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الدعوة
مسؤولية
رئي�س التح ــريـر
حممـد �إ�سماعيل الأن�صاري

م���ن املعروف �أن الإ�سالم جاء للب�شرية جمعاء
من �أجل تنظيم �أحوال الفرد والأ�سرة واملجتمع
من جميع النواحي الدينية والدنيوية ،فقدم لنا
اً
�شامل للحياة والتعاطي مع امل�ستجدات
منهجا
ً
ريا م���ن امل�سلمني ال يجيد
املعا�ص���رة ،ولكن كث ً
تبليغ ر�سالة الإ�سالم للنا�س بال�صورة املطلوبة،
الأمر ال���ذي دفع بع�ض الغيوري���ن على الدين
من �أبناء هذا الوطن �إىل �إن�شاء جلنة التعريف
بالإ�سالم لتحمل على عاتقها م�س�ؤولية الدعوة
�إىل اهلل ب�صورة ح�ضارية.
�إن �شهر رم�ضان املبارك ميثل للجنة التعريف
بالإ�س�ل�ام �أهمية خا�صة ،نظ��� ًرا لتزايد �إقبال
غري امل�سلمني للتعرف على الإ�سالم من خالل
ال�شعائ���ر الدينية ،فيزي���د �أعداد الداخلني يف
الإ�سالم ،ما يتطلب م�ضاعفة اجلهود وتوحيد
الأعمال.
ولق���د د�أبت اللجن���ة على حتقي���ق النجاحات
امل�ستمرة على ال�صعيد املحلي عا ًما بعد عام،
فبع���د الو�ص���ول �إىل  1062مهتديً���ا ومهتدية
الع���ام املا�ضي ت�سع���ى �إىل املزيد م���ن �إب�صار
القلوب احليارى والعق���ول ال�شاردة �إىل دعوة
احلق �سبحانه وتعاىل.
ل���ذا حر�صت من���ذ ن�ش�أتها عل���ى تنظيم حملة
دعوية يف �شهر رم�ض���ان املبارك ،فكان �شعار
هذا الع���ام «الدعوة م�س�ؤولي���ة ..بلغها معانا»
بهدف �إ�شهار �إ�س�ل�ام  1250مهتد ًيا ومهتدية
داخل الكويت.
وحت���ث احلملة عل���ى الهداية ون�ش���ر الإ�سالم
بني غري امل�سلمني املقيم�ي�ن يف دولة الكويت،
ودعوته���م له���ذا الدي���ن ،وبي���ان �أن الدع���وة
م�س�ؤولي���ة اجلمي���ع وفر����ض عل���ى كل م�سل���م
وم�سلمة.
وتنته���ج اللجن���ة عديدًا من الو�سائ���ل الفاعلة
يف حملته���ا اجلدي���دة ،منه���ا توزي���ع الو�سائل
الدعوي���ة املرتجم���ة لأكرث من ملي���ون ن�سخة

ب�أكرث م���ن  14لغة ،عرب �أفرع اللجنة املنت�شرة
بالكوي���ت وعددها  ،15عالوة على الإعالنات
ال�صحافي���ة والفاليرات والبو�سرتات ،وكذلك
الربام���ج التلفزيونية والإذاعية ،خا�صة �إذاعة
القر�آن الكرمي� ،إىل جانب املواقع الإلكرتونية
ومواقع التوا�صل االجتماعي.

واملتاب���ع يالح���ظ �أن م���ن �أهم �أ�سب���اب تزايد
املهتدين يف رم�ضان بركة هذا ال�شهر الكرمي،
لأن اجل���و العام يكون مفع ًما بالإميانيات التي
تدفع النا�س �إىل االهتمام بالدعوة وجذب غري
امل�سلم�ي�ن للإ�سالم ممن يتعجب���ون من كيفية
امتثال جميع امل�سلمني لأمر اهلل �سبحانه وتعاىل
اً
كامل ،ما يدعوهم �إىل الرغبة
بال�صوم �شه ًرا
يف التعرف على هذا الدين العظيم.
كذل���ك ي�ؤثر الإفط���ار اجلماعي على املهتدين
اجل���دد ب�صورة معربة وجدي���رة باالهتمام ،ملا
ميثل���ه من برنام���ج اجتماع���ي تتخلله خواطر
�إمياني���ة وم�سابق���ات ،وكذلك التع���ارف فيما
بينه���م وال�شع���ور بالتكاف���ل االجتماع���ي يف
الإ�سالم.

�إن الدع���وة م�س�ؤولي���ة جمي���ع الغيوري���ن على
الإ�س�ل�ام من �أبن���اء هذا الدي���ن العظيم ،فلن
يتحق���ق امل���راد دون تكات���ف الأي���ادي وتوحد
القلوب والعق���ول حول م�شروع واحد ،ال�سيما
�أن احلكم���ة واملوعظ���ة احل�سن���ة نهجن���ا يف
الدعوة لبناء جمتمع م�سلم �صالح.
�إنن���ا ندعو كل م�سلم حم���ب لدينه غيور على
دعوت���ه مل�شاركتنا يف �إجن���اح احلملة ،ومد يد
الع���ون للجنة يف تفعيل ر�سالتها ،كل يف جمال
عمل���ه وموط���ن عطائ���ه ،فالدع���وة ال تقت�صر
عل���ى ف���رد �أو جماعة بعينه���ا ،فامل�سلم داعية
�أينما حل وارحتل من خ�ل�ال �أخالقه و�أفعاله
و�سلوكيات���ه احل�ضارية ومعامالته الإن�سانية..
«الدعوة م�س�ؤولية ..بلغها معانا».
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التعريف بالإ�سالم

"الكويتي  -الفلبيني الثقايف" يقيم:

الندوة الخامسة الستقبال شهر رمضان
المبارك للجالية الفلبينية
رم�ضان فر�صة لالن�ضباط الذاتي

�أك���د �سف�ي�ر الفلبني ل���دى الكوي���ت �شوالن
فرمياب�ي�را �أن �شه���ر رم�ض���ان ه���و �شه���ر
الرتاح���م والتعاط���ف ،حي���ث يذك���ر ب�أحوال
الفقراء واملحتاجني عندما مي�س ال�صائمني
اجل���وع والعط����ش ،م�ش�ي�رً ا �إىل �أن ال�صي���ام
عالجا للأمرا�ض النف�سية فقط ،و�إمنا
لي�س
ً
ينظ���ف اجل�س���م ويعالج ا�ضطراب���ات املعدة
والأمعاء ،فالطبيب دائ ًما ما ين�صح املر�ضى
بال�صيام ع���ن الأكل وال�شرب ،حيث ي�ساعد
ذل���ك يف العالج وتخلي�ص ج�سم الإن�سان من
ال�سموم.
و�أ�ض���اف ال�سف�ي�ر يف الن���دوة اخلام�س���ة
ال�ستقب���ال �شهر رم�ض���ان املب���ارك للجالية
الفلبينية يف �سوق الوطية مبنطقة ال�صاحلية
يف العا�صمة الكويت ،والتي ح�ضرها ما يقرب
من � 1000شخ�ص من �أبناء اجلالية وامللحق
العم���ايل ل�سف���ارة الفلب�ي�ن ،ومدي���ر املركز
الكويت���ي -الفلبين���ي خال���د ال�سب���ع ،ومقدم
برنام���ج «رادي���و» باللغة الفلبيني���ة يف �إذاعة
الكوي���ت خالد م�ي�رو ،ودع���اة املركز وجلنة
التعري���ف بالإ�س�ل�ام :هذه ال�سن���ة هي املرة
الثاني���ة التي �أح�ضر فيه���ا �أمامكم ،وعندما
و�صلتن���ي دع���وة املرك���ز �أقبلت عل���ى الفور،

8

( )114ــ �أغ�سط�س  2012ــ رم�ضان

1433

وتاب���ع ال�سف�ي�ر �أن ال�صي���ام تدري���ب لتغيري
ال�سل���وك ،فعل���ى امل�سلم ال�صائ���م �أن يخترب
نف�س���ه يف الإم�س���اك ع���ن الأكل وال�ش���رب
واجلم���اع ،ولنا �أن نتخيل مدى �صعوبة ذلك!
فعندم���ا يكون للنا�س ال�سيطرة على �أنف�سهم
م���ن الأكل وال�شرب ي�صبح م���ن الأ�سهل لهم
ت���رك الرذائل ،وي�صبح ال�صائ���م �أكرث تد ّي ًنا،
حي���ث تكون ل���ه القدرة على اجتن���اب ال�شر
والفتن���ة ،و�أمتنى ل���كل واحد م���ن امل�سلمني
�أن يتم �صومه بنج���اح ،و�أ�س�أل اهلل تعاىل �أن
ي�سب���غ عليكم وافر النع���م خالل هذا ال�شهر
وقمت ب�إلغ���اء جميع الدعوات ال�سابقة التي املبارك.
�ستنعق���د يف هذه الليلة لك���ي �أح�ضر معكم،
�شهر القر�آن
لأنني تذك���رت ال�سنة املا�ضي���ة وا�ستمتاعي
من ناحيت���ه �ألقى الداعية خالد بهني حنفي
باملحا�ض���رات الت���ي �ألقاه���ا الأ�ساتذة ،لقد
م�ي�رو حما�ضرة بعن���وان «ف�ضائ���ل رم�ضان
�أعجبتن���ي بحق تلك املحا�ض���رات والدرو�س
وفوائ���د ال�صي���ام» ،حي���ث ق���ال� :أن���زل اهلل
وه����ؤالء الأ�سات���ذة ،حي���ث كان���وا يقتب�سون
الق���ر�آن يف �شهر رم�ضان قال تعاىل} :ﮘ
الآي���ات من الق���ر�آن دون النظر �إىل مذكرة.
وكان احلف���ل قد بد�أ بتالوة �آيات من القر�آن ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
الكرمي ،تالها ف�ضيلة ال�شيخ حممد طه ،ثم ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ
�ألقى �سفري الفلب�ي�ن �شوالن فرميابريا كلمة ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ { ،ومن هنا ينبغي
رح���ب فيها باحل�ض���ور ،وهن�أه���م با�ستقبال عل���ى امل�سل���م اال�ستف���ادة من ه���ذا ال�شهر،
اً
وترتي�ًل� وفه ًما
واالهتم���ام بالق���ر�آن ت�ل�اوة
�شهر رم�ضان.
و�أن يتخل���ق بخلق���ه ويتفك���ر فيم���ا جاء فيه
وق���ال ال�سف�ي�ر :م���ن �أف�ض���ل م���ا يتميز به
من الآيات ق���ال تعاىل} :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
املركز الكويت���ي -الفلبيني الثقايف و�أع�ضا�ؤه
ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
مراعاة الوقت ،حيث يبد�أ الربنامج يف وقته
ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
بال�ضبط ،وهذا ال يحدث يف املنظمات التي
ﮛ{.
اعت���دت احل�ضور فيها ،وقبل ربع �ساعة من
بداي���ة الربنام���ج الحظ���ت �أن الن�س���اء �أكرث وح���ول نواه���ي ال�صيام قال م�ي�رو :رم�ضان
ع���د ًدا م���ن الرج���ال ،ويف نظري ه���ذا لي�س �شه���ر التوبة والعم���ل ال�صالح ،ق���ال ر�سول
فقط هو معنى امل�ساواة بني الرجال والن�ساء اهلل [« :م���ن مل يَ َد ْع قو َل الزو َر والعم َل به
يف الإ�س�ل�ام ،و�إمن���ا يف احلقيق���ة مراع���اة فلي�س هلل حاجة يف �أن يدع طعامه و�شرابه»،
ولذلك ينبغي عل���ى ال�صائم احلذر من قول
خ�صو�صية الن�ساء يف الإ�سالم.

ال���زور والك���ذب� ،أو الإ�س���اءة للآخرين ،قال
ر�س���ول اهلل [« :ف����إن �سابه �أح���د �أو قاتله
فليق���ل �إين �صائ���م» ،فال ينبغ���ي للم�سلم �أن
يعود ل�سانه على ال�سب وال�شتم.
�أم���ا الداعي���ة الفلبين���ي يف جلن���ة التعريف
بالإ�س�ل�ام وخطي���ب م�سجد م���رزوق البدر
باللغة الفلبينية جماهد غوماندر فقد �ألقى
يف احل�ضور حما�ضرة بعنوان «حكمة ال�صيام
و�أحكامه» ،قال فيها :من حما�سن الإ�سالم �إذا
�أ�سلم الكافر ثم ح�سن �إ�سالمه ف�إن ال�سيئات
تُغفر له لقوله تعاىل}:ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ{ ،م�ش�ي�رً ا
�إىل احلكم���ة م���ن �إيجاب ال�صي���ام يف قوله
تع���اىل} :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨﭩ ﭪ ﭫﭬﭭﭮ
ﭯ ﭰ{ ،فال�صي���ام يثم���ر التقوى ملا
في���ه من �إل���زام الإن�سان نف�س���ه بطاعة ربه،
وقوله تع���اىل} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ

ﭚ ﭛ { يب�ي�ن �أن هداية ه���ذا القر�آن ال
ينالها حقيقة �إال �أهل التقوى.
واختت���م حما�ضرته مب�سائل هام���ة لل�صيام
منه���ا �أن من �أكل �أو �ش���رب يف نهار رم�ضان
نا�س ًيا مل يفطر ،و�أن اجلماع يف نهار رم�ضان
مف�س���د لل�ص���وم وموج���ب للتوب���ة والق�ضاء
والكفارة ،و َمن يُ ِّ
رخ�ص لهم يف الفطر ويجب
عليهم الق�ضاء هم املري�ض الذي يُ ْر َجى بُ ْر ُ�ؤهُ
وامل�سافر و�أي�ضً���ا َمن يُ ّ
رخ�ص لهم يف الفطر
وجت���ب عليه���م الفدية ه���م املري����ض الذي
ال يرج���ى ب���ر�ؤه وال�شيخ الكب�ي�ر ،وبني حكم
�صي���ام احلام���ل وامل ُ ْر ِ�ضع وكذل���ك احلائ�ض
والنف�ساء.
واختتمت فعاليات الن���دوة مب�سابقة ثقافية
بني احل�ضور وتوزيع اجلوائز على الفائزين،
كم���ا مت تكرمي �سفري الفلب�ي�ن وال�شيخ خالد
م�ي�رو وال�شي���خ جماه���د غومان���در وال�شيخ
عبدالهادي غوماندر.

ال�سفري الفلبيني:
�شهر رم�ضــان
�شهر التـــراحم
والتعاطف ..وفر�صة
للإن�ضباط الذاتي
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خالل افتتاح مكتبي القريوان وال�صليبخات

الشطي :الدعوة مسؤولية كل مسلم ..و % 90من المهتدين
الجدد بالتواصل المباشر

�أكد املدير العام للجنة التعريف
بالإ�سالم جم���ال نا�صر ال�شطي
�أن اللجن���ة ترف���ع �سنو ًّي���ا �شعا ًرا
جدي���دًا �أثن���اء �إط�ل�اق حملته���ا
الدعوية التي تب���د�أ من رم�ضان
وت�ستم���ر ملدة عام ،وقد اختارت
ه���ذه ال�سن���ة �شع���ار «الدع���وة
م�س�ؤولي���ة ..بلغه���ا معان���ا»،
فالدع���وة م�س�ؤولي���ة كل مواطن
كويت���ي �أو مقيم يق���ول ال �إله �إال
اهلل حمم���د ر�س���ول اهلل ،والكل
م�س����ؤول �أم���ام اهلل ،فالدع���وة
لي�ست مناطة بخريجي ال�شريعة
�أو �أئم���ة امل�ساجد �أو باجلمعيات
الإ�سالمي���ة ،و�إمن���ا ه���ي مناطة
بكل م�سل���م يقول «ال �إله �إال اهلل
حممد ر�سول اهلل».
وق���ال ال�شط���ي خ�ل�ال احلف���ل
ال���ذي �أقام���ه ف���رع اجله���راء
مبنا�سبة افتتاح مكتبي القريوان
وال�صليبخات م�ؤخ��� ًرا ،وح�ضره
مدير �إدارة الأفرع منيف عبداهلل
العجم���ي وخمت���ار ال�صليبخات
ن���واف �شاي���ع �أبو�شيب���ة ورئي�س
جمعي���ة ال�صليبخ���ات �سع���ود
البذال ،بالإ�ضافة �إىل جمع كبري
من موظفي ودع���اة الأفرع ،بعد
�أن تق���دم عريف احلف���ل رئي�س
ق�س���م امل���وارد باللجن���ة ج���ودة
خلف الفار�س بال�شكر للح�ضور،
وخا�ص���ة راع���ي احلف���ل خمتار
ال�صليبخات� :سعت اللجنة طوال
ال�سن���وات املا�ضي���ة �إىل التو�سع
يف مناط���ق الكوي���ت املختلف���ة،
وال�سب���ب يف ذلك حالة ال�ضغط
الكب�ي�رة عل���ى جلن���ة التعري���ف
بالإ�س�ل�ام ،فق���د مررن���ا من���ذ
� 15سن���ة ب�أزمة ب�سب���ب الإقبال
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املتزايد على التعريف بالإ�سالم
ويف نف����س الوق���ت قل���ة املوارد،
فالنا�س جتربن���ا على العمل من
�أج���ل التعريف بالإ�س�ل�ام ،فهم
بحاج���ة للكت���ب والدع���اة ،ويف
نف�س الوقت نع���اين قلة املوارد،
فق���ال لن���ا رئي�س جمل����س �إدارة
جمعي���ة النجاة اخلريي���ة �أحمد
�سع���د اجلا�سر :ه���ذه دعوة اهلل
وه���و املتكفل بحمايته���ا ،ول�سنا
خمول�ي�ن بنجاحه���ا �أو ف�شله���ا،
و�إمنا نح���ن �سب���ب ،توكلوا على
اهلل وهو �سبحانه املبارك.
و�إذا نظرن���ا �إىل اللجن���ة الي���وم
جن���د �أن اهلل �سبحان���ه وتع���اىل
قد ب���ارك يف �أعمالها وتو�سعت،
فبالرغم م���ن الأزمات التي متر
به���ا ال�شعوب بني الوقت والآخر
جند �أن اللجنة مازالت م�ستمرة
ويتواىل �صعودها وتو�سعها.
و�أ�ش���ار ال�شط���ي �إىل �أن % 90
م���ن الذي���ن ي�شه���رون �إ�سالمهم
ي�أتون م���ن �أماكن يكون التوا�صل
فيه���ا بينهم وبني النا�س مبا�شرة
كالبي���وت وال�ش���ركات واملكاتب،
وهذا ال ينفي دور علماء الدين،
بل ه���م �أ�سا�س الدين والقائمون
عليه و�أ�صحاب الغرية عليه.
وحث ال�شطي على تفعيل الدور
الدعوي لكل ف���رد من خالل ما
�أمرن���ا به ر�س���ول اهلل [ ،وهو
التبلي���غ ول���و ب�آية ،م�ش�ي�رً ا �إىل
�أن �أك�ث�ر النا����س ت�شهر �إ�سالمها
باملعاملة الطيبة.
و�أو�ضح ال�شطي �أن اللجنة تتوقع
�أن يزي���د ع���دد الذي���ن ي�شهرون
�إ�سالمهم هذا العام على خم�سة

الدعيج 436 :مهتد ًيا في الثلث األول من رمضان

نائب املدير الع���ام للجنة التعريف
بالإ�س�ل�ام م /عبدالعزي���ز الدعيج

�آالف �شخ����ص� ،أم���ا يف رم�ضان
فاملتوقع � 1250شخ�صً ا.

منيــف العجمي :ه�ؤالء هم
وقود «التعريف بالإ�سالم»
الــــــ��ذي يحركن��ا نح��و
العمل..
ولدين��ا يف الكوي��ت �أكرث
من ن�صف مليون غري م�سلم
دعوتهم م�س�ؤوليتنا جميعًا
م���ن ناحيته ق���ال مدي���ر الأفرع
املحام���ي مني���ف العجم���ي يف
كلمت���ه :نحن يف جلن���ة التعريف
بالإ�س�ل�ام ال ن�ستغن���ي عن هذه
الوج���وه الطيب���ة الت���ي ح�ضرت
االفتت���اح ،فه���ي وق���ود جلن���ة
التعريف بالإ�سالم الذي يحركنا
نح���و العمل ،والدع���وة �إىل اهلل
�سبحان���ه وتع���اىل ،وعل���ى كل
م�سلم �أن ي�سعى �إىل امل�شاركة يف
الدع���وة ،فلدينا يف الكويت �أكرث
م���ن ن�ص���ف مليون غ�ي�ر م�سلم،
ودعوتهم م�س�ؤوليتنا جمي ًعا ،ولنا
�أن نعلم �أن ه�ؤالء الذين يهتدون
ي�صبحون دعاة بعد ذلك.

�أما خمتار ال�صليبخات �أبو�شيبة
فق���ال� :أحد العلم���اء الأمريكان
�أراد �أن يق���ارن ب�ي�ن الأدي���ان
فتو�ص���ل �إىل �أن الإ�س�ل�ام ه���و
الدين اخل���امت ،ف�أ�شهر �إ�سالمه،
ثم ق���ال :الر�سول [ و�أ�صحابه
الكرام و�صلوا لأقا�صي البلدان،
بالرغم من عدم وجود ال�سيارات
والطائ���رات والإع�ل�ام ،والي���وم
ل���دى امل�سلمني �أ�سه���ل الو�سائل
لتو�صيل دعوة اهلل عز وجل ،لذا
وج���ب علينا جميعً���ا �أن مند يد
العون وامل�ساعدة والدعم للجنة
التعريف بالإ�سالم.
و�أ�ش���ار �أبو�شيب���ة �إىل �أن اللجان
املوج���ودة اليوم قليل���ة والبد من
زيادته���ا ،خا�ص���ة ونحن يف هذه
الأيام حيث ت�شت���د احلاجة ملثل
تل���ك اللج���ان ،ف�أج���ر الهداي���ة
عظي���م ،والر�س���ول [ يق���ول:
«لئن يهدي اهلل بك اً
رجل واحدًا
خري لك من حمر النعم».
واختت���م احلفل بتك���رمي خمتار
ال�صليبخات وكوكبة من موظفي
�إدارة امل���وارد يف جلنة التعريف
بالإ�سالم.

�ص���رح نائب املدي���ر العام للجنة
التعري���ف بالإ�س�ل�ام املهند����س
عبد العزي���ز الدعيج ب�أن اللجنة
�شهدت منذ بداية �شهر رم�ضان
وعلى مدار ع�شرة �أيام  436حالة
�إ�شهار �إ�سالم على م�ستوى �أفرع
اللجنة ،و�أ�ش���اد الدعيج باجلهد
املب���ذول عل���ى م�ست���وى الأفرع

وف���ق �إط���ار احلمل���ة الدعوي���ة
الت���ي قام���ت اللجن���ة ب�إطالقها
يف مطل���ع �شه���ر رم�ض���ان حتت
عنوان «الدعوة م�س�ؤولية ..بلغها
معانا» والتي تهدف �إىل �إ�شراك
املواطنني واملقيمني ،خا�صة �أبناء
اجلاليات الإ�سالمية يف احلملة
الدعوي���ة باعتب���ار �أن التعري���ف
بالإ�سالم ر�سالتنا جمي ًعا.
و�أو�ضح �أن �أعداد غري امل�سلمني
يف الكوي���ت �أكرث م���ن � 600ألف
�شخ����ص ،وه���م بحاج���ة �إىل
تعريفه���م بالإ�س�ل�ام ،واللجن���ة
�أع���دت يف �سبي���ل ذل���ك كث�ي�رً ا
من الفعالي���ات والأن�شطة ل�شهر
رم�ض���ان ،مث���ل م�ش���روع �إفطار
ال�صائ���م ال���ذي يت���م تنفيذه يف
عدي���د م���ن الأماكن� ،س���واء يف
�أفرع اللجنة �أو امل�ساجد �أو غري

ذلك من الأماكن ،بالإ�ضافة �إىل
�إقام���ة الن���دوات واملحا�ض���رات
وامل�سابق���ات ،وتوزي���ع �أك�ث�ر من
� 50ألف حقيبة هداية ،وم�شروع
�إفطار ال�صائم هذا يحتوى على
�أك�ث�ر م���ن � 120أل���ف وجبة على
ريا �إىل �أن
م�ستوى الأف���رع ،م�ش ً
الأمل �أن يدخل يف الإ�سالم هذا
الع���ام �أكرث م���ن � 1250شخ�صً ا،
وه���ذا ال يت�أت���ى �إال با�ست�شع���ار

امل�س�ؤولي���ة يف الدع���وة �إىل اهلل
عز وجل.
وحث الدعي���ج املواطنني واملقيمني
�إىل التفاعل مع احلملة الدعوية،
فالكل مطالب بالدعوة ،واللجنة
على ا�ستعداد لتو�صيل احلقائب
�إىل الراغبني بل �إن دعاة اللجنة
موج���ودون بالأفرع منذ ال�صباح
الباكر �إىل ال�ساعة الثانية ع�شرة
اً
ليل.

تعريف الجهراء كرمت براعم ابن المعال
«�أهل القر�آن الكرمي هم �أهل اهلل عز وجل وخا�صته ،وحافظ القر�آن
ل���ه منزله عظيمة عند اهلل عز وج���ل ،حيث يرتقى �صاحبه درجات
اجلن���ة بقدر ما معه من الآيات القر�آنية ،بل �إن القر�آن يكون �شفي ًعا
يوم القيامة لقارئه».
ج���اء ذلك خالل الكلمة التي �ألقته���ا م�س�ؤولة الإدارة الن�سائية بفرع
اجلهراء �أثناء حفل التكرمي الذي �أقيم لرباعم م�سجد رافع بن املعال
وح�ض���ره  52حافظً���ا وحافظة لكتاب اهلل ب�أعم���ار الزهور ب�صحبة
�أمهاتهم وبح�ضور داعيات وموظفات الفرع.
و�أ�ش���ارت ال�شمري يف كلمتها �إىل �أثر حف���ظ القر�آن بالن�سبة للن�شء
ريا على حامله حني يتمثل تعاليمه ومبادئه
قائلة� :إن للقر�آن �أث ًرا كب ً
ريا ،فالق���ر�آن الكرمي له �أثر يف تقومي
وتوجيهات���ه حتى ولو كان �صغ ً
�سل���وك الن�شء ،وخا�ص���ة �إذا �أمت حفظه ثم تاله بع���د ذلك بدرا�سته
وفهمه ،مما يكون له مردود �إيجابي على الفرد واملجتمع.
واختتم���ت كلمتها ب�ضرورة االهتمام بالن�شء ،وت�شجيعهم على حفظ
وترتي���ل الق���ر�آن الكرمي فهم جي���ل امل�ستقبل ،ف�شتان م���ن ن�ش�أ على

تعاليم القر�آن وبني غريه ،فالقر�آن هدى ونور ،ولذلك دعا اهلل عباده
�إىل التم�س���ك به قال تعاىلَ } :و�أَنَّ هَ ـ��� َذا ِ�ص َر ِ
اطي ُم ْ�ستَقِ ي ًما َفا َّت ِب ُعوهُ
ال�سبُ َل َفتَ َف َّر َق ِب ُك ْم َعن َ�سبِيلِهِ {.
َوالَ تَ َّت ِب ُعوا ْ ُّ
ويف خت���ام احلفل ثمن���ت ال�شمري عمل م�شرف���ات م�سجد رافع بن
املع�ل�ا وجهوده���ن الكب�ي�رة لتخريج جيل قر�آين من ه����ؤالء الرباعم
معرب���ة ع���ن �سعادتها به���ذ احلدث حي���ث قامت بتكرميه���ن بدروع
تذكارية با�سم جلنة التعريف بالإ�سالم.
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“المسلمات الجدد” حصدن المركز األول في مسابقة
“اإلتقان” لحفظ القرآن
�أك���دت رئي�س���ة ق�س���م الف�صول
الدرا�سي���ة ب���الإدارة الن�سائي���ة
للتعري���ف بالإ�س�ل�ام لطيف���ة
ال�سعيد �أهمية الدور الذي تقوم
به اللجن���ة جتاه تعليم املهتديات
اجلدد ورعايته���ن وم�ساعدتهن
على حفظ القر�آن الكرمي تالوة
وجتويدًا.
ج���اء ذل���ك عل���ى هام����ش حفل
تك���رمي مهتدي���ات التعري���ف
بالإ�سالم الالتي ح�صدن املركز
الأول يف م�سابق���ة الإتق���ان
حلف���ظ الق���ر�آن الك���رمي الت���ي
�أقامتها وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون
الإ�سالمي���ة ،و�أقي���م احلف���ل
مبقر اللجن���ة الن�سائية مبنطقة
الرو�ض���ة ،و�سط ح�ض���ور مميز
من املهتديات اجلدد واجلاليات
امل�سلمة.

الإدارة الن�سائي���ة نحر����ص على
�أن نعلم املهتدي���ة اجلديدة �أمور
دينه���ا ون�ساعده���ا عل���ى حفظ
القر�آن الكرمي ت�ل�اوة وجتويدًا،
ونحفز همتها ون�شجع عزميتها،
وات�ساقً���ا مع ه���ذا الهدف تنظم
اللجن���ة عدي���دًا م���ن ال���دورات
لرب���ط ه�ؤالء املهتدي���ات بدينهم
اجلديد.

