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رئي�س �لتحـــريـر 

حممـد �إ�صماعيل �لأن�صاري
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النبـــي ]، واأحقهـــم بتقديـــره، واأخ�شـــهم 

بعنايتـــه يوم القيامة، واأكرثهم �شـــالة عليه، 

وعماًل ب�شريعته، ومت�شًكا ب�شنته. 

وبح�شب تعاليم الإ�شالم فاإّن حممًدا ] هو 

اأ�شرف املخلوقات و�شّيد الب�شر جميًعا، واآخر 

الأنبيـــاء واملر�شـــلني، فالإميان به وت�شـــديق 

نبّوته واجب على امل�شـــلمني ل ي�شـــّح اإ�شالٌم 

اإل معه، وطاعته وامتثال اأمره واجب عليهم، 

باعتبارها من طاعة اهلل، واأنه جممع الآداب 

كلّها، والأ�شـــوة احل�شنة التي ينبغي على كل 

اإن�شان التاأ�شي بها.

وهو باب اهلل الأعظم وو�شيلته الكربى التي 

ل ي�شـــل بدونه اأحـــد اإىل اهلل، يقول اجلنيد 

»الطرق كلها م�شـــدودة على اخللق، اإل على 

َمن اقتفى اأثر الر�شول ] واتَّبع �ُشنَّته ولزَم 

طريقتـــه، فاإن ُطُرَق اخلـــريات كلها مفتوحة 

عليه«.

ويعتـــرب الإ�شـــالم الحتـــكاَم اإىل الر�شـــول 

] والر�شـــا بحكمه �شـــرًطا لالإميان، وقد 
اأجمـــع امل�شـــلمون علـــى حرمة اأذّيتـــه، وقتل 

منتق�شيه و�شاّبه من امل�شلمني ت�شريًحا كان 

اأو تعري�ًشـــا، وكذلك ع�شـــمته من ال�شيطان 

وكفايتـــه منـــه يف كل اأحوالـــه، واأنه اإن�شـــان 

ه عـــن كِلّ عيٍب  كامـــل مـــن كِلّ النواحي، منَزّ

عطي احل�شـــن واجلمال كلّه، 
ُ
، واأنه اأ اأو نق�صٍ

قال البو�شريي يف ق�شيدة الربدة:

وَرُته    فْهَو �لذي َتَّ معناُه و�صُ

�َصِم َطَفاُه َحبيًبا باِرئ �لَنّ ثَمّ ��صْ  

ِنِه   ٌه َعْن �َصِريٍك يف حما�صِ ُمَنَزّ

ِم َفَجْوَهُر �حُل�ْصِن فيه غرُي ُمْنَق�صِ  

وتعـــد حمّبَة حممٍد ] اأ�شـــاًل من اأ�شـــول 

الإ�شـــالم، واأحـــَد �شـــروط �شـــحة الإميان، 

وامل�شـــلم ل يبلُغ كمـــاَل الإميـــاِن حتى يحّب 

حممـــًدا اأكرث من اأي �شـــيء اآخـــر، يقول عن 

نف�شه »ل يوؤمن اأحدكم حتَّى اأكوَن اأحَبّ اإليه 

مـــن والده وولـــده والنَّا�ص اأجمعـــني«، لذلك 

اأحبه اأ�شحابه وامل�شلمون حبًّا �شديًدا، حتى 

�ُشـــئل علـــي بن اأبـــي طالب يوًما عـــن حّبهم 

ملحمـــد فقـــال »كان واهلل اأحـــَبّ اإلينـــا مـــن 

اأموالنـــا واأولدنـــا واأمهاتنا ومـــن املاء البارد 

ماأ«، وملا احت�شر بالل بن رباح اأخذ  على الَظّ

يقول وهو ميوت »غًدا األقى الأحّبة، حممًدا 

وحزبه«، وكان اأ�شحابه بعد موته ل يذكرونه 

اإل خ�شـــعوا واق�شـــعرت جلودهم وبكوا، حبًّا 

و�شـــوًقا له، وكان ] يقول عن حمبة اأتباعه 

لـــه من بعده »من اأ�شـــّد اأّمتـــي يل ُحبًّا، نا�ٌص 

يكونـــون بعـــدي، يوّد اأحدهم لـــو راآين باأهله 

وماله«.

ويُكرث امل�شـــلمون من ت�شـــمية اأبنائهم با�شـــم 

»حممد«، اإذ ت�شـــري الإح�شاءات اإىل اأن ا�شم 

»حممد« هو ال�شم الأكرث �شيوًعا يف العامل، 

واأكرث الأ�شـــماء للمواليد اجلدد يف بريطانيا 

�شـــنة 2009، ولذلـــك يتم متييز ا�شـــم حممد 

عنـــد احلديـــث عنـــه ]، فعـــادة مـــا نقول 

»ر�شـــول اهلل« اأو »�شّيدنا حممد« اأو »النبي«، 

ونتبع ا�شـــمه بال�شالة وال�شـــالم عليه »عليه 

ال�شـــالة وال�شـــالم«، اأو ]، اأو �شـــلى اهلل 

عليه واآله و�شـــلم، وغري ذلك من ال�شـــلوات 

الأخرى، اتباًعا لأمر قراآين بال�شـــالة عليه، 

ف�شـــاًل عن وجود اأحاديث حتـــّث على ذلك 

وحتـــّذر من تركها، قال »اأوىل النا�ص بي يوم 

القيامة اأكرثهم علّي �شالة«.

اأخرًيا نقول لكل م�شيء لر�شولنا امل�شطفى: 

اتق اهلل، وحقق حمبتك لر�شول اهلل بالتباع 

ل�شـــنته، والمتثال لأوامـــره، واأظهر ذلك يف 

اأعمالـــك واأموالـــك واحفـــظ لهذا الر�شـــول 

الكرمي مقامه، وا�شرت�شد بهديه. 

المسيء 
للرسول ]

جـــاء اإقـــرار جمل�ـــص الأمـــة اأخـــرًيا لقانون 

اإعدام امل�شيء للذات الإلهية اأو الر�شول ] 

اأو اأمهات املوؤمنني اأو ال�شـــحابة، بالإ�شـــافة 

للطعـــن يف القراآن الكـــرمي اأو الأنبياء ليثلج 

�شدور امل�شلمني يف م�شارق الأر�ص ومغاربها، 

وليوؤكـــد اأن مـــا يقرتفه البع�ـــص من حماولة 

التطاول على ثوابت ديننا الإ�شـــالمي اإهانة 

جلميع امل�شلمني.

ولعل وجود مثل هذا الت�شـــريع، ل�شـــيما مع 

تكرار الإ�شاءة اإىل النبي ]، ونحن يف بالد 

م�شلمة، رادع قانوين لكل من ت�شول له نف�شه 

التهكـــم على اأحد ثوابت الإ�شـــالم، وحتى ل 

ت�شـــيع الفتنة يف جمتمعاتنـــا، فاحلديث عن 

امل�شطفى ] مفتاح للقلوب وبهجة للنفو�ص، 

فمن اأعظم النعم التي تف�شـــل اهلل بها علينا 

اأن جعلنـــا مـــن اأمـــة احلبيـــب عليه اأف�شـــل 

ال�شـــالة وال�شـــالم، واأوىل النا�ص ب�شـــفاعة 
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�لتعريف بالإ�صالم

تقف جلنة التعريف بالإ�شالم على اأبواب مرحلة جديدة من التطور 

التقنـــي يف الدعـــوة اإىل اهلل، لذا كان لزاًما عليهـــا اأن تقوم بتطوير 

الو�شـــائل امل�شـــتخدمة من ناحيـــة، وتاأهيل وتطوير قـــدرات الدعاة 

الذين يعدون الأ�شا�ص يف دعوة غري امل�شلمني اإىل الإ�شالم من ناحية 

اأخـــرى، ولذلك كانت هذه الـــدورة التدريبية التي عقدت على مدار 

ثالثة اأيام، لدعاة وم�شـــوؤويل اللجنة »مهـــارات التقدمي التلفزيوين« 

للمحا�شـــر ها�شـــم عبدال�شـــالم الكفاويـــن مبركـــز تايـــز للتوا�شـــل 

احل�شاري.

وحول م�شـــمون الدورة قال الكفاوين: اإن الدورة ا�شتملت على عدة 

حمـــاور منها كيفية تقدمي الربامج احلواريـــة التلفزيونية، ومهارات 

اإجراء احلوارات والتعرف على �شـــفات املقدم التلفزيوين واملهارات 

التي يجب اأن يت�شـــف بها، والإر�شـــادات التي يحتـــاج اإليها لتطوير 

هذه املهارات.

واأ�شـــاف اأن الدورة ت�شـــمنت جانًبا عمليًّا حيث مت تدريب احل�شور 

ب�شكل عملي على التقدمي التلفزيوين يف ال�شتديو اخلا�ص بجمعية 

الإ�شـــالح الجتماعـــي، مما اأك�شـــب الدورة بعـــًدا تطبيقيًّا متثل يف 

اإظهـــار مهارات الدعاة يف اإجراء احلـــوارات حيث قدم عديد منهم 

حوارات حية ممتازة.

مـــن ناحيته قال مديـــر التطوير يف معهد كامز وائل الع�شـــفور: اإن 

الـــدورة ركـــزت على عـــدة جوانب تخدم عمـــل الدعـــاة يف املرحلة 

القادمة، وخا�شـــة مهارات التقدمي التلفزيوين، والتعامل مع �شيوف 

الربنامـــج الـــذي يقـــدم، واإدارة احلـــوار مبهنية، والتقدمي ب�شـــورة 

طبيعية، وكيفية مناق�شـــة ال�شـــيوف، و�شـــياغة الأ�شـــئلة والأجوبة، 

وغري ذلك من املهارات.

»معهد كامز«: 
"التقديم التلفزيوني".. دورة لدعاة التعريف باإلسالم

�إ�صالم عاملتني يف مدر�صة 

54 مهتدية من نسائية 
السالمية في "مرح الند"

اأقامت الإدارة الن�شائية بفرع ال�شاملية رحلة ترفيهية اإىل منتزه مرح 

لند بال�شـــباحية، ح�شره 54  مهتدية من خمتلف اجلاليات، حيث 

احتـــوى برنامج على العديد من الفقرات، ومت�شـــن خاطرة اإميانية 

حتت عنوان »عظمة خلق اهلل«، بالإ�شافة اإىل امل�شابقات الرتفيهية 

والثقافية املتنوعة.

و�شـــرحت مديرة فرع ال�شاملية ليلى ال�شقر بهذه املنا�شبة باأن هذا 

الربنامج فر�شـــة ملزيد من التعارف بني املهتدين اجلدد واإخوانهم 

امل�شـــلمني، والتعارف علـــى العادات والتقاليـــد يف كل بلد من تلك 

البلدان التي ينتمون اإليها، كما يهدف الربنامج اإىل تاأليف قلوبهن 

وتقويـــة الروابـــط الأخويـــة بينهـــن وتعريفهن عن قـــرب مبفاهيم 

ومبادئ الإ�شالم، ومنها مبداأ الأخوة والتعارف.

�إ�صهار �إ�صالم

مـــن ناحية اأخـــرى اأثمرت اجلهود التي قامت بهـــا الداعية كالورو 

ريا�ـــص بالتعـــاون مـــع اإدارة مدر�شـــة التوحيد يف دعـــوة للعامالت 

باملدر�شـــة باللغة التلغوية من خالل حما�شرات التعريف بالإ�شالم 

وبيان حما�شنه لهن، وبعد تكرار الزيارة لهن، اإ�شهار اإ�شالم عاملتني 

يف املدر�شة.
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خالل تكرميه جلمعية �لوفرة �لزر�عية

العجمي: نطمح إلنشاء 
مركز دعوي لتثقيف 

وتدريب العمالة بالوفرة
اأ�شـــاد مدير اإدارة الفروع بلجنة التعريف بالإ�شـــالم املحامي منيف 

عبـــداهلل العجمـــي بدور جمعية الوفـــرة الزراعية يف �شـــبيل خدمة 

العمـــل الدعـــوي الذي تقـــوم به اللجنـــة يف خدمة ورعايـــة العمالة 

املوجودة مبنطقة الوفرة الزراعية وما حولها، متمنًيا ترجمة التعاون 

بني اللجنة والفرع باإن�شاء مركز دعوي بالأر�ص املخ�ش�شة للجمعية 

الزراعيـــة، وذلـــك لتدريب العاملني باملنطقة من اجلاليات امل�شـــلمة 

وغري امل�شلمة واملهتدين اجلدد، لدعوة وتثقيف هذه الفئات وتعليمها 

اللغة العربية والعلوم ال�شرعية وحتفيظهم القراآن الكرمي.  

جـــاء ذلك اأثنـــاء التكرمي الـــذي قام به مديـــر فرع الوفـــرة باللجنة 

هـــادي العتيبـــي جلمعية الوفـــرة الزراعية ممثلـــة يف مديرها العام 

حممد ال�شتلي، حيث جاء هذا التكرمي تقديًرا لدور اجلمعية البارز 

والدوؤوب يف تفعيل دور الدعوة ون�شـــر ر�شـــالة الإ�شـــالم يف منطقة 

الوفرة للعاملني بال�شاليهات واملزارع.

مـــن جهتـــه قال العتيبـــي يف كلمة له على هام�ـــص التكرمي: اإن جلنة 

التعريف بالإ�شـــالم حر�شـــت على اأن يكون لها فرع يف هذه املنطقة 

النائيـــة منـــذ عـــام 2003م، وذلك لتحقيق �شيا�شـــة اللجنـــة وروؤيتها 

الطاحمـــة نحو تغطيـــة كل مناطق الكويت، موؤكـــًدا اأن هذه املنطقة 

كانت تفتقر اإىل جهة اأو موؤ�ش�شـــة دعوية من اأجل تثقيف املوجودين 

وتوعيتهـــم واإر�شـــادهم وتقويـــة اإميانهم ودعوة غري امل�شـــلمني منهم 

لالإ�شالم واإر�شادهم اإليه.
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اإلدارة النسائية بخيطان 
كرمت الفائزة في مسابقة 

»اإلتقان«
“اأهـــل القراآن الكرمي هم اأهل اهلل وخا�شـــته الذين �شـــرفهم بحفظ 
وتـــالوة وترتيل كتابه العزيز، وحاملو القراآن الكرمي هم اأعلى النا�ص 

منزلـــة، واأرقاهم مكانة، واأعالهـــم اأجًرا، فهنيًئا لهم الثواب اجلزيل 

واملكانة العالية”.

جاء ذلك �شـــمن كلمة األقتها مديرة الإدارة الن�شـــائية بفرع خيطان 

نورية عبدالهادي خالل احلفل الذي اأقيم لتكرمي املهتدية �شـــوباتي 

برميتـــا لفوزهـــا باملركز الرابع يف امل�شـــابقة الثامنة لإتقـــان القراآن 

الكـــرمي للعـــام 2012م والتـــي اأقامتهـــا وزارة الأوقـــاف وال�شـــوؤون 

الإ�شـــالمية على م�شـــتوى دولة الكويت، اإذ فازت بامل�شـــتوى الثامن 

اخلا�ص بفئة العمالة لغري الناطقني باللغة العربية.

واأكدت اأن جلنة التعريف بالإ�شالم تويل القراآن الكرمي عناية خا�شة، 

حيـــث تقام الف�شـــول الدرا�شـــية حلفظـــه وتدري�ص علومـــه ملختلف 

اجلاليات، واملت�شـــابقة �شوباتي برميتا اأحد هوؤلء املهتدين املتميزين 

الذين اجتازوا عديًدا من الدورات يف القراآن الكرمي وعلومه.

ودعت عبدالهادي احل�شور اإىل املواظبة على دورات القراآن الكرمي، 

فـــاهلل عز وجل ي�شـــر حفظه ملـــن يعلم العربية ومـــن ل يعلمها، ويف 

نهاية احلفل مت تكرمي الفائزة �شـــوباتي، و�شـــط اأجواء من ال�شـــعادة 

وال�شرور.
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�لتعريف بالإ�صالم

برعاية �لأمانـــــــة �لعامة لالأوقاف

اإلدارة النسائيــة 
تكـرم 169 دارسة 

للغة العربية 
اأقامـــت الإدارة الن�شـــائية بلجنـــة التعريـــف 

بالإ�شـــالم حفـــل تخـــرج 169 دار�شـــة مـــن 

دار�شـــات اللغـــة العربية لغـــري الناطقني بها 

حتـــت رعايـــة الأمانـــة العامـــة لالأوقاف يف 

م�شرح الهيئة اخلريية العاملية.

ح�شـــرت احلفل مديرة ال�شـــوؤون الن�شـــائية 

باللجنة و�شحة البلي�ص وممثلة الأمانة العامة 

لالأوقاف حنان ال�شـــميمري وبع�ص مديرات 

الإدارات بالأمانـــة العامـــة وجلنـــة التعريف 

بالإ�شـــالم، ومن ال�شـــلك الدبلوما�شـــي حرم 

ال�شفري الباك�شتاين ال�شـــيدة ح�شنة افتخار 

وحـــرم �شـــفري مملكة برونـــاي نور عائ�شـــة 

اإ�شحق واأع�شاء ال�شفارة الإندوني�شية.

بـــداأ احلفـــل باآيات من الذكـــر احلكيم تلتها 

على م�شامع احل�شور املهتدية �شارة بونو ثم  

األقت كلمة اللجنة و�شحة البلي�ص قائلة: »اإن 

تخرج هذه الكوكبة من الدار�شات اإمنا ميثل 

جزًءا من جناحات واإجنازات جلنة التعريف 

بالإ�شـــالم ويعك�ص حقيقة اجلهد الذي يقوم 

بـــه العاملون يف هـــذه اللجنة، كمـــا اأن هذا 

احلفـــل يج�شـــد حقيقة التعـــاون القائم بني 

اللجنة والأمانة العامة لالأوقاف«.

واأ�شـــافت اأنه مع بداية كل عام جديد تر�شم 

يف اأذهاننا �شور من اإجنازات مقبلة، وتتبلور 

يف عقولنـــا مالمـــح خطـــط جديـــدة، ولعل 

مـــن اأبـــرز هذه الإجنـــازات التـــي قامت بها 

اللجنـــة اأخـــرًيا خلدمة هذا الديـــن العظيم 

و�شـــعًيا للدعوة اإليه اإن�شاء ال�شبكة الدعوية 

املتخ�ش�شـــة  التي حتتوي على ت�شعة مواقع 

خمتلفة منها املكتبـــة الإلكرتونية واملدونات 

الدعويـــة وموقع الباحث عن احلقيقة وغري 

ذلك من املواقع، وياأتي اإن�شـــاء تلك ال�شـــبكة 

الدعويـــة انطالًقا من القفزات التكنولوجية 

العوملـــة  ال�شـــريعة، وذلـــك يف ظـــل نظـــام 

وم�شطلح العامل الرقمي.

و�شـــددت البلي�ص على اأن اأ�شا�ص النجاح يف 

اأي برنامـــج دعـــوي وتعليمي اإمنـــا هو املعلم 

الكفء علًما وخربة و�شلوًكا والتزاًما، م�شرية 

اإىل اأن ذلك جتلى يف مدر�شـــاتنا الف�شليات 

نبع العلم والعطاء.

واختتمـــت كلمتها بال�شـــكر لالأمانـــة العامة 

لالأوقـــاف للتعـــاون والتوا�شـــل مـــع جلنـــة 

التعريف بالإ�شالم، والدعم املادي املتوا�شل 

لأعمال اللجنة اخلريية، وح�شورهم الكرمي 

وت�شريفهم برعاية احلفل، متمنية للدار�شات 

دوام التوفيق وموا�شـــلة ال�شتزادة من العلم 

والثقافة الإ�شالمية.

من ناحيتها األقت الدار�شـــة هويي هوان وان 

من ال�شـــني كلمـــة اخلريجـــات، حيث قالت 

فيها: »مع درا�شـــتي للغة العربية يف ف�شـــول 

جلنـــة التعريف اأ�شـــبحت اإقامتـــي يف دولة 

الكويت اأ�شـــهل، حيث اأ�شتطيع فهم عالمات 

الطرق والتفاهـــم مع زمالئي العرب، فنحن 

ن�شـــكر لالأمانـــة العامـــة لالأوقـــاف وجلنـــة 

التعريف بالإ�شالم على اإتاحة هذه الفر�شة 

لدرا�شة اللغة العربية«.

وقالت دار�شة من ال�شفارة الإندوني�شية: »لقد 

ا كالأم  كانت املُدر�شـــة لطيفة ومتعاونـــة جدًّ

لبناتها الدار�شات.. اإن النا�ص يف الكويت ذو 

درجة عالية من اللطف وخ�شو�ًشا يف جلنة 

ا بتعلم  التعريف بالإ�شالم، ونحن �شعداء جدًّ

اللغة العربية والتعـــرف على ثقافة وعادات 

وتقاليـــد الكويت، ولقد اأخربت �شـــديقاتي 

عن جلنة التعريف وحما�شراتها«.

اأما حرم �شـــفرية بروناي عائ�شة النبي فقد 

قالـــت: »لقـــد قدمـــت للكويت عـــام 2010 

والنا�ـــص هنـــا بالغـــو اللطـــف والكـــرم، وقد 

اأ�شـــبحت جارتي كاأحد اأفـــراد عائلتي، ويف 

كل ثالثـــاء نذهـــب اإىل الديوانيـــة يف بيتهم، 

وهناك �شمعت عن جلنة التعريف بالإ�شالم 

من خـــالل حمادثـــة دارت بينـــي وبني حرم 

اإنهـــا كانـــت  ال�شـــفري الباك�شـــتاين، حيـــث 

تواقة لتعلم اللغـــة العربية ولديها عديد من 

الأ�شـــدقاء العرب، ولقد اأمتت حرم ال�شفري 

الباك�شـــتاين امل�شـــتوى الأول مـــن دورة اللغة 

العربية واأ�شبحت لديها القدرة على التفاعل 

مع اأ�شـــدقائها من متحدثـــي اللغة العربية، 

وحاليًّا ت�شـــتكمل حرم ال�شـــفري الباك�شتاين 

امل�شـــتوى الثاين من الدورة، وقد اأثنت كثرًيا 

على مدر�شتها«.

البلي�س: املعلم الكفء 
اأ�سا�س اأي برنامج دعوي.. 

وال�سبكة الدعويــة 
اأبـــرز الإجنـــازات
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�شـــرح مدير اإدارة الأفرع بلجنة التعريف بالإ�شـــالم املحامي منيف 

عبـــد اهلل العجمي باأن فرع حمافظـــة الأحمدي - املنقف قام بعمل 

لقاءات وزيارات عديدة لبع�ص املوؤ�ش�شات وال�شخ�شيات الفاعلة من 

اأجل التعريف باللجنة واأن�شطتها اخلريية وبحث �شبل التعاون املثمر 

بينها وبني هذه املوؤ�ش�شات.

واأفـــاد العجمي باأن فـــرع الوفرة قام ممثاًل يف م�شـــرف فرع الوفرة 

بلجنة التعريف بالإ�شالم هادي ليف العتيبي مبرافقة الدعاة حافظ 

حممـــد اأيوب وعلي مرت�شـــى و�شـــليم حممد �شـــيخ بزيـــارة جمعية 

�شاحية علي �شباح ال�شامل التعاونية حيث كان يف ا�شتقبالهم رئي�ص 

جمل�ص الإدارة فهد نا�شـــر العجمي واأمني ال�شندوق علي الدو�شري 

واأع�شاء الإدارة، وقام خاللها ب�شرح اأعمال اللجنة وخا�شة ما يقوم 

بـــه فرع الوفرة من اأعمـــال دعوية يف هذه املنطقة النائية متمثلة يف 

دعوة غري امل�شلمني، واإهدائهم احلقائب الدعوية التي تبني الإ�شالم 

يف �شـــورته ال�شمحة، وحر�شـــه على التعاي�ص مع ال�شعوب الأخرى، 

وكذلك رعاية اللجنة للجاليات الإ�شالمية املتمثلة يف خطب اجلمعة 

واملحا�شرات الدعوية وتنظيمه للعديد من رحالت العمرة للجاليات 

املتواجدة بالوفرة على مدار العام �شـــواء كانوا م�شـــلمني اأو مهتدين 

جـــدد وغـــري ذلـــك مـــن اخلدمات التـــي ت�شـــب يف �شـــالح املجتمع 

واجلاليات الوافدة.

واختتم العجمي ت�شـــريحه باأن الزيارة اختتمت بتقدمي درع تذكاري 

لرئي�ص واأع�شاء اجلمعية �شكراً وتكرميا على دعمهم لأعمال اللجنة 

اخلرييـــة متمنياً املزيد مـــن التعاون خلدمة الدعوة اإىل اهلل وتغطية 

فرع الوفرة واملناطق التابعة له.

مـــن ناحيتـــه فقـــد اأثنى رئي�ـــص جمل�ـــص اإدارة اجلمعية فهد نا�شـــر 

العجمـــي علـــى اللجنـــة واأعمالها وما تقدمه من خدمات ت�شـــب يف 

�شـــالح الإ�شـــالم وامل�شـــلمني، مبدياً حر�ص اجلمعية على ال�شـــراكة 

والتعاون، ودعمها لأعمال اللجنة باعتبارها اأحد اأكرب �شروح العمل 

الدعوي يف الكويت واخلليج.

التعريف باإلسالم بالوفرة كرمت جمعية ضاحية 
علي صباح السالم التعاونية

11 )112( ــ يونيو 2012 ــ رجب 1433

يعد الإ�شالم من اأكرث الأديان �شمولية وتكاماًل، فلم يرتك م�شاألة من 

امل�شـــائل التي تهم الفرد يف حياته اإل وتفاعل معها، فاإذا ما حدثت 

م�شكلة كانت هناك حلول فورية لها، فاهلل �شبحانه وتعاىل قد اأكمل 

يُت  مْتَْمُت َعلَيُْكْم ِنْعَمِتي َوَر�شِ
َ
ْكَملُْت لَُكْم ِدينَُكْم َواأ

َ
هذا الدين {الَْيْوَم اأ

لَُكُم اْلإِ�ْشالَم ِديناً}.

جـــاء ذلـــك خالل حما�شـــرة نظمهـــا فرع املنقـــف بلجنـــة التعريف 

بالإ�شـــالم بقاعة دار ال�شـــالم بالفحيحيـــل للجالية الكريلوية حتت 

عنوان “الإ�شالم وم�شاكل الع�شر” ح�شرها 55 �شخ�ًشا من امل�شلمني 

وغري امل�شلمني، وحا�شر فيها الداعية ذاكر ح�شني.

و�شـــدد ذاكر يف حما�شرته على �شرورة التعرف على الإ�شالم، لأنه 

دين يتما�شـــى مـــع التغيريات التي �شـــهدتها الع�شـــور املختلفة، ومل 

يكـــن هناك تعار�ص يف يوم من الأيام بني الدين الإ�شـــالمي والواقع 

املعا�شـــر الذي يعي�شه، �شـــواء قدمًيا اأو حديًثا، فالإ�شالم دين قادر 

على تقدمي احللول على اختالف الع�شور.

وتخلـــل املحا�شـــرة عر�ـــص بوربوينت وحلقة نقا�شـــية �شـــارك فيها 

احل�شـــور، حيث دارت الأ�شـــئلة حول بع�ص امل�شكالت واحللول التي 

ي�شـــتطيع الإ�شـــالم تقدميهـــا، وثمن احل�شـــور املحا�شـــرة واحللقة 

النقا�شـــية التي كان لها الأثر الطيب يف نفو�شهم، متمنني املزيد من 

مثل تلك املحا�شرات والنقا�شات ليتعرف كل جانب على الآخر.

"�لإ�صالم وم�صكالت �لع�صر"

حلقة نقاشية للجالية الكيرالوية
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انطلقت من اأمام جلنة التعريف بالإ�شالم- فرع املنقف رحلتا عمرة 

للم�شـــلمني اجلـــدد واجلاليـــات الإ�شـــالمية،  الأوىل عمـــرة »الوفاء 

الأوىل«، بتربع من اإحدى املح�شـــنات من اأ�شـــرة اآل ال�شباح الكرام، 

والثانيـــة عمـــرة العجيـــل الرابعة للعـــام الرابع على التـــوايل لعمرة 

املهتديـــن اجلـــدد واجلاليـــات امل�شـــلمة، وذلك برفقـــة طاقم دعوي 

وخدمي مميز يقوم على خدمتهم.

التعريف باإلسالم سيرت عمرة »الوفاء األولى« 
و»العجيل الرابعة«

وقـــال مدير اإدارة احلج والعمرة بلجنة التعريف بالإ�شـــالم املحامي 

منيف العجمي بهذه املنا�شبة: اإن رحالت العمرة التي ت�شريها اللجنة 

لهـــا دور كبـــري يف تقوية الوازع الدينـــي للمهتدين اجلدد واجلاليات 

امل�شلمة وتنمية ثقافتهم الإ�شالمية.

وتابـــع العجمـــي: مت اإعدد برنامـــج مميز للرحلتني منـــذ النطالقة 

وحتى العودة، يتواكب مع ف�شيلة الزمان واملكان، فبعد ق�شاء منا�شك 

العمـــرة تقـــام زيارة جلبل عرفـــات ومنى واملزدلفـــة وجبل الرحمة، 

وذلك لزرع ال�شـــوق لأداء فري�شـــة احلج يف نفو�شهم، ويقام اعتكاف 

يف �شـــاحات احلرم ال�شريف واجللو�ص حتى �شروق ال�شم�ص وحفظ 

بع�ـــص اآيات مـــن القراآن الكرمي، وزيارة جبل اأحد وجممع امللك فهد 

لطباعة امل�شحف ال�شريف وم�شجد القبلتني يف املدينة املنورة.

واختتم العجمي ت�شـــريحه مثمًنا جهود ال�شـــيخة الكرمية واأ�شرتها 

التـــي  ت�شـــنع اخلـــري داخل وخـــارج الكويت.. فجزاهـــم اهلل خرًيا، 

وجزى اهلل اآل العجيل الكرام ودورهم املميز جتاه اللجنة وحر�شهم 

علـــى متابعـــة اأن�شـــطتها وفعالياتها عـــن كثب ولكل اأهـــل اخلري من 

املواطنني والوافدين. 
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بالتعــــــاون مــع وز�رة �لأوقـــــــاف  

دورة شــرعيـة سلوكيـة 
لعمال المساجد في فـرع 

خيطان
اأقامت جلنة التعريف بالإ�شـــالم- فرع حمافظة الفروانية (خيطان 

رجـــال) بالتعـــاون مـــع وزارة الأوقاف وال�شـــوؤون الإ�شـــالمية “دورة 

�شـــرعية توجيهيـــة �شـــلوكية لعمال نظافـــة امل�شـــاجد” يف منطقتي 

ال�شـــهداء وعبـــداهلل املبـــارك، �شـــارك فيها 50 عاماًل مـــن اجلالية 

البنغالية باإ�شراف الداعية البنغايل عبداحلكيم حمي الدين.

وقـــال مديـــر الفرع حمـــدان النبهان: اإن الدورة اهتمـــت بفئة عمال 

النظافـــة بامل�شـــاجد نظًرا لرتبـــاط عملهم املبا�شـــر ببيوت اهلل عز 

وجـــل، وليتمكنـــوا من اأداء الر�شـــالة امللقاة علـــى عاتقهم على اأكمل 

وجه، حيث ا�شـــتملت الدورة على �شـــرح بع�ص الأخالق الإ�شـــالمية 

وتعليم اآداب العناية بامل�شـــاجد، بالإ�شـــافة لبع�ص العلوم ال�شـــرعية 

كالفقه والعقيدة والتف�شري.

واأ�شاف اأن الدورة ا�شتمرت خم�شة اأ�شهر، حيث بداأت يف نوفمرب العام 

املا�شـــي وحتى منت�شـــف ال�شـــهر اجلاري، وذلك بغر�ص حتقيق اأق�شى 

درجة من ال�شتفادة للعاملني، وا�شتقطاب �شريحة كبرية منهم.

