شعـــراء منذ

القـــدم ،فنظمـــوا فيـــه وحتـــت نـــوره اآلف
الق�شائـــد ،و�شطر فيـــه وحتت نوره الكتاب
ق�ش�شهـــم ،وهكذا يبدو لنا كـــم هو خملوق
عجيب ي�شتحق الهتمام من �شكان الأر�ص،
ليدر�شـــوا اأحواله ،ويبحثـــوا �شوؤونه ،لي�شلوا
اإىل اأق�شـــى درجة مـــن درجـــات ال�شتفادة
منـــه ،اإذ هـــو م�شخر بقـــدرة اهلل ،كغريه من
املخلوقات.
ولقـــد نبهنا ال�شـــرع الإ�شالمي احلنيف اإىل
�شـــرورة نبـــذة الأ�شاطري واخلرافـــات التي
ميا عنه،
ن�شجها عدد مـــن �شعوب العامل قد ً
واإبطـــال معتقداتهم فيه ،فقـــد ظن بع�شهم
اأن املـــرء اإذا اأطـــال النظـــر اإىل القمر حن
يكـــون بـــد ًرا فاإنـــه ي�شـــاب باجلنـــون ،وكان
الهنـــود القدمـــاء يعتقـــدون اأن القمـــر اإذا
حـــدث له خ�شوف فاإنه يكون غا�ش ًبا عليهم،
لأنهم ك�شـــاىل ،كما كان الإجنليـــز يعتقدون
اأن م�شاهـــدة الهـــالل الوليد نذيـــر �شوؤم اإل
اإذا كان يف جيوبهـــم قطعـــة من الف�شة ،واأن
اأن�شـــب الأوقات لإح�شـــاء نقودهم هو وقت
البدر الكامل للقمر ،لتزداد النقود مع ازدياد
امل�شاحـــة املنظورة من �شطح القمر ،واعتقد
الرومان القدمـــاء يف اإلهتن للقمر هما لونا
وديانـــا ،وديانا عندهم هـــى اإله ال�شيد التي
قو�شا ،واأ�شعة القمر
ت�شتخدم الهالل القمري ً
�شها ًما ،اأما اإلهتا القمر عند الإغريق فكانتا:
�شلـــن ،واأرمتي�ـــص وكان قدمـــاء امل�شريـــن
يكرمون اإله القمر خون�شو ،وعرف البابليون
«�ش ْن» ،و�شمـــوه اأحيا ًنا «نانار»،
القمـــر با�شم َ
واعتربوه اأقـــوى اآلهة ال�شماء ،واعتقد بع�ص
قبائل الهنود الأمريكين اأن القمر وال�شم�ص
اإلهـــن ،واأنهما اأخ واأخت ،والأدهى اأن هناك
من الب�شر من َعبـــد القمر ،كقبيلة كنانة يف
زمـــن اجلاهلية ،كما عبد قدمـــاء امل�شرين
وقبيلـــة حمـــري ال�شم�ص ،فاأنـــزل اهلل تعاىل
قولـــهَ :
}ل تَ ْ�ش ُجـــدُوا ل َّ
ِل�ش ْم ِ
�ـــص َو َل ِلل ْ َق َمـــرِ
َّ
ا�ش ُجدُوا ِ ِ
هلل ا َّلـــذِ ي َخل َ َق ُه َّن{ ،وبالرغم من
َو ْ
هذا ،ل يزال بع�ص النا�ص يعبدون القمر اإىل
الآن.
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مفاهيم دعوية

د .وليد خالد الربيع

اأ�شتاذ الفقه املقارن  -كلية ال�شريعة

العبرة
بالحقائق

ال�ص ـ ـ ــك اأن بع� ـ ـ ــس االأ�صي ـ ـ ــاء ق ـ ـ ــد تت�صابه يف
الظاه ـ ـ ــر ،وتتماث ـ ـ ــل يف نظر بع� ـ ـ ــس النا�س
عن ـ ـ ــد الوهل ـ ـ ــة االأوىل ،اإال اأنه ـ ـ ــا تختل ـ ـ ــف يف
واقع االأمر ،وال تخف ـ ـ ــى حقائقها على ذوي
الب�صائ ـ ـ ــر والتميي ـ ـ ــز ،فهم يعرف ـ ـ ــون الفرق
بن املتماث ـ ـ ــالت ظاه ًرا ،ويدرك ـ ـ ــون اأن لي�س
كل م ـ ـ ــا يلم ـ ـ ــع ذه ًب ـ ـ ــا ،يف ح ـ ـ ــن اأن ب�صط ـ ـ ــاء
التفكري وحمدودي العلم يغرتون باملظاهر،
وينجرف ـ ـ ــون وراء الربي ـ ـ ــق الزائف والدعاوى
العري�ص ـ ـ ــة الت ـ ـ ــي ال ت�صتن ـ ـ ــد اإىل دلي ـ ـ ــل وال
يوؤيدها برهان.
والن�شو�ـــص ال�شرعيـــة توؤكـــد اأن العـــربة
باحلقائـــق ،وحتذر من الغـــرار باملظاهر،
َ
املنافقيـــن}:اإِ َذا
فمن ذلك قولــــــه تعاىل عن
َراأَيْتَ ُه ْم تُ ْع ِجبُ َ
ـــك اأَ ْج َ�شا ُم ُه ْم َواإِن يَقُولُوا ت َْ�ش َم ْع
ِل َق ْو ِلهِ ْم َكاأَ َّن ُه ْم خُ ُ�ش ٌب ُّم َ�ش َّن َدةٌ{ ،قال ابن كثري:
احة
�ش َ
«اأَ ْي َو َكانُـــوا اأَ�شْ ـــ َك ًال َح َ�شنَـــة َو َذوِ ي َف َ
�ش ِغي اإ َِىل
ال�ش ِامـــع يُ ْ
َواأَلْ ِ�شنَـــةَ ،واإِ َذا َ�ش ِم َع ُهـــ ْم َّ
الغ ِتهِ ـــ ْمَ ،و ُهـــ ْم َم َع َذ ِل َ
َق ْو ِلهِ ـــ ْم ِل َب َ
ـــك ِيف َغايَة
اخل َور َوالْ َهلَع َو ْ َ
ال�ش ْعف َو ْ َ
اجلزَع َو ْ ُ
اجل ْب».
َّ

وقـــال ال�شيـــخ ابـــن �شعـــديَ } :واإِ َذا َراأَيْتَ ُه ْم
تُ ْع ِجبُ َ
ـــك اأَ ْج َ�شا ُم ُه ْم{ مـــن روائها ون�شارتها،
} َواإِ ْن يَقُولُـــوا ت َْ�ش َم ْع ِل َق ْو ِلهِ ْم{ اأي :من ح�شن
منطقهـــم ت�شتلـــذ ل�شتماعـــه ،فاأج�شامهـــم
واأقوالهـــم معجبة ،ولكـــن لي�ص وراء ذلك من
الأخـــالق الفا�شلـــة والهـــدي ال�شالح �شيء،
ـــب ُم َ�شنَّـــ َدةٌ{ ل
ولهـــذا قـــالَ } :كاأَ َّن ُه ْم خُ ُ�ش ٌ
منفعـــة فيهــــــا ،ول ينــال منــهـــا اإل ال�شرر
�شيْ َح ٍـــة َعلَيْهِ ـــ ْم{
املحــ�ص}،يَ ْح َ�شبُـــو َن ُك َّل َ
وذلـــك جلبنهـــم وفزعهـــم و�شعـــف قلوبهم،
والريـــب الذي يف قلوبهـــم يخافون اأن يطلع
عليهم.

امل�سلـم ل يغتــر بكل ناعـق
ول ي�ستــري كل لمـع..
اإذ ليـ�س كل ما يلمـع ذهبـ ًـا
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ويوؤكد النبـــي [ هذا املعنى ،فعن �شهل بن
�شعد قال :مر رجل على ر�شول اهلل [ فقال
لرجـــل عنده جال�ص :ما راأيك يف هذا؟ قال:
رجل من اأ�شـــراف النا�صَ ،حرِ ٌّي –واهلل -اإن
خَ َط َب اأ ْن يُنكح ،واإ ْن َ�ش َف َع اأن يُ َ�شفَّع ،ف�شكت