وقالـــــــــــ���ت �إن دورات الق���ر�آن
الكرمي وعلوم���ه م�ستمرة ونهيئ
للم�ش���اركات املن���اخ ال�صح���ي
املنا�س���ب ليكون���وا ن���واة جديدة
للكث�ي�ر م���ن حافظ���ات الق���ر�آن
الك���رمي ،م�ؤكدة �أنه���ا من خالل
خربته���ا الطويل���ة يف الف�ص���ول
الدرا�سي���ة التقت م���ع مهتديات
ذوات �أ�ص���وات ندي���ة تط���رب
القل���وب عندم���ا تق���ر�أ الق���ر�آن
وتابعـــــــ���ت ال�سعيد :نحــــــــن يف الكريـــ���م ،واختتم���ت ال�سعي���د

كلمتها بح���ث امل�سلم�ي�ن جمي ًعا
عل���ى �أن يكون���وا دع���اة �إىل اهلل
ع���ز وج���ل ،كل يف جم���ال عمله
وموطن عطائه ،ثم قامت بتوزيع
ال�شه���ادات التقديرية واجلوائز
الت�شجيعي���ة عل���ى الفائ���زات،
وذلك بح�ضور مدر�سات التالوة
املتطوع���ات وهن الأ�ستاذة مرمي
احلردان والأ�ستاذة �سناء الوهيب

والأ�ست���اذة مل���ى احلل���و ،مثمن���ة
دوره���ن الب���ارز يف ت�شجيعه���ن
وم�ساعدتهن عل���ى حفظ وتعلم
القر�آن الكرمي.
وعل���ى هام�ش احلف���ل مت تكرمي
حافظات �سورة يو�سف واملميزات
يف ق���راءة �س���ورة الكه���ف م���ن
املهتدي���ات اجل���دد حلثهن على
مزيد من العطاء واملتابعة.

“طاولة دعوية” بسوق “الحمرا مول”
غ�ي�ر امل�سلمات يف كل م���كان ،ولذلك �أقامت طاولة دعوية يف �سوق
«احلم���را م���ول» ,و�أ�ضاف���ت :لق���د �أ�شرفت عل���ى الطاول���ة داعيات
مبختل���ف اللغ���ات ،حيث مت توزي���ع احلقائب والن�ش���رات والكتيبات
الدعوية مبختلف اللغات ،وكان هناك �إقبال تفاعلي من زوار ال�سوق
من املواطنني واملقيمني.

�صرح���ت مدي���رة الإدارة الن�سائي���ة بفرع خيطان نوري���ة عبدالهادي
ب����أن الإدارة ال ت�أل���و جه���دًا يف الو�صول بدعوته���ا �إىل املدعوات من
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و�أ�شارت �إىل �أن الإدارة تقوم بعديد من الزيارات اخلارجية الدعوية
لأماك���ن وج���ود العمالة من الن�س���اء� ،سواء يف ال�صالون���ات �أو �أماكن
�إقامته���ن� ،أو امل�ست�شفيات واملراكز الطبي���ة� ...إلخ ،داعية املواطنني
واملقيم�ي�ن �إىل الإ�سهام والتفاعل مع العم���ل الدعوي الذي تقوم به
الإدارة ،خا�ص���ة �أن الف�ت�رة املقبل���ة �سوف ت�شه���د احلملة الدعوية
للجنة التعريف بالإ�سالم التي �ستنطلق ال�شهر املقبل.

بيني وبينكم

قبل �سنتني �أ�صدر الفيزيائي املرموق �ستيفن ثال ًثا :يقول هوكنج يف مو�ضع �آخر� :إن قوانني
هــــوكنـــج كتابـــــــه « »The grand designالك���م قادرة على �إيجاد الكون من عدم .هنا
)الت�صميم الذكي( الذي انتهى به �إىل نتيجة نطرح على هوكنج ت�سا�ؤلني:
مفادها �أن الكون لي�س يف حاجة �إىل خالق.
 1هل كانت قوانني الكم موجودة يف العدمو�أث���ار �ضجة بكتاب���ه هذا ،وح���اول تب�سيط قبل وجود الكون؟ من الذي �أوجدها؟
و�ش���رح نظريت���ه م���ن خ�ل�ال ح���وارات قناة
� - 2أال يعن���ي خل���ق امل���ادة م���ن ع���دم خرق
 C.N.Nوغريها ،وطلبت من الدكتور عمرو
�شري���ف رئي����س �أق�سام جراح���ة طب جامعة قانون بقاء املادة القائل �إن املادة ال تفنى وال
ع�ي�ن �شم����س واحلائز عل���ى جائ���زة الدولة ت�ستحدث؟ ال ميك���ن �أن يخرق هذا القانون
و�صاحب الكتب املعمق���ة «املخ ذكر �أو �أنثى» �إال �إله خالق.
و«كي���ف ب���د�أ اخلل���ق» و«رحلة عق���ل» ،وهو راب ًعا :يقول هوكنج� :إن ثبات قوانني الطبيعة
ترجمة ودرا�س���ة لكتاب �أ�شر����س ملحد بعد يعني �أننا ال نحتاج لإله� ..إن هذا القول يرجع
وجد للكون �إما الإله
عودته للإميان بالعلم «هناك �إله» للفيل�سوف �إىل اعتقاد هوكنج �أن امل ُ ِ
�أنت���وين فلو ،و�أخ ً
ريا �صدر له كتاب «ثم �صار و�إما قوان�ي�ن الطبيعة ،ف�أنكر الألوهية نظ ًرا
اً
املخ عقل» ..طلبت من الدكتور ر�أيه العلمي لثبات القوانني.
يف بع�ض مقاط���ع الفيديو للفيزيائي �ستيفن
لق���د غ���اب ع���ن هوكن���ج �أن الإل���ه ي�ستعمل
هوكنج فكتب يل هذه الإجابة:
قوانني الطبيعة يف اخللق} :ﮟ ﮠ ﮡ
�إنن���ي ال �أتعر�ض لنظري���ات هوكنج العلمية،
فه���ذا �أم���ر ال قِ ب َل يل ب���ه ،ولك���ن تعليقاتي ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ{.
َ
وتعليق���ات الآخري���ن موجه���ة �إىل ت�أويالت���ه خام�سً���ا :يق���ول هوكن���ج� :إذا جمعنا الطاقة
الفل�سفية لهذه النظريات ،وهذا جمال متاح املوجب���ة والطاق���ة ال�سالبة يف الك���ون �صار
يل وللآخري���ن ،خ�صو�صً���ا �أن كثريي���ن م���ن املجم���وع «�صف ًرا» م���ا يعني اخللق من عدم،
العلماء )فال�سفة �ضعاف( كما يقول �آين�شتني ،وم���ن ثم ال حاجة لإله .نقول :نحن نتفق مع
ت�أويالتهم الفل�سفية ميكن �أن ي�شوبها التحيز هوكنج �أن الكون ُخ ِل َق من عدم ،وهذا ما يتفق
لأيديولوجي���ات معين���ة ،والآن �إىل تعليقاتي مع ط���رح القر�آن الك���رمي ،ولكن ما نعرت�ض
على تلك الت�أويالت الفل�سفية:
علي���ه هو قوله �أن ذل���ك ي�ؤكد عدم االحتياج
� اً
أول :يق���ول هوكنج :م���ن �أجل �أن ت�صنع كو ًنا لإل���ه ،فال �أ�سا�س لهذه القف���زة اال�ستنتاجية
ف�أن���ت حتت���اج �إىل ثالث���ة عنا�ص���ر :امل���ادة ،ب���ل العك�س ،فك���ون بهذا اجلم���ال والتكامل
الطاق���ة ،الف�ضاء ،لقد �أغف���ل هوكنج �أهم يحتاج لإله حتى ين�ش�أ من «�صفر».
مك���ون للكون وه���و املكون املع���ريف Know
� ،Howأي كمي���ة املعلومات الهائلة املطلوبة �ساد�سً���ا :يق���ول هوكنج� :إن الزم���ان واملكان
لن�ش����أة ه���ذه العنا�ص���ر ،ثم لرتابطه���ا ،لقد خلق���ا مع خلق الكون ،وقبل ذلك كانا عد ًما،
�أ�صبح املكون املعريف �أهم عنا�صر �أي منتج� .أي مل يك���ن هن���اك م���كان وال زم���ان ليوجد
ثان ًيا :يقول هوكنج :لقد وجهت قوانني الكم فيهما الإله! �صدقني قال ذلك! �إن هوكنج ال
االنفج���ار الأعظ���م لت�شكيل الك���ون الوليد .يعرف مفه���وم �أن الإله خارج الزمان وخارج
نقول :كيف و�ضع���ت قوانني الكم و�أ�صبحت امل���كان ،و�إذا مل يك���ن هناك زم���ان �أو مكان
جاه���زة لتوجي���ه االنفج���ار الأعظ���م قب���ل للإل���ه ،فهل كان زمان وم���كان لقوانني الكم
حدوثه؟ من و�ضعها؟
لتقوم بعملها وتُن�شئ الكون؟

د .حممد العو�ضي

دكتوراه يف الفل�سفة الإ�سالمية

الكون
والخالق

هوكنج ال يعـــرف
مفهوم �أن «الإله خارج
الزمان واملكان»...
فهل هناك زمان
ومكان لقوانني الكم
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العامل الإ�سالمي

حملة عالمية للتعريف بنبي الرحمة

الرئيس األلماني يثير غضب المسلمين

تنظ���م م�ؤ�س�سة الأمري بن���در بن عبدالرحم���ن �آل �سعود بالتعاون
م���ع رابطة الع���امل الإ�سالمي -الهيئة العاملي���ة للتعريف بالر�سول
ون�صرت���ه ،حملة عاملية للتعريف بنب���ي الرحمة ،وقد �أطلقا عليها
ا�سم «حملة الوفاء ل�سلطان اخلري العاملية للتعريف بنبي الرحمة»،
وفاء وعرفا ًنا للمغفور له ب�إذن اهلل الأمري �سلطان بن عبدالعزيز،
وا�ستمرا ًرا جلهوده رحمه اهلل تعاىل يف خدمة الإ�سالم وامل�سلمني
ب�ش���كل ع���ام ،ون�ص���رة نبينا حممد علي���ه ال�صالة و�س�ل�ام ب�شكل
خا����ص ،ورابط���ة الع���امل الإ�سالم���ي ه���ي امل�ش���رف العلمي على
احلمل���ة� ،إىل جان���ب فريق علمي برئا�س���ة الدكتور عادل بن علي
ال�ش���دي ،بالإ�ضاف���ة �إىل �أربعني ع�ض ًوا م���ن ذوي اخلربة ،تابعني
للهيئ���ة العاملية للتعريف بالر�سول ون�صرت���ه وغريها من اجلهات
ذات العالقة.

�أو م���ن خ�ل�ال الإجاب���ة على الت�س���ا�ؤالت ح���ول ال�س�ي�رة النبوية
العط���رة ،وذلك بعدد م���ن اللغات ,وقال ال�شي���خ �إبراهيم بن علي
اجلدي���ر بالذك���ر �أن احلمل���ة ته���دف �إىل التعريف ب�س�ي�رة النبي املح�س���ن امل�ش���رف العام على احلملة� :إن ه���ذه احلملة التّعريفية
حممد [ ،باللغات احلية ،من خالل الكتيبات �أو اال�سطوانات �أو تعد الأكرب من نوعها ،وخطط لها �أن متر عرب  118دولة يف مدة
املحا�ض���رات �أو املواقع الإلكرتونية �أو مواقع التوا�صل االجتماعي عام واحد.

أكاديمية بريطانية بجامعة الباحة تعلن
إسالمها

اعتنق���ت �أكادميية بريطاني���ة بجامعة الباحة �أخرى معها يف الق�سم نف�سه )�أردنية( �أح�ضرت
«قِ �س���م اللغ���ة الإجنليزية» الإ�س�ل�ام بعد عام لها الكثري م���ن الكتب ،و�أخربتها بالكثري عن
واحد من ح�ضورها للباحة.
حقائ���ق الإ�سالم ,وقال ع�ض���و مكتب الدعوة
امل�سلم���ة اجلديدة حتم���ل �شه���ادة الدكتوراه
والإر�ش���اد وتوعية اجلالي���ات بالباحة ال�شيخ
يف اللغ���ة الإجنليزي���ة ،وتعمل ع�ض ًوا يف هيئة
التدري����س بجامع���ة الباح���ة ،منذ ب���دء العام راج���ح عبداهلل الفه���اد :بف�ضل اهلل �أُ�شهر يف
الدرا�س���ي ،وق���د �أث���رت فيه���ا ح�شم���ة املر�أة مكتب الباحة �إ�سالم � 500شخ�ص خالل 10
ال�سعودي���ة ،كم���ا �أنه���ا ت�أثرت بدع���وة دكتورة �سنوات.
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انتصار النقاب في
تورينو اإليطالية
�أ�ص���درت نياب���ة تورين���و �شم���ال �إيطاليا
ق���را ًرا �أجازت مبوجبه ارتداء النقاب يف
الأماك���ن العام���ة �شرط رفع���ه �إذا طلبت
ال�سلط���ات م���ن املر�أة الت���ي ترتديه ذلك
بغر�ض التحقق من الهوية ,وذكرت تقارير
�إيطالي���ة �أن النياب���ة ح َفظ���ت ال�شك���وى
املقدم���ة من مواطن �إيط���ايل �ضد امر�أة
م�صري���ة م�سلمة بتهمة «خ���رق القانون»
ال���ذي مين���ع تغطي���ة الوج���ه يف الأماكن
العام���ة الرتدائها النق���اب ,ولكن املدعي
الع���ام باولو بورنيا كتب يف طلب احلفظ
�إن���ه يج���وز ارت���داء النق���اب يف الأماكن
العامة �ش���رط �أن يواف���ق ال�شخ�ص على
رفع���ه حال طلبت ال�سلطات ذلك بغر�ض
التحقق من الهوية.
ولف���ت املدع���ي �إىل �أن امل���ر�أة امل�صري���ة
ك�شفت عن وجهها مرتني لل�شرطة عندما
طلبت منها ذلك للتحقق من هويتها.

قائمة «فورب�س ال�شرق الأو�سط»:

جمعيات الكويت
الخيرية األكثر شفافية
في الوطن العربي
ت�ص���درت  61جمعي���ة خريية من خمتلف
دول العامل العربي قائمة «فورب�س ال�شرق
الأو�سط» هذا العام )اجلمعيات اخلريية
الأكرث �شفافية يف العامل العربي( ،وذلك
للمرة الثاني���ة على التوايل ،وبلغ جمموع
الإيرادات للجمعي���ات اخلريية امل�شاركة
يف القائم���ة  564.4مليون دوالر ،يف حني
بل���غ �إجمايل الإنف���اق عل���ى امل�شروعات
اخلريية  428.8مليون دوالر.

اً
ج���دل يف �أملانيا ب�سب���ب ت�صريحاته حول
�أث���ار الرئي����س الأمل���اين اجلديد يواخيم جاوك
الإ�سالم التي ن�أى فيها بنف�سه عن ت�صريحات �سلفه كري�ستيان فولف الذي قال من قبل
�إن الإ�سالم جزء من �أملانيا.
وق���ال ج���اوك� :أما �أنا فكن���ت �س�أقول بب�ساطة �إن امل�سلمني الذي���ن يعي�شون هنا جزء من
�أملاني���ا ،وذك���ر �أنه ال ي�ستطيع تبني العبارة الت���ي قالها �سلفه فولف كما هي ،وقال :لكني
مو�ضحا �أن فولف كان يريد بهذه العبارة مطالبة املواطنني باالنفتاح
�أقبل ق�صده يف ذلك،
ً
ريا من امل�سلمني يعي�شون يف هذا البلد.
على احلقيقة ،وهي �أن كث ً
و�أث���ار الرئي�س الأملاين بهذه الت�صريح���ات ا�ستياء املنظمات الإ�سالمية واجلالية الرتكية
يف �أملاني���ا ،حيث ق���ال �أمين مازيك رئي����س املجل�س الأعلى للم�سلم�ي�ن يف �أملانيا :الغرب
الأوروب���ي ق���ام بو�ضوح �شديد عل���ى �أكتاف ال�ش���رق امل�سلم ،ومن ينكر ذل���ك ف�إنه يزيف
التاريخ ،هناك حاجة ما�سة الآن لإجراء حوار مو�سع حول هذا املو�ضوع يف املجتمع.

وجاءت نتائج هذا العام بزيادة طفيفة عن
العام املا�ضي يف عدد اجلمعيات اخلريية
امل�شارك���ة ،كم���ا تب�ي�ن من خ�ل�ال حتليل
التوزي���ع اجلغ���رايف �سيط���رة ال�سعودية
على القائمة مب�شاركة  19جمعية خريية،
تلتها فل�سطني يف املركز الثاين مب�شاركة
 13جمعية خريية ،ليكون الأردن يف املركز
الثالث منا�صفة مع الإمارات مب�شاركة 6
جمعيات لكل دولة ،يف حني ا�ستقر لبنان
يف املرك���ز ال���ـ 4بـ 5جمعي���ات خريية ،ثم
الكويت الت���ي ا�ستطاعت حيازة املركزين
الأول والثاين يف القائمة.

قس أمريكي يشهر إسالمه بالبطحاء في السعودية
�أ�شه���ر ق�س �أمريك���ي �إ�سالمه بعد جهود بذلها مع���ه دعاة املكتب
التع���اوين للدع���وة والإر�ش���اد وتوعية اجلالي���ات يف حي البطحاء
مبدينة الريا�ض ال�سعودية ،بالتعاون مع �شاب �سعودي.
و�أك���د مدير املكتب ال�شيخ نوح بن نا�ص���ر القرين �أن الرجل الذي
ق�سا يف الواليات املتحدة ويبلغ عمره  48عا ًما،
�أ�شهر �إ�سالمه كان ًّ
و�أن���ه غ�ي�ر ا�سمه م���ن كري�ستيان �إىل حممد .وع���ن كيفية اهتداء
الق����س �إىل الإ�س�ل�ام ق���ال القري���ن �إن الف�ضل يف ذل���ك يعود �إىل
�ش���اب �سعودي يعم���ل معه� ،إذ ت�أثر الرجل بح�س���ن معاملة ال�شاب
الت���ي ول���دت لدي���ه رغب���ة يف التعرف عل���ى تعاليم الدي���ن ،فقرر
مراجع���ة املكتب ،حي���ث التقى به �أح���د الدعاة و�ش���رح له تعاليم

الدي���ن الإ�سالم���ي فان�شرح له �صدره واهتدى �إلي���ه ,و�أ�شار مدير
املكت���ب ال�شي���خ نوح القري���ن �إىل �أن ال�شاب املُ�ش���ار �إليه �أ�سهم يف
هداي���ة � 5أ�شخا�ص من �أمري���كا و�أوروبا �إىل الإ�سالم ،حيث لعبت
�أخالق���ه احل�سنة العامل الرئي����س يف اهتدائهم لهذا الدين ،وكان
دائمً���ا يدعوه���م �إىل املكتب بع���د �أن يقدم له���م املعلومات الأولية
حول الإ�سالم وتعاليمه.
اجلدير بالذكر �أن القائمني على املكتب يف حي البطحاء يقومون
بجه���ود كب�ي�رة يف الدع���وة� ،أثمرت قب���ل �سنوات �إ�شه���ار ال�سفري
الإيطايل نوركوراتو كارديلل���ي �إ�سالمه ،وذلك حتت رعاية ال�شيخ
القرين نف�سه.

( )114ــ �أغ�سط�س  2012ــ رم�ضان

1433

17

رحمة للعاملني

فج����أة وبال مقدم���ات دخل علين���ا يف جلنة
التعري���ف بالإ�س�ل�ام رج���ل �أ�سل���م للتو -ومل
يكن قد م�ضى على �إ�سالمه �إال �أيام قالئل-
باكيً���ا ،وال نعرف ملاذا يبك���ي ،جل�س الدعاة
م���ع الرج���ل قائل�ي�ن :ماذا ب���ك؟ ق���ال لهم:
�أنقذوين� ..أبي يحت�ضر ،قالوا :اذهب به �إىل
امل�ست�شف���ى ،ق���ال� :أبي يف بل���ده على فرا�ش
امل���وت ويف �ساعاته الأخ�ي�رة ،لقد ات�صل بي
�إخ���واين و�أخ�ب�روين �أن حالت���ه حرجة ج ًّدا
وه���و رجل م�سن ،قال���وا :وما الذي ن�ستطيع
�أن نفعل���ه لك؟ قال له���م� :أريد �أن �أدعوه �إىل
الإ�س�ل�ام� ،أخ���اف �أن ميوت عل���ى غري دين
اهلل.
كيف يفكر �إن�سان �أ�سلم حدي ًثا هذا التفكري؟
�إن���ه هم الدي���ن ..و�سبح���ان اهلل! فقد �أ�سلم
وال���ده� ..إن الإ�س�ل�ام يك�س���ر ال�صخ���ر ،وبه
معج���زات ك�ب�رى }ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔ{ ،كي���ف ال يت�أثر قلب �إن�سان على الرغم
م���ن �أن اجلبل قد ت�أثر ،اً
فعل �ساعده الدعاة
و�أعط���وه كتبً���ا ليعلم �أباه الإ�س�ل�ام ،وبالفعل
�ساف���ر الرج���ل �إىل �أبيه و�أخ���ذ الكتب معه،
وات�ص���ل هاتف ًّي���ا عل���ى الدعاة بع���د �أيام من
�سفره ونربة �صوته تدل على �أنه غري حزين،
فقالوا :عظم اهلل �أجرك ،هلل ما �أعطى وهلل
ما �أخذ� ،إنا هلل و�إنا �إليه راجعون ،فقال لهم:
�أود �أن �أب�شرك���م ،قالوا :ب�ش���ر يا �أخي ،قال:
لق���د تويف �أبي وكان ي�ضح���ك ،مبت�س ًما ،ومل
يت���وف �إال بع���د �أن نطق ال�شهادت�ي�ن اً
قائل:
�أ�شهد �أن ال �إل���ه �إال اهلل ،و�أ�شهد �أن حممدًا
ر�سول اهلل.
لقد قدم الرجل لأبيه �أعظم خدمة ،وبتوفيق
اهلل �أدرك وال���ده قب���ل �أن ميوت ،لقد �سافر
م���ن الكويت �إىل بلده بع���د �أن تعلم الإ�سالم
من �أحد دعاة جلنة التعريف بالإ�سالم ،كان
ه���ذا الرجل �سببً���ا يف هداية �أبي���ه ودخوله
الإ�س�ل�ام ..رب كت���اب �أو �شريط �أو ن�شرة �أو
�إع�ل�ان �أو غ�ي�ر ذلك من الو�سائ���ل الدعوية
تكون �سب ًبا يف دخول كثريين �إىل الإ�سالم.

�أحيانً���ا لو قر�أن���ا القر�آن عل���ى النا�س بدون
�شرح معانيه لهم يكون ذلك �سب ًبا يف دخولهم
الإ�سالم ،ففي �إحدى الدول الإفريقية كانت
هن���اك �إذاع���ة للق���ر�آن الك���رمي ال تبث غري
الق���ر�آن ب�أ�صوات كب���ار الق���راء ،وكانت لغة
�سكان ه���ذه الدولة غري عربي���ة حيث كانوا
يتحدث���ون الفرن�سي���ة بالإ�ضاف���ة �إىل لغتهم
ال�شعبية ،وبعد �أيام جاء رجل من �سكان هذا
البل���د �إىل مبن���ى الإذاعة وق���ال مل�س�ؤوليها،
�أري���د �أن �أطل���ب منك���م �شيئً���ا ،فقال���وا ل���ه:
تف�ضل ،فق���ال لهم� :أريد ن�سخة من الأغاين
الت���ي تبثونه���ا يف �إذاعتك���م ،فقال���وا له� :أي
�أغ���ان؟ قال لهم :تل���ك التي �أ�سمعه���ا يوم ًّيا
وي�سرتيح لها قلبي ويطمئن لها ف�ؤادي وتهد�أ
جوارحي و�أ�شعر كلما �أ�سمعها براحة نف�سية
مل �أ�شعر بها من قبل ،ف�أخربه القائمون على
الإذاع���ة ب����أن الذي �سمعه يب���ث يف �إذاعتهم
�إمنا ه���و قر�آن يتلى �أنزل���ه اهلل على حممد
[ ولي����س �أغ���اين كما كان يظ���ن ،ف�أعطوه
�شريطً���ا فيه ت�ل�اوة للقر�آن الك���رمي ب�صوت
�أح���د القراء ،عالوة على ذل���ك فقد �أعطوه
ً
�شريطا مرتجمً���ا للقر�آن الكرمي وكذا
�أي�ضً ا
�أ�شرطة تعريفية بالإ�سالم ومببادئه و�أ�س�سه
و�أركان���ه ..يق���ول م�س�ؤولو الإذاع���ة بعد �أيام
ج���اء �إلينا الرج���ل ومعه �ستة م���ن �أهل بيته
يري���دون �أن يعلنوا �إ�سالمهم جمي ًعا يف مبنى
الإذاعة بعد �سماعهم لتلك الأ�شرطة.

ال�شيخ نبيل العو�ضي

مدير مربة طريق الإميان

أسلم
على
فراش
الموت!

لق���د �أ�سلم ه�ؤالء ملا �سمعوا القر�آن الكرمي..
جم���رد �سماع ومل يفهموا معانيه ..فكيف لو
تعلم النا����س معاين الق���ر�آن الكرمي ومبادئ
الإ�س�ل�ام عن طريق جلن���ة دعوية مثل جلنة
التعري���ف بالإ�س�ل�ام التي ال ت�أل���و جهدًا يف
القي���ام بعمله���ا الدع���وي ولديه���ا عديد من
امل�شاري���ع الدعوية التي تعلم النا�س الإ�سالم
وت�ؤلف قلوبهم عليه ،كما تعلمهم جميع علوم
الإ�سالم ومن بينها اللغة العربية حتى يكونوا
م�سلمني طائعني هلل مهتدين بف�ضله وبكرمه
عز وجل.
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خطــت ب�إدارة ال�شـ�ؤون الن�سائيـة خطــوات غري
م�سبوقــة ...وهكـذا �أدت زكاة علمــها!
كانت توزع الأدوار وتكت�شف املواهب ،وتطلق
الطاق���ات الت���ي ال يع���رف �أ�صحابه���ا كيف
يطلقونها ،بل وحتول ال�شخ�صيات الب�سيطة
�إىل �شخ�صي���ات م�ؤث���رة ف َّعال���ة ،و�أ�شه���د �أن
ال�سن���وات الثالثة التي ق�ضيتها يف ا�سكتلندا
قب���ل ح�ض���ور �أم املثن���ى ،تختل���ف متا ًما عن
الث�ل�اث الأخرى بع���د و�صوله���ا ،فقد كانت
نقلة كبرية �إىل الأمام.
وبف�ض���ل حرية العمل الإ�سالمي يف الكويت،
ث���م حرية العم���ل يف �أمري���كا �أ�صبحت ذات
خ�ب�رة يف تنظي���م مث���ل ه���ذه التجمع���ات
لل�سيدات امل�سلم���ات ،لقد حباها اهلل تعاىل
بق���درة عجيبة على ح���ب القراءة واالطالع،
كان �أ�سا����س ن�ش�أتها يف �أ�سرة مثقفة متدينة،
فق���د كان والده���ا املرح���وم عبدالرحم���ن
الواليت���ي مهت ًّم���ا بالدعوة والن�ش���ر وميتلك
جملة البالغ الثقافية الإ�سالمية.
ه���ذه البيئة املثقفة ،وحياته���ا يف هذا اجلو
م���ن حب القراءة واالط�ل�اع ،كان لهما الأثر
الأكرب يف حبها للقراءة.
قلمي بي�������دي ثقي�������ل ،وك�أنه ي�أب�������ى �أن يكتب
ب�ص�������يغة املا�ض�������ي ..هك�������ذا نح�������ن يف احلياة
الدنيا �ض�������يوف ،اليوم نكتب �أعمالنا ون�سود
�ص�������فحاتنا باخلري تارة وبال�شر تارة �أخرى،
ً
وغدا ن�ص�������بح من �أبن�������اء الأم��������س ،فقد �أمر
الباري عز وجل �أن تخف�ض الأقالم وت�س�������لم
الأوراق ..وقد �أف�ض�������ى كل منا �إىل ما �أف�ضى
�إليه من عمل �صالح وغريه� ..أقول ذلك وقد
�أف�ضت �أختنا الفا�ضلة �س�������عاد الواليتي (�أم
املثنى) �إىل ما �أف�ض�������ت �إلي�������ه من عمل ،وقد
�ش�������هد لها القا�ص�������ي والداين يف بلدنا ب�أنها
من ال�ص�������احلات -ب�إذن اهلل– وال نزكيها على
اهلل فهو ح�سيبها �سبحانه.

�إال �أن امل�ؤمنني �شهداء اهلل يف الأر�ض ،فن�شهد
لبع�ضنا بال�ص���ل���اح وخالفه ،وقد �شهدنا لها
بكل خري ونرج�������و اهلل تعاىل �أن يجعلها كما
نظ�������ن بها من �أهل اجلنة والفردو�س الأعلى
حتت ظل عر�ش�������ه �س�������بحانه ،ملا علمنا منها
�أنها عا�ش�������ت ال تبتغي �إال ر�ضا اهلل عز وجل،
وعلى �ش�������ريعة و�سنة حممد [ الذي بلغت
يف حتقيق �سنته يف حياتها �أي مبلغ.
�أق���ول و�أ�ستعني باهلل املع�ي�ن لعلني بكلماتي
ه���ذه �أرد لها بع�ض اجلميل الذي �أ�سدته يل
يف حيات���ي بتوفيق ربي وكرمه علي وعليها..
فق���د عرفتها من���ذ �أكرث من �س���تٍّ وع�شرين
�سن���ة ،وكان ذل���ك يف ا�سكتلن���دا ح�ي�ن كان

�أزواجن���ا ي�ستكملون درا�سته���م العليا ..ف�أين
ميكن �أن يجتمع املرء مع ال�سيدة الفا�ضلة �أم
املثن���ى رحمها اهلل �إال يف املراكز الإ�سالمية،
فقد عرفتها هذه املراكز يف الواليات املتحدة
الأمريكي���ة ث���م يف بريطانيا ،كم���ا كانت من
�أوائل روادها بالكويت.
وهناك كان يل ال�ش���رف بالتعرف على هذه
ال�شعلة ،املثقفة ،املتدينة ،املبدعة ،فقد كانت
تلفت الأنظار �أينما حلت ،وت�صغي لها الآذان
�إن ب���د�أت باملحا�ضرات والدرو����س الدينية،
�أما �إبداعه���ا يف تنظيم امل�سابقات والأ�سمار
الثقافي���ة ،و�إدارة امل�ؤمت���رات الإ�سالمي���ة
فحدث وال حرج ..فقد كانت رائعة.