واختتمت الدورة بتوزيع ال�شهادات على الفائزين يف حفل تكرمي بداأ 

بتالوة القراآن الكرمي لأحد الدار�شني ثم اأعقبته كلمة ترحيب لل�شيخ 

عبداحلكيم حميي الدين، وافتتح احلفل املن�شق الدعوي عبدالتواب 

م�شـــطفى مهنًئا الدار�شـــني اجتيازهم امل�شـــتوى الأول مـــن الدورة، 

كمـــا حثهم على �شـــرورة التوا�شـــل مع اللجنة، مو�شـــًحا اخلدمات 

التـــي تقدمهـــا اللجنة للجاليـــات على اأر�ص الكويت، كما �شـــكر لهم 

ح�شورهم مثل تلك الدورات.  �شارك يف احلفل الأخ لطيف النبهان 

م�شوؤول ق�شم املوارد.

�لتعريف بالإ�صالم
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دعـــا حممد جا�شـــم فالح الـــرباك الذي يبلغ مـــن العمر12عاًما 

اإحدى ال�شـــيدات من اجلالية ال�شـــريلنكية اإىل الإ�شـــالم، وهي 

مل مي�ـــص على وجودها يف العمل لدى اأ�شـــرته �شـــهران، فتاأثرت 

بدعوته واأ�شهرت اإ�شالمها يف فرع ال�شاملية.

وعـــن دعوة الطفل حممـــد قالت مديرة الفرع ليلى ال�شـــقر: اإن 

حممـــد حافظ للقراآن الكرمي، ومواظب علـــى قراءته يف املنزل، 

وكانت هذه ال�شـــيدة ت�شـــمع ترتيله للقراآن، فلما وجدها تن�شـــت 

اإىل تالوته، حتدث معها عن اجلنة، ثم �شـــاألها ملاذا ل ت�شـــبحي 

م�شلمة؟ فكرت يف كالم حممد، وطلبت من والدته اأن حت�شر لها 

كتًبا عن التعريف بالإ�شالم.

ذهبت الأم اإىل جلنة التعريف بالإ�شـــالم، واأح�شـــرت لها حقيبة 

الهدايـــة فقراأتها واقتنعت مبا فيها واأ�شـــهرت اإ�شـــالمها حبًّا يف 

الإ�شالم و�شوًقا اإىل اجلنة.

اأمـــا حممـــد فيقـــول: قدوتـــي الدكتـــور الداعيـــة عبدالرحمـــن 

ال�شـــميط، واأحلم باأن ي�شـــلم ال�شعب الياباين على يدي، حيث اإن 

تعداد اليابان 28.056.026 مليون ن�شمة.

دعاها فأسلمت.. وهو ابن 
12 سنة!

توريه يرفض زجاجة خمر 
علـــى الرغم من جناح الالعب العاجي يايا توريه يف ت�شـــجيل هديف 

الفوز لفريقه مان�شي�شـــرت �شيتي الإجنليزي �شد نيوكا�شل يف املباراة 

ما قبل الأخرية من مناف�شـــات الدوري املمتاز، فاإنه رف�ص عرب لقاء 

تلفزيوين ا�شـــتالم جائزة اأف�شـــل لعب يف املباراة، اإذ يكرم اأف�شـــل 

لعب يف كل مباراة بزجاجة خمر تقدمها ال�شركة الراعية للبطولة، 

لكن العاجي امل�شلم توريه رف�ص احل�شول على اجلائزة، وقام برتكها 

لأحد زمالئه بعد اأن رد بالقول: »�شكًرا اأنا م�شلم ول اأ�شرب اخلمر 

ميكنك الحتفاظ بها«.

املقطـــع وجـــد رواًجا كبـــرًيا عرب مواقـــع التوا�شـــل الجتماعي بعد 

عر�شـــه على »يوتيوب«، وتبادله امل�شـــتخدمون العـــرب حول العامل، 

لكنه مل يجد القبول ذاته من املواقع الإلكرتونية الإجنليزية، اأو حتى 

ال�شحف اليومية، فقد جتاهلت اخلرب متاًما، ومل تعلق على موقف 

الالعب، واكتفت بو�شفه برجل املباراة.

�لعامل �لإ�صالمي
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�لعامل �لإ�صالمي

أنجيال ميركل تمنع توزيع 
المصاحف

ذكـــر التلفزيون الأملـــاين اخلا�ـــص )NTV( على موقعـــه الإلكرتوين اأن 

امل�شت�شـــارة الأملانيـــة اأجنيـــال مـــريكل زعيمـــة الحتـــاد الدميوقراطي 

امل�شـــيحي احلاكم بداأت حملة ملنع جماعة اإ�شـــالمية من توزيع ن�شخ من 

القراآن الكرمي يف ال�شوارع الأملانية.

وبداأ اإبراهيم اأبوناجي، وهو م�شلم من اأ�شل فل�شطيني، حملة »اأكاذيب« 

لتوزيـــع القـــراآن يف �شـــهر اأكتوبر 2011، وقـــد وزع اأبوناجي خالل هذه 

احلملـــة اأكرث من 300.000 كتـــاب يف 35 مدينة اأملانية، ومن املعروف 

الندوة العالمية للشباب 
اإلسالمي بجدة تشهد إسالم 

بروفيسور كندي

اأعلن بروفي�شـــور كندي يعمل اأ�شـــتاًذا للغـــة الإجنليزية بجامعة 

امللـــك عبدالعزيـــز بجدة اإ�شـــالمه اأم�ص يف مقر النـــدوة العاملية 

لل�شـــباب الإ�شـــالمي بجدة، ونطق ال�شـــهادتني اأمام نائب مدير 

اإدارة الربامج الدعوية بالندوة ال�شـــيخ عبدالإله العجالن، وقال 

الربوفي�شـــور الكنـــدي ديفيـــد روي ولكي الذي غري ا�شـــمه اإىل 

داود: اإن اعتناقـــه لالإ�شـــالم جـــاء عن قناعة تامة وبعد درا�شـــة 

وتعرف على هذا الدين القيم.

وعن �شـــبب اإ�شـــالمه قال اإنه كان كثري الرتدد على الكني�شة يف 

بـــالده، ولحظ اأن املقارنة التي تعَقد بني امل�شـــيحية والإ�شـــالم 

تركـــز على وجود اختالف كبري بينهما، كما اأن و�شـــائل الإعالم 

الغربية ر�شـــمت �شـــورة م�شـــوهة عن الإ�شـــالم، وعليـــه قرر اأن 

يدر�ـــص الإ�شـــالم من ناحيـــة ثقافية فقط، وليقف بنف�شـــه على 

حقيقة هذا الدين، ولإيجاد الت�شـــابه بينه وبني امل�شـــيحية وبداأ 

يدر�ص الإ�شالم، وبعد درا�شته قرر قطع �شلته بامل�شيحية.

واأ�شاف: عندما اأتيت للمملكة العربية ال�شعودية �شاهدت �شورة 

ا لل�شـــورة امل�شـــوهة التي ر�شمها الإعالم الغربي عن  مغايرة جدًّ

الإ�شـــالم، فقررت زيـــادة معرفتي بهذا الديـــن، كما لحظت اأن 

كثـــرًيا من اأ�شـــدقائي امل�شـــلمني يتمنـــون دخويل يف الإ�شـــالم، 

ولحظت اأنني كلما ازددت معرفة بالإ�شالم ازددت تعلًقا به، ويف 

النهايـــة وجدت نف�شـــي مقتنًعا بهذا الديـــن ومطمئًنا له فقررت 

اعتناقه.

مغني راب أمريكي يشهر 
إسالمه ويؤدي مناسك العمرة

اأب�شـــر الأمريكي جورج غرين (اأحد م�شـــاهري غنـــاء الراب) طريق 

النور والهداية واعتنق الإ�شـــالم بعد اأن اأم�شـــى �شـــنوات طويلة يف 

الغناء مع فرق عاملية، وقد اأ�شهر اإ�شالمه بعد تاأثره ب�شلوك امل�شلمني 

والتزامهم ب�شعائر دينهم الإ�شالمي. 

وزار جـــورج غرين، الذي غري ا�شـــمه اإىل اإبراهيم، ال�شـــعودية لأداء 

منا�شـــك العمـــرة برفقة رئي�ـــص اجلمعية الدعويـــة الكندية الداعية 

�شازاد حممد الذي اأعد له برناجًما متكاماًل من الزيارات واللقاءات، 

�شـــملت مكـــة املكرمة واملدينة املنـــورة ولقاء مع اإمـــام احلرم املدين 

ال�شـــيخ �شـــالح البدير، وقال الداعية �شـــازاد حممد: حر�شت على 

دعوة امل�شـــاهري وتعريفهم بالدين الإ�شالمي لعلمي بطبيعة حياتهم، 

ولقناعتـــي مبدى تاأثريهـــم يف اآلف املعجبني الذين مـــن املمكن اأن 

يتاأثروا باإ�شـــالم هوؤلء امل�شاهري ويعتنقوا الإ�شالم، كما بداأنا نتو�شع 

يف عـــدد من الـــدول يف اأمريـــكا اجلنوبية وبع�ص الـــدول الأوروبية، 

وحققنا نتائج جيدة.

اأن العائـــالت الرتكية التي تعي�ص يف اأملانيا هي م�شـــدر التمويل 

الأ�شا�شي ملنظمة اأبوناجي.

يف املقابـــل قال نائب رئي�ص الكتلة الربملانية للتحالف امل�شـــيحي 

الدميوقراطي يف ت�شريح ل�شحيفة  رايني�شه بو�شت الأملانية اإنه 

ل بد من وقف هذه احلملة العدائية يف اأي مكان حمتمل لها.

واأ�شاف غونرت كرينغ�ص اأنه ل ميكن العرتا�ص كثرًيا على ن�شر 

الكتابات الدينية اإل اأن املهم هو املر�شل، زاعًما اأن هذه املجموعة 

ال�شـــلفية املتطرفة تزعج ال�شـــالم الديني بهـــذا العمل العدائي، 

كما راأى �شـــرورة احليلولة دون توزيع هذه امل�شـــاحف املرتجمة 

اأمام املدار�ص ب�شـــكل خا�ص، و�شـــرورة تدخل ال�شـــلطات املعنية 

لتطبيق قانون العقوبات والقوانني اخلا�شة بالنظام العام. 
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جتمع ح�شـــد ُقدر بالآلف من اأ�شـــاتذة وطـــالب ثالثة من اأكرب 

اجلامعات الأمريكية يف نيويورك وبو�شـــطن واأوهايو حيث عقد 

ف�شـــيلة الدكتور علي جمعة مفتي م�شـــر ثالثة لقاءات مفتوحة 

ووجهاً لوجه مع �شباب جامعات الوليات املتحدة الأمريكية اأكد 

فيها اأن م�شر دولة اإقليمية عظيمة و�شت�شتعيد نفوذها وتاأثريها 

وريادتهـــا الفكرية والعلمية والثقافية يف وقت ق�شـــري و�شـــتعرب 

املرحلة النتقالية احلالية ب�شـــرعة، م�شـــدداً على اأنه يجب على 

اأمريكا والعامل اأن ي�شـــتوعب ما حدث يف م�شر والعمل والتعاون 

مع �شعبها يف اإطار املحددات واملتغريات اجلديدة.

ويف مفاجاأة وعقب انتهاء املفتي من اإلقاء حما�شـــرته يف املركز 

الإ�شالمي ببو�شطن والتي كان يح�شرها عدد من غري امل�شلمني 

طالـــب اأحد هـــوؤلء احل�شـــور من غـــري امل�شـــلمني بالدخول يف 

الإ�شـــالم وقام ف�شيلته بتلقينه ال�شـــهادتني و�شط احتفاء �شديد 

من احلا�شرين.

�شاركـــت املنظمة الإ�شـــالميــــــة للرتبيـــــــة والعلـــــوم والثقافـــــة 

(الي�شي�شكو) يف املوؤمتر الإ�شالمي التا�شع لوزراء الإعالم الذي 

عقدتـــه منظمة التعـــاون الإ�شـــالمي ووزارة القت�شـــاد الرقمي 

والت�شـــال والربيد الغابونيـــة يف ليربوفيل خالل الفرتة من 17 

اإىل 20 اأبريل 2012م، وقدم وفد املنظمة خالل املوؤمتر �شـــرًحا 

عن جهودها يف جمال ت�شـــحيح املعلومات اخلاطئة عن الإ�شالم 

وامل�شلمني والت�شدي لظاهرة الإ�شالموفوبيا.

كما قدم عر�ًشا عن اخلطوط العري�شة ملنهاج تدريب ال�شحفيني 

والإعالميني على معاجلة ال�شـــور النمطية عن الإ�شالم، اأعدته 

املنظمة و�شـــادق عليه املوؤمتر الإ�شـــالمي ال�شابع لوزراء الثقافة 

الذي انعقد يف اجلزائر العام املن�شرم.

   »ريال مدريد« اإلسباني 
   في اإلمارات .. بدون صليب 

قـــرر النادي الإ�شـــباين ريال مدريد تخليه عن ال�شـــليب املوجود يف �شـــعاره، 

وذلك بعد و�شـــع فلورنتينو برييز رئي�ص النادي حجر الأ�شـــا�ص ملنتجع النادي 

يف اإمارة راأ�ص اخليمة بدولة الإمارات العربية املتحدة، وطبًقا ل�شحيفة ماركا 

املقربة من ريال مدريد فاإن رئي�ص النادي فلورنتينو برييز قرر اإخفاء ال�شليب 

من التاج امللكي املوجود يف قمة ال�شـــعار التاريخي للنادي، ليظهر ال�شـــعار يف 

منتجع راأ�ص اخليمة لأول مرة بدون ال�شليب.

وقالـــت ال�شـــحيفة: اإن ريـــال مدريـــد يراعي كل التفا�شـــيل مـــن اأجل اإجناح 

م�شـــروعه املهم يف راأ�ص اخليمة والذي تزيد تكلفة اإن�شـــائه على مليار دولر، 

وقد اأر�شـــل النادي بالفعل درًعا حلاكم الإمارة ال�شـــيخ �شعود القا�شمي بدون 

ال�شليب املوجود على ال�شعار منذ عام 1920.

وبرر النادي بح�شـــب ال�شحيفة قراره برغبته يف عدم حدوث التبا�ص اأو �شوء 

فهم لدى �شكان منطقة ال�شرق الأو�شط، والذين يدين اأغلبهم بالإ�شالم، بينما 

بـــداأت النتقادات خلطوة الريال �شـــريًعا من قبل بع�ص اأن�شـــار النادي، وبدا 

ذلك جليًّا يف تعليقات امل�شجعني على �شفحات التوا�شل الجتماعي.

اإليسيسكو 
تتصدى 
لإلسالموفوبيا

أمريكي يعتنق اإلسالم 
أثناء محاضـــــرة لمفتي 

مصر
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�أحد قر�ء �ملدينة �ل�صيخ وحيد منجي يف حو�ر  مع »�لب�صرى«:

َحر أنسب األوقات  السَّ
لحفظ القرآن بشرط 

صفاء الذهن  

حو�ر �لعدد

وجملـــــــة »�لب�صـــــــرى« جتري هـــــــذ� �للقاء مع 

ف�صـــــــيلته لنتعرف على هذ� �لقارئ �جلليل، 

وم�صـــــــريته يف حفـــــــظ كتـــــــاب �هلل عـــــــز وجل 

ا ي�صتفيد من ن�صائحه كل مقبل على  و�أي�صً

�حلفـــــــظ وكل طالب لالإجازة.. فاإىل ما جاء 

يف �للقاء. 

• نريـــــــد �أن نعرف �لقارئ ب�صخ�صـــــــكم 
�لكرمي. 

وحيـــد منجي رم�شـــان ال�شـــندي، تخرجت 

من معهد احلرم النبوي يف م�شـــجد ر�شـــول 

اهلل ]، ودرا�شـــتي يف معهـــد احلـــرم يف 

حد ذاتها �شـــرف، فالر�شول ] يقول: »من 

جاء م�شـــجدي هذا مل ياأته اإل خلري يتعلمه 

اأو يعلمـــه فهـــو مبنزلـــة املجاهد يف �شـــبيل 

اهلل«، والدرا�شـــة التـــي كانت موجـــودة اأيام 

الر�شـــول ] كان فيها هـــو املعلم والطالب 

هم ال�شـــحابة ر�شوان اهلل عليهم، وكنت قد 

حفظـــت القـــراآن الكرمي وعمـــري 11 عاًما 

تقريًبا.

• من كان ور�ء حفظ �ل�صيخ وحيد يف 
هذه �ل�صن �ملبكرة؟  

كان والدي- رحمه اهلل- يتمنى اأن اأكون من 

حفظـــة كتاب اهلل عز وجـــل وحملته، وكنت 

مواظًبا على ذهابي اإىل امل�شجد، والنت�شاب 

اإىل حلقات حتفيظ القراآن الكرمي، وعندما 

تـــويف قلت: لبد يل اأن اأنفذ رغبته، فذهبت 

اإىل ال�شيخ عبدالرحيم كرم الدين فرحب بي 

و�شجعني، وب�شرين واجتهد معي، فعو�شني 

اهلل عـــز وجل بـــه اأًبـــا يل، وكذلـــك بجهود 

ال�شيخ حممد اأيوب اإمام احلرم، وكنت اأتردد 

على حلقته يف امل�شـــجد النبوي وكان ال�شيخ 

ي�شاألني اإذا تغيبت: ملاذا تغيبت؟ 

• من �أبـــــــرز �مل�صـــــــايخ �لآخرين �لذين 
قر�أت عليهم و�أجازوكم؟ 

لقـــد ي�شـــر اهلل عز وجـــل يل فقـــراأت على 

م�شـــايخ ف�شـــالء، مثل ال�شيخ �شـــيد ل�شني 

اأبوالفـــرح، الـــذي قـــراأت عليه ختمـــة كاملة 

فاأجـــازين، وكذلك قراأت على الدكتور حازم 

�شـــعيد حيدر برواية حف�ص عن عا�شـــم من 

طريـــق ال�شـــاطبية واأجازين ثم قـــراأت على 

ال�شيخ ح�شـــن عبدالوهاب اأبوال�شعود ثالث 

ختمـــات، مرة قراأت عليه برواية حف�ص عن 

عا�شم من طريق ال�شاطبية، ومرة قراأت عليه 

برواية حف�ص عن عا�شم من طريق الطيبة، 

ومرة قراأت عليه برواية �شـــعبة عن عا�شـــم 

من طريق ال�شـــاطبية، ثم قراأت على ال�شيخ 

اإليا�ص اأحمد الربماوي، وال�شـــيخ عبدالرافع 

ر�شوان ال�شرقاوي، ع�شو جلنة جممع امللك 

فهـــد، ثم ي�شـــر اهلل يل فقراأت على ال�شـــيخ 

�شلمان بن نعمان الط�شقندي، وهو من كبار 

طـــالب ال�شـــيخ اإبراهيم الأخ�شـــر، ومازلت 

اأقراأ على م�شايخ.

• مـــــــاذ� ميثل �ل�صـــــــيخ حممـــــــد �أيوب 
بالن�صبة لل�صيخ وحيد بن منجي؟ 

ال�شــــيخ حممــــد اأيــــوب مبنزلــــة والــــدي، وحتى 

الآن عندما اأقراأ جتد �شــــوتي م�شــــابًها ل�شوته، 

فال�شــــيخ رباين واعتنى بــــي، فكان يقف بجانبي 

فيمــــا اأتعر�ص له مــــن مواقف، وبعد وفاة والدي 

مل اأكن حري�ًشا على ا�شتكمال املرحلة املتو�شطة، 

ا على التحاقي بالتعليم  اإل اأنه كان حري�ًشــــا جدًّ

لإكمال الدرا�شة.

ا م�شــــجاًل بــــه بيانات  واأذكــــر اأنــــه اأعطــــاين ملفًّ

خا�شة بي للت�شجيل يف املرحلة املتو�شطة ولكني 

مل اأذهــــب، واإذا باب املنزل يف ال�شــــباح يطرق، 

فا�شتغربت لهذا الطارق املبكر، فوجدته ال�شيخ 

حممد اأيوب مع كرثة اأ�شغاله وارتباطاته، خا�شة 

اأنه دكتور يف اجلامعة الإ�شالمية، فقال يل بدون 

تعنيــــف: ملاذا مل تاأت اإىل املوعد؟ وا�شــــطحبني 

وقــــدم يل، وكاأين اأحــــد اأبنائه، ولذا فاأنــــا اأتاأثر 

كلما تذكرت هذا املوقف.

حو�ر: حممود بكر

�ل�صـــــــيخ وحيد بن منجي مزمار من مز�مري �آل د�ود �لتي ت�صدح 

ـــــــا، يتميز  بالقر�آن �لكرمي، فعندما ت�صـــــــمعه ت�صـــــــمع �صـــــــوًتا نديًّ

بالإتقان، وح�صـــــــن �لأد�ء، فهو بحق مزمار ي�صـــــــحر �لألباب، ول 

ن�صتغرب ذلك، فهو تلميذ ف�صيلة �ل�صيخ حممد �أيوب، بل �أقرب 

تالميـــــــذه �إليه، كمـــــــا قد �أجازه علماء �آخـــــــرون، ول يز�ل �إىل �لآن 

ي�صلك درب �لقر�آن، م�صتعيًنا باهلل عز وجل، وحب كتابه.
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• هناك بع�س �لأ�صخا�س ي�صعون �إىل 
�لإجازة و�ل�صـــــــند بدون بـــــــذل �ملجهود 

�ملطلوب.. فماذ� تقولون لهم؟ 

لالأ�شـــف يحـــدث هذا مـــن طلبـــة العلم مع 

كتـــاب اهلل عز وجل، واأت�شـــاءل كيف لطالب 

كتـــاب اهلل عـــز وجـــل اأن يجامـــل يف اأخذه؟ 

فهـــذه م�شـــوؤولية عظيمة من جهة ال�شـــيخ، 

وعليه األ يت�شاهل يف اإعطاء الإجازات، واأنا 

ا،  اأعرف اأنا�ًشا يجيزون يف فرتة ب�شيطة جدًّ

فالطالب ل ي�شـــتفيد يف هـــذه احلالة، وقد 

يعر�ص القراآن كاماًل ول ي�شـــتفيد، وال�شبب 

اأن ال�شـــيخ مت�شـــاهل، والطالـــب  يف ذلـــك 

كذلك.

ويجب على اأهل القراآن اأن يجتهدوا يف اأداء 

الأمانة على الوجه الأكمل الذي ير�شي اهلل 

عـــز وجل، ويجـــب اأن تكون احللقة �شـــاملة 

بحيـــث يوقـــف ال�شـــيخ الطالـــب يف كل اآية، 

فيعلمـــه حكـــم التجويد، والوقـــف والبتداء 

والأداء، ومن واجب ال�شـــيخ اأي�ًشا اأن يغر�ص 

يف احللقـــة التدبر، فالبـــد اأن يقف معه يف 

كل اآيـــة فيبني اجلوانـــب الإميانية والرتبوية 

يف كل اآية، وكيف اأثرت يف �شـــحابة ر�شـــول 

اهلل ]، وكيـــف كانت حياتهم مـــع القراآن، 

وكيف كان ر�شـــولنا ] مع القراآن، فقد قام 

نَُّهْم ِعَباُدَك  بُْهْم َفاإِ ليلة كاملة باآيـــة: {اإِن تَُعذِّ

ِكيُم}،  نَت الَْعِزيُز احْلَ
َ
نَّـــَك اأ َواإِن تَْغِفـــْر لَُهْم َفاإِ

فن�شـــاأل اهلل اأن يبـــارك يف جهـــود امل�شـــايخ 

والطـــالب، وعلينـــا جميًعـــا اأن نتحمل هذه 

امل�شـــوؤولية ويكون همنا كيف نفيد الطالب، 

واأحب اأن اأقول اإنني اأقراأ على ال�شيخ �شلمان 

طق�شـــندي منذ ثالث �شنوات ومل اأ�شل اإىل 

ن�شف القراآن، ومل يجزين.

• هل هناك �صو�بط علمية لالإجازة؟
لبـــد اأن يكون منح الإجازة من ال�شـــيخ، ول 

تكون بنـــاء على طلب الطالب، فنحن تعلمنا 

من م�شايخنا األ ي�شتعجل الطالب، ول يكون 

همه اأن يح�شـــل على اإجازة، واأ�شـــتغرب من 

بع�ص الطالب عندما ت�شاأله: ملاذا اأتيت اإىل 

ال�شـــيخ الفـــالين؟ فيقول لك: لكي اأح�شـــل 

على الإجـــازة، وهذا خطاأ، لأن املفرو�ص اأن 

ال�شخ�ص ي�شعى اإىل تالوة القراآن الكرمي كما 

اأنزل، ففـــي احلديث اأن النبي ] قال: »اإن 

اهلل يحـــب اأن يقراأ هذا القـــراآن كما اأنزل«، 

فاأنـــت عندمـــا تقـــراأ على ال�شـــيخ تتعبد هلل 

�شـــبحانه وتعاىل، وتقراأ القراءة ال�شـــحيحة 

علـــى ما يريـــده اهلل عز وجل، والق�شـــد اأن 

تكون نيتك �شـــاحلة، ومن ناحية ال�شوابط، 

فينبغـــي علـــى الطالـــب اأن يكـــون حافًظـــا 

للقراآن، و�شابًطا له، واأن يكون يف �شن معينة 

مميًزا عاقاًل فاهًما لأحكامه، فاأنا اأ�شتغرب 

لل�شـــخ�ص الـــذي مل يبلغ 6 �شـــنوات ويحمل 

ا باللغة العربية  اإجـــازة، وكذلك اأن يكون ملمًّ

واأحكامهـــا، وبعلم التف�شـــري، وهـــذه الأمور 

غالًبا ما ي�شرتطها امل�شايخ.

• هـــــــل هناك ن�صـــــــائح توجهونها لكل 
من يريد حفظ كتاب �هلل عز وجل؟ 

ْكِر َفَهْل  ْرنَا الُْقْراآَن ِللذِّ قال تعاىل: {َولََقْد يَ�شَّ

ِكٍر}، والواو يف الآية هي واو الق�شم،  دَّ ِمن مُّ

فاهلل عز وجل يق�شم باأن القراآن مي�شر، ومن 

تفا�شري هذه الآية: هل من طالب علم فيعان 

عليـــه؟، وابـــن عبا�ص ر�شـــي اهلل عنه يقول: 

تكفـــل اهلل ملن قراأ القراآن وعمل مبا فيه األ 

ي�شـــل يف الدنيا ول ي�شقى يف الآخرة، واهلل 

نِّي ُهًدى  ِتَينَُّكـــم مِّ
ْ
ا يَاأ عز وجل يقـــول: {َفاإِمَّ

لُّ َوَل يَ�ْشَقى}، فاأنا  َفَمِن اتََّبَع ُهَداَي َفاَل يَ�شِ

اأعـــرف اأنا�ًشـــا اأعمارهم جتاوزت ال�شـــتني، 

ومع هـــذا فقد حفظوا كتـــاب اهلل عز وجل 

ل�شـــهولته وي�شـــره، ولذلـــك فـــاهلل عز وجل 

ـــْرنَاهُ  َا يَ�شَّ امنت علـــى ر�شـــوله بقـــول: »َفاإِمنَّ

ِبِل�َشـــاِنَك...«، فالأعجمـــي تعطيه كتاب اهلل 

عـــز وجـــل يحفظـــه علـــى اأكمل وجـــه بينما 

تتحدث معه باللغة العربية فال يفهمها، وقد 

اأتاين �شخ�ص اأندوني�شي فقراأ عليَّ فتعجبت 

من ح�شن تالوته، ثم كتب يل يف ورقة: اأنا ل 

اأحتدث باللغة العربية.

• ما �أن�صـــــــب �لأوقات حلفـــــــظ �لقر�آن 
�لكرمي؟ 

ح�شـــب وقت ال�شـــخ�ص، فقد يكون ال�شبح، 

اأو الظهـــر، ومثلمـــا ل يتنازل ال�شـــخ�ص عن 

حظـــوظ الدنيـــا فـــال ينبغي اأن يتنـــازل عن 

حظـــوظ الآخرة، فيفـــرغ جزًءا مـــن الوقت 

لال�شـــتفادة منـــه يف حفظ القـــراآن الكرمي، 

ولكن لبد اأن تكون خايل الذهن، واأل يكون 

قلبك معلًقا مبلذات الدنيا.

واأن�شـــب وقـــت كما يقـــول العلمـــاء هو وقت 

ال�شـــحر، وهـــو وقت مبارك، ينـــزل فيه اهلل 

عـــز وجل، يقـــول: »يـــا عبادي هـــل من داع 

فاأ�شـــتجيب له، هل من م�شـــتغفر فاأغفر له، 

هل من �شائل فاأعطيه«، فاأنت اإذا �شاألت اهلل 

عز وجل اأن يعينك على حفظ كتابه يف هذا 

الوقت فاإنه يجيبك.

• هجر �لقر�آن.. كيف يكون؟ 
للطعـــام  مثـــل حاجتـــك  للقـــراآن  حاجتـــك 

وال�شـــراب، فهو غـــذاء روحي، فنحـــن نقراأ 

كتاب اهلل ول نتاأثر ون�شمعه ول نتاأثر، بينما 

نَزلْنَا َهَذا 
َ
يقول ربنا عز وجل يف كتابه: {لَْو اأ

ْن  ًعا مِّ تَ�َشدِّ يْتَُه َخا�ِشًعا مُّ
َ
الُْقْراآَن َعلَى َجَبٍل لََّراأ

َخ�ْشـــَيِة اهلل...}، فيجب اأن جنعل كتاب اهلل 

عـــز جل تربية لنفو�شـــنا واأجيالنا واأخالقنا، 

وابـــن القيم -رحمه اهلل- عد �شـــوًرا كثرية 

مـــن هجر القراآن الكرمي، حتى اإنه عد ترك 

التداوي به من هجره.

• ماذ� يقول �ل�صـــــــيخ وحيد عن جلنة 
�لتعريف بالإ�صالم؟ 

زيارتي للجنة من عظيم ما راأيت، فقد راأيت 

فيها منا�شـــط عظيمة، فجزاها اهلل عنا كل 

خـــري، وهذه اللجنة قدمت لالإ�شـــالم خدمة 

اأميـــا خدمة، حيـــث اإنهـــا تعتنـــي باملهتدين 

اجلـــدد الذين فاقوا الـ 54 األف مهتٍد، ولول 

هذه اللجنة لكان هوؤلء الـ 54 األف ما زالوا 

غري م�شلمني، اإل اأن ي�شاء اهلل، وكل هذا يف 

موازين ح�شنات القائمني عليها.

اأقــراأ علـى 
ال�سيخ �سلمان طق�سندي 
منذ ثالث �سنوات ومل 

اأ�سل اإلى ن�سف القراآن 
ومل يجزين بعد
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بيني وبينكم

د. حممد �لعو�صي

دكتوراه يف الفل�شفة الإ�شالمية

دعــوة على منت طائرة: 
مثلما اأ�سمعتــــك مقطًعا من 
اأغنيتك اأريد اأن اأ�سمعك اآيتني 
من القـــراآن

يعمـــل م�شـــيًفا يف اخلطـــوط اجلويـــة  �شـــاب 

ال�شـــعودية، �شـــاألته: اذكر لنا من الأحداث التي 

مـــرت بـــك بـــني ال�شـــماء والأر�ص، ف�شـــرد عدة 

حوادث اأق�ص اإحداها للعربة، ولتعلم اأدب الن�شح 

بل وفن تو�شيل الر�شالة.

قـــال امل�شـــيف ال�شـــاب: عـــام 2006 كنت على 

اإحدى رحـــالت اخلطـــوط الداخليـــة، وانتبهت 

لوجـــود فنان معنـــا علـــى الرحلة وكان جال�ًشـــا 

يف اأول كر�شـــي مـــن الطائـــرة يف الدرجة الأوىل 

وبرفقته اأحد اأ�شـــدقائه، فقلت يف نف�شي: مل ل 

اأقدم له ن�شيحة من يحب له اخلري؟ 

اأقلعت الطائـــرة وبداأنا تقـــدمي اخلدمات وكنت 

اأثنـــاء ذلك اأقـــول يف نف�شـــي: كيف اأبـــداأ وماذا 

�شاأقول،  فكرت وقلت اهلل يعني، وبعد اأن انتهينا 

من اخلدمة ا�شتاأذنت م�شرف الطائرة اأن اأذهب 

لأكلـــم الفنان، فقـــال يل: كلمه ميكن اهلل يهديه، 

ف�شجعني، ذهبت للفنان و�شلمت عليه وقلت له: 

يابوعبداهلل اإين من اأكرب املعجبني بك فطالعني 

وهو مبت�شم، وقال حياك.. فقلت: اأنا من �شغري 

واأنا متابع اأعمالك وكنت اأقلدك حتى اإين مرة يف 

�شـــورية �شاركت يف م�شابقة �شمن حفلة للعوائل 

وفزت باجلائزة الأوىل، وقتها غنيت اأغنية لك.. 