ر�شـــول اهلل [ ،ثم مر رجل اآخر ،فقال [
للرجـــل :ما راأيك يف هذا؟ فقـــال :يا ر�شول
اهلل! هـــذا رجل من فقـــراء امل�شلمنَ ،حرِ ي
اإ ْن خَ َط َب األ يُن َكح ،واإ ْن َ�ش َف َع األ يُ َ�شفَّع ،واإ ْن
قـــال األ يُ�ش َمع لقوله ،فقـــال [ :هذا خري
من ملء الأر�ص مثل هذا.
وحـــذر النبـــي [ مـــن الغـــرار باأ�شحاب
الأهـــواء والبدع مهمـــا كان ظاهرهم ح�شنًا،
كما قـــال [ عن اخلـــوارج« :يحقر اأحدكم
�شالته مـــع �شالتهم ،و�شيامه مع �شيامهم،
يقـــراأون القراآن ل يجـــاوز تراقيهم ،ميرقون
مـــن الدين كما ميـــرق ال�شهم مـــن الرمية»،
فاخلـــوارج بالغوا يف التديـــن اإل اأن ذلك مل
ينفعهـــم ملا كانوا عليه مـــن انحراف منهجي
و�شالل فكري ،ولهذا قال [« :ميرقون من
الديـــن» ،وعـــن اأن�ص ] قـــال :ذكر يل اأن
ر�شـــول اهلل [ قال« :يخـــرج فيكم اأو يكون
فيكـــم قوم يتعبدون ويتدينون حتى يعجبوكم
وتعجبهـــم اأنف�شهم ،ميرقون مـــن الدين كما
ميرق ال�شهم من الرمية».
وعـــن اأن�ـــص قال :قـــال ر�شـــول اهلل [« :ل
تعجبـــوا بعمل اأحد حتى تنظـــروا مبا يختم
لـــه ،فـــاإن العامل يعمـــل زما ًنا مـــن دهره اأو
برهة مـــن دهره بعمل �شالـــح لو مات دخل
ً
عمـــال �شي ًئا ،واإن
اجلنـــة ثم يتحـــول فيعمل
العبـــد ليعمل زما ًنا من دهـــره بعمل لو مات
دخل النار ثم يتحـــول فيعمل ً
عمال �شا ً
حلا،
ريا ا�شتعمله قبل موته
فاإذا اأراد اهلل بعبده خ ً
فوفقه لعمل �شالح».
وعنـــه عن النبـــي [ اأنه قال« :ل عليكم األ
تعجبوا باأحد حتى تعلموا مبا يختم له».
وحـــذر �شلـــف الأمة من الغـــرار باملظاهر
الزائفـــة والدعـــاوى املغ�شو�شـــة ،فعن يون�ص
بن عبدالأعلى ال�شديف قلت لل�شافعي« :كان
الليث بن �شعد يقول :اإذا راأيتم الرجل مي�شي
علـــى املاء :فال تغروا به حتى تعر�شوا اأمره
على الكتاب وال�شنة ..فقال ال�شافعي :ق�شر
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الليث رحمه اهلل ،بل اإذا راأيتم الرجل مي�شي
على املـــاء ،ويطري يف الهواء فـــال تغروا به
حتى تعر�شوا اأمره على الكتاب وال�شنة».

اأحـــد اإل ويوؤخذ من قوله ويـــرك اإل النبي
[ ،وقال ابـــن خزمية :لي�ص لأحد قول مع

ر�شول اهلل [ اإذا �شح اخلرب عنه.

وعـــن عمـــر ] اأنـــه قـــال :ثـــالث يهدمن
الديـــن :زلـــة عامل وجـــدال منافـــق بالقراآن
واأئمـــة م�شلون ،وعن اأبـــي الدرداء ] اأنه لنا معايري دقيقة وموازين عادلة للحكم على
قال :اإن فيما اأخ�شى عليكم زلة عامل وجدال العتقـــادات والأقوال والأفعال والأ�شخا�ص
املنافق بالقراآن -والقراآن حق -وعلى القراآن
منار كاأعالم الطريق.
وخال�شـــة القول اأن ال�شرع املطهر قد و�شع

والأ�شياء ،الأخذ بها جناة ،والإعرا�ص عنها
اأو تعطيلهـــا باب ال�شالل والهالك ،فامل�شلم
ي�شت�شـــيء بنـــور اهلل الـــذي اأنزلـــه اإلينا يف
كتابـــه و�شنة ر�شوله [ ،ومييز بن املظاهر
واحلقائـــق ،ول يغر بكل ناعق ،ول ي�شري
كل لمـــع ،فلي�ـــص كل ما يلمـــع ذه ًبا ،وباهلل
التوفيق.

وعـــن ابن عبا�ـــص :ويل لالأتبـــاع من عرثات
العامل ،قيل :كيـــف ذلك؟ ،قال :يقول العامل
�شي ًئا براأيه ثم يجد من هو اأعلم بر�شول اهلل
[ منه فيرك قوله ذلك ثم مت�شي الأتباع،
وقـــال علي بن اأبي طالـــب :اإياكم وال�شتنان
بالرجال ،فاإن الرجل يعمل بعمل اأهل اجلنة
ثـــم ينقلب لعلم اهلل فيـــه ،فيعمل بعمل اأهل
النار فيموت وهو من اأهل النار ،واإن الرجل
ليعمل بعمل اأهل النار فينقلب لعلم اهلل فيه،
فيعمل بعمل اأهل اجلنة فيموت وهو من اأهل
اجلنـــة ،فـــاإن كنتم ل بد فاعلـــن فبالأموات
ل بالأحيـــاء ،وقال ابن م�شعود :األ ل يقلدن
ً
رجـــال اإن اآمن اآمـــن ،واإن كفر
اأحدكـــم دينه
كفر ،فاإنه ل اأ�شوة يف الب�شر ،وقال اأي�شا :من
كان منكـــم م�شتنًا فلي�شنت مبن قد مات فاإن
احلي ل توؤمـــن عليه الفتنة ،اأولئك اأ�شحاب
رّ
حممد [ ،كانوا اأف�شـــل هذه الأمة ،اأبرها
قلو ًبـــا واأعمقها عل ًما واأقلها تكلفًا ،اختارهم
اهلل ل�شحبة نبيه ولإقامة دينه ،فاعرفوا لهم
ف�شلهـــم واتبعوهم على اأثرهـــم فاإنهم كانوا
على الهدى امل�شتقيم.
وقـــال عبـــداهلل بـــن املبـــارك :رب رجل يف
الإ�شـــالم له قدم ح�شـــن واآثار �شاحلة كانت
منـــه الهفـــوة والزلة ل يُقتدى بـــه يف هفوته
وزلتـــه ،وقال الإمام مالـــك :لي�ص كل ما قال
ً
قـــول واإن كان لـــه ف�شل -يتبـــع عليه
رجـــل
لقول اهلل عز وجل} :ا َّل ِذي َن يَ ْ�شت َِم ُعو َن الْ َق ْو َل
َف َي َّت ِب ُعـــو َن َاأ ْح َ�شنَ ُه{ ،وقال جماهد :لي�ص من
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ك ـ ـ ــرت يف االآون ـ ـ ــة االأخ ـ ـ ــرية االأقاوي ـ ـ ــل ع ـ ـ ــن
االإ�ص ـ ـ ــالم ،واإل�ص ـ ـ ــاق الته ـ ـ ــم جزا ًف ـ ـ ــا به ـ ـ ــذا
الدي ـ ـ ــن النيف ،ونع ـ ـ ــت معتنقيه باالإرهاب
والتخلف والرجعية والهمجية والجرية،
و�ص ـ ـ ــادت املغالطات وراجت فكرتها يف جميع
اأنحاء العامل.
ويف و�شـــط هذا اجلو املتخبط بدت الفتاوى
الدينيـــة تنهمـــر فـــوق روؤو�ص العبـــاد ،فهذا
يحرم وهذا يحلـــل وهذا يكره ،وكل ذلك يف
م�شاألـــة واحـــدة ،لذلك كانت هـــذه املحاولة
مـــن خالل هـــذا الكتـــاب خطـــوة يف طريق
فهـــم الإ�شـــالم من خـــالل الآيـــات القراآنية
والأحاديث النبوية.
ويق�شـــم الكاتب مادته ت�شعة اأبواب م�شغرة،
ولكنهـــا جامعة ،وجـــاءت لت�شحيح املفاهيم
اخلاطئة عن الإ�شالم.

النبي والر�صالة
اإن القـــدر اأحـــاط الر�شـــول [ بعنايته منذ
ال�شغر ،فكان اأف�شل قومه مروءة واأح�شنهم
خلقًـــا ،واأعزهـــم جـــوا ًرا ،واأعظمهـــم حل ًما،
واأ�شدقهـــم حدي ًثا ،واأوفاهم عهـــ ًدا ،واآمنهم
اأمانـــة ،ف�شماه قومـــه الأمن ملا راأوا فيه من
ال�شالح واخل�شال الطيبة ..وي�شرد الكاتب
جمموعـــة من ال�شفـــات وال�شمائـــل النبوية
التي جتعلنا نردد قول اهلل عز وجلَ } :واإِ َّن َك
لَ َعلى خُ ل ُ ٍق َع ِظيم{.

اإ�صالمي معناه
يو�شـــح الكاتـــب معنـــى الإ�شـــالم ً
قائال :هو
اإخال�ص الديـــن والعقيدة هلل تعاىل ،واأنه ل
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يخت�ـــص بجيـــل معن ،ول ب�شعـــب معن ،بل
هو ر�شالة عامـــة للنا�ص كافة يف كل الأزمنة
والأمكنـــة ،ثـــم يعـــرف مقا�شـــد ال�شريعـــة
الإ�شالمية ،واأركان الإ�شالم.

اإ�صالمي رحمة و�صالم
الإ�شالم رحمة للعاملن ،اأي جميع املخلوقات،
اإن�شهم وجنهـــم وبهائمهم ،قال تعاىلَ } :و َما
َاك إِا َّل َر ْح َم ًة لمِّل ْ َع َ ِ
اأَ ْر َ�شلْن َ
ن{ ،ثم ي�شرب لنا
امل َ
�شو ًرا من تلك الرحمة.

كمـــا اأن الإ�شالم هـــو دين ال�شـــالم والأمان
والطمئنـــان و�شكون النف�ـــص وراحتها ،وهو
نرث احلب والعدل على النا�ص يف كل مكان.

اإ�صالمي ح�صن اخللق
القـــراآن الكرمي حث علـــى ح�شن اخللق قال
نت َف ًّظا َغ ِل َ
َ�شوا ْ
يظ الْ َقل ْ ِب لَنف ُّ
تعاىلَ } :ولَ ْو ُك َ
ِمـــ ْن َح ْو ِل َ
ـــك{ ،ولقـــد ركـــز النبـــي [ على
تهذيب الأخالق ،وجعل ذلك قاعدة اأ�شا�شية
ترتكـــز عليها دعائم الإ�شالم ،فحينما �شئل:
اأي املوؤمنـــن اأف�شـــل اإميا ًنا ،قـــال :اأح�شنهم
اأخال ًقا.