حدثتن���ي فقالت :عندما كنت يف االبتدائية،
كن���ت كثرية ال�ت�ردد عل���ى مكتب���ة املدر�سة،
�أ�ستع�ي�ر الق�ص���ة تلو الأخرى حت���ى نهرتني
�أمين���ة املكتب���ة وطردتن���ي -هك���ذا يعام���ل
املبدعون يف مدار�سنا -ولكن هذه ال�صغرية
حباه���ا اهلل ب�أبوي���ن فتحا له���ا باب االطالع
على م�صراعيه فارتوت حني منعتها املدر�سة
ومل تبالِ مبوهبتها الفذة.

الق�ص�ي�ر ،فالكتاب ال���ذي يق���ر�أه ال�شخ�ص تق�ص�ي�ر ،ويك���ون فيها من احل���زم واللوم ما
الع���ادي يف �أ�سبوع �أو �أكرث ،كان با�ستطاعتها يغني عن الكالم وي�ضمن لها عدم اجلدال.
رحمه���ا اهلل �أن تنهيه بي���وم واحد مع الفهم وكث�ي�ر ال يعرف ع���ن �أم املثن���ى رحمها اهلل
واال�ستمتاع به وا�ستخراج الفوائد منه.
�أن خطها يف منتهى الروعة واجلمال� ،سواء

�أما الكتب ال�صغرية فكانت حتدثني وتقول :كان باللغة العربية �أو الإجنليزية وبال �أخطاء
�أ�ستطي���ع قراءتها �أثناء توق���ف ال�سيارة عند �إمالئي���ة مع �سرع���ة الكتابة ،كم���ا كانت لها
الإ�شارة احلمراء� ..إن املرء يف حينها ال ميلك جتربة ال ب�أ�س بها بالر�سم.
�إال �أن يهل���ل ويذكر ا�س���م اهلل حني يرى مثل رحمه���ا اهلل ،كان���ت اً
مثال مل���ن ي�ستفيد مما
ه���ذه القدرات� ،إن الربك���ة يف هذه الطريقة يتعلم مع التطبيق العملي ب�أح�سن وجه ،فكم
)الق���راءة ال�سريعة( �أتاح له���ا ا�ستيعاب �أكرب من النا�س ينتظمون يف دورات علمية ،ولكن
ق���در ممكن م���ن العلم يف فرتة وجي���زة� ..آه كم منهم يطبق ما �سمع بالدورة؟ ه�ؤالء �سوف
لفراقك يا �أم املثنى.
يحا�سبون عل���ى الأموال التي �صرفوها على

�أما ثمرة هذه الثقافة فهي �أنها كانت �صاحبة
قلم رقيق ع���ذب وك�أن م���داده الع�سل ..نتج
عن���ه �إنت���اج �أدب���ي نظي���ف ال جت���د في���ه ما
يخد����ش احلياء ،بل الكلمة الطيبة النا�صحة
ب�أ�سل���وب ق�ص�صي حمبب فم���ن �إ�صداراتها
الق�ص�صي���ة “واكويتاه  -انق�ش���ع ال�ضباب -
�أريد �أ ًّما – �أزواج وزوجات � -أماه ..هل فات
الأوان– كويت���ي  +كويتية – تعلم كيف تتعلم
– الداعي���ة التي نري���د– دع عنك التفكري–
نوف”.

الدورة ،والوقت ال���ذي ق�ضوه هناك ،ومنهم
م���ن ترك بع����ض واجبات���ه )دوام � -أطفال-
�أزواج  -واج���ب نح���و الوالدين( وغريها من
تكالي���ف الدني���ا ،تركه���ا لأج���ل دورة علمية
ولكن للأ�سف مل يطبق منها �شي ًئا.

�أختن���ا كان���ت ت�ستفيد م���ن كل عل���م تعلمته
وت�ستم���ر فيه وتطبقه وتتعمق فيه �أكرث حتى
ت�ؤتي ه���ذه الدورة ثمارها معه���ا ،ومن هذه
ال���دورات التي انتظمت فيه���ا دورة “�أمناط
ال�شخ�صية” ،حيث التزم بها �ألوف املوظفني
كان بينه���ا وبني القلم �صداق���ة عميقة ،ف�إن والأف���راد م���ن �شت���ى الأعم���ار والأعم���ال
كان���ت مبتهج���ة عربت عن بهجته���ا بكلمات والأجنا�س.
حلوة مرحة ،و�إن كانت حزينة كانت الورقات ا�ستمرت حتى تعمقت فيها وقامت برتجمة
حت���ت يدها تئن بالع�ب�رات ت�شتكي �إىل اهلل الكت���ب اخلا�صة بهذا العلم ،فنفعها ذلك يف
حزنها.
التع���رف على النا����س والتعامل معهم ،وق�س
حت���ى نح���ن �أخواته���ا يف اللجن���ة وكل م���ن عل���ى ذل���ك كل �شيء تتعلمه ،فم���ا بالك مبا
يعرفه���ا وت�شعر جتاهه مب�س�ؤولي���ة التوجيه تعلمته من العلم ال�شرعي الذي كان بالن�سبة
والن�صيح���ة ،كان���ت تبع���ث لن���ا بالر�سائ���ل لها الهواء ال���ذي تتنف�سه واملاء الذي ت�شربه
الواحدة تل���و الأخرى� ،إما ن�صيحة وموعظة والطري���ق املن�ي�ر ب�أن���وار اله���دى �إىل رب
�إن كان الأم���ر يحت���اج �إىل ذلك مثل ر�سائلها العاملني.

وكان���ت تق���ول يل �إنها تختم الق���ر�آن الكرمي
يف رم�ض���ان م���رات كثرية وتخج���ل �أن تذكر
عدده���ا ومثلها ال يعدد عمل���ه ال�صالح �أمام
النا����س ..هذه املوهبة الت���ي حباها اهلل بها
وه���ي الق���راءة ال�سريعة بارك���ت يف عمرها الرم�ضاني���ة� ،أو الإ�ش���ارة �إىل خط����أ م���ا �أو
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وكلم���ا نهلت من العم���ل زهدت يف الدنيا �أكرث
و�أك�ث�ر ..كانت ال ت�أخذه���ا يف اهلل لومة الئم،
فه���ي �شديدة يف احل���ق ال جتامل �أب���دًا حتى
و�إن نفر منه���ا البع�ض ،كانت ت�سري يف �أمريكا
وعباءته���ا على ر�أ�سها والنق���اب يغطي وجهها
وا�ستمرت على ذل���ك يف بريطانيا ،وهذا منذ
ثالث�ي�ن عامً���ا حي���ث كان من الن���ادر �أن جند
امر�أة منتقبة تلب�س العباءة يف هذه البالد.
�أما اختيارها يل وعر�ضها علي العمل معها يف
اللجن���ة ،فهو النعمة الك�ب�رى التي �أنعهما ربي
عل���ي ،فكانت �سب ًبا يف وجودي يف هذه اللجنة
املباركة ،وا�س�أل اهلل تع���اىل �أن يثقل موازينها
بهذه احل�سنة التي �أدخلت على نف�سي �سرو ًرا
مازل���ت �أعي�ش���ه وهلل احلم���د ..معه���ا قر�أن���ا
ع�ش���رات الكت���ب املفيدة ،معه���ا دخلنا دورات
علمي���ة نافع���ة ،معه���ا دخلن���ا جمال����س العلم
ال�شرعية ،معه���ا تطورت قدراتن���ا ومهاراتنا،
مفتاحا للخري ،فهني ًئا
لق���د جعلها اهلل تع���اىل
ً
له���ا وثق���ل موازينه���ا ب���كل خ�ي�ر غر�ست���ه يف
غريها!.

�صداقة عميقة
ربطتها بالقلم..
وكانت تقر�أ �أثناء
توقفها يف الإ�شارات
اً
ا�ستغالل للوقت
22

( )114ــ �أغ�سط�س  2012ــ رم�ضان

1433

�صاحل���ة ،ذكرتُ �أنها كانت ت�أخذ كل ما تتعلمه
بجدي���ة تام���ة ،فم���ا ظنك���م ب�أ�ص���ول الرتبية
الإ�سالمي���ة والنهج النب���وي يف الرتبية لأغلى
النا�س على قلبها؟ اختارت لهم �أف�ضل املدار�س
وجاءت لهم بال�شيوخ واملحفظني للقر�آن الكرمي
وحببتهم يف القراءة وهي�أت لهم كل ما ينفعهم
من الكتب ،و�أحاطتهم بحنانها فكانت ت�أخذهم
بنف�سها �إىل النوادي الريا�ضية لتعلم الفرو�سية
وركوب اخلي���ل وال�سباحة وغريها مما يحتاج
�إليه ال�شباب لغذاء اجل�سم والروح.

جزاه���ا اهلل عنهم خري اجل���زاء وجعلهم ولدًا
�صا ً
حلا يدعو لها فال ينقطع عملها ال�صالح..
عرفت عنه���ا كيف كانت ت�أخذ نف�سها بال�شدة
يف العب���ادات ،فكان���ت جت�ب�ر نف�سه���ا عل���ى
احتم���ال ال�صي���ام �أيا ًما كثرية ث���م تفطر على
طعام ب�سيط ..و�أدت هلل تعاىل �أكرث من ع�شر
حج���ات ،كما كانت تكرث م���ن ال�صالة والقيام
والعب���ادات التي �أ�س�أل اهلل تع���اىل �أن يتقبلها
منه���ا بف�ضل���ه ومنت���ه وكرمه ،ومن يع���رف �أم
املثن���ى ويع���رف �شخ�صيته���ا يعل���م كيف تلقت
خرب �إ�صابته���ا باملر�ض وكيف واجهته بال�صرب
واالحت�س���اب ،ومل متنعها قل���ة ال�صحة من �أن
تواظ���ب على طلب العلم حتى �آخر �أ�سابيع من
حياتها.
مل ت�ضي���ع �شي ًئا من حياتها يف اللهو �أبدًا ،فلم
تك���ن ت�ش���ارك يف الأف���راح والأعرا����س لكرثة
املنكرات فيها ،وال فيما ي�سمى باال�ستقباالت،
وكان���ت زياراتها تقت�صر على �أرحامها وما قد
ينفعها يف دينها من زيارات لأخوات يف اهلل �أو
لإعطاء در�س �أو ن�صيحة.

لق���د خط���ت ب����إدارة ال�ش����ؤون الن�سائي���ة يف
جلن���ة التعري���ف بالإ�س�ل�ام خط���وات وا�سعة
نح���و التطور يف الدعوة والإب���داع فيها ،وفتح
املجال �أم���ام الداعي���ات والإداريات لالنتظام
يف ال���دورات العلمية ال�شرعية� ،سواء ما كانت
تقدمه بنف�سه���ا �أو باال�ستعانة بامل�شايخ الذين
ارتبطت معهم يف احللقات العلمية ،فكان من
ال�سه���ل عليها �أن ت�ستعني به���م لينتفع غريها
كذلك ،وكانوا ي�ستجيبون لها ب�شدة لتقديرهم
لها مل���ا عرفوا منها من �ص���دق النية يف طلب
العلم واجلدية يف حت�صيله.
لق���د �أدت زكاة علمه���ا ومواهبه���ا ومهاراتها،
وعرفته���ا كذلك زوج���ة و�أ ًّم���ا ،وي�شهد زوجها فل���م تبخ���ل يومً���ا عل���ى �أداء ن�صيح���ة� ،سواء
الدكت���ور الفا�ضل ال�سيد جم���ال الزنكي ،فقد بالكلم���ة امل�سموع���ة �أو املقروءة� ،س���واء كانت
هي����أت له اجلو املنا�سب ليتم حت�صيله العلمي باللغة العربي���ة �أو الإجنليزية ..ال �أ�ستطيع �أن
العايل ،فكان عبء البيت عليها ،حيث حفظته �أويف بقلم���ي حق احلديث عن ه���ذه الإن�سانة
يف بيت���ه وماله وولده ،وكان���ت رحمها اهلل �أ ًّما امل�سلمة الواعية املبدعة الكاتبة الأم والزوجة
لبنني املثنى و�إخوانه -حفظهم اهلل -ومل تكن واملدبرة ...ال �أ�ستطيع!.
بينه���م بن���ت ت�ساعدها كما هو احل���ال عادة ،نودعك يا �أم املثنى ،وع�سى �أن يكون اللقاء بك
فكان ه ّم الرتبية �أعظم و�أثقل.
يف جن���ة النعيم عند �أرحم الراحمني وهو ويل
جزاه���ا اهلل خ�ي�رً ا عن �شب���اب ربته���م تربية ذلك والقادر عليه!
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ملف العدد

بعنوان «الدعوة م�س�ؤولية ..بلغها معانا»

«التعريف باإلسالم»
تدشن حملتها الدعوية
السنوية
كتب :حممود بكر

ال�صحافي�ي�ن الكويتي���ة مبنطق���ة ال�شويخ لتد�شني احلمل���ة الدعوية
ال�سنوية للجنة حتت عنوان «الدعوة م�س�ؤولية ..بلغها معانا» برعاية
الأمان���ة العامة للأوق���اف ،وح�ضر امل�ؤمتر نائب املدي���ر العام للجنة
التعري���ف بالإ�س�ل�ام املهند����س عبدالعزيز الدعي���ج ،وعدد كبري من
مديري وموظفي اللجنة ،بالإ�ضافة �إىل الإعالميني وال�صحافيني.

«ينبغي �أن نعلم �أن علينا ترجمة الإ�س���ل���ام ترجمة طيبة عملية مع
غ���ي���ر امل�س�������لمني الذين يكونون يف بيوتنا وو�س�������ط �أ�س�������رنا و�أطفالنا،
والذين جاءوا لطلب ال�������رزق يف بالدنا من خالل تعريفهم تقاليدنا
و�أعرافنا ونظمنا ،خا�ص�������ة يف �ش�������هر رم�ض�������ان ،فغري امل�سلمني �سواء
كانوا من الن�ساء �أو الرجال ،يت�أثرون بها ،وقد ي�صومون معنا طوال
�شهر رم�ضان ،وهم لي�سوا على دين الإ�سالم ،ثم ي�أتون بعد ذلك �إىل
يف البداي���ة رحب عريف امل�ؤمت���ر رئي�س ق�سم املوارد بلجنة التعريف
جلنة التعريف بالإ�سالم ..وهنا يبد�أ دور اللجنة».
كان���ت هذه الكلم���ات جزءا من كلم���ة الدكتور خال���د املذكور رئي�س بالإ�س�ل�ام ج���ودة خلف الفار����س باحل�ضور ،مقدمً���ا ال�شكر للدكتور
ً
اللجن���ة اال�ست�شارية للعمل على تطبيق �أح���كام ال�شريعة الإ�سالمية خال���د املذكور والأمان���ة العامة للأوق���اف راعية احلمل���ة ،وجمعية
وامل�ش���رف العام عل���ى م�شروع ال���زكاة وال�صدقات بلجن���ة التعريف ال�صحافي�ي�ن الكويت���ة الت���ي ا�ست�ضاف���ت امل�ؤمتر ،وو�سائ���ل الإعالم
بالإ�س�ل�ام يف امل�ؤمت���ر ال�صح���ايف ال���ذي عقدته اللجن���ة يف جمعية املختلفة التي جاءت لتغطتيه.
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�إجنازات غري م�سبوقة
ب���د�أ امل�ؤمتر بتالوة �آيات م���ن الذكر احلكيم
للمهت���دي «�إبراهي���م» ،ثم كلم���ة نائب املدير
الع���ام للجنة التعري���ف بالإ�س�ل�ام املهند�س
عبدالعزي���ز الدعيج التي قال فيها� :إن جلنة
التعريف بالإ�سالم من اللجان امل�شهود لها يف
دول���ة الكويت ،وكانت لها جهود طيبة خالل
ال���ـ� 34سنة املا�ضية ،متثل���ت يف دخول �أكرث
م���ن � 57ألف �شخ����ص �إىل الإ�س�ل�ام ،وهذا
يو�ضح �أن اللجنة عليها م�س�ؤولية كبرية ،وهي
التعري���ف بالإ�سالم لغ�ي�ر امل�سلمني يف دولة
ي�صل �أعداد غري امل�سلمني فيها �إىل �أكرث من
� 600أل���ف �شخ�ص ،واللجن���ة ال ت�ستطيع �أن
تق���وم بهذا العمل اجلبار مبفردها ،لذا ر�أت
�أن تقوم بعملها هذه ال�سنة وفق ر�ؤية خمتلفة،
وهي جعل الدعوة م�س�ؤولية اجلميع ،ولذلك
اخرتن���ا للحملة ا�س���م «الدع���وة م�س�ؤولية..
بلغها معانا» ،فنحن ندعو جميع ال�شرائح يف
املجتم���ع واجلاليات ب�صف���ة خا�صة� ،إىل �أن
يتفاعل���وا مع اللجن���ة يف التعريف بالإ�سالم،
واالهتمام باملهتدين اجلدد.
ريا
و�أ�ش���ار الدعي���ج �إىل �أن اللجنة �أعدت كث ً
م���ن الفعالي���ات والأن�شطة الت���ي �سوف يتم
تنفيذه���ا يف �شه���ر رم�ض���ان ،مث���ل م�شروع
�إفط���ار ال�صائم الذي يت���م تنفيذه يف عديد
م���ن الأماك���ن� ،س���واء يف �أف���رع اللجن���ة �أو
امل�ساج���د �أو غري ذلك م���ن الأماكن ،و�إقامة
الن���دوات واملحا�ضرات وامل�سابقات ،وبف�ضل
اهلل هن���اك كثري من امل�ؤ�س�س���ات وال�شركات
تتفاع���ل مع اللجن���ة ،وت�ساعده���ا يف تنفيذ
الربامج الت���ي �أعدتها لهذا ال�شهر الف�ضيل،

�س���واء م���ن خ�ل�ال �إتاح���ة الفر�ص���ة للدعاة
بالدع���وة يف تلك امل�ؤ�س�س���ات وال�شركات� ،أو
ال�سماح بح�ضور العاملني �إىل اللجنة ،ون�أمل
�أن يدخ���ل يف الإ�س�ل�ام هذا الع���ام �أكرث من
� 1250شخ�ص ،وهذا ال يت�أتى �إال با�ست�شعار
امل�س�ؤولية.

ا�ستعدادات خا�صة يف رم�ضان
و�أ�ش���ار الدعي���ج �إىل �أن اللجنة �أعدت خطة
خا�ص���ة ل�شه���ر رم�ض���ان ت�ضمن���ت برام���ج
لغ�ي�ر امل�سلم�ي�ن و�أخ���رى للمهتدي���ن اجلدد
وامل�سلم�ي�ن ،وم���ن ه���ذه الربام���ج امل�سابقة
الثقافي���ة ال�سنوية لغري امل�سلمني وللمهتدين
اجلدد ،وكذلك املطبوعات الدعوية اخلا�صة
ب�شه���ر رم�ض���ان و�إعداد احلقائ���ب الدعوية
ملواجه���ة الطل���ب املتزاي���د عليه���ا ،وتنفي���ذ
احلملة الدعوية الإعالمية الرم�ضانية التي
تنق�س���م �إىل ق�سم�ي�ن :الأوىل باللغة العربية
وموجه���ة ل�شريح���ة الع���رب والثانية موجهة
لغ�ي�ر امل�سلم�ي�ن لتعريفه���م بالإ�س�ل�ام وهي
بعدة لغات ،كما يتم تكثيف الدعاة يف املركز
الرئي����س والفروع ال�ستقب���ال غري امل�سلمني،
حيث ي���زداد يف ه���ذا ال�شهر املب���ارك عدد
برناجما
املهتدين ،كما �أن اللجنة �سوف تبث
ً
تلفزيون ًّي���ا لل�شيخ �أحمد القطان بعنوان «نور
اً
ف�ضل
القل���وب» عرب عدة قن���وات ف�ضائية،
ع���ن برنامج �إذاع���ي ب�إذاعة الق���ر�آن الكرمي
ط���وال �شهر رم�ضان املب���ارك بعنوان «قلوب
طرق بابها الإ�س�ل�ام» لتعليم عامة امل�سلمني
كيفية الدعوة �إىل اهلل ،وبيان �أهميتها ،وكيف
يكون امل�سلم �سب ًبا يف هداية الآخرين.

املذكــور:
�أهيب ب�إخوانـي
املح�سنني �أن يعطــوا
من زكاتهم للم�ؤلفة
قلوبهم والفقــراء..
وبحمد اهلل بيننا من
يتخفى يف �إعطاء
ال�صدقات
( )114ــ �أغ�سط�س  2012ــ رم�ضان

1433

25

ملف العدد

برنـام ــج �إميانـ ــي ..تربـ ــوي رم�ضاين
و�أو�ض���ح �أن اللجن���ة تع���د �سنو ًّي���ا برناجمً���ا
�إميان ًّي���ا تربو ًّي���ا للمهتدي���ن يف �شهر رم�ضان
يت�ضم���ن عدي���دًا من الأعم���ال منها م�شروع
�إفطار ال�صائم للمهتدين بكل الأفرع ،وعدد
من امل�ساجد ،وخواط���ر �إميانية وم�سابقات،
بالإ�ضافة �إىل امل�سابقة الثقافية الرم�ضانية،
و�ص�ل�اة القيام يف امل�سجد الكرب ،داع ًيا �إىل
امل�ساهم���ة يف م�شروع �إفط���ار ال�صائم الذي
يع���د �أحد �أب���رز �ص���ور التكاف���ل والرتاحم،
فتكلف���ة الوجبة الواح���دة يف م�شروع �إفطار
ال�صائ���م للمهتدي���ن تبل���غ قيمته���ا دين���ا ًرا
واحدًا.
وقال الدعيج �إن عدد الدعاة بلجنة التعريف
بالإ�س�ل�ام و�ص���ل �إىل  85داعية 50 ،داعية
من الرجال و 35من الن�ساء ،يتحدثون بلغات
خمتلف���ة ،موزعني على �أف���رع اللجنة ،وهذا
الع���دد ال يتواكب مع زيادة الأفرع ،حيث �إننا
ريا �إىل
نحتاج �إىل �أكرث من  180داعية ،م�ش ً
�أن كفالة الداعية تبلغ  250دينا ًرا.
وحول ال�شرائ���ح امل�ستهدفة يف احلملة قال:
ه���م غ�ي�ر امل�سلم�ي�ن لتعريفه���م بالإ�س�ل�ام،
بالإ�ضافة �إىل �شريحة امل�سلمني من املواطنني
واملقيمني حلثهم عل���ى الدعوة وبذل اجلهد
يف ن�شر الإ�سالم وبيان م�س�ؤولية الدعوة �إىل
اهلل تعاىل.
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م���ن جهته ق���ال الدكتور خال���د املذكور :يف
ه���ذا ال�شهر املبارك )�شه���ر رم�ضان( يتزود
الإن�سان ،وخري الزاد التقوى ،وهو مو�سم من
موا�س���م اخلري ،و�إخ���واين يف جلنة التعريف
بالإ�س�ل�ام �شرف���وين ب�أن �أك���ون م�شر ًفا على
ال���زكاة وال�صدق���ات ،مع �أن العم���ل امل�ضني
والذه���اب والإياب ومبا�ش���رة العمل وجميع
م���ا يلزم لذلك ه���م يقومون به ،فلهم الأجر
والث���واب ،و�أن���ا جم���رد �إ�ش���راف ،و�إن �ش���اء
اهلل �أك���ون معه���م بكل ما �أ�ستطي���ع من �أجل
جذب الهمم ،وهذا م���ن ف�ضل اهلل �سبحانه
وتعاىل.

امل�ؤلفة قلوبهم
به���ذا ال�شهر كث�ي�ر من النا����س ي�ؤقتون زكاة
�أمواله���م ،واحل���ول يكون مب���رور �سنة كاملة
عل���ى الن�صاب ،وهذا يختلف من �إن�سان �إىل
�آخر ،ولك���ن معظمهم ي�ؤدي ال���زكاة يف هذا
ال�شه���ر الك���رمي ،ولذلك ف�إن���ه مو�سم العمل
والفالح���ة  -كم���ا يقولون  -وه���ي �آتية من
الف�ل�اح ،وبالتايل ف����إذا ما �أخذن���ا ما يتعلق
مب�ص���ارف ال���زكاة يف قول���ه تع���اىل } :ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ
ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ{ جن���د ت�ألي���ف
القلب للم�سلم الذي دخل جديدًا يف الإ�سالم

م���ن م�صارف الزكاة ،وذل���ك لتقوية عقيدته
وعزميت���ه و�أخوت���ه ،وهذا يحت���اج – كما هو
يف ن�ش���اط جلن���ة التعري���ف بالإ�سالم � -إىل
�إعطائ���ه كل م���ا يحت���اج ،من كت���ب بلهجته،
ولي����س بلغته فقط ،وغ�ي�ر ذلك من الن�شاط
املتمث���ل يف الذه���اب �إىل العمرة �أو احلج �أو
الزي���ارات �أو اللقاءات �أو الندوات ،وكل هذا
ريا
يحت���اج �إىل ب���ذل وعطاء ،وج���زى اهلل خ ً
جمعي���ة النجاة اخلريية الت���ي �أعطت للجنة
التعري���ف بالإ�سالم الفر�صة لكي تكون ب�إذن
اهلل تعاىل من �أ�شه���ر و�أرقى جلان التعريف
بالإ�سالم يف الع���امل الإ�سالمي ،وال تقت�صر
مهم���ة التعريف بالإ�سالم عل���ى العمالة من
اجلالي���ات فقط ،بل ميتد ه���ذا اجلهد �إىل
الأوروبيني من كب���ار ال�شخ�صيات وال�سفراء
الذي���ن ي�أت���ون �إىل الكوي���ت ،وق���د �أ�سلم يف
جلن���ة التعري���ف بالإ�س�ل�ام ع���دد م���ن كبار
ال�شخ�صي���ات واملوظف�ي�ن يف بالدهم ،وهذا
رد على ما يظنه البع�ض من �أن اللجنة تركز
على العمالة الآ�سيوية بو�صفها عمالة فقرية
موجودة على �أر�ض الكويت ،فلجنة التعريف
بالإ�س�ل�ام تعمل و�سط اجلالي���ات الآ�سيوية
والإفريقي���ة والأوروبي���ة والأمريكي���ة ،ولهم
ٍ
ن���اد ثقايف تاب���ع للجنة التعري���ف بالإ�سالم،
يقوم بعديد م���ن الأن�شطة ويتفاعل مع هذه
اجلاليات ويعرفها بالإ�سالم.

ترجم ــة عملي ــة للإ�سـ ــالم

«التعريف بالإ�سالم» تفتتح  7مكاتب دعوية

و�أ�ضاف :ينبغي �أن نعلم �أن علينا ترجمة الإ�سالم
ترجم���ة طيب���ة عملية م���ع غري امل�سلم�ي�ن الذين
يكون���ون يف بيوتن���ا وو�س���ط �أ�سرن���ا و�أطفالن���ا،
والذين جاءوا لطل���ب الرزق يف بالدنا من خالل
تعريفه���م تقاليدنا و�أعرافن���ا ونظمنا ،خا�صة يف
�شه���ر رم�ضان ،فغ�ي�ر امل�سلمني �س���واء كانوا من
الن�س���اء �أو الرجال ،يت�أثرون به���ا ،وقد ي�صومون
معن���ا طوال �شهر رم�ض���ان ،وهم لي�سوا على دين
الإ�سالم ،ثم ي�أت���ون بعد ذلك �إىل جلنة التعريف
بالإ�سالم ..وهنا يب���د�أ دور اللجنة يف احرتامهم
و�إقام���ة الدورات لهم ،بعد �أن ي�شهروا �إ�سالمهم،
فهوالء الذي���ن دخلوا الإ�س�ل�ام حدي ًثا يحتاجون
�إىل تقوية ومعونة.