حتب اأن اأ�شـــمعك مقطًعا مـــن الأغنية؟ قال يل 

تف�شـــل، فبداأت اأغني له.. ملا انتهيت فرح كثرًيا 

وقال يل: اأنت متلك خامة �شوت جيدة، ملاذا ما 

اأكملت؟ اأكيد كنت �شت�شـــل، فقلت له: ب�شـــراحة 

اأنا ما وجدت نف�شي يف الأغاين! ا�شتغرب وقال 

يل: اأجـــل واأين وجدت نف�شـــك؟! قلت يف قراءة 

القـــراآن، فوجـــئ بالكالم وتغريت اجلل�شـــة وبداأ 

احلوار ياأخذ �شكاًل ثانًيا.

قلت: مثلما اأ�شـــمعتك مقطًعـــا لأغنيتك اأريد اأن 

اأ�شـــمعك اآيتني من القراآن واأعطنـــي راأيك، قال 

يَُّها الَِّذيَن 
َ
يل: تف�شـــل، فبداأت قراءة الآيات }يَاأ

َمْت ِلَغٍد   َولْتَنُْظـــْر نَْف�ٌص َمـــا َقدَّ
َ َّ
اآَمنُـــوا اتَُّقـــوا اهلل

ـــا تَْعَملُوَن…{ اإىل   َخِبرٌي مِبَ
َ َّ
 اإِنَّ اهلل

َ َّ
َواتَُّقـــوا اهلل

اآخر �شورة احل�شر. 

و�شـــبحان اهلل يف تلـــك ال�شـــاعة ي�شـــر ربنـــا يل 

ورتلـــت ترتياًل ما اأتذكر اأين رتلت مثله من قبل، 

وملا انتهيت رفعت راأ�شي فراأيت التاأثر بادًيا عليه 

والدمـــوع نزلـــت من عينيـــه، فعلق قائـــاًل: فعاًل 

�شـــوتك واأنت تقراأ القراآن اأح�شـــن من �شـــوتك 

واأنت تغني. 

وقال: اأنت قراأت مبقام كذا وكذا فقلت له: واهلل 

اأنا ما اأفهم باملقامات ولكن ملا اأقراأ القراءة تخرج 

من قلبي، ف�شكت، فقلت له: احلقيقة اأنا مازلت 

معجًبا ب�شـــوتك ولكن الآن حمروم منه قال يل: 

ملاذا؟ قلت لأين بطلت اأ�شـــمع اأغاين، قال: يعني 

تريـــد اأن تفهمنـــي اأن الأغاين حرام! قلت: واهلل 

اأنـــا ماين عـــامل ول مفتي ولكن اأنـــا اأقولك ماذا 

كان ي�شـــري يف ملا كنت اأ�شمع الأغاين، قال: ماذا 

كان ي�شـــري فيك؟ قلت: يوم كنت اأ�شـــمع اأغانيك 

اأحاول اأبحث على عالقة حب عابرة و�شـــهوانية 

مـــع بنت اأو…، قال: هذا اأكيـــد انت ب�ص، قلت: 

ل.. ترى �شباب وبنات كثري �شايعني ب�شببك.

وهنـــا بداأ لون الفنـــان يتغري، قلـــت: اأزيدك من 

ال�شـــعر، قال وهـــو مذهول خري، قلـــت: عمرك 

�شفت واحد يغني وهو قاعد ي�شلي قال يل وهو 

م�شـــتغرب: كيف؟ قلت: اأنا يف مرة كنت اأ�شـــلي 

�شـــالة الظهر تخيل واأنا اأقراأ الفاحتة اإل واأحد 

امل�شـــلني نا�شي جواله �شغال، وكانت نغمة اأغنية 

كنـــت اأحفظها، فالاإراديًّا وقفـــت قراءة الفاحتة 

و�شـــرت اأغنـــي الأغنية مـــن قلبي بدل مـــا اأقراأ 

القراآن. 

قلت: تدري بوعبداهلل ملن كانت هذه الأغنية قال 

يل وهو مفجـــوع: ملن؟ قلت: كانت هذه اأغنيتك، 

وهنا �شـــمت واأح�ش�شت اأين ق�شيت عليه �شوي، 

فقلت: ب�ص تدري واهلل.. واهلل اإين مازلت معجًبا 

ب�شـــوتك، واأنت فيك خري كثري فياليت تنزل لنا 

كا�شـــيت قراآن ب�شـــوتك نتمتع ب�شـــوتك العذب 

واأنـــت تقراأ كالم اهلل، تـــردد وقال: ما اأدري ب�ص 

�شـــعبة! قلت: اإذا �شـــعبة اأقل �شـــيء �شـــجل يل 

ا بي لأين مازلت معجًبا  ب�شوتك ت�شـــجياًل خا�شًّ

ب�شوتك قال: اإن �شاء اهلل ادع يل.

 تاأملوا ت�شل�شل الق�شة، واأ�شلوب الدعوة احلكيم 

وقارنوه مع دعاة التنفري والغلظة الذين �شـــدوا 

النا�ص عن الدين با�شم الدين.

الفنان 
والمضيف!
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ملف �لعدد

كتب: حممود بكر

»ما مييز حممد ] هو �أنه جمع كل �صـــــــفات 

�لقيادة يف �صخ�صـــــــه، وكانت �ل�صفة �لأبرز يف 

جناح قيادته هي �لتو��صع، فقيادته تخلو من 

�لتكرب و�لغـــــــرور، �أما �لقادة �لآخـــــــرون �لذين 

�صهدهم �لعامل فكان كل و�حد منهم تربز فيه 

�صفة و�حدة فقط من �صفات �لقيادة، ولذلك 

كانت قيادته �أعظم �لقياد�ت«.

جاء ذلك خالل �ملحا�صـــــــرة �جلماهريية �لتي 

�أقيمت على م�صرح �لهيئة �خلريية �لإ�صالمية 

�لعامليـــــــة بجنـــــــوب �ل�صـــــــرة موؤخـــــــًر�، للخبـــــــري 

�لقيـــــــادي �لربيطاين جون �آديـــــــر حول »قيادة 

حممد ]« بح�صـــــــور �أكرث من 300 �صـــــــخ�س 

وعديد مـــــــن �ل�صخ�صـــــــيات �لبـــــــارزة كالدكتور 

طـــــــارق �ل�صـــــــويد�ن �لذي قـــــــدم تعريًفا موجًز� 

للمحا�صر و�ملحا�صرة.

يف نـدوة للربوفي�سور العاملـــي »جون اآديـر« بـ »الهيئـة اخلرييــة«

ملاذا كـان 
محمـد ] 
قائـدا ناجحـًا؟
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بداأ جون اآدير حما�شـــرته قائاًل: »اأ�شـــكركم 

جميًعـــا على دعوتكـــم يل وح�شـــن املقابلة، 

وي�شعدين اأن التقي معكم على �شوء القيادة 

يف حياة النبي حممد ]، وقد كنت مرتدًدا 

لأين اأعرف اأن كل الأ�شخا�ص لديهم املعرفة 

عـــن النبـــي اأكـــرث ممـــا اأمتلك، لذلـــك فهي 

مناق�شة وحوار اأكرث منها حما�شرة«.

�لقيادة يف �لعامل

واأ�شـــاف: دعوين اأخربكم عن حقيقة الثورة 

التي يعي�شـــها العامل هذه الأيام، اإنها ب�شبب 

تغري النمـــط التقليدي يف القيـــادة والإدارة 

اإىل الطريقـــة احلديثـــة يف الإدارة، وذلـــك 

يف خمتلـــف القطاعـــات، ففي عـــام 1968، 

كان هنـــاك كتاب واحد عن القيادة فلم يكن 

هناك تركيز على ذلك املو�شـــوع، ومنذ ذلك 

احلني بـــداأ الهتمام بالقيـــادة، والآن هناك 

مئـــات الآلف من املجلدات وماليني املواقع 

الإلكرتونية عن مو�شوع القيادة.

ويوجـــد اآلف املراكـــز القياديـــة يف اأمريـــكا 

وال�شـــني التي تطورت �شـــريًعا يف ال�شنوات 

الأخرية بف�شـــل القيـــادة والآن ال�شـــني بها 

اأف�شل الأفكار القيادية بالعامل.

يف العامل العربـــي لدينا عدد من املراكز يف 

الكويـــت ويف اململكة العربية ال�شـــعودية كما 

يف املدينة املنورة، وت�شارك الأمم املتحدة يف 

بع�ص املراكز.

ملاذ� كان حممد ] قائًد� ناجًحا

وتابـــع: اإن واحًدا من اأهـــم القادة يف العامل 

هـــو حممد ].. فلماذا؟ هذا هو مو�شـــوع 

ندوتنا.. والإجابة يف كلمة واحدة »التغيري«، 

فالتغيـــري مرتبـــط بالقائـــد والقائد مرتبط 

بالتغيـــري، فبدونـــه حتـــى اأعظم القـــادة لن 

يكـــون موؤثـــًرا، فالتغيري هو طاقـــة القيادة، 

فاأنت حتكم على قائـــدك من درجة التغيري 

والتاأثري الذي ي�شببه فيك.

وهناك نوعـــان من التغيـــري، مرغوب وغري 

مرغوب، فالقيادة تهـــدف للتغيري املرغوب، 

والتغيري لبد له اأي�ًشـــا من ا�شـــتمرارية لكي 

يكون فعاًل يف حياة الب�شر.

يف عـــام 1979 عينـــت كاأول اأ�شـــتاذ جامعي 

يف العلـــوم الإداريـــة والقيـــادة، وحتـــى الآن 

مازلت اأبحث ولكن هذا لي�ص �شـــيًئا فمجرد 

املعرفـــة ل يعني قائـــًدا عظيًمـــا، فالعادات 

امل�شـــرتكة واخللفية الثقافيـــة والجتماعية 

امل�شرتكة اأ�شا�ص للنجاح، واأعتقد اأن العادات 

�شـــواء اأكانت غربية اأو �شرقية اأو قبلية لكل 

منها مفهوم للقيـــادة، فالقبيلة لها مفهومها 

اخلا�ـــص يف القيـــادة، وذلك ح�شـــب طبيعة 

العي�ص يف ال�شحراء، فاحلياة القبلية منوذج 

للقـــادة احلـــادة والناجحـــة، فلقد عاي�شـــت 

حيـــاة القبيلـــة والبـــدو يف اململكـــة الأردنية 

الها�شـــمية، حتى اإنهم اأعطوين ا�شًما بدويًّا 

)�شويلم(، ولقد تاأثرت كثرًيا يف حياتي بهذه 

الفـــرتة، فاأنا اأعتقد اأن  قيادة القبيلة منوذج 

للقيادة اجلادة والناجحة، مما جعلني اأبحث 

يف حيـــاة النبـــي ]،  فلقـــد عا�ـــص يف هذه 

البيئة القا�شـــية، وكان مي�شي 9 اأيام من مكة 

اىل قبيلة بني �شـــعد، وغري ذلـــك، وانظروا 

اإىل حواره معهم، فهو يخاطبهم بنف�ص اللغة، 

والأ�شـــلوب الذي يفهمونه، ففـــي اأثناء قتاله 

مع هوازن اأ�شـــيع خـــرب اأن حممًدا قد مات، 

فنـــادى باأعلى �شـــوت حتى يرفـــع معنويات 

جنوده »اأنا النبي ل كذب، اأنا بن عبداملطلب«، 

فالعرب ي�شتخدمون اأ�شماء الأجداد اأحياًنا، 

فهو يتحـــدث بنف�ص الأ�شـــلوب ليكون قريًبا 

منهم وت�شل الر�شالة �شريًعا، وهناك مواقف 

اأخرى موافقة لعادات القبيلة والبدو.

اجلنود بال قائد كالأغنام بدون 
راٍع.. والتغيري كلمة ال�سر يف 

الرائد الناجح 
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ملف �لعدد

قيادة مميزة

وت�شـــاءل املحا�شر قائاًل: ملاذا يكون �شخ�ص 

بعينـــه دون الآخريـــن قائـــًدا؟ ملـــاذا يقبـــل 

الأ�شـــخا�ص قيـــادة قائد دون غـــريه؟ وقال: 

الإجابة يف ثالث نقاط:

1 - ال�شمات ال�شخ�شية للقائد، فالنبي ] 

منوذج اأخالقي لديه قيم �شامية، ولديه توازن 

بني العقل والروح، واجل�شد والعاطفة. 

القيـــادة:  اأهـــداف  ومعرفـــة  درا�شـــة   -  2

فالقيـــادة لبد لها من هدف وا�شـــح، وروؤية 

بعيدة حتى يكـــون اجلميع على دراية ووعي 

مبـــا هو مطلـــوب، والعلـــم اأ�شا�شـــي للقيادة 

ولكنه لي�ص كل �شيء.

3 - املجموعة اأو الأ�شخا�ص، وكلمة �شخ�ص 

لها دللة كبرية اأكرث من كلمة فرد، فال�شخ�ص 

له �شمات مميزة، اإيجابي يف املواقف، مميز 

للهدف الأ�شـــمى من الر�شالة، وبذلك يكون 

اإيجابيًّا.

وزاد: قابلت مندوب الأمم املتحدة امل�شـــوؤول 

عن حت�شـــني اأو�شـــاع املراأة، وقلت له: الأمم 

املتحـــدة ل تهتـــم بالقيادة ال�شـــحيحة التي 

حتـــرتم الآخرين و�شخ�شـــياتهم امل�شـــتقلة، 

و�شـــربت مثاًل بالقطط التي تربي �شغارها 

على �شـــيد الفئـــران، وذلك حتـــى يكون لها 

ا�شـــتقاللية، وتعتمـــد علـــى اأنف�شـــها، فمـــن 

الأوىل اأن نهتم بكرامة الإن�شـــان ونعلمه فن 

، فالقيادة هي  القيـــادة لكي يكـــون م�شـــتقالًّ

القدرة على حتمل امل�شـــوؤولية والقدرة على 

اتخاذ القرار املنا�شـــب يف املوقف املنا�شب، 

ويف التوقيت وبالطريقة املنا�شبة.

�صر �لقيادة �لناجحة

وواحدة من اأهم متطلبات القيادة هي الثقة، 

اأي اأن يثق فيك الآخرون، فهناك فرق �شا�شع 

بـــني القائد ال�شـــادق الذي يثـــق فيه اأتباعه 

وبني القائد غري ال�شـــادق، ولقد كان النبي 

] معروًفا بـ»ال�شادق الأمني«، وهذا يعطي 
القائد قوة وثقة ويجعل الأ�شخا�ص م�شرين 

على النجاح يف العمل.

وهنـــاك فارق كبـــري بني القيادة وال�شـــعبية، 

وحـــب ال�شـــهرة لي�ـــص مـــن �شـــفات القائد 

يو�شـــف  كان   [ النبـــي  ولكـــن  امل�شـــلم، 

بالإن�شـــانية والكرم والعـــدل واحللم والرفق 

والرحمـــة وال�شـــجاعة وال�شـــرب والتوا�شـــع 

والأمانة وال�شدق.

وتظهر �شخ�شـــية القائد جليـــة يف املواقف 

التـــي حتتـــاج اإىل اتخـــاذ القـــرار، فالقائد 

الناجـــح يعـــرف ما يفعـــل وما يجـــب القيام 

بـــه، يف بداية تخ�ش�شـــي يف جمـــال القيادة 

والإدارة تعلمـــت اأن القائـــد يجـــب اأن تكون 

لديـــه قـــدرة علـــى مواجهة ال�شـــعوبات واأن 

يحـــرتم الآخرين واأن ي�شـــاركهم امل�شـــوؤولية، 

وبالطبـــع يرتبط بالتقاليـــد املجتمعية حتى 

يكون مقبوًل ممن حوله.

اإن املعرفـــة واملعلومات النظرية هامة للغاية 

لأي قائد، فهناك اأ�شا�شيات معرفية لبد اأن 

تتوافر يف القائد ومن دونها ل ي�شبح القائد 

فعاًل اأو موؤثًرا فيمن حوله.

اجلماعة اأي�ًشـــا عليهـــا عامل كبري يف جناح 

القيـــادة، فالبـــد اأن تكون اجلماعـــة موؤمنة 

بقائدهـــا، متفاهمـــة مـــع بع�شـــها، مطيعة، 

مقتنعـــة بالهـــدف التـــي ت�شـــعى مـــن اأجـــل 

حتقيقـــه، فاجلماعـــة هـــي الطاقـــة والقوة 

الدافعـــة التي تتحرك نحو حتقيق الهدف.. 

والقائـــد الناجح يهيئ املناخ من خالل ثالث 

اأ�شياء: املهمة، والفريق والأفراد.

�لكل قائد يف جماله

اجلنـــود بـــال قائـــد كالأغنام بـــدون راع مع 

الفـــارق، فالقيـــادة تدفع اجلميـــع لالرتقاء 

كالقافلـــة طريقهـــا واحـــد وهدفهـــا واحد، 

ولكل اإن�شـــان وظيفة ويجـــب اأن يكون قائًدا 

يف جمالـــه واأن يتعلـــم فـــن القيـــادة قبل اأو 

بعد اللتحاق بوظيفتـــه، فالطبيب واملدر�ص 

واملهند�ص وغريهم هم قادة يف جمالتهم.
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جاء الإ�شـــالم مب�شـــًرا وداعًيا النا�ص كافـــة اإىل حياة هانئة 

و�شـــعادة اأخروية، والنا�ص منهم من ولد م�شـــلًما تبًعا لعقيدة 

اآبائـــه، ومنهـــم مـــن اعتنق الإ�شـــالم يف مراحـــل متاأخرة يف 

حياته فاأح�شـــن ا�شـــتغالل هذه الفر�ص التي هياأها الإ�شالم 

له، ومنهم من كان ل يعرف الإ�شـــالم ومل ي�شمع به من قبل، 

لكن حل�شـــن حظه دخل الإ�شالم لهجرته للبالد الإ�شالمية، 

ومعرفتـــه الإ�شـــالم على يد هيئـــات اإ�شـــالمية دعوية على 

راأ�شها جلنة التعريف بالإ�شالم.

واأ�شـــتطيع اأن اأرى يف ذلـــك »هجرة« للمهتـــدي اجلديد من 

معتقداتـــه ال�شـــابقة اإىل »جمتمع جديد« قائم على ر�شـــالة 

ال�شـــماء قوامهـــا »التوحيـــد« وطريقها »نـــور الهداية«، فقد 

�شـــع النور وانبلج »الفجر«.. اإنه فجر الإ�شالم الذي �شار يف 

طريقه هــذا املهتدي اجلديــــــد، م�شـــداًقا لقوله عز وجـــل 

ْر�ِص َوِلَيُكوَن 
َ
ـــَماَواِت َوالأ بَْراِهيَم َملَُكوَت ال�شَّ {َوَكَذِلـــَك نُِري اإِ

ِمَن امْلُوِقِننَي}، فقد دخل اليقني اإىل قلبه فبات م�شلًما، ومن 

ثم �شار يف طريق الإميان.

اإن الإ�شالم �شهل والدخول فيه مي�شر ملن اأراد اعتناقه، فلي�ص 

ملن اأراد اأن يدخله اأن ياأتي بالو�شـــطاء لكي ميهدوا لدخوله، 

فبا�شتطاعة الإن�شان ومبفرده اأن يدخل الإ�شالم، واأن ي�شبح 

م�شـــلًما دون عناء، فما عليه اإل اأن ينطق ال�شـــهادتني وهما 

كلمتان خفيفتان على الل�شان ثقيلتان يف امليزان.

واملهتـــدي اجلديد يوؤمن باأن لهـــذا الكون خالقا هو اهلل عز 

وجل الذي اأر�شل ر�شوًل هو اأ�شرف الر�شل حممد ] فمن 

نطق بهما اأ�شبح موؤمًنا وفرًدا من اأفراد امل�شلمني، ويت�شمن 

ذلك اإقرار الإن�شـــان بعبوديته لربـــه، واأن حممًدا ] عبده 

ونبيـــه الذي يجب اتباعه فيمـــا اأوحى اإليه الباري عز وجل، 

ويقوم املهتدي اجلديد باأداء ال�شـــلوات اخلم�ص يف اأوقاتها، 

وكل مـــا اأوجبـــه اهلل من فرو�ص الإ�شـــالم الأخـــرى، وما كل 

ذلك اإل لروعة الإ�شـــالم و�شـــهولة تعاليمه التي اأو�شـــى بها 

رب ال�شـــماء، فالإ�شالم و�شـــط يف عقيدته ومنهجه، وامل�شلم 

يتلقى الرتبية الو�شـــطية ال�شحيحة، معنى ي�شمل كل خ�شلة 

حميـــدة، ولذلك فاإن دعـــاة املهتدين اجلدد ي�شـــلكون معهم 

منهًجا و�شًطا، يرغبهم يف الإ�شالم ويهيئ لهم �شبل الدخول 

ًة َو�َشًطا}. مَّ
ُ
اإليه، قال تعاىل: {َوَكَذِلَك َجَعلْنَاُكْم اأ

اإلسالم 
دعوة 

إنسانية

�صروط �لنجاح

للنجاح العظيم ثالثة �شـــروط، اأولهما �شعب عظيم، وثانيها اأزمة كبرية، واآخرها 

�شخ�ص عظيم، وما مييز حممد ] هو اأنه جمع كل �شفات القيادة يف �شخ�شه، 

وكانت ال�شـــفة الأبرز يف جناح قيادته هي التوا�شـــع، فقيادتـــه تخلو من التكرب 

والغرور، اأما القادة الآخرون الذين �شهدهم العامل فكان كل واحد منهم تربز فيه 

�شفة واحدة فقط من �شفات القيادة، ولذلك كانت قيادته اأعظم القيادات.

القبيلة منــوذج للقيــادة اجلــادة 
والناجحـــة.. والثقـة اأهـم متطلبــات 

القيـــادة

جــــون اأديـــر يف �سطـــور
• اإحدى املرجعيات العاملية الأوىل يف ميادين القيادة و�شناعة القادة.

• منحته جمهورية ال�شني ال�شعبية لقب »بروفي�شور فخري« تقديًرا لأبحاثه 
املميزة وم�شاهمته يف ميدان القيادة.

• بني عامي 1981 - 1986 عمل الربوفي�شـــور جون اأدير مع ال�شـــري جون 
هاريف جونز يف )ICI( ليقّدم اإ�شـــرتاتيجية تطوير قيادي اأ�شهمت يف حتويل 

تلك املوؤ�ش�شـــة من عمالق بريوقراطّي خا�شر لت�شـــبح اأّول �شركة بريطانية 

حتقق ربًحا يتجاوز البليون باوند.

• كتب اأكرث من 50 كتاًبا كلها يف القيادة، توج اأعماله الكتابية بكتابه ال�شهري 
»قيـــادة حممد«- 2010، وقد مت اختياره من قبل املعهد الربيطاين لالإدارة 

جلائزة اأف�شل كتاب يف الإدارة لعام 2011.

• يف عام 1979 اأ�شـــبح جون اأدير اأّول بروفي�شـــور لدرا�شـــات القيادة على 
م�شتوى العامل يف جامعة �شوراي الربيطانية.

• يف 2009 عـــنّي الربوفي�شـــور جـــون اأديـــر اأ�شـــتاًذا لدرا�شـــات القيادة يف 
 United Nations System Staff( كلّيـــة الكوادر ملنظومة الأمم املتحـــدة

College( يف مدينة تورين.

امللكيـــة  الع�شـــكرية  لالأكادمييـــة  القيـــادي  التدريـــب  وهـــو م�شت�شـــار   •
�شاندهري�شـــت- �شـــوراي.
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رحمة للعاملني

�ل�صيخ نبيل �لعو�صي

مدير مربة طريق الإميان

مهتدية تدعو �سقيقتيها اإلى 
الإ�سالم عرب الإذاعــة: وجدت 
يف الكعبة ماكنت اأبحث عنه 
طــوال حياتــي 

تُ�شـــريِّ جلنـــة التعريف بالإ�شـــالم كل عام 

رحلة لأداء فري�شـــة احلـــج وعدة رحالت 

للعمرة، وهذه الرحالت خا�شـــة باملهتدين 

اجلـــدد، اأما ما يحـــدث يف هذه الرحالت 

فاإنـــه اأمـــر عظيـــم، واإن الإن�شـــان ليبكـــي 

عندما ي�شـــتمع اإىل بع�ـــص تلك املواقف اأو 

يرى تلك امل�شاهد.

هناك اأنا�ص اأ�شلموا لكنهم مل يروا الكعبة، 

اأول بيت و�شع للنا�ص لعبادة اهلل عز وجل، 

بيـــت نادى نبي اهلل اإبراهيم عليه ال�شـــالم 

النا�ـــص حلجـــه.. نحن يف جلنـــة التعريف 

بالإ�شالم ل ناأخذ اإىل العمرة الذين اأ�شلموا 

مبا�شرة اإل بعد اأن يتعلموا الإ�شالم جيًدا، 

من خالل الدورات ال�شـــرعية حتى يكونوا 

م�شـــتعدين لأداء منا�شـــك احلج والعمرة، 

فاإذا اأ�شلم الإن�شان وذهبنا مبا�شرة به اإىل 

ذلك املكان رمبـــا ينفر ورمبا ل يعي معنى 

تلك ال�شـــعائر، فبعد اأن يتجهز ويتدرب يف 

جلنة التعريف بالإ�شـــالم، نذهب به لأداء 

منا�شك احلج والعمرة.

يقول اأحد املهتدين: ملا دخلت اإىل بيت اهلل 

احلرام وراأيت م�شهد الطواف حول الكعبة، 

الأبي�ص والأ�شود والغني والفقري وال�شغري 

والكبري، لبا�شـــهم واحد، �شـــعارهم واحد، 

هدفهم واحد، قبلتهم واحدة، ي�شـــريون يف 

اجتاه واحـــد، ملا راأيت ذلـــك املنظر بكيت 

وقلت �شـــبحان اهلل! ما جمع هوؤلء اإل رب 

الب�شـــر، فاهلل عز وجل قال لنبيه اإبراهيم 

جِّ  ذِّن يِف النَّا�ـــصِ ِباحْلَ
َ
عليـــه ال�شـــالم: {َواأ

ِتنَي ِمن ُكلِّ 
ْ
تُوَك ِرَجاًل َوَعلَى ُكلِّ �َشاِمٍر يَاأ

ْ
يَاأ

َفجٍّ َعِميٍق}.

وهـــذا مهتد اآخر يقـــول: متنيت اأن اأطوف 

بالبيـــت احلـــرام واأن اأجل�ـــص عند احلجر 

الأ�شـــود واأن اأ�شجد هلل يف ذلك املكان ول 

اأخـــرج منه اإل بعد اأن يقب�ص اهلل عز وجل 

روحي.

ولقـــد ا�شت�شـــافت اإذاعة الكويـــت اإحدى 

املهتديات مـــن الالتي كن يوؤدين منا�شـــك 

احلج واأجرت معها لقاء فاأخذت هذه املراأة 

تبكي اأثناء اللقاء منا�شدة �شقيقتيها اللتني 

علـــى دين غري الإ�شـــالم، وتقـــول لهما من 

خالل هذا اللقاء: باهلل عليكما اأن ت�شـــلما 

واأن تاأتيا اإىل ذلك املكان )البيت احلرام(، 

لقـــد وجدت يف بيت اهلل �شـــالتي، وجدت 

�شعادتي، وجدت ما كنت اأبحث عنه طوال 

حياتي.. اإنها تدعـــو اهلل اأن يدخل اأختيها 

يف الإ�شالم ومين عليهما بدينه كي ت�شاهدا 

ما �شـــاهدته يف احلج مـــن نفحات اإميانية 

وم�شاهد روحية عظيمة ت�شعد بها النف�ص 

ويطمئن بها القلب.

وتلك ق�شـــة اأخـــرى يقول �شـــاحبها: لقد 

راأيـــت بع�ـــص املهتديـــن التابعـــني لإحدى 

احلمـــالت يف جلنـــة التعريـــف بالإ�شـــالم 

اأثناء رحلة احلـــج يف تلك البقعة الطاهرة 

وهـــذا املـــكان املقد�ـــص، وكان النا�ـــص يف 

احلمالت الأخرى يلتزمون باأداء منا�شـــك 

احلـــج اأو العمـــرة فقط، راأيتهم يوا�شـــلون 

الليـــل بالنهـــار تقرًبـــا اإىل اهلل، رغبـــة يف 

طاعتـــه وخ�شـــوًعا وخ�شـــوًعا اإليه.. يقول 

بع�ـــص املهتدين: نريـــد اأن نذهب اإىل بيت 

اهلل احلـــرام منذ �شـــالة الفجر ول نرجع 

اإل بعد �شالة الع�شاء، ملاذا؟ يقولون: نحن 

نعي�ص يف �شـــعادة ل نريـــد اأن ننقطع عنها 

}، نعم  ِ
ّ

ـــجَّ َوالُْعْمَرةَ هلِل مِتُّواْ احْلَ
َ
اأبـــًدا.. {َواأ

ْم �َشَعاِئَر  اإنها �شـــعائر اهلل {َذِلَك َوَمن يَُعظِّ

اهلل َفاإِنََّها ِمن تَْقَوى الُْقلُوِب}.

اإنـــا لندعو اأهل اخلري واأ�شـــحاب الأيادي 

البي�شـــاء وال�شـــاحلني اإىل امل�شـــاركة يف 

م�شـــاريع احلج والعمرة التي تطلقها جلنة 

التعريف بالإ�شـــالم ب�شكل م�شتمر ودعمها 

لتثبيت الدين يف قلوب املهتدين.

المهتدون 
حول 
الكعبة
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مفاهيم دعوية

عبد�لرحمن تاجنال

كاتب وباحث يف مقارنة الأديان

اإن عـــامل احليوانات والكائنـــات الأخرى ما 

عدا الإن�شـــان يخ�شـــع لقواعد هذه الفطرة 

َفَغرْيَ 
َ
طوًعـــا اأو كرًهـــا كما قـــال تعـــاىل: {اأ

ـــَمَواِت  �ْشـــلََم َمْن يِف ال�شَّ
َ
ِديِن اهلل يَبُْغوَن َولَُه اأ

لَيْـــِه يُْرَجُعوَن}،  ْر�ـــصِ َطْوًعـــا َوَكْرًهـــا َواإِ
َ
َواْلأ

 يَ�ْشـــُجُد لَُه َمن 
َ
نَّ اهلل

َ
مَلْ تََر اأ

َ
وقـــال تعاىل:{اأ

ـــْم�ُص  ْر�ـــصِ َوال�شَّ
َ

ـــَمَواِت َوَمـــن يِف الأ يِف ال�شَّ

َوابُّ  ـــَجُر َوالدَّ بَاُل َوال�شَّ َوالَْقَمُر َوالنُُّجوُم َواجْلِ

َن النَّا�ـــصِ َوَكِثرٌي َحقَّ َعلَيْـــِه الَْعَذاُب  َوَكِثـــرٌي مِّ

 يَْفَعُل 
َ
ْكِرٍم اإِنَّ اهلل  َفَما لَُه ِمن مُّ

ُ َّ
َوَمن يُِهِن اهلل

َما يَ�َشاء}.

