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هذا 
محمد.. 

رسول 
الرحمة

يف خطـــوة عمليـــة، ردا على الفيلـــم امل�شيء 

للر�شول ]، بادرت جلنة التعريف بالإ�شالم 

كعادتها يف ن�شرة ق�شايا الأمة  باإطالق حملة 

دعويـــة حتت �شعـــار (هذا حممـــد.. ر�شول 

الرحمـــة) لتعريـــف اأكرث مـــن ع�شرة ماليني 

�شخ�ـــص حول العامل بالنبـــي امل�شطفى ] 

عرب اأكرث مـــن 15 لغة، بالتعاون مع خمتلف 

املراكز الإ�شالمية يف اخلارج. 

ف�شيـــد الب�شـــر حممد بن عبـــداهلل �شلوات 

اهلل و�شالمه عليـــه تعر�ص من بداية دعوته 

اإىل حمـــالت ت�شويه و�شخرية ومع ذلك كان 

يعامـــل خ�شومـــه معاملـــة ح�شنـــة م�شداقا 

لقولـــه تعاىل "واإنك لعلى خلـــق عظيم" فلم 

يظلـــم اأحدا، ومل ي�شب من �شبوه ومل يهاجم 

من هاجمـــوه لأنه ] يعلم اأن اهلل ا�شطفاه 

رحمة للعاملني.

ولبـــد اأن تاأتـــي ن�شـــرة نبـــي الإن�شانيـــة يف 

خطـــوات عمليـــة فعالة توؤتـــي ثمارها، ورب 

�شـــارة نافعـــة، تزيـــد مـــن تعـــرف ال�شعوب 

غري امل�شلمـــة عموما على �شيد الب�شر ونبي 

الرحمة، وماهية مبادئ ال�شالم احل�شارية 

و�شـــرية الر�شول ]، وهذا ما حدث بالفعل 

مـــن قبل ، بعـــد اإ�شاءات متعـــددة من بع�ص 

العنا�شر املتطرفة يف الغرب.

اإن حملـــة "هذا حممـــد.. ر�شـــول الرحمة" 

تك�شف عن اأخـــالق امل�شطفى ] الكرمية، 

وتـــربز مواطـــن الرحمة يف حياتـــه وتعاي�شه 

ال�شمـــح مع الآخرين، لأننـــا يف النهاية نريد 

ا�شتخدام و�شيلة موؤثرة ت�شاهم يف الرد على 

مـــا قام به بع�ص الأفراد ممن ل يعرفون من 

هو حممد ].

وت�شعـــى احلملة اإىل ترجمة معـــاين القراآن 

الكرمي وتف�شريها مبختلف اللغات، وطباعة 

الكتـــب والن�شـــرات، واإنتـــاج اأفـــالم وثائقية 

واأقرا�ـــص مدجمة وبرامـــج متلفزة وحلقات 

اإذاعيـــة، وت�شميم اإعالنات مبتكرة للتعريف 

بالنبي ].

اإن الواجـــب الآن بالن�شبة للدعاة والباحثني 

واملتخ�ش�شني هو التعريف بالإ�شالم، والعمل 

على بيان خ�شائ�ص دعوته ور�شالته ]، واإنه 

بعث رحمة للعاملـــني، واإن ال�شل يف دعوته، 

هدايـــة النا�ص كافة اإىل وحدانية العبادة هلل 

تعاىل بجميع اأجنا�شهم وقبائلهم.

كذلـــك نهيـــب بامل�شوؤولـــني يف جمتمعاتنـــا، 

�شرورة تبني حلقات لتحفيظ ال�شنة النبوية 

اإىل جانـــب حلقات حتفيظ القـــراآن الكرمي 

يف امل�شاجـــد، بحيـــث ت�شاهـــم يف ت�شحيـــح 

املفاهيـــم اخلاطئـــة لدى عامـــة النا�ص حول 

�شنة امل�شطفـــى ]، والدعوة اإىل التم�شك 

مبا �شح عنه ] باأ�شلوب احلكمة واملوعظة 

احل�شنة. 

وندعو امل�شلمـــني يف اأم�شار الأر�ص ل�شيما 

التجـــار واأ�شحـــاب الأيـــادي البي�شاء بدعم 

احلملـــة، بعـــد اأن فتحنا باب التـــربع بقيمة 

دينـــار واحـــد للم�شاهمة بطباعـــة الن�شرات 

التعريفيـــة ال�شغـــرية، اإذ رمبـــا تكـــون هذه 

الأعمال �شببا يف ان�شراح �شدور قوم اآخرين 

اإىل الإ�شـــالم عندمـــا تتعرف علـــى حقيقية 

ر�شول الرحمة وال�شالم حممد ].

رئي�س �لتحـــريـر 

حممـد �إ�صماعيل �لأن�صاري
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متا�شيـــاً مـــع احلملـــة التـــي اأطلقتهـــا جلنة 

التعريـــف بالإ�شـــالم (هذا حممـــد.. ر�شول 

الرحمة) ون�شرة له ] املبعوث من اهلل عز 

وجل رحمة للعاملني، فقـــد تنوعت الأن�شطة 

والفعاليات التي قامت بها الإدارات الن�شائية 

املختلفـــة على م�شتوى اأفـــرع جلنة التعريف 

بالإ�شالم مبحافظات الكويت، والتي متثلت 

يف �شـــكل حما�شـــرات توعويـــة ب�شريته ] 

امل�شلمـــات واملهتديـــات  للم�شلمـــات وغـــري 

مبختلـــف  جماهرييـــة  نـــدوات  اأو  اجلـــدد 

اللغات، اأو الدعوة امليدانية التي انطلقت يف 

اأماكن تواجد العامالت من جممعات جتارية 

اأو �شالونـــات اأو اأماكـــن �شكنهـــن ، اأو اأماكن 

عملهـــن... كذلـــك قامـــت الإدارة الن�شائية 

با�شتقدام الداعيات املتخ�ش�شات يف ال�شرية 

النبوية لإلقـــاء حما�شرات دعوية للداعيات 

واملهتديات اجلدد وغري امل�شلمات.

�شرحـــت بذلـــك م�شوؤولـــة ق�شـــم الإعـــالم 

يف الإدارة الن�شائيـــة بالرو�شـــة عائ�شـــة بـــو 

رحمـــة اإ�شادة باجلهود التي بذلتها الإدارات 

الن�شائيـــة املختلفة يف خمتلف الأفرع قائلة: 

(اإن ن�شـــرة النبـــي ] واجبة على كل م�شلم 

وم�شلمـــة، واحلملـــة التـــي اأطلقتهـــا اللجنة 

ت�شتهـــدف دعـــوة اجلميـــع اإىل امل�شاهمة يف 

تلـــك احلملـــة والتعريـــف ب�شـــرية الر�شـــول 

] الـــذي جاء ليخرج النا�ـــص من الظلمات 
اإىل النـــور باإذن ربهـــم، ورحمة بالعاملني قال 

ْر�َشلْنَاَك اإَِلاّ َرْحَمـــًة ِللَْعامَلِنَي)، 
َ
تعاىل: (َوَمـــا اأ

فمن رحمة اهلل بنا اأن اأر�شل اإلينا حممد ] 

واأمرنـــا باتباعه والقتداء به، وحمبته وهذه 

ل حتقق اإل باتباعه قال تعاىل: (ُقْل اإِن ُكنتُْم 

 َويَْغِفْر 
ُ اّ
 َفاتَِّبُعـــويِن يُْحِببُْكـــُم اهلل

َ اّ
ــوَن اهلل بُـّ حُتِ

ِحيٌم).  َغُفوٌر رَّ
ُ اّ
لَُكْم ُذنُوبَُكْم َواهلل

وقالـــت بـــو رحمـــة اإن الإدارات الن�شائيـــة 

املختلفـــة قامـــت بالعديـــد مـــن الأن�شطـــة 

والفعاليات وذلك على النحو التايل:

اإلدارة النسائية بالروضة

نظمـــت الإدارة العديد مـــن الفعاليات منها 

حما�شـــرة للداعيات األقتهـــا الدكتورة اإميان 

املـــرزوق حيـــث قامـــت بتو�شيـــح  تداعيات 

الفيلـــم امل�شـــيء واأن اأف�شـــل و�شيلـــة لن�شرة 

النبـــي هي ن�شر �شفاتـــه والقتداء باأخالقه 

]، كمـــا قامت داعيات الفرع -بتوجيه من 
رئي�شة ق�شم التوعيـــة اإقبال احلجي-بزيارة 

اإىل �شكـــن العامـــالت واإلقـــاء حما�شـــرات 

وتوزيـــع كتيبات بلغـــات خمتلفة عـــن �شرية 

النبـــي ] وعمـــل م�شابقـــات كان مو�شـــوع 

اأ�شئلتها عـــن �شفاته وف�شائله ]، وتكثيف 

الدعـــوة لنقل ال�شـــورة احلقيقية للنبي ]، 

والإكثار من الدعـــوة عن طريـــــــق النرتنت 

  e-mail – Twitter – Facebook)

Blogs)، وتوزيع الكتيبات والن�شرات.

اإلدارة النسائية باجلهراء

�شهـــد فـــرع اجلهـــراء الن�شائـــي فعاليـــات 

املحا�شـــرة  اأبرزهـــا  متنوعـــة  واأن�شطـــة 

اجلماهرييـــة للمهتديـــات اجلـــدد مبختلف 

اللغات (اإِنَّـــا َكَفيْنَاَك امْلُ�ْشتَْهِزِئنَي)، وذلك من 

باب تعريف املهتديات اجلدد ب�شرية الر�شول 

علية ال�شالة وال�شالم حيث تخلل املحا�شرة 

مقتطفات عن حياته وح�شن تعامله مع غري 

امل�شلمني و�شربه على اإيذاء الكافرين اإىل اأن 

ن�شـــره اهلل، وكيـــف اأن اهلل �شبحانه وتعاىل 

قادر على اأن يكفيه امل�شتهزئني.

واأ�شـــارت اإىل اأن املحا�شـــرة جـــاءت بهدف 

توعيـــة املهتديات اإىل النهج الذي �شار عليه 

الر�شـــول ]، كما �شهـــدت املحا�شرة حالة 

اإ�شهار اإ�شالم حيث تعالت الأ�شوات بالتكبري 

والتهليل والدعاء.

فرع خيطان النسائي

واأ�شـــادت بـــو رحمـــة باأن�شطة فـــرع خيطان 

وفعالياتـــه قائلـــة: لقـــد قـــام الفـــرع بعمـــل 

حما�شرة يف �شكن العامالت غري امل�شلمات 

أكبر حملة نصرة باإلدارات النسائية للتعريف باإلسالم

عـــن التعريف بر�شـــول الأمـــة ]، وتنظيم 

ن�شاط للجاليـــة ال�شيالنية للم�شلمات وغري 

امل�شلمـــات يف حديقـــة خيطـــان لتعريفهـــم 

بالر�شـــول، وعمل فعالية للجاليـــة الفلبينية 

للم�شلمات وغري امل�شلمات يف �شكن مبنطقة 

الأندل�ـــص، وكمـــا قـــام الداعيـــات بتح�شري 

اأوراق عمـــل مـــن قبل الداعيـــات للدار�شات 

عـــن مواقف مـــن حيـــاة الر�شـــول واأخالقه 

و�شمائلـــه ومعاملتـــه مع زوجاتـــه ]، وحث 

املهتديـــات علـــى دعـــوة �شديقاتهن من غري 

امل�شلمات اإىل ال�شتمـــاع لق�ش�ص من �شرية 

احلبيـــب ]، واإحياء بع�ص ال�شنن املهجورة 

كطباعتهـــا باللغات املختلفـــة وتوزيعها على 

املهتديـــات وغريهن، وتوزيـــع الن�شرات التي 

تتعلـــق ب�شرية الر�شـــول ] باللغات املتاحة، 

وعمل م�شابقـــة للجاليات واملهتديات، حيث 

تقوم الداعيـــات بتوزيع كتاب �شرية الر�شول 

�شـــٍل اهلل عليـــه و�شلم ومن ثم و�شـــع اأ�شئلة 

تتعلق مبا يحتوى علية الكتاب.

واأو�شحـــت بـــو رحمـــة اأن ن�شائيـــة خيطان 

قامت بتحميل بع�ص الأفالم مثل “حممد يف 

الجنيل” ومناظرات للداعية اأحمد ديدات و 

�شعودى يدعو اىل الإ�شالم باللغة الإجنليزية 

وغريها من الفيديوهات التى تتعلق بق�ش�ص 

من ال�شرية على الفي�ص بوك و التويرت من قبل 

الداعيات علـــى �شفحاتهم اخلا�شة ومواقع 

(البلوجرات) اخلا�شة باللجنة، كما مت عمل 

لقاء بالفيديو مع املهتديات واجلاليات حول 

معرفتهـــن ب�شرية الر�شـــول واأي�شا الت�شال 

ببع�ص املتطوعـــات مل�شاعدة اللجنة يف هذا 

الن�شاط للتعريف بالر�شول والتفاق مع اأحد 

املجمعات لو�شـــع طاولة لعر�ص الكتب التى 

تتعلـــق ب�شرية الر�شول باللغات املتاحة ، كما 

قامـــت الداعيات بالفرع بعمـــل حما�شرات 

و�شحت فيها من هو حممد ]؟.

فرع الساملية

اأما فرع ال�شاملية فقد قام بتنظيم حما�شرات 

مكثفـــة عـــن �شـــرية الر�شـــول ] العطـــرة 

واأخالقـــه و�شفات، وتوزيـــع كتيبات ال�شرية 

النبويـــة يف الأ�شـــواق وعمـــل حما�شرات يف 

�شكـــن العامـــالت، واإر�شال كتيبـــات ال�شرية 

النبويـــة اإىل بع�ـــص الأ�شخا�ـــص يف اأمريـــكا 

و�شريالنكا والهند.

فرع املنقف

واختتمـــت بو رحمـــة حديثها حـــول اأن�شطة 

الأفـــرع الن�شائية بفـــرع املنقف حيث قالت: 

قامـــت داعيات الفرع بزيـــارة مكاتب اخلدم 

وتوزيع برو�شرات وكتيبات عن ر�شول الرحمة 

حممـــد ] للم�شلمـــات وغـــري امل�شلمـــات، 

وعمـــل بو�شـــرت خا�ـــص باحلملـــة، واإعطـــاء 

درو�ـــص ا�شبوعيـــة ت�شـــرح فيهـــا للمهتديات 

عـــن �شخ�شية الر�شول ] و�شريته العطرة، 

كمـــا مت تخ�شي�ـــص يوم لعر�ص فيلـــم باللغة 

الإجنليزية عن حياة الر�شول ]، وترجمته 

بلغات خمتلفة وكان التجاوب جيدا من قبل 

احل�شـــور حيث اأبديـــن اإعجابهن ب�شخ�شية 

الر�شـــول ] ويف ختـــام  العر�ـــص مت توزيع 

الهدايا عليهـــن وحثهن على الإقتداء ب�شرية 

الر�شول ].