ونياب���ة عن مدير الفروع املحامي منيف العجمي
�ألق���ى عري���ف احلفل ج���ودة الفار����س كلمة قال
فيها :ي�سرنا �أن نعلن عن افتتاح اللجنة  7مكاتب
دعوي���ة جدي���دة يف اجله���راء القدمي���ة والق�صر
و�سع���د العب���داهلل والق�ي�روان وال�صليبخ���ات
والعمري���ة و�إ�شبيلي���ة ،لتق���دمي اخلدم���ات لهذه
املناط���ق ومده���ا بالو�سائل الدعوي���ة واحلقائب
والن�ش���رات والكتيب���ات الت���ي تع���رف بالإ�س�ل�ام
الو�سطي املعت���دل ،و�سوف تكون جميعها جاهزة
للعمل خالل �شهر رم�ضان املبارك.
و�أ�ضاف �أن التعريف بالإ�سالم بد�أت فكرة �صغرية
و�ضعه���ا لفي���ف م���ن �أهل اخل�ي�ر بق�ص���د تعليم
اجلالي���ات الت���ي تعمل يف الكوي���ت اللغة العربية
كونه���م ال يعرفون اللغة العربي���ة وال الإجنليزية،
ومن ثم كانت حلقة التوا�صل مفقودة بينهم وبني
املواطن�ي�ن ،و�سعيً���ا لت�ضي���ق هذه اله���وة �أن�شئت
جلن���ة التعريف بالإ�سالم ،وكان���ت ت�سمى �آنذاك
«مدار����س اجلمع���ة» ،لأنه���ا كانت قا�ص���رة على
در����س يوم اجلمعة فقط ،وبعدها تطورت الفكرة
ف�أ�صبحت مكت ًبا بوزارة الأوقاف ثم ُخ�ص�ص املقر
الرئي�سي مب�سجد املال �صالح ثم تطورت ف�أ�صبح
له���ا قرابة ع�شرين فرعً���ا ومكت ًبا دعو ًّيا يف �شتي
مناطق الكويت من اجلهراء �إىل الوفرة.
وح���ث الفار�س امل�سلمني جمي ًعا على امل�شاركة يف
ن�ش���ر ر�سالة الإ�سالم كون الدعوة ال تقت�صر على
فرد �أو جماعة ،فامل�سلم داعية من خالل �أخالقه
املمي���زة و�سلوكيات���ه الرفيع���ة ،م�ش���د ًدا على �أن
اله���دف الأ�سمى هو تعري���ف الوافدين بالإ�سالم
الو�سط���ي املعتدل ،و�أن �أه���م �أ�سباب دخول غري
امل�سلمني �إىل الإ�سالم املعاملة احل�سنة.
و�أ�شاد بدعم �أهل اخلري ،وتعاونهم املبارك الذي
يعك����س اهتمام ورعاي���ة �أهل الكوي���ت للجاليات
الواف���دة ،كما متن���ى من �أرباب العم���ل والكفالء
ال�سماح للمهتدين اجل���دد باحل�ضور �إىل اللجنة
لتلقي درو�س العلم كونهم حديثي عهد بالإ�سالم،
ويحتاجون �إىل من يعرفهم �أركان الإ�سالم و�آدابه
وغريها م���ن الأمور الدينية الت���ي تدر�س مبنهج
و�سطي معتدل.

دعـ ـ ــوة مبارك ـ ــة لأهل الكويـ ــت

عبدالعزيز الدعيـج:
غيــر امل�سلمني يف
الكويت �أكثــــر من
� 600ألـــف..
واللجنـة ال ت�ستطيع �أن
تدعوهــم وحـدها..
لـــذا رفعنـا �شعـــــار
«الدعوة م�س�ؤولية..
بلغهــا معانـــا»

وتاب���ع� :أما امل�صرف الثاين لل���زكاة فهو الفقراء،
فكث�ي�ر ممن ي�سلم���ون يكونون فق���راء يحتاجون
�إىل امل�ساندة املالية ،والتعلم عن طريقة الدورات
ال�شرعي���ة الفقهي���ة ،وتعل���م علوم الق���ر�آن ،وقد
يحتاجون �إىل الدخول �إىل املدار�س واجلامعات،
وكم م���ن �أنا�س ذهبوا وترك���وا الكويت واليزالون
يذك���رون ه���ذه اللجن���ة الت���ي له���ا عالق���ات مع
اللج���ان ال�شقيقة يف الع���امل الإ�سالمي كله ،و�أنا
�أهيب ب�إخواين املح�سن�ي�ن واملح�سنات �أن يعطوا
م���ن زكاته���م لهاذين ال�صنف�ي�ن )امل�ؤلف���ة قلوبهم
والفقراء( ،وال ب�أ����س كذلك بال�صدقات ،ف�أحيا ًنا
يواج���ه ه���ذا امل�سل���م اجلديد بع����ض امل�شاكل يف
ب�ل�اده وقد يكون ال ميلك اً
م���ال وال �شي ًئا وال بيتًا
فن�ساع���ده عل���ى بناء بيت���ه ،وعلى �إي���واء �أ�سرته،
وقد يكون داعي���ة لأ�سرته ولأقربائه ،ويكون بعد
ذل���ك مهي ًئا لأن ي�صبح داعي���ة يف بالده �إذا رجع
�إليها ،وال �شك �أن الكويت بلد خري وعطاء ومناء،
وجند -بحم���د اهلل -من املح�سن�ي�ن واملح�سنات
م���ن يتخفى يف �إعطاء ال�صدقات للجنة التعريف
بالإ�س�ل�ام واللج���ان اخلريي���ة ،فجمعيات اخلري
عمت جميع املجتمع.
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ر�سائل دعوية

خالل م�سريت���ي الدعوي���ة الطويلة يف كنف
العم���ل اخلريي والتطوع���ي علمتني الدعوة
ريا من القيم واملب���ادئ والأطر والأدبيات
كث ً
يف الدع���وة �إىل اهلل وف���ق منهجي���ة وا�ضحة
ترتكز على كتاب اهلل و�سنة نبيه [.

له���ا� :إين م�سلم���ة ودين���ي ي�أم���رين بالأمانة
وينهاين عن ال�سرقة ،ف�س�ألتني :وماذا �أي�ضً ا
يف دينكم؟ فحدثتها �أكرث عن الإ�سالم ،وكان
مع���ي يف حقيبتي ن�ش���رات دعوية ف�أعطيتها
لها ،و�أر�شدتها �إىل املركز الإ�سالمي القريب
منها ،وبالفعل �أ�سلمت.

ببل���دي ،وكنت �أ�ستقل القط���ار لق�ضاء بع�ض
احلوائ���ج ،جل�ست بج���واري �إحدى الأخوات
اً
طويل
من غ�ي�ر امل�سلمات ،ومل���ا كان ال�سفر
دار بيننا حديث طوي���ل ،وا�ستغللت الفر�صة
لأدعوها للإ�سالم.

�إن ق�ضي���ة الأمان���ة لدى امل�سلم�ي�ن اليوم ال
تكلفن���ا �أي جه���د �أو تكلف���ة ،و�إمنا هي خلق
و�سل���وك �صغ�ي�ر يف ال�شكل كب�ي�ر يف الأثر،
فالإن�س���ان مطال���ب با�ست�شع���ار مراقبة اهلل
يف كل زمان ومكان ،خا�صة يف معامالته مع
الآخري���ن ،باعتبار �أنه �سف�ي�ر للإ�سالم اً
قول
اً
وعمل.

علمتن���ي الدع���وة �أن الأمانة م���ن الأ�ساليب
الدعوي���ة املهم���ة يف ك�س���ب كثري م���ن قلوب هذه الق�صة تب�ي�ن ب�شكل وا�ضح �أن اال�سالم
الب�شر ،لأنها �إدراك م���ن الإن�سان مل�س�ؤوليته
ج���اء ليخ���رج النا����س من ج���ور الدني���ا �إىل
الكاملة �أمام اهلل يف كل �أمر يوكل �إليه.
عدل الدنيا والآخ���رة ،وذلك م�صدا ًقا لقول
والأمان���ة املعروف���ة عن���د النا�س ه���ي �أمانة امل�صطفى [« :ال �إميان ملن ال �أمانة له ،وال
الودائ���ع� ،إذ يج���ب احلف���اظ عليه���ا وردها
دين ملن ال عهد له» ،و�إن �شقاء العي�ش و�سوء
�إىل �أ�صحابه���ا عند طلبه���ا ،اقتداء بر�سولنا
املنقلب يكونان ب�سبب عدم التم�سك بفري�ضة
الك���رمي [ حينم���ا هاج���ر وت���رك ودائ���ع
الأمانة ،واخليانة �ضياع للدين والدنيا.
امل�شرك�ي�ن لـعلي بن �أب���ي طالب -ر�ضي اهلل
عن���ه -لي�سلمها نيابة عنه �إليهم ،وهم الذين ولن���ا يف ر�س���ول اهلل �أ�س���وة ح�سن���ة ،حي���ث
كان يع���رف ب�ي�ن قوم���ه بال�ص���ادق الأم�ي�ن
ا�ضطروه �إىل ترك وطنه.
ه���ذا الأم���ر يذكرين بق�صة �إح���دى داعيات قب���ل اال�س�ل�ام ،مل���ا تخل���ق به [ م���ن خلق
اللجن���ة من ف���رع اجلهراء حينم���ا قالت يف رفي���ع وم�س�ؤولي���ة يف �إدراك املعن���ى اجلازم
�أك�ث�ر م���ن منا�سب���ة :عندما كن���ت يف �إجازة بالأمانة.

ب���د�أت حديثه���ا معي ع���ن مظه���ري والزي
ال�شرع���ي الذي �أرتدي���ه والنق���اب املو�ضوع
عل���ى وجهي ،وعرفتها �أين �أطبق تعاليم اهلل
�سبحانه وتعاىل ،ومنها احلجاب الذي فر�ض
حلفظ و�صون املر�أة ،حيث خلق اهلل املر�أة يف
�أح�سن �ص���ورة ..ا�ستغرقت رحلتنا �أكرث من
اثنتي ع�شرة �ساع���ة ،ونتيجة لإرهاق ال�سفر
نام���ت هذه الأخت على مقعدها ،وكان معها
مبل���غ كبري من املال ،فوقع منها �أثناء نومها،
ف�أخ���ذت املال و�أبقيته معي �إىل �أن ت�ستيقظ
حتى �أعطيه لها.
فلما ا�ستيقظت امل���ر�أة �أعطيتها املال الذي
�سق���ط منها ،فقال���ت يل� :إنني كن���ت نائمة
وكان ب�إمكان���ك �أخ���ذ امل���ال وال �أحد يعرف
�أن���ك �أخذته ،فلم���اذا مل تفعل���ي ذلك؟ قلت

والإن�س���ان غالبً���ا مفطور عل���ى حب اخلري
وم�ساعدة الآخرين ،لأنه بطبيعته اجتماعي،
يخال���ط النا�س وي�صرب عل���ى �أذاهم ،ي�سعى
�إىل �سع���ادة اجلمي���ع ،ال�سيم���ا �أن الإ�س�ل�ام
غر����س فين���ا كث�ي�رً ا م���ن الأخ�ل�اق والقي���م
وال�سلوكي���ات التي حتفزن���ا ب�شكل م�ضاعف
عل���ى حتقي���ق النفعية للإن�ساني���ة ،ولعل من
هذه الأخالقي���ات الأمان���ة ،م�صدا ًقا لقوله
تعاىل�} :إن���ا عر�ضنا الأمانة على ال�سموات
والأر�ض واجلبال ف�أبني �أن يحملنها و�أ�شفقن
منه���ا وحمله���ا الإن�س���ان �إن���ه كان ظلومً���ا
اً
جهول{.

جمال ال�شطي
املدير العام للجنة التعريف بالإ�سالم

علمتنـ ــي الدعـ ــوة!
أمانة المسلم

()6

هكذا كانت الأمانة �سب ًبا
يف دخولها الإ�سالم
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رجال من الكويت

أحمد عبداهلل عجيل
العجيل ..أبواليتامى
والمساكين
عمر الإن�س�������ان يف الدنيا ق�ص���ي���ر ..ولكن هذا العمر قد يطول مبا يقدمه �صاحبه من �أعمال
خريي�������ة ،وكثريون من �أبن�������اء هذا البلد الطي�������ب الكويت �أفنوا حياته�������م يف العمل اخلريي،
فع�������مَّ هذا اخلري �أنحاء املعم�������ورة ،ومل ُ
يخل بلد منه ،ومل يكن ُقطر �إال وكان للعمل اخلريي
ً
ف�ض���ل���ا عما ب�������ذره الكويتيون داخل بلدهم ..ه�ؤالء الرجال هم حم�س�������نو
أثر فيه،
الكويتي � ٌ
الكويت ،ولذا ف�إننا يف كل عدد �سوف نقدم �شخ�صية من تلك ال�شخ�صيات التي بذرت اخلري
يف كل مكان لنتن�س�������م عبري �س���ي���رهم العطرة .فت�شبهوا بهم �إن مل تكونوا مثلهم� ..إن الت�شبه
بالرجال فالح.

ول���د املح�سن �أحمد عبداهلل عجيــل العجيل
)�أبواليتام���ى وامل�ساك�ي�ن( ع���ام 1319ه���ـ
املواف���ق لعام 1901م ،مبنطق���ة الفحيحيل،
وكان االب���ن الأول لوالدي���ه ،وبد�أ تلقي العلم
يف �سن مبك���رة يف الكتاب ،وحفظ ما تي�سر
من الق���ر�آن الكرمي ،بالإ�ضاف���ة �إىل القراءة
والكتابة واحل�ساب.
ويعود ن�سب املح�سن �أحمد عبداهلل العجيل
�إىل �أ�س���رة كرمية ،يت�صل ن�سبها بقبيلة عنزة
من فخذ امل�صالي���خ ،قدمت �إىل الكويت من
منطق���ة الزلف���ي ،و�سكنت يف احل���ي القبلي
)فري���ج العجي���ل( ،وا�ستق���ر فيه���ا را�ش���د
وعبداهلل وذريتهما ،ورحل والدهما مع ابنيه
حمم���د وفايز �إىل ملح وا�ستقروا فيها بع�ض
الوقت ،ومن ثم انتقلوا �إىل الفحيحيل مابني
العقدين ال�ساد�س وال�سابع من القرن الثامن
ع�شر )ما بني 1875 –1855م(.
وكان ج���ده الأكرب عجي���ل -رحمه اهلل -من
�أوائ���ل امل�ؤ�س�سني ملنطق���ة الفحيحيل ،ثم �آل
الإ�ش���راف عليها �إىل ابنه حممد بن عجيل،
ثم عبداهلل بن عجيل.
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والده املرحوم عب���داهلل العجيل من نواخذة
منطقة الفحيحيل� ،سافر �إىل الهند و�سيالن
يف ال�ساد�س���ة ع�ش���رة م���ن عم���ره ،وا�ستقر
هن���اك قرابة � 12سن���ة ،للعم���ل يف الغو�ص
عل���ى الل�ؤل�ؤ ،ثم عاد �إىل الكويت ومعه قرابة
� 14أل���ف روبي���ة ،عمل به���ا يف التجارة ،وله
من الأبن���اء �أحمد وحممد وعجي���ل ..ون�ش�أ
املح�سن �أحمد عبداهلل العجيل -رحمه اهلل-
يف كن���ف هذه الأ�سرة املبارك���ة التي �صنعت
�صفحة بل �صفحات يف تاريخ الكويت.

عمله وجتارته
مل يرك���ن املح�س���ن �أحمد عب���داهلل العجيل

حلي���اة الرفاه والدعة ،بل عم���ل يف التجارة

زواجه و�أ�سرته
تزوج رحمه اهلل تعاىل يف �سن مبكرة ،و�أجنب
ع�ش���رة �أبن���اء� ..أربع���ة ذك���ور ،ه���م ال�شهيد
عبداهلل ،الذي �أ�سره النظام العراقي البائد
�أم���ام �أبيه ،خ�ل�ال الغزو العراق���ي للكويت،
وا�ست�شهد خالل فرتة الأ�سر ،بالإ�ضافة �إىل
خالد وحممد وع�صام و�ست بنات.

�صفاته و�أخالقه
حتل���ى -رحم���ه اهلل -بكث�ي�ر م���ن ال�صفات
الطيبة والأخالق الكرمية وال�سجايا النبيلة،
ولع���ل �أبرزها املثاب���رة والتوا�ضع اجلم ،كما
عرف عن���ه �أهل الكويت �أن���ه حمب للفقراء
واليتامى وامل�ساك�ي�ن ،حم�سن �إليهم عطوف
عليه���م ،حت���ى لق���ب بلق���ب «�أبواليتام���ى
وامل�ساكني».

ب�ي�ن الب�ص���رة والهن���د ،واجته���د يف جتارته
�إىل �أن ك���ون مبل ًغا من املال ،وبد�أ يف تو�سيع
ومم���ا ات�صف به -رحمه اهلل� -أي�ضً ا ال�صرب
نطاق جتارته ،فافتتح حملاًّ للمواد الغذائية
والر�ض���ا بق�ض���اء اهلل تعاىل وق���دره ..فقد
يف نهاي���ة الثالثينيات مبنطق���ة الفحيحيل ،عا�ص���ر املح�سن �أحمد عبداهلل العجيل �أ�سر
ومن خالله اجته �إىل العقار الذي حقق فيه ولده عبداهلل على يد قوات الغدر ال�ص ّدامية
�إبان احتالل الكوي���ت ،ف�ضرب اً
ريا.
مثال لل�صرب
ً
جناحا كب ً

واالحت�ساب وقبول ق�ضاء اهلل ب�صدر رحب ،يف داخ���ل الكوي���ت وخارجه���ا ،خ�ل�ال �شهر
ث���م علم با�ست�شهاد ذل���ك االبن العزيز عليه ،رم�ضان املبارك.
�سعى املح�سن �أحم���د العجيل -رحمه اهلل-
فتجل���د لتل���ك امل�صيبة الك�ب�رى ،رغم حزنه
�أي�ضً���ا كفل املح�سن �أحم���د عبداهلل العجيل �إىل كتابة و�صي���ة خريية تكون ذخ ًرا له بعد
ال�شديد عليه ،وكان���ت �شهادة ابنه يف �سبيل عد ًدا من الأيت���ام يف دولتي باك�ستان وغانا ،مماته ،وق���د وثقها -رحم���ه اهلل -يف وزارة
اهلل دافعً���ا ل���ه للإكث���ار من فع���ل اخلريات بوا�سط���ة بي���ت ال���زكاة� -إدارة الن�ش���اط الع���دل الكويتي���ة يف ي���وم � 21أبري���ل ع���ام
واالجتهاد يف الطاعة� ،صاب ًرا حمت�س ًبا
اخلارج���ي ،وذلك �ضم���ن ال�صدقة اجلارية1981 ،م )1401ه���ـ( ،و�أو�صى فيها ب�أن ينفق
كم���ا �أن���ه كان يكف���ل ع���د ًدا م���ن الأيتام يف الثلث م���ن تركته يف �سبي���ل اهلل تعاىل ،ويف
�أوجه الإح�سان يف حياته
�أم�ض���ى حياته -رحم���ه اهلل -كرميا حم�س ًنا جمهورية م�ص���ر العربي���ة ،ويرعاهم ب�صفة وجوه اخلريات واملربات وكل وجه يعود على
ً
عامل ب�شكر دائمة ب�ش���كل مبا�شر حتى �إنه يف �آخر زيارة املو�صي بالثواب بعد موته.
اً
منف ًقا للخري يف جميع �أوجهه،
ل���ه �إىل م�ص���ر -التي تويف فيه���ا -كان �آخر
دوره الوطني
اهلل عز وجل على نعمه التي �أنعم بها عليه،
�ش���يء فعله �أن���ه زار ه�ؤالء الأيت���ام ،وفق ما
فل���م يبخل مبا �آتاه اهلل من ف�ضله ،و�شهد له
توىل املح�سن �أحمد عبداهلل العجيل -رحمه
ذكره موثق هذه ال�سرية والقائم على و�صيته
اهلل– خ�ل�ال فرتة احل���رب العاملي���ة الثانية
كثريون بكرمه وكرثة عطاياه ،فوظف رحمه
الأخ د.نا�صر حممد العجيل.
م�س�ؤولي���ة التموي���ن يف املنطق���ة م���ن خالل
اهلل نع���م اهلل علي���ه فيم���ا ير�ض���ي ربنا عز
البطاق���ة التموينية ،ف���كان امل�شرف من قبل
وج���ل ،ومن �أعماله عمارة امل�ساجد ،وبف�ضل
احلكومة الكويتية على توزيع املواد الغذائية
م���ن اهلل تع���اىل فقد وف���ق املح�س���ن �أحمد
عل���ى �أبن���اء املنطق���ة العا�ش���رة الت���ي كانت
عب���داهلل العجيل -رحمه اهلل– يف بناء �ستة
ت�شمل �آن���ذاك مناط���ق الفحيحيل ،واملنقف
م�ساجد داخل الكويت وخارجها� ،أربعة منها
و�أبوحليفة والفنطا����س وال�صبيحية واملقوع،
يف حياته ،واثنان م���ن و�صيته ،ففي الكويت
وكان���ت ال�سيارات احلكومي���ة تنقل الأغذية
�أ�س����س م�سج���د املرح���وم �أحم���د عب���داهلل
�إىل بيت���ه ث���م يقوم بتوزيعها عل���ى املواطنني
العجيل بالفحيحيل ،وم�سجد املرحوم �أحمد
بالع���دل والق�سطا����س ،وق���ام -رحمه اهلل-
عب���داهلل العجيل مبنطقة جاب���ر العلي ،كما
به���ذه املهم���ة خري قي���ام ب�شه���ادة احلكومة
بن���ى م�سج���دًا �آخر يف منطق���ة جابر العلي،
الكويتية.
وم�سج���د املرح���وم �أحمد عب���داهلل العجيل
وفاته
باملنقف ،وم�سج���د املرحوم عبداهلل العجيل
وله م�شاري���ع خريية متنوعة ،فقد �أقام �أكرث ت�أثر املح�سن �أحمد عبداهلل العجيل -رحمه
باملنق���ف خلف موقع حمالت احلج احلالية،
م�شروعا خري ًّي���ا يف �آ�سيا و�إفريقيا اهلل -كث�ي�رً ا ب�أ�س���ر ابن���ه ال�شهيد ب����إذن اهلل
م���ن 30
ً
و�أطل���ق علي���ه ا�سم والده -رحم���ه اهلل� -أما
معظمه���ا ع���ن طريق بي���ت ال���زكاة وجمعية تع���اىل عب���داهلل ،وبعد حترير دول���ة الكويت
خارج الكويت فق���د �ساهم -رحمه اهلل -يف
�إحياء ال�ت�راث والهيئة اخلريي���ة الإ�سالمية كان رحم���ه اهلل كث�ي�ر ال�سف���ر �إىل جمهورية
بن���اء ثالثة م�ساج���د مبحافظ���ة اجليزة يف
العاملية وجلنة الزكاة يف الفحيحيل مب�سجد م�صر العربي���ة يف �أواخر حياته للإنفاق على
جمهوري���ة م�ص���ر العربي���ة ال�شقيق���ة ،وهي
�س���امل العل���ي ،ومنه���ا عدي���د م���ن املدار�س اليتامى وتفقد امل�ساج���د ،وق�ضى �آخر ثالثة
م�سج���د يف منطق���ة ال���وراق ،وم�سج���د يف وامل�ساجد وحفر الآبار والأوقاف اخلريية� .أي���ام يف حياته مب�ص���ر متفقدًا هذه امل�ساجد
جزيرة حممد ،وم�سجد يف حمافظة اجليزة،
التي بناه���ا ،واخلم�سني يتي ًما الذين يكفلهم،
كم���ا �أ�س����س -رحم���ه اهلل -م�ساج���د �أخرى وحر�صً���ا من املح�سن �أحمد العجيل -رحمه ويف اليوم الرابع من و�صوله �إىل م�صر تويف-
يف بع����ض الدول العربية ومنه���ا اجلمهورية اهلل -عل���ى تعدد �أنهار اخلري التي �أجراها -رحم���ه اهلل -ليلة اجلمعة  23ذو احلجة عام
العربية ال�سورية التي �أ�س�س فيها م�سجدين ،بع���د وفاته -فق���د �أودع -رحم���ه اهلل -قبل 1411ه���ـ ،املوافق ليوم  5يوليو عام 1991م،
وق���ام كذل���ك ببناء �صالة خريي���ة يف منطقة وفات���ه  180000د.ك )مائ���ة وثمانون �ألف ومت نق���ل جثمان���ه �إىل الكوي���ت حيث دفن–
الرق���ة ،وعهد ب�إدارته���ا �إىل الهيئة اخلريية دينار كويتي( يف بيت الزكاة -الكويت ،لتكون رحمه اهلل– وكم هو عظيم عند اهلل تعاىل �أن
الإ�سالمية العاملية ،ومت جتديد �صالة الرقة �صدقة جاري���ة ،ي�صرف ريعها على امل�شاريع يتوفاه �سبحانه وهو متلب�س بالعبادة والطاعة،
بالكام���ل ،كم���ا حر����ص -رحم���ه اهلل -على اخلريية املتنوعة الأخرى ..ويجري ثوابها له م���ن خالل رعاية �أولئ���ك الأيتام ورعاية تلك
امل�ساجد.
�إقامة والئم الإفطار يف عديد من امل�ساجد ،بعد وفاته.

و�صيته بالثلث اخلريي

�180ألفدينــــــار..
�أودعه��ا يف بيت الزكاة
�صدقة جاري��ة ي�صرف
من ريعه��ا يف اخلري..
وبن��ى هلل  6م�ساج��د
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�إن رحي���ل �ستيف���ن ك���ويف� ،أحد �أع�ل�ام علم �ضي���ع م�ساره الوظيفي ورمب���ا �أفراد �أ�سرته
الإدارة يف الع�ص���ر احلديث ،مت�أث ًرا بجراحه مع���ه لأن���ه مل يرت���ب �أولويات���ه �أو �أهداف���ه،
�إث���ر حادث الدراجة ال���ذي تعر�ض له ،ليعد ف�شارف على �س���ن التقاعد ،اً
مثل ،ليكت�شف
اً
دليل عمل ًّيا على �أن هذا الرجل مازال ميار�س �أن���ه مل يدخر مبلغً���ا مال ًّيا يذكر له ولعائلته،
حت���ى الرم���ق الأخري م���ن عم���ره الثمانيني لأن���ه بب�ساطة مل يح���دد �أولوياته املهمة ومل
عادة «ت�سنني املن�شار» ،وهي �إحدى العادات ي�س���ع جاه���دًا لتحقيقه���ا ،ونظ��� ًرا لأهمي���ة
ال�سبع الت���ي ق�ضى حياته يدعو النا�س �إليها املو�ض���وع فق���د تو�س���ع يف �شرح���ه يف كتاب
يف كتبه ،معت�ب�رً ا �أن الإن�سان مثل املن�شار ال بعنوان «ترتي���ب الأولويات» الذي يعد بر�أيي
ميكن �أن ي�ؤدي عمله على النحو املطلوب من ثاين �أف�ضل كتاب له بعد «العادات ال�سبع».
دون �أن يج���دد ن�شاط���ه ومعلوماته ويحافظ
وتطرق الأمريكي كويف �إىل عادة مهمة ج ًّدا
عل���ى لياقته ،ويوازن ب�ي�ن واجباته وحاجاته
وه���ي �ض���رورة «�أن تفه���م الآخري���ن قبل �أن
الذاتية ،وهي الرمزية املق�صودة من «ت�سنني
تطالبهم ب����أن يفهم���وك» وال يت�أتى ذلك من
املن�شار».
دون التحلي مبهارة الإن�صات اجليد ،فكثري
م���ا مييز ه���ذا الرج���ل �أنه ق�ض���ى نحو  25منا يهدر �ساعات طوال من عمره يف �أحاديث
عامً���ا يدر�س الناجح�ي�ن يف العامل ،على مر طوال مع �أنا�س يحاول �أن يفهمهم م�س�ألة ما
الع�صور ،حتى تو�ص���ل �إىل  7عادات رئي�سة ليكت�شف �أنه هو الذي يحتاج �إىل �أن يفهمهم
متيزه���م ،وو�ضعها يف كتابه الرائع «العادات � اً
أ�صل ،فهو يف واد وهم يف واد �آخر!
ال�سب���ع للنا�س الأكرث فعالية» والذي بيع منه
وب�ص���ورة عام���ة �أن�ص���ح كل م���ن ق���ر�أ كتاب
 20مليون ن�سخة وترجم �إىل  40لغة عاملية،
العادات ال�سبع �أن يقر�أه مرة �أخرى ،ففي كل
ومن يقر�أ الكتاب يدرك �أنه يقر�أ كتا ًبا عمي ًقا
مرة �أقر�أه �أجد �شي ًئا جديدًا ،لأنه من الكتب
ميكن �أن ي�ساهم يف تغيري جمرى حياة قارئه
القليل���ة الت���ي مت «طهيها» على ن���ار هادئة،
�إذا كان جا ًّدا يف م�س�ألة التغيري.
ف�صارت الطبخة لذيذة ..رحل �ستيفن كويف
وم���ن هذه العادات �أن يدرك املرء �أن تعامله وبقيت م�ؤلفات���ه و�ألبوماته ال�سمعية امللهمة،
م���ع الآخري���ن الب���د �أن يراع���ى في���ه مب���د�أ وه���ذا �ش����أن املبدعني يف كل زم���ان ،والذين
«املنفع���ة املتبادل���ة» (win - win) ،حت���ى ي�صدق فيهم قول ال�شاعر �أحمد �شوقي:
يك�سب الفرد تعاط���ف الآخرين وي�ؤثر فيهم
ويحقق مراده ،وتدعو عادة �أخرى الفرد �إىل النا�س �صنفان موتى يف حياتـهم
و�آخرون ببطن الأر�ض �أحي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
�ضرورة «ترتي���ب �أولوياته» ،فكم من �شخ�ص

حممد النغيم�ش
كاتب متخ�ص�ص يف الإدارة

رحل صاحب
العادات
تأثيرا!
األكثر
ً

�ستيفن كويف "ثمانيني"
�أ�ستاذ الناجحني يف العامل
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ن�سائم اخلري

جـ ــودة الفار�س
ومنطق���ة القريوان ومنطق���ة ال�صليبخات
و�إ�شبيلية والعمرية ،وقري ًبا �صباح ال�سامل،
وم���ن خدمات هذه املكات���ب توزيع حقيبة
الهداي���ة والو�سائ���ل الدعوي���ة والن�شرات،
وكذل���ك ا�ستقب���ال التربع���ات وال���زكاة
والأوق���اف لت�أليف قلوب املهتدين اجلدد،
وذلك كله خدمة للمتربعني الكرام لتكون
اللجنة قريبة منهم.