اإن الإ�شـــالم ينبـــه اإىل اأن الإن�شـــان يف اأم�ص 

احلاجـــة لتطبيق قواعد الدين يف كل معاين 

احلياة ويدعوه اإىل اأن يخ�شع لفطرة اهلل لكي 

يتخل�ص من ال�شـــلبيات وميتلئ بالإيجابيات، 

والفطرة هذه ت�شتغل يف احلياة تارة وتدافع 

املخاطـــر الآنية يف بعيد امل�شـــتقبل اأو قريبه 

تـــارة، فحينما مينع الزنا يدفع معه املخاطر 

املوؤديـــة اإليـــه، لأن الدين هو ميـــزان احلياة 

ونظام التوازن، ولـــذا اأنــــــذر تبارك وتعاىل 

َلّ تَْطَغْوا يِف 
َ
يَزاَن اأ َماَء َرَفَعَها َوَو�َشَع امْلِ {َوال�َشّ

ِقيُموا الَْوْزَن ِبالِْق�ْشِط َوَل تُْخ�ِشُروا 
َ
يَزاِن َواأ امْلِ

يَزاَن}. امْلِ

والذيـــن هتكوا احلدود وطغوا يف امليزان قد 

واجهوا عاقبة مريرة، اإما ا�شتُوؤ�شـــلوا باأيدي 

الآخرين اأو ُهلكوا بالكوارث، والتاريخ �شاهد 

على مر الزمان يف عاقبة فرعون واأهله ويف 

عاقبة اأهل عاد وثمود وقوم نوح ولوط.  

منهج بنية �لإن�صان

اإن التخطيط والرتكيز من اأهم موا�شـــفات 

الإ�شـــالمي  والديـــن  وال�شـــالمة،  الأمـــن 

ر�شـــم خطًطـــا ثابتة ورا�شـــخة ل�شـــتمرارية 

عمـــل الإن�شـــان دون انقطـــاع ول انف�شـــال 

ول انحـــراف، وباعتبـــار اأهميـــة اخلطـــط 

ال�شـــرتاتيجية لبنية الإن�شان وتطوراته على 

مر الزمان، والإ�شـــالم خطط حياة الإن�شان 

على  اأ�شا�شني هامني هما التزكية والتحرير 

.)Purification & Liberation(

�لتزكية 

عندمـــا اأر�شـــل اهلل عز وجل خـــامت الأنبياء 

حممـــد ] بنيَّ لنـــا اأهمية التزكيـــة، يقول 

تعاىل: {لقـــد من اهلل على املوؤمنني اإذ بََعَث 

ِفيهم َر�ُشـــوًل ِمن اأنف�شـــهم يَتْلُـــو َعلَيِْهْم اآيَاِتِه 

ْكَمَة}، وقال  يِهـــْم َويَُعلُِّمُهُم الِْكتَاَب َواحْلِ َويَُزكِّ

يِّنَي َر�ُشـــوًل  مِّ
ُ
تعاىل: {ُهـــَو الَِّذي بََعَث يِف الأ

يِهـــْم َويَُعلُِّمُهُم  ِمنُْهـــْم يَتْلُـــو َعلَيِْهْم اآيَاِتـــِه َويَُزكِّ

ْكَمـــَة َواإِْن َكانُوا ِمـــْن َقبُْل لَِفي  الِْكتَـــاَب َواحْلِ

�َشالٍل ُمِبنٍي}.

اإن هذه الآية تو�شـــح لنا اأن القوم قبل دعوة 

الر�شـــول ] كانوا يف �شالل، وبالتايل فهم 

يف حاجـــة اإىل تزكيـــة نفو�شـــهم لرتبيتهـــم 

وتنميتهـــا لريفـــع مراتبهـــم يف املجتمع، لأن 

الفالح والف�شـــل يعتمدان على اأ�شا�ص تزكية 

اَها  ْفلَـــَح َمن َزكَّ
َ
النفو�ـــص، قال تعاىل: {َقْد اأ

ـــاَها}، هـــذه الآية تبني  َوَقـــْد َخـــاَب َمن َد�شَّ

اأهمية التزكية يف حياة الإن�شـــان وقد وردت 

بعد ذكـــر مهام الأفـــالك والظواهر الكونية 

من �شورة »ال�شحى«. 

اإن فكـــرة تزكيـــة النف�ص هـــي البنية التحتية 

)infra structure( ل�شـــياغة ال�شخ�ص 

والأ�شـــرة واملجتمع يف بناء احلياة الب�شـــرية 

حتـــى تتلذذ النف�ص بال�شـــعادة الأبدية، وهي 

اإك�شري لعدم ال�شت�شالم للم�شاعر ال�شلبية.       

اإن الطـــب احلديـــث قـــد اكت�شـــف اأن تزكية 

النفو�ـــص هي �شـــبب ال�شـــعادة وال�شـــتقرار 

والكـــرب  واحل�شـــد  الغ�شـــب  واأن  النف�شـــي 

الـــذي يرتفع يف القلـــوب يوؤثر تاأثـــرًيا فعاًل 

يف اإنتاج هورمونات اإ�شـــافية ت�شر بال�شحة 

وتكون �شـــبًبا لزيادة �شغط الدم وغريها من 

التاأثريات ال�شـــلبية يف ج�شـــم الإن�شـــان، اأما 

ان�شراح ال�شـــدر فيوفر لالإن�شان الطماأنينة 

وال�شتقامة.

والتزكيـــة هـــي تطهـــري النف�ص مـــن الرذائل 

والتحلـــي بالأخالق املحمودة مع التخلي من 

الأخـــالق والأوهام املنكرة التي ت�شـــر لي�ص 

فقط ج�شميًّا بل نف�شيًّا، ويثبت الدين بتزكية 

دور اإلسالم 
في بنيـة 
اإلنســان

 �لإ�صـــــــالم ديـــــــن �إلهـــــــي ميتاز عـــــــن غريه من 

�لديانـــــــات �لأخـــــــرى بروؤيته ور�صـــــــالته وباأن 

قو�نينـــــــه �صـــــــاحلة للتطبيـــــــق يف كل مـــــــكان 

وزمـــــــان، وهو طريق �حلياة �لذي مي�س حياة 

ـــــــا، لأنه هو فطرة  ا وباطنيًّ �لإن�صـــــــان ظاهريًّ

�لإن�صان كما و�صـــــــفه �خلالق تبـــارك وتعاىل 

ِتي  يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة �هلل �لَّ ِقْم َوْجَهَك ِللدِّ
َ
{َفاأ

ْلِق �هلل َذِلَك  ا�َس َعَلْيَها ل َتْبِديَل خِلَ َفَطَر �لنَّ

ا�ِس ل َيْعَلُموَن}. ْكرَثَ �لنَّ
َ
ُم َوَلِكنَّ �أ يُن �ْلَقيِّ �لدِّ

وهنـــــــاك ظاهرة ل جُتحد وحقيقة ل ُتنفى، 

�أنه �إذ� بعد �ل�صيء عن د�ئرة فطرته �نحرف 

ثم يو�جه �ل�صلبيات و�خل�صر�ن حتى يهلك، 

كالفلك �إذ� �نحرفت عن �ملجرى تهلك مبن 

فيهـــــــا، وكذلك �إذ� بُعد �لإن�صـــــــان عن فطرته 

�حلقيقـــــــة، يو�جـــــــه م�صـــــــكالت وعو�ئـــــــق يف 

ممـــــــر حياته، �أما �لفطـــــــرة �لتي ذكرناها من 

قبـــــــل فهي دليل �حلياة �لـــــــذي �أعده �خلالق 

لالإن�صان.  
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حممد ��صعيدة

التــــــوق 
إلى حــج 
بيت اهلل
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العقـــل، لأن العقـــل اإذا زكـــى فاإنـــه يزكي 

اجلوارح، يقول الإمام الغزايل رحمه اهلل: 

»وقد اأمر ابن اآدم باأن يك�شـــف ظلم اجلهل 

بنور العقل، خوًفا من الفتنة«. 

�لتحرير 

التحريـــر هو اأوىل خطـــوات النجاة، ولقد 

حـــرر الإ�شـــالم قلـــب العبـــد ونف�شـــه من 

الأغـــالل التـــي كانـــت حتب�شـــه يف دائـــرة 

املعتقدات الباطلة والأفكار الفا�شدة، يقول 

تبـــارك وتعاىل عـــن دور الر�شـــول ] يف 

َباآِئَث َويَ�َشُع َعنُْهْم  ُم َعلَيِْهُم اخْلَ اأمته {َويَُحِرّ

ْغـــاَلَل الَِّتي َكانَـــْت َعلَيِْهْم}، 
َ
اإِ�ْشـــَرُهْم َوالأ

وجاهد الر�شول واأ�شحابه لتاأ�شي�ص ر�شالة 

التوحيد واأعتق اأمته من ال�شـــرك واخلوف 

من غـــري اهلل واأنقذهم مـــن ظلمة اجلهل 

والع�شيان اإىل نور العلم والإح�شان، فنادى 

الر�شول ] اأهل مكة من �شيق الدنيا اإىل 

�شعة الر�شـــالة الإلهيـــــة ووعدهم الأمـــــن 

 ثَُمّ ا�ْشتََقاُموا َفاَل 
ُ َّ
{اإَِنّ الَِّذيَن َقالُوا َربُّنَا اهلل

َخـــْوٌف َعلَيِْهْم َوَل ُهـــْم يَْحَزنُوَن}، وعلمهم 

علوًمـــا مل يعرفوها من قبـــل وعرفهم باأن 

الظواهر الكونية من خملوقات اهلل واآياته 

يَاِتـــِه اللَّيُْل  تـــدل على وجـــود اهلل، {َوِمْن اآَ

ـــْم�ُص َوالَْقَمـــُر َل تَ�ْشـــُجُدوا  َوالنََّهـــاُر َوال�َشّ

ِ الَِّذي 
َّ

ـــْم�ِص َوَل ِللَْقَمـــِر َوا�ْشـــُجُدوا هلِل ِلل�َشّ

َخلََقُهَنّ اإِْن ُكنْتُْم اإِيَّاهُ تَْعبُُدوَن}.

واأ�شـــ�ص الإ�شـــالم احلجـــر الأ�شا�شـــي يف 

العلـــوم، لأن العلم كان نقطـــة حتول حياة 

الإن�شـــان يف تاريخه ومـــورد تنمية مواهبه 

العقلية والروحية، ولذلك جاءت اأول كلمة 

يف القـــراآن {اإقـــراأ}، لأن القراءة والتفكر 

والتدبـــر قادرة علـــى رفع مكان الإن�شـــان 

اإىل العـــال، ولـــذا اأمـــر الر�شـــول ] اأمته 

بقوله: »طلب العلم فري�شة على كل م�شلم 

وم�شـــلمة«، فالعلـــم هـــو طريق النجـــاة من 

اأغالل الأوهام. 

�إىل �لنجاة 

اإن جميع الر�شـــل الذيـــن جاءوا بهدي اهلل 

دعـــوا قومهـــم اإىل النجـــاة، لأن الإ�شـــالم 

يوفـــر النجاة والنجاح يف كل معاين احلياة 

الإن�شانية، وقد دعا الر�شول ] قومه اإىل 

ْدُعوُكْم اإِىَل النََّجاِة 
َ
النجاة {َويَا َقْوِم َما يِل اأ

 ِ
َّ

ْكُفَر ِباهلل
َ
َوتَْدُعونَِنـــي اإِىَل النَّاِر تَْدُعونَِني ِلأ

ْدُعوُكْم 
َ
نَا اأ

َ
�ْشِرَك ِبِه َما لَيْ�َص يِل ِبِه ِعلٌْم َواأ

ُ
َواأ

ـــاِر}، والنجـــاة تعني هنا  اإِىَل الَْعِزيـــِز الَْغَفّ

الفالح يف الدارين، {قد اأفلح املوؤمنون}.

اإن دليل حياة الإن�شان من املهد اإىل اللحد 

ا �شـــحيًحا و�شـــحيًّا يف جميع  ميهد له جوًّ

مراحل حياته الدنيوية منًعا من ال�شلبيات 

التـــي تاأتـــي لالإن�شـــان باملاأ�شـــاة والكوارث 

الدائمة وي�شـــرح �شدره بافتتاح نور الدين 

يف قلبـــه، ويعطره بريحه عندما يلم باآدابه 

ومعامالته، وكلما ت�شتد عالقة قلبه بالتزام 

قيـــم الدين تكرث تاأثرياته يف �شـــلوكه حتى 

يكون حاماًل طيًبا لالإ�شالم وين�شره يف كل 

املجـــالت التي دخل فيها كما َقاَل َر�ُشـــوُل 

 َعلَيِْه َو�َشـــلََّم »َمثَـــُل امْلُوؤِْمِن 
ُ َّ
اهلل �َشـــلَّى اهلل

ِة ِريُحَها  تُْرجَّ
ُ
 الُْقْراآَن َكَمثَـــِل الأ

ُ
الَِّذي يَْقـــَراأ

َطيِّـــٌب َوَطْعُمَهـــا َطيِّـــٌب«، لأن د�شـــتور دين 

اهلل هـــو القراآن الذي هو نور فيه تب�شـــرة 

وبرهان {واأنزلنـــا اإليكم نوًرا مبيًنا}، فلو 

فهم الإن�شان حق الفهم لعرف اأن احلياة ل 

تنتهي باملوت بل تبداأ ب�شكل جديد.    

ولـــو علم املاديـــون وامللحـــدون اأهمية دور 

الديـــن الإلهي يف حياة الإن�شـــان خلرجوا 

اإىل  اآرائهـــم ودخلـــوا  مـــن �شـــيق دائـــرة 

�شـــعة اأفـــكار الإ�شـــالم مطيعـــني لأوامـــر 

اهلل ليخل�شـــوا حياتهم ممـــا يواجهون من 

التحديـــات وال�شـــلبيات حتـــى يعلمـــوا اأن 

هـــذا الطريـــق لي�ـــص بعائق التقـــدم ولكنه 

طريـــق اإيجابي حلل امل�شـــكالت وممر اإىل 

 يَْدُعو اإِىَل َداِر 
ُ ّ
ال�شعادة والطمئنان {َواهلل

الِم}.  ال�شَّ

حـــج بيت اهلل احلـــرام من اأهـــم واأعظم 

الأماين التي يتمنى اأي م�شـــلم اأن يكتبها 

اهلل لـــه حتـــى يتطهـــر من ذنوبـــه ويرجع 

اإىل ربـــه ويزيـــد ويكـــرب اإميانـــه ويقرتب 

اأكـــرث مـــن اهلل، لأن حج بيـــت اهلل وروؤية 

الكعبـــة والوقوف على عرفـــة لها وقعها 

اخلا�ص يف نف�ص كل م�شلم، فهذه الأماكن 

املقد�شـــة عند امل�شـــلمني هي اأماكن غري 

عاديـــة، لأنهـــا حتمـــل يف طياتهـــا رهبة 

الزمـــان واملـــكان وجلـــل احلـــدث، حدث 

ظهور وانبعاث الدين الإ�شالمي احلنيف 

اإىل العاملني يف تلك الأ�شقاع، فمن هناك 

بزغت �شـــم�ص الإ�شـــالم وعا�ص وترعرع 

الر�شول الأكرم و�شحابته الكرام، وغالًبا 

مـــا يكـــون للحـــج الأثـــر الأكـــرب يف حياة 

امل�شلم، وميثل املنعطف الأهم يف م�شرية 

حياته وعالقته بربه ودينه، فزيارة البقاع 

املقد�شـــة تبقـــى غاية كل م�شـــلم، وتبقى 

حمفـــورة يف ذاكرة كل من زار تلك البقاع 

لهول وعظمة ما ت�شاهده عيناه من معامل 

واآثار تاريخية حتكي ق�شة ظهور الإ�شالم 

يف تلك البقاع التي هي يف الأ�شل موطن 

ر�شول اهلل ]، وكذلك الأماكن التي تربى 

وترعرع ون�شاأ فيها، واأوحى اهلل اإليه فيها 

�شـــبحانه وتعـــاىل القراآن الكـــرمي ليقراأه 

على النا�ص ويعمل على ن�شـــره والتعريف 

بـــه بني ال�شـــعوب والأمم ليكرب بعد ذلك 

ويتعاظم وتبداأ معه م�شـــرية ح�شـــارة من 

اأعظم احل�شـــارات التي عرفهـــا التاريخ 

الإن�شـــاين األ وهـــي احل�شـــارة العربيـــة 

الإ�شـــالمية التي غريت جمـــرى التاريخ 

واأر�شـــت قيًما ومبادئ اإن�شـــانية عمادها 

احرتام الإن�شـــان دون النظر اإىل جن�شـــه 

اأو لونه اأو دينه.
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ل تز�ل »�لب�صـــــــرى« تالحـــــــق �لعمل �خلريي 

�أينمـــــــا كان وحيثما وجد، ت�صـــــــلط �ل�صـــــــوء 

عليه لتقدم مناذجه �ل�صامية للعامل �أجمع، 

يف �صورة يفتخر بها كل م�صلم يعتز بدينه.. 

حممد �ل�صريف مدر�س ورجل �أعمال م�صلم 

مولـــــــود يف كنـــــــد� لأبوين كنديني م�صـــــــلمني، 

حينمـــــــا بلـــــــغ �لثانية ع�صـــــــرة تـــــــرك �لإقامة 

مع و�لديه، وكان ي�صـــــــافر �صاعتني بالطائرة 

لي�صـــــــل �إىل مدر�صـــــــة حتفيظ �لقـــــــر�آن �لتي 

�أحلقه بها و�لده، تقدم لالإمامة وهو �بن 15 

�صـــــــنة، در�س �ل�صريعة �لإ�صـــــــالمية يف �ملدينة 

�ملنورة، وح�صل على �ملاج�صتري يف �لت�صويق 

من �أمريكا، �أن�صـــــــاأ موؤ�ص�صة لتعليم �ل�صريعة 

�لإ�صـــــــالمية �أ�صـــــــبه باجلامعة على م�صـــــــتوى 

كند� و�أمريكا وبريطانيا وماليزيا، يقول عن 

د�ئرة عمل هذه �ملوؤ�ص�صـــــــة: »ونحن منت�صرون 

ـــــــا نعلم فيهـــــــا دين �هلل  يف 35 مدينـــــــة تقريًب

تبارك وتعاىل.. �لتقيناه لنقف على حقيقة 

هذ� �لعمـــــــل �لدعـــــــوي �لعمالق فـــــــكان هذ� 

�حلو�ر.

يف �لبد�يـــــــة نريـــــــد �أن نعـــــــرف �لقارئ 

مبوؤ�ص�صتكم �لدعوية. 

موؤ�ش�شـــتنا ا�شـــمها »من الغـــرب«، والدار�ص 

عنـــد  دائًمـــا  معـــروف  اهلل  بف�شـــل  فيهـــا 

الغربيـــة  البلـــدان  يف  امل�شـــلمة  اجلاليـــات 

بتميزه واإتقانه، �شـــحيح اأن �شهاداتنا لي�شت 

معتمدة من جامعات الغرب، لكن موؤ�ش�شـــتنا 

معروفـــة ومعتمدة عند امل�شـــلمني من خالل 

مـــا مينحونه للدار�ص فيها من ثقة، فنحن ل 

نهتم بال�شهادات بقدر ما نهتم بالتعليم.

كم ت�شتغرق فرتة الدرا�شة لديكم؟

نحـــن ناأخـــذ وقًتـــا كبرًيا مـــع الطلبـــة، لأن 

اأكرث الدار�شـــني غري متفرغني، فال تقت�شر 

ال�شرائح التي تخدمها املوؤ�ش�شة على ال�شغار 

فقـــط، بـــل نعلـــم كل الأعمـــار مـــن الذكور 

والإنـــاث، ولهذا رمبا ا�شـــتغرقت الدرا�شـــة 

ع�شر �شنوات، كما اأن علوم ال�شريعة متفرعة 

ومت�شعبة، واإن �شاء اهلل هذه ال�شنة �شتتخرج 

ا بقدر  دفعـــة جديدة، لكن التخرج لي�ص مهمًّ

اأهمية اأن يتعلم هوؤلء امل�شلمون اأمور دينهم، 

واحلمد هلل در�ص عندنا منذ اأن اأ�ش�شنا هذه 

اجلامعة منذ ع�شـــر �شـــنوات تقريًبا 35 األف 

دار�ص.

ما طبيعـــــــة �ملناهـــــــج �لتـــــــي تدر�س يف 

موؤ�ص�صتكم؟

لدينا بع�ص الأ�شاتذة الذين در�شوا يف الأزهر 

ال�شـــريف مب�شـــر، ولدينا اأ�شاتذة در�شوا يف 

ال�شعودية، ولدينا اأ�شـــاتذة مغربيون، ولدينا 

اأنا�ص در�شوا يف اأمريكا، ونحن ل نلتزم مبنهج 

فقهـــي اأو عقدي معني، بـــل نركز على تعليم 

الديـــن ب�شـــكل عام، بعيًدا عـــن اأي خالفات 

اأو ع�شـــبيات جلن�ص اأو لفرقة، واملدر�شـــون 

الذين يدر�شـــون عندنا من م�شـــاهري الدعاة 

يف اأمريكا وكندا وبريطانيا، ورمبا ل يكونون 

معروفـــني يف العـــامل الإ�شـــالمي يف الوطن 

العربي مثل ال�شـــيخ وليد ب�شـــيوين وال�شيخ 

يا�شر القا�شي.

هل هناك كتب معينة �أو مقرر حمدد 

تفر�صه �ملوؤ�ص�صة؟

وجدنا مـــن خالل التجـــارب اأن الدار�شـــني 

يحبون اأن يجمع الأ�شتاذ بني اأكرث من كتاب، 

ول يقت�شـــر على كتـــاب واحد، ونحن نطلب 

مـــن الأ�شـــاتذة اأن يجمعوا بـــني كتب الرتاث 

والكتب احلديثة، فالأ�شل يف الدورات لي�ص 

درا�شـــة كتاب معني، بل درا�شة العلم نف�شه، 

وفق ما يراه الأ�شتاذ منا�شًبا للطالب.

هل ت�صتهدفون �صريحة معينة؟ وماذ� 

تقدمون للم�صلمني �جلدد حتديًد�؟

الدورات التـــي نقيمها تقدم لكل امل�شـــلمني 

بال ا�شـــتثناء، وامل�شـــلم اجلديد يف الغرب ل 

يجد جهـــة تعلمه الدين مثلمـــا يجد عندنا، 

فهو رمبا يجد من يعلمه الو�شـــوء وال�شالة، 

ثـــم يقراأ كتاًبـــا اأو اثنني وينتهـــي الأمر عند 

هـــذا احلد، لكن عندنا الأمر يختلف، فنحن 

نعلـــم القـــراآن والتف�شـــري واحلديـــث والفقه 

و�شـــائر العلوم الإ�شالمية باللغة الإجنليزية، 

لأن هناك مدار�ص اأخرى تعلم اللغة العربية، 

فهذا لي�ص تخ�ش�شنا.

هل تعملون على �إعد�د دعاة م�صاهري 

وقادة مربزين يتولون �أمور �لدعوة يف 

�أو�صاطهم فيما بعد؟

يف احلقيقة نحن ل نركز على اإعداد وتخريج 

دعاة بقدر مـــا نركز يف املقام الأول على اأن 

ي�شـــبح امل�شـــلم يف الغرب قادًرا على عبادة 

ربـــه حق العبادة، وعلى فهم القراآن وتالوته، 

رجل �لأعمال �لكندي حممد �ل�صريف:

»من الغرب«.. 
مؤسسة دعوية عمالقة 

حو�ر: عامر �أحمدلتعليم اإلسالم في كندا
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والقيام ب�شعائر الإ�شالم كلها، وهذا الدار�ص 

قد يكـــون طبيًبـــا اأو مهند�ًشـــا...اإلخ، ورمبا 

يكـــون هذا دافًعـــا فيما بعد اإىل اأن ي�شـــبح 

هذا ال�شـــخ�ص من م�شـــاهري الدعاة، فهذا 

اإمنـــا يكون بتوفيق من اهلل جل وعال، وكثري 

من الذين در�شوا عندنا ذهبوا اإىل ا�شتكمال 

درا�شـــاتهم يف ال�شعودية ويف الأزهر فعرفوا 

قيمـــة الدرا�شـــة عندنـــا، فهـــي قـــد وفرت 

عليهم الكثري واأهلتهم مكنتهم من ا�شـــتكمال 

درا�شاتهم يف هذه البالد الإ�شالمية.

مـــــــاذ� لو �أردنا �أن نقـــــــارن بني �ملهتدين 

�جلدد يف �لكويت و�إخو�نهم يف �لدول 

�لغربية؟

يف احلقيقـــة ل يوجد �شـــيء ا�شـــمه امل�شـــلم 

الأوروبـــي اجلديـــد، فهـــم خمتلطـــون مـــع 

املغاربـــة والأتـــراك وغريهم من امل�شـــلمني، 

ويعي�شـــون م�شـــاكلهم ويذوبون بينهم، اأما يف 

الكويت فالو�شع خمتلف، فامل�شلمون اجلدد 

يتعرفـــون بع�شـــهم على بع�شـــهم من خالل 

جلنة التعريف بالإ�شالم، وهذا رمبا ي�شاعد 

كثرًيا يف دعوة ذوي هوؤلء من غري امل�شلمني، 

واللجنـــة يف احلقيقة تفكر وتخطط ب�شـــكل 

مدرو�ـــص، فهي كثرًيا مـــا تدعو قادة الدعوة 

يف الغـــرب وتتبـــادل معهم الـــروؤى والأفكار، 

ثـــم يوؤثر هـــوؤلء القادة فيمـــن معهم، فتكون 

بذلك قد قدمت الكثري للم�شلمني اجلدد يف 

الغرب اأي�ًشا.

�أيهمـــــــا توؤيـــــــدون.. �لتو�صـــــــع �لكمي �أم 

�لتو�صع �لكيفي يف �لدعوة؟

ل بد اأن يركز الإن�شان يف دعوته على هدف 

معـــني، اإمـــا هذا واإمـــا ذاك، وكل مي�شـــر ملا 

خلق لـــه، فهذا وظيفته الكـــم واآخر وظبفته 

اأن ي�شـــريوا يف  الكيـــف، وعلـــى امل�شـــلمني 

اخلطـــني مًعا، واإن ق�شـــروا يف واحد منهما 

فهـــم خمطئون، لكن لبد كما قلنا اأن يراعى 

التخ�ش�ص، ونحن نريد اأن ن�شل بعملنا هذا 

مـــن خـــالل موؤ�ش�شـــتنا اإىل كل الـــدول التي 

تتحدث الإجنليزية، �شـــنغافورة واإندوني�شيا 

وغريهما، على اأن ن�شـــري يف الجتاهني مًعا 

الكمي والكيفي.

�لتعريـــــــف  جلنـــــــة  �لبع�ـــــــس  يتهـــــــم 

بالإ�صالم باأنها تركز على �لفقر�ء من 

�لآ�صـــــــيويني، ورمبا �دعـــــــى �آخرون �أنها 

تقدم لهم �لر�صاوى و�لهبات ليدخلو� 

يف �لإ�صالم.. كيف ترون هذ� �لتهام؟

كنت اأظن اأنهـــم رمبا يتهمون جلنة التعريف 

بالإ�شـــالم باأنهـــا تهتـــم ب�شـــريحة الأغنيـــاء 

وتق�شـــر يف حق الفقراء، والدليل على ذلك 

اأنها تدعو قادة امل�شلمني يف الغرب وتتباحث 

معهم يف �شـــاأن الدعـــوة، اأمـــا اأن تُتَّهم باأنها 

تهتم بالفقراء من الآ�شيويني وغريهم، فهذا 

اأمر غريب، بل من املفرت�ص اأن ت�شـــكر عليه 

ويحمـــد لها �شـــعيها اإىل الهتمام بطائفة ل 

ينظـــر اإليها اأحد، اأما مو�شـــوع اأنها تر�شـــي 

الفقراء للدخول يف الإ�شـــالم فهذا ل �شحة 

لـــه، لأن كثريين يرتكـــون اأموالهـــم للدخول 

يف الإ�شـــالم، ول اأحد عاقـــل يغري ملته من 

اأجـــل املـــال، واإن حدث وفعل، ف�شـــرعان ما 

يرتد، وهذا ما مل يحـــدث، فالذين يدخلون 

الإ�شـــالم جدًدا يدافعون عنـــه ويدعون اإليه 

ويطبقونـــه اأكرث من غريهـــم، واحلقيقة اأن 

جلنة التعريف بالإ�شـــالم تهتم بكل ال�شرائح 

دون تفريق.

كيف تقيمون �أد�ء �لإعالم �لإ�صـــــــالمي 

د�خل �لدول �لإ�صالمية وخارجها؟

العربيـــة  الـــدول  يف  الإ�شـــالمي  الإعـــالم 

ـــا وفعـــاًل، اأمـــا يف اأمريكا  يـــوؤدي دوًرا مهمًّ

وكنـــدا والـــدول الغربية فلي�ص هناك �شـــيء 

ا�شـــمه اإعالم اإ�شـــالمي، فال اأحد يهتم بهذا 

املو�شوع، فتجد امل�شلمني هناك م�شتتني، ل 

�شيء يجمعهم ي�شمعون منه، ونحن نتمنى اأن 

يدخل اأحد امل�شـــلمني الأغنياء يف الغرب يف 

هذا املجال، ويوؤدي فيه اأداًء ح�شًنا.

مب تن�صـــــــح �ملهتديـــــــن �جلـــــــدد ومـــــــن 

يقومون بتعليمهم �أمور دينهم؟ 

الذي يدخل يف الإ�شالم جديًدا ياأخذ الأمور 

بجديـــة �شـــارمة اأكرث مـــن الـــالزم، ولذلك 

اأن�شح بالرفق يف الدين والبعد عن الت�شدد، 

كما اأن�شـــح معلمـــي هـــوؤلء املهتدين اجلدد 

بالرفق بهم.    

امل�سلم اجلديد يف الغرب 
ل يجد جهة تعلمه الدين مثلنا.. 

ونريد اأن ن�سل اإلى كل الدول 
التي تتحدث الإجنليزية
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مهتدون يف �لكويت

خرى؟ قد 
ُ
ملاذ� يختار �إن�صـــــــان عقيـــــــدة دون �أ

يكون هذ� �ل�صـــــــوؤ�ل �أ�صـــــــعب �صـــــــوؤ�ل يو�جهه 

�إن�صـــــــان يف حياته، �أما كيف ي�صتطيع �ختيار 

�لعقيـــــــدة �ل�صـــــــحيحة مـــــــن بـــــــني �لعقائـــــــد 

�لكثـــــــرية �لتـــــــي حتيط بـــــــه، فهـــــــذ� �إن حدث 

فـــــــال بد �أن تكـــــــون ور�ءه ق�صـــــــة عظيمة، من 

خالل هذ� �لباب ُنقدم يف كل عدد ق�صة من 

ق�ص�س �مل�صـــــــلمني �جلدد �لذين دخلو� هذ� 

�لدين عن وعي وثقافة وتفكر ودر��صـــــــة، مما 

جعل عقولهم قبل قلوبهم تقول: »�أ�صهد �أن 

ل �إله �إل �هلل و�أ�صهد �أن حممًد� ر�صول �هلل«.. 

�صـــــــهادة جُمردة خال�صـــــــة لوجه �هلل �صبحانه 

وتعاىل.

دخلت �شيدة اأوروبية املالمح كبرية ال�شن اإىل 

اإدارة ال�شـــوؤون الن�شـــائية يف جلنة التعريف 

بالإ�شالم، ت�شحبها �شيدتان من عائلة كويتية 

فا�شلة، وكن قد ح�شرن بناء على موعد قد 

مت حتديده م�شبًقا مع الإدارة لتحديد اإحدى 

الداعيات للقاء ال�شـــيدة الأوروبية، وعندما 

جئـــن كنا ن�شـــتعد للقائهن بنـــاء على املوعد 

املحدد. 