زيار�ت ميد�نية �إلى �سكن 
�لعامــــالت وحما�ســـر�ت 

وتوزيــــع كتيبات

ق�س�ص من �سيــــرة 
�لر�ســـول  وحتميل 
و�سائــط فنية عنه على 

�سبكــة �لإنرتنــت
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ويحكم بالإن�شاف لبائ�شي الأر�ص ، ويعاقب 

الأر�ص بق�شيب فمـــه ومييت املنافق بنفخة 

�شفتيه، لأنه �شريتدى الرب ويتمنطق بالأمانة. 

وهذه كلها من �شفات �شيدنا حممد بن عبد 

اهلل ] الـــذي و�شفـــه قومه مـــن قبل بعثته 

ال�شريفـــة بو�شف »ال�شادق الأمني« كما جاء 

يف �شفـــر ا�شعيـــا اأي�شـــا (13/21-17) نبوءة 

بهجرة امل�شطفى ] وجاء ذلك مبا ترجمته: 

»وحـــى من جهة بالد العـــرب. يف الوعر من 

بـــالد العرب تبتني يا قوافل الدانيني. هاتوا 

ماء ملالقـــاة العط�شان يا �شكان اأر�ص تيماء، 

وافوا الهارب بخبزه، فاإنهم من اأمام ال�شيوف 

قد هربوا من اأمام ال�شيف امل�شلول ومن اأمام 

القو�ـــص امل�شـــدودة ومن اأمام �شـــدة احلرب 

فاإنه هكذا قال يل ال�شيد يف مدة �شنة ك�شنة 

الأجري يفنى كل جمد قيدار، وبقية عدد يف 

اأبطال بني قيـــدار تقل لأن الرب قد تكلم«. 

والنبـــي الوحيد الذي هاجـــر من جبال مكة 

اإىل قـــرب ثيماء هو خامت الأنبياء واملر�شلني 

�شيدنـــا حممـــد بن عبـــد اهلل ]. كما جاء 

فـــى »�شفر حبقوق« (حبق 3/3) ما ترجمته: 

»اهلل جـــاء مـــن تيمـــان والقدو�ـــص من جبل 

فـــاران �شاله �شالة جالله غطى ال�شماوات، 

والأر�ص امتـــالأت من ت�شبيحـــه، وكان ملعان 

كالنـــور، لـــه من يـــده �شعاع وهنـــاك ا�شتتار 

قدرتـــه«. واإذا كان جبل فاران هو جبل مكة 

املكرمـــة (و بكـــة) فمن من اأنبيـــاء اهلل غري 

�شيدنـــا حممد ] هاج من مكـــة اإىل قرب 

تيمـــاء (وهى �شمـــال املدينة املنورة . اأما فى 

املزامري املن�شوبة اإىل داوود: جاء فى املزمور 

الرابع والثمانني من العهد القدمي (1-7) ما 

ترجمته: »ما اأحلـــى م�شاكنك يارب اجلنود، 

ن�شتاق بل تتوق نف�شي اإىل ديار الرب ، قلبي 

وحلمى يهتفان بالإله احلي، الع�شفور اأي�شا 

وجد بيتا وامل�شنونة ع�شا لنف�شها حيث ت�شع 

اأفراخها، مذابحك يارب اجلنود ملكي واإلهي 

،طوبـــى لل�شاكنني فى بيتـــك اأبدا ي�شبحونك 

، �شاله=�شالة ».« طوبـــى لأنا�ص عزهم بك 

، طـــرق بيتك يف قلوبهـــم، عابرين يف وادي 

البـــكاء= (وادي بكـــة) (1) ي�شريونه ينبوعا، 

اأي�شا بربكات يغطون مورة. 

�نطباعات �لذين ح�صرو� �لندوة

جون ماثيـــــــو )م�صـــــــيحي(: اأعي�ـــص يف دولة 

الكويـــت منذ 50 �شنة ومل اأجد من امل�شلمني 

اأيـــة معاملة �شيئـــة، واأنا اقول لكـــم بو�شوح 

وبـــكل حمبـــة اأن ما حدث مـــن اإ�شاءة خالل 

الو�شائل احلديثة (النرتنت وغريه) - �شدر 

عن اأ�شخا�ص يحبـــون الفتنة وال�شاللة وهم 

يريدون ال�شهرة.

�صام بينامود )هندو�صي(: اأنا من ال�شيوعيني 

لكنـــي اأعـــرف اأن امل�شلمـــني اأ�شحاب �شالم 

واأ�شحـــاب معاملـــة ح�شنـــة، واأدعوهـــم اإىل 

ال�شـــرب يف مثـــل هـــذه الأوقـــات املحزنـــة 

لأن البع�ـــص يريـــدوا الفـــن وامل�شـــاكل، فال 

ت�شاعدونهم لنجاح مقا�شدهم .

كيبتور تنكا�صان )م�صيحي(: اأنا كنت خائفا 

من امل�شلمني لأن قريتي ل يوجد بها م�شلم، 

فكنـــت ا�شمـــع يف �شغري عـــن ق�ش�ص قتال 

امل�شلمـــني و�شـــوء معامالتهـــم، وملـــا و�شلت 

الكويـــت عرفت وعلمـــت اإن ما �شمعت لي�ص 

حقيقة بل هي جمرد اإفرتاءات �شد ال�شالم 

وامل�شلمني، ولقد �شمعت املحا�شرات القيمة 

عن الإ�شـــالم وقراأت كثريا مـــن الكتب عنه 

واأحببته، ولكنـــي اأ�شمع اأ�شوات من خمتلف 

الماكـــن وهوؤلء قلـــة ي�شيئون لالإ�شالم، فال 

تغ�شبوا ول حتزنوا، فهوؤلء ل يعرفون �شيئاً 

عن الإ�شالم.

بي�س ي هري�س )هندو�صي(: اأدعوا امل�شلمني 

اإىل عـــدم الهتمـــام بهوؤلء فهـــم ل يعرفون 

احلقيقـــة، واأنـــا �شخ�شًيـــا اأعـــرف اأخواننا 

امل�شلمـــني ويف حياتـــي مل تكن هناك معاملة 

�شيئـــة منهـــم، لكـــن كل »حـــزب« يوجد فيه 

تطرف.

حـــول  مناق�شـــات  نظمـــت  النـــدوة  عقـــب 

�شخ�شيـــة الر�شـــول ] ورحمتـــه، ور�شالته 

وذكـــره يف الكتب ال�شماويـــة ال�شابقة �شارك 

فيها امل�شلمني وغري امل�شلمني، حيث  ح�شر 

عدد مـــن الق�شاو�شة الربنامـــج اأمثال جوي 

مندكاد، ماتيو تركان �شام بينامود.

يذكر اأن الربنامج �شهد توزيع 750 ن�شخة من 

كتـــاب “حممد ]” والآلف مـــن الن�شرات 

مثل “اأعلم هذا ال�شخ�ص العظيم و”اإىل اأين 

نحن؟”، و”ما هو الإ�شالم”، و”و�شية عي�شى 

عليه ال�شالم” ، و”خال�شة الأديان”.

اأكـــد اأحمـــد في�شـــل نائـــب رئي�ـــص اجلالية 

الكريلوية علـــى اأن �شفة الرحمة هي اأحد 

اأبـــرز ال�شفـــات التي حتلى بهـــا ر�شول اهلل 

] حتى اإنهـــا �شملت كل جانب من جوانب 
احليـــاة، وعمت الكبـــري وال�شغري، الإن�شان، 

واحليـــوان، واجلمـــاد ولذلــــــــك خاطبه ربه 

ْر�َشلْنَـــاَك اإِلَّ َرْحَمًة 
َ
بقولـــــــه تعـــاىل (َوَمـــا اأ

ـــنَي)، فبعثـــه اهلل عـــز وجـــل رحمة لنا  لِّلَْعامَلِ

اأجمعني.

جاء ذلك خالل حما�شرة لفي�شل يف الندوة 

التي اأقامتها اجلالية الكريلوية على م�شرح 

املدر�شـــة الهنديـــة املركزية بجليـــب ال�شيوخ 

حتت عنـــوان (هذا هو الر�شول حممد ]) 

وح�شره 1500 �شخ�ص من ابناء اجلالية من 

امل�شلمني وغري امل�شلمني.

واأ�شـــار في�شـــل اإىل اأن اإن �شفـــة الرحمـــة 

ترجمتهـــا كل اأقـــوال واأعمـــال الر�شول اهلل 

]، فقـــد قـــال يف احلديث: (مـــن ل يرحم 
ل يرحـــم)، ويقـــول اأي�شا: (ارحمـــوا من يف 

الأر�ص يرحمكم من يف ال�شماء)، بل اإنه ] 

اأو�شانـــا باحليوانات العجمـــاوات، فقـال: (

اتقوا اهلل يف هذه البهائم املعجمة فاركبوها 

�شاحلـــة، وكلوها �شاحلـــة)، فال ينبغي على 

الإن�شان اأن يحمل احليوان فوق ما ي�شتطيع، 

ول يحرمـــه من حقه يف الغـــذاء، بل اإنه ] 

كان رفيقـــا ورحيما باجلماد عندما قال عن 

بل اأحد: (هذا جبل يحبنا ونحبه).

واأكـــد على اأن النا�ص اجتمعت حول الر�شول 

] هـــو رحمتـــه التـــي جذبت القلـــوب اإليه 
باأقواله واأفعاله. 

مـــن جانبه األقى الداعية �شوكت علي  ع�شو 

رئي�ص اجلاليـــة الكريلوية حما�شرة بعنوان 

(حممـــد ] الر�شول املنقـــذ للب�شرية) قال 

فيهـــا: (لقـــد كان ] ر�شـــول منقـــذاً اأخرج 

اهلل بـــه هذه الأمة مـــن الظلمات اإىل النور، 

فالإ�شـــالم هو الر�شالة العاملية التي جاء بها 

النبـــي ] كي ي�شعد الب�شـــر ويخل�شهم من 

ال�شقاوة يف الدنيا والآخرة.

واأ�شار اإىل الإ�شـــالم اأنقذ الب�شرية من ظلم 

العبوديـــة، وانعـــدام العدالـــة الجتماعيـــة، 

وامل�شـــاواة، مقررا ذلك كلـــه يف اآيات القراآن 

الكريـــــم واأحاديث الر�شول ]، قال تعاىل: 

تَْقاُكْم)، ويقول الر�شول 
َ
ْكَرَمُكْم ِعنَد اهلِل اأ

َ
(اإِنَّ اأ

َناّ  َناّ َربَاُّكْم َواِحٌد َواإِ َل اإِ
َ
يُاَّها النَاّا�ـــُص اأ

َ
]: (يَـــا اأ

ْعَجِمٍياّ 
َ
َل َل َف�ْشَل ِلَعَرِبٍياّ َعلَى اأ

َ
بَاُكْم َواِحٌد اأ

َ
اأ

�ْشَوَد 
َ
ْحَمَر َعلَى اأ

َ
َوَل ِلَعَجِمٍياّ َعلَى َعَرِبٍياّ َوَل ِلأ

ْحَمـــَر اإَِلاّ ِبالتَاّْقَوى) ولذلك 
َ
�ْشـــَوَد َعلَـــى اأ

َ
َوَل اأ

قال عنه علماء الغرب املن�شفني: اإذا كان يف 

الب�شرية من ي�شتحق العظمة فهو حممد.

اأما الداعية عبد الرزاق بي بي ع�شو رئي�ص 

اجلاليـــة الكريلويـــة فقـــد األقـــى حما�شرة 

حتت عنوان (الر�شول حممد ر�شول اهلل ] 

يف الكتـــب ال�شماوية) اأكـــد فيها على اأنه يف 

�شفر ا�شعيا (اأ�ص 4/11) جاء و�شف للر�شول 

اخلامت باأنـــه اإمنا يق�شى بعـــدل للم�شاكني، 

ندوة �صهدتها منطقة جليب �ل�صيوخ للجالية �لكريلوية

»هذا هو الرسول محمد  «

رحمتــــه   جذبـت 
�لقلوب وبهرت �لعقول

750 ن�سخـة من كتــاب 
حممــد  وزعــــت يف 

�لنــــدوة
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�شرح رئي�ـــص ق�شم الدعـــوة بلجنة التعريف 

بالإ�شالم م�شاعد العنزي باأن اللجنة اأقامت 

نـــدوة لعمـــال جامعـــة الكويت حتـــت �شعار 

“تعالـــــــو� �إىل �لنجاة” تخللتهـــا حما�شرات 
وعر�ـــص فيلـــم وعر�ـــص باور بوينـــت بثالث 

لغات وهي البنغالية والنيبالية والتلغوية

�شارك يف النـــدوة  192 �شخ�شا من اجلالية 

والتلغويـــة  والبنغاليـــة  والهنديـــة  النيباليـــة 

مبختلـــف  اللجنـــة  دعـــاة  اإىل  بالإ�شافـــة 

اللغات.

وقـــال العنـــزي اإن الندوة جـــاءت ات�شاقا مع 

احلملـــة التـــي اأطلقتها اللجنة حتـــت �شعار 

“هذا حممد.. ر�شول الرحمة” وتهدف اإىل 
التعريـــف ب�شـــرية الر�شـــول ] ودعوة غري 

امل�شلمـــني اإىل الإ�شالم، والزود عن احلبيب 

حممد ] باأ�شلوب علمي ومنهجي من خالل 

التعريف بخ�شائ�شه و�شمائله، واإثبات نبوته 

]، وكيف اإنه جاء رحمة للعاملني..

وحـــول الفعاليـــات التي متت خـــالل الندوة 

قال: لقد ت�شمنت النـــدوة كلمات خمت�شرة 

حيث قام عريف الندوة الداعية عبد امل�شور 

على بتقدمي نبذة تعريفية بالندوة واأهدافها، 

ثم قـــام الداعية كرم اهلل روؤوف باإلقاء كلمة 

بعنوان »التعريف بالإ�شالم« باللغة النيبالية، 

كمـــا األقـــى الداعيـــة �شيخ حبيـــب الرحمن 

كلمـــة بعنوان »اعرف ربـــك« باللغة التلغوية، 

والرتبيـــة الإ�شالميـــة باللغـــة البنغالية، كما 

قدمـــت عرو�ـــص بوربوينت اإحداهـــا بعنوان 

»جمـــال الإ�شـــالم« باللغة الهنديـــة الداعية 

�شفـــات عامل، واآخر بعنـــوان ماذا ت�شتهدف 

حلياتـــك؟ باللغة التلغوية للداعية �شيد عبد 

ال�شالم، كما ا�شتملت الفعاليات على عر�ص 

الفيلم »الثقافة الإ�شالمية البنغالدي�شية«.

واختتم العنزي ت�شريحه: اإن الندوة تخللتها 

مناق�شـــة حوارية مفتوحة عبـــارة عن اأ�شئلة 

واأجوبـــة بـــني احل�شـــور والدعـــاة حيث قام 

غري امل�شلمني بطـــرح الأ�شئلة حول الإ�شالم 

وال�شبهـــات التي تدور حول بع�ص املعتقدات 

الإ�شالمية ومت اإجابتها باأ�شلوب علمي راق.