ا�صالمي واملراأة
كانـــت املراأة قبل الإ�شـــالم تدفن يف الراب،
وتورث ومكبلة بقيود �شتى جتعل منها عنوا ًنا
للمظلوم ،وملا جاء الإ�شالم رفع عنها الظلم،
وفر�ص حقوقها علـــى اجلميع ،كحق احلياة
وال�شـــورى والإرث واإبـــداء الـــراأي والتعلـــم
والتفقه ..وغري ذلك من احلقوق.

اأمـــر اإلهـــي �شريح لـــكل راع لالأخـــذ مببداأ
ال�شورى.

اإ�صالمي يحث على العلم والفكر
القراآن الكرمي يزخر بالآيات وال�شتف�شارات
التـــي حتـــث الإن�شـــان علـــى اإعمـــال عقلـــه
والتم�شك به والرجوع اإليه دو ًما ،حتى تر�شو
نف�شه على �شاطــــــئ احلقيقة ،قال تعالـــى:
�ص ثُ َّم ُ
ريوا ْ ِيف الأَ ْر ِ
انظ ُرواْ ،{...ومن
} ُق ْل ِ�ش ُ
هنـــا كانـــت الدعوة لكي ينظـــر الإن�شان اإىل
خلق ال�شموات والأرا�شن ،واجلبال والبحار
حتى نعمل عقولنا بالفكر.

اإ�صالمي ح�صارة
ويبـــن الكتـــاب اأن الإ�شـــالم ديـــن ح�شارة،
واأنـــه ا�شطحب ال�شعـــوب مل�شايرة احل�شارة
الإن�شانيـــة ،ففي الوقت الـــذي كانت اأوروبا
فيـــه تت�شارع مع العـــامل اخلارجي ،وانحط
العقـــل الإن�شـــاين فيـــه اإىل اق�شـــى درجـــة
كانـــت البلدان الإ�شالميـــة مقبلة على العلم
والعلوم.
ويقـــدم الكاتـــب �شورة من روائـــع احل�شارة
الإ�شالميـــة واإجنازاتها ،وكيـــف اأنها متيزت
عن غريها من احل�شارات.

االإن�صان عدو االإن�صان

يتحـــدث الكاتـــب يف هـــذا البـــاب حـــول
ق�شايا معا�شرة يتهـــم فيها الإ�شالم ،فيقوم
بتو�شيحها بجالء ،مت�شرج ًعا ذاكرة التاريخ،
اإ�صالمي �صورى
ومنته ًيـــا اإىل الت�شاوؤل :كيف ترون الإ�شالم؟
قال تعاىلَ } :و َ�شاوِ ْر ُه ْم ِيف الأَ ْمرِ { ،يف الآية ننتظر الإجابة!.
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�صباب الدعوة

يُـــروى اأنرّ ملـــ ًكا ثر ًّيـــا اأر�شـــل جمموعـــة من هـــل تعلمـــون �-شبابنـــا -اأنرّ تلـــك الق�شـــة
رجالـــه اإىل الغابةِ لي�شطادوا له ً
ق�شتنـــا ..اأجل ..واإليكـــم الدليل..
فيال يجعله تخت�شـــر رّ
ف�شدقنا
يف حديقةِ ق�شره ،حتى ي�شتمتع بالنظر اإىل هـــم قالوا لنا :لقد ج رّربنا وف�شلنا،
رّ
ذلك املخلوقِ ال�شخم ذي القدرات الهائلة ..وا�شت�شلمنـــا ومل نحـــاول ..هم كـــ رّرروا على
لكن �شي ًئا
ريا و�شعينـــا ،رّ
عـــادت املجموعة بعـــد اأيام حتمـــل الب�شارة م�شامعنـــا :بذلنـــا كث ً
ُ
ل�شاحب الق�شر باأنرّ ً
فيال عظي ًما اأح�ش َر اإىل مل يتغـــري ،فقلنـــاَ ِ :
ومل نبذل نحـــن ،ون�شعى
فِ نائه ،وق رّيد ب�شل�شلة حديدية قوية ،و�شعت للتغيري؟
يف اآخرِ هـــا كرة كبـــرية م�شنوعة من الفولذ
ال�شلـــب ،للتاأكـــد من اأنرّ الفيـــل لن يفلت من فتوهمنا من اأحداث �شابقة ومواقف �شالفة-
واأغفلنا الفـــروق -اأننا ل ن�شتطيع ..ول اأمل
القيد ويف َّر عائدًا اإىل موطنه.
لدينـــا ..واأننا عاجـــزون ..مك رّبلـــو الأيدي..
اهتـــاج الفيـــل عندمـــا وجـــد نف�شـــه مك رّب ًال
مق رّيدو الأرجل ..مك رّممو الأفواه.
ماأ�شـــو ًرا ،حمجـــوز الإرادة ،م�شادر احل رّرية،
ق�شتنا اأن الآباء والأمهات واملربون واملدر�شون
وراح ي�شـــرب برجله الأر�ـــص وي�ش رّد ج�شده
رّ
ً
حماول البتعاد عن وامل�شوؤولـــون ،مـــع العتـــذار والتقديـــر لهم
بكل ما اأوتي مـــن عزم،
الكـــرة احلديدية ،رّ
لكن �شـــدة الأمل اأثنته عن جمي ًعا ،اأغرقونا بوابل من الر�شائل ال�شلبية،
ً
ً
ال�شتمـــرار ،فوقع منهـــكا م�شت�شل ًمـــا ،اآمال حتى تربجمنـــا على العجـــز ،وتفرمتنا )من
ً
ح�شـــو َل مـــراده بعـــد اأن ياأخـــذ
ق�شطـــا من كلمـــة  (Formatعلى الر�شا بالواقع مهما
الراحة والنوم.
كان ما َأ�شاو ًّيـــا ،واكت�شحتنـــا فريو�شـــات قلرّة
عدة اأيـــام حتـــى ا�شتياأ�ص
وا�شتمـــ رّر احلـــال رّ
الفيل مـــن جدوى حماولتـــه ،وفقد الرغبة
يف تخلي�ـــص نف�شـــه ،و�شاعـــت ك رّل اآمالـــه
يف ا�شرجـــاع حريتـــه ..ويف م�شـــاءِ اأحـــد
الرثي اأن يُتيـــح الفر�شة للفيل
الأيـــام ،اأراد
رّ
يهـــرب مـــن �شجنه ،فاأمـــر ح رّرا�شـــه اأن
كـــي
َ
ي�شتبدلـــوا بالكـــر ِة الفولذيـــة ال�شخمة كر ًة
خ�شبيـــة �شغـــرية رّ
ه�شة ..وتو رّقـــع اأن يتجاوز
ذلـــك املخلـــوق العظيم اأزمتـــه وينت�شر على
حمنتـــه ،وي�شتعيـــد موقعه يف الغابـــةِ  ..لكن
امللـــك فوجـــئ� ،شبـــاح اليوم التـــايل مبنظر
الفيل القابع يف مكانه ،اإذ مل يَ ْخ ُ
ط ول حتى
خطـــو ًة واحدة ،ومل يتحرك حركة واحدة...
فبدا را�ش ًيا بحالته املزرية ..م�شلرّ ًما طاقاته
اإىل الن�شيان ،معتمدًا على جتاربه الفا�شلة،
ً
را�شخا لالأمر الواقع.

هنادي ال�صيخ جنيب
مديرة حترير جملة غدي اللبنانية

قصتنا
ّ

مع الفيل!

احليلة ،وقوة الظروف ،و�شغط الأحداث.

لي�ـــص ذلـــك تربيـــ ًرا ل�شبابنـــا اأن يقعـــدوا،
وينهزمـــوا يف ميـــدان احلا�شـــر ،بـــل هـــو
تف�شـــري ملا ن�شاهده على ال�شاحةِ ال�شبابية..
ٍ
بحاجة اإىل
ري التربير ..اإ ًذا نحن
ري غ ُ
والتف�ش ُ
اأن ناأخذ قرا ًرا حا�ش ًما لإعاد ِة برجمة عقولنا
واأفكارنـــا ،واإنزال برنامج الطموحات ليكون
جز ًءا من الروؤية ..برجمة تلغي كل الر�شائل
واملعلومات ال�شلبية الت�شاوؤمية ،لتح رّل مكانها
ٍ
بحاجة
اإيحـــاءات اإيجابيـــة تفاوؤلية ..نحـــن
اإىل ثـــورة ذهنيـــة فكرية م�شاعريـــة ،بجهود
�شخ�شيـــة واأ�شريـــة واجتماعيـــة وتربويـــة
متكاملـــة ،و ْفق القاعـــدة القراآنية} :اإِنَّ رّ َ
اهلل
َ
َ
ريوا ْ َما ِباأنْ ُف ِ�شهِ ْم{..
ري َما ِب َق ْو ٍم َحتَّى يُ َغ مِّ ُ
لَ يُ َغ مِّ ُ
ولنعترب من ق�شة الفيل!.