ا�شـــتقبلناها ا�شـــتقباًل جيًدا واحتفينا بها، 

حيـــث اإنهـــا ذات وجـــه ودود ب�شـــو�ص يطفح 

ا�شتب�شاًرا و�شروًرا، وهذا هو النطباع الأول 

الذي ر�شـــمته اأختنـــا الأوروبيـــة على قلوب 

الداعيـــات وخا�شـــة الداعية التي �شـــتتوىل 

ا من  دعوتهـــا واحلديث معها، ممـــا خلق جوًّ

الرتيـــاح والن�شـــراح بـــني املوجوديـــن، كان 

ل�شـــان حال الداعية قبل مقالها يقول: اأهاًل 

ومرحًبـــا بـــك، هات ما عنـــدك حبيبتي، كل 

كياين ي�شـــتمع لك وين�شت، وكل علم تعلمته 

يف ديني وطـــرق دعوتي �شـــيكون بني يديك 

فتف�شلي، عزيزتي رافيال تف�شلي احكي لنا 

حكايتك، ل�شك اأنها ق�شة �شيقة تزيدنا حبًّا 

وثباًتا على ديننا. 

جل�شـــت ال�شـــيدة رافيـــال تق�ص مـــا عندها 

قائلة: لقد ولدت يف هنجاريا وع�شت معظم 

حياتي املديدة يف فرن�شا واأنا الآن يف عامي 

ال�شبعني. 

قالـــت ذلـــك ثـــم جالـــت بعينيهـــا يف الغرفة 

فوجدت لوحـــة للكعبة امل�شـــرفة، فانطلقت 

نحوها تتلم�شها بيديها وتقول برقة وحمبة: 

نعـــم هذا ما اأحـــب وهذا مـــا اأريد، خذوين 

اإىل هناك �شاأ�شـــعر بالراحـــة اإذا ذهبت اإىل 

هذا املـــكان، لقد ظللت زمًنـــا طوياًل اأمتنى 

الو�شول اإليه.

ثم قالت: كنت اأدين بامل�شيحية على املذهب 

الربوت�شتانتي، وحني بلغت الثالثة واخلم�شني 

مـــن عمري تويف زوجي وترك يل ابًنا يعاين 

اليتـــم واأعاين معه الرتمـــل وقلة ذات اليد.. 

فمـــاذا ع�شـــاي اأن اأفعـــل واأنـــا املوؤمنـــة اإل 

الذهاب اإىل من اأرجو واأتوقع منه امل�شاعدة، 

فذهبت اإىل الكني�شة، ولكن وياللبوؤ�ص كانت 

كل كني�شة توجهني اإىل الأخرى دومنا فائدة 

تذكـــر وهـــذا اأفقدين الأمل يف م�شـــاعدتهم 

يل، فاتخـــذت قـــرار العتماد على نف�شـــي 

وهذا ما كان.

بحثـــت عـــن عمـــل يعيلنـــي وابنـــي اليتيـــم، 

فح�شلت على وظيفة ممر�شة يف م�شت�شفى 

فقـــد كنت اأحمل �شـــهادة يف التمري�ص، ويف 

هذا العمل وفقني اهلل عز وجل فا�شـــتغنيت 

عن الكني�شة وعن كل اخللق.

كانت املنطقة التي فيها امل�شت�شـــفى ي�شـــكن 

المجرية رافيال.. 
عاشقة الكعبة المشرفة.. 

أسلمت وهي ابنة 70 عاًما
جناة �لطويل
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بها امل�شلمون، وهناك بنوا لأنف�شهم م�شجًدا 

�شـــغرًيا يـــوؤدون فيـــه �شـــعائرهم، ويف اأثناء 

ذهابـــي اإىل عملي يف امل�شت�شـــفى كنت اأرى 

هذا امل�شجد، ويف هذه املنطقة تعرفت على 

الإ�شالم وامل�شـــلمني، فقد اأهدي اإيلَّ ن�شخة 

مرتجمـــة مـــن القـــراآن الكرمي، وكنـــت كلما 

قـــراأت يف هذه الرتجمـــة ازداد اإعجابي مبا 

يحتويـــه هـــذا الكتـــاب بني دفتيه، وخا�شـــة 

وحدانيـــة اهلل التـــي تكرر يف معظـــم اآياته، 

كما ح�شـــلت من امل�شجد على �شورة للكعبة 

امل�شرفة فعلقتها يف منزيل، وكنت اأجد راحة 

ا لذلك.  عند النظر اإليها، ول اأعرف �شرًّ

مـــرت الأيام وال�شـــنوات برافيال وهي تزداد 

قرًبـــا من اهلل وتوكاًل عليه، فقد كانت توؤمن 

بوحدانية اهلل تعاىل وقربه من خلقه قبل اأن 

تتعرف على الإ�شـــالم، لذلك كان قلبها تربة 

خ�شـــبة لتقبل تعاليم دين التوحيد الإ�شالم، 

ومن مظاهر ارتباطها باهلل �شبحانه حر�شها 

على �شالمة ال�شدر وا�شت�شعارها حمبة من 

حولهـــا، واأل مير عليها يـــوم اإل وقد عملت 

فيه عماًل �شـــاحًلا خال�ًشا لوجه اهلل تعاىل 

من �شـــدقة اأو �شـــوم اأو م�شـــاعدة مري�ص.. 

وغريها من الأعمال. 

ومن �شـــن اهلل يف خلقه اأنه خلقهم يف كبد، 

فـــال يوجد ب�شـــر على وجه الأر�ـــص منذ اأن 

خلـــق اهلل تعـــاىل اآدم عليه ال�شـــالم اإىل اأن 

يـــرث اهلل الأر�ص ومن عليهـــا اإل وقد ابتلي 

بال�شر واخلري.

ظنـــت رافيـــال اأنها بهـــذا الـــذي حققته قد 

اطماأنـــت، و�شـــعرت بالأمن والأمـــان، ولكن 

هيهات هيهات.. فقد جاءها البالء لتمتحن 

يف ولدهـــا وليمح�ـــص اهلل عز وجل اإميانها، 

ودائًمـــا ما يكـــون البالء على قـــدر الإميان، 

لقـــد ابتليـــت بوفـــاة ولدها الوحيد ال�شـــاب 

الذي اأفنت حياتها يف تربيته والإنفاق عليه، 

فلما بلغ مبلغ الرجال تويف يف حادث حتطم 

طائرة حُمطًما معه قلبها من هذه الفاجعة، 

فاأ�شـــيبت مبر�ص ظنت اأنها لن ت�شـــفى منه 

اأبًدا.

لكـــن رحمـــة اهلل الوا�شـــعة وا�شـــتعانتها به 

ويقينها برحمته طوال فرتة املر�ص رفع عنها 

البـــالء ف�شـــفيت باإذنه تعـــاىل، ولكنها ظلت 

اإىل ذلـــك الوقت مل تعلن اإ�شـــالمها، فكانت 

متار�ص �شـــعائر الإ�شـــالم من �شالة و�شيام 

اثنني وخمي�ص، وم�شاعدة اأيتام وغريها مما 

ا، ولنا اأن  يحب ربنا وير�شاه من الأعمال �شرًّ

نت�شـــاءل مِلَ مَلْ تُ�ْشـــِهر رافيال اإ�شالمها على 

الرغم مـــن اإعجابها ال�شـــديد بهذا الدين؟! 

كانـــت تلـــك ال�شـــنوات التـــي اقرتبـــت فيها 

رافيال من الإ�شالم هي نف�ص ال�شنوات التي 

كـــرث فيها اتهام الإ�شـــالم بالإرهـــاب! وهذا 

مـــا كان مينعها من دخول الإ�شـــالم ب�شـــفة 

ر�شـــمية، فهي مـــن العقل والـــذكاء والثقافة 

ما يجعلها تعلم ماذا يعني اإ�شـــهار الإ�شـــالم، 

واهلل �شـــبحانه ل يرتك عبده ال�شادق الذي 

يبحث عنـــه، فقد قال نبينـــا الكرمي ] يف 

احلديث القد�شي يحكي عن ربه تعاىل: »من 

تقرب اإيل �شـــرًبا تقربت اإليه ذراًعا...« فقد 

كتـــب اهلل اللطيف بها اخلبري ب�شـــدقها اأن 

حت�شـــل على وظيفة ممر�شة يف امل�شت�شفى 

الع�شكري يف الكويت، وهنا يف بلدنا احلبيب 

راأت الإ�شـــالم وامل�شـــلمني، وعلمت اأن كل ما 

�شـــمعته يف و�شـــائل الإعالم الغربية افرتاء 

وحقد على الإ�شالم وامل�شلمني، فقد وجدت 

النا�ص يف الكويت ميار�شـــون الإ�شالم بحرية 

تامـــة متفاوتني يف مـــدى اللتـــزام بدينهم، 

ولكنهم على العموم مل يكونوا اأبًدا اإرهابيني.. 

عا�شـــت رافيـــال يف الكويـــت وتعرفـــت على 

عدد من الأ�شـــر الكويتية الطيبة واأخربتهم 

برحلتها اإىل الإ�شالم اإىل اأن و�شلت اإىل هذا 

البلد، فعر�شـــوا عليها اأن ت�شهر اإ�شالمها يف 

املكان املتخ�ش�ص بهذا ال�شرف العظيم وهو 

جلنة التعريف بالإ�شـــالم، واإن كان لديها اأي 

ا�شتف�شار اأو �شبهة ف�شتجد الإجابة ال�شافية 

هنـــاك، وقـــد كان وهلل احلمـــد.. فكانـــت 

الإجابات على ت�شـــاوؤلتها برًدا و�شالًما اأمت 

اليقـــني يف قلبها ورفع عن �شـــدرها غ�شـــاًء 

خفيًفا كان لبد له اأن يزول حتى ت�شع قدًما 

را�شخة يف الإ�شالم باإذن اهلل.

ف�شهدت اأن ل اإله اإل اهلل واأن حممًدا ر�شول 

اهلل و�شـــط تكبريات رواد اللجنة وداعياتها 

رت  والأ�شرة الكرمية التي اأتت بها اإلينا، وبُ�شِّ

بـــاأن اأول هدية لها �شـــتكون رحلـــة اإىل مكة 

احلبيبة لأداء العمرة. 

ثـــم خرجت مـــن اللجنة حتيطهـــا الدعوات 

لة بن�شخة مرتجمة من القراآن  مَّ بالثبات.. حُمَ

الكرمي والن�شرات الدعوية.. على اأمل اللقاء 

بها قريًبا ملتابعة درا�شة اأمور دينها.

علقت �سورة الكعبة يف بيتي قبل 
دخويل الإ�سالم.. وكنت اأ�سعر 
براحة عجيبة حني النظر اإليها 
ول اأعرف �سبًبا لذلك
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كنوز �للجنة

ة من �لب�صـــــــر فقال:  لقد �أثنى �هلل عز وجل على ُثلَّ

{�لذين يبلغون ر�صالت �هلل ويخ�صونه ول يخ�صون 

�أحـــــــًد� �إل �هلل...}، وت�صـــــــاءل �لقـــــــر�آن نافًيا: {ومن 

�أح�صـــــــن قوًل ممن دعا �إىل �هلل وعمل �صاحًلا وقال 

�إنني من �مل�صلمني}.. ومن هوؤلء �ملبلغني لر�صالت 

�هلل دعـــــــاة يف جلنة �لتعريف بالإ�صـــــــالم، ُعِرفو� بها 

وُعِرفت بهم، يعملون يف �صمت �بتغاء مر�صاة �هلل 

تبارك وتعاىل.. و»�لب�صـــــــرى« �إذ ت�صـــــــجل �أ�صماءهم 

يف �صـــــــجل �ل�صـــــــرف �لدعوي، وتقف على رحالتهم 

�لعلمية و�لدعويـــــــة، و�أبرز �إجناز�تهـــــــم وجتاربهم، 

تف�صح لهم �صفحاتها لي�صدو� ن�صائحهم �لدعوية 

للم�صـــــــلمني وغري �مل�صـــــــلمني.. وتقدم يف كل حلقة 

د�عًيا ود�عية.  

ا�شـــمي حممـــد اأباتـــوم كاتيل، 

حا�شـــل على م�شـــتوى العاملية 

يف الدرا�شـــات الإ�شـــالمية من 

العربيـــة،  النوريـــة  اجلامعـــة 

العربيـــة،  اللغـــة  يف  وكذلـــك 

اأعمـــل داعية بلجنـــة التعريف 

بالإ�شالم منذ 10 �شنوات، ونتبع 

يف الدعوة اإىل اهلل اأ�شاليب متنوعة مبا�شرة وغري مبا�شرة.

هناك عدة حالت اإ�شـــهار مميزة �شـــهدتها خالل فرتة عملي 

يف جلنـــة التعريف بالإ�شـــالم، منها حالة �شـــخ�ص هندو�شـــي 

متطرف كان ع�شًوا يف جماعة املتطرفني الهندو�شيني و�شارك 

يف املوؤامرات والهجمات �شد امل�شلمني، ويف يوم من الأيام جاء 

ولده من املدر�شـــة بقراآن مرتجم اإىل لغتـــه وكان الذي اأعطاه 

له زميله يف املدر�شة، وحينما راآه الرجل غ�شب غ�شًبا �شديًدا 

ووثب على ابنه �شارًبا اإياه، فقال له الولد: يا اأبي وماذا علينا 

لو قراأنا هذا الكتاب وتعرفنا على ما فيه؟ فهداأ الرجل واأخذ 

القـــراآن، وعندمـــا فتحه وقعـــت نظرته على �شـــورة الإخال�ص 

ووقع يف قلبه معناها، ثم بداأ يقراأ القراآن بتاأن وتفكر، وما اإن 

اأمت قراءته خالل �شهر اإل وقد �شار الإ�شالم اأحب اإليه من كل 

�شيء، و�شاء اهلل اأن يجئ اإىل الكويت، فدله �شديقه ال�شعودي 

على اللجنة، وبعد حوار ق�شـــري اأ�شـــهر اإ�شـــالمه �شاهًدا اأن ل 

اإله اإل اهلل واأن حممًدا ر�شول اهلل، وق�شته تذكرنا بق�شة اأمري 

املوؤمنني عمر ر�شـــي اهلل عنه، خـــرج من بيته عازًما على قتل 

الر�شـــول ] وو�شـــل اإليه معلًنا اإ�شالمه متاأثًرا مبا �شمعه من 

القراآن يف طريقه.. هذا، وقد اأ�شـــلمت زوجته واأبناوؤه اأي�ًشـــا، 

فلله احلمد.

ون�شيحتي لإخواننا غري امل�شلمني اأن ميعنوا النظر يف حياتهم 

وفيمـــا حولهـــم غري منحازيـــن اإىل اأي اعتقـــاد اأو نظرية لكي 

ي�شـــلوا اإىل ربهم وخالقهم، واأما للم�شـــلمني فاأن يكونوا قدوة 

واأ�شـــوة للغري باتباع تعاليم كتاب ربهم و�شنة نبيهم لكي يكونوا 

كما �شاء اهلل {خري اأمة اأخرجت للنا�ص}.

ا�شـــمي فاطمة �شايرينا �شـــوفا الدين، من �شريالنكا، اأعمل 

داعيـــة يف جلنة التعريف بالإ�شـــالم منذ 3 �شـــنوات، وكنت 

مدر�شـــة يف املدار�ص احلكومية ب�شـــريالنكا قبل املجيء اإىل 

الكويـــت، كمـــا اأنني كنت اأدر�ـــص املواد ال�شـــرعية يف املركز 

الإ�شالمي ب�شريالنكا.

من مهامي الوظيفية الأوىل التي اأقوم بها التعريف بالإ�شالم 

لغري امل�شـــلمات، وامل�شاركة يف عديد من املعار�ص، كما اأقوم 

بتوزيع كتيبات ون�شرات اللجنة، واأ�شرف على حالت اإ�شهار 

الإ�شـــالم ومـــا يتبع ذلك مـــن فتح امللفات وغـــريه، كما اأنني 

اأقـــوم باإجراء امل�شـــابقات لغري امل�شـــلمات وللمهتديات، كما 

اأننـــي اأقـــوم بالزيارات الدعوية لل�شـــالونات وامل�شت�شـــفيات 

والفنـــادق والأ�شـــواق واجلمعيات التعاونيـــة، واأترجم بع�ص 

اأهم الن�شرات للدار�شات.

اأثمـــرت جهودي يف التعريف بالإ�شـــالم عن اإ�شـــهار اإ�شـــالم 

73 مهتديـــة منـــذ عملي يف اللجنة، وكانـــت بينهن  كثري من 

احلـــالت املميـــزة، كاملهتدية مالـــكا دامايانتـــي )مليكا( من 

�شـــريالنكا، التـــي كانت تعتنـــق البوذية وت�شـــكن يف منطقة 

تبعد كثرًيا عن امل�شـــلمني، وتعتقد اأنه ل فرق بني الإ�شـــالم 

والبوذيـــة، اإل اإنهـــا عندما جـــاءت اإىل الكويت وعملت لدى 

اأ�شـــرة كويتية وكانـــت تعاملها معاملة ح�شـــنة كاأحـــد اأفراد 

العائلة،  ت�شـــاءلت عن �شـــبب معاملتها هذه املعاملة الطيبة، 

وكانوا حري�شـــني على اأن يعرفوها الإ�شـــالم، وا�شطحبوها 

اإىل جلنة التعريف بالإ�شـــالم، وجل�شنا معها وقمنا بتعريفها 

الإ�شـــالم ومبادئه، فاأزلنا كل ال�شبهات وال�شكوك التي كانت 

لديها حول الإ�شالم، وا�شتمر هذا اجلهد معها اأربعة �شهور.. 

واأخرًيا واحلمد هلل اعتنقت الإ�شـــالم.. لذلك اأريد اأن اأقول 

لغـــري امل�شـــلمني عليكـــم اأن تفكروا من هو الـــرب احلقيقي 

وتتاأملوا يف اخللق.

حممد �أباتوم كاتيل�صايرينا �صوفا �لدين

امل�شرف العام لإدارة العالقات 

العامة واملوارد

حممد �ل�صمري
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م�صاهري �هتدو�

يقول �لق�صي�س �لأمريكي كينيث جينكينز عن ق�صة �إ�صالمه:  

يف يوم الأحد كنا نتوجه اإىل الكني�شـــة، وكنت اأرتدي اأح�شن الثياب، 

وكان جدي هو امل�شـــوؤول عن تو�شـــيلنا اإىل هناك، واأتذكر اأن الوقت 

كان مير هناك كما لو كان ع�شـــرات ال�شـــاعات! كنا ن�شل اإىل هناك 

يف احلادية ع�شرة �شباًحا ول نغادر اإل يف الثالثة ع�شًرا، اأتذكر اأين 

كنت اأنام يف ذلك الوقت يف ح�شن جدتي، ويف بع�ص الأحيان كانت 

جدتي ت�شـــمح يل باخلروج للجلو�ص مع جدي الذي مل يكن متديًنا، 

وكنا جنل�ص مًعا ملراقبة القطارات.

يف اأحـــد الأيام اأ�شـــيب جدي باجللطة مما اأثر علـــى ذهابنا املعتاد 

ا يف  اإىل الكني�شـــة، ويف احلقيقـــة كانـــت هـــذه الفرتة ح�شا�شـــة جدًّ

حياتي، بداأت اأ�شـــعر يف تلـــك الفرتة بالرغبة اجلاحمة للذهاب اإىل 

الكني�شـــة، وفعاًل بداأت يف الذهاب وحدي.. وعندما بلغت ال�شاد�شة 

ع�شـــرة بداأت يف الذهاب اإىل كني�شـــة اأخرى كانـــت عبارة عن مبنى 

�شـــغري وكان ي�شرف عليها والد �شـــديقي، وكان احل�شور 

اأنـــا و�شـــديقي ووالده وجمموعة مـــن زمالئي يف 

الدرا�شة. 

وا�شـــتمر هذا الو�شـــع فقط ب�شـــعة اأ�شـــهر قبل اأن يتم اإغالق تلك 

الكني�شـــة، وبعد تخرجي مـــن الثانوية والتحاقـــي باجلامعة تذكرت 

التزامـــي الديني واأ�شـــبحت ن�شـــًطا يف املجال الدينـــي، وبعدها مت 

تعميدي، وكطالب جامعي، اأ�شـــبحت يف وقت ق�شـــري اأف�شل ع�شو 

يف الكني�شـــة مما جعل كثرًيا من النا�ص يعجبون بي، واأنا اأي�ًشا كنت 

�شعيًدا لأين كنت اأعتقد اأين يف طريقي للخال�ص.

كنت اأذهب اإىل الكني�شة يف كل وقت كانت تفتح فيه اأبوابها، واأي�ًشا 

اأدر�ص الكتاب املقد�ص لأيام ولأ�شابيع يف بع�ص الأحيان، كنت اأح�شر 

حما�شـــرات كثـــرية كان يقيمهـــا رجال الدين، ويف �شـــن الع�شـــرين 

اأ�شبحت اأحد اأع�شاء الكني�شة، وبعدها بداأت يف الوعظ، واأ�شبحت 

معروًفا ب�شرعة كبرية.

يف احلقيقة اأنا كنت من املتع�شبني، وكان لدي يقني باأنه ل ي�شتطيع 

اأحد احل�شـــول على اخلال�ص ما مل يكن ع�شًوا يف كني�شتنا! واأي�ًشا 

كنت اأ�شـــتنكر على كل �شـــخ�ص مل يعرف الرب بالطريق 

التـــي عرفته اأنا بها، اأنا كنت اأوؤمن باأن ي�شـــوع 

امل�شيح والرب عبارة عن �شخ�ص واحد.

القسيس األمريكي كينيث جينكينز..
أعلن إسالمه بعد مشاهدة مناظرة لديدات
�إعد�د: د.نايف فار�س
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يف احلقيقة يف الكني�شـــة تعلمت اأن التثليث 

غـــري �شـــحيح ولكني يف الوقت نف�شـــه كنت 

القد�ـــص  وروح  والأب  ي�شـــوع  اأن  اأعتقـــد 

�شـــخ�ص واحد! حاولـــت اأن اأفهم كيف تكون 

هـــذه العالقة �شـــحيحة ولكـــن يف احلقيقة 

مل اأ�شـــتطع الو�شـــول اإىل نتيجـــة متكاملـــة 

بخو�ص هـــذه العقيدة! وكنت اأعجب باللب�ص 

املحت�شم للن�شاء وكذلك بالت�شرفات الطيبة 

مـــن الرجـــال، وكنت ممن يوؤمنـــون بالعقيدة 

التي تقـــول اإن على املراأة تغطية ج�شـــدها! 

ل اأن متالأ وجهها باملكياج وتقول اأنا �شـــفرية 

امل�شـــيح! كنـــت يف هـــذا الوقت قد و�شـــلت 

اإىل يقـــني بـــاأن ما اأنـــا فيه الآن هو �شـــبيلي 

اإىل اخلال�ص، واأي�ًشـــا كنت عندما اأدخل يف 

جدال مع اأحد الأ�شخا�ص من كنائ�ص اأخرى 

ينتهي النقا�ص ب�شـــكوته متاًما، وذلك ب�شـــب 

معرفتي الوا�شـــعة بالكتـــاب املقد�ص، وكنت 

اأحفظ مئات الن�شـــو�ص من الإجنيل، وهذا 

ما كان مييزين عن غريي. 

وبرغم كل تلك الثقة التي كانت لدي كان جزء 

مني يبحث، ولكن عن ماذا؟ عن �شـــيء اأكرب 

من الذي و�شلت اإليه! كنت اأ�شلي با�شتمرار 

للـــرب اأن يهديني اإىل الدين ال�شـــحيح، واأن 

يغفـــر يل اإذا كنت خمطًئا، اإىل هذه اللحظة 

مل يكـــن يل اأي احتكاك مبا�شـــر بامل�شـــلمني 

ومل اأكن اأعرف اأي �شيء عن الإ�شالم.

عملت يف كني�شـــة مبدينة تك�شا�ص ثم اأخرى 

كان بهـــا رجـــل حمنـــك وخبري وعنـــده علم 

غزير، وهناك بداأت اأ�شـــاأل هوؤلء الأ�شاتذة 

بع�ص الأ�شـــئلة ولكن هذه املرة ب�شـــكل علني 

يف وقـــت املحا�شـــرات.. كنت اأ�شـــاألهم كيف 

لي�شـــوع اأن يكون هو الرب؟ واأي�ًشـــا يف نف�ص 

الوقت روح القد�ص والأب والبن ووو... اإلخ، 

ولكـــن ل جواب! كثري من هوؤلء الق�شاو�شـــة 

والوعـــاظ كانـــوا يقولون يل اإنهم هم اأي�ًشـــا 

ل يعرفـــون كيف يف�شـــرونها لكنهم يف نف�ص 

الوقـــت يعتقـــدون اأنهـــم مطالبـــون بالإميان 

بها! 

يف تلـــك الأيـــام ا�شـــتطعت اأن اأح�شـــل على 

عمل جديـــد يف اململكة العربية ال�شـــعودية، 

وكانـــت بدايـــة جديدة..مل ميـــر وقت طويل 

حتـــى لحظـــت الأ�شـــلوب املختلـــف للحياة 

لـــدى امل�شـــلمني، كانـــوا خمتلفني عـــن اأتباع 

»اليجه حممد« العن�شـــريني الذين ل يقبلون 

اإل ال�شـــود، الإ�شـــالم املوجود يف ال�شعودية 

ي�شـــم كل الطبقـــات، وكل الأعـــراق، عندها 

تولـــدت لـــدي رغبـــة قوية يف التعـــرف على 

هـــذا الديـــن املميز، كنـــت منده�ًشـــا حلياة 

الر�شـــول ]، وكنت اأريـــد اأن اأعرف املزيد، 

فطلبت جمموعة من الكتب من اأحد الإخوة 

الن�شطني يف الدعوة اإىل الإ�شالم.

كنت اأح�شـــل علـــى جميع الكتـــب التي كنت 

اأطلبها، وقراأتها كلها، بعدها اأعطوين القراآن 

الكرمي وقراأته عدة مرات، خالل عدة اأ�شهر، 

�شـــاألت اأ�شـــئلة كثرية جًدا وكنت دائًما اأجد 

جواًبا مقنًعا، الذي زاد يف اإعجابي هو عدم 

اإ�شرار ال�شخ�ص على الإجابة، بل اإنه اإن مل 

يكـــن يعرفها كان بب�شـــاطة يخـــربين باأنه ل 

يعرف وباأنه �شـــوف ي�شاأل يل عنها ويخربين 

يف وقـــت لحـــق! وكان دائًما يف اليوم التايل 

يح�شر يل الإجابة، واأي�ًشا مما كان ي�شدين 

يف هـــوؤلء النا�ـــص املحريين هـــو اعتزازهم 

باأنف�شـــهم! كنـــت اأ�شـــاب بالده�شـــة عندما 

اأرى الن�شـــاء وهن حمت�شمات من الوجه اإىل 

القدمني! 

كل هـــذا كان رائًعـــا ولكن كان هناك �شـــيء 

ينغ�ـــص علي، وهو كيـــف يل اأن اأترك الدين 

الـــذي ن�شـــاأت عليـــه؟ كيـــف اأتـــرك الكتاب 

املقد�ـــص؟ كان عنـــدي اعتقاد باأنه به �شـــيء 

مـــن ال�شـــحة بالرغم من العـــدد الكبري من 

التحريفـــات واملراجعـــات التي ح�شـــلت له، 

عندهـــا مت اإعطائـــي �شـــريط فيديـــو فيـــه 

مناظـــرة ا�شـــمها »هل الإجنيـــل كلمة اهلل؟« 

وهي بني ال�شيخ اأحمد ديدات وبني الق�شي�ص 

جيمي �شواجارت، وبعدها على الفور اأعلنت 

اإ�شالمي! 

مل ميـــر وقـــت طويل حتـــى عـــدت للوليات 

املتحدة الأمريكية من اأجل الإجازة، واأخذت 

النتقـــادات ت�شـــربني من كل جهـــة على ما 

اأنا عليه من »قلـــة الإميان« على حد قولهم! 

واأخذوا ي�شـــفونني بكل الأو�شـــاف املمكنة، 

مثـــل اخلائن واملنحل اأخالقيًّـــا، وكذلك كان 

يفعل روؤ�شـــاء الكني�شـــة، ولكني مل اأكن اأعباأ 

مبـــا كانوا يقولونـــه لأين فرح وم�شـــرور مبا 

اأنعم اهلل علي به من نعمة الإ�شـــالم، اأنا الآن 

اأريـــد اأن اأكر�ص حياتي خلدمة الإ�شـــالم كما 

كنت يف امل�شـــيحية، ولكن الفرق اأن الإ�شالم 

ل يوجد فيه احتكار للتعليم الديني، بل الكل 

مطالب اأن يتعلم، مت اإهدائي �شـــحيح م�شلم 

من قبـــل مدر�ص القـــراآن، عندها اكت�شـــفت 

حاجتي لتعلم �شـــرية الر�شول ]، واأحاديثه 

وما عمله يف حياته، فقمت بقراءة الأحاديث 

املتوافرة باللغة الإجنليزية بقدر امل�شـــتطاع، 

ا  اأي�ًشا اأدركت اأن خربتي بامل�شيحية نافعة جدًّ

يل يف التعامـــل مع الن�شـــارى وحماججتهم، 

حياتـــي تغريت ب�شـــكل كامـــل، واأهم �شـــيء 

تعلمتـــه اأن هذه احلياة اإمنا هي حت�شـــريية 

للحيـــاة الأخروية، واأي�ًشـــا ممـــا تعلمته اأننا 

جنـــازى حتـــى بالنيـــات، اأي اإنـــك اإذا نويت 

اأن تعمل عماًل �شـــاحًلا ومل تقـــدر اأن تعمله 

لظـــرف ما فاإن جزاء هـــذا العمل يكون لك، 

وهذا خمتلف متاًما عن الن�شرانية، الآن من 

اأهم اأهـــدايف تعلم اللغة العربية وتعلم املزيد 

عن الإ�شالم، واأنا الآن اأعمل يف حقل الدعوة 

لغري امل�شـــلمني ولغـــري الناطقـــني بالعربية، 

واأريد اأن اأك�شف للعامل التناق�شات والأخطاء 

والتلفيقات التي يحتويها الكتاب الذي يوؤمن 

بـــه املاليـــني حـــول العـــامل الكتـــاب املقد�ص 

للن�شـــارى واأي�ًشـــا هناك جانب اإيجابي مما 

تعلمته من الن�شـــرانية اأنه ل ي�شـــتطيع اأحد 

اأن يحاججنـــي لأين اأعـــرف معظـــم اخلدع 

التي يحاول املن�شـــرون ا�شـــتخدامها خلداع 

الن�شارى وغريهم من عدميي اخلربة، اأ�شاأل 

اهلل اأن يهدينا جميًعا اإىل �شواء ال�شراط.

كنت اأ�سعر باأن الكتاب املقد�س 
به �سيء من ال�سحـــة رغم 
حجـم التحريفات التي به
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ق�ص�س �لأنبياء

ولد عي�صى- عليه �ل�صالم- ببيت حلم بالقرب من بيت �ملقد�س، وقد 

ورد يف �لآثـــــــار �أنـــــــه ملا ولد خرت �لأ�صـــــــنام يومئذ يف م�صـــــــارق �لأر�س 

ومغاربها، و�أن �ل�صياطني مل تعرف �صبب ما ح�صل لالأ�صنام، وظلت 

�ل�صـــــــياطني تبحث يف �لأر�س لتعرف �ل�صـــــــر، حتى  ك�صـــــــف �إبلي�س- 

عليه �للعنة- �أمر عي�صى- عليه �ل�صالم- فوجدوه يف حجر �أمه مرمي 

و�ملالئكة حتيط به حفًظا ورعاية، كما ر�أو� �أنه قد ظهر جنم عظيم 

يف �ل�صماء.

مما يروى من العجائب التي ح�شلت مع ميالد امل�شيح عليه ال�شالم 

اأن ملـــك الفر�ـــص تعجب من ظهور هذا النجم يف ال�شـــماء، ف�شـــاأل 

الكهنـــة عن ذلك فقالوا له: هذا ملولد عظيم يف الأر�ص، فبعث ملك 

الفر�ـــص عدًدا من اجلنـــود ومعهم ذهب وعدد مـــن الهدايا الأخرى 

اإىل عي�شـــى، فلما جاءوا اإىل بالد ال�شـــام �شـــاألهم ملكها عن �شـــبب 

قدومهـــم فذكـــروا اأن عظيًما قد ولد واأن ملك الفر�ص قد اأر�شـــلهم 

بالهدايا له، ف�شاأل ملك ال�شام عن ذلك فاإذا عي�شى بن مرمي – عليه 

ال�شـــالم- قد ولد ببيت املقد�ص، وكان قد ذاع �شـــيت عي�شى- عليه 

ال�شـــالم- ب�شبب كالمه وهو مازال يف املهد كما قال تعاىل: {َويَُكلُِّم 

النَّا�َص يِف امْلَْهِد}، ف�شمح ملك ال�شام لر�شل ملك الفر�ص اأن يذهبوا 

اإىل مكان عي�شـــى واأر�شل معهم من يعرفهم املكان حتى يتو�شل اإىل 

قتله اإذا ان�شرفوا عنه بعد اإعطائهم الهدايا.