يذكـــر اأن النـــدوة اختتمـــت مب�شابقة ثقافية 

حيـــث مت توزيـــع اجلوائز علـــى الفائزين يف 

امل�شابقة.

تكت�شـــب ال�شـــرية النبوية ودرا�شتهـــا اأهمية 

كبـــرية  كونها درا�شة لتاريـــخ اأعظم خملوق 

ُوجد على ظهر الأر�ص منذ اأن خلق اهلل عز 

وجل اآدم عليه ال�شـــالم، واإىل قيام ال�شاعة، 

فهو �شلوات اهلل و�شالمه عليه الذي قال عنه 

ربه عز وجل: (َواإِنََّك لََعلَى ُخلٍُق َعِظيٍم).

جـــاء ذلك خـــالل امل�شابقـــة الثقافيـــة التي 

اأقامتها جلنة التعريف بالإ�شالم –فرع املال 

�شالح - يف �شرية الر�شول حممد ] حتت 

عنـــوان “تعرف علـــي حبيبـــك” يف م�شجد 

مرزوق البدر و�شـــارك فيها 10 من املهتدين 

و150 مـــن امل�شلمـــني التلغويـــني، باإ�شـــراف 

الداعية �شيد عبد ال�شالم.

وقال عبـــد ال�شالم يف املحا�شرة التي افتتح 

بهـــا امل�شابقـــة: (اإن الهـــدف الأ�شا�شـــي من 

امل�شابقـــة هـــو معرفـــة �شـــرية الر�شول ] 

ونهجـــه الذي �شار عليـــه طوال فرتة دعوته، 

والقتداء به واتباع �شبيله، فهذا هو الطريق 

املو�شـــل لل�شعـــادة يف احليـــاة الدنيـــا ويف 

الآخـــرة، قال اهلل تعـــاىل : (لََقْد َكاَن لَُكْم يِف 

 
َ
�ْشَوةٌ َح�َشنَـــٌة مِلَْن َكاَن يَْرُجو اهلل

ُ
َر�ُشـــوِل اهلِل اأ

 َكِثرياً).
َ
َوالَْيْوَم اْلآِخَر َوَذَكَر اهلل

واأ�شاف باأن طاعته ] هي ال�شبيل لتعريف 

غـــري امل�شلمـــني ب�شريتـــه ]، م�شيفـــا باأن 

طاعته هـــي �شراطنا اإىل اجلنـــة، فعن اأبي 

هريـــرة - ر�شـــي اهلل عنـــه - اأن ر�شول اهلل 

]  قـــال “كل اأمتي يدخلـــون اجلنة اإل من 
اأبـــى، قالوا: يا ر�شول اهلل ومن ياأبَى؟!، قال: 

من اأطاعني دخـــل اجلنة ومن ع�شاين فقد 

اأبى).

يذكـــر اأن امل�شابقة �شهـــدت اإقبالً كبريا من 

اأبنـــاء اجلالية ودارت الأ�شئلـــة حول �شريته 

�شلى عليـــه و�شلم منذ �شغره واجلهود التي 

بذلهـــا يف �شبيل ن�شر هـــذا الدين، وغزواته، 

وتربيته لأ�شحابه.

م�صابقة ثقافية للجالية �لتلغوية يف �صرية �لنبي  

»تعرف علي حبيبك«

تفاعال مـــع ا�شتجابة امل�شلمـــات واملهتديات 

اجلـــدد حلملة التوعيـــة والتعريف بالر�شول 

الكـــرمي التى اأطلقتها اللجنة حتت عنـــــــوان 

(هذا حممد.. ر�شول الرحمة) قامت ن�شائية 

اجلهـــراء بعمـــل �شل�شلـــة مـــن املحا�شـــرات 

ببع�ص ال�شالونـــات مبنطقة اجلهراء، وذلك 

للتعريـــف ب�شـــرية الر�شـــول عليـــة ال�شـــالة 

وال�شـــالم تزامننـــا مع احلملـــة امل�شيئة التى 

�شنتها بع�ـــص و�شائل الإعـــالم الغربية على 

ر�شولنا الكرمي.

و�شرحـــت م�شوؤولة اللجنـــة الن�شائية �شعاع 

ال�شمـــري بهـــذه املنا�شبـــة: اإن املحا�شـــرات 

اجلاليـــة  منهـــا  جاليـــات  عـــدة  �شملـــت 

ال�شريلنكية بلغتيها (ال�شنهالية والتاميلية)، 

والفلبينية، والهندية باللغتني التلغو والهندى 

م�شـــرية اإىل اأن املحا�شـــرات تخللهـــا ر�شد 

�شريـــع حليـــاة الر�شول الكـــرمي ومقتطفات 

تعريفيـــة بـــه، وكيـــف كان تعاملـــه مـــع غري 

امل�شلمني؟، وكيف كان عليه ال�شالة وال�شالم 

�شبورا على اإيذاء الكافرين؟.

واأ�شـــارت اإىل الهدف من املحا�شرات قائلة: 

هـــذه املحا�شـــرات تهدف توعيـــة املهتديات 

مبكانة الر�شول وعظمته.

واختتـــم ت�شريحهـــا بدعـــوة الداعيـــات اإىل 

بـــذل اجلهـــود الكبـــرية لتعريـــف املهتديات 

ب�شـــرية الر�شول ] �شـــواء داخل الكويت اأو 

خارجها.

حملة نصرة ميدانية بنسائية الجهراء

»التعريف باإلسالم« أطلقت »هذا محمد.. رسول الرحمة«

اأطلقت جلنة التعريف بال�شالم 

حملة دعوية حتـــت �شعار “هذا 

حممـــد.. ر�شـــــــــــول الرحمـــة” 

ت�شتهدف تعريف اأكرث من ع�شرة 

ماليـــني �شخ�ـــص حـــول العـــامل 

بالنبي حممد ]، باأكرث من 15 

لغة وذلك بالتعـــاون مع خمتلف 

املراكز الإ�شالمية يف اخلارج.

و�شرح نائـــب املدير العام للجنة 

التعريـــف بالإ�شـــالم عبدالعزيز 

اأن  املنا�شبـــة  بهـــذه  الدعيـــج 

احلملة تاأتي يف اإطار اخلطوات 

الفعليـــة للـــرد وب�شـــكل عملـــي 

على تلـــك الإ�شـــاءات، وتعريف 

غري امل�شلمني مببـــادئ الإ�شالم 

ال�شمحـــة، وب�شخ�شيـــة الر�شول 

] و�شريته العطرة.

واأو�شح اأن حملة “هذا حممــد.. 

ر�شـــول الرحمـــة” �شتكـــون عن 

طريق طباعة  وترجمة الو�شائل 

اللغـــات  مبختلـــف  الدعويـــة 

التعريـــف  احلملـــة  وحمتـــوى 

بالنبـــي ] وباأخالقه الكرمية، 

واإبراز مواطن الرحمة يف حياته 

وتعاملـــه ال�شمـــح مـــع الآخرين 

م�شـــريا اإىل اأن تلـــك الو�شائـــل 

الكتـــب  طبـــع  علـــى  حتتـــوي 

والأفالم  والكتيبـــات  والن�شرات 

وثائقيـــة والربامـــج اللكرتونية 

والإعالنات  والأقرا�ص املدجمة 

واحللقـــات  املتلفـــزة  والربامـــج 

املوؤمتـــرات  واإقامـــة  الإذاعيـــة 

والندوات لكبار الدعاة وترجمة 

وطباعـــة معاين القـــراآن الكرمي 

وتف�شريها مبختلف اللغات.

ونا�شد الدعيج امل�شلمني عموماً 

ول�شيما ال�شـــركات واملوؤ�ش�شات 

وال�شخ�شيـــات اإىل دعـــم هـــذه 

احلملة.

نائب املدير العـــام للجنة التعريف 

بالإ�شـــالم م/ عبدالعزيـــز الدعيج

ندوة لن�صرة �لر�صول ] يف جامعة �لكويت   »تعالوا إلى النجاة«

�لكتيبـــات �ملرتجمــة 
للمهتديات تنيـــر لهن 

�لطريــــق
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اأدان رئي�ص جمل�ص الأمة جا�شم 

اخلرايف ب�شدة الفيلم الأمريكي 

امل�شـــيء للر�شول الكـــرمي �شلى 

وال�شحابـــة  و�شلـــم  عليـــه  اهلل 

الكـــرام والإ�شـــالم وامل�شلمـــني. 

وقـــال:اإن من قـــام بهـــذا العمل 

الإجرامـــي تعمـــد الإ�شـــاءة اإىل 

الإ�شـــالم ورمـــوزه، م�شـــريا اإىل 

اأن هنـــاك اأيـــادي تـــزرع الفتنـــة 

وال�شقاق بـــني الأديان ال�شماوية 

وبـــني دول العامل يجب الت�شدي 

لها. 

وا�شتطرد اخلرايف مت�شائال »ما 

الفائدة من هذا العمل الإجرامي 

�شـــوى تدمـــري قيـــم وعالقـــات 

التاآخـــي بـــني معتنقـــي الأديـــان 

ال�شماويـــة ومـــن امل�شتفيد �شوى 

�شرذمة قليلة حاقدة ت�شعى اإىل 

اإثارة الفن«. 

واأ�شـــاف: ما �شاهدناه من ردود 

اأفعـــال عنيفة على ذلـــك الفيلم 

هـــي نتيجة ملا ت�شمنه من اإ�شاءة 

تعمدتها ال�شرذمـــة التي اأنتجته 

بهدف تعميق اخلالف وال�شراع 

بني الأديان ال�شماوية. 

الدميقراطيـــة  اأن  علـــى  واأكـــد 

وحريـــة التعبـــري ل تعنيـــان باأي 

حال مـــن الأحـــوال الإ�شاءة اإىل 

مـــا  واإذا  الآخريـــن  معتقـــدات 

تكـــررت مثـــل تلـــك الإ�شـــاءات 

فالبـــد من معاجلتها وو�شع حد 

لهـــا، واأ�شـــار اإىل اأن هذا الفيلم 

الإجرامي مل يكن الإ�شاءة الأوىل 

و�شبقتـــه  وامل�شلمـــني  لالإ�شـــالم 

اأفعـــال مماثلـــة كانت لهـــا نتائج 

�شلبية على العالقات بني الدول 

والتعاون يف مـــا بينها ولن تكون 

اآخـــر مرة ما مل يتحرك املجتمع 

الدويل لو�شع حد لها. 

ونبـــه اإىل اأن ردود الأفعال جتاه 

تلـــك الإ�شاءات يجـــب األ تكون 

تنتهـــي  عاطفيـــة  ردود  جمـــرد 

بانتهـــاء احلـــدث بـــل يجـــب اأن 

تـــوؤدي اإىل النتيجة املطلوبة من 

خـــالل معاجلة جذريـــة و�شاملة 

ومـــن خالل اتفاقية دولية جترم 

الإ�شـــاءة اإىل الأديـــان ال�شماوية 

والرموز الدينية.

اأكـــد ممثل �شمـــو اأمري البـــالد �شمـــو ال�شيخ جابر 

املبارك رئي�ص الوزراء �شرورة اعتماد مقرتح �شمو 

الأمري خالل قمة حـــوار الأديان عام 2008م الذي 

ي�شـــع اأ�شا�شا ملنع الإ�شـــاءة اإىل الأديان واملعتقدات 

والرموز.

وقـــال يف كلمته اأمام اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 

اإن �شعـــوب وحكومات الدول الإ�شالمية عربت عن 

اإدانتهـــا ال�شديـــدة وغ�شبهـــا العارم لإنتـــاج الفيلم 

ال�شينمائي امل�شيء اإىل الر�شول الكرمي حممد �شلى 

اهلل عليـــه و�شلـــم واإىل العقيدة والقيـــم الإ�شالمية 

ال�شمحة.

واأ�شـــاف: لقـــد اأ�شعـــل هـــذا التطـــاول غري 

امل�شـــوؤول الغ�شـــب ال�شديد لـــدى ال�شعوب 

واجلاليـــات الإ�شالميـــة يف خمتلف اأنحاء 

العامل، كمـــا �شهدت بع�ص الدول اأعمال 

عنـــف و�شغـــب وتخريـــب راح �شحيتها 

بع�ص الأبرياء ودولة الكويت وهي تدين 

باأ�شد العبارات اإنتاج هذا الفيلم وما 

حلقه مـــن اأعمال قتل وتدمري اأي�شا 

والتـــي هي بعيدة كل البعد عن روح 

الإ�شالم وجوهره لتود اأن ت�شرتجع 

اإىل اأذهانكـــم مـــا اقرتحه ح�شرة 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ �شباح الأحمد اجلابر ال�شباح 

اأمري دولة الكويت اأمام اجتماعات اجلمعية العامة 

على م�شتوى القمة حول حوار الأديان والتي عقدت 

بتاريخ 12و13 نوفمرب عام 2008م واقتب�ص “اإن ابلغ 

نتيجـــة لتجمعنا اخلري هذا ويف هذه القاعة هو اأن 

ي�شدر تعهد عاملـــي باحرتام الأديان وعدم امل�شا�ص 

اأو التعر�ـــص اأو التهكم على رموز تلك الأديان وردع 

مرتكبي تلك الأفعال والداعني لها”.

ودعـــا ممثل �شمو اأمـــري البالد �شمـــو ال�شيخ جابر 

املبـــارك رئي�ص الوزراء اجلمعيـــة العامة يف دورتها 

هـــذه اأن تويل اقرتاح اأمري دولـــة الكويت الهتمام 

البالـــغ وان ي�شـــدر قـــرار لتنفيذه خدمـــة للب�شرية 

جمعـــاء و�شونـــا لالأمـــن وال�شلـــم الجتماعـــي بني 

ال�شعوب.

وختم ال�شيخ جابر املبارك كلمته بالقول: ل ي�شعني 

اإل اأن نوؤكد اأن دولة الكويت توؤمن باأن احلوار ون�شر 

ثقافـــة الت�شامـــح والعتـــدال ونبذ مظاهـــر العنف 

والتطرف هي الو�شيلة والطريق الأمثل لإعالء قيم 

امل�شـــاواة والعدالـــة للو�شول اإىل الهـــدف الأ�شمى، 

وهو حفظ ال�شلم والأمن الدوليني.

الكويت تدعو لتبني مبادرة منع 
اإلساءة إلى األديان

الخرافي يدين بشدة الفيلم المسيء للرسول الكريم

ádÉØc 
º∏©dG ÜÓW

	بدول	البلقان

	النهوض	بهذا	البلد	املسلم	
بعد	أن	عانى	الكثير		من	النكبات	
والكــــوارث,		واملساهمة	فـي	
حتسني	ظروفـه	التعليميـة	

واالقتصاديــة
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البرازيـل: استنكار حــــــاد 
وخطوات عملية في الرد

انتهـــت قبل اأيـــام مظاهرة كبرية يف مدينـــة “ريو دي جانريو” 

بالربازيـــل �شارك فيها 200 األف برازيلي �شد التع�شب الديني 

�شمـــت ممثلي الأديـــان املختلفة يف الربازيـــل، ومثل امل�شلمون 

يف الربازيـــل “اجلمعية اخلرييـــة الإ�شالمية بريو دي جانريو” 

و”احتاد املوؤ�ش�شات الإ�شالمية يف الربازيل”.