نحن بحاجة اإلى اإعادة برجمـة
عقولنــا..
ثــورة ذهنيـــة فكــرية
( )110ــ اأبريل  2012ــ جمادى الأوىل
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ن�صائم اخلري

ل اأعـــرف مـــن اأيـــن اأبـــداأ احلديث عـــن الأخ
وال�شديـــق واملح�شـــن الفا�شل �شالـــح �شبيح
بـــراك ال�شبيـــح� ،شليـــل اأ�شـــرة اخلـــري اأ�شرة
ال�شبيـــح الكرمية مـــن اأهل الكويـــت الأوائل،
والده املرحوم باإذن اهلل �شبيح الرباك املولود
عـــام  1901بفريـــج �شعـــود مبنطقـــة القبلـــة
واملتوفـــى عـــام  ،1975ن�شـــاأ يتي ًمـــا وبـــرع يف
التجارة وبارك اهلل يف اأمواله وجتارته.
جـ ــودة الفار�س
رئي�ص ق�شم املوارد
بلجنة التعريف بالإ�شالم

صالح الصبيح..

رمز التواضع
والعطاء

كان م�شهـــو ًرا بالكـــرم والطيب وحب امل�شاكن
والتوا�شـــع وم�شاعـــدة الفقراء طـــوال حياته،
اأما جـــده لأبيه يو�شـــف عبدالـــرزاق ال�شبيح
فكان مـــن اأ�شهر الرجـــالت يف تاريخ الكويت
واجلزيـــرة العربيـــة الذيـــن ات�شمـــوا بالكـــرم
والعطـــاء والإح�شـــان للفقـــراء واملحتاجـــن
�شـــ ًّرا وعالنية ،ولد عـــام  1215هـ 1800 -م
مبنطقة «البري» يف اأر�ص جند.
عـــرف يو�شف ال�شبيـــح باأنه الرجـــل ال�شالح
الكـــرمي املوؤمـــن املح�شن الذي اأطعـــم اجلائع
واأكـــرم اليتيم و�شدد ديـــن املع�شر ،وكان مال ًذا
اآم ًنـــا لكل حمتـــاج ،لذلـــك ذاع �شيتـــه يف كل
اجلزيـــرة العربيـــة مـــن خالل كرمـــه وعطائه
الفيا�ص ،حتى اإن ال�شاعر عبدالغفار الأخر�ص
قال فيه:
اإن الكويت حماها اهلل قد بلغت
باليو�صفن مكان ال�صبعة ال�صهب
تااهلل ما �صمعت اأذين وال ب�صرت
عيني بعزهما يف �صائر العرب
ويق�شـــد ال�شاعـــر هنـــا باليو�شفـــن يو�شـــف
ال�شبيح ويو�شف البدر رحمهما اهلل.

هذا ما زاد ال�سبيــح مهابـة
ً
إجــالل يف نظــري!
وا
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يو�شف ال�شبيح تويف �شنة  1292هـ 1875 -م
بعد اأن قدم مـــا ي�شتحق عليه الثناء ،فاأكرمته
الدولـــة باأن اأطلقـــت ا�شمه علـــى اأحد �شوارع
الكويت )مبنطقة الرو�شة(.
اأمـــا �شالـــح ال�شبيـــح بوعبداهلل ،فقـــد راأيت
فيـــه �شفـــات والده وجـــده ،رحمهما اهلل ،من

املحافظة على ال�شلوات يف امل�شجد ،وتوا�شع
عجيـــب ،وحب لعمل اخلـــري وامل�شارعة لدعم
امل�شاريـــع اخلريية املختلفة ،فقلما اأكلمه حول
م�شروع ويعتذر ،بـــل يكون من اأول امل�شاهمن
واملبادرين له ،دائم الذهاب لبيت اهلل احلرام
لأداء العمرة واحلج.
يف اأحـــد الأيام التـــي ل اأن�شاها كنت يف زيارة
له مبكتبـــه فا�شتاأذن لعدة دقائـــق ،ول اأعرف
اأين ذهـــب ..وبعد قليل رجع وبيـــده «�شينية»
ال�شاي واملـــاء ،وقال« :ا�شمح يل ترى �شبطته
عال�شريـــع لأن العامل غري موجـــود» ،فعاتبته
على ذلـــك وقلت له :ملاذا اأتعبـــت نف�شك فاأنا
مبنزلـــة اأخيك ،ول�شـــت بغريب عنك ..فعلمت
اأنـــه اإن�شـــان متوا�شـــع وزاد مقـــداره يف عيني
وقلبي.
مازالت م�شاهماته مل�شاريـــع اللجنة م�شتمرة،
وحتـــى علـــى امل�شتـــوى ال�شخ�شـــي لبع�ـــص
املحتاجن واملر�شى ،ولـــه وقفات م�شرفة مع
اجلميع ،ومعي �شخ�ش ًّيا له مواقف ل اأن�شاها
مـــا حييت ،وا ً
أي�شا بوعبداهلل حفظه اهلل يهتم
بدعوة غري امل�شلمن لالإ�شالم ويتابع بع�شهم،
ومـــن امل�شاريـــع املحببـــة لـــه اإفطـــار ال�شائم
للمهتديـــن ،حيـــث ي�شاهـــم فيه �شنو ًّيـــا ،ومن
اأخالقياته اجلميلة اأنه يرد على ات�شالتي يف اأي
وقت ،واإن كان يف اجتماع يرد ويخربين بذلك.
ه ـ ـ ــذه بع�س ملح ـ ـ ــات عن االأخ العزي ـ ـ ــز املح�صن
�صال ـ ـ ــح ال�صبي ـ ـ ــح اأردت من خالله ـ ـ ــا ت�صليط
ال�ص ـ ـ ــوء عل ـ ـ ــى نخب ـ ـ ــة طيبة من اأه ـ ـ ــل اخلري،
وم ـ ـ ــا اأكره ـ ـ ــم ببالدن ـ ـ ــا الكوي ـ ـ ــت! وب ـ ـ ـاإذن اهلل
�صاأ�صتم ـ ـ ــر يف ذكر هذه النماذج الطيبة للعربة
واال�صتفادة من �صريتهم العطرة ،اأ�صاأل اهلل اأن
يبارك فيهم ويحفظهم ويدمي االأمن واالأمان
وحب فعل اخلري على بالدن ـ ـ ــا الكويت و�صائر
بالد امل�صلمن.
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الدعوة االإلكرتونية
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خـ ــواط ــر