وملا و�شـــل جنود الفر�ص اإىل مرمي بالهدايـــا ورجعوا، قيل ملرمي: اإن 

ر�شـــل ملك ال�شـــام تريد قتل ولدك،كما حاول اليهود– اأي�ًشـــا- قتل 

عي�شى– عليه ال�شالم– يف �شغره، وملا راأت اأمه مرمي بنت عمران اأن 

ابنها بات مهدًدا بالقتل هربت به اإىل م�شر، وبقيت هناك حتى بلغ 

عي�شى عليه ال�شالم اثنتي ع�شرة �شنة حتى ا�شتوى على عوده و�شب 

ُه اآيًَة َواآَويْنَاُهَما  مَّ
ُ
عن الطوق، وقد قال �شبحانه: {َوَجَعلْنَا ابَْن َمْرمَيَ َواأ

اإِىَل َربَْوٍة َذاِت َقَراٍر َوَمِعنٍي}، وف�شـــرها عدد من علماء التف�شري باأن 

املق�شود بالربوة اخل�شراء وما معه من املاء اأنها م�شر.

وما ورد ب�شاأن عي�شى– عليه ال�شالم- مما ح�شل يف ولدته هو مما 

نقل يف عدد من الأنبياء– عليهم ال�شـــالم- وهو مبثابة اإيذان مبولد 

نبي من اأنبياء اهلل تعاىل حتى يعلم النا�ص ويتهياأوا  ملجيئه، اإذ ميالد 

النبي يكون من اخلري والربكة على النا�ص وما يعود عليهم من النفع، 

كما اأنه ب�شـــارة اإىل ت�شـــحيح اأو�شاع الب�شـــرية من الوثنية وال�شرك 

اإىل ال�شـــتعداد للعودة اإىل الأ�شـــل وهو التوحيـــد، وكاأن الكون كله 

يب�شر مبجيئه وميالده لي�شتعد من يف الكون لهذه النباأ العظيم، وقد 

ح�شل هذا اأي�ًشا مع ميالد حممد ].

وعا�ص عي�شـــى– عليه ال�شـــالم- غالب طفولته يف م�شـــر، وبها ن�شاأ 

وترعرع، وظهرت له كرامات ومعجزات كثرية وكان ل يزال �شغرًيا، 

وكان ذلك من اأ�شـــباب هجرة اأمه به اإىل م�شـــر، لكن هذه املعجزات 

والكرامات مل تنقطع عن عي�شـــى عليه ال�شـــالم، فقد كان خلقه اآية 

من اآيات اهلل تعاىل، ومن ذلك اأن عي�شى- عليه ال�شالم- كان يخرب 

طفولة عيسى  
د. م�صعود �صربيفي مصر
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الأولد ال�شغار مبا جتهز له اأمه من الطعام وال�شراب، فيذهب 

اإىل البيـــت ويقول لها: يا اأمي، هل جهزت يل طعام كذا وكذا، 

فكانت تتعجب من ذلك، فكان اهلل تعاىل يريه من العجائب يف 

�شباه حتى يعلم قدره واأنه عبد من عند اهلل تعاىل، يوؤيده اهلل 

�شبحانه باملعجزات والكرامات.

ول �شـــك اأن عي�شى- عليه ال�شالم- قد ن�شاأ ن�شاأة خمتلفة عن 

جميـــع اأقرانـــه من الأولد، فامتاز بال�شـــالح والتقـــوى والبعد 

عـــن �شفا�شـــف الأمور وتوافهها، فن�شـــاأ على حتمل امل�شـــوؤولية 

والهتمام بالدعوة والوعظ والإر�شاد حتى يتاأهل ملقام النبوة.

وملا بلغ عي�شـــى- عليه ال�شـــالم - ثالث ع�شـــرة �شنة كان الأمر 

من اهلل اأن يرجع من م�شـــر اإىل بيت اإيليا، فقدم عليه يو�شـــف 

ابـــن خـــال اأمه فحملهما علـــى حمار حتى جاء بهمـــا اإىل اإيليا 

واأقاما بها وقد علمه اهلل تعاىل التوراة واآتاه الإجنيل وكانت له 

عجائب كثرية توؤيد �شدق نبوته ور�شالته من عند اهلل.

وكان �شـــبب عودته اإىل فل�شـــطني هو التهيوؤ للقيام باأمر النبوة 

والدعوة اإىل بني اإ�شـــرائيل الذين اأر�شـــل اإليهم، اإذ اإن عي�شى– 

عليه ال�شـــالم- مل يبعث اإىل اأهل م�شـــر ومل ياأمرهم بالإميان 

به، لأن عي�شـــى- عليه ال�شـــالم- من اأنبياء بني اإ�شرائيل، وكان 

بنو اإ�شـــرائيل ي�شكنون ال�شـــام وقتئذ، ومنها فل�شطني املباركة، 

فكانت عودته ليتاأهل للقيام باأمر النبوة.

على �لطريق

ق�شـــة جميلة وردتني على جهازي املحمول اأود نقلها للقراء لكي 

تعـــم الفائدة واملنفعة، خا�شـــة اأنها تربز بع�ص املعاين الإن�شـــانية 

الراقية التي ر�شـــخها الإ�شالم على يد ر�شوله الكرمي حممد ] 

يف احلياة الدنيا.

كان ثعلبـــة � يخـــدم النبـــي يف جميع �شـــوؤونه، وذات يوم بعثه 

ر�شـــول اهلل يف حاجـــة، ويف طريقـــه راأى ثعلبة بـــاب بيت مفتوح، 

فنظـــر اإىل داخل البيت فراأى �شـــتاًرا، فدقـــق النظر فاأتى الهواء 

واأزاح ال�شـــتار فاإذا بامراأة م�شـــلمة تغت�شـــل فا�شـــتعاذ ثعلبة باهلل 

وقال ر�شول اهلل ير�شلني اإىل ق�شاء حاجته واأنا اأنظر اإىل عورات 

امل�شـــلمني واهلل لينزلن اهلل يف اآيات اأو ليذكرين اهلل يف املنافقني 

وهـــرب ثعلبـــة ودخل جباًل بـــني مكة واملدينة ومكـــث فيها قرابة 

اأربعـــني يوًمـــا، فنزل جربيل على النبي وقـــال: يا حممد، اإن ربك 

يقرئك ال�شالم ويقول لك اإن رجاًل من اأمتك بني حفرة يف اجلبال 

متعوذ بي، فقال النبي لعمر بن اخلطاب و�شـــلمان الفار�شري�شي 

اهلل عنهمـــا: انطلقـــا فاأتياين بثعلبة، وملـــا رجعا به قال: هو ذا يا 

ر�شول اهلل، فقال له: ما غيبك عني يا ثعلبة؟ 

قال: ذنبي يا ر�شول اهلل.

قال: اأفال اأدلك على اآية متحو الذنوب واخلطايا؟ 

قال: بلى يا ر�شول اهلل.

قال: {رَبَّنَا اآِتنَا يِف الدُّنَْيا َح�َشنًَة ويَِف الآِخَرِة َح�َشنًَة وَِقنَا َعَذاَب النَّاِر}.

قال: ذنبي اأعظم.

قال ر�شـــول اهلل: بـــل كالم اهلل اأعظم، ثم اأمره بالن�شـــراف اإىل 

منزلـــه، مر�ص ثعلبة بعد هذا، فقال ر�شـــول اهلل: قوموا بنا اإليه، 

ودخل عليه الر�شول ] فو�شع راأ�ص ثعلبة يف حجره لكن �شرعان 

ما اأزال ثعلبة راأ�شه من حجر النبي.

فقال له: مَل اأزلت راأ�شك عن حجري؟ 

فقال: لأنه مليء بالذنوب.

قال ر�شول اهلل ] ما ت�شتكي؟ 

قال: مثل دبيب النمل بني عظمي وحلمي وجلدي.

قال الر�شول الكرمي: ما ت�شتهي؟  قال: مغفرة ربي.

فنزل جربيل فقال: يا حممد اإن ربك يقرئك ال�شالم ويقول لك: 

لـــو اأن عبدي هـــذا لقيني بقـــراب الأر�ص خطايا لقيتـــه بقرابها 

مغفـــرة فاأعلمـــه النبي بذلك، ف�شـــاح �شـــيحة بعدهـــا مات على 

اأثرها، فاأمر النبي بغ�شـــله وكفنه فلما �شـــلى عليه الر�شول جعل 

مي�شـــي على اأطراف اأنامله، فلما انتهى الدفن قيل لر�شـــول اهلل: 

يا ر�شول اهلل راأيناك مت�شي على اأطراف اأناملك.

قال الر�شـــول: والذي بعثني باحلق نبيًّا ما قدرت اأن اأ�شع قدمي 

على الأر�ص من كرثة ما نزل من املالئكة لت�شـــييع ثعلبة.. احلمد 

اهلل على نعمة الإ�شالم والإميان وحب الطاعات وكره املعا�شي.

لماذا مشى النبي ] 
على أطراف أصابعه؟

عي�ســى  قتــل  اليهــود  اأراد 
فهربت به اأمه اإلى م�سر وعا�س بها 

حتى بلغ 12 �سنة
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قب�صات دعوية

اللحظة 
الحاسمة

الرغم من ارتدائهم املالب�ص احل�شـــنة وبدو 

اأثر الغذاء اجليد.

يقـــول حممـــد اأ�شـــد: لقـــد عرفـــت اأنهم مل 

يكونـــوا يعلمون.. واإل ملا كان با�شـــتطاعتهم 

اأن ي�شتمروا يف اإ�شـــاعة حياتهم وتبديدها، 

كما كانوا يفعلون، دون اأميا اإميان باحلقائق 

الرابطـــة، دون اأميا هـــدف اأبعد من الرغبة 

يف رفـــع م�شـــتوى معي�شـــتهم، دون اأمل غري 

حيازة املزيد مـــن امللذات املادية واملزيد من 

املمتلكات، ولرمبا املزيد من القوة.

عندمـــا عدنـــا اإىل البيت األقيـــت نظرة على 

مكتبـــي، وكانـــت عليـــه ن�شـــخة مفتوحة من 

القـــراآن كنت اأقـــراأ فيها من قبل، وب�شـــورة 

اآليـــة رفعت الكتاب لأ�شـــعه جانًبا، ولكن ما 

اإن هممـــت باإغالقه حتـــى وقعت عيني على 

ال�شـــفحة املفتوحـــــــــة اأمامي وقـــــــــــــراأت: 

لَْهاُكُم التََّكاثُُر َحتَّى ُزْرمُتُ امْلََقاِبَر َكالَّ �َشْوَف 
َ
{اأ

تَْعلَُموَن ثُمَّ َكالَّ �َشـــْوَف تَْعلَُموَن َكالَّ لَْو تَْعلَُموَن 

ُونََّها َعنْيَ  ِحيَم ثُمَّ لرََتَ ُونَّ اجْلَ ِعلَْم الَْيِقنِي لَـــرَتَ

لُنَّ يَْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيِم}.
َ
الَْيِقنِي ثُمَّ لَتُ�ْشاأ

واعرتاين ال�شـــمت حلظة، واإين لأعتقد اأن 

الكتـــاب كان يهتز يف يدي، ثم قلت لزوجتي: 

»ا�شـــغي اإىل هـــذا.. األي�ـــص هـــو جواًبا عما 

راأيناه يف القطار؟«.

اأجل لقد كان جواًبا قاطًعا اإىل درجة اأن كل 

�شك زال فجاأة.. لقد عرفت الآن، ب�شورة ل 

تقبـــل اجلدل اأن الكتاب الذي كنت مم�شـــًكا 

بـــه يف يـــدي كان كتاًبـــا موحى بـــه من اهلل، 

فبالرغم من اأنه و�شع بني يدي الإن�شان منذ 

اأكرث من ثالثة ع�شر قرًنا فاإنه توقع بو�شوح 

�شـــيًئا مل يكن بالإمكان اأن ي�شبح حقيقة اإل 

يف ع�شرنا هذا املعقد الآيل.

لقد عرف النا�ص التكاثر يف جميع الع�شـــور 

والأزمنة، ولكن هذا التكاثر مل ينته قط من 

قبل اإىل اأن يكون جمرد ا�شتياق اإىل امتالك 

الأ�شـــياء، واإىل اأن ي�شبح ملهاة حجبت روؤية 

اأي �شـــيء اآخر، حنني ل يقـــاوم اإىل التملك، 

والعمل وال�شـــتنباط اأكرث فاأكرث، اليوم اأكرث 

من اأم�ص، وغًدا اأكرث من اليوم، عفريت راكب 

على اأعناق النا�ص ي�شوق قلوبهم ب�شوط اإىل 

الأمام نحـــو اأهداف تتالألأ عـــن بعد ولكنها 

تنحـــل اإىل ل �شـــيئية زريـــة خ�شي�شـــة حاملا 

ت�شـــبح يف متناول اليـــد، وذلك اجلوع النهم 

اإىل اأهـــداف جديـــدة ل تنتهي ينمو يف قلب 

الإن�شان: {َكالَّ لَْو تَْعلَُموَن ِعلَْم الَْيِقنِي}.

لقـــد عرفـــت اأن هذا مل يكن جمـــرد حكمة 

اإن�شـــانية من اإن�شان عا�ص يف املا�شي البعيد 

يف جزيـــرة العرب النائيـــة، فمهما كان مثل 

هذا القدر من احلكمة فاإنه مل يكن لي�شتطيع 

وحـــده اأن يتنباأ بالعذاب الذي يتميز به هذا 

القرن الع�شرون. 

يل،  م�شـــلم  �شـــديق  اإىل  �شـــعيت  وهكـــذا 

هنـــدي كان يف ذلـــك احلني رئي�ًشـــا للجالية 

الإ�شـــالمية ال�شـــغرية يف برلـــني، واأعلمتـــه 

برغبتي يف اعتناق الإ�شالم، فمد يده اليمنى 

نحوي وو�شعت يدي اليمنى فيها، وبح�شور 

�شـــاهدين قلت: اأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل، واأن 

حممًدا ر�شـــول اهلل.. وعندئذ قال �شديقي 

امل�شـــلم: »لقد كان ا�شمك حتى الآن ليوبولد 

)Leopold( وكلمـــة ليو )Leo( اليونانية: 

اإذن، �شـــندعوك مـــن الآن  اأ�شـــد،  معناهـــا 

ف�شاعًدا: حممد اأ�شد«.

ا  وبعد ب�صعة �أ�صـــــــابيع �عتنقت زوجتي �أي�صً

�لإ�صالم.

اأنباأت والدي باإ�شالمي فلم يردا على كتابي، 

وبعد ب�شـــعة اأ�شـــهر كتبـــت اإيلَّ اأختي تقول 

اعتـــربين مت.. وعندها اأر�شـــلت اإليها كتاًبا 

اآخر اأكدت لها فيه اأن اعتناقي الإ�شـــالم مل 

يبدل �شـــيًئا من موقفـــي نحوها اأو من حبي 

لها، واأن الإ�شالم على عك�ص ذلك، يو�شيني 

بـــاأن اأحب واأكـــرم والدي واإخوتـــي اأكرث من 

�شـــائر النا�ص جميًعـــا.. ولكن هـــذا الكتاب 

اأي�ًشا ظل دومنا جواب«.

وبعـــد وقت ق�شـــري مـــن اعتناقي الإ�شـــالم 

غادرت اأوروبـــا وزوجتي.. اإننا مل نعد نطيق 

البقاء فيها، ومل اأرجع اإليها بعد ذلك.

الق�شة التي يرويها كتاب »الطريق اإىل مكة« 

لي�شـــت تاريًخا حلياة رجل ا�شـــتهر بدور قام 

به يف ال�شـــوؤون العامة، اأو �شرًدا ملغامرة قام 

بهـــا، ولكنها عر�ص لكت�شـــاف رجل اأوروبي 

لالإ�شـــالم، ول�شـــريورته جـــزًءا ل يتجزاأ من 

البيئة الإ�شـــالمية، وقد طوفنا فيما م�شـــى 

يف ق�شـــة حممد اأ�شد، ذلك الرجل اليهودي 

الأوروبي الـــذي تربى ليكون حاخاًما، ولكنه 

اكت�شـــف الإ�شـــالم وتعمق يف درا�شته اإىل اأن 

اأعلـــن اإ�شـــالمه.. ويف هذه احللقـــة الرابعة 

ع�شـــرة من حلقاتنا حول رحلة حممد اأ�شـــد 

نوا�شل العي�ص مع اللحظة احلا�شمة.

بعـــد عودة حممـــد اأ�شـــد اإىل اأملانيا وزواجه 

اأراد الدخول يف الإ�شـــالم، ولكن هناك اأمًرا 

ينبغـــي القيام به قبل ذلك وهو التخل�ص من 

الروابـــط الداخلية مبجتمع حتكمه مفاهيم 

مناق�شة على خط م�شتقيم.

وبينمـــا هـــو جال�ص مـــع زوجتـــه يف القطار 

املتجـــه اإىل برلـــني راأى وجوًها تع�شـــة على 
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حلظات �لهد�ية

حممد طه خاطر

ِ الَِّتي َفَطـــَر النَّا�ـــَص َعلَيَْها}.. 
َّ

{ِفْطـــَرةَ اهلل

�شبحان اهلل!

�لو�لد يعلن �إ�صالمه.. و�بنه جاء 

معه لي�صلي بفطرته. 

اأ�شرة غري م�شـــلمة تاأثرت باملعاملة احل�شنة 

ِقبـــل جريانهـــم امل�شـــلمني، فاأ�شـــلموا  مـــن 

جميًعا. 

جاء رجـــل  يبلغ من العمـــر 45 عاًما، ومعه 

ابنه الـــذي مل يتجاوز ال�شاد�شـــة من عمره، 

وذهبـــت اأمـــه واأختـــه اإىل فرع الن�شـــاء، اأي 

خرجت الأ�شرة كلها من املنزل من اأجل قول 

»ل اإله اإل اهلل حممد ر�شول اهلل«، وقد كان 

يف �شـــحبة الرجـــل والولد جارهمـــا اأبوبدر 

الذي تبدو عليه �شـــمات ال�شالح والطيبة- 

نح�شـــبه كذلك اإن �شـــاء اهلل- وذهبت زوجة 

املهتدي وابنتها مع والدة اأبوبدر.

ومعكم �شـــنعي�ص هذا امل�شـــهد العظيم الذي 

يو�شـــح فطـــرة الإن�شـــان التـــي فطـــره اهلل 

عليهـــا، جل�ـــص الرجـــل وابنـــه مـــع الداعية 

يبـــني لهما عظمة هذا الديـــن وروعته، وقد 

ا�شـــتوعب الرجل ما األقاه عليه الداعية، اأما 

الطفـــل فجل�ص يلعب حول اأبيـــه ينتظر تلك 

اللحظـــات اخلالـــدة يف حياتهمـــا، وقبل اأن 

ينطقا ال�شـــهادتني وقفا بني امل�شـــلني خلف 

الإمام يوؤديان ال�شـــالة، حتى يتـــم تلقينهما 

ال�شـــهادتني بعد انتهاء ال�شـــالة، وقف الأب 

ولأول مـــرة ي�شـــجد هلل الواحد الأحد الفرد 

ال�شـــمد، فلطاملا وقف اأمام الأ�شنام و�شجد 

لها وهي ل ت�شمع ول تب�شر.

واإذ بابنه يقف بجوار الداعية، ومل ير�شـــده 

اأحـــد، ومل يعلمـــه اأحد، وي�شـــلي، وبالفطرة 

ي�شـــجد هلل تعاىل، ويفعل ما يفعل امل�شـــلون 

حتـــى اإن امل�شـــلني فوجئـــوا بالطفـــل واأبيه 

يخرجـــان مـــن بـــني ال�شـــفوف اإىل الأمـــام 

لينطقا ال�شهادتني وي�شـــهرا اإ�شالمهما اأمام 

اجلميع، مـــا اأروع هذه اللحظات التي وقف 

فيهـــا الطفـــل بجانـــب اأبيه ينظـــر اإليه وهو 

ينطق ال�شهادتني!

وقـــد ذكـــر املهتـــدي اأن ال�شـــبب الرئي�ص يف 

تقربـــه اإىل الإ�شـــالم ومعرفتـــه هـــو اأن ربة 

الأ�شرة الكويتية التي كانوا ي�شكنون بجوارها 

كانت تعامل اأبناءه كاأبنائها، وت�شـــفق عليهم، 

انطالًقا من تعاليم الإ�شـــالم ال�شمحة، ومن 

هذا املنطلـــق تعرفوا على الإ�شـــالم واأحبوا 

هـــذا الديـــن بف�شـــل اهلل تعاىل ثم بح�شـــن 

اجلوار. 

بالفطـرة.. 
يسجـد هلل!

الأ�سرة كلها خرجت لتقـول »ل 
اإله اإل اهلل حممــد ر�سول اهلل«
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�أ. د. كــــارم �ل�صيد غنيم

اأ�شتاذ بكلية العلوم جامعة الأزهر

ع�شو املجل�ص الأعلى لل�شوؤون الإ�شالمية

�لإعجاز �لعلمي

استقرار الشمس.. 
زماني أم مكاني؟
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اإن كلمـــة »جتـــري« القراآنيـــة انطـــوت على 

معجـــزة علمية مل يكت�شـــفها العلمـــاء اإل يف 

ع�شرنا احلايل، فلقد بينا يف العدد ال�شابق 

اأن جريـــان ال�شـــم�ص هو احلركـــة احلقيقية 

الذاتية ال�شـــريعة، وبالتايل ل حاجة لنا اإىل 

اللجوء اإىل املجـــاز يف فهم الكلمة »جتري«، 

كما ا�شطر اإىل هذا معظم اأهل التف�شري، بل 

نحـــن الآن نفهمها على ظاهرها وحقيقتها، 

ل على املجاز. 

ن�شل الآن اإىل اجلملة {مل�شتقر لها} الواردة 

ِري مِلُ�ْشتََقرٍّ  ـــْم�ُص جَتْ يف الآية الكرمية {َوال�شَّ

لََّها َذِلَك تَْقِديُر الَْعِزيِز الَْعِليِم}، وقد اأ�شـــرنا 

من قبل اإىل اأن علماء امل�شلمني قدمًيا وحديًثا 

قد تباينت اأفهامهم للمق�شـــود بـ»امل�شتقر«، 

وفيمـــا يلي موجز ملا تو�شـــلنا اإليه، مبتدئني 

بجولة �شريعة يف كتب التف�شري. 

ف�ّشـــل الفخر الـــرازي يف تف�شـــريه »مفاتيح 

وقـــت  ال�شـــم�ص  جتـــري  بقولـــه:  الغيـــب« 

ا�شتقرارها، اأي كلما ا�شـــتقرت زماًنا اأمرت 

باجلري فجـــرت، ويحتمـــل اأن تكون مبعنى 

»اإىل«، اأي اإىل م�شـــتقر لهـــا، وتقريره هو اأن 

الـــالم تذكر للوقت، وللوقت طرفان.. ابتداء 

وانتهـــاء، يقال: �شـــرت من يـــوم اجلمعة اإىل 

يوم اخلمي�ص، فجاز ا�شـــتعمال ما ي�شـــتعمل 

فيه يف اأحد طرفيه ملا بينهما من الت�شـــال، 

ِري  ْم�ُص جَتْ ويوؤيد هذا قراءة من قراأ {َوال�شَّ

�ْشـــتَِقرٌّ لََهـــا}، وعلى هـــذا، ففي ذلك   اإِىَل مُّ

»امل�شتقر« وجوه: الأول: يوم القيامة، وعنده 

ت�شـــتقر ول يبقى لها حركة، الثاين: ال�شنة، 

الثالث: الليـــل، اأي جتري اإىل الليل، الرابع: 

اأن ذلك امل�شـــتقر لي�ص بالن�شبة اإىل الزمان، 

بل هو للمكان. 

وجـــاء ابـــن كثـــري من بعـــده باأكرث مـــن قرن 

ون�شـــف من الزمان، وذهب يف تف�شريه اإىل 

ا مكانيًّا (حتت  اأن امل�شـــتقر قد يكون م�شتقرًّ

ا زمانيًّا،  عر�ص الرحمن)، وقد يكون م�شتقرًّ

اأمـــا الأول فا�شت�شـــهد له ابـــن كثري بحديث 

نبـــوي (بروايات خمتلفة) رواه اأبوذر ر�شـــي 

اهلل عنـــه، واأمـــا الثاين فيعني منتهى �شـــري 

ال�شم�ص، وهو يوم القيامة حني ت�شكن حركة 

ال�شم�ص وتتكور، وينتهي العامل. 

وختـــم ابن كثري بقراءة اأخرى لالآية الكرمية 

وردت عـــن ابن م�شـــعود وابن عبا�ص ر�شـــي 

اهلل عنهما، هى {وال�شم�ص جتري ل م�شتقر  

لها}، وقال: اأي: ل قرار لها ول �شـــكون، بل 

هي �شائرة لياًل ونهاًرا، ل تفرت ول تقف.

وفيمـــا يلـــي بع�ص ما تو�شـــلنا اإليـــه يف فهم 

اجلملـــة املعجزة {مل�شـــتقر لهـــا}، بناء على 

املكت�شـــفات الفلكيـــة احلديثـــة، واملعطيات 

العلمية احلالية. 

1 - »م�شـــتقر ال�شـــم�ص« هو اأجلها امل�شـــمى 

واملقـــّدر لها �شـــلًفا يف امل�شـــيئة الإلهية، اأي 

الوقت الذي حدده اهلل �شبحانه لينفد عنده 

وقودها فتنطفئ، وقد اأ�شارت الآية القراآنية 

َر  اإىل هـــذا بقـــول اهلل تعـــاىل {... َو�َشـــخَّ

ى... �َشمًّ َجٍل مُّ
َ
ـــْم�َص َوالَْقَمَر ُكلٌّ يَْجِري لأ ال�شَّ

}، ويف القرن الع�شرين امليالدي فقط، ولي�ص 

قبله، تو�شـــل علماء الفلك اإىل اأن ال�شم�ص، 

كاأي جنـــم اآخر، مير بعدة مراحل يف حياته، 

فله مولد و�شـــباب وكهولة وموت، وقد انتهى 

علماء وكالة الف�شـــاء الأمريكية »نا�شا« اإىل 

اأن ال�شـــم�ص �شتنتهي طاقتها وتدخل يف فئة 

»النجـــوم الأقـــزام« (Dwarf stars)، حني 

تتحول من كـــرة متوهجة (جتري يف جوفها 

تفاعـــالت نووية اندماجيـــة مهولة) اإىل كرة 

م�شتقرة ومتوت.

وافرت�ـــص العلماء اأن ال�شـــم�ص �شت�شـــل اإىل 

هـــذه النهاية احلتمية بعد خم�شـــة اأو �شـــتة 

باليـــني مـــن ال�شـــنني، ولكننا نوؤكـــد اأن هذا 

حم�ـــص افرتا�ص وظـــن، لأن العلم احلقيقي 

مبوعـــد فناء وموت اأي خملوق اإمنا هو عند 

اهلل خالقه وحده الذي قال يف كتابه العزيز: 

يَّاَن ُمْر�َشاَها ُقْل 
َ
ـــاَعِة اأ لُونََك َعِن ال�شَّ

َ
{يَ�ْشـــاأ

لَّ  ـــا ِعلُْمَهـــا ِعنَد َربِّي لَ يَُجلِّيَهـــا ِلَوْقِتَها اإِ َ اإِمنَّ

ِتيُكْم 
ْ
ْر�ـــصِ لَ تَاأ

َ
ـــَمَواِت َوالأ ُهـــَو ثَُقلَْت يِف ال�شَّ

نَّـــَك َحِفـــيٌّ َعنَْهـــا ُقْل 
َ
لُونََك َكاأ

َ
اإِلَّ بَْغتَـــًة يَ�ْشـــاأ

ْكـــرَثَ النَّا�ِص لَ 
َ
ِ َولَـِكنَّ اأ

ّ
ـــا ِعلُْمَهـــا ِعنَد اهلل َ اإِمنَّ

يَْعلَُموَن}.

2 - »م�شـــتقر ال�شـــم�ص« هو الجتـــاه الذي 

جتري ال�شـــم�ص (معها اأع�شـــاء جمموعتها 

مـــن الكواكـــب والأقمـــار وغريهمـــا) نحوه، 

وقـــد تو�شـــل علمـــاء الفلـــك اإىل اأن حركـــة 

ال�شم�ص �شديدة التعقيد، واأن حم�شلتها هي 

اأنها جتـــري باجتاه حمدد لت�شـــتقر فيه، ثم 

تكـــرر دورتها من جديـــد، واأطلقوا على هذا 

 Solar) »الجتاه ا�شـــم »م�شـــتقر ال�شـــم�ص

apex)، وجمـــيء العبارة القراآنية (مل�شـــتقر 
لهـــا) ب�شـــيغة النكرة يدل على عظيم �شـــاأن 

هذا امل�شتقر الذي قد يكون هو جنم »الن�شر 

 Black) الواقـــع«، وقـــد يكـــون ثقًبا اأ�شـــود

hole) تتجـــه ال�شـــم�ص وجمموعتهـــا نحوه 
لتقع يف باطنه وت�شـــتقر فيه اإىل غري رجعة، 

واأيًّا كان امل�شـــتقر، كما فهم اأ�شالفنا العلماء 

من اأهل التف�شري، اأو كما يرجح علماء الفلك 

املعا�شـــرين، فالأمر ليـــزال يف كنف الغيب، 

ول يعلم »م�شـــتقر ال�شم�ص« حتديًدا اإل اهلل 

�شبحانه وتعاىل. 

م�ستقر ال�سم�س هو الوقت الذي حدده اهلل 
لينفذ عنده وقودها فتنطفئ اأو هو الذي 

جتري ال�سم�س مع جمموعتها نحوه
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يف هـــذا الكتـــاب يدعـــو الكاتـــب جميـــع البوذيـــني الذين �شـــاقتهم 

م�شـــاعرهم ل�شبب ما للتعاطف مع هذه الديانة الوهمية لأن يفهموا 

حقيقة اأنه ل اإله اإل اهلل، واأن يعرتفوا بوحدانية اهلل تعاىل وهيمنته 

على كل �شيء، ويدعوهم اإىل الدخول يف الإ�شالم.

يتكون الكتاب من مقدمة واأربعة ف�شـــول ثم خال�شة ونتيجة ما جاء 

يف ف�شـــوله، ثـــم يتحدث عن انهيـــار الداروينيـــة، ويرجع الكاتب يف 

املقدمة انت�شـــار البوذية والولع بهـــا اإىل الهالة التي حتيط بالعقيدة 

البوذية من غمو�ص واأ�شاطري تكتنفها، وخا�شة حول خلق البوذا، ثم 

�شـــريته كاأحد الألغـــاز العظيمة، كما اأن كهنـــة البوذية يقدمون على 

اأنهم كهنة لالأ�شـــرار واملعرفة، ولإ�شافة املزيد من الإبهار فقد �شمم 

للكهنة اإزارات مثرية، ولهم اأ�شلوب خا�ص يف تعبدهم واحتفالتهم. 

ويك�شـــف الكتاب يف الف�شـــل الأول الذي عنون بـ»الإ�شالم والبوذية« 

عن اأن البوذية عبارة عن فل�شـــفة منحرفة تت�شمن ممار�شات غريبة 

تقود معتنقيها لعبادة الأ�شـــنام، ممـــا يقودهم اإىل نكران وجود اهلل 

والإ�شراك به، فاأتباعها يلجاأون اإليها باعتبارها و�شيلة خال�ص، اأماًل 

يف حتقيـــق راحة البال والأمان والت�شـــامح، اإل اأنهـــم ينجذبون نحو 

�شوؤم عميق، وال�شبب يف ذلك يعود ملا تزرعه البوذية يف اأتباعها من 

الك�شل واخلمول، وافتقادهم اإىل الإميان باحلياة الأخرى الأبدية.