�أ�صبحت جلنة التعريف بالإ�سالم -بف�ضل
اهلل عز وجل -جن ًما الم ًعا يف �سماء العمل
اخلريي الكويتي املميز ،وباتت من اللجان
الريادي���ة عل���ى امل�ستوى املحل���ي والعاملي
�أي�ض���ا يف جم���ال التعري���ف بالإ�س�ل�ام
باحلكم���ة واملوعظة احل�سنة ،ويرجع ذلك
�إىل الإدارة احلكيمة التي تقود دفة اللجنة
ووجود طاقم مميز من املوظفني والدعاة
املخل�صني ،وقبل ذلك كله الإخال�ص الذي
نتو�سم���ه يف العامل�ي�ن جمي ًعا وتوفيق اهلل ويف ه���ذا ال�شه���ر املبارك� ،شه���ر العطاء
عز وج���ل ،وهلل احلم���د تو�سع���ت اللجنة والب���ذل والإنفاق� ،شه���ر رم�ضان الكرمي،
وك�ب�ر انت�شارها يف دولة الكويت ،فبعد �أن وكما قال [ يف احلديث ال�صحيح «ينادي
كانت �شقة يف جممع الأوقاف الآن �أ�صبح مل���كان اللهم �أعط منفقً���ا خل ًفا� »...أدعو
لها فرع يف كل حمافظات الكويت تقريبا،
ً �إخ���واين املح�سنني من مواطنني ومقيمني
وذلك لتو�صيل ر�سالة الإ�سالم ودعوة غري
�إىل دعم جلنة التعريف بالإ�سالم والتربع
امل�سلم�ي�ن بالكوي���ت �إىل الإ�سالم ،وكذلك
توعي���ة وتثقي���ف اجلالي���ات امل�سلم���ة من بال���زكاة وال�صدقات مل�شاريعه���ا الدعوية
املختلف���ة ،حت���ى ت�ستمر الدع���وة �إىل اهلل
خمتلف اجلن�سيات واللغات.
به���ذا البلد الكرمي الكوي���ت لينالوا الأجر
لق���د قام���ت اللجن���ة يف الف�ت�رة الأخرية
الكب�ي�ر من اهلل عز وجل لقوله �صلى اهلل
بافتت���اح مكات���ب �صغرية ببع����ض املناطق
اً
رج�ًل� واحدًا
خدم���ة للمتربع�ي�ن والأه���ايل ،وب�ش���رى و�سل���م «لئ���ن يهدي اهلل بك
�أقدمه���ا يف ه���ذا املق���ال لأه���ايل ه���ذه خ�ي�ر لك مم���ا طلعت علي���ه ال�شم����س �أو
اً
�سائل اهلل لنا ولك���م القبول يف
املناطق واملناط���ق القريبة منها ،حيث مت غرب���ت»،
افتت���اح مكات���ب للجن���ة يف كل من منطقة هذا ال�شهر الك���رمي و�أن يجعلنا عنده من
الق�صر باجله���راء ومدينة �سعد العبداهلل الفائزين اللهم �آمني.

رئي�س ق�سم املوارد
يف جلنة التعريف بالإ�سالم

مكاتب
“التعريف
باإلسالم”

من �شقة يف جممع
الأوقاف �إلى فرع يف كل
حمافظة!
( )114ــ �أغ�سط�س  2012ــ رم�ضان

1433

35

امل�سلمون حول العامل

رئي�س املجل�س التنفيذي لـ «ال�شام الإ�سالمية»

د .يا�سر املقداد لـ «الب�شرى»:

 15ألف شهيد بينهم
 1174طف ً
ال وألف امرأة..
ومليون نازح
و 200ألف الجئ
مت ّر �سوريا مبرحلة تاريخية ا�ستهلها ال�شعب كيف كانت البداية؟

املجتم���ع ال�س���وري ،وامل�شارك���ة الفاعل���ة يف
التنمي���ة املجتمعي���ة ،و�إع���داد الكف���اءات
والق���دوات التي حتق���ق للمجتم���ع �صالحه
و�أمنه ,ونظ ًرا للظروف اال�ستثنائية التي متر
بها الثورة ال�سوية ،تركز الهيئة على �أهداف
�آني���ة توجبها طبيع���ة الظرف وه���ي م�ؤازرة
ال�شع���ب ال�س���وري ودعم �صم���وده وتخفيف
معانات���ه و�آالمه ،وتفعيل دور �سوريي اخلارج
يف دع���م �أهلهم يف الداخل ون�صرة ق�ضيتهم،
وامل�شارك���ة يف تن�سي���ق اجلهود م���ع العاملني
للق�ضية ال�سورية.

ال�سوري الأبي ب�إطالق ثورته ال�سلمية التي
تهدف �إىل حتقيق الكرامة ،وتخلي�ص البالد
من نظام احلكم القائم على انتهاك احلقوق
الأ�سا�س�������ية ومنع احلري�������ات العامة وتدني�س
الكرام�������ة الإن�س�������انية� ,إن الث�������ورة ال�س�������ورية
بطبيعتها ال�سلمية ،وزخمها ال�شبابي ،وثبات
�أبنائها ،تواجه �أعت�������ى �آالت الإجرام والظلم
والطغي�������ان ،لذل�������ك ف�إنه يتعني عل�������ى �أبناء
الأمة ن�ص�������رة ال�شعب ال�س�������وري على حتقيق ماذا عن الهيئة و�أهدافها؟
�أهدافه العادلة ،وتخلي�صه من النظام الذي
هيئ���ة ال�ش���ام الإ�سالمي���ة هيئ���ة �إ�صالحية
ارتكب جرائم القتل الع�ش�������وائي ،واالعتقال
جتديدي���ة �شاملة تعم���ل على بن���اء املجتمع
التع�سفي ،والرتويع والتهجري دون رحمة �أو
احل�ض���اري الآمن امل�ستق���ر يف �سوريا ،وتتبع
�شفقة.
و�أين مقر الهيئة؟
يف ذل���ك و�سائ���ل متع���ددة حت���ت م�س���ارات
ونظرًا ملا يقت�ضيه الواجب ال�شرعي ،ومتليه متنوعة ،منه���ا العلمي والدع���وي والرتبوي املقر الرئي�س للهيئة يف �سوريا ،وهناك بع�ض
ال�ض�������رورة فقد اجتمع�������ت نخبة م�������ن �أبناء واخل�ي�ري والإن�ساين والإعالمي وال�سيا�سي الفروع يف الأقط���ار الأخرى ح�سب احلاجة
ال�ش�������عب ال�سوري يف �إ�سطنبول ،وبعد احلوار
كف���رع الكوي���ت وال�سعودية وقط���ر والأردن
واحلقوقي.
والت�ش�������اور ،مت االتف�������اق عل�������ى الإع���ل���ان عن
و�إ�سطنبول.
ت�أ�سي�س هيئة ال�ش�������ام الإ�سالمية ..فما هذه وته���دف الهيئة �إىل ال�سع���ي �إىل متكني دين
الهيئة؟ وم�������ا �أهدافه�������ا ومرتكزاتها؟ ..هذا اهلل يف املجتمع اعتقا ًدا و�سلو ًكا ،واملحافظة هل هناك �شروط لالن�ضمام للهيئة؟
وغريه هو ما �سوف نعرفه مع الدكتور يا�سر عل���ى الهوي���ة الإ�سالمي���ة يف املجتم���ع وبناء الع�ضوي���ة مفتوح���ة لل�سوري�ي�ن م���ن كال
املق�������داد رئي�س املجل��������س التنفيذي يف هيئة ال�شخ�صي���ة الإ�سالمي���ة املتكامل���ة ،وحتقيق اجلن�س�ي�ن ممن يلتزم بن���ود هذا امليثاق وفق
التع���ارف والتكاف���ل والتعاي�ش ب�ي�ن مكونات �شروط النظام الأ�سا�سي.
ال�شام الإ�سالمية.
انطالقً���ا م���ن الواج���ب ال�شرع���ي وحتقي ًقا
لهوي���ة ال�شعب ال�سوري العربي���ة الإ�سالمية
�أن�شئ���ت هيئة ال�ش���ام الإ�سالمية لتكون لبنة
بناء يف �صرح املجتمع ال�سوري وغرا�س خري
يف �أر����ض ال�ش���ام املبارك���ة ،ف�أ�س�س���ت هيئة
ال�ش���ام الإ�سالمية يف اخلام�س من �شهر ذي
القعدة عام 1432هـ� -أكتوبر 2011م.
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ما املنطلقات التي قامت منها هيئة
ال�شام؟ وما مرتكزات العمل بها؟

تعد هيئة ال�شام الإ�سالمية �إحدى امل�ؤ�س�سات
الإ�سالمي���ة العامل���ة يف املجتم���ع ال�س���وري،
وهي ج���زء من الأم���ة الإ�سالمي���ة ،وتنطلق
الهيئ���ة يف معتقداتها من كتاب اهلل عز وجل
و�سن���ة ر�سوله حمم���د [ ال�صحيحة ،على
منه���ج �أهل ال�سنة واجلماع���ة ،وفهم ال�سلف
ال�صال���ح م���ن ال�صحاب���ة والتابع�ي�ن والأئمة
املتبوعني ،والأخالق الفا�ضلة ركن �أ�صيل من
منهج ال�سل���ف ال�صالح ،ن�سع���ى �إىل التحلي
بها والدع���وة �إليها ،وتع���د املذاهب الفقهية
ثروة علمية عظيم���ة تركها لنا علماء الأمة،
ن�أخ���ذ به���ا ،وال نتع�صب لها ،كم���ا �أننا نركز
يف اخلط���اب الدع���وي عل���ى بن���اء االعتقاد
ال�صحي���ح واملنهج القومي ,والأخ���ذ بالتدرج
املرحل���ي املن�ضب���ط ،ومراع���اة الأولوي���ات،
وتنطل���ق الهيئ���ة يف تكوينه���ا و�أن�شطتها من
العم���ل امل�ؤ�س�سي ،وتعتم���د االنتخاب و�سيلة
لالختيار يف كل املنا�ص���ب القيادية واملواقع
الإدارية.

هل لديكم �إح�صاءات عن احلجم
احلقيقي لعدد ال�ضحايا؟
يق���وم املكت���ب احلقوق���ي )عدال���ة( لدين���ا
بر�ص���د االنتهاكات وتوثيقها بهدف حماكمة
املجرم�ي�ن ،واليوم تتح���دث املنظمات عن 5
�آالف �شهي���د ،واحلقيق���ة �أن الع���دد جت���اوز
ال���ـ � 15ألف من بينه���م  1174اً
طفل ،و�أكرث
م���ن �أل���ف ام���ر�أة ،وكثري منه���م ق�ضوا حتت
التعذيب ..وهناك �أي�ضً ا �أكرث من مليون نازح
داخلي ،و�أكرث من � 200ألف الجئ.

هل لديكم تن�سيق وتعاون م�شرتك
مع جهات وم�ؤ�س�سات �أخرى لدعم
ون�صرة الثورة؟

نتح���رك يف هذا الإط���ار من خالل حمورين
�أحدهم���ا ت�شكيالت الثورة� ،س���واء امليدانية
كمجال����س قيادة الثورة املحلية والتن�سيقيات
�أو ال�سيا�سي���ة كاملجل�س الوطني �أو الإن�سانية
والإغاثية ،والث���اين الأ�صدق���اء والداعمون
للق�ضي���ة ،فف���ي املح���ور الأول نح���ن عل���ى
تن�سي���ق كامل وتعاون مع الت�شكيالت الثورية
كيف تتعامل الهيئة مع غري امل�سلمني؟
واملجل����س الوطني ،ويف �إط���ار املحور الثاين
نح���ن يف الهيئة ن�ؤكد عل���ى املواطنة كرابطة
قمن���ا بعم���ل اتفاقات مع ع���دد من اجلهات
للتعاي����ش امل�شرتك بني �أبن���اء الوطن الواحد
الإن�ساني���ة والإغاثي���ة واحلقوقي���ة يف �سبيل
مهم���ا تباين���ت عقائده���م ،والأ�ص���ل حرمة
ح�شد القوى لدعم الثورة.
دم���اء املواطن�ي�ن و�أمواله���م و�أعرا�ضه���م،
وال م�سا����س ب�ش���يء منه���ا �إال وف���ق الأحكام ما دور العلماء جتاه م�أ�ساة ال�شعب
الق�ضائي���ة ،والرب والق�س���ط �أ�سا�س العالقة ال�سوري؟ وما تقييمكم لهذا الدور
يف التعامل م���ع امل�ساملني من غري امل�سلمني ،منذ بداية الأزمة؟
ً
م�سوغا لظلم �أحد
وال يك���ون اختالف الدين
الب���د � اً
أول من �إدراك �أهمي���ة دور العلماء يف
�أو اال�ستطالة عليه ،كم���ا �أننا ن�سعى لن�صرة
املظل���وم و�إغاث���ة املله���وف و�إن كان من غري هذه الأزم���ة ،وتعظم م�س�ؤولي���ة العامل على
امل�سلم�ي�ن ،والإنكار على الظ���امل ومنعه من ح�س���ب ما له من القب���ول عند النا�س ،ولكن
الظلم و�إن كان من امل�سلمني ،ونعترب االنتماء دور العلم���اء �إىل الآن لي����س عل���ى امل�ست���وى
الوطني �أو القوم���ي عاطفة جبلية م�شروعة املطل���وب ،ولكن هناك خطوات مباركة ،وقد
م���ا مل تتحول �إىل ع�صبي���ة وحمية جاهلية� ،أعل���ن قري ًبا عن ت�أ�سي����س امللتقى الإ�سالمي
والدعوة �إىل الدمج ب�ي�ن الأديان والطوائف ال�س���وري ،وقد �شاركت في���ه هيئة ال�شام مع
�شرعا ،بل فيه كث�ي�ر من العلماء ورموز العمل الإ�سالمي يف
�أو اخللط بينها �أمر مرفو�ض
ً
ع���دوان على تل���ك الأديان واملل���ل ،وهو من �سوريا ،يف �سبيل دع���م ون�صرة ثورة ال�شعب
الغ�ش الديني والثقايف.
املباركة.

املذاهب الفقهية ثروة
عظيمة تركها لنا
علما�ؤنا..
ن�أخذ بها وال نتع�صب لها
اختـــالف الدين
ً
م�سوغـا لأحد
لي�س
�أو اال�ستطالة عليـه..
ون�سعى لن�صرة املظلوم
و�إغاثة امللهوف
ولــو كان غري م�سلم
ما �شكل العمل الإغاثي الذي تقوم
به مكاتب الهيئة؟
يق���وم املكتب الإغاثي ب���دور مهم خالل هذه
املرحل���ة ،ويتكون من حموري���ن ،الأول �إغاثة
الالجئني يف اخل���ارج ،والثاين �إغاثة �إخوتنا
الالجئ�ي�ن يف الداخ���ل ،فالإغاث���ة الداخلية
ت�أخ���ذ حوايل  % 90م���ن هذا العمل ،حيث
لدين���ا فرق كاملة تق���وم بتوزي���ع الإغاثة يف
خمتل���ف املحافظات ال�سورية ،ونقوم بتوثيق
ه���ذا العمل� ،أما امل�شاري���ع اخلارجية فنقوم
بالت�سوي���ق له���ا فقط من خ�ل�ال اجلمعيات
واجلهات اخلريية.
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هناك �صور وم�شاهـد
ال تعر�ض على الإعالم
تفوق بكثيــر تلك التي
ت�أمل لها العالـم

للتوا�صل والدعم:
http://islamicsham.org/contactus

�أو عن طريق جمعية فهد الأحمد الأن�سانيــة
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ما �أبرز الأعمال التي قامت بها
الهيئة خالل الفرتة ال�سابقة؟

ماذا عن �أكرث املواقف التي �أثرت
فيكم �أثناء عملكم يف الهيئة؟

لق���د حققت الهيئ���ة عديدًا م���ن الإجنازات
خ�ل�ال الف�ت�رة املا�ضي���ة ،فقد قمن���ا ب�إعالة
� 7000أ�س���رة يف الداخ���ل ،و�أن�ش�أن���ا 25
م�ست�شف���ى ميدان ًّي���ا يف املحافظ���ات واملدن
ال�سورية لعالج اجلرحى وامل�صابني ،و�أن�ش�أنا
مرك���زًا �صح ًّي���ا يف لبن���ان -طرابل�س لعالج
احلاالت يف املرحلة الثالثة والرابعة والعالج
الفيزيائ���ي ،والتكلف���ة املبدئي���ة 750000
دوالر ،واملرك���ز يتك���ون م���ن � 6أدوار ويت�سع
لـ�100سري���ر ،وفيه كادر طب���ي كامل بتنفيذ
و�إ�ش���راف هيئة ال�شام الإ�سالمي���ة ،كما �أننا
نق���وم بتقدمي الدع���م الإعالم���ي ،و�أقمنا 3
معاهد حتفيظ للقر�آن وتعليم ال�سرية واللغة
يف خميم���ات الالجئ�ي�ن يف تركي���ا ،ويق���وم
املكتب االجتماعي يف هيئة ال�شام الإ�سالمية
بتنظيم عي���ادات اجتماعي���ة نف�سية لتقدمي
اال�ست�ش���ارات واحللول يف مناطق اللجوء يف
الأردن وتركيا ،كذل���ك يقوم املكتب الدعوي
بزي���ارة خميم���ات اللج���وء يف الأردن ولبنان
وعمل حمالت توعية وتثقيف.

�أك�ث�ر املواق���ف الت���ي �أث���رت فين���ا جم���زرة
«�أطف���ال احلول���ة» الت���ي هزت الع���امل ،فلم
اً
عاقل يفعل ذلك ،فال
نك���ن نت�صور �أن ب�ش ًرا
يفعل ذل���ك �إال ال�ساديون ،وه���م الأ�شخا�ص
ريا
غري الأ�سوي���اء ،ونذكر هن���ا �أن هناك كث ً
من ال�صور وامل�شاهد الب�شعة التي ال تعر�ض
عل���ى �شا�ش���ات التلفزي���ون ،وال يف الإعالم،
وتفوق يف ب�شاعتها جمزرة احلولة.

�أم���ا املكت���ب العلم���ي فق���د ق���ام ب�إ�ص���دار
جمموعة فتاوى ودرا�سات بلغت �أكرث من 15
فتوى تخ�ص الثورة ،وقد القت اً
قبول وا�س ًعا،
فبع�ضه���ا كان ع���دد الزيارات ل���ه يف املوقع
خالل � 24ساعة فوق  5500زيارة.
�أي�ضً���ا �أ�ص���درت الهيئة جمل���ة �شهرية توزع
يف الداخ���ل ال�سوري با�سم «نور ال�شام» ،كما
ي�صدر املكتب الإعالمي تقارير �إعالمية كل
يوم�ي�ن تر�صد احلدث واملواقف حول الثورة
ال�سورية ،وقد بلغ ع���دد التقارير الإعالمية
�إىل الآن  ،115وي�ص���در املكت���ب ال�سيا�س���ي
التقري���ر اال�سرتاتيج���ي الأ�سبوع���ي لتحليل
املواق���ف الدولية والعربي���ة وتقييم املوقف،
وقد بلغ عدد التقارير حتى الآن  15تقري ًرا،
وبد�أت ت�ستفيد منها بع�ض القنوات واجلهات
الإعالمية وال�شخ�صيات املهتمة.

هل من نداء توجهونه لأهل اخلري
يف الكويت؟
نح���ن نوجه دع���وة ون���داء للأف���راد وجميع
اجلمعيات واللج���ان اخلريية يف الكويت �أن
مي���دوا �أيديهم مع الهيئ���ة مل�ساعدة �أهلنا يف
الداخل ،ونحن نقوم بال�شراكة لتنفيذ جميع
امل�شاري���ع� ،سواء الطبية �أو �إغاث���ة الأ�سر �أو
الر�سائل الغذائية �أو احلقائب الإ�سعافية� ،أو
غريها م���ن امل�شاريع حتى الإعالمية ،ونقوم
بتوثي���ق ه���ذا العمل لن�ضم���ن �سالمة العمل
الإغاثي من الألف للياء.
ونلفت هنا �إىل ق�ضية النازحني يف الداخل،
فهناك ما يقرب من املليون نازح� ،أما النازحون
يف اخلارج فه���م � 200ألف �شخ�ص ،وق�ضية
النازحني يف الداخل �أعظم من النازحني يف
اخلارج ،فنازحو اخلارج قد يكونون يف فاقة
ولكنه���م ي�شعرون بالأمن� ،أما نازحو الداخل
فت�أتين���ا التقاري���ر عنه���م با�ستم���رار ب�أنه���م
يفرت�شون الطرقات وبع�ضهم ال يجد الدواء،
كمر�ضى ال�سكري وغريه���م ،وهذه الق�ضية
تتعاظ���م يوم ًّيا ،فهن���اك الآالف من الأ�سر ال
ن�ستطيع كفالته���م ،ولذلك ندعو �أهل اخلري
�إىل �أن مي���دوا يده���م للوق���وف م���ع الهيئ���ة
لكفال���ة ه����ؤالء ،وكذلك يف اجلان���ب الطبي
�أي�ضً���ا ،فبع����ض امل�ست�شفيات الت���ي �أقمناها
تق���وم ب�إج���راء العملي���ات ،وع�ل�اج املر�ضى
املزمنني ،لأن املجتمع الآن متفكك.

مهتدون يف الكويت

الكندي روبرت فات:

عقلي رياضي ال يقبل
إال التوحيد ..والطيور
ألهمتني لإلسالم
كتب :حممود بكر

ملاذا يختار �إن�سان عقيدة دون �أُخرى؟ قد يكون هذا ال�س�ؤال �أ�صعب �س�ؤال
يواجهه �إن�سان يف حياته� ،أما كيف ي�ستطيع اختيار العقيدة ال�صحيحة من
بني العقائد الكثرية التي حتيط به ،فهذا �إن حدث فال بد �أن تكون وراءه
ق�صة عظيمة.
من خالل هذا الباب ُنقدم يف كل عدد ق�صة من ق�ص�ص امل�سلمني اجلدد
الذين دخلوا هذا الدين عن وعي وثقافة وتفكر ودرا�سة ،مما جعل عقولهم
ً
حممدا ر�سول اهلل»..
قبل قلوبهم تقول�« :أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل و�أ�شهد �أن
�شهادة جُمردة خال�صة لوجه اهلل �سبحانه وتعاىل.

يقول روبرت فات :لقد كان امل�سلمون حويل
يف املدر�سة وغريها م���ن الأماكن ،لكنهم مل
يكون���وا يتحدثون �أبدًا عن الدين الإ�سالمي،
فل���م �أ�سم���ع عن اهلل �أو حمم���د �أو امل�سلمني
�أو الإ�س�ل�ام ،هذه املفاهيم الأربعة مل �أ�سمع
عنه���ا �أي �ش���يء حت���ى قابلت ذل���ك ال�شاب
الفل�سطين���ي ،وكن���ت معتق���دًا �أن���ه ال يعرف
�شيئً���ا عن اهلل ،حتى حت���داين! واحلمد هلل
�أ�صبحت م�سل ًما.
ا�سمي حممد روبرت فات من تورونتو بكندا
و�أنا رئي�س جمعية «»paradise for ever
)جنة للأبد( اعتنقت الإ�سالم عام ..1998
�أعي�ش يف مدينه �صغرية ،ويف تلك املدينة مل
�أ�سم���ع �أبدًا ع���ن الإ�سالم ،وبينما كنا يف يوم
احتف���ال يف ال�سابع من نوفم�ب�ر قابلت � ًأخا
فل�سطين ًّيا علق عل���ى �صورة امل�سيح م�صلو ًبا
عل���ى ال�صلي���ب التي على رقبت���ي اً
قائل� :إنه
لي�س منق���ذك ..وهنا دار ح���وار بيني وبينه
حاولت من خالله �أن �أ�شرح له من هو «الرب
ي�سوع» ،وكيف �أنه املخل�ص واملنقذ للب�شرية،
وظلل���ت �أجادله ملدة ثالث���ة �أيام ،يف حماولة
مني لك���ي �أدعوه �إىل امل�سيحي���ه و�أبعده عن
الإ�سالم.
وم���رة �أخرى بينما كنت جال�سً ا يف مكتب يف
مبنى «�سفن اليفن» ،وكان ذلك يف الليل ،دار
احلديث حول الإ�سالم فقال يل� :إن الإ�سالم
قواعده ثابتة وا�ضحة ،فالأوامر والنواهي ال
جت���د فيها غمو�ضً ا وال �ش��� ًّكا وال لب�سً ا ،فهو
يتحدث بو�ضوح عن ال�صالة مبي ًنا �أنها خم�س
�صل���وات ,وينه���ي ع���ن اخلم���ر واملي�سر فال
خمر وال مي�سر يف الإ�سالم ,كذلك ينهي عن
الزنا ،فال عالقات ن�سائية ،ثم بد�أ ي�شرح يل
مو�ضحا مفهوم
مفهوم التوحيد يف الإ�سالم،
ً

الإل���ه يف الإ�س�ل�ام ،وقال
����س َكمِ ثْلِهِ
يل الآي���ة القر�آنية} :لَيْ َ
َ�ش ْي ٌء{ ،فهذه الآية هي البداية ملفهوم الإله،
فه���و ع���ز وجل لي�س كمثله �ش���يء ال يف ذاته
وال يف �صفات���ه وال يف �أفعال���ه ،وكان���ت هذه
الكلم���ات مزلزل���ة يل ،ف�أنا عقل���ي ريا�ضي،
وكنت م���ن زمن غري متقبل عقي���دة التثليث
يف امل�سيحي���ة ،فق���د وقفت كث�ي�رً ا �أمام هذه
النظرية الت���ي مت �إخباري بها يف امل�سيحية،
فكي���ف يكون الثالث���ة واح���دًا؟ وكيف يكون
ي�سوع ر ًّبا وهو ب�شر ي�أكل وي�شر وي�صلب ،ف�أنا
ال �أقب���ل �أن �إلهي يحتاج للطع���ام وال�شراب،
ومن هنا قبلت وت�أكدت �أن امل�سلمني عندهم
املفهوم ال�صحيح للتوحيد.
ا�ستمر اللقاء �إىل قب���ل الفجر بب�ضع دقائق
ث���م فتحت الناف���ذة لكي �أ�شم اله���واء النقي
وكان عل���ى بعد  15مرتًا م���ن النافذة مكان
ب���ه طيور ،فقال يل �صاحبي :ا�ستمع ..حيث
كان���ت الطي���ور تغرد عن���د �ص�ل�اة الفجر..
ظنن���ت �أن ذل���ك بال�صدفة ،ولك���ن يف اليوم
التايل حدث نف�س ال�شيء يف نف�س التوقيت،
وكذل���ك يف اليوم الثال���ث ..عندها قال يل:
ه���ل عرفت الإ�س�ل�ام الآن؟ ماذا لو �أنك مت
و�أن���ت عائد لبيت���ك الآن؟ ويف هذه اللحظة
نطقت ال�شهادت�ي�ن ،فالكفر ميحو كل �شيء،
فكلن���ا يعلم �أن هن���اك �إل ًها ،ولك���ن الإ�سالم
�أو�صلني للمعنى ال�صحيح للتوحيد.
كان���ت هن���اك  6عائ�ل�ات م�سلم���ة فقط يف
ه���ذه املدينة حتى ع���ام  ،1998والآن لدينا
ما يزي���د على  800عائل���ة م�سلمة ..بعد 8
�سن���وات اجتمعنا لنبني م�سجدًا و�أن�ش�أناه يف
نف����س امل���كان التي كانت تغرد في���ه الطيور،
ه���ذه الطيور ه���ي التي �ألهمتن���ي للإ�سالم،

�أريد اخلري لقومي
حتى �إن مل يقبلوا
الإ�سالم..
كنـدا �أر�ض خ�صبــة
للإ�ســـالم
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مهتدون يف الكويت
دعاء ودعوة

و�أقيم���ت �أول جمع���ة يف امل�سجد عام 2009

و�صليت به ..لقد مت بناء هذا امل�سجد بدون
القرو�ض الربوية التي تنت�شر يف كندا.

لق���د تغ�ي�رت كث�ي�رً ا بع���د الإ�س�ل�ام ،و�أول
�ش���يء تغري للأف�ض���ل والأح�سن هو التزامي
باالن�ضباط واملحافظ���ة على ال�صالة ،فمنذ
�أن نطقت بال�شهادة منذ  14عا ًما حتى الآن
مل مير عل���ي يوم بدون ال�صل���وات اخلم�س،
و�أ�صبح���ت عل���ى يقني ب����أن العم���ل ال�صالح
يجعلك ت�ستحق رحمة اهلل التي تو�صلك �إىل
اجلن���ة ،و�أن النبي [ ه���و القدوة وامل�صباح
ال���ذي ي�ضيء لنا احلي���اة وهو النموج اجليد
الذي نتبعه يف حياتنا.