د .عادل باناعمة
اأكادميي �شعودي

بين إسالم
القناعة
وإسالم الوراثة

أرف�س َّ
«كنت ال اأوؤمن باإله ،ا ُ
كل االأديان ،اأعي�س
أحب ،معتقدً ا ا َّأن ما يق ّيد
حياتي كما اأهوى وا ُّ
ب ـ ـ ــه ال ّنا�س اأنف�صه ـ ـ ــم من ال�صرائ ـ ـ ــع الدينية
والتعاليم ال�صماو ّية لي�س اإال اأوهامً ا خلقها
الب�ص ـ ـ ــر ث ـ ـ ـ ّـم اأ�صف ـ ـ ــوا عليها �صف ـ ـ ــة القدا�صة
وجعلوها من عند اهلل».
ُ
بهذا الكلم ـ ـ ـ ِ
جل�صت
ـات بداأ حديث ـ ـ ــه عندما
معه اأحاو ُره واأ�صاأله عن اإ�صالمه ودوافعه اإىل
ذلك.
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�شويدي عريـــ ٌق مـــن ذوي الأعن َر َ�شـــــ ًدا{َ } ،ك َذ ِل َك يُ ِت ُّم ِن ْع َمتَـــ ُه َعلَيْ ُك ْم لَ َعلَّ ُكــ ْم
�شـــاب
اإ رّنـــه
رّ
ٌّ
الزرقـــاء ،يف الثالثـــن مـــن عمـــره ،لقيتُه يف ت ُْ�ش ِل ُمـو َن{َ } ،و َمـــ ْن يُ ْ�ش ِل ْم َو ْج َه ُه اإ َِىل َّ ِ
اهلل َو ُه َو
ً
طويال،
جوتنربغ فلفتني منظـــ ُرهُ ،كان اأبي�ص
ا�شتَ ْم َ�ش َ
ـــك بِالْ ُعـــ ْر َو ِة الْ ُوثْقَى{،
ُ ْ
حم ِ�شـــ ٌن َفق َِد ْ
تز رّيـــن وجهـــه حليـــة �شقـــرا َء ،يبت�شـــ ُم دائ ًما،
وحـــن يح�شـــل هذا تنتفـــي كثري مـــن �شور
رّ
ويحر�ـــص على اأن يكون يف
ال�شـــف الأ رّول يف
النهزام رّية.
ال�شالة.
ا رّإن ال�شويديـــات امل�شلمـــات الالئـــي ن�شـــاأن
كانـــت ال�شعادة عنوانـــه ،والب�شـــر يطفح من
قبـــل اإ�شالمهن على العهـــر والفجور يلتزمن
نبـــع ف رّوار ،وحن
حم رّيـــاه كما يفي�ص املاء من ٍ
إ�شالمي اأكرث من بع�ص امل�شلمات
باحلجاب ال
رّ
ثت معه اأخـــربين اأن بداية اإ�شالمه تعود
حتد ُ
رّ
الالئي يـــزرن تلك الديـــار! فاأين ت�شرف من
ٍ
تركي م�شلم ،ومع
�شديق
مع
عا�شفة
حلوارات
ٍّ
حوار كان يدنو ويقرب ،ثم اطلع على كتاب ت�شرف و�شلوك من �شلوك؟ هذا معنى جليل
ك مِّل ٍ
تك�شف تعلرّمتُـــ ُه من جولتي الدعو رّية التي اأ�شلفت لكم
“العلـــم يدعو اإىل الإميان” فاأذهله ما رّ
بع�شا من خربها.
له من اإعجاز القراآن العلمي ،ثم اأعطى نف�شه من قبل ً
رّ
�شن ًة كامل ًة يف رّكـــر ويتاأ رّمل ويقراأ ،ويتناق�ص مع تع ّل ُ
مت من �صفري هذا...
القيـــادات الإ�شالمية يف بلده ..وبعد ذلك كلرّه
اأ رّننـــا مق�شـــرون يف حمـــل ر�شالـــة الهدايـــة
اتخذ قراره واأ�شلم ،وتزوج امراأة م�شلمة.
الإ�شالم رّية اإىل العاملن.
ال�شويدي
مت من حديثي مع اأخي “مات�ص”
تعلرّ ُ
رّ
ا رّأن تلك البالد التي فتكت بها املاد رّية هي اأحوج
امل�شلـــم مقدار الفـــرق الهائل بـــن من ي�شلم
�شـــيء اإىل الإ�شـــالم ،وقلوب كثـــري من اأهلها
قناع ًة ومن ي�شلم تقلي ًدا.
زارعـــا ماه ًرا ،لقد
اأر�ـــص خ�شبة لـــو وجدت ً
اإ رّننـــا اأيها الأحبة ل ن�شعـــر اأحيا ًنا بنعمة اهلل راأيـــت هذا
وا�شحا اأمامـــي ،راأيته يف ق�ش�ص
ً
علينا بهذا الدين العظيم ،رمبا لأنه جاءنا على الذيـــن �شافهتهـــم من امل�شلمن اجلـــدد ،ويف
طبـــق من ذهب ،مل ن�شق لأجله ،ومل نتعب يف الأخبار التي حدثني بها القائمون على ال رّدعوة
الو�شـــول اإىل هدايته ،ومـــن ث رّم مل نق رّدره حق هناك.
قدره ،وب�شبب من غياب هذا التقدير والوعي
بقيمة اأن يكون الإن�شان م�شلما تكرث يف حياتنا لقد اأ�شلم مات�ص الذي اأ�شلفت لكم خربه ب�شبب
ً
ظواهر البعد عـــن الدين ،واحلياء منه اأو من كتاب قراأه يربط بن العلم وال رّدين.
أي�شا -ملج رّرد
بع�ص �شعائـــره ،والهزمية النف�ش رّية اإزاء الآخر واأ�شلم عبدالكرمي -وهو
�شويدي ا ً
رّ
غري امل�شلم.
اأ رّنـــه زار بل ًدا اإ�شالم ًّيا فاأعجبته طبيعة اأهلها،
ا رّإن علينا يف زمن ال�شبهات هذا ،زمن النفتاح والعجيب اأ رّنـــه كان ذاه ًبـــا لدرا�شة املو�شيقى
احل�شـــاري ،وال�شتباك ال�شرق رّيـــة فرجـــع وقـــد بُذرت يف قلبـــه بذرة
املعـــر رّ
يف ،والتداخـــل
رّ
والعقائـــدي أا ْن ناأخذ اأنف�شنا واأبناءنا الإ�شالم !
الفكري
رّ
رّ
واإخواننا وطالبنا ٍ
بنمط من املعرفة رّ
يب�شرهم واأ�شلمـــت الأخت خديجة قبل ع�شرين عا ًما،
بجمال هذا الدين ،وكماله و�شدقه واأحق رّيته .وهي من اأوائـــل امل�شلمات ال�شويديات ب�شبب
علينـــا اأن نخرجهـــم من اأن يكونـــوا م�شلمن ا ٍ
أخت عرب رّية راأتها وحتدثت معها!.
بالوراثة فح�شب ،اإىل اأن يكونوا اأ�شحاب وعي واأخربين اأحد ف�شالء الدعاة امل�شتغلن بدعوة
ور�شوخ.
وقناعة
ٍ
ال�شويدين اأنه ما من اأ�شبوع مي رّر اإل ويدخل يف
أ�شبوعي
نــوعيـــهـم مبـعــانـــي هـــذه الآيــــات :الإ�شـــالم رجل اأو امراأة ،وا رّأن در�شه ال
عليـنــا اأن رّ
رّ
َ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
مم ْن اأ ْ�شل َم َو ْج َهـ ُه هلل َو ُه َو يح�شـــره عديد من ال�شويديـــن وال�شويديات
} َو َمـــ ْن اأَ ْح َ�ش ُن دينًا َّ
حم ِ�ش ٌنَ } ،{...ف َم ْن اأَ ْ�شلَـــ َم َفاأولَ ِئ َ
ــــك َ َ
حتــ َّر ْوا رغبة يف التع رّرف على الإ�شالم.
ُ ْ
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املونيـــــة «حركة �سن مون التوحيدية»
حركة م�صبوه ـ ـ ــة تدعو اإىل توحيد االأدي ـ ـ ــان و�صهرها يف بوتقة واحدة
بهدف اإلغ ـ ـ ــاء الفوارق الدينية بن النا�س لين�صهروا جميعًا يف بوتقة
(�صن مون) الكوري الذي ظهر بنبوة جديدة يف هذا الع�صر الديث.

اإعداد :التحرير
يتحتم على امل�صلم ،ال�صيما الداعية ،يف ظل
الثقاف ـ ـ ــات املتعددة والعقائ ـ ـ ــد املتباينة التي
يلم مبا
يعتنقها الب�صر على وجه املعمورة ،اأن ّ
ميكن اأن يكون عو ًنا له على الولوج اإىل دعوة
اأ�صح ـ ـ ــاب هذه امللل والعقائد ..من اأجل ذلك
تقدم «الب�صرى» اإىل قرائها هذا الباب.

عقائـــد الن�سرانيــة
ا�صتقرت اأ�صول عقائد الن�صرانية على التثليث ،وت�صمى باالأقانيم
الثالثة ،وهي االأب ،واالبن ،والروح القد�س ،مبا يُ �صمونه يف زعمهم
وحدانية يف تثليث وتثليث يف وحدانية.
• االإل ـ ـ ــه :الإميان باهلل الواحد ،الأب مالك كل �شيء ،و�شانع ما يرى
ومـــا ل يرى ،والأوىل قولهـــم خالق ما يرى وما ل يرى ،حيث بينهما
فـــرق كبري ،فال�شانـــع يخلق على اأ�شا�ص مثال �شابـــق ،بينما اخلالق
على العك�ص من ذلك.

يقولـــون يف كتابهـــم املبداأ املقد�ص :اإن ر�شالة اآدم الأ�شا�شية اأن يخلق
الأ�شـــرة الكاملـــة يف الأر�ـــص ،وهـــذه املهمة مل تتحقـــق نتيجة لعمل
ً
ن�شيطا يف مهمته منذ بداية اخللق ،وعي�شى قد
ال�شيطان الذي كان
خلـــق اآدم ،وف�شل يف اأمر الزواج ،وترك مبداأ تكوين الأ�شرة الكاملة،
ً
كامال ،فقد اأحيا اجلانـــب الروحي لالإن�شان ،وقد ظل
وف�شلـــه لي�ص
ج�شـــد الإن�شان م�شتعبدًا لل�شيطان ،هذا ا ً
أي�شا يجب جتديده ،وهذا
ي�شتلزم اآدم ثال ًثا بالحتاد مع زوجة مثالية ميكن حتقيق هذا الهدف
لإجناب الإن�شان الكامل.
وهـــم يقومون بدرا�شة ر�شومات بيانية يزعمون اأنها تبن اأن التاريخ
والأحـــداث متكررة ومقـــدرة �شل ًفـــا ووف ًقا لهذه اجلـــداول البيانية،
ويقولـــون :اإن هنـــاك اأمثلة متكررة من الب�شـــر قد اختريوا لي�شريوا
اآبـــاء كاملن ،لكن ال�شيطان قد اعر�ـــص �شبيلهم فلم ينجحوا ،وقد
وجـــدت هذه الأ�شـــر املثالية على مـــر التاريخ الإن�شـــاين يف فرات
متقطعة على مدى اأربعمائة عام �شلفت.

كتـــب البوذيـــــة
ٌ
كتبهم لي�صت منزلة وال هم ّ
عبارات من�صوبة اإىل
يدعون ذلك ،بل هي
بوذا اأو حكاية الأفعال ـ ـ ــه �صجلها بع�س اأتباعه ،ون�صو�س تلك الكتب
تختلف ب�صب ـ ـ ــب انق�صام البوذين ،فبوذيو ال�صم ـ ـ ــال ا�صتملت كتبهم
على اأوهام كثرية تتعلق ببوذا ،اأما كتب اجلنوب فهي اأبعد ً
قليال عن
اخلرافات.