قامـــت جلنـــة “مناه�شة التع�شـــب الديني” وهـــي منظمة من 

منظمـــات املجتمع املدين بتنظيـــم تلك امل�شـــرية، والتي بداأت 

مبوؤمتـــر �شحفـــي اأكد فيـــه امل�شاركـــون رف�شهـــم وا�شتنكارهم 

للفيلـــم امل�شـــيء لر�شـــول اهلل ]، وحـــذروا من خطـــورة مثل 

هذه الأفعال علـــى الأمن وال�شالم يف العامل، وطالبوا باحرتام 

الأديان و�شرورة التعاي�ص ال�شلمي.

وقـــد حمـــل امل�شلمون لفتات توؤكد �شماحـــة الإ�شالم واأنه دين 

ال�شـــالم ودين للجميـــع، وقامـــوا بتوزيع الكثري مـــن املطويات 

والكتـــب التي تتحـــدث عن الإ�شالم والقـــراآن فيما يعد اأف�شل 

طريقة للرد على من يتطاول على هذا الدين العظيم.

واأكـــد  ال�شيـــخ ح�شني عبـــد احلميد ممثل احتـــاد املوؤ�ش�شات 

الإ�شالمية وخطيب م�شجد “موجي” لو�شائل الإعالم املختلفة 

علـــى اأهميـــة احرتام الأديـــان وعن ا�شتنـــكاره وجميع م�شلمي 

الربازيـــل لإنتـــاج الفيلم امل�شـــيء لر�شول الرحمـــة والإن�شانية 

.[

يذكر اأن “احتاد املوؤ�ش�شات الإ�شالمية يف الربازيل” اأقام دورته 

الثانية للدرا�شات الإ�شالمية يف م�شجد “ريو دي جانريو” من 

14-15 �شبتمرب، والتي �شارك فيها 50 من امل�شلمني الربازيليني 

اجلـــدد؛ وتركزت حول بع�ـــص الدرا�شات القراآنيـــة والتعريف 

بف�شل ر�شـــول اهلل ]، و�شارك يف اإلقاء املحا�شرات الدكتور 

“كامـــل الأيوبـــي” وال�شيـــخ “ح�شني عبـــد احلميـــد” وال�شيخ 
“اأحمد مظلوم”. 

ومـــن اجلدير بالذكر اأن الإحتاد اأقام معر�ًشا يف اأحد ال�شوارع 

الرئي�شية يف مدينة “ريو دي جانريو” للتعريف بالإ�شالم ونبيه 

“حممـــد” ]، وتوزيع كمية كبـــرية من الكتب جماًنا، وترجمة 
معاين “القراآن الكرمي” �شمن م�شروعه “اعرف الإ�شالم الذي 

ي�شمل جميع الوليات الربازيلية.

بريطانيا: مسلمون يعترضون 
بطريقة عملية

قامـــت جمموعة من ال�شبـــاب امل�شلم يف »بريطانيا« بالتعبري عن 

اعرتا�شهم علـــى الفيلم امل�شيء لالإ�شـــالم والر�شول الكرمي ] 

بطريقـــة مبتكـــرة، حيـــث خرجت هـــذه املجموعـــة يف العا�شمة 

“لنـــدن” لتـــوزع علـــى النا�ص كتًبا حتكـــي عن �شـــرية النبي ] 
وحياتـــه، وقامت جمموعة ال�شباب امل�شلم بهذا العمل يف متاجر 

وحمالت خمتلفة يف العا�شمة. 

كوبا: ناقد سينمائي يصف 
الفيلم األمريكي المسيء 

بالكريه
و�شـــف الناقد ال�شينمائي الكوبي »رولندو برييث« الفيلم الأمريكي 

املعادي لالإ�شالم بـ«الكريـــه« م�شرًيا اإىل �شاآلة اإنتاجه، وموؤكًدا على 

اأن التظاهـــرات العنيفة يف البلـــدان الإ�شالمية جاءت نتيجة لعر�ص 

هـــذا الفيلم. كمـــا اأ�شار »برييث« اإىل املا�شـــي عندما مل يكن هناك 

اأفالم تهاجم الأديان اأو الأعراق اأو الجتاهات ال�شيا�شية. واأكد على 

اأن من قاموا بتمويل هذا الفيلم مائة طبيب يهودي. 

الفاتيكان يدين استفزاز 
المسلمين

�شرحت اجلريدة الر�شمية للفاتيكان اأن “الفاتيكان” اعترب اأن ن�شر 

الر�شوم امل�شيئـــة للنبي -]- يف جملة “�شارل اإبدو” الفرن�شية هو 

ا�شتفزاز للم�شلمني.

واأ�شافـــت اجلريدة: اإن ن�شر مثـــل هذه ال�شور املثرية للجدل خا�شًة 

بعد مقتل ال�شفري الأمريكي يف “ليبيا” وموت العديد من الأ�شخا�ص 

خالل املظاهرات التي اندلعت ب�شبب الفيلم امل�شيء لالإ�شالم - يُعد 

مثل �شكب البنزين على النار.

ومـــن جانبه  �شرح  بابـــا الفاتيكان “بنديكـــت ال�شاد�ص ع�شر” بعد 

عودتـــه مـــن “لبنـــان” قائاًل: لقـــد حان الوقـــت ليجتمـــع امل�شلمون 

وامل�شيحيون معا ملواجهة العنف واحلرب. 

فرنســا: المفتي يحتج على الرسوم 
المسيئة للرسول

اأبدى ال�شيخ »خليل اأبو بكر« - مفتي »باري�ص« - احتجاجه القاطع على ما ن�شرته 

جملـــه »ت�شـــاريل اإبـــدو« الفرن�شية من ر�شـــوم م�شيئة للر�شـــول ] وطالب املفتي 

الربملان الفرن�شي باإعداد قانون جديد يحظر ازدراء الرموز الدينية.

وذكـــر “اأبـــو بكـــر” اأن هذه املجلـــة كانت قد ن�شرت عـــام 2006 ر�شومـــات م�شيئة 

للر�شـــول، مما دفع جمل�ص الإ�شالم الفرن�شي برفع دعوى على املجلة مبوجب اأنها 

توؤجج وحتر�ص على م�شاعر احلقد والكراهية، اإل اأنها مل ت�شفر عن اأية نتيجة.

كما قال املفتي “اأبو بكر”: لقد �شمعنا اأن هناك دعوى ق�شائية قد رفعت على هذه 

املجلة ثانية، لكنني اأعتقد اأنها لن ت�شفر عن اأية نتائج مرة اأخرى واأن املحكمة لن 

تعبـــاأ بهـــا، فيجب على الربملان الفرن�شي اأن يعد قانوًنا جديًدا مينع ازدراء الرموز 

الدينيـــة، ويجـــب على امل�شلمـــني اأن ي�شغطـــوا ب�شدة على نـــواب جمل�شي ال�شعب 

وال�شيوخ من اأجل اإعداد هذا القانون، واأ�شاف “اأبو بكر”: اإن هذه الر�شوم امل�شيئة 

للم�شلمـــني قد اأثـــارت مزيًدا من الغ�شب يف “فرن�شا”، وحـــث املفتي امل�شلمني يف 

بالده على التحلي بال�شرب وعدم الوقوع يف هذا ال�َشَرك التحري�شي. 

ألمانيــا: منــع القس 
األمريكي تيري جونز 

من دخول البالد
�شرحت وزارة الداخلية الأملانية اأنه مت منع الق�ص 

الأمريكـــي املعـــادي لالإ�شـــالم “تـــريي جونز” من 

دخـــول البالد، بعـــد اأن دعته جمموعة من اليمني 

املتطرف؛ لدعم بث الفيلم امل�شيء لالإ�شالم.

و�شـــرح املتحدث الر�شمـــي لـــوزارة الداخلية باأن 

جمـــيء الق�ص “جونز” - املعـــروف بحرقه للقراآن 

يف اإبريـــل 2012 - �شيكـــون �شـــد احلفـــاظ علـــى 

النظام العام للبالد، وقد جاء هذا املنع بعد دعوة 

جمموعة من اليمـــني املتطرف للق�ص والتي تنوي 

بـــث الفيلم بالكامـــل يف “برلني”، وقـــد جاء هذا 

املنـــع بطلب مـــن وزير اخلارجيـــة الأملاين “جيدو 

وي�شرتويل”.

ومـــن جانبـــه فاإن وزيـــر الداخلية يعتـــزم منع بث 

الفيلم بالكامل من قبل اليمني املتطرف، وهي تلك 

املجموعـــات واملنظمات التي ترغـــب يف ا�شتفزاز 

امل�شلمـــني الأملـــان واإ�شعال الفتنـــة يف البالد، وقد 

وعد الوزير با�شتخدام كل الو�شائل املتاحة ملنعهم 

من ذلك. 
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جوجل تعدل قوانين حظر النشر 
يف اإطـــار مطالبـــة »الوليات املتحدة« و«البيـــت الأبي�ص« للم�شوؤولني مبوقـــع »يوتيوب« مبراجعة 

حمتـــوى الفيلـــم امل�شيء ومنعه من املوقـــع - قامت �شركة »جوجل« بحظر عر�ـــص الفيلم امل�شيء 

باملناطـــق الإ�شالمية، اإ�شافة لتعديل قوانني واإر�شادات ن�شـــر املواد املختلفة عرب النرتنت حيث 

�شمنت القوانني منع املواد التي رمبا تت�شبب يف حدوث املظاهرات املعار�شة.

القبض على منتج الفيلم 
المسيء

اأوقفـــت ال�شلطـــات الأمريكية بولية لو�ص اأجنلو�ـــص، نيقول با�شيلي 

نيقـــول، منتـــج »الفيلـــم امل�شـــيء« لالإ�شـــالم الـــذي كان اأثـــار موجة 

احتجاجات يف العامل الإ�شالمي.

وكان نيقول (55 عاًما) قد عوقب يف 2010 بال�شجن 21 �شهًرا بتهمة 

التحايـــل البنكي، ومت توقيفه لنتهاكه قواعـــد ال�شراح ال�شرطي يف 

اإطار هذه الق�شية، وكان الق�شاء الأمريكي قد اتهم يف فرباير 2009 

نيقول با�شيلي نيقول ، مع اآخرين، باأنه ا�شتخدم ب�شكل غري قانوين 

هويـــات العديد من فروع بنـــك »ويلـــز فارجو«بكاليفورنيا وا�شتوىل 

علـــى 860 دولًرا واأدين نيقول بتهمة التحايل البنكي وحكم عليه يف 

2010 بال�شجن 21 �شهًرا.

وقررت القا�شية �شوزان �شيجيل اأنه يتعني حب�ص »با�شيلي«، املتواري 

عن الأنظار منذ موجة الحتجاجات العنيفة التي �شببها الفيلم الذي 

اأنتجه، دون اإمكانية الإفراج عنه بكفالة، لأنه قد يهرب ولأنه ي�شكل 

خطًرا على املجتمع، وقالت القا�شية»املحكمة ل تثق يف املتهم«.

نصراني يمّول 
فيلم عبقرية 
محمد ردًا على 

اإلساءة
اأعلن رجل الأعمال امل�شري القبطي 

ابراهيم زكي لوقا املقيم يف الربازيل 

انـــه ب�شـــدد انتـــاج فيلـــم “عبقريـــة 

حممـــد” عـــن كتـــاب بهـــذا العنوان 

لالأديب عبا�ص حممود العقاد، وذلك 

رداً علـــى فيلم م�شـــيء للنبي حممد 

] اأعلن عنه يف وقت �شابق، موؤكداً 
ان فيلمـــاً كهـــذا ي�شـــيء اإىل وحـــدة 

امل�شيحيني وامل�شلمني يف م�شر التي 

هاجر منها قبل 40 عاماً. 

وفيلم آخر بتكلفة 
450 مليون دوالر 

اأعلنـــت جمموعة النـــور القاب�شـــة القطرية عزمها 

امل�شـــي قدًما يف بدء اإنتاج فيلم عن الر�شول حممد 

]، علـــى ثالثة اأجـــزاء بتكلفة تقدر بــــ450 مليون 
دولر، مبعايري عاملية من الناحية الفنية والب�شرية، 

ليكـــون الفيلـــم الأ�شخـــم والأعظم اإبهـــاًرا، م�شرية 

اإىل اأنهـــا �شارفـــت علـــى اإكمـــال املراحـــل النهائية 

مـــن ال�شيناريـــو، بعـــد “التغلب على عـــدد كبري من 

التحديات الفنية والدرامية.»

واأعربت “جمموعـــة النور” عـــن ا�شتنكارها للفيلم 

امل�شـــيء للر�شول الكـــرمي ]، واأعلنـــت اأنها �شرتد 

علـــى الإ�شاءة بـــاأدوات ح�شارية من بينهـــا “تعزيز 

باقة املنتجات التي قمنا باإطالقها �شابًقا من خالل 

املطبوعات والكتب والأدلة الإر�شادية، واأهمها كتاب 

دليل اجليـــب اخلا�ص ب�شـــرية الر�شول حممد ]، 

والذي �شدر ب�شت لغات.»

الواليات المتحدة: معرض 
ألكبر كتاب عن النبي ]

اأكد “حممد �شيد” - موؤلف  كتاب مميز عن النبي “حممد” 

]  اأنـــه �شيتـــم اإقامـــة معر�ص يف مكان قريـــب من كني�شة 
“تريي جونـــز” بولية “فلوريـــدا” الأمريكية، وبعد ذلك يف 
“وا�شنطـــن”. و�شرح باأن هذا املعر�ـــص ياأتي كرد فعل على 

الفيلم امل�شيء للنبي، ].

كمـــا ذكـــر اأن “لو�ص اأجنلو�ـــص” �شوف تكـــون اآخر حمطات 

عر�ـــص الكتاب قبل عر�شه يف عدة بالد اأوروبية. كما �شرح 

بـــاأن الكتـــاب �شيتم عر�شـــه يف »اأ�شرتاليـــا« و«نيوزيالندا«، 

و�شت�شمـــح هذه احلملة باإظهـــار ال�شخ�شية احلقيقية للنبي 

حممد ] للعامل اأجمع.

جديـــر بالذكر اأن عنوان الكتاب “هـــذا هو حممد”، وي�شل 

عدد �شفحاته اإىل 240 �شفحة ويزن 1500 كيلو جرام و�شيتم 

ت�شجيله يف مو�شوعة “جيني�ص” لالأرقام القيا�شية.