جنة إلى األبد!
نداء من �أكرب م�ؤ�س�سة دعوية
للم�سلمني اجلدد يف كندا
يف ع���ام  1999كان عق���د ق���راين بامل�سجد
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اجل���دد ،لذل���ك افتتحن���ا جمعي���ة «جنة �إىل
الأب���د» لتنفذ امل�شاري���ع التعليمية والرتبوية
والتوعوي���ة ،وبد�أن���ا العم���ل يف ال�سن���وات
اخلم����س الأوىل يف منزل ،ويف عام 2010م
وعدن���ا ال�شيخ حمم���د بن را�ش���د �آل مكتوم
بامل�سان���دة والدعم ،وبالفع���ل دعمونا ،ولكن
عندم���ا ح�صل���ت �أزمة بعد ح���وايل � 6شهور
�أدركن���ا �أننا نحت���اج �إىل دعم من دول �أخرى
لربامـــــــ���ج حديثـــــي الدخول يف الإ�ســــــالم
)امل�سلمني اجلدد( لن�ساعد املئات منهم لكي
يكون���وا منتج�ي�ن وفاعلني ،فنح���ن اجلمعية
الغربية الوحيدة التي تر�سل امل�سلمني اجلدد
للخارج ليتعلموا الإ�سالم� ،سواء يف موريتانيا
�أو م�ص���ر �أو ال�سعودية �أو �سوريا لكي يكونوا
�سف���راء احل�ضارة الإ�سالمي���ة ويعودون �إىل
كن���دا يعلمون امل�سلمني اجل���دد حتى يكونوا
مواطن�ي�ن �صاحل�ي�ن ،فكلم���ا ازداد الإ�سالم
يف كن���دا كان املجتم���ع �أف�ض���ل ،وهذا هديف
لأنني �أري���د الهداية لقومي وبلدي وحتى �إن
مل يقبل���وا الإ�سالم �أريده���م الآن �أن يكونوا
حياديني كما فعل �أبوطالب مع الر�سول.
ه���ذه كندا من وجهة نظري ،فهي بيئة جيدة
و�أر����ض خ�صب���ة للإ�سالم ت�سم���ح للم�سلمني
ال�سف���ر لك���ي يتعمق���وا يف الدي���ن فدورن���ا
وفر�صتنا �أن جنعل الإ�سالم ينت�شر ون�ساعد
اجلميع ملعرفة الإ�سالم.

وكان �أقاربي حا�ضري���ن ،و�صديقات زوجتي
يرتدي���ن احلجاب ،ويف هذا اليوم كان هناك
اثن���ان ينطق���ون ال�شه���ادة ،وتذك���رت وقتها
مدى ال�صعوبات التي رمبا تواجههما ب�سبب
�إ�سالمهما وعدم ر�ضاء �أ�سرتيهما ،فتخيل �أن
ابن���ك يوقظك من الن���وم ليقول لك :ال �أريد
الإ�سالم ،بالطبع �سوف تغ�ضب ب�شدة ..هذا
�إجنــازات
م���ا يحدث يف كن���دا خ�صو�صً ا بع���د �أحداث
احل���ادي ع�شر م���ن �سبتمرب ،ف���الأب يخرب �إن عملن���ا الأ�سا�سي �إعادة الت�أهيل ،ورعاية
ول���ده �إذا �أردت �أن تك���ون م�سلمً���ا ف�أن���ت مل امل�سل���م اجلدي���د ،لأن من يدخل���ون الإ�سالم
تع���د ابني ويقوم بط���رده من املنزل ،هذا قد ق���د يرتكونه بعد �أول عامني ب�سبب الإهمال
حدث مع بع�ض اليونانيني الأرثوذك�س الذين يف التعلي���م والت�أهي���ل ،والبع����ض الآخر قد
ال يرتك���ون العقي���دة ولكن يرتك���ون التعاليم
حتولوا معي للإ�سالم.
وي�شرب���ون اخلم���ر �أو يرتك���ون ال�صالة ،فهم
الفكرة والأهداف
يحتاجون �إىل �إ�صالح.
ويف ع���ام  2000كان هن���اك بع����ض الإخوة �إن امل�ساج���د الت���ي تق���وم بربام���ج خا�ص���ة
الذي���ن اعتنقوا الإ�سالم حدي ًثا وقد طردهم للم�سلم�ي�ن اجلدد يف �أوروبا  % 7ويف كندا
ذووه���م فا�ست�ضفته���م يف بيت���ي ال�صغ�ي�ر �أق���ل من ذلك ،ولو نظرن���ا �إىل الفيديوهات
لأين �أعل���م �أن املجتمع �ضده���م وهذه كانت الأكرث انت�شا ًرا على الإنرتنت جندها حلديثي
البداية ,ثم جاءت فك���رة م�ساعدة امل�سلمني الدخ���ول يف الإ�سالم «�ش���يء مده�ش» ولكن

م���اذا بعد ذلك؟ �إن مل يك���ن هناك دعم من
الكوي���ت ومن قطر وم���ن غريهما من الدول
يف هذا االجتاه ،فك�أننا مل نفعل �شي ًئا ،وهذا
ما جئنا لأجله يف الكويت.
لق���د كن���ت �أق���دم برناجمً���ا تليفزيون ًّيا منذ
 2004وحت���ى  ،2009وق���د دخ���ل ب�سبب���ه
يف الإ�س�ل�ام �أك�ث�ر من � 200شخ����ص� ،سواء
بطريق���ة مبا�ش���رة �أو غ�ي�ر مبا�ش���رة ،مع �أن
تركيزي مل يك���ن على دخولهم الإ�سالم ،لأن
هناك منظمات خا�صة لذلك.

برامج للم�سلمني اجلدد
نحن نقدم للم�سلم اجلديد الدورات ال�شرعية
والعلمي���ة املختلفة ،فهناك دورات يف القر�آن
الكرمي وعلومه ،وتعليم اللغة العربية وبرنامج
ي�سم���ى «الأخ الأك�ب�ر والأخ���ت الكربى» لأن
معظمه���م يحتاج���ون �إىل �أ�شخا�ص للتحدث
معه���م والرد على �شكوكه���م وظنونهم ,فهذا
الربنام���ج مفيد ج��� ًّدا لدعمهم وعدم تركهم
للدين.
وهناك م�ساج���د تبنى بوا�سط���ة اجلاليات،
مثل اجلالية الباك�ستانية ،ولكنها تدار بنف�س
طريقة البالد التي جاءت منها اجلالية ,وهذه
م�شكلة كبرية ج ًّدا ،ف�إذا دخل �أحد لي�س من
�أ�ص���ل باك�ستاين ف�إنه���م يت�ساءلون ماذا جاء
ب���ك �إىل هنا؟ وم���اذا تريد؟ وه���ذا طب ًعا ال
ي�شجع النا�س للذهاب �إىل امل�سجد.

حتديات
الآن نحن ب�صدد �إن�شاء مبنى خا�ص بجمعية
«جن���ة �إىل الأبد» فمالك املبنى �شخ�ص غري
م�سل���م ،واملبن���ى م�ؤج���ر ،و�إن مل نعطه املال
ف�س���وف يق���وم ببي���ع املبن���ى ،و�إذا ا�شرتين���ا
املرك���ز مبا يع���ادل � 180ألف دين���ار كويتي،
فذلك يعطينا فر�صة عم���ل م�شروع م�ؤقت،
فاملبلغ لي�س كل ما نحتاج �إليه ولكنه جزء من
امليزانية املطلوبة ،ونعت�ب�ره بداية لكي نقوم
بباقي امل�شاريع بعد ذلك.
وعندم���ا ن�أتي امل���رة القادم���ة لإخواننا يف «
� »GCCسوف يكون من ال�سهل �أن نطلب 3

�أو  4ماليني دوالر لتنفيذ م�شاريعنا ولكن ال
داعي للت�سرع.
ونحن نحت���اج �سنو ًّيا �إىل روات���ب و�إيجارات
من���ازل وو�سائ���ل نق���ل وات�ص���االت تلفوني���ة
وغريه���ا ،وقد قدم لن���ا ال�شيخ حممد 100
�أل���ف دوالر �سنو ًّيا ،ولكن نحتاج �إىل املزيد..
نري���د �أن ي�شع���ر امل�سلم���ون يف كن���دا بدعم
�إخوانهم من الكويت.
ميكنك امل�ساهمة ول���و بالقليل ..ميكنك �أن
ترع���ى م�سلم ب���ـ  800د.ك �سنو ًّي���ا ،و�إن مل
ت�ستطع فيمكنك الدخول للإنرتنت و�إعطاء
 3دنان�ي�ر �شهر ًّي���ا فهناك عدي���د من الطرق
للم�ساهم���ة وال ي�ش�ت�رط �أن يك���ون املبل���غ
ريا.
كب ً
للم�ساهمة ودعم امل�ؤ�س�سة يرجى االت�صال بـ :
• جلنة التعريف بالإ�سالم.
• الهيئة اخلريية الإ�سالمية العاملية.
• جمعية عبد اهلل النوري اخلريية.
• بيت الزكاة.

للدعم وامل�ساهمة:
P4E Support Group
INC

Name

Central Credit Union

Bank

)(Transit #00646
–swift Bic:
CUCXATTVAN

IBAN

8203382

421 nugget Ave
unit 8 scarborough
Ontario Canada
)(mis418

A/C NO.
Address

Currency CAD

As an assistance
extended by IICO

For

في شهر
الرحمة

جرب اخلالدي

قال تعاىلَ :
}�ش ْه ُر َر َم َ
�ضا َن ا َّلذِ يَ �أُنزِ َل فِ يهِ الْ ُق ْر�آ ُن
َ
َّا�س َوبَ ِّينَ ٍ
ات ِّم َن الْ ُهدَى َوالْ ُف ْرقانِ {.
ُهدًى لِّلن ِ

طلت علينا �أي���ام �شهر رم�ضان املبارك �أعاده اهلل
على اجلميع بال�صحة والعافية و�صوما مقبوالً.

ونتذك���ر دائم���اً �أحاديث���ى امل�صطف���ى [ وه���ي
نربا�س احلي���اة والنور الذي ي�ضئ جنبات الأر�ض
لقول���ه [) :من �صام رم�ض���ان �إميانا واحت�سابا
غفر له ما تقدم من ذنبه(.
تهي����أ امل�سلم���ون ال�ستقب���ال ال�شه���ر الف�ضيل بكل
حبور وغبطة فالأجر في���ه م�ضاعف و�أيامه ت�أتي
م�سرع���ة ،ال�سعيد م���ن اغتنمها وال�شقي من حرم
ف�ضلها وثوابها .قال تع���اىلَ ) :و�إِ َذا َ�س�أَلَ َك ِع َبادِ ي
يب د َْع َوةَ ال َّد ِاع �إِ َذا د ََعانِ .(..
يب �أُ ِج ُ
َع ِّني َف�إِنيِّ َقرِ ٌ

يك�ث�ر امل�سل���م يف �صالت���ه ويف جمي���ع �أوقاته من
الدعاء بقبول �أعماله خا�صة يف �شهر رم�ضان.

�إن جلن���ة التعري���ف بالإ�سالم تكث���ف ن�شاطها يف
دعوة غري امل�سلم�ي�ن �إىل الإ�سالم يف هذا ال�شهر
الف�ضي���ل ،فتقوم بحمل���ة �إعالمية كبرية يكون لها
ثماره���ا يف نهاي���ة ال�شه���ر ،حيث �أ�سل���م يف �شهر
رم�ضان املا�ضي � 1073شخ�ص.
هذا اجلهد الكبري الذي تقوم به اللجنة خالل هذه
ال�شه���ر الذي يت�ضمن �إقامة م�شروع �إفطار �صائم
عل���ى م�ستوى حمافظات الكويت ،وتوزيع املاليني
من الكتب والأ�شرطة و�إقامة الأن�شطة والربامج،
فتك���ون اللجنة ب�أفرعه���ا املختلفة ك�أ�شبه ما تكون
بخلي���ة نحل ،الكل يعمل ويجتهد ليبلغ رحمة اهلل
تعاىل املتمثلة يف الإ�سالم لغري امل�سلمني..
وال نن�سى يف هذا ال�صدد جهد املواطنني واملقيمني
حي���ث كان لتفاعلهم مع اللجنة العام املا�ضي �أثرا
كبري يف زيادة حاالت �إ�شهار الإ�سالم..
نختم بقولنا )اللهم بارك يف هذه اللجنة املباركة..
لتكون �سبي�ل�اً لكل من حاد عن الطريق ،فت�ضيئه
له فيدخل يف رحمة اهلل عز وجل(..

www.ipc.org.kw
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كنوز اللجنة

لقد �أثنى اهلل عز وجل على ُث َّلة من الب�ش�������ر فقال} :الذين يبلغون ر�س�������االت اهلل ويخ�ش�������ونه وال يخ�شون
أحدا �إال اهلل ،{...وت�ساءل القر�آن نافيًا} :ومن �أح�سن اً
ً
� ً
�صاحلا وقال �إنني من
قول ممن دعا �إىل اهلل وعمل
امل�سلمني{ ..ومن ه�ؤالء املبلغني لر�ساالت اهلل دعاة يف جلنة التعريف بالإ�سالم ،عُ ِرفوا بها وعُ ِرفت بهم،
يعملون يف �ص�������مت ابتغاء مر�ض�������اة اهلل تبارك وتعاىل ..و«الب�شرى» �إذ ت�سجل �أ�سماءهم يف �سجل ال�شرف
الدع�������وي ،وتقف على رحالتهم العلمية والدعوية ،و�أبرز �إجنازاتهم وجتاربهم ،تف�س�������ح لهم �ص�������فحاتها
لي�سدوا ن�صائحهم الدعوية للم�سلمني وغري امل�سلمني ..وتقدم يف كل حلقة داعيًا وداعية.

حممد ال�شمري
امل�شرف العام لإدارة العالقات
العامة واملوارد

الداعية فاطمة حلمية
ا�سم���ي فاطم���ة حلمي���ة ن�ص���ور� ،سريالنكي���ة
اجلن�سي���ة ،خريج���ة كلي���ة الرابعي���ة للعل���وم
ال�شرعي���ة ،حا�صلة على ع���دة دورات يف اللغة
العربية وكثري م���ن الدورات ال�شرعية ،وعملت
فى جلنة التعريف بالإ�سالم منذ عام .2008
قدم���ت كث�ي�رً ا م���ن الأن�شط���ة واملحا�ض���رات،
و�شارك���ت ف���ى رح�ل�ات احل���ج والعم���رة التي
ت�سريه���ا اللجن���ة ب�صحبة املهتدي���ات ،و�أدر�س
املهتدي���ات اجلدد مب���ادئ الإ�س�ل�ام ،كما �أقوم
بالتدري����س يف ال���دورات ال�شرعية التي تقيمها
ً
اللجنة للمهتديات ،ونفذت 290
ن�شاطا دعو ًّيا
خارجيً���ا لغ�ي�ر امل�سلم�ي�ن و�أثم���ر  700حال���ة
�إ�شهار.
و�أذك���ر �أن هناك ح���االت �إ�شه���ار �إ�سالم كثرية
كانت م�ؤث���رة ج ًّدا ،ومنها حال���ة مهتدية لديها
ابنة عمرها � 8سن���وات معاقة ال تتكلم ،وكانت
ه���ذه املهتدي���ة تق���ول� :أمتن���ى �أن �أ�سم���ع كلمة
«مام���ا» منه���ا ،فقلت لها :ادع���ي اهلل عز وجل
با�سم���ه «ال�شايف» ،ففعلت ،فما كان منها �إال �أن
تتعج���ب لنطق ابنتها املعاق���ة بكلمة «ال�شايف»،
فا�شتد تعلقها با�سم اهلل ال�سميع ال�شايف.
ون�صيحت���ي ل���كل م�سلم �أن يكون ق���دوة ح�سنه
ب�أخالقه ليت�أثر ب���ه غري امل�سلم ،و�أن�صح امل�سلم
اجلديد بالت���زود بالعلم ال�شرعي ،و�أن�صح غري
امل�سل���م ب�أن يتقبل التعريف بالإ�سالم وينظر يف
القر�آن وال�سنة.

الداعية عبدالرزاق فيالن
ا�سم���ي عبدالرزاق في�ل�ان الندوي،
تخرجت من كلية دار العلوم بكرياال،
ث���م تخرج���ت م���ن جامع���ة املل���ك
عبدالعزي���ز ب���ن �سع���ود بالريا����ض،
ومعهد اللغة العربية لغري الناطقني
بها ،ثم ح�صلت على درجة االمتياز
منه ودخلت كلية الرتبية ق�سم اللغة
العربية يف نف�س اجلامعة ،ثم رجعت ن�شيطً���ا يف الدع���وة بع���د �إ�سالمه،
للهن���د ودر�س���ت يف كلي���ة الدع���وة حت���ى �إنه قد �أ�سلم عل���ى يديه �أكرث
و�أ�ص���ول الدين ،وتخرج���ت بدرجة م���ن � 15شخ�صً���ا ،والآن ع���اد �إىل
امتي���از ،ثم عملت معيدًا يف الكلية -الهند ويعمل م�ؤذنً���ا ،وكذلك هناك
�شخ�ص �آخر يدعى عبدالتواب متهم
ق�سم البنات ملدة ثالث �سنوات.
يف  50ق�ضي���ة قتل بالهند ،ففر من
يف ذل���ك الوقت ج���اء املدي���ر العام
الهن���د ،وجاء �إىل الكوي���ت متخف ًيا،
للجن���ة التعري���ف بالإ�س�ل�ام جمال
وهن���ا در����س الإ�س�ل�ام ،فاقتنع به،
ال�شط���ي زائ ًرا للهن���د وعر�ض علي
َّ والآن هو يعمل بال�سعودية يف �إحدى
العمل يف جلن���ة التعريف بالإ�سالم
ال�شركات.
وجئت ع���ام 2000م وعملت داعية
و�أق���ول للم�سلمني :الدعوة ال حتتاج
بلغة املااليامل باللجنة.
ريا ،لأن الدين
�إىل �أن تكون عاملا كب ً
قم���ت بعم���ل كث�ي�ر م���ن الأن�شط���ة
املعاملة ،فتعام���ل مع غري امل�سلمني
والربام���ج ،خا�ص���ة �أن اجلالي���ة
معامل���ة ح�سن���ة ،وعنده���ا �ستج���د
الكريالوي���ة تتميز بك�ث�رة مثقفيها،
النا�س ت�أت���ي �إىل الإ�سالم� ،أما غري
وكانت ح�صيلة هذه الأن�شطة �إ�شهار
امل�سلمني ف�أقول لهم� :إن هذا الدين
�إ�س�ل�ام � 500شخ�ص منذ �أن عملت
ي�سر ولي�س دي���ن ع�سر ويحل جميع
باللجنة.
م�ش���كالت احلياة ،ولذلك �أقول لهم
ومن ح���االت �إ�شهار الإ�س�ل�ام التي ادر�س���وا الإ�سالم وفكروا فيه بذهن
ت�أث���رت بها ذلك ال�سائ���ق الذي كان متفتح ،وادر�سوا الإ�سالم من القر�آن
يعم���ل يف الأ�ص���ل خياطً���ا ،وكان وال�سنة ال من غريهما.
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م�شاهري اهتدوا

وي�ضي���ف دوباكييه� :أخ���ذت احلقيقة تزداد
يقينً���ا ل���دي بات�س���اع قراءت���ي له���ذا الدين،
حتى ر�سخت يف ذهن���ي متا ًما بعد اطالعي
على م�ؤلف���ات الفيل�سوف الفرن�سي املعا�صر
ريني���ه جين���و الذي اعتن���ق الإ�س�ل�ام بدوره
بع���د اكت�شاف هذا الدي���ن و�سماحته وعدله
و�إن�صاف���ه ،فاكت�شف���ت �أن الإ�س�ل�ام يعط���ي
معن���ى للحياة على عك����س احل�ضارة الغربية
و�أديانها التي ت�سيطر عليها املادية وال ت�ؤمن
بالآخرة بقدر �إميانها بهذه الدنيا فقط.

روجيه دوباكييه..

المفكر الوجودي الذي أعلن
إسالمه بسبب سعادة المسلمين
رغم فقرهم الشديد
�إعداد :نايف فار�س
اً
رجال ون�س�������اء� ،صبية و�شبابًا ،و�صل بع�ضهم �إىل
عددهم بالع�شرات،
القمة ..ت�أملوا الإ�سالم فوجدوا فيه االن�شراح واالطمئنان ..تقربوا
منه فوجدوا فيه القوة والعزمية والعدل واحلرية والأمان.
انفرجت �أ�س�������اريرهم بع�������د �أن اهتدوا �إىل الطري�������ق الأقـ ــوم ،انطال ًقا
م�������ن قول�������ه تعالـ ـ�������ى} :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ

ﭴ ﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ
ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ { ..اجتازوا م�س�������افات

ال�ش�������ك واليق���ي���ن واخلري وال�ش�������ر حتى و�ص�������لوا �إىل ب�������ر الأمان بعد
اعتناقهم الإ�سالم ف�أخرجوا �أنف�سهم من الظلمات �إىل النور...
ن�ش����أ يف بيئ���ة م�سيحي���ة بروت�ستانتي���ة مت�ش���ددة ،ت�أث���ر بالفل�سف���ة
الوجودي���ة ،حيث االعتقاد الكامل بكون املعتقدات خرافية لي�س �إال،
ان�صه���ر يف عامل الالوج���ود والال�أ�شياء ،حيث املتع���ة واللهو واللعب
دون جزاء ،لكنه �سرعان ما اكت�شف لذة الإ�سالم وحالوة ال�شهادتني
بع���د م�شاهدت���ه �سعادة امل�سلم�ي�ن الكبرية بهذا الدي���ن رغم فقرهم
ال�شديد.
يق���ول روجيه دوباكييه يف حوار له مع �صحيفة «جورنال دي جنيف»
ال�سوي�سري���ة :كان ل���دي ت�أث���ر كب�ي�ر بالفل�سف���ة احلديث���ة ،ال �سيما
الوجودي���ة منها ،وكنت �أعتقد عل���ى الدوام �أن الأديان خرافات لي�س
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�إال ،لكنن���ي ولعمل���ي يف مهن���ة ال�صحافة �ساف���رت �إىل �أكرث من بلد
منطل ًقا من ال�سويد حتى ال�شرق الأو�سط ،و�أثناء تلك التنقالت كنت
�أكت�شف مرات ومرات مدى تعا�سة الب�شر رغم التقدم والرخاء الذي
يعي�ش���ون في���ه ،يف حني اكت�شف���ت نقي�ض ذلك عندم���ا �سافرت �إىل
بع�ض ال���دول الإ�سالمية يف ال�شرق الأو�سط ،حيث وجدت امل�سلمني
رغم فقرهم ال�شديد ي�شعرون ب�سعادة غامرة مقتنعني مبعنى احلياة
الت���ي يعي�شونها ،وكانت هذه املالحظة هي الت���ي جعلتني �أفكر مل ًّيا
يف احلي���اة التي �أعي�شها و�أت�أملها عل���ى الدوام بعد مالم�ستي هذين
النقي�ضني :الغنى والتعا�سة ..الفقر وال�سعادة.
كن���ت �أ�س�أل نف�سي :ملاذا ي�شعر امل�سلمون ب�سعادة تغمر حياتهم برغم
فقره���م وتخلفهم؟! وملاذا ي�شعر ال�سويديون بالتعا�سة وال�ضيق برغم
�سع���ة العيـــ�ش والرفاهية والتقـــــدم الذي يعي�شون فيه؟! حتى بلدي
)�سوي�س���را( كنت �أ�شعر فيه بنف�س ما �شعرت به يف ال�سويد ،رغم �أنه
بل���د ذو رخ���اء ،وم�ست���وى املعي�شة فيه مرتفع ،حينه���ا وجدت نف�سي
يف حاج���ة ما�سة لأن �أدر�س الديانات ،خا�صة ال�شرقية منها ،وبد�أت
ريا لعدم �إجابتها عن
بدرا�سة الديانة الهندو�سية التي مل �أقتنع بها كث ً
ت�سا�ؤالت���ي املتعددة واملثرية ،واجتهت للغر����ض نف�سه لدرا�سة الدين
الإ�سالم���ي ال���ذي �سرعان ما �ش���دين �إليه حينما وج���دت فيه ما ال
يتعار�ض مع الديانات الأخرى ،بل �إنه يت�سع لها جمي ًعا وعلمت حينها
�أنه خامت الديانات ال�سماوية.

�سكينة القلب
بد�أ دوباكييه كلما تعمق يف قراءة تعاليم الدين
الإ�سالم���ي يزداد قربً���ا والت�صا ًقا به ،فعمق
من زياراته �إىل ال�شرق الأو�سط لي�شاهد من
جديد مع���امل هذا الدي���ن ويكت�شف خاللها
خلو ه���ذه املجتمعات امل�سلم���ة من الأزمات
الأخالقية التي تغزو الغرب ،حيث االنحالل
والف�ساد واخلمر وحلم اخلنزير ،تلك احلياة
التي تدفع بكثريين �إىل االنتحار والهروب من
م�آ�سيها بعد تعاطيه���م املخدرات و�شعورهم
اليقين���ي بعدم قيمة احلي���اة ،ويف هذا يقول
«كنت �أ�شعر على الدوام بعدم �إميان ال�شباب
الغرب���ي بقيمة احلي���اة وقيم���ة �أنف�سهم ،بل
كن���ت على يقني دائم ب�أنه���م ال يعلمون �شي ًئا
عنه���ا نظ�ي�ر انغما�سه���م يف الله���و واملجون
ط���وال الوقت ،وبالتايل كنت �أجد لهم العذر
بعد �سماعي �أو م�شاهدتي حلاالت االنتحار
املتكررة التي حتدث لهم ،والتي قلما �سمعت
عنها �أو ر�أيتها يف املجتمعات الإ�سالمية التي
يحرم دينه���ا الإ�سالمي قتل النف�س ،و�أيقنت
)بع���د رحالت متوا�صلة لل�شرق الأو�سط( �أن
الإ�س�ل�ام يب�س���ط ال�سكينة يف النف����س ،و�أن
احل�ض���ارة الغربية مباديته���ا تقود �أ�صحابها
�إىل الي�أ�س ،كونهم ال ي�ؤمنون ب�أي �شيء ،كما
تبني يل �أن الأوروبيني مل ولن يدركوا حقيقة
الإ�سالم لأنهم وبب�ساطة تامة يحكمون عليه
مبقايي�سهم املادية».
ال�شهادتان ..بداية النور
وي�ستط���رد دوباكيي���ه عن حلظ���ات �إ�سالمه
بالق���ول «كان �أول �شيء جذبني �إىل الإ�سالم
ه���و ب�ساط���ة امل�سلم�ي�ن وح�س���ن معاملته���م

وكرمه���م ،وه���ي �أخالق لي�س���ت موجودة يف
الديان���ات الأوروبية الت���ي عاي�شتها ل�سنوات
ط���وال ووجدتها فقط يف الدي���ن الإ�سالمي
الذي جمع كل �شيء فيه ،وبد�أت �أدرك مالمح
و�أ�سرار هذا الدين بعد �سماعي مرات عديدة
لل�شهادت�ي�ن من طرف بع����ض الأفراد الذين
عاي�شته���م �أو من جراء �ص���وت الأذان الذي
يرتدد خم�س مرات يف اليوم الواحد ،وينطق
بهما يف كل مرة ،واكت�شفت من خالل �أ�شهد
�أن ال �إل���ه �إال اهلل و�أن حمم���دًا ر�س���ول اهلل
اكتم���ال هذا الدين ،حي���ث ارتباط كل �شيء
فيه بالق���ر�آن وال�سنة ،و�شعرت كلما �سمعتها
ب�أن الإن�سان ميكن �أن يت�أمل يف هذه ال�شهادة
طوال حياته دون �أن ي�صيبه امللل �أو الي�أ�س �أو
القنوط ،فال�شهادة تقول ال �إله �إال اهلل ،وهذا
يعني �أنه لي�س هن���اك حقيقة نهائية ودائمة
�س���وى اهلل� ،أما الفل�سفة احلديثة فتقول �إنه
لي����س هناك حقيقة �س���وى هذه الدنيا ،ذلك
م���ا تقوله الفل�سف���ة الوجودية وغريها ،وقد
ده�شت لأن الإ�سالم يعرب عن احلقيقة التي
تنا�ساها العلم والفل�سفة احلديثة».

�أول ما جذبنـــي �إلى
الإ�ســـــالم ب�ســــاطة
امل�سلمـــني وح�ســـــن
معاملتهــــم وكــرمـهم

ث���م ي�ستطرد يف حديثه بعد حلظة ت�أمل �إىل
بعي���د ليق���ول «لقد ت�أث���رتُ بالق���ر�آن الكرمي
ريا عندما بد�أت �أدر�سه ،وتعلمتُ وحفظتُ
كث ً
بع����ض �آياته ..واحلمد هلل ف�أن���ا �أ�ستطيع �أن
�أق���ر�أ في���ه ،لكن هن���اك بع�ض الآي���ات التي
ت�ستوقفن���ي كث�ي�رً ا كالآي���ة الكرمية} :ﭯ
ﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ{ ،وقــــولــــــ���ه تع���اىل:
}ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ{،
حينه���ا مل �أجد غ�ضا�ضة يف �إعالن �إ�سالمي
على امللأ.
بقي دوباكييه حائ ًرا يف �أمور حياته حتى و�صل
ب���ه املط���اف �إىل اململكة العربي���ة ال�سعودية
و�أعل���ن �إ�سالم���ه فيها بعد ف�ت�رة طويلة من
التمعن والتمحي�ص لهذا الدين الذي �أدركه،
و�أدرك �سنوات حيات���ه الطويلة التي عا�شها
يف الظلم���ات ،ووجد بالتايل �إجابات �شافية
لأ�سئلت���ه التي ط���رق معها �أب���واب الديانات
املختلف���ة قبل �أن يجد له���ا الدين الإ�سالمي
الإجاب���ات ال�شافية والكاملة ،ويف هذا يقول
دوباكييه «لقد �أح�س�ست منذ اللحظة الأوىل
الت���ي �أعلن���ت فيه���ا الإ�سالم ونطق���ت فيها
ال�شهادتني �أن داخلي قد �شع بالنور الأبي�ض
الفات���ن بعد �أن ا�ستوقفن���ي الظالم ل�سنوات
عدي���دة ،و�أح�س�ست �أن الف���راغ الكبري الذي
�سكنني قد امتلأ للتو ،و�أخذت �أ�شعر ب�أن من
واجبي �أن �أخرج ه���ذا النور �إىل العلن و�إىل
الآخري���ن الذين �سكنوا وي�سكنون يف غياهب
الظلمات ،وعدت �سري ًعا �إىل موطني �سوي�سرا
و�أخ���ذت يف �إعالن �إ�سالمي للجميع ،لأنه مل
يكن هناك مربر لإخفائه وبد�أت ن�شر عديد
من املقاالت ع���ن الإ�سالم و�سماحته وعدله
وحريت���ه ،بغي���ة تغيري ال�ص���ورة التي ر�سمها
الغ���رب حول هذا الدي���ن وغر�سها يف عقول
ال�شب���اب ،وكان �أول لقاءات���ي م���ع �صحيف���ة
«جورنال دي جنيف» و�صحيفة «جازيف دي
ل���وزان» ال�سوي�سرية التي عم���دت �إىل ن�شر
حوارات طويلة ون�شر بع�ض املخت�صرات من
الكتب التي تتن���اول مو�ضوعات �إ�سالمية �أو
�شخ�صيات هامة �أعلن���ت �إ�سالمها ،بل �إنني
�أخذت بجل كتاباتي �أدافع عن ق�ضايا الإ�سالم
وامل�سلم�ي�ن لأمهد الطريق للآخرين لالجتاه
أفواجا».
�إىل الإ�سالم والدخول فيه � ً
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حلظات الهداية

حممد طه خاطر

هذه هي
عظمة
رحمة اهلل
للصائمين!