اأما عن اأ�شل البوذية في�شري اإىل اأن بوذا ن�شاأ يف �شمال �شرق الهند 

قبـــل 2500عام، والبوذية تختلف باختالف نظـــرة البوذيني للحياة، 

بالن�شبة للبع�ص ديانة، ولالآخرين فل�شفة، ويبلغ اأتباعها 330 مليون 

�شخ�ص حول العامل، وكلمة بوذا تعني امل�شتنري، وي�شعه البوذيون يف 

مكانـــة عالية من احلب والحرتام والتعظيـــم واخلوف، بل والقبول 

بـــه ربًّـــا واإلًها، رغم عدم وجود وثائق يفهم منها اأنه حث اأتباعه على 

عبادته.

�لإ�صالم و�لبوذية�لكتـاب:

هارون يحيى�ملوؤلف:

201 �صفحة من �لقطع �ل�صغري عدد �ل�صفحات: 

�لتحرير عــــر�س: 

اإلسالم
والبوذية

وي�شـــتعر�ص الكاتـــب معتقدات البوذية موؤكًدا اأنه ل توجد ن�شـــو�ص 

مكتوبـــة لهـــذه الفل�شـــفة، وكل مبادئهـــا وعباداتها نقلت عـــن البوذا 

�شـــفاهة، حتى مت جتميعها، وكتاب البوذية املكتوب بلغة بايل ي�شمى 

»التبتاكا« وهي ال�شـــلة الثالثية، وتنق�شم ن�شو�شها اإىل فنايا بيتاكا، 

واملق�شـــود بهـــا �شـــلة التاأديب، و�شـــوتا بيتاكا، وهي �شـــلة احلديث، 

واأبهيداما بيتاكا، وهي فل�شـــفة البوذي وتفا�شري ملواعظ بوذا، وفيها 

ي�شورون بوذا على اأنه اإله حقيقي.

اأما الف�شـــل الثالث فـــكان بعنوان »البوذية ديـــن اإحلاد«، حيث يبني 

الكاتب اأن فل�شـــفة البوذية تنكر وجود اهلل، ولكن توؤ�ش�ص ذاتها على 

جوانب قليلـة من اأخالق الب�شـــر، واإىل اإلــــه (اإزارا) من الآلم، فهي 

تنبنـــي على مفهومـــني متالزمني هما ما ي�شـــمى بالكرمـــا (العاقبة 

الأخالقيـــة)، والتنا�شـــخ، ووفًقـــا لن�شـــو�ص بوذا فاإن اأهم �شـــيء يف 

احلياة هو كبح ال�شهوات وتبجيل بوذا والتخل�ص من الآلم، وبالتايل 

فـــاإن البوذية كعقيدة تعاين من نظرة �شـــيقة حتجـــب معتنقيها عن 

بحث الأ�شئلة الأ�شا�شية مثل: من اأين جاء العامل؟ وكيف وجد الكون 

وجميع املخلوقات؟.

ويو�شـــح الكاتـــب اأن البوذيـــة ديانة قهر وا�شـــتعباد كونهـــا تلغي كل 

الرغبات الإن�شانية، على الرغم من اأن اهلل عز وجل خلق كثرًيا من 

النعـــم لفائدة الب�شـــر ومتعتهم والنتفاع بها، فـــال ينبغي اأن يحرموا 

اأنف�شهم دون �شبب اأو يوؤذوا اأنف�شهم.

كمـــا بـــني اأن مـــن يقبلون فكـــرة »الكرمـــا« يعتقـــدون اأن دورة اإعادة 

ميالدهم لن تنتهي اأبًدا واأنهم �شوف يعي�شون مرة اأخرى بعد املوت، 

حتى يحققوا »الرنفانا« واأن هذا افرتا�ص لحتمالت ل ح�شر لها، 
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هنادي �ل�صيخ جنيب

يحكى اأّن ملًكا راأى يف منامه كاأّن اأ�شـــنانه قد �شـــقطت كلها، ففزع من 

احللم واأمر با�شـــتدعاء معرّبي الروؤى.. وقـــف الأول اأمامه قائاًل: »اأيها 

امللـــك، تف�شـــري روؤياك اأن جميـــع اأقاربك ميوتون قبلك«، فت�شـــايق منه 

واأوعـــز بقتلـــه.. دخل الثاين واأدىل مبا فهمه من الروؤيا، فكان م�شـــريه 

ح�شر املف�ّشر الثالث، فبادر امللك بابت�شامة عري�شة 
ُ
كم�شري الأول.. ثم اأ

مب�ّشـــًرا اإّياه باأّنه �شـــيكون اأطول  اأقربائه عمًرا اإن �شاء اهلل.. فرح امللك 

بالأداء والتاأويل، واأح�شن اإىل املف�ّشر واأمر له بعطاء جزيل.  

اإنـــه موقـــف يتخطى حدود الزمـــان واملكان، لأّن بيت الق�شـــيد فيه هو 

فـــّن الكالم، فلي�ـــص املهم اأن نتكلّم مبا نعلم، حتى واإن كّنا على يقني من 

�شوابه و�شحته، لأن الأهم اأن نعرف كيف نقوله، وا�شعني ن�شب اأعيننا 

حتقيق ثالثة اأمور من خالل كلماتنا: ك�شـــب القلوب، وتوجيه امل�شـــاعر، 

وتغيري اأو تعديل الإدراك. 

ولئن اأبدع اهلل تعاىل يف خلق الإن�شان بجعله قادًرا على الإف�شاح والبيان، 

وحتريك الل�شـــان بكالم يعرّب عن مكنون العقول ولواعج ال�شـــدور فاإّن 

وقع تلك الأ�شوات وعظيم تاأثريها واإمعان �شحرها يف اإحياء النفو�ص اأو 

حتطيمها معجزة ثانية ت�شتحق الوقوف عندها وتدّبر اآفاقها. 

واعلموا �شـــباب الغد اأّن لكّل كلمة قالًبا تُ�شـــكب فيه قبل اأن تُقدم على 

مائدة امل�شتمعني، وهنا يحّق لنا اأن ن�شاأل عن مدى انعكا�ص ذلك القالب 

على م�شمون الكالم وتفاعل املتلقي. 

 اإّنه الأ�شـــلوب، نعم.. ذلك الإناء الذي ي�شـــفي علـــى الكالم هيئة تزيد 

القابلية، وت�شجع على ه�شم حمتواه وا�شتيعاب مبتغاه واإنفاذ مقت�شاه. 

فلو اأّن اأحًدا اأهدى اإىل جلي�شـــه اأغلى نوع من العطور م�شكوًبا يف كي�ص 

ا بامل�شـــمون- واإن كان  من النايلون، لتلّقاه با�شـــتهتار وازدراء، م�شـــتخفًّ

قّيًما وثميًنا- فقد غطى ال�شكل على العطر وقلّل من �شاأنه وخّفف من 

تاأثريه!

اإننا مطالبون، ونحن نتعامل مع اأنف�شـــنا واأهلينا واأ�شدقائنا وم�شوؤولينا 

وكل مـــن حولنـــا، اأن نختـــار الكلمة الطيبـــة املفيدة، وننتقـــي لها الإناء 

املنا�شب الذي يحفظ لها وظيفتها، واأن نتقن فّن اإي�شال �شريان احلياة 

اإىل الكلمـــات، ونتعلّـــم كيـــف نغم�شـــها يف وعاء الـــوّد والإح�شـــان، واإن 

ا�شـــطررنا اإىل بع�ص التنازلت- يف حدود امل�شموح �شرًعا واأخالًقا- اإذ 

ك�شب القلوب اأوىل عندنا من ك�شب املواقف، والطريقة هي الفي�شل. 

مبيًنا اأن الإن�شـــان خلق لعبادة هلل فهو الذي خلقه وخلق 

الكون، واأنه �شـــوف يرد على اهلل ليحا�شـــبه على ما فعل 

يف دنياه فيميز اخلبيث من الطيب.

وعن البوذية والثقافة الغربية يتحدث الف�شل الرابع عن 

ارتباط انت�شـــار البوذيـــة بثقافة البـــوب يف عام 1960م 

عندمـــا حتول عدد كبري من �شـــباب الغرب ومفكريه من 

امل�شـــيحية اإىل البحث عن �شـــيء اآخر وكان هو البوذية، 

وظهـــر ذلك يف اأن معظم الأفالم تفر�ص نظرية الن�شـــوء 

والرتقاء على اأذهان امل�شـــاهدين، وتعاطف الفيل�شـــوف 

نيت�شه مع الفل�شفة البوذية.

ا  ويت�شـــاءل الكاتب هل ميكـــن اأن تكون البوذيـــة ديًنا حقًّ

مت حتريفـــه؟ ويعلـــق قائـــاًل: اإن البوذيـــة قد تكـــون اأحد 

العتقـــادات املنحرفـــة التـــي جـــاءت للتخل�ـــص مـــن اأثر 

الأنبيـــاء، فالأفكار اخلاطئة يف البوذية حول النزواء عن 

املجتمع واإخ�شـــاع النف�ص للتعذيب ظهرت يف امل�شـــيحية 

بعـــد حتريفهـــا عرب ال�شـــنني، وقد تكـــون البوذيـــة ديانة 

حقيقية حرفت بعد انت�شـــار الرهبانية وابتعادها ب�شـــكل 

كامل عن جوهرها غارقة يف الوهمية.

 ويختتـــم الكاتب كتابه بعنوان »انهيـــار الدارونية«، مبيًنا 

اأنه ل دليل على وجود اأ�شـــكال مرحلية كما يزعم دارون 

يف كتابـــه »اأ�شـــل الأنواع«، مفنـــًدا هذه النظريـــة تفنيًدا 

علميًّا.
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�صباب �لدعوة

مديرة حترير جملة غدي ال�شبابية

وللكلمات إناء!

البوذيــة فل�سفة منحرفـــة 
تقود اأ�سحابها اإلى عبادة 

الأ�سنام
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�صحتك بالدنيا

قوا أنفسكم 
»السكري«

ال�شـــكري عبـــارة عـــن م�شـــكلة يف اجل�شـــم 

تت�شف با�شطراب ال�شتقالب وزيادة ن�شبة 

ال�شـــكر يف الدم، نتيجة لنق�ص الأن�شولني اأو 

انخفا�ص ا�شتجابة الأن�شـــجة له، ولل�شكري 

م�شاعفات خطرية ميكن للمري�ص التخفيف 

من حدتها عن طريق ال�شـــيطرة على ن�شـــب 

معتدلـــة للغلوكوز يف الدم مـــن خالل حمية 

غذائية وممار�شات حياتية معينة.

وكتف�شري لهذا ال�شـــطراب فاإنه بعد تناول 

املري�ص للطعام يتم تفكيكه اإىل �شكر يدعى 

الغلوكـــوز ينقلـــه الـــدم اإىل خاليـــا اجل�شـــم 

فتحتاج اخلاليا لالأن�شولني لل�شماح للغلوكوز 

بالدخول.

ومـــع الزمـــن يرتفـــع الغلوكوز بالـــدم، وهذا 

الرتفاع ي�شـــمى »فرط �شـــكر الدم«، ويجب 

علينـــا هنـــا اأن نعلـــم اأن امل�شـــتوى الطبيعي 

ل�شـــكر الدم هـــو مـــن 70 - 110مليجرام/

دي�شـــيليرت اأو مـــن 4 - 6 مليمول/ليرت عند 

ال�شيام. 

ومن اأ�شـــهر الأعرا�ص املعروفـــة عامليًّا بـ »3 

polys« زيـــادة اجلـــوع والعط�ـــص والتبـــول، 

بالإ�شـــافة اإىل التعـــب والإرهـــاق وتباطـــوؤ 

التهاب اجلروح وفقدان الوزن وتعتيم الروؤية 

ورائحة الأ�شيتون يف البول، ومن م�شاعفات 

ارتفاع �شـــكر الدم اأمرا�ص القلب وال�شـــكتة، 

واأمرا�ص الكلى، واعتالل الأع�شاب والعمى، 

والتهاب اللثة، والقدم ال�شكرية، ورمبا تنتهي 

هذه ال�شل�شلة ببرت الأقدام بعد فرتة.

اأمـــا اأق�شـــام ال�شـــكر فثالثـــة، الأول �شـــببه 

يف  بيتـــا  خلاليـــا  ذاتـــي  مناعـــي  تدمـــري 

البنكريا�ص، وهذه اخلاليا هي امل�شوؤولة عن 

اإنتـــاج الأن�شـــولني )اأي اإن اخللـــل هنا بنف�ص 

البنكريا�ـــص(، حيـــث اإنه ل ينتج الأن�شـــولني 

الـــكايف، والنوع الثـــاين عبارة عـــن مقاومة 

الأن�شـــولني يف خاليا اجل�شـــم )اأي اإن اخللل 

هنا با�شتجابة اخلاليا لالأن�شولني(، والثالث 

�شـــكري احلوامل، وهو مماثل للنمط الثاين 

من حيث اإن �شببه اأي�ًشا مقاومة الأن�شولني، 

لأن الهرمونات التي تفرز اأثناء احلمل ميكن 

اأن ت�شـــبب مقاومة الأن�شـــولني عند الن�شـــاء 

اللواتي لديهن ا�شتعداد وراثي.

ويف ال�شـــببني الأول والثاين ل ميكن ال�شفاء 

مـــن املر�ص متاًما، لكن من املمكن التخفيف 

من حدته، اأما يف النوع الثالث فاإن امل�شـــكلة 

تنتهي بو�شع الطفل، اإل اأنه توجد احتمالية 

بقاء املر�ص حتى بعد الو�شع.

ومـــن املهـــم ذكـــره يف هـــذا املقـــام اأن اأحد 

م�شاعفات عالج ال�شكري انخفا�ص ال�شكر 

املفاجئ ب�شبب مفعول الأن�شولني اأو الأدوية، 

ممـــا يوؤدي اإىل الإح�شـــا�ص »بدوخة وزغللة« 

يف العيـــون، والعـــرق الغزيـــر، ويف احلالت 

املتقدمة يوؤدي ذلك اإىل الدخول يف غيبوبة، 

وحتل امل�شكلة باإعطاء املري�ص �شراب حملى 

اأو قطعة �شيكولته.

دراسة: تنظيف األسنان 
ضروري لصحة القلب

نبهت درا�شـــة بريطانية حديثة، ن�شرتها �شحيفة »ديلي ميل« الربيطانية، اإىل 

خماطر عدم الهتمام بتنظيف الفم وغ�شـــل الأ�شـــنان ب�شكل دوري و�شحيح، 

م�شرية اإىل اأنه قد يوؤدي اإىل تعر�ص القلب مل�شاكل خطرية.

اكت�شف العلماء – القائمون على الدرا�شة- اأن هناك نوعا خطريا من البكرتيا 

يوجد ب�شكل دائم يف فم الإن�شان وي�شبب جلطات دموية تعر�ص حياة الإن�شان 

للخطر والذي بدوره قد ي�شـــبب التهاب ال�شـــغاف وهو اأحد احلالت املر�شية 

النادرة واخلطرية على �شحة الإن�شان.. ن�صيحة: ��صتعمل �ل�صو�ك! 

�إعد�د: د.�صفاء دقة
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العسل.. 
سالحك في وجه الشيخوخة

كان الع�شـــل العالج الطبي الأ�شا�شـــي يف م�شـــر عند امل�شـــريني القدماء، واأثناء احلرب 

العامليـــة الأوىل كان يخلـــط مـــع زيت كبد ال�شـــمك لعالج جروح اجلنـــود، وهو يزيد من 

معدلت م�شادات الأك�شدة يف الدم وهذا يقلل من الإ�شابة بال�شيخوخة املبكرة وال�شمور، 

وتقوية جهاز املناعة، ويحارب الفطريات والبكترييا، ويحافظ على ن�شـــب الكال�شيوم يف 

ا يف  اجل�شـــم، ومزيج مكون من كميات مت�شـــاوية من الع�شل وع�شري الزجنبيل مفيد جدًّ

نزلت الربد وطارد للبلغم، ول نن�شى ا�شتخداماته اجلمالية حيث اإن و�شعه »كما�شكات« 

يفيد يف ن�شارة الب�شرة وتوريدها. لكن يجب التنبيه اإىل اأن الع�شل يزيد ن�شبة �شكر الدم 

ب�شكل ب�شيط، حيث اإن �شكرياته �شهلة املعاجلة.

اإلفطار يقلل تسمم األطفال 
بالرصاص

اأظهرت درا�شـــة �شـــينية جديدة اأن تنـــاول الأطفال لوجبة اإفطار عاديـــة يوميا مرتبط 

بانخفا�ـــص م�شـــتويات الر�شـــا�ص يف الدم لديهم، ح�شـــب خدمة )يوريـــك األريت( التي 

.)AAAS( تتيحها اجلمعية الأمريكية لتقدم العلوم

وقـــد ا�شـــتمد الباحثون بيانات درا�شـــتهم من م�شـــروع »جنتان« البحثي وا�شـــع النطاق 

لدرا�شة �شحة الأطفال بال�شني. ور�شد الباحثون م�شتويات الر�شا�ص بالدم، وقارنوها 

باأمناط تناول الوجبات وطبيعة املغذيات.

وتبني اأن الأطفال الذين يتناولون يوميا اإفطارا عاديا تقل م�شتويات الر�شا�ص يف الدم 

لديهم بن�شبة 15 % عن م�شتوياته لدى الأطفال الذين يتجنبون وجبة الإفطار.

السجود يفرغ 
الشحنات 

اإللكترومغناطيسية 
من الجسم

اأفادت درا�شـــة حديثة اأن لل�شـــجود فائدة �شـــحية عظيمة، فما هو 

معـــروف اأن الإن�شـــان عـــادة مـــا يتعر�ـــص اإىل الكثري مـــن الأجهزة 

الكهربيـــة والإلكرتونيـــة واأجهزة الكمبيوتر والأ�شـــعة ال�شـــارة مثل 

الأ�شـــعة الكهرومغناطي�شـــية ال�شـــادرة من اأجهزة اجلـــوال وغريها 

من اأنواع الأ�شـــعة املختلفة ح�شـــب جمال العمل اأو التعر�ص لأ�شـــعة 

التلفزيون وغريها، مما يثقل ج�شـــم الإن�شـــان ب�شـــحنة �شـــارة ينتج 

عنها ال�شـــعور بالإرهاق وال�شـــداع وغريه مـــن الأعرا�ص، وقد وجد 

هوؤلء العلماء اأن احلل الوحيد لإفراغ مثل هذه ال�شـــحنات ال�شـــارة 

من اجل�شم الب�شرى هو و�شع اجلبهة على الأر�ص التي تتميز بكونها 

�شـــالبة ولها القدرة على امت�شا�ص تلك ال�شحنات وخا�شة يف اجتاه 

القبلة حيث تزداد اإمكانية اإفراغ ال�شحنات مبا اأن الكعبة هي مركز 

الأر�ص )�شبحان اهلل!( .
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بيوت �لنبي ]

كانت بيوت النبي ] منوذًجا للبيت الإ�شالمي، وعلى الرغم 

من �شـــغر حجمها، وتوا�شـــع بنائها، فاإنها امتالأت بال�شعادة والهناء، 

وظلت املثل الأعلى لبيوت ال�شحابة - ر�شوان اهلل عليهم- ولكل من اأراد اأن 

يقيم لنف�شه بيًتا من امل�شلمني بعد ذلك.

وكانت بيوته ] متوا�شـــعة على قدر حاجته، ب�شيطة على قدر معي�شته، اإل اأنها ملئت 

�شـــعادة، ومتثل فيها ر�شـــا اأهلها بقدر اهلل ورزقه، واإميانهم بقوله ]: »من اأ�شـــبح منكم 

اآمًنا يف �شربه، معافى يف ج�شده، عنده قوت يومه، فكاأمنا حيزت له الدنيا«.

وكانت بيوته ] كلها حول امل�شـــجد، بع�شـــها من جريد مغطى بالطني، وبع�شها من حجارة 

مر�شو�شة بع�شها فوق بع�ص، م�شقفة بجريد النخل.

وكان بيـــت اأم املوؤمنني عائ�شـــة- اأحب اأمهـــات املوؤمنني اإىل النبي ]- حجرة واحدة من 

اللنب )الطوب النيئ(، حملقة بها حجرة من جريد م�شتورة مب�شوح �شعر )جمع م�شح، 

وهو ك�شاء من ال�شعر(، وكان مب�شراع واحد من خ�شب، و�شقفه منخف�ص ك�شائر 

بيوت النبي ]، وكان اأثاثه ب�شـــيًطا.. �شريًرا من خ�شبات م�شدودة  بحبال 

من ليف، عليه و�شادة من جلد ح�شوها ليف، وقربة للماء، واآنية من 

فخار لطعامه وو�شوئه ].

من هذ� �ل�صحابي؟

اأحد ال�شابقني لالإ�شالم. هاجر اإىل احلب�شة. اأر�شله الر�شول ] اإىل ك�شرى. 

اأ�شـــره الـــروم وحملوه اإىل ملكهم وحاولوا �شـــرفه عن دينـــه بالتخويف والرتغيب فلم 

ين�شـــرف، ففكه ملكهم وفك معه جميع اأ�شـــرى امل�شلمني بعدما قبل راأ�ص طاغيتهم، فقال 

عمر ر�شي اهلل عنه: حق على كل م�شلم اأن يقبل راأ�ص )...(، واأنا اأبداأ بذلك. مات يف 

خالفة عثمان بن عفان ر�شي اهلل عنه. 

�جلو�ب: عبد�هلل بن حذ�فة �ل�صهمي ر�صي �هلل عنه

قر�آن كرمي

لََّة  �ْشتَِقيٍم ِديًنا ِقَيًما مِّ َراٍط مُّ {ُقْل اإِنَِّني َهَدايِن َربِّي اإِىَل �شِ

اإِبَْراِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن امْلُ�ْشِرِكنَي ُقْل اإِنَّ �َشاَلِتي َونُ�ُشِكي 

ِ َربِّ الَْعامَلِنَي لَ �َشِريَك لَُه َوِبَذِلَك اأُِمْرُت 
ّ

اِتي هلِل َياَي َومَمَ َوحَمْ

ُل امْلُ�ْشِلِمنَي}. وَّ
َواأَنَاْ اأَ
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دعاء

اللهم اآتنا يف الدنيا ح�شنة ويف الآخرة ح�شنة وقنا عذاب 

النار. اللهم اإين اأعوذ بك من الفقر، والقلة والذلة، واأعوذ 

ظلَم.
ُ
ظِلم اأو اأ

َ
بك من اأن اأ

يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.

�بت�صامة و�حدة كافية!

فت �شيارته عند اإ�شارة �شوئية.. جاوره للحظٍة  توقَّ

�شاب يف �شيارة فارهة ت�شج مبو�شيقى �شاخبة.. التفت �شاحبنا 

بابت�شامة �شاحرة ِقبَل ال�شاب.. رافًعا يده م�شلًِّما.. انتهى امل�شهد الأول.

امل�شهد الثاين- عقبه مبا�شرة- بادر ال�شاب فاأطفاأ املو�شيقى مرتبًكا.. رفع يده 

ل�شدره معتذًرا.. خف�ص راأ�شه خجاًل.. انتهى احلدث وح�شل الدر�ص.. �شحيح.. 

اإنها ابت�شامة واحدة.. لكنها كافية! �شحر البت�شامة اأغنى عن موعظة. 

هل تعلم �أن ...

• �شعر الإن�شان واأظافره يتاألفان من مادة واحدة تعرف با�شم »كرياتني«؟

• عامل الفيزياء الربت اين�شتاين كان يجد �شعوبة يف النطق حتى بلغ �شن التا�شعة 
وكان والداه ومعلموه يعتقدون اأنه متخلف عقليًّا؟ 

• الزئبق هو املعدن الوحيد الذي يكون �شائاًل يف درجات احلرارة العادية؟ 

• يبلغ قطر ال�شم�ص نحو مليون و385 األف كيلومرت وي�شكل غاز 
الهيدروجني نحو 75 يف املائة من اإجمايل كتلة ال�شم�ص؟

�لأجوبة �مل�صكتة

جاء حاطب اإىل املقوق�ص بالإ�شكندرية فرحب به وح�شلت معه حمادثة 

لطيفـــة، من �شـــمن ما كلمه، قال: األ�شـــت تقـــول اأن حممًدا ر�شـــول اهلل، وهو يف 

عنايته وكذا وكذا؟ قال: بلى، قال: كيف يكون حبيب اهلل ور�شـــول اهلل ويرتكه لأهل مكة 

يخرجونه هارًبا لياًل؟ يعني: ملاذا مل يحمه ومل يدافع عنه؟ قال له: اأيها امللك! األ�شت توؤمن 

بالن�شـــرانية؟ قال: بلى، قال: األ�شت تقول باأن عي�شى ابن اهلل؟ قال: بلى، قال: كيف اأن 

اأباه تركه لليهود ي�شلبونه ومل يدافع عنه؟ فقال: حكيم جاء من عند حكيم، وهذه 

الأجوبة م�شكتة، والعامة يقولون: اإذا اأر�شلت فاأر�شل حكيًما.
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يف هذ� �لباب ُنقدم جملة من �لفتاوى �ل�صادرة عن كبار ُعلماء 

�لأمـــــــة و�ملجامـــــــع �لفقهية، و�لتي تهم كل م�صـــــــلم، وزخرت بها 

�ملو�صـــــــوعات �لفقهية وُكتب �لفقه و�لدر��صـــــــات �ملتخ�ص�صة يف 

هذ� �ملجال، و�لتي تتعلق مب�صتجد�ت �حلياة و�ملعامالت.

مسلمة جديدة تشّق عليها قراءة 
سورة الفاتحة

�أحتـــــــدث �للغة �لإجنليزيـــــــة، وهي لغتي �لأ�صـــــــلية، و�أحاول تعلم 

�للغة �لعربية، وقد تعلمت �صـــــــورة �لفاحتة بعدما �أ�صـــــــلمت، لكن 

هناك بع�س �حلروف ل �أ�صتطيع نطقها، وهناك حروف �أنطقها 

، وقد قر�أت يف �أحد كتب �لفقـــــــه �أن �لذي يخطئ يف حرف 
ً
خطـــــــاأ

من �لفاحتة تبطل �صـــــــالته. و�أحاول �أن �أ�صتمع لبع�س �لقر�ء�ت 

�مل�صجلة لأ�صـــــــحح قر�ءتي لكن مازلت �أخطئ و�أ�صبحت متوترة 

للغاية و�أتوقف كثرًي� �أثناء قر�ءتي لت�صـــــــحيح �لنطق باحلروف، 

وكثرًي� ما �أكرر �لفاحتة �أكرث من مرة.. ماذ� يجب علي �أن �أفعل؟  

�جلو�ب: 

قراءة �شـــورة الفاحتة ركن يف ال�شـــالة، على ال�شحيح من اأقوال 

العلماء، وجتب على الإمام واملاأموم واملنفرد، ويجب على امل�شلي 

اأن ياأتـــي بهـــا على الوجه ال�شـــحيح بلغة العـــرب، لأننا ماأمورون 

بقـــراءة القـــراآن كما نزل، فعـــن اأبي هريرة عـــن النبي ] قال: 

»من �شلى �شالة مل يقراأ فيها باأم القراآن فهي خداج...«، ومعنى 

خداج: غري تام.

لكـــن من تعذر عليه الإتيان بالنطق ال�شـــحيح لعلّة يف ل�شـــانه اأو 

عجمة وجب عليه اأن يتعلم ويقوِّم نطقه بح�شـــب امل�شـــتطاع، فاإن 

مل ي�شتطع �شقط ذلك عنه، لأن اهلل تعاىل ل يكلف الأنف�ص اإل ما 

ا�شتطاعت، قال اهلل تعاىل: {ل يكلف اهلل نف�ًشا اإل و�شعها}. 

ومـــن عجز عن قـــراءة الفاحتة بالكليـــة اأو عجز عـــن تعلّمها اأو 

اأ�شـــلم لتّوه وح�شـــر وقت ال�شـــالة ولي�ص هناك وقت كاف ليتعلّم 

فـــاإّن له فرًجا وخمرًجا يف احلديـــث التايل:عن عبداهلل بن اأبي 

اأوفى قال: جاء رجل اإىل النبي ] فقال: يا ر�شـــول اهلل علمني 

�شـــيًئا يجزئني ِمن القراآن فاإين ل اأقراأ، فقال: قل �شـــبحان اهلل، 

واحلمد هلل ول اإله اإل اهلل واهلل اأكرب ول حول ول قوة اإل باهلل، 

قـــال: ف�شـــم عليها الرجـــل بيده، قال: هذا لربـــي فما يل؟ قال: 

قـــل: اللهم اغفـــر يل وارحمني واهدين وارزقنـــي وعافني، قال 

ف�شـــم عليها بيده الأخرى وقام. ول يلزمه الزيادة على اخلم�ص 

الأول، لأن النبي ] اقت�شـــر عليها، واإمنا زاده عليها حني طلب 

الزيادة.  

فـــاإن ا�شـــتطاع قراءة بع�ـــص الفاحتـــة دون البع�ـــص الآخر لزمه 

الإتيان مبا ا�شـــتطاع منها ويلزمه تكرار ما يح�شن منها بقـــدرها 

(اأي ليكون جمموع ما يقراأه �شبع اآيات بعدد اآيات الفاحتة) 

وقال ابـــن قدامة: ويحتمل اأن يجزئه التحميد والتهليل والتكبري 

لقول النبي ]:  فاإن كان معك قراآن فاقراأ به، واإل فاحمد اهلل 

ه. وهلِّلْه وكربِّ

كيف يعامل المسلم أهله غير المسلمين؟
�مر�أة �أ�صـــــــلمت وتعي�س مع �أهلها غري �مل�صـــــــلمني، وهم �لآن ل يعرت�صـــــــون 

على �إ�صـــــــالمها، وقد حاولت دعوتهم بطرق �صتى، ولكن ل جدوى، فكيف 

تتعامل معهم وهم على �صاللتهم؟ هل ت�صلهم �أم ت�صيق عالقتها بهم؟ 

�جلـــــــو�ب:  الواجـــب على من هداه اهلل تعاىل لالإ�شـــالم اأن يبادر بهذا النور 

لي�شـــيء به حياة اأهله وع�شـــريته، فهم اأوىل النا�ص بدعوته، واإذا ُوجد من 

اأولئك من كان غري معرت�ص على الإ�شـــالم فهو نعمة عظيمة على امل�شـــلم 

ا�شتثمارها لتقدمي الإ�شالم بطريقة ح�شنة، ولي�شلك يف دعوته لهم كل �شبيل 

مباح، من تقدمي الأ�شـــرطة املرئية وامل�شـــموعة والكتب واملواقع وا�شت�شافة 

ال�شخ�شيات الإ�شـــالمية املوؤثرة، وليتقرب لهم بالهدايا، واملعاملة احل�شنة، 

والأخالق الفا�شلة، وليبتعد عن التعنيف، وليداوم على دعاء اهلل اأن يهديهم 

ويوفقهـــم، واإذا كان اهلل تعاىل قد اأمر بالإح�شـــان للوالدين اللذين يدعوان 

ولدهما للكفر ويبذلن يف ذلك جهوًدا عظيمة، فاأوىل اأن تكون تلك املعاملة 

ملن ر�شـــي لك اإ�شالمــــك، ومل يعرت�ص عليــــــه، قال اهلل تبـــــارك وتعالــى: 

يْنَا اْلإِنْ�َشاَن ِبَواِلَديْه.. الآية}. {َوَو�شَّ

قال ابن جرير الطربي رحمه اهلل: »اإن جاهدك اأيها الإن�شان، والداك على 

اأن ت�شـــرك بـــي يف عبادتـــك اإياي معي غريي، مما ل تعلم اأنه يل �شـــريك- 

ا كبرًيا  فال تطعهمـــا فيما اأراداك عليه من  ول �شـــريك لـــه تعاىل ذكره علوًّ

نْيا َمْعُروًفا} يقول: و�شاحبهما يف الدنيا  ال�شـــرك بي، {َو�َشاِحبُْهَما يِف الدُّ

بالطاعة لهما فيما ل تبعة عليك فيه فيما بينك وبني ربك، ول اإثم...«

وقال ابن كثري: »اأي: اإن َحَر�َشـــا عليك كل احلر�ص، على اأن تتابعهما على 

دينهما فال تقبل منهما ذلك، ول مينعنَّك ذلك من اأن ت�شاحبهما يف الدنيا 

} يعني: املوؤمنني. نَاَب اإِيَلَّ
َ
معروًفا، اأي: حم�شًنا اإليهما،{َواتَِّبْع �َشِبيَل َمْن اأ
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�إعد�د: �لتحرير

يتحتم على �مل�صلم، ل�صيما �لد�عية، يف ظل 

�لثقافـــــــات �ملتعددة و�لعقائـــــــد �ملتباينة �لتي 

يعتنقها �لب�صر على وجه �ملعمورة، �أن يلّم مبا 

ميكن �أن يكون عوًنا له على �لولوج �إىل دعوة 

�أ�صـــــــحاب هذه �مللل و�لعقائد.. من �أجل ذلك 

تقدم »�لب�صرى« �إىل قر�ئها هذ� �لباب.