اأكـــد احتاد اجلاليـــات الإ�شالميـــة يف »اإ�شبانيا« اأنهـــم �شيتخذون 

التدابـــري القانونية الالزمـــة �شد �شحيفة »اخلويب�ـــص«؛ لن�شرها 

ر�شوًما م�شيئة عن الإ�شالم والنبي »حممد« ]  يف عددها الأخري، 

كما و�شف الحتاد تلك الر�شومات باأنها “اإجراء غري �شحيح، لن 

حت�شل على هدفها الدعابي املرجو”، وذكر اأن اجلالية الإ�شبانية 

امل�شلمـــة معتدلة وتواظب على اأن�شطتها اليومية بطبيعة تامة دون 

اأي اختالف مع باقي املواطنني الإ�شبان، ويف النهاية اأ�شار الحتاد 

اإىل اأن واجبـــه هو نقـــل ر�شالة احرتام جميـــع املوؤمنني من جميع 

الأديـــان ورف�ص اجلرائم العامة �شـــد امل�شاعر الدينية؛ وذلك من 

اأجل حتقيق تعاي�ص ح�شاري واإن�شاين للجميع. 

العولقي : يهود ومسيحيون 
يشاركون فى كتاب عن الرسول

ك�شـــف الدكتور حممـــد العولقى، �شاحب اأكرب كتاب عـــن الر�شول ]، اأن الكتاب 

ا�شتغـــرق تاأليفه 3 �شنوات وبلغت تكلفتـــه 11 مليون درهم اإماراتي واأن حوايل 300 

�شخ�ـــص قـــد �شاركوا فـــى العمل يف هذا الكتاب لإخراجه علـــى هذا ال�شكل املبهر 

منهم 19 �شخ�ًشا من امل�شيحيني واليهود.

واأ�شـــاف العولقـــى، لف�شائية “�شـــدى البلـــد”، اأن الكتاب يتناول �شـــرية الر�شول 

باأ�شلـــوب ال�شرد، واأن وزنه ي�شـــل اإىل 1500 كجم وم�شاحته ترتاوح بني 5 اإىل 8.6 

اأمتار، وقال اإنه مت اإ�شدار الكتاب بعدة لغات هي العربية، الفرن�شية، والإجنليزية 

وغريهـــا، واأن الكتـــاب قد دخل مو�شوعة “جيني�ص” لالأرقـــام القيا�شية �شنه 2006 

كاأكرب كتاب يف العامل.

واأو�شح العولقي اأنه �شاحب الدعوة اإىل مقاطعة ال�شركتني “جوجل ويوتيوب” حتى 

يتـــم حذف الفيلم امل�شـــيء لر�شولنا، مما اأدى اىل انخفا�ـــص اأ�شهم هذه ال�شركات 

من امل�شتوى الأول اإىل امل�شتوى الثالث، موؤكدا على �شرورة ا�شتكمال تلك املقاطعة 

حتى تنخف�ص اأ�شهمهما اأكرث فاأكرث اإىل اأن ي�شطرا اإىل حذف الفيلم.

ووعد العولقي بت�شليم الن�شخة الأ�شلية للكتاب اإىل الرئي�ص امل�شري حممد مر�شى 

كهدية يتم و�شعها فى متحف جامعة القاهرة.

إسبانيا: المسلمون يرفعون دعوى ضد 
صحيفة مسيئة
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القا�شي “ Miranda Delgado Gilson “ باإلزام �شركة جوجل 

بحجب الفيلم املذكور خالل ع�شرة اأيام من قناة يوتوب يف الربازيل، 

وتغرمي جوجل ع�شرة اآلف ريال برازيلي عن كل يوم تاأخري ماقيمته 

خم�شة اآلف دولر اأمريكي، وا�شتند القا�شي يف حيثيات احلكم اإىل 

اأن الفيلم يتعار�ص مع املادة اخلام�شة من مبادئ الد�شتور الربازيلي 

والتي تن�ص على اأن حرية العتقاد مكفولة جلميع املواطنني .

وكان الدكتـــور اأديب عبدوين حمامي الحتـــاد الوطني للموؤ�ش�شات 

الإ�شالميـــة قد قـــام برفع الدعوى نيابة عـــن 20 موؤ�ش�شة اإ�شالمية 

اأع�شاء يف الحتاد حلظره من قناة “ يوتوب “ .

ياأتـــى ذلـــك فيما ا�شتنكر النائب الفيـــدرايل “ بروتوجني�ص “ خالل 

جل�شة الربملان الربازيلي الت�شويق لهذا الفيلم البغي�ص واعتربه نوعا 

من التع�شب الديني �شد امل�شلمني على �شبكة النرتنت، وكان ممثلو 

الأديـــان املختلفة قد تظاهروا الأ�شبـــوع املا�شي يف ريو دي جانريو 

�شـــد ظاهـــرة التع�شب الدينـــي و�شمت املظاهـــرة 200.000 األف 

�شخ�ـــص ،ادانـــوا ب�شدة الفيلـــم امل�شيء للنبي �شلـــوات ربي و�شالمه 

عليه .

ويتفـــق امل�شلمون وغريهـــم من اأتباع الديانـــات الأخرى يف الربازيل 

علـــى اإدانة ردات الفعل العنيفة والتي ت�شمل القتل اأو العتداء على 

الأرواح واملمتلـــكات، وهـــذا ما�شدر ب�شاأنه بيـــان وا�شح من املجل�ص 

الأعلـــى لالأئمة وال�شوؤون الإ�شالميـــة يف الربازيل خالل الأزمة التي 

�شببها ذلك الفيلم .

وقد �شهدت مدينة فوز دو اإيجوا�شو التي تقع على احلدود الثالثية 

بني دول “ الربازيل – الرباغواي – الأرجنتني “ والتي تتواجد فيها 

جاليـــة اإ�شالمية كبرية مظاهرة حا�شدة �شـــارك فيها ممثلو الأديان 

املختلفة �شد ال�شماح بهذا الفيلم على �شبكة الإنرتنت .

دولة عظمى

اإن الربازيـــل دولـــة عظيمة ت�شـــق طريقها لتكـــون يف مقدمة الدول 

ومـــع ذلك هي دولـــة حترتم الأديـــان وحرية العتقـــاد، وهذا ميلي 

علـــى العامل الإ�شالمي اأن يعيـــد التفكري يف تنمية التوا�شل مع هذا 

البلد املحب للعرب وامل�شلمني، وامل�شاهمة يف تنمية التعريف بالدين 

والثقافة الإ�شالمية فيه .

البرازيل ونصرة النبي ]
�ل�صيخ خالد رزق تقي �لدين – �لرب�زيل

خالل ن�شاط تعريفـــي بدين الإ�شالم يف �شوارع الربازيل قمنا بعمل 

ا�شتفتـــاء على عينـــه ع�شوائية من اأبنـــاء ال�شعـــب الربازيلي ، حول 

معرفتهم بر�شول الرحمة “ حممد ] “، واحلقيقة التى خرجنا بها 

مـــن هذه اللقاءات اأن غالبية الربازيلني ليعرفون �شيئا عن الإ�شالم 

ولعن ر�شولنا الكـــرمي، اأو توجد لديهم �شورة م�شوهة عن الإ�شالم 

وامل�شلمني .

هـــذا الأمر جعلنا ن�شاعف اجلهد يف احتـــاد املوؤ�ش�شات الإ�شالمية 

يف الربازيـــل للتعريف بالإ�شالم من خـــالل توزيع الكتاب الإ�شالمي 

باللغـــة الربتغاليـــة وامل�شاركـــة يف املعار�ـــص وم�شاعـــدة املوؤ�ش�شات 

املختلفـــة داخل الربازيـــل بالكتب والأفكار التـــي ت�شاهم يف تو�شيع 

دائرة املعرفة بر�شولنا الكرمي �شلوات ربي و�شالمه عليه .

وخـــالل زيارتي الأخرية مل�شـــر التقيت بالدكتور حممد �شربي عبد 

العزيز عرابي رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية تبليغ ر�شالة الإ�شالم وهي 

املوؤ�ش�شـــة التي تقوم بطباعة الكتـــاب الإ�شالمي باأكرث من 130 لغة 

عامليـــة وتوزعه على جميع اأقطار املعمـــورة ومنذ ثالثة اأعوام وهذه 

اجلمعية املباركة تقوم بعمل �شراكة مع احتاد املوؤ�ش�شات الإ�شالمية 

يف الربازيل، وحتدثت معه عن اأف�شل الطرق لن�شرة ر�شولنا الكرمي 

واتفقنـــا على طباعـــة حاوية كاملة ت�شمـــل 100.000 األف كتاب و 

100.000 مطويـــة تتحـــدث عـــن النبي ] باللغـــة الربتغالية ليتم 
توزيعهـــا يف الربازيل منها كتاب ر�شـــول الرحمة وحممد ر�شول اهلل 

وريا�ص ال�شاحلني واأطلقنا على هذه احلملة “ حاوية الن�شرة “ .

ظاهرة �لتخويف

جـــاءت ردود فعـــل املوؤ�ش�شات الربازيلية املختلفـــة م�شتنكرة ومدينة 

للفيلـــم امل�شيء للنبي ] ففـــي خطابها اأمـــام الأمم املتحدة اأدانت 

رئي�شـــة الربازيل ال�شيدة ديلما رو�شيف هذا الفيلم وقالت لن ن�شمح 

بازدراء املقد�شات وانتقدت ظاهرة التخويف من الإ�شالم وامل�شلمني 

“ الإ�شالمفوبيا “ .
يف نف�ص اليوم ق�شت حمكمة �شاو باولو البتدائية املدنية من خالل 

»رو�سيف« �أد�نـت ظاهـرة �لتخويف 
من �لإ�سـالم و�لإ�سـالميــــن
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اأكد وكيل وزارة الأوقاف وال�شوؤون ال�شالمية 

د. عـــادل الفالح اأن اإقامة نـــدوات منا�شرة 

لر�شـــول اهلل ] تعرب عن م�شاهمة الكويت 

التي عرفت عـــرب تاريخها بدعمها للق�شايا 

الإ�شالميـــة والعربية وحر�شهـــا الدائم على 

الدفاع عن ثوابت الإ�شالم و�شعائره ومناق�شة 

ق�شايا الأمة والإ�شهام بفكر و�شطي م�شتنري 

يف ت�شخي�ـــص اأي داء واقرتاح العالج الأمثل 

للم�شكالت.

جاء ذلك يف كلمته بافتتاح ندوة (اإل تن�شروه 

فقد ن�شره اهلل)، التي نظمتها وزارة الأوقاف 

وال�شـــوؤون الإ�شالميـــة بالتعـــاون مع منظمة 

الن�شرة العامليـــة يف فندق �شرياتون الكويت 

و�شـــارك فيهـــا الأ�شتـــاذ يف كليـــة ال�شريعة 

د.عـــادل العنـــزي، والأمـــني العـــام ملنظمـــة 

الن�شـــرة العاملية د.�شـــامل ال�شمري، وع�شو 

املكتب التنفيذي يف منظمة الن�شرة العاملية 

د.حممـــد ي�شري والأ�شتاذ يف جامعة الأزهر 

ال�شريـــف د.حممـــد عبداملق�شـــود، واأ�شتاذ 

ال�شرية النبويـــة يف جامعة الإمام حممد بن 

�شعود د.عبدالوهاب الطريري، وموؤلف كتاب 

النبـــي الإن�شان د.عـــادل �شالحي، وح�شور 

كبري من اجلمهور واملهتمني واملخت�شني.

رد ح�صاري 

واأو�شـــح الفالح اأن »اللقـــاء يف الكويت جاء 

اإثـــر حـــدث جلـــل، تهتز مـــن وقعـــه القلوب 

املوؤمنة وهـــو ن�شر فيلم ي�شـــيء اإىل �شخ�ص 

نبينـــا حممد ] والذي جعـــل اهلل �شبحانه 

وتعـــاىل حبـــه، وتوقـــريه واإجاللـــه مقت�شى 

عظيما من مقت�شيـــات الإميان، بل ل ي�شح 

الإ�شـــالم اإل به، واأن هـــذه املحبة من اأعمق 

وجـــوه الإميان.مردفـــاً »اأمل يحـــن (الوقت) 

لنـــا اأن يقـــود هذه الـــردات املنفعلـــة الثائرة 

الفعل احل�شاري الو�شطي الرا�شد، الذي ل 

يخ�شع لالنفعال الوقتي اأو التثوير اللحظي 

الطائ�ص، واإمنـــا يدر�ص احلدث ثم ي�شتثمره 

ل�شالـــح امل�شلمني ول يوظفه �شدهم؟!  واأل 

ترتك الأمور لل�شعوب املندفعة التي يقودها 

الغ�شـــب الثائر فتقـــع يف اأخطـــاء ل تقرها 

�شريعتنا«.

واأو�شـــح الفالح »لقد كنا هنا يف الكويت من 

خـــالل وزارة الأوقاف �شباقـــني اإىل التعامل 

احل�شـــاري املدرو�ص مع م�شل�شـــل ا�شتباحة 

املقد�شات، فكنا اأول من نادى وا�شت�شاف بل 

ودعم و�شاند بكل قوته امل�شار الإ�شرتاتيجي 

ملنظمـــة الن�شـــرة العامليـــة، لتكـــون خطوات 

ن�شرة النبـــي وفق روؤية ح�شاريـــة مدرو�شة 

ل تعتمـــد ردة الفعـــل واإمنا املبـــادرة، فقمنا 

با�شت�شافـــة اأول ور�شة عمـــل لو�شع اخلطة 

الإ�شرتاتيجية العامـــة للمنظمة يف الكويت، 

كمـــا ا�شت�شفنا املوؤمتر العاملي الثاين ملنظمة 

الن�شـــرة العامليـــة، واجتمـــاع جمل�ـــص اأمناء 

منظمـــة الن�شرة، بالإ�شافـــة اإىل ا�شت�شافة 

اأربعـــة اجتماعـــات للمكتب التنفيـــذي التي 

اأثمـــرت عن قرارات عمـــل وم�شاريع ملنظمة 

الن�شـــرة العاملية وور�ص عمـــل لآليات ن�شرة 

الر�شـــول ] يف املجـــالت املتعددة اإعالمياً 

واجتماعيـــاً و�شرعياً، بالإ�شافـــة اإىل بع�ص 

الأن�شطـــة الإعالميـــة والثقافيـــة الأخـــرى. 

و�شاركنـــا املنظمة يف عقد موؤمتر يف هولندا 

ي�شاهـــم يف ت�شحيـــح ال�شـــورة النمطية يف 

الإعـــالم الغربـــي عـــن الر�شـــول، وذلك كله 

حتت توجيـــه �شخ�شي من �شمو اأمري البالد 

ال�شيـــخ �شباح الأحمـــد عند لقائـــه برئي�ص 

منظمة الن�شرة العاملية«.