فيارب نظــرة بعني
ر�ضــاك جتعل الكافر
ول َّيا..
ونظرة من بحر جودك
متـلأ الأر�ض ريَّا
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يق���ول اهلل �سبحانه وتع���اىل} :ﭣ ﭤ
ﭥﭦ ﭧﭨﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ{ ،ول���و
نظرن���ا يف الت�شريع الإلهي لهذه الآيات جند
�أن اهلل �سبحان���ه وتعاىل فر����ض ال�صيام يف
جمملة ل�صالح عبيده رحمة بهم ،ففي بداية
الآي���ات جند �أن الهدف الأ�سمى من ال�صيام
ه���و التق���وى يف قول���ه } ﭯ ﭰ{
�أي حت���ى ترزق���وا عوام���ل التق���وى والفالح
الت���ي ت����ؤدي �إىل الفوز باجلن���ة ،وكذلك يف
فري�ض���ة ال�صي���ام وطبيع���ة ت�أديت���ه بالن�سبة
للب�شري���ة امل�سلمــــــ���ة }ﭲ ﭳ{
تقليل حلجم ال���ـ 30يو ًما وهي �أيام ال�صيام،
مع �أنه���ا عظيمة يف الأجر والث���واب ،ور�أفة
ورحم���ة بنا �أيام الإفطار للمري�ض وامل�سافر،
}ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ {.
رحم���ة م���ا بعده���ا رحم���ة يف ه���ذه الآيات
الكرمي���ات ،ت�أتي م���ن رب رحي���م وك�أن اهلل
�سبحانه وتعاىل يقول يا عبادي «�أنا الرحمن
الرحي���م» فال خ���وف عليكم فيم���ا فر�ضت،
ف�ل�ا حرج على املري�ض ،وال على امل�سافر �أن
يفطر ف�أي رحمة بعد هذه الرحمة.
من جانب �آخر ويف وقت �آخر و�آية �أخرى يرى
اهلل �سبحانه وتعاىل عباده يف حاجة لق�ضاء
حاجاتهم من ن�سائهم في�أتي الت�صريح الإلهي
يف قول���ه } ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽ
ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ { ،لق���د انتهى الأمر ال�شاق

بالن�سبة لكم عبادي ،لي�س هناك مانع من �أن
ت�أتوا ن�ساءكم وزوجاتكم الالتي �أحللن لكم.
اهلل اهلل يف رحمة اهلل ،ما �أجلها من رحمة!
وم���ا �أعظمها! فلننظ���ر �إىل مع���اين الآيات
الكرمي���ات }ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ
ﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻ
ﭼ{ ،وهن���ا ننظــر �إىل معنــــــى }ﭦ
ﭧ{ ولي�ست الآية هنا للتوبة فقط �إمنا
توب���ة و�شفق���ة ورحمـــــــ���ة} ،ﭨ ﭩ{
والعفو هو غاية الت�صريح مبا يريح الأنف�س،
ولو ت�أملنا �أحاديث النبي [ يف كل ما ذكره
ع���ن ال�صي���ام جن���د �أن فيه ما ه���و م�صلحة
للعب���د يف الدني���ا والآخ���رة ،يق���ول الر�سول
[ يف حديث���ه «�صوموا ت�صحوا» ..نعم فقد
�أثب���ت علماء الط���ب يف القدمي واحلديث �أن
ال�صيام هو �أنفع عالج لبني �آدم يف كل �أنواع
الأمرا����ض وي�شهد على ذل���ك غري امل�سلمني
�شه���ادات ر�سمي���ة وموثقة طب ًّي���ا ،فالبع�ض
من���ا يذه���ب حني مير����ض �إىل طبي���ب وقد
يك���ون هذا الطبيب غري م�سلم و�إذ به ي�صف
عالجه ب����أن ين�ص���ح املري����ض بال�صيام ملدة
ث�ل�اث �أي���ام �أو غري ذلك ،فقد ق���ال لنا هذا
حبيبنا حممد [ قبل  1400عام.
وم���ن النواحي الإميانية ف����إن �شهر رم�ضان
في���ه ليلة خري من �أل���ف �شهر ،وكذلك الذي
ي����ؤدي فيه فري�ضة كمن �أدى �سبعني فري�ضة
اً
ف�ضل من اهلل ورحمة
فيما �سواه� ،ألي�س ذلك
بن���ا! فال�شريعة الإ�سالمية ج���اءت من �أجل
حي���اة الب�شري���ة ،واملت�أمل فيه���ا جيدًا يرجع
ب���كل ما جاء به الإ�سالم من فرائ�ض و�أحكام
�إىل معنى ق���ول اهلل تعاىل }ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ{ ،فهذا اخلطاب �إلهي من
رب الكون ورب اخلالئق كلها.
في���ارب نظ���رة بع�ي�ن ر�ضاك جتع���ل الكافر
ول َّي���ا ..ونظرة من بح���ر جودك متلأ الأر�ض
ر َّيا.

الإعجاز العلمي
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ثل���ث املع���دة فارغً���ا ،حتى يعم���ل احلجاب
احلاجز بحرية ،وميار�س القف�ص ال�صدري
مهام���ه بكفاءته املعت���ادة ،في�س�ي�ر التنف�س
�سريت���ه الطبيعية� ..أم���ا �إذا اتب���ع الإن�سان
�شهوة البط���ن ،وترك لنف�س���ه العنان ،و�أكل
له���ا ما ت�شتهيه ،حت���ى امتلأت معدته ،ف�إنه
�سيع ّر����ض جهازه التنف�س���ي للإرهاق ،وقلبه
للإجه���اد ،و�سي�صاب ب�ضعف الذاكرة ،وقلة
الرتكيز ،لأن املعدة �إذا امتلأت �سحبت د ًما
كث�ي�رً ا من الدماغ من �أجل تن�شيط حركتها،
وه���و م���ا ي����ؤدي �إىل انخفا����ض �أداء مراكز
الدماغ ،ومنها مركز الذاكرة ،ويف هذا يقول
�أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل
عنه :من ق ّل �أكله �صفا فكره ..وحني متتلئ
املعدة ي���زداد معدل �ضرب���ات القلب ،فيقل
معدل التنف����س ،ويرتفع احلجاب احلاجز-
كم���ا �أ�شرن���ا– في�صع���ب عل���ى الرئت�ي�ن �أن
تتمددا ،وي�صعب امتال�ؤهما بالهواء ،في�شعر
املرء ب�صعوبة يف التنف�س!

حول قوله [ :لقيمات يقمن ُ�صلبه

�أ .د .كارم ال�سيد غنيم
�أ�ستاذ بجامعة الأزهر  -ع�ضـو املجلـ�س الأعلـى لل�شـ�ؤون الإ�سالمية

ع���ن املقداد بن معد يكرب ر�ض���ي اهلل عنه قال� :سمعت ر�سول اهلل مل�������اذا يج�������ب �أن يحافظ امل�������رء على ثلث املع�������دة فارغا من
[ يقول :ما ملأ �آدمى وعا ًء �ش ًّرا من بطنه ،ح�سب الآدمي لقيمات الطعام وال�شراب؟

�صلبه ،ف�إن غلبت الآدمي نف�سه ،فثلث للطعام ،وثلث لل�شرب،
يقم���ن ُ
وثلث.

ق�سم هذا احلديث النبوي “معدة” الإن�سان �إىل ثالثة �أثالث ،ون�صح
ّ
ب����أال يزيد الطعام وال�شراب عما ميلأ ثلثي املعدة ،وبذلك ين�صح �أن
يرتك املرء الثلث املتبقي خال ًيا ..فهل لهذا التق�سيم حكمة �صحية؟
ميا وحدي ًثا هذا التق�سيم ،وهذا
نعم ،لقد �أ ّيد الأطباء والباحثون قد ً
النظام يف حماية املعدة من التلف ،ووقاية اجل�سم من العطب ،وقد
�ش���رح غري واحد من علماء امل�سلمني هذا احلديث النبوي برواياته،
ومنه���م ابن القيم الذي قال :ومراتب الغ���ذاء ثالثة� ..أحدها مرتبة
احلاج���ة ،والثاني���ة مرتبة الكفاي���ة ،والثالثة مرتب���ة الف�ضلة’ ف�أخرب
النب���ي �أنه يكفيه لقيم���ات يقمن �صلبه ،فال ت�سقط قوته وال ت�ضعف
معه���ا ،ف�إن جتاوزه���ا فلي�أكل يف ثلث بطنه ،ويدع الثلث الآخر للماء،
والثالث للنف�س.
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الإجاب���ة وردت يف احلدي���ث النبوي ال�شريف ،وه���ي« :لنف�سه» ،فهل
�أو�ضح العلم احلديث عالقة التنف�س باملعدة؟ نعم ،فاحلجاب احلاجز
ميث���ل الأر�ضية للتجويف ال�ص���دري ،وال�سقفي���ة للتجويف البطني،
وميك���ن للتجوي���ف ال�ص���دري �أن يت�س���ع بف�ضل ما له م���ن ع�ضالت،
وبات�ساع���ه يتغري و�ضع �أو مكان احلج���اب احلاجز ،وبات�ساعه �أي�ضً ا
ينخف����ض ال�ضغط بداخ���ل التجويف البطني ..كم���ا يرتفع ال�ضغط
بداخ���ل القف�ص ال�ص���دري وينخف����ض ،حتى يتم ح���دوث العمليات
احليوي���ة الالزم���ة للتنف�س ،من �شهي���ق وزفري ،وما يرتت���ب عليهما
م���ن ا�ستخال�ص الإن�س���ان لغاز الأك�سجني وطرده لغ���از ثاين �أك�سيد
الكربون وكميات من املاء الزائد عن احلاجة.
و�إذا امت�ل��أت املع���دة ف�إنها ت�ضطر احلجاب احلاج���ز �إىل االرتفاع،
في�ضي���ق القف�ص ال�صدري ،و�إذا �أراد �أن يت�سع وجد �صعوبة ،في�شعر
امل���رء ب�ضيق التنف�س ،ولذلك فمن الأف�ض���ل �أن يحافظ امل�سلم على

يف رواي���ة للحدي���ث النب���وي ال���ذي نعي����ش
برحاب���ه جمل���ة «غلب الآدم���ي نف�سه» ،ويف
رواي���ة �أخ���رى ف����إن كان ال حمال���ة ،وهم���ا
تفيدان �أن م���لء الثلث الأول بالطعام وملء
الثلث الثاين باملاء ال يكون �إال عند ا�ستحالة
االكتف���اء باللقيم���ات ،ك�أن يك���ون امل���رء يف
وليمة ،وقد ا�ضطره �صاحبها� ،أو �أ�صحابها
�أن ي����أكل ،كمظه���ر من مظاه���ر ا�ستح�سان
الطع���ام املق���دم ل���ه� ،أو ك�شكل م���ن �أ�شكال
االهتمام ب�صاحب� ،أو �أ�صحاب ،الوليمة.
فهل اللقيمات ،يف غري هذه احلالة و�أمثالها،
تكفي ج�سم الإن�سان الطبيعي؟ نعم ،تكفيه،
اً
مث�ًل�ا �إذا �أفطر برب���ع رغيف من
فال�صائ���م
اخلب���ز ،و�أرب���ع مالع���ق م���ن الفول به
ملعقة من الزي���ت ،وبي�ضة،
وك���وب لنب حملى

بال�سك���ر ,ف�إن���ه -كما �أح�ص���ى وقدر خرباء
التغذي���ة– يح�صل على � 642سع ًرا حرار ًّيا،
وه���ذا يكفيه� ،إذ �إن ج�سمه يتطلب يف وجبة
الإفط���ار � 700-600سع���ر ح���راري� ،أم���ا
�إذا تن���اول ال�صائم يف وجب���ة �إفطاره قطعة
مكرون���ة� ،أو ما يقوم مقامها ،وربع دجاجة،
وكمية قليلة من البطاط�س املقلية و�سالطة
)حب���ة طماط���م وحبة خي���ار وملعقة زيت(،
و�ش���رب كو ًبا م���ن ال�شاي املحل���ى بال�سكر،
ث���م تناول حبتني م���ن الفاكهة ،ثم قطعة من
احلل���وى ،ف�إن���ه يح�صل عل���ى � 1306أ�سعار
حراري���ة ..و�إذا ح�ص���ل ال�صائم على1306
�أ�سع���ار حراري���ة بوجب���ة الإفط���ار ،وكذلك
� 642سع��� ًرا حرار ًّي���ا بوجبة ال�سح���ور ف�إنه
يك���ون قد ح�صل عل���ى احتياج���ات ج�سمه
من ال�سع���رات احلرارية يوم ًّيا تقريبا ..ويف
غري �أيام ال�صيام ميكنه توزيع الكميات على
الوجب���ات الثالث يوم ًّيا ويزي���د اً
قليل حتى
يح�ص���ل على كمية م���ن ال�سعرات احلرارية
تقدر بنحو � 2000-1800سعر.
حدي���ث الثل���ث تنب���ه �إليه غ�ي�ر امل�سلمني،
ف�أخذوا به ،حتى �إن���ك لتطالع على جدران
ق�سم الأمرا�ض الباطنية ب�أحد م�ست�شفيات
�أملانيا عبارة « ُك ْل يف جزء من املعدة ،وا�شرب
يف جزء ،واترك جز ًءا خال ًيا.

ال�سنة الإفطار على لنب؟
هل من ُ

معظ���م الأحادي���ث النبوية الت���ي تدعو �إىل
التعجي���ل بالفطر حني تغرب ال�شم�س تذكر
الإفط���ار على متر �أو ماء ،ولكن ابن خزمية
ي���روي يف �صحيح���ه حديثً���ا ع���ن �سليم���ان
الفار�س���ي مرفوعً���ا �إىل ر�سول اهلل [ ورد
فيه :من فطر فيه �صائ ًما كان مغفرة لذنوبه
وعتق رقبته من النار،

وكان ل���ه مثل �أجره من غ�ي�ر �أن ينق�ص من
�أجره �شيء ..قالوا  :يا ر�سول اهلل لي�س كلنا
يجد ما يفطر ال�صائم ،قال [ :يعطي اهلل
هذا الثواب ملن ّ
فطر �صائ ًما على مذقة لنب
�أو مترة �أو �شربة ماء ،ومن �أ�شبع فيه �صائ ًما
�سقاه اهلل من حو�ضي �شربة ال يظم�أ بعدها
حتى يدخل اجلنة.
ن�ص يف ال�صحيح
هكذا عرفنا �أنه ق���د ورد ّ
يذك���ر ف�ض���ل الإفط���ار عل���ى ل�ب�ن� ،إ�ضافة
�إىل ورود التم���ر وامل���اء ،فه���ل يفي���د الل�ب�ن
ال�صائم ح�ي�ن يبد�أ به ،قبل �أن يتناول وجبة
�إفط���اره؟ نعم ،لأن اللنب �سهل اله�ضم �سريع
االمت�صا����ص والتمثي���ل داخ���ل اجل�سم ،كما
�أن���ه ال يرتك ف�ض�ل�ات بعد ه�ضمه تنوء بها
الكلى ،كما �أنه ال يزيد من حمو�ضة اجل�سم
لأنه يحت���وي جمموعة من امل���وارد الالزمة
للج�سم ،وبكميات منا�سبة.
وال�صائ���م بع���د �شربه اللنب ي�شع���ر بال�شبع،
نظ��� ًرا الحتوائ���ه عن�صر البوتا�سي���وم ،وهو
عن�ص���ر الزم لت���وازن كمية امل���اء املوزعة يف
خالي���ا اجل�س���م وخارجها ،وه���و كذلك من
العنا�ص���ر املهمة التي توج���د برتكيز داخل
اخللي���ة ،وه���و مه���م يف عملي���ات حيوي���ة
للع�ض�ل�ات والدم���اغ ،وه���ذه الكمي���ة م���ن
اللنب تفي���د يف �إمداد اجل�س���م بالبوتا�سيوم
يف حاالت نق�صه ،وعن���د نق�ص الربوتينات
وعقب اجلوع ال�شديد ،كما يحدث لل�صائم،
وعن���د تن���اول اللنب ،ف����إن اجل�س���م يح�صل
عل���ى كمي���ة البوتا�سي���وم املفق���ودة ،فتتنبه
حركة الأمع���اء ،وتن�شط ال�ستقبال الطعام
وه�ضمه.

�أحد م�ست�شفيات �أملانيا ُكتب على
جدرانها « ُك ْل يف جزء من املعدة
جزء�آ فارغ ًا»
وا�شرب يف جزء واترك ً
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درا�سات

شهادات ودراسات

عن األيام الرمضانية
الإ�س�ل�ام ر�سال���ة عاملي���ة �شامل���ة ل���كل زمان
ومكان ،حتمل يف طياتها اخلري للب�شر جمي ًعا،
قال تعاىل } :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ{،
فه���ذا الدين ه���و متام النعم���ة للإن�سان ،ومن
متامها الركن الثال���ث من �أركان الإ�سالم وهو
ال�صيام الذي جعله اهلل عز وجل اً
عمل تعبد ًّيا
خال�صً ا له �سبحانه وتعاىل و�أفرده بخ�صو�صية
اجلزاء.
ويومً���ا بعد يوم تثب���ت الدرا�س���ات والأبحاث
عظم���ة الر�سال���ة املحمدي���ة ،م���ن خالل ما
تقدم���ه م���ن نتائج ن���رى فيها �إعج���از هذه
الر�سالة وربوبيتها ،ومن هذا الدرا�سات ما
يتعلق بال�صيام ..ويف هذا العدد ن�ستكمل
ما بد�أن���اه يف العدد ال�سابق من درا�سات
و�أبح���اث ح���ول ال�صيام ،وكي���ف تتجلى
عظم���ة ورحم���ة اهلل بنا حينم���ا فر�ض
لنا ال�صيام به���ذه الكيفية ،و�صدق اهلل
العظي���م } :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ{..

�ص�������يام رم�ض�������ان يزي�������د مع�������دل
«ات�ش دي ال» ويخف�ض م�س�������توى
الكول�سرتول ال�سيئ يف الدم
ريا
خل�صت درا�سة �إماراتية �أجريت �أخ ً
�إىل �أن ال�صي���ام ي�ؤدي �إىل زيادة معدل
الكول�س�ت�رول اجليد وخف����ض م�ستوى
الكول�س�ت�رول ال�سي���ئ يف ال���دم ،الذي
يرتب���ط ب�أمرا����ض البدان���ة وال�سك���ري
وارتف���اع �ضغط ال���دم ،و�أجريت درا�سة
«�آثار ال�صي���ام خالل �شهر رم�ضان على
م�ستوي���ات الكول�س�ت�رول يف الدم» على
يد فريق من �أطب���اء القلب برئا�سة عمر

احلالق وعدد من املتطوع�ي�ن ،و�ألقت ال�ضوء
عل���ى مو�ض���وع ال�صيام خالل �شه���ر رم�ضان،
�إذ تناول���ت التغ�ي�رات يف م�ستوى الكول�سرتول
الذي يعد م�ؤ�ش ًرا رئي�سً ا و�أحد عوامل املخاطر
املرتبط���ة ب�أمرا����ض القل���ب ،فيم���ا عر�ض���ت
نتائجه���ا خالل امل�ؤمتر العاملي لأمرا�ض القلب
الذي انعقد يف دبي.
متطوعا بال ًغا جميعهم
و�شملت الدرا�س���ة 37
ً
قادرون على ال�صيام خالل �شهر رم�ضان ،حيث
مت قيا����س كل من م�ؤ�شر كتل���ة اجل�سم ومعدل
�ضغ���ط الدم وم�ستوى الده���ون قبل �أ�سبوعني
م���ن بدء �شهر رم�ضان يف حني مت �إجراء نف�س
ه���ذه الفحو�صات مرة �أخرى خ�ل�ال الأ�سبوع
الراب���ع م���ن �شهر رم�ض���ان ثم م���رة ثالثة بعد
ثالثة �أ�سابيع على انق�ضاء ال�شهر.
وتو�صل���ت الدرا�س���ة �إىل �أن مع���دل م�ست���وى
الكول�س�ت�رول ال�سي���ئ )ال دي ال( انخف����ض
�أثن���اء ال�صيام يف رم�ضان بينم���ا ارتفع معدل
م�ستوي���ات الكول�سرتول اجلي���د )ات�ش دي ال(
وه���و م���ا نتج عن���ه حت�س���ن وا�ض���ح يف ن�سبة
الكول�س�ت�رول الع���ايل الكثاف���ة والكول�سرتول
املنخف����ض الكثافة على الرغ���م من انخفا�ض
م�ؤ�شر كتلة اجل�سم.
ويف تعليق���ه على الدرا�سة ق���ال عمر احلالق
يف ت�صريحات �أوردتها وكالة الأنباء الإماراتية
�إن الدرا�س���ة وف���رت اً
دليل عل���ى �أن التغريات
يف ع���ادات و�أمن���اط تن���اول الطع���ام خ�ل�ال
ال�شه���ر الف�ضي���ل له���ا يف الواقع �أث���ر �إيجابي
على م�ستويات الكول�س�ت�رول ،على الرغم من
وجود زيادة يف م�ؤ�شر كتلة اجل�سم �ضمن عينة
الدرا�سة.
و�أ�ش���ار �إىل �أن الدرا�س���ة حتمل �أهمية خا�صة

باحثون:
وظائف الغدد وم�ستوى
هرمونات النخامية
والدرقية والذكورة
والأنوثة ال تتغري خالل
ال�صيام..
وال عالقة لرم�ضان
بال�سكتة الدماغية

يف املنطق���ة الت���ي ت�شه���د ارتفاعً���ا يف ن�س���ب ا�ستانبول ،وكانت �أعمار ه�ؤالء املر�ضى ترتاوح
الإ�صاب���ة بالبدان���ة وال�سك���ري ،حيث حققت ما بني � 101 – 17سنة.
نتائجها اً
قبول جيدًا ًّ
جدا خالل امل�ؤمتر العاملي وا�ستنتج الباحث���ون يف نهاية بحثهم �أن معدل
ريا يف دبي.
لأمرا�ض القلب الذي انعقد �أخ ً
ح���دوث ال�سكت���ة الدماغي���ة مل يختل���ف يف
و�أ�ض���اف الدكتور احلالق �أنه م���ن ال�ضروري رم�ضان عنه يف الأ�شهر الأخرى ،كما �أن ن�سبة
قيا����س م�ست���وى الكول�سرتول م���رة كل خم�س الوفيات من ال�سكتة الدماغية مل تختلف �أي�ضً ا
�سن���وات على الأق���ل بالن�سب���ة للبالغني الذين يف �شه���ر رم�ضان عنه���ا يف بقية ال�شهور ،وقد
تتجاوز �أعمارهم � 20سنة وب�شكل متكرر لدى قدم هذا البحث يف امل�ؤمتر العاملي الثاين عن
الذكور ف���وق عمر � 35سنة والإناث فوق عمر ال�صح���ة ورم�ضان ،والذي عق���د يف ا�ستانبول
يف �شهر دي�سمرب .1997
� 45سنة.
و�أ�ش���ارت درا�س���ة �أخرى من جامع���ة �سليمان
هل تت�أث ـ ـ ـ ــر هرمون ـ ـ ـ ـ ــات اجل�سـ ــم بال�صيام؟
وج���د الباحث���ون �أن هرمون���ات ال�ش���دة وهي دميريي���ل و�أجريت على  1579مري�ضً ا �أ�صيب
الكورتيزول والربوالكتني ال تت�أثر بال�صيام� ،أي بال�سكت���ة الدماغية )ما بني (1995 – 1991
�إن ال�صيام حالة �صحية غري جمهدة للج�سم� .إىل نف�س النتيجة ال�سابقة ،وهي عدم حدوث
�أي اختالف يف معدل حدوث ال�سكتة الدماغية
ويف بح���ث قدمه الدكتور فريدون عزيزي يف
يف �شهر رم�ضان عنه يف بقية �أ�شهر العام.
م�ؤمتر ا�ستانبول ا�ستعر�ض فيه كل الدرا�سات
رم�ضان،
الت���ي �أجري���ت عل���ى الهرمون���ات يف
رم�ضان والذكاء والرتكيز
فتب�ي�ن �أن���ه مل حت���دث �أي تب���دالت تذك���ر يف يف ج�س���م الإن�سان هرمون يطل���ق عليه «مانع
هرمون���ات الغ���دة الدرقي���ة ،ومل حت���دث �أي خروج املاء» ،ويفرز هذا الهرمون من الدماغ،
تب���دالت تذكر يف مع���دالت هرم���ون الذكورة ويعم���ل عل���ى امت�صا�ص امل���اء يف اجل�سم عن
التو�ست�س�ت�رون �أو الهرمون���ات الأنثوية  LH ,طري���ق الكلي���ة ،ومن العوامل الت���ي تزيد من
� FSHأو الربوالكتني.
�إف���راز ه���ذا الهرمون عدم �ش���رب املاء وكرثة

وا�ستنت���ج الباح���ث �أن وظائف الغدد وم�ستوى
هرمونات الغ���دة النخامي���ة �أو الغدة الدرقية
�أو هرمون���ات الذكورة والأنوثة مل تتغري خالل
�صيام رم�ضان.

التع���رق� ...إل���خ ،وم���ن املعل���وم �أن ال�صائم يف
رم�ض���ان ميتن���ع ع���ن �ش���رب املاء م���ن الفجر
وحتى الغروب ،ومن املفرت�ض �أن م�ستوى هذا
الهرمون يرتفع يف فرتة ال�صيام.

هل يزداد حدوث ال�سكتة الدماغية يف رم�ضان؟ وقد وجد الباحثون يف بحثني ن�شرتهما جملة
�س����ؤال طرحة باحثون من جامع���ة ا�ستانبول ،الالن�س���ت الربيطاني���ة ،و�أجري���ا عل���ى بع�ض
فقد قام ه�ؤالء الباحثون بدرا�سة  5559حالة احليوانات املخربية �أن هذا الهرمون يزيد من
�سكت���ة دماغي���ة حدثت خالل الف�ت�رة ما بني �سرعة تعلم تلك احليوانات وين�شط ذاكرتها،
 1994 – 1984و�أدخل���ت م�ست�شف���ى جامعة
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�أظه���رت عديد م���ن الدرا�س���ات العلمية �أن
ال�صي���ام ب�ش���كل متقط���ع قد يلع���ب دو ًرا يف
حمارب���ة الأمرا�ض املزمنة ،ويف هذا ال�سياق
ن�ش���رت الدوري���ة الأمريكي���ة لعل���م التغذية
ال�سريري ،وال�صادرة عن اجلمعية الأمريكية
للتغذي���ة مقال���ة علمي���ة تناول���ت ا�ستعرا�ض
نتائج جتارب �أجريت على الثدييات والب�شر،
وك�شفت ع���ن دور ال�صوم املتقطع يف خف�ض
خماطر الإ�صابة ببع����ض الأمرا�ض املزمنة،
كداء ال�سكري و�أمرا�ض القلب وال�شرايني.

�أم���ا فيما يخت�ص بال�صح���ة القلبية ف�أبرزت
البح���وث الطبية ارتب���اط ال�صي���ام املتقطع
بعوامل الوقاية من �أمرا�ض القلب وال�شرايني،
حيث ك�شفت درا�سات ا�ستهدفت �أفرا ًدا من
الب�شر عن دور ال�صوم املتقطع يف زيادة تركيز
الكول�سرتول احلميد ) (hdlعند الأ�شخا�ص
الأ�صح���اء ،وخف����ض م�ست���وى الدهني���ات
الثالثية التي ترتبط بزيادة خماطر الإ�صابة
ب�أمرا����ض القل���ب وال�شراي�ي�ن ،الأم���ر الذي
�أرجع املخت�ص���ون �أ�سبابه �إىل انخفا�ض كتلة
اجل�س���م ،وتراجع كميات الدهون فيه نتيجة
لل�صيام ،بح�سب توقعاتهم.
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ال�صيام يحارب الأمرا�ض املزمنة

ويف ال�سي���اق نف�س���ه ك�شفت درا�س���ة �أعدها
خمت�ص���ون يف جم���ال التغذي���ة ون�شرته���ا
الدوري���ة الربيطاني���ة للتغذي���ة ،وا�ستهدفت
جمموعة من ال�صائمني خالل �شهر رم�ضان
ع���ن �أن تغي�ي�ر مواقيت الوجب���ات ،وخف�ض
عدده���ا �إىل اثنتني يف رم�ض���ان �ساعد على
زيادة ا�ستجابة اجل�س���م لهرمون الأن�سولني،
وذل���ك بالن�سبة للأفراد الذين لديهم عوامل
خطورة للإ�صابة بداء ال�سكري.