ال�سبئيـــة
هم اأتباع عبداهلل بن �شـــباأ الذي دخل الإ�شـــالم ليدمره من الداخل، 

فهو الذي نقل الثورة �شد عثمان من القول اإىل العمل م�شعاًل الفتنة، 

وهو الذي د�صَّ الأحاديث املو�شوعة ليدعم بها راأيه، فهو رائد الفنت 

ال�شيا�شية الدينية يف الإ�شالم.

حيــــرامـا
يردد املا�شونيون كثرًيا كلمة »املهند�ص الأعظم للكون« ويفهم البع�ص 

اأنهم ي�شـــريون بها اإىل اهلل �شـــبحانه وتعاىل، واحلقيقة اأنهم يعنون 

»حرياما«، اإذ هو مهند�ص الهيكل، وهذا هو الكون يف نظرهم.

الرهبانيــــة
عانـــت الدعوة الن�شـــرانية اأ�شـــدَّ املعاناة من �شل�شـــلة ال�شـــطهادات 

والتنكيـــل علـــى اأيـــدي اليهود الذيـــن كانت لهـــم ال�شـــيطرة الدينية، 

والرومـــان الذيـــن كانت لهم ال�شـــيطرة واحلكم، ولذلك فاإن ن�شـــيب 

الن�شـــارى يف فل�شـــطني وم�شـــر كان اأ�شـــد من غريهـــم، حيث اتخذ 

التعذيب والقتل اأ�شكاًل عديدة، ما بني احلمل على اخل�شب، والن�شر 

باملنا�شري، اإىل التم�شيط ما بني اللحم والعظم، والإحراق بالنار، وكان 

ذلك يف الفرتة ما بني 64م اإىل 284م.

يف خالل هذه املرحلة ظهرت الرهبنة يف الن�شـــرانية يف م�شـــر اأوًل 

علـــى يـــد القدي�ص بول�ـــص الطبـــي 241 – 356م والقدي�ـــص اأنطوان 

املعا�شـــر لـــه، اإل اأن الديرية- حركة بناء الأديرة- ن�شـــاأت اأي�ًشـــا يف 

�شـــعيد م�شـــر عام 315 – 320م، اأن�شـــاأها القدي�ص باخـــوم، ومنها 

انت�شـــرت يف ال�شـــام واآ�شـــيا ال�شـــغرى، ويف نف�ص الوقت دخلت غرب 

اأوروبا على يد القدي�ص كا�شـــليان 370 – 425م ومارتن التوري 316 

– 387م، كما ظهرت جمموعــــــــة من الآبـــــــاء املتاأثريـــــن مبدر�شـــة 
الإ�شكندرية الفل�شفيــــة (الأفالطونية احلديثة) وبالفل�شفة الغنو�شية، 

مثل كليمنت الإ�شكندري 150 – 215م واأوريجانو�ص 185-245م...

اإلخ

فـرق ال�سابئــة
هي اأربع فرق: اأ�شـــحاب الروحانيات، واأ�شحاب الهياكل، واأ�شحاب 

الأ�شـــخا�ص، واحللولية، ولقد ورد ذكرهم يف القراآن مقرتًنا باليهود 

والن�شـــارى واملجو�ـــص وامل�شـــركني (انظر الآيـــات: 62 البقرة - 69 

املائـــدة، 17 احلـــج)، ولهم اأحكام خا�شـــة بهم من حيـــث جواز اأخذ 

اجلزية منهم اأو عدمها اأ�شـــوة بالكتابيني من اليهود والن�شارى، ومل 

يبق منهم اليوم اإل �شـــابئة البطائح املنت�شـــرون على �شـــفاف الأنهر 

الكبرية يف جنوب العراق واإيران، وهوؤلء تاأثروا باليهودية وبامل�شيحية 

وباملجو�شية ملجاورتهم لهم، ولديهم ق�شط وافر من الوثنية القدمية 

يتجلى يف تعظيم الكواكب والنجوم على �شورة من ال�شور.

البانت�سا�سيال

هي خم�شـــة مبادئ رئي�شـــة اأعلنت غداة ال�شـــتقالل �شـــنة 1945م 

وو�شـــعت يف د�شتور اإندوني�شـــيا امل�شلمة، لي�شري على هديها ال�شعب 

الإندوني�شي امل�شلم، بدياًل عن العقيدة الإ�شالمية.

واملبـــادئ اخلم�شـــة هـــي: الإميان بـــاهلل الواحـــد الأحـــد )الربانية 

املتفردة(، والقومية )وتنادي بالوحدة الإندوني�شية(، والدميوقراطية 

)ال�شعبية املوجهة باحلكمة يف ال�شورى النيابية(، والإن�شانية العادلة 

املهذبة، والعدالة الجتماعية.

هـــذه املبـــادئ اخلم�شـــة بقيت مبادئ نظرية حم�شـــة، اأو �شـــعارات 

مرفوعـــة، وتخفي وراءها العلمانية التي ت�شـــعى اإىل �شـــلخ ال�شـــعب 

امل�شلم يف اإندوني�شيا عن الإ�شالم �شيًئا ف�شيًئا.

ويف ظل هذه املبادئ مت تن�شري املاليني من امل�شلمني يف اإندوني�شيا، 

فاحلكومـــة تعامل الأديان  معاملة مت�شـــاوية، لذلك اأتاحت للهيئات 

التب�شريية كامل احلرية يف ن�شر الديانة الن�شرانية بني امل�شلمني.
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احلديـــث عن العم جا�شـــم حممـــد اخلرايف 

واإخوانه الف�شـــالء ل يكفيه �شفحة واحدة، 

بـــل ع�شـــرات ال�شـــفحات، ولكن �شـــاأجتهد 

لأذكر ما راأيته بعيني وعاي�شـــته من مواقف 

حدثت يل معه طوال هذه ال�شنوات.

هناك �شورة لوالده، للعم حممد عبداملح�شن 

اخلرايف- رحمه اهلل- مبكتب الأخ الفا�شـــل 

عبدال�شالم ال�شـــطي (من�شق جلنة امل�شاريع 

بال�شـــركة) ومكتوب اأ�شـــفلها عبارة له يقول 

ومل  اأمـــر  اأو  م�شـــكلة  ح�شـــلت  »اإذا  فيهـــا 

جتـــدوين فاذهبوا لبني جا�شـــم فهـــو لها«، 

وكانـــت نظرته رحمـــه اهلل يف حملها، لذلك 

�شـــارت ال�شـــركة بعـــد وفاته بقيادة جا�شـــم 

وا�شـــتمرت اأعمال اخلري وامل�شاريع تقام يف 

جميع قارات العامل، ا�شـــتمراًرا ملا ن�شاأ عليه 

اأبناوؤه من حب للخري وامل�شـــارعة اإليه، حتى 

اإننا ل ناأتيه اإل بامل�شاريع الكبرية، فعلى قدر 

اأهل العـــزم تاأتي العزائـــم، وهلل احلمد فهو 

لها دائًما.

العـــم جا�شـــم اخلـــرايف بوعبداملح�شـــن من 

توا�شـــلي معه وزياراتي له راأيت فيه الطيبة 

والتوا�شع مع مكانته الجتماعية وال�شيا�شية 

يف الكويت من خالل حر�شـــه على ال�شـــوؤال 

عـــن ن�شـــاط اللجنـــة واأعمالهـــا الدعويـــة، 

وخ�شو�ًشـــا اإ�شـــهار الإ�شـــالم، فـــكان يفرح 

ويدعو لنا عندما نذكر له عدد من اأ�شـــهروا 

اإ�شالمهم.

ويتميز باأنه �شـــاحب قرار، واإذا وعد اأوفى، 

فعندما اأطلب منه دعم اأحد امل�شـــاريع ي�شاأل 

عـــدة اأ�شـــئلة ثم يقـــول يل »اعتمـــد«، بغ�ص 

النظـــر عن تكلفته، فهـــو يعطي عطاء من ل 

يخ�شى فقًرا، اأح�شبه كذلك واهلل ح�شيبه.

يف اإحدى املـــرات وعدين مببلغ كبري وبلغت 

مدير اإدارتنا حينها فقال يل: »بوعبدالرحمن 

معقولة اخلرايف بيعطيك هذا املبلغ؟«، فقلت 

لـــه وكلي ثقة: »نعـــم بوعبداملح�شـــن اأعرفه 

جيًدامل يتخلف عن وعد وعدين اإياه، هكذا 

هـــو دائًمـــا«، وبف�شـــل اهلل مرت عـــدة اأيام 

وجئت للمدير بال�شيك باملبلغ كاماًل.

اأكرث كلمة يقولها يل ويرددها ملا اأ�شكره على 

دعمـــه للجنة يقول: »اأنتم من ت�شـــتحقون اأن 

يقال لهم جزاكم اهلل خرًيا.. فاأنتم تاأتون لنا 

بالأجـــر«، فاأ�شـــاأل اهلل اأن يبارك له ويجزيه 

خري اجلزاء.

وكان دائًما يو�شيني بالدعاء لوالده املرحوم 

بـــاإذن اهلل حممد عبداملح�شـــن اخلرايف من 

حبـــه لـــه وبره له حيًّا وميًتـــا، واذكر يف وفاة 

اأخيه العم نا�شـــر رحمـــه اهلل واأثناء تعزيتي 

له باملقربة قلت له: ل تخف على العم نا�شر 

فهـــو الآن عنـــد الكرمي �شـــبحانه، فابت�شـــم 

متاأثًرا و�شـــكرين على هذه الكلمة التي اأتت 

يف وقتها بف�شل اهلل �شبحانه.

اأمـــا اأخيه العم فوزي بوح�شـــام فعلى خطاه 

ي�شـــري، فهو ممـــن يعطي بيمينـــه ما ل ترى 

�شـــماله ول اأزكيه علـــى اهلل، ويحر�ص على 

األ يذكـــر ا�شـــمه بالتربع، واأذكـــر يف اإحدى 

ال�شـــنوات كان خارج الكويت و�شرف الدعم 

با�شـــم ابنه ح�شـــام وا�شـــتلمت ال�شـــيك من 

�شـــكرتريه اخلا�ص الأ�شـــتاذ طـــارق فتحي، 

وهو اأخ عزيز ذو اأخالق كرمية ي�شتحق هذا 

املكان، والعم بوح�شام هو القائم على ن�شاط 

م�شـــجد اخلرايف بالبدع، خ�شو�ًشا يف �شهر 

رم�شـــان، فمنذ اأكرث من �شـــبع �شنوات ياأتي 

بال�شـــيخ عبداهلل غيالن من ال�شـــعودية وهو 

ا ويوؤم امل�شلني يف  �شـــاحب �شـــوت جيل جدًّ

الرتاويح والقيام، وكذلك ين�شـــق مع امل�شايخ 

لإقامة املحا�شرات الإميانية ويوفر ال�شحور 

ب�شكل يومي للم�شلني.

هـــذا بع�ص مـــا عا�شـــرته من اأعمـــال للعم 

جا�شـــم اخلرايف واإخوانه واأ�شـــرته الكرمية، 

�شائاًل اهلل تعاىل اأن يجزيه خري اجلزاء واأن 

يبـــارك له يف �شـــحته ويف اأولده ويف اأمواله 

ويجعل اأعماله يف موازين ح�شـــناته ووالديه 

يوم القيامة.. اللهم اأمني!.

العم جاسم 
الخرافي
الذي أعرفه!
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جــــودة �لفار�س

ن�صائم �خلري

رئي�ص  ق�شم املوارد - جلنة التعريف بالإ�شالم

حينما اأ�سكره على دعمه للجنة 
يقول: اأنتم من ي�ستحق ال�سكر 
تاأتون لنا بالأجر
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ال�سعودية الأكرث ا�ستخداًما لـ »في�سبوك« يف 
ال�سرق الأو�سط

ت�شـــدرت اململكة العربية ال�شـــعودية منطقة ال�شـــرق الأو�شط يف 
عدد م�شـــتخدمي املوقع الجتماعي »في�شـــبوك« باأكرث من 4.5 
ماليني م�شـــتخدم، ح�شـــب املوقع العاملي لإح�شـــاءات الإنرتنت، 
حيث ن�شـــر املوقع اإح�شـــائية لدول ال�شـــرق الأو�شط تو�شح عدد 
ال�شـــكان وم�شـــتخدمي الإنرتنت وفي�شـــبوك حتى نهاية دي�شمرب 

.2011
وجتاوز عدد م�شـــتخدمي الإنرتنـــت يف اململكة 11 مليونا و400 
األف م�شـــتخدم حتى نهاية العام املا�شـــي، بن�شـــبة 43.6 % من 
عـــدد ال�شـــكان، لتحل اململكـــة يف املرتبة الثانية بعـــد اإيران التي 
يتجاوز م�شـــتخدمو الإنرتنت فيها 36 مليون م�شتخدم، نقاًل عن 

تقرير من �شحيفة »الريا�ص« ال�شعودية.

وتفوقت اململكة يف عدد م�شـــتخدمي »في�شبوك« (4.534.760 
م�شتخدًما) على جميع دول ال�شرق الأو�شط مبا فيها دول يتجاوز 
عدد �شكانها 70 مليون ن�شمة، وجاءت الإمارات يف املركز الثاين 

والأردن يف املركز الثالث.

توقعات بانتهاء ع�سر الهواتف الذكية
توقـــع موؤ�شـــ�ص جملـــة »وايـــرد ماجازيـــن« ال�شـــهرية يف عـــامل 
التكنولوجيـــا انتهاء ع�شـــر الهواتف الذكيـــة واأجهزة الكمبيوتر 
اللوحي مع ازدياد �شـــرعة خدمـــات الإنرتنت وتوافر املزيد من 
الو�شائل التي ميكن من خاللها للم�شتخدم العادي الطالع على 

بياناته.

واأدىل كيفـــني كيلي املفكـــر والكاتب يف جمال التكنولوجيا بهذه 
الت�شريحات خالل موؤمتر تناول م�شتقبل الإنرتنت اأمام جمموعة 
من مديري �شركات التكنولوجيا يف تايبيه عا�شمة تايوان. واأكد 
كيلـــي اأن كثـــرًيا من الأغرا�ـــص التي تدخل يف ال�شـــتخدامات 
اليومية لالإن�شـــان اأ�شبحت مت�شلة ب�شبكة الإنرتنت، م�شت�شهًدا 
بنظارات جوجل التي اأزيح عنها النقاب اأخرًيا باعتبارها واحدة 
من عنا�شـــر اجليـــل املقبل مـــن املنتجات التي �شتق�شـــي على 

الهيمنة احلالية للهواتف املحمولة والكمبيوترات اللوحية.

وكانـــت �شـــركة جوجل خلدمـــات الإنرتنت قد ك�شـــفت النقاب 
اأخرًيا عن نظارات مت�شـــلة ب�شبكة الإنرتنت ي�شتطيع ال�شخ�ص 
الذي يرتديها اأن يطلع على معلومات عرب الإنرتنت، وقال كيلي  
اإن جناح البتكارات والأجهزة يف امل�شـــتقبل �شـــوف يتوقف على 
قدرتها على الختفاء من حياتنا (اأي اأن ن�شـــتفيد منها دون اأن 
نراها) مبعنى اأن الو�شـــع املثايل هـــو األ نحمل اأي اأجهزة على 

الإطالق.

3.3.2.. اإ�سدار جديد من 

 WordPress

اأعلنت موؤ�ش�شـــة WordPress عن اإطالق اإ�شـــدار جديد من 

لرقم 3.3.2 
ري والذي يحمـــل ا

ل�شـــه
حتـــوى ا

ارة امل
�شـــكربت اإد

افها يف 
كت�شـــ

يف ثغرات مت ا
يـــة لتال

�شـــينات اأمن
ويحـــوي على حت

ال�شابق 3.2.2.
الإ�شدار 

حت�شينات 
ها على الإ�شدار اجلديد 

جراوؤ
ت التي مت اإ

ن التعديال
وم

لرفع 
ي ت�شتخدم 

ية الت
يف Plupload الإ�شدار 1.5.4 مثل الآل

�شـــينات اأجريت 
قع، كما اأن هناك حت

ى املو
�شـــائط عل

ت الو
ملفا

.SWFObjectو SWFUpload على كل من

ن نف�ص 
ت الفال�ص �شـــم

ص ملفا
ي�شـــتخدم SWFObject لعر�

و

مـــا اأن 
قوالـــب، ك

ت وال
شـــافا

مها بع�ـــص الإ�
ت�شـــتخد

حة و
�شـــف

ال

بيتا من الإ�شدار 3.4 
خة ال

ق ن�ش
ش�شة اأعلنت اأي�ًشا عن اإطال

املوؤ�

ــبوع حتوي عدة 
ل اأ�شـ

بيتا ك
ار ن�شخة 

ت�شـــعى لإ�شـــد
 اإنها 

وقالت

لبيتا 
م ن�شخ ا

ا�شـــتخدا
�شـــينات، ول تن�شـــح WordPress ب

حت

طوير 
 بالوقت احلايل وهي لأغرا�ص الت

ملواقع
تويـــات ا

لإدارة حم

النهائي.
 بال�شكل 

ي فقط حتى ت�شدر
الربجم

ارة املحتوى من 
ر �شـــكربت اإد

رقية اإ�شدا
م�شـــتخدمني ت

وميكن لل

 ن�شـــخة احتياطية من 
رة بعد حفظ

با�شـــ
حة التحكم م

خـــالل لو

 WordPress ت فـــاإن
�شـــاءا

ح�شـــب الإح
ت، وب

لبيانا
قاعـــدة ا

دونـــات وtd hglzm 22 من اإجمايل 
ف امل

حوذ على ن�شـــ
ي�شـــت

ت�شـــتخدم هذا 
ظهر علـــى الإنرتنـــت 

ة التـــي ت
قـــع اجلديـــد

املوا

دارته.
ال�شكربت يف اإ
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�لدعوة �لإلكرتونية

العامل فى  الفريو�سات  م�سادات  برامج  Avast يرتبع على عر�س 

تها 
ت ومنتجا

ـركا
ل�شــ

ب ا
ترتي

ائم 
وقو

شاءات 
ار الإح�

�شـــد
يف اإ

شـــة 
 املتخ�ش�

Opswat شـــركة�
اأعلنت 

حتفظ 
و�شات Avast قد ا

 الفري
كافحة

ج م
برنام

رًيا اأن 
ت اأخ

جميا
ر الرب

طوي
جمال ت

�شة يف 
واملتخ�ش

م�شتخدمي 
ن قبل 

ًما م
ا�شتخدا

رث الربامج 
 كاأك

كز الأول
ه للمر

ه واحتالل
يادت

ىل بر
لتوا

ين على ا
 الثا

لعام
ل

لعاملي.
ى ا

�شتو
ى امل

�شبات عل
حلا

ا
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اليوتيوب ي�سيف مميزات جديدة 

لتحرير ال�سوت

قع اليوتيوب مميزات جديدة ملحرر ال�شوت 
اأ�شاف مو

ف املوقع مكتبة تتكون من حوايل 
يف املوقع، حيث اأ�شا

150 األف مقطع �شوتي.

الب�شيطة  التح�شينات  بع�ص  بــاإ�ــشــافــة  قـــام  كــمــا 

ــــقــــدرة على  الأخـــــــرى كــالــواجــهــة اجلــــديــــدة وال

مب�شتويات 
الـــفـــيـــديـــو  مــــع  و�ـــشـــيـــقـــى 

املـــ ـــــزج  م

خـــتـــيـــار.
ــشــب ال خمــتــلــفــة حــ�

 واأحــــجــــام �ـــشـــوت 

لتالية: اذهب 
م باتباع اخلطوات ا

ولتجربة هذه امليزة ق

 ”Enhancements“ مت   ”Edit“ الفيديو ثم  اإىل 

.”Audio“ واأخرًيا

تخل�س من امللفات املوؤقتة دون اأي 

برامج

 الت�شـــغيل ويندوز 
ت املوؤقتة على نظام

يع امللفـــا
لإزالـــة جم

 التالية: 
نذهـــب اإىل start ثم run ثم نكتـــب اأحد الأوامر

prefetch– Recent- %tmp % تظهـــر لك �شـــفحة قم 

حتتويها ثم قم مب�شحها.
ميع امللفات التي 

باختيار ج

ملحوظـــــــة: يجب غلـــق جميع الربامج قبل ا�شـــتخدام هذه 

الطرق.

طالب رو�سي يخرتق مت�سفح »كروم«
متكن املربمج الرو�شـــي �شريغي غالزونوف من اخرتاق مت�شفح 

كـــروم يف امل�شـــابقة التي و�شـــعتها غوغل وفاز بــــ60 األف دولر 

اأمريكي لكت�شـــافه نقطة �شعف ح�شا�شة يف هذا املت�شفح الذي 

بقي منذ �شـــدوره مت�شـــدًرا لئحة املت�شـــفحات التي مل تخرتق 

بعد.

وا�شـــتطاع غالزونـــوف الطالـــب يف معهـــد علـــوم الريا�شـــيات 

واحلا�شـــب يف جامعة تيومني احلكومية اإيجاد ثغرة يف مت�شـــفح 

كروم متكنت غوغل من تالفيها خالل نف�ص اليوم الذي اكت�شفت 

فيه. واأعلنت غوغل اأنها �شتك�شـــف تفا�شيل هذه الثغرة يف وقت 

لحق بعد اأن يتمكن م�شتخدمو املت�شفح من تطويره.

وبنـــاًء علـــى ما حققـــه غالزونوف فاإنه �شيح�شـــل على حا�شـــب 

حممول يعمل على نظام كروم، الأمر الذي كانت غوغل قد اأعلنت 

عنه كاإحدى جوائز امل�شابقة بالإ�شافة اإىل اجلائزة النقدية.

اآي فون اإ�سالم لتعليم الأطفال الو�سوء 

وال�سالة

 اأبناءنا ال�شـــالة ونحثهـــم عليها منذ 
ا ديننـــا احلنيف باأن نعلم

اأمرنـــ

ال�شـــغر، فال�شـــالة عماد الدين وهي اأول ما يُ�شـــاأل العبد عنه يوم 

ميانًـــا بهذه املبادئ عملت 
ره كله، واإ

القيامة، فاإن �شـــلحت �شـــلح اأم

شل�شـــلتها 
�شـــركة زاد علـــى تطوير هـــذا التطبيـــق ليكون حلقة من �

نية لت�شتهدف �شريحة جديدة من الأعمار، فهذا التطبيق يتناول 
الدي

كيفية الو�شـــوء 
شـــوع تعليم الأطفال فرو�ص دينهم احلنيف مثل 

مو�

وال�شـــالة ب�شـــكل ب�شـــيط وجذاب، ومبا اأن التطبيق يعنى بالأطفال 

فاإنه مت ت�شميمه بطريقة باهرة من حيث الألوان والر�شومات.

التطبيـــق يحـــوي عديًدا مـــن الفيديوهـــات والعرو�ـــص املرئية التي 

ء واأداء ال�شـــلوات اخلم�ص 
يفيـــة الو�شـــو

تخاطـــب الطفـــل لتعلمه ك

كعاتها، كما ي�شم كتاًبا م�شوًرا ل�شتخدام العر�ص ال�شيق يف 
وعدد ر

التعليم، ومن النقاط التي حت�شب لهذا التطبيق وجود ق�شم تدريب 

الة واأفعال الو�شـــوء على النحو 
ليقـــوم الطفـــل بتعلم حركات ال�شـــ

يقة التعليمية لختبار مدى تعلم الطفل وتر�شـــيخ 
املو�شـــح يف الطر

ذلك من خالل التفاعل مع التطبيق.

http://goo.gl/UDlWE :العنوان

اأكرث من 600 �سيني  اأ�سلموا يف جدة
الت�شنيف: دعوة غري امل�شلمني

املو�شوع: لقاء مع رئي�ص جمعية دعوة اجلاليات بجدة يحكي لنا كيف 

دخل اأكرث من �شتمائة �شخ�ص �شيني يف الإ�شالم. 

http://goo.gl/lnNYV :العنوان

63)112( ــ يونيو 2012 ــ رجب 1433

112-June. 2012.indd   63 5/26/12   1:04:30 PM



112-June. 2012.indd   64 5/26/12   1:04:30 PM



65 )112( ــ يونيو 2012 ــ رجب 1433

في�صل �لز�مل

رئي�ص جمل�ص اإدارة 

جلنة التعريف بالإ�شالم

هنـــاك مـــن ل يجيد التعامل مـــع الكمبيوتر 

و�شـــائر الأنظمة والربامج احلديثة، وبالكاد 

ي�شـــتعمل الهاتف النقال، لو قال لك �شخ�ص 

مـــن هذه الفئة »هذه األعيب ي�شـــحكون بها 

عليكـــم، ل يوجـــد �شـــيء ا�شـــمه تقنيات ول 

برامـــج، كله �شـــحر ودجل«! هكذا بب�شـــاطة 

تخل�ص من البحـــث والتنقيب عن املعلومات 

والتعرف على كيفية ا�شتعمال تلك التقنيات 

والإفـــادة مـــن تطبيقاتهـــا، ورغـــم اأن هـــذا 

جمهود ب�شـــيط يحقق له منافع كثرية فهو ل 

يريد اأن يبذله، وللتغطية على ك�شله يتقم�ص 

�شخ�شية املغرور التي متنحه �شعوًرا بالتعايل 

الفارغ.

باملثل، هذا اخللق العجيب واحلياة الزاخرة 

التي اخت�ص اهلل عز وجل بها الكرة الأر�شية 

مـــن بني تريليونـــات الكواكب التـــي تهيم يف 

الف�شـــاء منذ باليني ال�شـــنني، كلهـــا جرداء 

من كل اأ�شـــكال احليـــاة التي متوج بها الكرة 

الأر�شـــية يف بحارهـــا وبراريها وف�شـــائها، 

فلـــو كانت هذه م�شـــادفة فلم مل تتكرر هذه 

يف واحـــد من تلك الكواكب التي ل يح�شـــى 

عددهـــا؟ الإجابة يعرفها من يقراأ ولي�ص من 

يتهــــرب، ولهـــــــــــذا قال اهلل عـــــز وجــــــــل 

{اإمنا يخ�شى اهلل من عباده العلماء}، حتى 

لـــو كانوا غـــري عارفـــني للغة العربيـــة، مثل 

اآلف الأجانب الذين يدخلون يف هذا الدين 

اأفواًجا، لأنهم يقراأون. 

يعّرف علماء وكالة الف�شـــاء »نا�شا« الثقوب 

ال�شـــوداء باأنها »منطقة �شغطت ب�شكل كبري 

تبلـــغ كثافتهـــا 3000 مليـــون �شـــعف وزن 

ال�شـــم�ص، وهي تبتلـــع اأي كوكب يقرتب من 

مرحلة النهيار ب�شبب جاذبيتها الفائقة رغم 

اأنها غري مرئية ولهذا ت�شمى »ال�شوداء«، وقد 

حتدث اآين�شـــتاين عن هذه الظاهرة �شـــمن 

نظريتـــه الن�شـــبية عـــام 1915 قبـــل اإثباتها 

باملرا�شـــد احلديثـــة، وقـــد و�شـــف القراآن 

الكرمي هذه املرحلة {اإذا ال�شـــم�ص كورت} 

ِجلِّ ِللُْكتُِب  َماء َكَطيِّ ال�شِّ ثم {يَْوَم نَْطِوي ال�شَّ

َل َخلٍْق نُِّعيـــُدهُ}، وهي حلظة  وَّ
َكَمـــا بََداأْنَـــا اأَ

عظيمة الهيبـــة، تقب�ص فيها اأرواح اخلالئق 

جميًعا، وبعدها يقب�ص ملك املوت اأرواح كل 

املالئكة، ثم يقب�ص اهلل جل جالله روح ملك 

املوت فـــال يبقى يف الوجود �شـــواه، فينادي 

َِن امْلُلْـــُك الَْيـــْوَم}، فال يجيبه  جل وعـــال {ملِّ

اِر  اأحد، فيقول جل �شـــاأنه {هلل الَْواِحِد الَْقهَّ

ـــَزى ُكّل نَْف�ـــص مِبَا َك�َشـــَبْت َل ُظلَْم  الَْيـــْوَم جُتْ

الَْيْوَم اإِنَّ اهلل �َشـــِريُع احِل�َشاِب}، هذا القدر 

العلي للذات الإلهية املجيدة قال عنه تبارك 

وتعـــاىل {َوَما َقَدُروا اهلل َحقَّ َقْدِرِه َواْلأَْر�ُص 

ـــمَواُت  َجِميًعـــا َقبْ�َشـــتُُه يَـــْوَم الِْقيَاَمـــِة َوال�شَّ

َمْطِويَّاٌت ِبَيِميِنِه}. 

اإنهـــا ذات عظيمـــة اجلـــالل، كل اخللـــق يف 

ا َخلُْقُكْم َوَل بَْعثُُكْم اإِلَّ  �شوان ملكه هكذا {مَّ

َكنَْف�ـــصٍ َواِحَدٍة} ومن ل يت�شـــور هذا فعليه 

اأن يتذكر اأن �شغطة زر كمبيوتر تر�شل مادة 

مكتوبـــة باآلف ال�شـــفحات ملاليني الب�شـــر، 

وهلل املثل الأعلى، هذه الذات اجلليلة تلقينا 

و�شـــفها بالنقل الذي مل ي�شل اإىل الب�شرية 

بهذه الدقة كمـــا يف القراآن الكرمي، وعرفنا 

مالمح عظمتها بالعقل »ال�شليم«، ول ي�شري 

هـــذه العظمـــة من يتغافـــل عنها كمـــا يفعل 

العاجـــز عن معرفة التقنيـــات احلديثة، ول 

حتـــى يزيـــد يف عظمة هذه الـــذات العزيزة 

اجتهـــاد املوؤمنني، فهو الغني عن الكل والكل 

حمتـــاج اإليه جّل يف عـــاله، فله احلمد التام 

وال�شـــكر اجلزيل اأن ي�شـــر لنا درب الإميان 

وتكرم علينا ب�شواهد اليقني ما اأراح القلوب 

وزاد مـــن الهمـــة يف طلب ر�شـــاه �شـــبحانه 

وتعاىل. 

مالحظة: مل تغفل العرب عن هذه احلقيقة 

َمَواِت َواْلأَْر�َص  ْن َخلََق ال�شَّ لْتَُهم مَّ {َولَِئن �َشـــاأَ

لََيُقولُـــنَّ َخلََقُهـــنَّ الَْعِزيـــُز الَْعِليـــُم}، ولكـــن 

اإفراطهـــم اأوقعهـــم يف ال�شـــرك فاأبطل ذلك 

بُونَا اإىَِل اهلل  الإميـــان {َما نَْعبُُدُهـــْم اإِلَّ ِليَُقرِّ

ُزلَْفى}، وتاأمل و�شفهم ربنا العظيم »العزيز 

العليم«، فهم اأف�شل حاًل من اآخرين!

الذات اإللهية 
الجليلة.. بالعقل 
والنقل
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