روؤية متكاملة

واأو�شـــح الفالح اأن الإ�شاءة اإىل النبي حدث 

جلل وكبري ول بد اأن يكون هناك عمل وروؤية 

متكاملـــة، ومن اأهـــم الق�شايـــا يف مثل هذا 

اللقـــاء هي اأن نتجـــاوز ردود الأفعال ال�شيئة 

وغـــري املجديـــة، بـــل ونتجاوز تلـــك الأفعال 

التـــي اأي�شـــاً فيهـــا اإ�شاءة للنبـــي حممد ] 

فهـــو الذي اأو�شى وحر�ص على كل من دخل 

بالد امل�شلمـــني وكل معاهد وزائر اأن يحفظ 

لـــه ماله ويحفـــظ له دمه وحتفظ لـــه اأي�شاً 

كرامتـــه يف مثل هذه الأمور، ويجب اأن تكون 

هـــذه ر�شالـــة جليًة من الأخـــوة العلماء ومن 

امل�شايخ ومن امل�شلمني كي ل تندفع ال�شعوب 

يف اأ�شيـــاء هي اأي�شـــاً ل تر�شي الر�شول واأن 

تتحـــول هذه الق�شية احلقيقية يف نيتها ويف 

مقا�شدهـــا اإىل عمـــل ا�شرتاتيجـــي متكامل 

يبني هـــذه ال�شخ�شية العظيمـــة من ب�شرية 

ومـــا فيها من اإن�شانيـــة عظيمة وما فيها من 

اإجنازات وما فيها من خلق عظيم له.

�لإ�صاءة عمل مغر�س

تفـــوت  اأن  الإ�شالميـــة  ال�شعـــوب  وطالـــب 

الفر�شـــة علـــى املغر�شني ممـــن يهدف من 

وراء تلك ال�شتفزازات اإىل زرع بذور العداء 

يف املجتمـــع الإن�شاين، والعمـــل على انت�شار 

روح العـــداء والتحفز بني امل�شلمني وغريهم 

مـــن اأتبـــاع احل�شـــارات والديانـــات، موؤكداً 

اأن املن�شفـــني مـــن غري امل�شلمـــني ل يقبلون 

الإ�شاءة اإىل مقد�شات امل�شلمني اأو ثوابتهم.

من جانبه حتدث الأمني العام ملنظمة الن�شرة 

العاملية د.�شامل ال�شمري، قائـــال: (اإن ن�شرة 

النبـــي ] ل تتبـــع ردود الفعـــل اأو الت�شنـــج 

وهـــذا مـــن هدي النبـــي ]، ففـــي �شحيح 

البخـــاري عـــن عائ�شة ر�شـــي اهلل عنها) اأن 

يهـــودا اأتوا النبي ] فقالـــوا ال�شام عليكم، 

فقالـــت عائ�شـــة ر�شـــي اهلل عنهـــا: عليكـــم 

ال�شام ولعنـــة اهلل وغ�شب اهلل عليكم. قال: 

مهال يا عائ�شة عليك بالرفق واإياك والعنف 

والفح�ص). وعندما قالوا له �شلى اهلل عليه: 

اإن دو�ص اأبت فادعوا اهلل عليهم، قال: اللهم 

اأهـــدي دو�ص واأتي بهم، اللهـــم اأهدي دو�ص، 

واأتي بهم، اللهم اأهدي دو�ص واأتي بهم.

 

)�إل تن�صروه فقد ن�صره �هلل(

نصرة عالمية للرسول  
كتب حممود بكرفي الكويت

�لفــالح: 
�لأوقاف �سباقة �إلى 

�لتعامل �حل�ساري 
�ملدرو�ص مع م�سل�سل 

��ستباحة �ملقد�سات

�ل�سمـري: �ل�سخ�سية �لعظيمة عرب�لتاريخ 
هو ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم..
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هذ� حممد.. ر�صول �لرحمة



والنبـــي ] ي�شـــرب مـــن اأهـــل الطائـــف، 

ويدمـــى، ياأتيه ملك اجلبال ويقول له: دعني 

اأطبـــق الأخ�شبني عليه، فيقـــول: دعهم لعل 

اهلل يخـــرج من اأ�شالبهم مـــن يعبد اهلل ول 

ي�شرك به �شيئاً.

�أعظم �صخ�صية 

وي�شيف ال�شمري: اإذا ر�شول اهلل ] رحمة 

للعاملني، فهو رحمة للم�شلمني وغري امل�شلمني، 

ولذلـــك جند اأن املن�شفني مـــن الغربيني قد 

احتفـــوا بـــه، ومل يكونـــوا م�شلمـــني، بـــل اأن 

العلمـــاء من غري امل�شلمني من الن�شارى 

ذكـــروا اأن ال�شخ�شيـــة العظيمة عرب 

التاريخ هو ر�شول اهلل ].

�إل تن�صروه...

الأ�شتـــاذ  اأخـــرى حتـــدث  ناحيـــة  ومـــن 

يف جامعـــة الأزهـــر ال�شريـــف د.حممـــد 

عبداملق�شود قائـــال:  يجب علينا –بداية- 

 
ُ َاّ
ن�شـــرة اأنف�شنا، قال تعـــاىل: »َولََين�ُشَرَناّ اهلل

َمـــن يَن�ُشُرهُ« ويقـــول �شبحانه وتعـــاىل: »اإِلاّ 

تَن�ُشـــُروهُ َفَقـــْد نَ�َشـــَرهُ اهلل«، وقـــال تعاىل: 

ـــا يَُجاِهـــُد ِلنَْف�ِشِه«، هذه  َ »َوَمـــن َجاَهَد َفاإِمَناّ

مـــن ناحية، ومن ناحية اأخـــرى فاإن اهلل عز 

وجل قد اأ�شار اإىل اأن هناك �ُشنة من ال�ُشنن 

وهـــي املعــــــــــاداة للر�شــل الكــــــــرام، قـــــال 

ا  تعالــــــــى: (َوَكَذِلـــَك َجَعلْنَـــا ِلُكِلاّ ِنِبـــي َعُدواّ

ِناّ يُوِحـــي بَْع�ُشهم اإِىَل  �َشَياِطـــنَي الإِن�ِص َواجْلِ

بَْع�ـــصٍ ُزْخُرَف الَقـــوِل غُروًرا َولَـــْو �َشاء َربَك 

لَيِْه  َما َفَعلُوهُ َفَذْرُهْم َوَمـــا يَْفرَتُوَن َوِلتَ�ْشَغى اإِ

ْفِئـــَدةُ الِذيـــَن لَ يُوؤِْمنُوَن ِبالآِخـــَرِة َوِلرَيْ�َشْوهُ 
َ
اأ

ُفوَن)، ويقول �شبحانه  ْقرَتِ ُفواْ َما ُهم ماّ َوِلَيْقرَتِ

وتعاىل يف كتابه العزيـــز: (اإِنَا لَنَن�ُشُر ُر�ُشلَنَا 

نَْيـــا َويَْوَم يَُقوُم  َياِة الداّ َوالَاِّذيـــَن اآَمنُـــوا يِف احْلَ

ْغِلَبَ 
َ
�ْشَهـــاُد)، ويقول تعـــاىل: (َكتََب اهلل َلأ

َ
اْلأ

 َقـــِوٌي َعِزيٌز)، ومن هذا 
َ
نَّ اهلل نَـــا َوُر�ُشِلـــي اإِ

َ
اأ

يتبني لنا اأن اهلل تبارك وتعاىل اأ�شار يف هذه 

الآيـــات اإىل اأن وظيفـــة الر�شول هي البالغ، 

فمـــادام قد بلغ الر�شالة فقـــد اأدى ما عليه، 

ثم مين اهلل على عباده مبا ي�شاء.

كيف �لن�صرة

واأ�شاف عبد املق�شود: لقد قالوا عنه �شاحر 

ومعلم وجمنون وكاهن و�شاعر -�شلوات هلل 

و�شالمـــه عليه- ومع ذلك يقول: اللهم اأغفر 

لقومي فاإنهم ل يعملون، اإن ن�شرة الر�شـــــول 

] اإمنا تكون يف اإعالء �شنته، واإتباع منهجه، 
قال تعـــاىل يف �شورة اآل عمران: (لَتُبْلَُوَناّ يِف 

وتُواْ 
ُ
نُف�ِشُكْم َولَتَ�ْشَمُعنَّ ِمَن الاِّذيَن اأ

َ
ْمَواِلُكْم َواأ

َ
اأ

ًذى 
َ
�ْشَرُكواْ اأ

َ
الِْكتَـــاَب ِمن َقبِْلُكْم َوِمَن الِذيـــَن اأ

َكِثرياً َواإِن تَ�ْشرِبُواْ َوتَتُقواْ َفاإِن َذِلَك ِمْن َعْزِم 

الأُمـــوِر)، فمقابلة الأذى هنـــا يكون بال�شرب 

والتقـــوى، فلـــو اأننـــا كلما هوجـــم النبي ] 

مت�شكنـــا مبنهجـــه لـــكان هذا هـــو الن�شرة، 

ففـــي احلديث املتواتر عـــن ر�شول اهلل ]: 

(بـــداأ الإ�شالم غريبا و�شيعود غريبا كما بداأ 

فطوبى للغرباء)، والغرباء هم الذين يحيون 

ما اأمات النا�ص من �شنة الر�شول ]، وغربة 

الإ�شالم هي غربة ال�شنة، ومن هنا ن�شتطيع 

اأن ن�شتوعـــب الهجمـــة ال�شاريـــة على �شنة 

النبي ]، اإن الذين عادوا الر�شول ] اإمنا 

عادوه ملا جاء به.

نظرة �لغرب

اأما الدكتــــــور عادل ال�شالحي موؤلف كتاب 

(النبي الإن�شان) باللغة الإجنليزية فقد تناول  

نظرة الغرب اإىل الإ�شالم ونبي الإ�شالم عامة 

قائال: قال تعاىل: (َقْد نَْعلَُم اإِنُه لََيْحُزنَُك الَاِّذي 

امِلِنَي  بُونََك َولَِكـــَن الَظاّ يَُقولُـــوَن َفاإِنُهـــْم لَ يَُكِذاّ

ِباآيَـــاِت اهلِل يَْجَحـــُدوَن)، لقـــد عر�شت قناة 

اجنليزيـــة قبل اأقل من ثالثـــة اأ�شابيع فيلما 

ملـــدة �شاعة ون�شف وقت الذروة يف التا�شعة 

م�شاء بعنوان »الإ�شالم ق�شته التي ل يعرفها 

النا�ـــص« يتناول الفيلـــم اأ�شل الإ�شالم وكيف 

انت�شـــر ومناق�شة تلك الأ�شـــول؟، ومن اأجل 

ذلك قام املخرج بالذهاب والنتقال ومقابلة 

م�شلمني وغري م�شلمني، وبداأ يف �شرد بع�ص 

ال�شبهـــات مثل قوله تعـــاىل: (َواإِنَُّكْم لَتَُمرُّوَن 

�ْشِبِحنَي) فكيف ميـــر العرب على  َعلَيِْهـــم مُّ

هوؤلء م�شبحني، واإذا وجد عملة عليها ا�شم 

الر�شـــول ] اأنتقل اإىل ذلك املـــكان للتاأكد 

�ل�سالحـــي: 
�لغربييــن يحملـون 
�لدين م�سائب �لدنيا 
وردودنا توؤكد لهم 
ذلك

عبد �ملق�سود: 
ن�سرة �لر�سول �سلى 

�هلل عليه و�سلم تكون 
يف �إعالء منهجه

من �شحة ن�شبة تلك العملة لذلك املكان الذي 

جاءت منه، ومتى كان ذلك؟..

تاريخ  �لإ�صاء�ت

لكن هل الإ�شـــاءة اإىل الر�شول ] م�شتحدثة 

يف الغـــرب؟ يجيب ال�شالحـــي : لقد ا�شتعمل 

�شلمـــان ر�شدي يف كتابه كلمـــة (مهاود) وهذه 

الكلمـــة تعنـــي  (الرجـــل ال�شريـــر)، كمـــا اأن 

امل�شت�شرقـــني اأرادوا اإعـــادة ترتيـــب القـــراآن، 

كاآيـــة »عدة ال�شهور«، مع اآية اأخرى، كما اأردوا 

اخت�شار �شورة الكوثر يف فقرة، كما قالوا عن 

اآية.. (غري املغ�شوب عليهم ول ال�شالني) باأنها 

حت�ص علـــى الكراهية واملعـــاداة، م�شيفا باأن 

ال�شتعمار جنم عنه اأننـــا اأ�شبحنا م�شتهلكني 

لـــكل ما ينتجه الغرب، وبالرغم من ذلك فاإننا 

ل نحظـــى باحرتام التاجر (الغـــرب)، فهناك 

دائماً نظرة ا�شتعالئية جتاهنا.

اإن الحتكاك بني امل�شلمني وغري امل�شلمني يغري 

مـــن نظرتهم لالإ�شالم، فهـــم يعجبون باأخالق 

امل�شلمني، ويف�شلـــون امل�شلم امللتزم يف العمل، 

ولكن كثريا ما يحملون الدين م�شائب الدنيا، 

فهـــو �شبب احلروب والكوارث ثم ياأتي بع�شنا 

ويعطيهـــم ما يوؤكد اأنها كذلك، فقد اأنتج فيلم 

مـــن عدة �شنوات عنوانه (ماذا يجب اأن يعرفه 

الغـــرب عن الإ�شالم؟)، وي�شـــري الفيلم اإىل اأن 

الإ�شالم ديـــن عدواين حمارب ن�شر بال�شيف، 

وعندما دعيت اإىل مناظرة يف ال »بي بي �شي 

»عـــن الفيلم، قال يل املناظـــر: اإننا اأخذنا من 

القـــراآن واحلديث و�شرية عـــن ابن ا�شحاق ما 

طرحناه يف الفيلم.

حمبة �مل�صلمني للنبي

اإن الـــذي يجـــب اأن نعرفه عـــن الغرب اأنهم ل 

يفهمـــون احرتام امل�شلمـــني للنبي حممد ]، 

وهذا حالهم داخل دينهم فقد قاموا بالإ�شاءة 

اإىل نبـــي اهلل  عي�شى عليه ال�شالم من خالل 

ت�شويره ب�شور و�شفات ل تتنا�شب مع مقامه، 

ومل ت�شتطع الكن�شية عمل �شيء جتاههم.

هوؤلء يعرفون اأن امل�شلمني يعملون برد الفعل، 

وبـــداأوا اإل�شاق الإرهـــاب بالإ�شالم قبل 40 اأو 

50 �شنـــة، ولذلك عندما قـــام اأحدهم بتفجري 

(اأوكالهومـــا) قاموا بن�شبتـــه لالإ�شالم بالرغم 

من اأن الفاعل غري م�شلم.

اإن ال�شوت الذي يتحدث عن النبي يف الغرب 

هو �شـــوت خافت، كمـــا اأن اجلهـــود املبذولة 

هناك تتجـــه اإىل امل�شلمني، فال�شورة ال�شلبية 

كبرية ولذلك علينا اأن نبذل جهدا كبريا.
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اإن الغـــرب تربـــة �شاحلـــة لن�شـــر الإ�شـــالم 

ولكننـــا بحاجة اإىل جهـــود متكاملة، تتوافر 

فيها عنا�شر مهمة، كمعرفة طبيعة املجتمع، 

وطبيعـــة اخلطاب املنا�شب، وتنوع الأ�شلوب، 

واأن تتكامـــل الأ�شاليـــب، وم�شاعدة اجلالية 

امل�شلمـــة على القيـــام بدورهـــا يف التعريف 

بالإ�شـــالم، ولبد من درا�شـــة جادة، ي�شارك 

فيهـــا امل�شلمـــون يف الغرب مـــع اإخوانهم يف 

ال�شـــرق لتحديد طبيعـــة الحتياجات، ونوع 

العمل املطلوب.