Í¹

وال يع���رف بال�ضب���ط عالقة ه���ذا الهرمون
بالذاكرة عند الإن�سان ،ورمبا ت�شري الأبحاث
امل�ستقبلية �إىل �أن ال�صيام ال ي�ؤدي �إىل �ضعف
ذهن���ي �أو قل���ة يف الرتكيز كما يظن البع�ض،
بل رمبا يح�سن من القدرة على الرتكيز.
ونود �أن ن�ؤكد هنا على �أن املق�صود بال�صيام
ه���و ال�صي���ام ال�صح���ي ولي�س �صي���ام الذين
ي�سهرون الليل كله وينامون معظم النهار.

وا�ستنت���ج الباحث���ون �أن معظ���م املر�ض���ى
امل�صاب�ي�ن ب�أمرا����ض القل���ب وامل�ستقرين من
الناحي���ة ال�صحي���ة ي�ستطيع���ون �صيام �شهر
رم�ض���ان ب���دون �أي م�شاكل تذك���ر� ،شريطة
تناوله���م �أدويتهم بانتظام ،والبد من الإ�شارة
�إىل �ضرورة ا�ست�شارة الطبيب قبل اتخاذ �أي
قرار يف ال�صيام.

كما �أ�شارت درا�سة ن�شرت يف دورية اجلمعية
الأمريكي���ة لعل���وم احلي���وان �إىل �أن ال�ص���وم
املتقط���ع �أدى �إىل زي���ادة فعالي���ة اثن�ي�ن من
م�ستقب�ل�ات هرم���ون الأديبوني�سيتني الذي
ي�سه���م يف تنظي���م ا�سته�ل�اك اجل�سم ل�سكر
اجللوك���وز وا�ستق�ل�اب الأحما����ض الدهنية
دور يف
عن���د الثديي���ات ،ع�ل�اوة على لع���ب ٍ
زي���ادة ا�ستجابة الأن�سجة لهرمون الأن�سولني
ال���ذي ينظم عمليات البناء والهدم للجلوكوز
يف اجل�سم.

k
ΩÓ°SEÓd Gk óMGh ÓLQ
∂H ˆG …ó¡j ¿C’¤Åþ±Îb »ÎC
(É¡«a Éeh É«fódG øe ∂d ÒN

معظم مر�ضى القلب
ي�ستطيعون
�صيام رم�ضان ب�شرط
تناولهم �أدويتهم
بانتظام وا�ست�شارة
الطبيب

قدم كاتب هذا املقال بح ًثا يف م�ؤمتر جمعية
�أمرا����ض القلب يف �شه���ر فرباير عام 1998
وق���د قام ب�إجراء ه���ذا البحث يف م�ست�شفى
امللك فهد للق���وات امل�سلحة بجدة بامل�شاركة
مع الدكت���ور فواز الأخر����س والدكتور جمد
ر�ست���م عل���ى  86مري�ضً���ا م�صابً���ا ب�أمرا�ض
القل���ب املختلفة من مر�ض �شرايني القلب �أو
ف�ش���ل القلب �أو �آفات �صمامات القلب ،وكان
و�ضع ه�ؤالء املر�ضى ال�صحي م�سيط ًرا عليه
ب�ش���كل جيد بالأدوي���ة ,وقد ا�ستطاع % 86
م���ن ه�ؤالء �صيام كل �شهر رم�ضان ،و% 10
من املر�ضى ا�ضطروا �إىل الإفطار لعدة �أيام
يف رم�ضان ،وم���ع نهاية �شهر رم�ضان� ،شعر
 % 78منه���م بتح�س���ن يف حالتهم ال�صحية،
يف حني �شعر  % 11منهم بازدياد الأعرا�ض
الت���ي كانوا ي�شكون منها ،وواظب على تناول
ال���دواء  % 93م���ن املر�ض���ى ب�ش���كل جيد،
وتبني من الدرا�سة �أنه مل تكن هناك تبدالت
تذك���ر يف الفحو�ص الدموي���ة الكيميائية من
�سكر الدم �أو الكول�سرتول �أو �شوارد الدم �أو
حم�ض البول �أو وظائف الكبد.

www.ipc.org.kw

هل ي�ستطيع مر�ضى القلب ال�صيام؟

ووف ًقا للمقالة تبني �أن ال�صوم املتقطع �ساعد
على زيادة ا�ستجاب���ة خاليا اجل�سم لهرمون
الأن�سولني ،حيث عم���ل على حتفيز التقاط
اخلالي���ا جلزئي���ات الأن�سول�ي�ن ،بع���د مرور
ثالثة �أ�سابيع على �صيام الفرد ،لتدعم بذلك
نتائج درا�سات �سابقة �أجريت يف هذا املجال،
و�أك���دت �أن هذا النوع م���ن ال�صيام يزيد من
ح�سا�سية اجل�سم لهرمون الأن�سولني ،ما قد
ي�سه���م يف التقليل من خماطر الإ�صابة بداء
ال�سكري عند الأفراد.

�صحتك بالدنيا
�شفاء دقة
duqas@windowslive.com
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�������ات يذوب يف املاء مما ك:

لما

ذا وجبة السحور؟

ث الإعياء وال�صداع
���ة مباركة متنع حدو
وجبة ال�سحور وجب
عل���ى التخفيف من
ن ،وت�ساع���د الإن�سان
�أثن���اء نه���ار رم�ضا
متنع ال�شعور بالك�سل
والعط�ش ال�شديد ،و
الإح�سا�س باجلوع
ع���ات ال�صيام ،ومتنع
بة يف الن���وم �أثناء �سا
واخلم���ول والرغ
ط اجلهاز اله�ضمي،
�سية للج�س���م ،وتن�ش
فقد اخلاليا الأ�سا
فرتة ال�صيام ،وتعني
ست���وى ال�سكر يف الدم
ويحاف���ظ على م�
هلل عز وجل يف يومه.
امل�ؤمن على طاعة ا
العبد
ور على اخل�ضراوات
حتتوي وجبة ال�سح
ومن امل�ستح�سن �أن
مثل اخل�س واخليار،
ن�سبة عالية من املاء
الت���ي حتتوي على
لفرتة طويلة ،ويقلل
جل�سم يحتفظ باملاء
الأمر الذي يجعل ا
ىل جانب �أنها م�صدر
لعط�ش �أو اجلفاف� ،إ
م���ن الإح�سا�س با
كم���ا يف�ض���ل �أي�ضً ا �أن
امين���ات والأم�ل�اح،
جي���د للفيت
لأطعمة ذات ال�سرعة
وجب���ة ال�سحور من ا
تكون
مث���ل الف���ول املدم�س
تو�سط���ة يف اله�ض���م
امل
جل�ب�ن والبي�ض ..قال
بزي���ت الزيت���ون �أو ا
«ت�سح���روا ف����إن يف
ر�س���ول اهلل [:
ال�سحور بركة».
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صيام غير المسلم
امر�أة غري م�سلمة ت�س��������أل عن موعد �شهر رم�ضان ،وهل
ميكنها �أن ت�صوم مع امل�سلمني؟
اهتمام���ك ب�شهر رم�ضان املبارك و�س�ؤال���ك متى �سي�أتي وترقبك
جدا ّ
يدل على ت�أ ّثرك بهذه العبادة الإ�سالمية
ملجيئ���ه �أمر جميل ًّ
العظيم���ة ،وهي االمتناع عن الأكل وال�ش���رب واجلماع من طلوع
الفجر �إىل غروب ال�شم�س يف �أيام ال�شهر الكرمي.
و�أ ّم���ا عن موعد قدومه فلعلك تعلمني �أيتها ال�سائلة الكرمية �أننا
ح�سي
نح���ن امل�سلمني ترتبط �شعائرنا التعبدية يف توقيتها بدليل
ّ
ح�سابي �أال وهو ر�ؤية الهالل،
ظاه���ر وملمو�س ،دليل مرئي غ�ي�ر
ّ
ف����إذا ر�أين���ا �أو ر�أى الثقة منا هالل رم�ضان وجب على جميع �أ ّمة
ال�صوم يف ك ّل نهار من هذا ّ
الإ�سالم ّ
ال�شهر حتى نرى
ال�شروع يف ّ
والدة ه�ل�ال �شهر �شوال ،وه���و ّ
ال�شهر الذي يلي رم�ضان فنعرف
عند ذلك �أنّ رم�ضان قد انتهى.
ّ
وال�شه���ر الهج���ري قد يك���ون ت�سع���ة وع�شرين يومً���ا ،وقد يكون
املادي امللمو����س وهو الهالل،
ثالث�ي�ن يو ًما بح�سب ر�ؤي���ة الدليل
ّ
ولك���ن اعلمي �أيتها ال�سائلة الراغبة يف عبادة ال�صيام الذي �شرع
يف الإ�سالم �أن �صيام �شهر رم�ضان ال ينفع وال يقبل عند اهلل �إال
ملن دخل يف دين الإ�سالم وترك الدين الذي هو عليه لأن الإ�سالم
هو الدين احلق ،والدخول يف دين الإ�سالم ال يح�صل �إال بالإقرار
بال�شهادتني �شهادة �أن ال �إله �إال اهلل و�أن حممدًا ر�سول اهلل و�إذا
دخل الإن�سان يف الإ�سالم �صحت منه العبادات التي �شرعها اهلل
فيه ونحن ندعوك �أيتها ال�سائلة املحبة للف�ضائل �إىل الدخول يف
الإ�س�ل�ام لتفوزي ب�سعادة الدنيا والآخ���رة ونحن م�ستب�شرون لك
قوي وعمر طيب �ستق�ضينه يف ظالل هذا
بحي���اة �سعيدة و�إميان ّ
الدين ،ون�س�أل اهلل �أن يحفظك ويرعاك.
ّ

هل تدفع الصدقة المستحبة
لغير المسلم؟

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

متى نحكم للشخص باإلسالم
مات �شخ�ص غري م�س�������لم و�أنا �أعرف �أنه قبل الإ�سالم واعتقد
به ولكنه مات قبل �أن يتحوّل �إىل الإ�سالم ..هل هذا ّ
ال�شخ�ص
ً
واحدا من الكفار؟
يُ غفر له �أو �أنه ال يزال يعترب
�إذا مل ينطق ال�شخ�ص ال�شهادتني ويدخل يف الإ�سالم فال يُحكم له ب�أ ّنه
م�سل���م ولو كان معج ًبا بالإ�سالم ويعرتف ب�أ ّنه �أف�ضل الأديان �أو �أ ّنه دين
عظي���م ونحو ذلك ،وه���ذا �أبوطالب ع ّم النبي [ مات كاف ًرا ونهى اهلل
نبي���ه عن اال�ستغف���ار له مع �أ ّنه كان يدافع ع���ن النبي [ بل ويقول يف
�شعره:

و�إين لأعلم �أن دين حممـد

من خري �أديـ ـ ـ ـ ــان الب ــريّة دينا

حمتاجا �إىل ال�ص�������دقة وهو ال ي�ص�������لي ،لوال املالمة �أو حذار م�سبّة
�إذا كان الرج�������ل
ً
ف����إذا مات ّ
فهل يجوز الت�صدق عليه؟
ال�شخ����ص ومل ينطق بال�شهادتني عاملن���اه معاملة الك ّفار يف
ال�صدق���ة الواجب���ة م���ن ال���زكاة وغريها م���ن الواجب���ات املالية
كالكف���ارات والنذور و�صدقة الفط���ر ال تدفع �إىل غري امل�سلم �إال
�إذا كان من امل�ؤلفة قلوبهم� ،أما �صدقة التطوع والتربعات فيجوز
دفعه���ا �إىل غ�ي�ر م�سلم �إذا كان يرتتب عل���ى هذا م�صلحة ككونه
قريبً���ا من الأقرباء �أو غري ذلك ،لقوله [ لأ�سماء بنت �أبي بكر
ر�ضي اهلل عنه�ِ :صلِي �أمك ،وكانت كافرة.

�سمحا بذاك مبينا
لوجدتني
ً

الدع���اء وال�ص�ل�اة عليه ودفنه ونحو ذلك ونَكِ ُل �أم���ره �إىل اهلل� ..أ ّما �إذا
دخ���ل ال�شخ����ص يف الإ�سالم عن اعتقاد ويقني ونط���ق بال�شهادتني ف�إنه
ي�سجل �إ�سالمه ر�سم ًّيا ،ولو مل يراجع حمكمة
يكون م�سل ًما حتى ولو مل
ّ
�أو مرك���زًا �إ�سالم ًّيا لي�أخذ وثيقة بذلك ،وحتى ولو مل يُ�شهره �أمام امللأ،
ول���و مات مثل هذا ال�شخ�ص ف�إننا نرج���و له اجلنة وندعو له بالرحمة،
واهلل ب�صري بالعباد.

امل�صدر :موقع الإ�سالم �س�ؤال وجواب
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الدعوة الإلكرتونية

ال�صقات �صغرية

ات تواجه م�ستخدمي الفي�س بوك يف
 5تهديد
ال�شرق الأو�سط

بوك يف �صدارة املواقع التي تتعقب
جوجل وفي�س
�أثر م�ستخدميها

نية التي تتعقب �أثر م�ستخدميها
ك�شف تقرير عن املواقع الإلكرتو
رك جوج���ل للبحث عل���ى ال�شبكة
عل���ى �شبك���ة الإنرتن���ت �أن حم
هري للتوا�صل االجتماعي ي�أتيان
لعنكبوتية وموقع في�سب���وك ال�ش
ا
يف �صدارة املخالفني.
اكر �شبه ال�سنوي اخلا�ص ب�أن�شطة
و�أفاد تقرير �إيفيدون جلوبال تر
���ت �أن م�ؤ�س�سة �إيفيدون ر�صدت
تعق���ب امل�ستخدمني على الإنرتن
رف با�سم «كوكيز» خا�صة بتعقب
وجود ملفات ن�صي���ة �صغرية تع
كرث من  1.6مليون م�ستخدم.
امل�ستخدمني لدى �أ
هي ملفات «جوجل �أناليتك�س» ثم
وكان �أكرث هذه امللفات انت�شا ًرا
ملفات «في�س بوك كونيكت» �ضمن
«جوجل �أد�سين�س» ،فيما جاءت
�شارا على �أجهزة امل�ستخدمني.
�أكرث خم�س ملفات تعقب انت ً
جمل���ة «بي� .سي ورلد» الأمريكية
و�أ�ض���اف التقرير الذي �أوردته
رتوين �أن هيمن���ة ملفات «جوجل
للكمبيوت���ر عل���ى موقعه���ا الإلك
�س» مل ت�أت من قبيل املفاج�أة.
�أناليتك

���ي �أ�صبح���ت متثل فر�ص���ة كبرية
مواق���ع التوا�ص���ل االجتماع
بيانات �شخ�صي���ة كثرية ومتعددة،
للقرا�صن���ة ،الحتوائه���ا على
ال���ذي �أ�صب���ح بوابة تنطل���ق منها
خا�ص���ة موق���ع الفي����س بوك
صون يف عمليات االحتيال الإلكرتوين
الربامج ال�ضارة واملتخ�ص�
امل�ستخدم�ي�ن يف تعامالته���م عرب
م���ن خ�ل�ال ا�ستغ�ل�ال ثق���ة
جمي���ة اخلبيثة والر�سائل املزعجة
املوق���ع ون�شر ال�شفرات الرب
مبج���رد النقر على بع����ض العناوين
الت���ي ت�ص���ل امل�ستخدمني
�صدقاء ،ومب���ا �أن هذا املوقع يحتوي
املوج���ودة يف �صفحات الأ
�ستخدم عرب���ي ي�ستعملونه ب�صفة
عل���ى �أكرث من  28ملي���ون م
ددة ق���ررت �شركة �سيمانتك جمع
يومية لغاي���ات و�أهداف متع
�ستخدمني يف ال�شرق الأو�سط على
معلوم���ات بيانية ت�ساعد امل
جة واحليل الت���ي ي�ستعملها �أطفال
فه���م طبيعة الر�سائل املزع
���م ،ووق���ع تلخي�ص ه���ذه احليل يف
الهاك���رز للإيق���اع بفرائ�سه
���ي :الإعج���اب �أو امل�شاركة )Like,
 5نق���اط مهمة وهي كالآت
كل خف���ي ،والتطبيق���ات اخلبيث���ة،
 ،(Shareوالإعج���اب ب�ش���
ّ
جمية من نوع ن�سخ -ل�صق ،واخلدع �أو
وهجمات ال�شفرات الرب
ال�شركة جميع امل�ستخدمني للحذر
ال�شائع���ات الكاذبة ,ودع���ت
وم�سح التطبيقات غري املوثوق فيها
الت���ام ومراجعة ح�ساباتهم
يري كلمات ال�سر يف حالة ال�شك.
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وق���ا ل �ستيف هج���و
غيلي للأ �ستخ
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كاملة
الرا سع���ى
ظامها الت ل���ى والء ا ها املت
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�
ر�سانة �آب على املنا وروال
حاول���ة حت رات ت
وموت
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مل زز التطوي لعتاد ،مت كرتون
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الن�صارى ب�أملانيا

يتح���د
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ه���ذا اليوت
لعريف���ي يف
يوب ع���ن �إنت�ش
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س�ل�ام
يف �أوروبا،
و�إح�صائي���ة
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ن
يف
ا
�أمل
ل
إ
�سالم يف
انيا وعدد الكنا
ئ�
���س
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ق
وق�
وتباع يف �أملانيا
ص���ة �إ�سالم �ستة
م
ن
ا
لن
�ص
ار
ى
ب�أملانيا ..فيديو
�أكرث من رائع!
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الروح يف الهندو�سية
الأج�س���اد حت���رق بعد امل���وت ،لأن ذلك ي�سمح ب�أن تتج���ه الروح �إىل
�أعلى وب�شكل عمودي لت�صل �إىل امللكوت الأعلى يف �أقرب زمن ،كما
�أن االح�ت�راق ه���و تخلي�ص للروح من غالف اجل�س���م تخلي�صً ا تا ًّما،
وعندما تتخل�ص الروح وت�صعد يكون �أمامها ثالثة عوامل� :إما العامل
الأعل���ى :ع���امل املالئكة ،و�إما عامل النا�س :مق���ر الآدميني باحللول،
و�إم���ا ع���امل جهنم :وهذا ملرتكب���ي اخلطايا والذن���وب ،ولي�س هناك
جهن���م واحدة ،بل لكل �أ�صحاب ذنب جهن���م خا�صة بهم ،والبعث يف

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

العامل الآخر �إمنا هو للأرواح ال للأج�ساد.

العبادات وال�شعائر يف الأرثوذك�سية
ت�ؤمن الكني�سة الأرثوذك�سية بالأ�سرار ال�سبعة للكني�سة� :سر املعمودية،
و�س���ر املريون ،و�سر القربان ،و�س���ر االعرتاف ،و�سر م�سحة املر�ض،
و�سر الزواج ،و�سر الكهنوت.

ال�صالة
يعتقد الأرثوذك�س بوجوب �سبع �صلوات� :صالة باكر ،وتقال يف الفجر،
�صباحا ،و�ص�ل�اة ال�ساد�سة ،وتقال
وال�ساع���ة الثالثة وتقال التا�سعة
ً
ظه��� ًرا ،و�ص�ل�اة التا�سعة وتق���ال حوايل الثالثة بع���د الظهر ،و�صالة
الغ���روب ،و�ص�ل�اة النوم ،و�صالة ن�ص���ف الليل وتق���ال على دفعات،
وال�صالة �إما �أن تكون فردية �أو جماعية ،وهي عبارة عن دعاء بهيئة
الإله يف الطاوية
معينة ،وال ت�ستخدم الآالت املو�سيقية يف الرتانيم الكن�سية ،وال يقام
الإل���ه يف الطاوية -وه���ي �إحدى كربى العقائ���د ال�صينية القدمية–
فيها القدا�س يوم ًّيا.
لي����س ب�ص���وت ،وال �صورة� ،أبدي ال يفنى ،وج���وده �سابق وجود غريه
وه���و �أ�صل املوجودات ،وروحه جتري فيها ،وطاو هو املطلق الكائن ،ال�صوم
اً
منف�صل عن الك���ون ،بل هو داخل فيه وه���و االمتن���اع عن الأكل حت���ى الغروب ،ولغري امل�ستطي���ع �أن ي�صوم
وه���و مراد الكون� ،إن���ه لي�س
اً
على قدر طاقته ،ويعفى منه خم�س فئات :املر�ضى ،والرجل ال�شيخ،
دخول جوهر ًّيا ،انبثقت عنه جميع املوجودات.
واملر�أة العجوز ،والأطفال �أقل من اثنتي ع�شرة �سنة ،واملر�أة احلامل،
الطاوي���ون ي�ؤمن���ون بوحدة الوج���ود� ،إذ �إن اخلال���ق واملخلوق �شيء،
واملر�ضع وميكنهم �أن ي�أكلوا تب ًعا ملا ر�سمه لهم �آباء الكني�سة باالمتناع
واحد ال تنف�صل �أجزا�ؤه و�إال القى الفناء.
عن اللحوم ب�أنواعها وم�ستخرجاتها ،ويقت�صر على ما تنبت الأر�ض,
�إن نظرته���م �إىل الإل���ه قريبة من مذه���ب احللولية الذي يذهب �إىل و�أن���واع ال�ص���وم عندهم �سبعة :ال�صوم الكب�ي�ر ال�سابق لعيد القيامة
�أن اخلال���ق ح���ا ٌّل يف كل املوج���ودات ،كما �أن اخلال���ق ال ي�ستطيع �أن عندهم ،وال�صوم ال�ساب���ق لعيد امليالد ،و�صوم يونان ،و�صوم الر�سل
يت�ص���رف �أو يعم���ل �إال بحلول���ه يف الأ�شي���اء� ،إنهم ي�ؤمن���ون بالقانون بني عي���د اخلما�سني وعيد الر�سل ،و�صوم ال�سي���دة العذراء ،و�صوم
ال�سم���اوي الأعظم الذي هو �أ�صل احلياة والن�شاط واحلركة جلميع الربمون ،وذلك على مدد متفاوتة لكل منها.
املوجودات يف ال�سماء والأر�ض.
الأعياد

وي���رى �شون���غ ت�سي �أن الإن�سان قد ج���اء �إىل الوجود مع الكون ،فهو تنق�س���م الأعي���اد يف الأرثوذك�سي���ة �إىل �أعياد �سيدية ك�ب�رى و�أعياد
يحب اهلل ولكنه يحب امل�صدر الذي جاء منه اهلل �أكرث من حبه اهلل� ،سيدي���ة �صغ���رى ،وللكني�سة امل�صري���ة �أعياد خا�صة به���ا مثل �أعياد
فه���و ت�صور يدل على �أنه���م يعتقدون �أن هناك مبد�أ قبل اهلل ،تعاىل القدي�س�ي�ن وال�شهداء ،وحتتف���ل الكني�سة الأرثوذك�سي���ة بعيد ميالد
ريا.
ال�سيد امل�سيح يف اليوم ال�ساد�س من �شهر يناير.
اهلل عما يقولون عل ًّوا كب ً
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By purchasing a book from

Islam Presentation
BookShop

ه���ذه الزي���ارات الرم�ضانية احلميمية بني يف مكانه ،فوق احلرة القدمية التي حتيط
الأق���ارب وعم���وم �أف���راد املجتم���ع ،ب���د ًءا باملدينة من �شرقها وغربها.
م���ن قيادته �إىل كل فرد في���ه ،كيف ميكن تذكرت �أثر البالء والنوازل على النا�س يف
حتويله���ا �إىل طاقة �إيجابي���ة يتحقق فيها الإ�ص�ل�اح بينهم ،وت�ساءل���ت ،هل البد من
الرتاحم وامل���ودة ال�صادق���ة ال امل�صطنعة ،بالء كهذا� ،أو كمثل �أيام االحتالل البغي�ض
واال�ستع���داد لتق���دمي التن���ازالت من �أجل حت���ى نقلل م���ن خ�صوماتن���ا ،ونخفف من
احلفاظ على ال�سمعة الطيبة؟
�أورام النفو�س التي �شاعت بيننا؟ لقد بكى

:º∏°Sh ¬«∏Y ˆG ≈∏°U ˆG ∫ƒ°SQ ∫Éb

{’oÒN Gk óMGh ÓLQ ˆG ∂H …ó¡j ¿C
zÉ¡«a Éeh É«fódG øe ∂d

k
?áàjGóg ‘ ÉÑÑ°S
¿ƒµJ ¿CG ójôJh ,Úª∏°ùŸG ÒZ øe Öﬁ hCG ..≥jó°U hCG ..õjõY hCG ..π«eR ∂jód πg

)á«≤jôaE’Gh ájƒ«°SC’Gh á«HQhC’G( áØ∏àîŸG äÉ¨∏dÉH á«Fôeh á«©ª°S áWô°TCGh á«eÓ°SEG kÉÑàc óéà°S Éæd ∂JQÉjõH

If there`s abook in your future make sure there`s a future in your book
We have a variety of interesting Books & Tapes in comparative Religions,
culture, Arabian & Islamic hertiage

24713897 - 22427383 :ÖàµdG áYÉÑW ´hô°ûe ‘ Éæ©e áªgÉ°ùª∏d

www.ipbshop.com

ال���ذي ن���راه يف بلدنا عل���ى �أر����ض الواقع
يختل���ف ع���ن ه���ذه ال�ص���ورة الرم�ضاني���ة
اجلميل���ة ،فاحل���دة يف اخل�صومة منت�شرة
بني النا�س� ،س���واء يف ال�ش�ؤون اخلا�صة �أو
العام���ة ،وقد ق���ر�أت يف التاريخ �أن املدينة
املن���ورة ق���د تعر�ض���ت ع���ام  920ميالد ًّيا
�إىل حم���م نارية خرجت جنو ًبا عن منطقة
تب���وك وتدفقت يف �سيل من اخلور الذائبة
باجت���اه املدين���ة املن���ورة ،ومل ت�ت�رك يف
طريقه���ا قري���ة �إال دمرته���ا وال �شج ًرا �إال
�أحرقت���ه ،وف���ر النا�س م���ن بيوتهم هاربني
بعيدًا عن طري���ق نهر املوت املخيف الذي
كان يتج���ه مبا�شرة �إىل املدينة املنورة التي
ع���م �أهله���ا الفزع ،كان���ت الأنب���اء ت�صلهم
باقرتاب اخلط���ر وارتفاع حجم النهر �إىل
مرت ون�صف املرت من النريان الذائبة� ،أقبل
النا����س على الدعاء والت�ضرع �إىل اهلل عز
وج���ل �أن يدفع عنهم ه���ذا البالء ،واجتمع
املتخا�صم���ون بع�ضهم م���ع بع�ض وقد عفا
بع�ضهم ع���ن بع�ض ،و�سع���ى الظاملون �إىل
�أ�صح���اب املظ���امل وطلب���وا منه���م ال�صفح
و�أرجع الغا�صب ما اغت�صبه من امل�ساكني،
وعندم���ا و�صل النه���ر الن���اري �إىل �شمال
املدينة املنورة ان�شطر �إىل �شطرين ،متج ًها
�إىل �شرقه���ا وغربها وتوقف عند م�شارف
جبل �أحد ،وم���رت �أ�سابيع كثرية حتى برد

عم���ر ب���ن اخلط���اب ر�ض���ي اهلل عنه وهو
ي�شاهد الأم���وال تتدفق بعد الفتوح ،كانت
�صفائ���ح الذهب تت�ل��ألأ يف �ساحة امل�سجد
النب���وي حتت �ض���وء ال�شم�س ،م���ا دعاهم
لتغطيتها بك�ساء حتى ال تبهر عيون النا�س،
قيل لعمر «مل تبكي يا �أمري امل�ؤمنني وهذا
�أوان فرح���ة؟» فق���ال وهو ينظ���ر �إىل تلك
الأم���وال« :م���ا فتحت الدنيا عل���ى قوم �إال
�شاع���ت بينهم ال�ضغين���ة والبغ�ضاء» ،وهو
م�ص���داق قول النب���ي [« :واهلل ما الفقر
�أخ���اف عليك���م ،ولك���ن �أخاف عليك���م �أن
تب�س���ط عليكم الدنيا كما ب�سطت على من
كان قبلك���م ،فتناف�سوه���ا كم���ا تناف�سوها،
فتهلككم كم �أهلكتهم».

�صحي���ح ،الت���زال يف بالدن���ا -اخلليجي���ة
ب�شكل عام -روح التربع للأعمال اخلريية
الت���ي زادت مع زيادة ال�ث�روة ،وهذا �شيء
جيد ،ولكن ما نتمناه «التربعات النوعية»
مث���ل الت�ضحي���ة بالوق���ت لزي���ارة الأقارب
والكف ع���ن كلم���ة «م�شغ���ول» والت�ضحية
بامل���ال لإ�ص�ل�اح ذات البني م���ع يقني ب�أنه
�سريجع م�ضاعفً���ا �إذا خل�صت النية لقول
النب���ي [ «ما نق�ص���ت �صدقة من مال»..
ن�أم���ل �أن ن�ستخل����ص من توا�ص���ل رم�ضان
�شي ًئا يبقى بعد رم�ض���ان ..وكل عام و�أنتم
بخري.

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

حميمية
رمضان..
هل تتحول
إلى أفعال؟

BOOKSHOP

IÉØ°üdG 1613 Ü.¢U - 24713873 :¢ùcÉa - 137 ºbQ ájÉæH - 3¢T - 6¥ - á«fGhôØdG :IQGOE’G
:¢ùcÉØ«∏J - ídÉ°U ÓŸG óé°ùe ∞∏N - ⁄É°ùdG ó¡a ´QÉ°T - âjƒµdG :¢Vô©ŸG

- 13017

âjƒ`µdG

ipb@gmail.com - 22427383
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