• امل�صي ـ ـ ــح :اإن ابنـــه الوحيد ي�شوع امل�شيح ،بكر اخلالئق ولد من اأبيه تنق�شم كتبهم اإىل ثالثة اأق�شام ،جمموعة قوانن البوذية وم�شالكها،
قبـــل العـــوامل ،ولي�ص مب�شنوع )تعاىل اهلل عـــن كفرهم علوا كبريا( ،وجمموعـــة اخلطب التي األقاهـــا بوذا ،والكتاب الـــذي يحوي اأ�شل
ً
ًّ
املذهب والفكرة التي نبع منها.
ومنهم من يعتقد اأنه هو اهلل نف�شه �شبحانه وتعاىل عن اإفكهم.
• روح القد� ـ ـ ــس :وهو الذي ح َّل يف مرمي لدى الب�شارة ،وعلى امل�شيح وتعتمد جميع كتبهم على الآراء الفل�شفية وخماطبة اخليال ،وتختلف
يف العمـــاد على �شورة حمامة ،وعلى الر�شل من بعد �شعود امل�شيح ،يف ال�شن عنها يف الهند ،لأنها تخ�شع لتغريات الفال�شفة.
الـــذي ل يزال موجـــو ًدا ،وينزل علـــى الآباء والقدي�شـــن بالكني�شة� ،شعار البوذية عبارة عن قو�ص ن�شف دائري ،ويف و�شطه قائم ثالث،
ير�شدهـــم ويعلمهم ويحل عليهم املواهب ،لي�ص اإل روح اهلل وحياته ،على راأ�شه ما ي�شبه الوردة ،واأمام هذا التمثال �شورة جم�شمة جلرة
اإله حق من اإله حق.
املاء ،وبجوارها فيل يربع عليه بوذا يف لبا�شه التقليدي.
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جتارب

مـــا بن حتفة معمارية من اخلارج ،ولوحات مـــن الأجانب ،وتـــرى الزخرفـــة الإ�شالمية
رائعة من الفن الإ�شالمي ،زخارف وخطوط وفل�شفتهـــا وت�شتمـــع لأول مـــرة لزوايا جتب
عربية ،ومكتبة اإ�شدارات مميزة يف الداخل ،علينا معرفتها اأثناء حديثنا مع الأجنبي.
ومبنـــى ت�شم عبق الدعـــوة الإ�شالمية واأنت
ويبدو اأن اجلودة والرقي والفخامة هي طابع
تتجـــول بن اأرجائـــه ،اأ�شحبكم يف جولة يف
وا�شحا يف
كل �شـــيء يف الفنار ،ويظهر ذلك
ً
ريا يف
مركز الفنار الدعـــوي الذي زرته اأخ ً
مطبوعـــات املركـــز الفخمـــة واملتنوعة التي
اإطـــار زيارتي لدولة قطـــر لإلقاء دورة «غرد
ت�شـــرح كل جوانـــب الإ�شـــالم ،وتتكلـــم عن
من قلبك».
الريا�شة يف الإ�شـــالم وعن زمزم هدية اهلل
مركز الفنار اأو مركز قطر الإ�شالمي الثقايف وعـــن حقـــوق الإن�شـــان ،وكل ذلـــك بطريقة
متخ�ش�ص يف التعريف بالإ�شالم يبهرك من �شهلـــة ومي�شـــرة وب�شور معربة جـــ ًّدا ،وفوق
حلظة دخوله وحتى تخرج منه ،وتظل ذكرى كل هـــذا فلك اأن تطلب الكميات التي حتتاج
املكان و�شور زيارته عالقة يف خميلتك ،ولذا اإليهـــا جما ًنـــا  ،ولديهـــم اإ�شـــدارات مميزة
اأن�شـــح كل من ي�شتطيع زيارته اأن يزوره على وفيهـــا ميثاق حقوق الإن�شان ،مت و�شع بنوده
الفور ..لأ�شباب كثرية اأ�شردها يف عجالة:
ومقابلتهـــا بن�شو�ـــص القـــراآن وال�شنة بخط
منـــذ اأن ترى املركز من بعيـــد ت�شعر بتميز عربي جميل ،ولديهـــم اإ�شدار خا�ص لتعليم
معماري فريد ،حيث �شمم املبنى على �شكل اللغـــة العربية لغري الناطقن بها ويتكون من
فنار باألوان جميلة ًّ
جدا ،وكلمة فنار تعطيك  5اأجزاء.
معاين عديدة منها الإر�شاد والدليل والهادي
ولديهـــم معر�ـــص اأمتنـــى اأن يتـــم عر�شه يف
والرمـــز والعالمـــة ،وكلها معـــان دعوية لكل
مطـــارات العامل العربي لـــكل زائر ،ليتعرف
باحث عن حقيقة الإ�شالم.
علـــى الإ�شالم مـــن خالل هـــذا املعر�ص ،ل
واإن بهـــرك املبنـــى ف�شـــوف يبهـــرك العقول من خـــالل ت�شرفات بع�ص امل�شلمن ،ومهما
التـــي تعمل بداخله ،حيث جتد ح ًّبا �شديدًا تكلمـــت فلـــن اأ�شتطيـــع اأن اأويف هـــذا املكان
للعمـــل ،وقد �شمعت من القائمن عن املركز حقـــه ،لكن اإليكـــم رابط موقـــع املركز على
ق�ش�شـــا عجيبة عن تفـــاين بع�ص املوظفن
ً
الإنرنتwww.fanar.gov.qa :
يف العمل لدرجة ين�شى معه بيته واأبناءه اإىل
�شاعـــات متاأخـــرة من الليل ،وهـــذا ال�شغف ولـــن تغني زيـــارة املوقع علـــى الإنرنت عن
واحلب �شتجـــده يظهر على األ�شنتهم عندما زيارتـــه حقيقـــة ،خا�شـــة اإن كان رفيقـــك
اأثنـــاء الزيـــارة الداعية ال�شيـــخ عبدال�شالم
ي�شرحون لك تفا�شيل املكان.
ب�شيوين.
يف مركـــز الفنـــار ت�شتوقفـــك لوحـــات الفن
خا�شا لالأخ احلبيب
ا
ر
�شك
أوجه
ا
اخلتام
ويف
ًّ
ً
الإ�شالمـــي واخلطـــوط العربيـــة الراقيـــة،
ريا
كث
قدم
الذي
أبوالوليد
ا
الغامـــدي
حممد
ً
فلديهـــم يف املركز اأف�شـــل خطاطن العامل،
ويف املمـــرات ت�شتوقفـــك لوحـــات خطيـــة خالل  3اأعوام لهذا املركز ،والذي نفتخر به
ل ت�شتطيـــع املـــرور عليها اإل بعدمـــا تتاأمل عرب ًّيـــا وعامل ًّيا لن�شر مفاهيـــم الإ�شالم بهذا
ريا العمل اجلبار.
فيهـــا روعـــة كتابتهـــا ،ولهذا جتـــذب كث ً

عبدالرحمن املطوع

الأمن العام امل�شاعد لالأمانة
العامة للجان اخلريية

الفنار..

منار!

اجلـودة والرقي والفخامة
اأدوات التعريـف بالإ�سالم يف
مركز الفنـار
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دعـ ـ ـ ــوة

د .هبة روؤوف

اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية  -اجلامعة
الأمريكية  -م�شر

من قراءة
الكتب
إلى كتابة
الكون!

تداولنا ونحن يف مطلع العمر قوائم عديدة
للكتب الت ـ ـ ــي ينبغي عل ـ ـ ــى الداعية اإىل اهلل
اأن يت ـ ـ ــزود مبعارفها ،ويتعل ـ ـ ــم قواعد الدعوة
منها� ،صواء يف املجاالت ال�صرعية اأو الثقافة
االإ�صالمي ـ ـ ــة العامة ،بالطب ـ ـ ــع ت�صمنت تلك
القوائم ً
بع�صا من كتب التاريخ ،ومو�صوعات
جغرافي ـ ـ ــا الع ـ ـ ــامل االإ�صالم ـ ـ ــي ،وبع�س كتب
االأدب وال�صع ـ ـ ــر االإ�صالم ـ ـ ــي ..لك ـ ـ ــن ا ً
أحدا مل
ير�صدن ـ ـ ــا لتعلم اللغ ـ ـ ــات ،اأو اإج ـ ـ ــادة فن من
فن ـ ـ ــون الياة التطبيقي ـ ـ ــة ،اأو االطالع على
كتب اأه ـ ـ ــل العقائ ـ ـ ــد االأخ ـ ـ ــرى ،والفل�صفات
املعا�صرة.
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يج ُّب ما �شواه،
كان الهتمـــام باللغة العربية ُ
ومالأنـــا الروؤو�ص باملعـــارف واملعلومات ،لكن
افتقرنا ملهارات الذكاء الجتماعي والنف�شي
والعاطفي ،ومل ن�شتبك مع مقولت الآخرين،
اإل عرب كتبنا نحن ،نرد عليهم نقطة بنقطة،
وحجـــة بحجـــة ،دون اأن نتعلـــم فقه اجلدل
ذاتـــه ،واأدب احلوار وج ًها لوجـــه ..ونتدرب
على ال�شرب واحلكمة.
واأح�شـــب اأن من اأهم جوانـــب ثقافة الداعية
اأن يكـــون يف املقام الأول رحالة ،فم�شريته يف
الدعوة هي رحلة يقطعها يف احلياة ،بن نقطة
امليالد وماآل املوت ،لكن الرحلة.
حملتنـــي اأقـــدار اهلل لبالد �شتـــى ،من اأق�شى
�شرق الأر�ص لغربهـــا ،ومن �شمالها جلنوبها،
فتعلمتُ اأن اللغـــة الأم للب�شر كافة هي ب�شط
الوجه ،ابت�شامة �شادقة ،وب�شر يف الوجه ،يفتح
لك القلوب املو�شدة ،واإن جهلت اللغة فلك يف
الإ�شارة الب�شيطة واحلركة الرفيقة �شبي ٌل.
وتعلمـــتُ اأن النا�ـــص يت�شاركـــون يف نف�ـــص
الهمـــوم ،فتجمعهـــم على اختـــالف األوانهم
وم�شاربهـــم ،الفقر يف كل البالد واحد ،يُذل
النفو�ص ،ويَك�شر الهمم ،واملر�ص واحد ،يوؤمل
اجل�شد ،وي�شتدعي الرفق والرحمة ،وامليالد
واحد ،م�شـــد ًرا للب�شرى ،ومدعاة لالحتفال
بقدوم الوافـــد لعاملنا ،واملـــوت واحد ،فراق
وحزن واأ�شى.
تعلمتُ اأن النا�ـــص اأ�شرى ثقافاتهم ،ن�شتطيع
اأن نردهم للفطرة لو فهمنا مفاتيح كل ثقافة
لرنتب عليها اأولويـــات الدعوة ،وراأيت كيف
اختلـــت الأولويات لـــدى اإخوة مـــن الدعاة،
ف�شـــدوا عن �شبيـــل اهللً ،
بدل من اأن يكونوا
اأئمة يهتدي بهم النا�ص.
تعلمـــتُ اأن املـــراأة يف كل املجتمعـــات تعاين
مظـــامل تت�شابـــه يف كثـــري منهـــا ،واأن �شبـــل
الإن�شـــاف قـــد ت�شـــل بالبع�ص ،لكـــن يبقى
العذر واحدًا ،والتق�شري على من ملك احلل
فبخل به ،وق�شر يف الدعوة اإليه ،واأن مهمتنا
هي اأن نرد النا�ص لفطرة الراحم واملودة ،ل
اأن نطالبهـــم مبا ل يُطيقون ،ونحملهم اأمو ًرا
حتكمهـــا عاداتنا نحن فقـــط ،وما اأنزل اهلل
بها من �شلطان.
تعلمـــتُ اأن كل الأقليـــات تلجـــاأ للحيلـــة،