ن�صرته يف �صريته

مـــن ناحيتـــه األقـــى الدكتـــور عبـــد الوهاب 

الطريـــري اأ�شتاذ ال�شـــرية النبوية يف جامعة 

الإمـــام بن �شعود بالريا�ـــص كلمة قال فيها: 

اإننا يجـــب اأن نتفهم حـــب امل�شلم للنبي ] 

فقد اأحبته احلجارة ال�شم، فهو ] القائل: 

هـــذا »اأحـــد« جبل يحبنـــا ونحبـــه، بل هذا 

ي�شـــري على البهائـــم العجمـــاوات، فعندما 

اأراد اأن ينحـــر هديـــا كانت الإبل تزدلف بني 

يديـــه اأيهـــا يبداأ بها اأول، فـــكل موؤمن يتاأمن 

بـــاأن هذا النبي هو الذي فتح اهلل به اأعيننا، 

وكانت عمياء، واأذاننا وكانت �شماء، وقلوبنا 

وكانت غلفا.

ولكـــي ندفع عن تلك ال�شـــاءات يجب علينا 

اأن نعـــرف غـــري امل�شلمني بحقيقـــة الر�شول 

]، ولذلك ينبغـــي علينا اأن نتجاوز انفعال 
اللحظـــة اإىل فعل م�شـــروع، واأن نقدم �شرية 

الر�شـــول ] و�شريته ] التي تتميز باأربعة 

اأمـــور، الو�شوح فالنبي حياته و�شاءة �شفافة 

كاأنـــه يعي�ص بيننا الآن، كمـــا يقول عنه اأحد 

حتـــت  مي�شـــي  نبـــي  (ذاك  امل�شت�شرقـــني: 

ال�شم�ـــص) ثانيـــا: التكامـــل، فـــال تاأتـــي اإىل 

النبي يف منحى مـــن مناحي حياته اإل وكان 

متكامـــال، فهو كامل يف دعوتـــه، ويف جمال 

الأ�شـــرة جند نظـــام الأ�شرة املتكامـــل، ثالثا 

ال�شمـــول، فحياتـــه فيها كل �شئـــون احلياة، 

واأخـــريا الواقعيـــة، فال يقراأ اأحـــد ال�شرية 

النبوية اإل واأح�ص بالقرب منها، و�شعر اأنها 

منط حياة ميكن اأن يقاربه.

جهل مطبق بال�صرية 

ويعـــرتف الطريري باأن امل�شلمني ق�شروا يف 

بيـــان وعر�ص �شرية النبـــي ]، بالرغم من 

جاذبية �شريته ]، بل اإنها تفر�ص الحرتام 

والتقديـــر ل�شخ�ص النبي على الآخرين عند 

معرفتهـــم لها حتى واإن مل يوؤمنوا به، م�شريا 

اإىل اأن العـــامل يعي�ـــص جهـــاًل مطبقا ب�شرية 

الر�شـــول ] فهـــم يعرفـــون ال�شخ�شيـــات 

العامـــة مثـــل نل�شـــون مانديـــال ول يعرفون 

حممد ]، فاإن كان اأحد ملوما فنحن، واإن 

كان اأحد مق�شرا فنحن، ولذلك ينبغي علينا 

اأن نعيـــد ال�شورة احلقيقة النا�شعة للر�شول 

] يف عمـــوم النا�ص، وعندما ننجح يف ذلك 
فلـــن ي�شرينا جتهم متجهـــم، اأو كتاب كاتب، 

اأو ن�شر �شورة.

منهجية علمية

اأما ع�شو املكتب التنفيذي يف منظمة الن�شرة 

العامليـــة والأ�شتاذ يف جامعة الأزهر الدكتور 

حممـــد ي�شـــري فقـــد قـــال: اإذا كانـــت تلك 

ال�شاءات قد �شدرت من الغرب فاإنه ينبغي 

علينـــا اأن نغـــري تلك ال�شـــورة الذهنية التي 

وجـــدت عند الغرب عن الر�شول ]، وذلك 

عـــن طريق اللتفاف علـــى حركتي التن�شري 

والتب�شـــري فيما يتعلق بعر�ـــص الإ�شالم، اأما 

حركة ال�شت�شراق فهـــي اآلية اإىل النح�شار 

والـــزوال لظهور م�شت�شرقـــني من�شفني مثل 

روبـــرت في�شـــك، يدافعـــون بدافـــع منهجي 

عن احلقيقـــة، ل متحيزين اإىل الإ�شالم ول 

منت�شبني اإليه.

واأ�شـــار ي�شـــرى اإىل اأن ال�شـــورة تدعـــو اإىل 

التفاءل قائاًل: لقـــد قامت الوليات املتحدة 

الأمريكية عام 1988م بتدري�ص املواد الدينية 

يف مناهـــج الطـــالب، ويف هذا حتـــول اأفاد 

امل�شلمـــني كثرياً، حيث عر�ص دينهم م�شوهاً 

يف البداية، ثم الآن يعر�ص م�شححا، كما اأن 

هنـــاك درا�شات كثرية يف الغـــرب دلت على 

اأن ال�شـــورة الذهنيـــة النمطيـــة للذين كانوا 

يتخرجـــون مـــن مدار�ـــص اأوروبيـــة اأمريكية 

هي نظـــرة �شيئـــة م�شوهة لتاريـــخ الإ�شالم 

ونبيـــه ]، وموؤخرا اأ�شبحت هـــذه املناهج 

التـــي تتحـــدث عـــن الإ�شـــالم تُعد مـــن قبل 

متخ�ش�شـــني تابعـــني للحكومـــة، و�شرت�شد 

بعلمـــاء مـــن امل�شلمني، وهـــذه الكتب تدر�ص 

للطلبة من ال�شف ال�شادي اإىل الثاين ع�شر، 

كمـــا اأن الكثري منهم الذين اأرادوا تعلم اللغة 

العربيـــة �شـــواء  يف موطنـــه اأم يف ال�شـــرق 

اأ�شلموا.

حماور �لتعامل مع �لإ�صاءة

وحول حماور التعامل مع الإ�شاءة فقد قال: 

اإذا اأردنـــا اأن نق�شم العمل يف جمال التعامل 

مـــع الإ�شـــاءة فـــاإن ذلـــك ينق�شـــم اإىل ثالثة 

حماور، املحور الأول يتعلق بالتعامل مع تلك 

الإ�شـــاءة التي تظهر على �شفحات النرتنت 

اأو القنـــوات الف�شائيـــة، وقد اأ�شـــار العلماء 

اإىل اأن الأ�شل يف هذا اأن تهمل، واأل ت�شوق، 

لأن هذه الق�شية رمبـــا كان ذكرها �شببا يف 

انت�شارها ون�شرها، وهـــوؤلء امل�شيئون قد ل 

يكـــون لهـــم وزن ول قـــدر يف املجتمع الذي 

يعي�شـــون فيـــه، اأو يف جمتمعنا، انطالقا من 

معنى (لَْوَل اإِْذ �َشِمْعتُُموهُ)، وهذا املعنى يجب 

اأن يكـــون يف قلوبنا وعقولنا، واملحور الثاين 

هـــو اإعادة ت�شكيل الذهنية الغربية بحمالت 

الت�شدي لالإ�شاءة والت�شويه واإثارة ال�شبهات، 

ت�شديـــا واعيا عافيا منتجا، ثـــم اأخريا بناء 

البيت امل�شلم من الداخل، وترتيبه.

�آليات �ملتابعة

وقدم ي�شري عدة مقرتحات يف هذا ال�شدد، 

ومنهـــا: العنايـــة بتاأليـــف الكتـــب والأدبيات 

الإ�شالمية باللغـــات احلية عن طريق اإن�شاء 

مراكـــز بحثية عاملية تعنـــى بكتاب اهلل بلغة 

معا�شـــرة بعدة لغـــات والتعريـــف بالر�شول 

]، واإن�شـــاء مراكز للرتجمـــة وفق �شوابط 
تراعـــي ال�شياغـــات الزمنيـــة واحل�شاريـــة 

للمراجـــع الإ�شالميـــة الأ�شيلـــة يف القـــراآن 

الكرمي وعلومه واحلديث ال�شريف واأ�شوله، 

وال�شـــرية والتاريـــخ واحل�شـــارة الإ�شالمية، 

وتوجيـــه الباحثـــني الذين يجيـــدون اللغات 

الغربيـــة بالإ�شهـــام يف التدري�ـــص يف ف�شول 

الدرا�شة لتلك اجلامعات واملدار�ص، وتوجيه 

املقيمني يف الغرب اإىل امل�شاركة يف الأن�شطة 

واإيـــداع  بالإ�شـــالم،  للتعريـــف  والفعاليـــات 

مكتبـــات اإ�شالميـــة ر�شينـــة يف اجلامعـــات 

الإوروبية واملراكز البحثية حتى ت�شاعد وتعني 

يف اإمداد هوؤلء مبادة �شحيحة موثقة كتبها 

امل�شلمـــون عن اأنف�شهـــم ونبيهم ] ومتابعة 

املوؤمترات العلمية الغربية التي تعنى بال�شاأن 

وامل�شاركـــة بح�شـــور  والعربـــي  الإ�شالمـــي 

فعـــال وتاأثري قوي مبا�شـــر يف توجيه هوؤلء، 

وحت�شني ال�شورة لدى هوؤلء، وتوجيههم اإىل 

ثوابت الديـــن، وت�شجيع مراكـــز تعليم اللغة 

العربيـــة لغـــري الناطقـــني بها وهـــو باب من 

اأبـــواب الدخول يف الإ�شالم يف هذا الزمان، 

ودعـــوة العلمـــاء والإعالميـــني الأكادميـــني 

اإىل  الغربيـــني  مـــن  والكتـــاب  وال�شيا�شـــني 

املوؤمترات التي تقيمهـــا اجلهات الإ�شالمية 

كالن�شـــرة العامليـــة، والإعـــالن عـــن جوائز 

للغربيـــني الذين يكتبون عـــن الإ�شالم ونبيه 

] واإن�شاء عدد من الكرا�شي الأكادميية يف 
عـــدد من اجلامعات ثـــم التو�شع يف القنوات 

الف�شائية التي تخاطب العامل الغربي بلغات 

متعددة، وتخاطبه بح�شارة الإ�شالم واأ�شوله 

وتعاليمه.

وعملية الت�شدي لتلك ال�شاءات تكون كذلك 

باإن�شـــاء املنظمات العامليـــة كمنظمة الن�شرة 

لتدافع عن كتـــاب اهلل تعاىل ور�شوله وتبني 

الـــرد املبا�شـــر واملناظرة العلنيـــة للدفع عن 

نبيينا ] وا�شتخدام اجلهد الدبلوما�شي يف 

الزود عن حرمات الإ�شالم وتنظيم حمالت 

اإعالميـــة م�شادة يف خمتلف و�شائل الإعالم 

واعتمـــاد  وامل�شموعـــة،  واملرئيـــة  املقـــروءة 

اأ�شاليـــب املقاطعة، لي�شت القت�شادية واإمنا 

الفكرية.

واختتـــم حديثه بعدة تو�شيـــات قائاًل: نحن 

اأي�شا يف حاجة اإىل �شعي جاد لتطبيق �شريعة 

الإ�شـــالم ويكون بذلك الـــزود عن النبي ] 

فعـــاًل ،ل قولً، فاإننا من عند اأنف�شنا اأوتينا، 

نُْف�ِشُكْم)، مع 
َ
قـــال تعاىل: (ُقْل ُهَو ِمـــْن ِعنِد اأ

تقوية دور العلمـــاء والأمر باملعروف والنهي 

عن املنكر واإن�شـــاء املوؤ�ش�شات الدعوية التي 

تعني ب�شاأن ت�شحيح العقيدة واإ�شالح الدعاة 

مبختلـــف طوائفهـــم، وتوجيههـــم على تربية 

الأمة على حب الر�شول ].

�لطريـــري: 
دفـــع �لإ�ساء�ت 

بتعريف غري �مل�سلمني 
بحقيقة �لر�سول �سلى 

�هلل عليه و�سلم

ي�سري: 
ينبغي علينا تغيري �ل�سورة 
�لذهنية عند �لغرب عن �لر�سول 
�سلى �هلل عليه و�سلم
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حمود �لرفيعي

وقـــد �شهد له عليه ال�شـــالة وال�شالم علماء 

اأهل الكتـــاب باأنه رحمة للعاملـــني. فعن اأبي 

مو�شـــى الأ�شعري قال:خرج اأبـــو طالب اإىل 

ال�شـــام وخـــرج معـــه النبـــي ] (يعنـــي يف 

�شبـــاه يف اأ�شياٍخ مـــن قري�ص فلمـــااّ اأ�شرفوا 

ــوا رحالهم فخرج  علـــى الراهب هبطوا فحلاـّ

اهب  وكانـــوا قبل ذلك ميرون  به  اإليهـــم الراّ

فـــال يخرج اإليهم وليلتفـــُت، قال فبينما هم 

يحلاّون رحالهم فجعل يتخللهم الراهب، حتى 

جـــاء فاأخذ بيِد ر�شوُل ر�شول اهلل ]، فقال 

هـــذا �شيد العاملني، هذا ر�شول رباّ العاملني، 

يبعثه اهلل رحمة للعاملني، فقال له اأ�شياخ من 

قري�ص: ما ِعلُمك؟ فقال  اإنكم حني اأ�شرفتم 

ر  مـــن العقبة مل يبـــَق حجر ول�شجـــر اإل خاّ

�شاجـــداً، ول ي�شجدان اإل لنبي واإين اأعِرفُه 

بخامت النبوة  اأ�شفل من غ�شروف كِتِفه مثل 

التفاحـــة) اأخرجه الرتمذي وغريه و�شححه 

الألباين. 

فهـــذا نبينا هو ر�شول الرحمة، وقد بني ] 

اأن الرحمـــة للخلق �شبـــب لرحمة اهلل. فعن 

جرير بن عبد اهلل قال: قال ر�شول اهلل ] 

(مـــن ل يرحم النا�ـــص ل يرحمه اهلل)، وعن 

عبـــد اهلل بن عمـــرو قال: قـــال ر�شـول اهلل 

]: (الراحمـــون يرحمهم الرحمن، اأرحموا 
مـــن يف الأر�ـــص، يرحمكم مـــن يف ال�شماء)، 

فمـــن رحمتـــه باأمته، يعلمهـــم الرتاحم فيما 

بينهـــم  وكيـــف اأن امل�شلم كلمـــا كان رحيماً، 

يرحمـــُه الرحمن الرحيم وهـــذا من حر�شه 

على هذه الأمة. 