فالتق َّية لي�شـــت ِ�شمة مذهب ،بل هي �شرط
البقـــاء لالأقليات ،وتبقـــى م�شوؤولية الأغلبية
الإن�شاف والق�شط ،والعطف والراحم.
تعلمـــتُ اأن �شـــن اهلل ل حتابي اأحـــدًا ،واأن
عواقـــب مـــن قبلنا تتزامن مـــع واقعنا ،فهي
لي�شـــت اأمور املا�شي ،بـــل العاقبة هي املاآل،
واأن مـــاآلت اأقوام �شبقونـــا على دروب �شتى
اأوىل بالنتباه كي ل ن�شري على نف�ص الطريق
ً
�شبيال غـــري �شبيل الهدى
فنـــزِ َّل ،اأو نتخـــذ
ربا فن�شل ،فاحلق و�شط ،واأمتنا
خمالفة وك ً
اأمة ال�شتقامـــة ،ل الغلو ول التفريط ،تبني
منهجها على ميزان الفرقان ،ل على حم�ص
خمالفة الآخرين ،وقـــد تتقاطع دوائر ،لكن
يظل امل�شرب واملق�شد هو التوحيد للم�شلم،
واحرام اإن�شانيـــة الب�شر كما اأمر اهلل ،رغم
اأنفنا ..واأَن َفتِنا.
تعلمـــتُ اأن هنـــاك قـــارات كاملـــة ل تعرف
عـــن امل�شلمن والإ�شـــالم اإل القليـــل ،ولَ ُعنا
بالغرب اأن�شانا ال�شـــرق ،وقدرتنا على زيارة
ال�شمـــال �شغلتنـــا عـــن اجلنـــوب ،فكنـــا كما
و�شـــف اهلل يف �شـــورة عب�ص وتـــوىل� ،شعينا
ملن اأعر�ص وبغى ،ونا�ش َبنا العداء ،واأعر�شنا
عمن ي�شاركنا املعانـــاة واملظلمة ،وي�شاطرنا
الهموم والتطلعات ،ويواجه نف�ص التحديات،
ويرافقنا على �شبيـــل التحرر والنه�شة ،واإن
اختلفت الروؤى واملذاهب.
تعلمـــتُ اأن الفـــرد قـــد ينوب عن اأمـــة ،واأن
النطباعـــات الأوىل قد تدوم ،واأن كل حركة
يف الغربة ُحت�شـــب عليك اأو لك ،واأن امل�شلم
بالرب والف�شل اأوىل واأه ٌل.
درو�شا مل اأجدها يف الكتب ،وفهمت
تعلمتُ
ً
اأمو ًرا -يف كتاب اهلل وهدي نبيه -مل اأ�شمعها
يف امل�شاجد ،ومل يذكرها يل �شيخ اأو اإمام.
�شريوا ..وانظروا ..وتاأملوا ..وتدبروا..
وكونـــوا عبـــاد اهلل ،يف اأر�ـــص اهلل ..فما من
ي�شجد فيـــه العبد اإل �شهـــد له يوم
مو�شـــع
ُ
القيامـــة ،وما من اأر�ص قطعها ،ل يبتغي اإل
ال�شهـــادة على العاملن ،بخلق امل�شلم ،وهدي
الذكـــر وال�شنة ،اإل رزقه اهلل بكل �شرب فيها
الأجر والثواب.
الكـــون كتـــاب مفتـــوح ،ينتظـــر مـــن يقـــراأ
�شطــــوره.
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الوضوء قبل النطق بالشهادتين
هل يلزم امل�صلم اجلديد الو�صوء قبل نطقه
بال�صهادتن؟
اجلـــواب :ل يلزم ذلك ،بل اإذا نطق بال�شهادتن �شح نطقه بهما،
و�شـــار بذلك م�شل ًما ،واإن مل يتو�شـــاأ؛ لأن الطهارة لي�شت �شرطا

لالإ�شالم .ف�شيلة ال�شيخ ابن عثيمن -رحمه اهلل.

أســلمي ثم ال تقلقي من الذنوب
السابقة
اأن ـ ـ ــا فتاة �صغرية ،واأري ـ ـ ــد اأن اأ�صلم الأين تاأكدت من اأن االإ�صالم هو
الدين الق ،ولك ـ ـ ــن لدي م�صكلة واحدة ،وهي اأين قبل اأن اأعرف
االإ�ص ـ ـ ــالم قمت بكثري من الذنوب اإن مل تك ـ ـ ــن حياتي كلها ذنوبًا،
فهل ميكن اأن اأ�صلم ،وماذا اأفعل بخ�صو�س حياتي ال�صابقة؟
اجلـــواب :قال تعاىل} :حم تنزيل الكتاب من اهلل العزيز العليم.
غافر الذنب وقابل التوب �شديد العقاب ذي الطول ل اإله اإل هو
نا�شا من اأهل ال�شرك
اإليـــه امل�شيــر{ ،وروى ابن عبا�ص ] اأن ً
قتلـــوا فاأكرثوا وزنوا فاأكرثوا ثم اأتوا حممدًا [ فقالوا اإن الذي
تقـــول وتدعو حل�شن ،ولو تخربنـــا اأن ملا عملنا كفارة ،فنزل قول
اهلل تعاىلُ } :ق ْل يَا ِع َب ِاد َي ا َّل ِذي َن اأَ ْ�ش َرفُوا َعلَى اأَنف ُِ�شهِ ْم َل تَ ْقن َُطوا
وب َج ِمي ًعا اإِ َّن ُه ُه َو الْ َغفُو ُر ال َّر ِحي ُم
ِمن َّر ْح َم ِة اهلل اإ َِّن اهلل يَغ ِْف ُر ال ُّذنُ َ
اب ثُ َّم َل
َواأَ ِنيبُـــوا اإ َِىل َر مِّب ُكـــ ْم َواأَ ْ�ش ِل ُموا لَ ُه ِمن َقبْـــلِ اأَن يَاأْ ِت َي ُك ُم الْ َع َذ ُ
ُن�شـــ ُرو َن َوا َّت ِب ُعـــوا اأَ ْح َ�شـــ َن َما ُاأنـــزِ َل ِاإلَيْ ُكم مِّمن َّر مِّب ُكم مِّمـــن َقبْلِ اأَن
ت َ
ْ�ص يَا َح ْ�ش َرتَى
يَاأْ ِت َي ُكـــ ُم ال َع َذ ُ
اب بَ ْغتَـــ ًة َواأَنتُ ْم َل تَ�شْ ُع ُرو َن اأَن تَقُو َل نَف ٌ
ال�ش ِ
نب َّ ِ
طت ِيف َج ِ
اخرِ ي َن اأَ ْو تَقُو َل لَ ْو
اهلل َواإِن ُك ُ
علَى َما َف َّر ُ
نت َ ِمل َن َّ
اب لَ ْو َ اأ َّن
ن اأَ ْو تَقُو َل ِح َ
نت ِم َن ْاملُت َِّق َ
اأَ َّن اهلل َه َد ِاين لَ ُك ُ
ن تَ َرى الْ َع َذ َ
ن بَلَى َق ْد َجاءت َ
ْـــك اآيَا ِتي َف َك َّذبْ َت ِب َها
ِيل َكـــ َّر ًة َف َاأ ُكـــو َن ِم َن ْامل ُ ْح ِ�ش ِن َ
نت ِم َن الْ َك ِافرِ ي َن{.
رب َت َو ُك َ
ا�شتَ ْك َ ْ
َو ْ

يف هذا الباب ُنقدم جملة من الفتاوى ال�صادرة عن كبار عُ لماء
االأم ـ ـ ــة واملجام ـ ـ ــع الفقهية ،والتي ته ـ ـ ــم كل م�صلم ،وزخرت بها
املو�صوع ـ ـ ــات الفقهية ُ
وكتب الفق ـ ـ ــه والدرا�صات املتخ�ص�صة يف
هذا املجال ،والتي تتعلق مب�صتجدات الياة واملعامالت.

الختان وانتقاء االسم للمسلم الجديد
هل يجب اأن اأكون خمتو ًنا الأ�صبح م�صلمً ا ،وما اال�صم االأن�صب
من االأ�صماء ليكون ا�صمي االأول اجلديد؟
اجلـــواب :اإذا كان اخلتـــان ل ي�ش رّبب لك �شر ًرا فيمكنك اإجراوؤه عند من
تثـــق بخربته ومهارته من اجل رّراحـــن ،واإذا كان �شي�ش رّبب لك �شر ًرا فال
عليك من عدم القيام به ول ي�ش رّر ذلك باإ�شالمك اإن �شاء اهلل.
أحـــب الأ�شمـــاء اإىل اهلل عبداهلل
واأ رّمـــا بالن�شبـــة لتغيـــري ا�شمك فـــاإنرّ ا رّ
وعبدالرحمـــن ،كما جاء يف احلديث ال�شحيح عن النبي [ الذي رواه
م�شلم )رقم  .(3975ال�شيخ حممد �شالح املنجد.

أسلم ثم فعل شيئا من نواقض اإلسالم

وكان عمـــرو بن العا�ـــص م�شر ًكا مذن ًبا عـــد ًّوا هلل ..قال ملا األقى اإذا دخ ـ ـ ــل كاف ـ ـ ــر يف االإ�صالم ثم �صدر من ـ ـ ــه ناق�س من نواق�س
اهلل عـــز وجل يف قلبي الإ�شالم اأتيت النبي [ ليبايعني فب�شط االإ�صالم ب�صبب جهله فكيف يُ عامل ؟ وهل يجدد اإ�صالمه ؟

يـــده اإيل فقلـــت ل اأبايعك يا ر�شول اهلل حتـــى تغفر يل ما تقدم
مـــن ذنبي ،قال فقال يل ر�شـــول اهلل [ يا عمرو ،اأما علمت اأن
الإ�شالم يجب ما كان قبله من الذنوب.
ففـــري اإىل اهلل واعلمـــي اأنـــه لي�ص �شيء من القلـــق الذي لديك
اإل وحلـــه موجـــود يف الن�شو�ص املتقدمة ،بـــل اإن هذه الن�شو�ص
تخاطبـــك اأنت ،وتعنى بق�شيتك وحتـــل م�شكلتك .ال�شيخ حممد
�شالح املنجد.

اجلـــواب " :يُعامـــل بالتـــي هي اأح�شـــن  ،ويُبن له اأن هـــذا من نواق�ص
الإ�شـــالم ،ول يحتاج اإىل جتديـــد اإ�شالمه ،لأن هذا الناق�ص الذي فعله
ِـــن َحتَرّى نَبْ َعثَ
مل يكـــن عاملـــاً به ،واهلل عز وجل يقـــولَ } :و َما ُكنَرّا ُم َع ِ رّذب َ
َر ُ�ش ً
ـــول{ الإ�شـــراء ،15/ويقـــولَ } :و َما ُكنَرّـــا ُم ْهلِكِ ـــي الْ ُقـــ َرى اإِ رَّل َواأَ ْهل ُ َها
َظ ِاملُـــونَ{ الق�ش�ـــص ،59واجلاهل لي�ص بظـــامل ،لأنه مل يتعمد الإثم  ،ل
�شيما من كان حديث الإ�شالم" انتهى .ف�شيلة ال�شيخ ابن عثيمن رحمه
اهلل" .الإجابات على اأ�شئلة اجلاليات" ). (33 ،32/1
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رحـــل عـــن دنيانـــا رجـــل الإتقـــان يف العمل
اخلريي عبداللطيـــف الهاجري ،و�شيفتقده
اأيتام قرقيزيا الذين تقول مديرة مدر�شتهم:
«اإذا جـــاء بابـــا عبداللطيف حتـــدث فو�شى
عندنـــا ،الأيتام يراك�شون نحوه ،هذه تطلب
منه لعبة ،وتلك حت�شل منه على هدية كانت
قـــد اأو�شته بهـــا يف زيارته ال�شابقـــة» ،فاإذا
ا�شتكت مديرة املدر�شة قال لها عبداللطيف:
«خلينـــي مع عيايل ،اإذا ما يتدللون معاي مع
منـــو يتدللـــون؟ ل اأب ول اأم ،خليهم يطلبون
وخليني يف �شعادتي بينهم» والآن لن يراك�ص
الأيتـــام نحو بوابة املدر�شة كما كانوا يفعلون
من قبـــل ،لأن بابا عبداللطيف لن ياأتي بعد
اليوم.

k

ركـــب عبداللطيف طائرة اإغاثة كانت حتمل
الأطعمة والأدوية اإىل املهاجرين على حدود
طاجيك�شتان مـــع اأفغان�شتان ،كانت الطائرة
قدمية ،دوى انفجار قوي تبعه انت�شار دخان
كثيف داخل الطائـــرة التي هبطت باأعجوبة
يف ال�شحـــراء الأفغانيـــة ،تعر�ـــص ،يرحمـــه
اهلل ،اأكـــرث مـــن مرة اإىل خماطـــر القتال يف
تلـــك النواحي حتى يو�شـــل م�شاعدات اأهل
اخلـــري اإىل م�شتحقيها بنف�شه مع متطوعن
�شاركـــوه هذه احلياة املليئـــة بالتحديات ،مل
ريا
يتوقف عملـــه عند الإغاثة ،بـــل اهتم كث ً
بتاأ�شي�ـــص املدار�ص جلميـــع املراحل ،و�شولً
اإىل تاأ�شي�ـــص اجلامعـــة يف قرقيزيـــا ،وهـــي
اأفقـــر دول اآ�شيـــا الو�شطـــى ،واليـــوم م�شى
علـــى تاأ�شي�ص هذه اجلامعة اأكرث من خم�شة
ع�شـــر عا ًمـــا ،وتخرجت فيها عـــدة دفعات،
كان م�شتواهـــا العلمـــي والإداري حديـــث
املجتمع ،حتى اإن مديرها تلقى ا�شتدعاء من
مدير ال�شتخبـــارات القرقيزي ،فلما التقى
بـــه و�شـــع اأمامه تقاريـــر التفتي�ـــص الدوري
التـــي تبـــن التـــزام اجلامعة بالنظـــام العام
يف البـــالد ،فقال لـــه مديـــر ال�شتخبارات:
«�شيـــل اأوراقك ،اأعرف كل �شـــيء عنكم ،اأنا
ا�شتدعيتـــك لكي اأ�شجل ابنتي يف جامعتكم،
اأثق فيكم اأكرث من اأي مكان اآخر» ،كان ا�شم
اجلامعـــة «اجلامعة الكويتيـــة -القرقيزية»،

ثـــم تغريت الت�شمية لتعرب عن الهوية املحلية
ب�شكل اأكرب ،ف�شميت باأ�شهر علمائهم ،و�شار
ا�شمهـــا «جامعـــة حممـــود ك�شغـــاري» ،وقد
�شاركت اأموال خليجية يف بنائها وت�شيريها،
مـــا جعل التغيـــري متنا�ش ًبا مـــع واقع احلال،
حتى لو كانت البداية من الكويت.
اإذا كان مـــن كلمـــة ت�شـــف عمـــل الراحـــل
عبداللطيـــف الهاجـــري فهـــي «التقـــان يف
العمل» ،راأيت هـــذا يف اإندوني�شيا وبي�شاور،
ويف جيبوتي -كمثال -حيث مت اإجناز جممع
الرحمة لالأيتام الـــذي يرعاهم طوال جميع
املراحل الدرا�شية من الرو�شة وحتى الثانوية
العامة ،زرته مـــع زمالء من الإمارات وقطر
وال�شعودية ،اأعجب اجلميع بجودة الإ�شراف
علـــى التالميـــذ ،واأثنوا علـــى العاملن فيه،
قلـــت لهـــم :انظـــروا� ..شـــور اأعـــالم الدول
اخلليجيـــة يف كل مبـــاين املجمع ،هذا عمل
خليجي ،كلكم له ف�شل ودور فيه.
يرحمـــك اهلل اأخـــي عبداللطيـــف ،مل تكـــن
�شنـــوات عمـــرك مثـــل غريك ،لقـــد امتدت
نفو�شا ،مثـــل ذلك «امليتم»
بقدر مـــا اأحييت
ً
الـــذي اأن�شاأته يف قرقيزيا ،فلما انتهى البناء
�شاألـــت «اأيـــن اأيتـــام القرية؟» قالـــوا «هناك
طفالن ماتت امهما ،وهما ل يزالن يعي�شان
يف البيـــت وحدهمـــا» ،يقـــول -رحمه اهلل-
«ذهبـــت اإىل البيـــت ،وجدتهمـــا يعي�شان مع
كالب القريـــة التـــي حت�شـــر بع�ـــص الطعام
فيـــاأكالن معهـــا ،كانت يف الطفلـــن م�شاعر
متوح�شـــة ،ل يعرفان لغة الكالم ،فاأخذتهما
اإىل دار الأيتـــام ورعيتهمـــا ،وقـــد �شاء اهلل
اأن اأراهمـــا بنف�شـــي جال�شـــن علـــى مقاعد
الدرا�شـــة ،وقد كربا وتعلما ،و�شارا يتكلمان
يف الف�شل بحما�ص مثل بقية الأطفال».

في�صل الزامل
رئي�ص جمل�ص اإدارة
جلنة التعريف بالإ�شالم

عبداللطيف
الهاجري..
رجل اإلتقان
في العمل
الخيري

يرحمـــك اهلل اأبـــا الأيتـــام ..واهلل اأ�شـــاأل اأن
تكـــون مـــع النبـــي [ ،كما قال «اأنـــا وكافل
اليتيم يف اجلنة كهاتن».
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