قـــال اهلل تبارك وتعاىل: (لََقْد َجاءُكْم َر�ُشوٌل 

نُف�ِشُكْم َعِزيـــٌز َعلَيِْه َمـــا َعِنتُاّْم َحِري�ٌص 
َ
ـــْن اأ ِماّ

ِحيـــٌم)، فـــاإن اهلل  ِمِنـــنَي َروؤُوٌف َراّ َعلَيُْكـــم ِبامْلُوؤْ

تعـــاىل اأر�شله للنا�ص كافة من الإن�ص واجلن، 

فمـــن طمع يف الداريـــن فعليه مبتابعة النبي 

عليـــه ال�شـــالة وال�شـــالم قال تعـــاىل: (َوَما 

ـــنَي)،  فعـــن اأبي  ْر�َشلْنَـــاَك اإَِلاّ َرْحَمـــًة ِلاّلَْعامَلِ
َ
اأ

هريـــرة قال: (اأب�شر الأقرع بن حاب�ص النبي 

] وهو يقبل احل�شن فقال اإن يل من الولد 
ع�شـــرة ما قبلـــت اأحداً منهم، فقـــال ر�شول 

اهلل ]: (اإنـــه مـــن ل يْرحـــم ل يُرحم)، بل 

رحمتـــه اأكرب مـــن ذلك وعن �شهـــل بن �شعد 

قـــال: قال ر�شول اهلل ]: (اأنا وكافل اليتيم 

يف اجلنـــة كهاتـــني، واأ�شـــار باإ�شبعيـــه يعني 

ال�شباّابة والو�شطى)، وكذلك عن اأبي هريرة 

قال: �شمعت اأبـــا القا�شم ] يقول (ل تنزع 

الرحمـــة اإل من �شقي)، فكل هذه الن�شو�ص 

القولية والفعلية تدل على ا�شتقرار الرحمة 

يف نف�شه عليه ال�شالة وال�شالم. 

والتذكـــري،  الوعـــظ  ديدنـــه يف  كان  حتـــى 

ولكمال رحمته ولينـــه ورفقه،اأجتمعت عليه 

قلوب النا�ص والتفت حوله اأبدانهم .وقد كان 

يحتمـــل من اأذى النا�ـــص ال�شيء العظيم ومع 

ذلك ل ينتقم بل ول ي�شجر، فرحمته ت�شبق 

غ�شبه عليه ال�شالة وال�شالم. 

 عن اأن�ص بن مالك قال: كان ر�شول اهلل ] 

اأح�شن النا�ص خلقـــاً، فاأر�شلني يوماً حلاجٍة 

فقلـــت: واهلل لَ اأذهب، ويف نف�شي اأن اأذهب 

مِلـــا اأمـــرين به نبـــي اهلل ]، فخرجت حتى 

اأمراّ على �شبيان وهم يلعبون يف ال�شوق، فاإذا 

ر�شول اهلل ]  قد قب�ص بقفاي من ورائي، 

قـــال : فنظرت اإليـــه وهو ي�شحك فقال: (يا 

ني�ـــص اأذهبت حيث اأمرتـــك ؟)، قلت: نعم، 
ُ
اأ

اأنا اأذهب يار�شول اهلل، قال اأن�ص: واهلل لقد 

خدمتـــه ت�شع �شنـــني، ما علمته قـــال ل�شيء 

�شنعته: مِلَ فعلت كذا وكذا؟ اأو ل�شيء تركته: 

هال فعلت كذا وكذا). 

فهـــذا هو ر�شـــول الرحمة، فمـــن اأراد الفوز 

باجلنـــة فعليـــه ب�شنـــة حممـــد ]، فاإنه ل 

خـــري اإل دل الأمة عليـــه ول �شر اإل حذرها 

منه، وهذا من حر�شه على اأمته،يرغبهم يف 

اخلري ويحذرهم مـــن ال�شرور،عليه ال�شالة 

وال�شالم.. 

)وما 
أرسلناك 
إال رحمة 

للعالمين(

اإن من الواجب على كل م�شلم اأن يكون متبعاً 

للنبي ] باأقواله واأفعاله، ومبتابعته وحمبته 

ينـــال امل�شلم حمبة اهلل تبـــارك وتعاىل قال 

 َفاتَاّبُعوين 
َ
بوَن اهلل جل وعال (ُقْل اإِن ُكنتُْم حُتِ

يُْحِببُْكـــُم اهلل)، ومـــن �شـــرب اأحـــوال الأنبياء 

عليهـــم ال�شالة وال�شالم عـــرَف اأن الرحمة 

و�شف م�شرتك بينهم، ووجد اأن الرحمة من 

اأخ�ـــص اأو�شـــاف نبينا عليـــه اأف�شل ال�شالة 

وال�شالم، فقد كانـــت تغلب غ�شبه،وله منها 

احلـــظ الأوفـــى لأن اهلل اأر�شلـــه لذلك، كما 

ْر�َشلْنَاَك اإِل َرْحَمًة ِلاّلَْعامَلِنَي)، 
َ
قال تعاىل (َوَما اأ
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جلنة التعريف بالإ�شالم: 
1 - موقع 

   www.ipc.org.kw

2 – موقع الإميان: 

www.the-faith.com 

3 – املعجزة الأخرية:

www.lastmiracle.com 

4 – تعليم املهتدين اجلدد: 

https:www.new-muslims.info

5 – تعليم القراآن الكرمي:

www.learning-quran.com 

6 – تطوير الدعاة: 

www.dawahskills.com

7 – املكتبة الدعوية:

www.muslim-library.com 

8 –الباحث عن احلقيقة:

www.truth-seeker.info 

9 – ال�شالة يف الإ�شالم: 

www.prayerinislam.com

�شوتية للقراآن الكرمي بكل اللغات: 
10 – الرتجمات ال

www.mp3qurantranslation.comindex.php

اللغة الهندية:
11 – املدونة الدعوية ب

ipcblogger.nethindi 

ة باللغة الإجنليزية:
12 – املدونة الدعوي

ipcblogger.netenglish 

اللغة التاميلية:
13 - املدونة الدعوية ب

ipcblogger.nettamil 

 التلغوية:
وية باللغة

14 - املدونة الدع

ipcblogger.nettelugu 

ل�شنهالية
ة باللغة ا

15 - املدونة الدعوي

ipcblogger.netsinhala 

باللغة املالياملية: 
16 - املدونة الدعوية 

ipcblogger.netmalayalam

البنغالية:
ية باللغة 

17 - املدونة الدعو

ipcblogger.netbengali 

ية بلغة الكاندا:
18 - املدونة الدعو

ipcblogger.netkannada 

لنيبالية: 
ة باللغة ا

19 - املدونة الدعوي

ipcblogger.netnepali

وية بلغة الأردو:
20 - املدونة الدع

ipcblogger.neturdu 

 باللغة ال�شينية:
21 - املدونة الدعوية

ipcblogger.netchina 

 باللغة ال�شينية: 
22 - املدونة الدعوية

ipcblogger.n
etfilipino

�شنهالية: 
 باللغة ال

23 - املدونة الدعوية

ipcblogger.netamharic

ة بلغة املاليامل:
24 – جملة الر�شال

sandeshamonline.com 

 بلغة التاميل: 
25 – جملة الربيع

vasanthamtamil.com

ة التلغو: 
جملة الهالل بلغ

 – 26

nelavankaonline.com

27 - جملة امل�شباح بلغة الأردو: 

misbahmagazine.com

لغة البنغايل: 
جملة الهدى ب

 - 28

alhudaonline.com

غة الفلبيني: 
جملة لنتحاور بل

 - 29

www.pagusapan.com

غة ال�شنهايل:
جملة ال�شروق بل

 - 30

www.arunodayaonline.com 

الشبكة االلكترونية المتخصصة

للدعوة الى االسالم

�لر�سالـة �لنبوية ��ستمــرت 
رغــــم حقد �حلاقدين 
وكره �لكارهني
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�أ. خليفة �ل�صغري

يا حبيبي.. 
يارسول اهلل
يا رحمة 
للعالمين

ما زال احلقـــد والكره لنبينا العظيم م�شتمراً 

واإن كان هناك الكثريون يحاولون كتمان ذلك 

احلقد الدفني لنبينـــا ولالإ�شالم وللم�شلمني، 

ويحاولـــون ب�شتـــى الطـــرق �شلـــب الر�شالـــة 

املحمدية ونور الهداية للعامل اأجمع من �شدور 

امل�شلمني، ولكنهم ل ي�شتطيعون ال�شتمرار يف 

كتمـــان ذلـــك احلقد، فرنى منهـــم بني الفرتة 

والأخرى اإ�شاءة هنا اأو هناك �شواء كانت هذه 

الإ�شاءة للم�شلمني اأم لرموز الإ�شالم اأم للقراآن 

الكـــرمي العظيـــم، وهـــم يعرفون جيـــداً عظم 

ومتانـــة هذه الر�شالـــه املحمديـــة التي بداأت 

ب�شخ�ص واحد، ا�شمه حممد بن عبداهلل ]، 

واليوم جتـــاوز معتنقو هـــذه الر�شالة العاملية 

الربانيـــة مليار و200 مليـــون م�شلم يف �شتى 

بقـــاع العامل، األي�ص ذلك بكاف لنفجار بركان 

احلقـــد املرتاكم يف قلوبهم؟ ومع هذا ال�شتات 

والعـــراك والتخلـــف الذي اأ�شبـــح عالمة من 

عالمات ال�شعوب امل�شلمة فاإنهم يخ�شون ذلك 

الدين لعظمته التي يعرفونها. وهم ل يعرفون 

كيـــف يت�شرفون اأمام هذا الطوفان من احلق 

والعـــدل واملثل والقيـــم املتمثلة يف ذلك الدين 

القيـــم العظيـــم الذي جعلـــه رب العاملني اآخر 

ر�شالة نبويـــة ت�شل اإىل اأهل الر�ص اأجمعني، 

فهـــم ما زالـــوا يتذكرون كيف اندحـــر الكفار 

اليهـــود يف معركـــة خيـــرب وانهزمـــوا هزميـــة 

مذلـــة لكنهـــم ل يتذكرون ماذا قـــال الر�شول 

] لقائـــد جي�ص امل�شلمني يف معركة »خيرب«، 
علي بـــن اأبي طالب ،ر�شـــى اهلل عنه، حينما 

اأو�شـــاه كقائـــد حـــرب مو�شحا لـــه اأن الغاية 

لي�شـــت احلـــرب اأو الن�شر بل هدايـــة النا�ص، 

فاأمر الر�شول ]، علي بن اأبي طالب، بدعوة 

اليهـــود اإىل الإ�شالم برغـــم كل اجلرائم التي 

فعلهـــا اليهود، وبرغـــم تاريخهـــم الأ�شود مع 

امل�شلمـــني، فقد كان حري�ًشا علـــى هدايتهم، 

ودخولهـــم الإ�شـــالم. واإذا كان كل هـــذا الكره 

لالإ�شـــالم وامل�شلمني يكتمونـــه يف �شدورهم، 

فماذا لو اأظهروه؟، والإجابة لو اأظهروه، تكون 

روؤية من يجـــروؤ على تقليد �شخ�شية الر�شول 

واأكاذيـــب  وافـــرتاءات  مبغالطـــات  العظيـــم 

لعالقة لالإ�شالم وامل�شلمني بها من قريب ول 

مـــن بعيد، واذا كنـــا نرف�ص كل الرف�ص متثيل 

�شخ�شية الكثري مـــن �شحابة ر�شول اهلل ] 

حتـــى لـــو قدمت نف�ـــص احلقائـــق الإ�شالمية 

دون مغالطـــات فمـــا بالكم بتمثيـــل �شخ�شية 

الر�شـــول ] وتقليدها مبـــا يخالف احلقيقة 

،من قبل �شخ�ص جاهل وماأجور بكل اللفاظ 

التـــي يعف القلـــم عن كتابتهـــا اأو الل�شان عن 

ذكرها مدفوع مـــن قبل حاقدين، وتربز ردود 

الفعـــل التـــي نراها الآن ،واحلقيقـــة هي اأقل 

من املطلوب مـــن حيث الكم اأما الكيفية التي 

حدثـــت بها مـــن اعتـــداءات وتعـــدي واإحلاق 

الأذى بالأبريـــاء فاأمـــر مرفو�ص يف ديننا، ول 

نن�شـــى اأن »قري�ص« اتهمت ر�شولنا الكرمي ] 

باجلنون، ناهيـــك عن �شتى اأنواع الأذى الذي 

حلـــق به لكن ا�شتمرت الر�شالـــة النبوية رغم 

حقد احلاقدين وكـــره الكارهني، نعم لبد اأن 

يقـــف كل م�شلم للتعبري باأي �شكل يتنا�شب مع 

مبـــادئ الدين الإ�شالمـــي وتعاليمه ليعرب عن 

غ�شبـــه ال�شديد مما حلق بحبيبنـــا ور�شولنا 

مـــن اإ�شـــاءة، ل دفاعاً عنه ] ولكـــن ت�شريفاً 

لنا بهـــذه الغ�شبة لر�شولنا الكـــرمي، واإذا كان 

الكثـــري مـــن غـــري امل�شلمـــني ل يعرفـــون من 

هـــو ر�شـــول اهلل ]، فاإن الذيـــن �شاركوا يف 

الفيلـــم �شواء بالإنتاج اأو التوزيع اأو التمثيل اأو 

التاأييد يعرفون الكثري عن الإ�شالم وامل�شلمني 

وبالتاأكيد هذا ما دفعهم ملا فعلوه. 

اإن واجبنا اليـــوم كم�شلمني اأن ندعو اإىل اهلل 

باملوعظـــة احل�شنة واأن نقوم بتعريف الإ�شالم 

لغـــري امل�شلمـــني وتعريفهـــم مبحمد ] خامت 

الأنبيـــاء الـــذي جـــاء رحمـــة ونـــورا وهدايـــة 

للب�شريـــة جمعاء ل جلماعـــة اأو اإقليم اأو فئة 

من النا�ص. وهـــذا هو دورنا فاإذا كانت هناك 

قلـــة مـــن احلاقديـــن فـــاإن هنـــاك الكثري من 

غـــري امل�شلمني مهيوؤون لتقبـــل اأفكار الإ�شالم 

بـــل ومتلهفـــون للقيـــم واملبادئ التـــي جاء بها 

الإ�شـــالم لأن ر�شالة الإ�شـــالم ،ر�شالة ربانية 

،معجـــزة فيها كل القيم واملثـــل التي يجب اأن 

تكـــون عليها النف�ص الب�شرية بغ�ص النظر عن 

ظـــروف مولد ال�شخ�ـــص، ولكن تبقـــى البنية 

الأ�شا�شية لر�شالة اخلالق عز وجل والإعجاز 

يف خلقـــه الـــذي بالتاأكيـــد �شـــوف يتناغم مع 

مـــا جاء بـــه الر�شول ]، وذلـــك لأن امل�شدر 

وامل�شـــرع واحد وهو اخلالق عز وجل �شبحانه 

وتعـــاىل عما ي�شفون، فهـــو الذي خلق اخللق 

وقـــدره وهو الـــذي اأنزل القـــراآن الكرمي وهو 

الذي اأر�شل حممداً رحمة للعاملني باأبي واأمي 

يا حبيبي يار�شول اهلل ].

هذ� حممد.. ر�صول �لرحمة هذ� حممد.. ر�صول �لرحمة



�أن�س �خلليفة

مدير �لتحرير

مؤسسات 
بال هوية
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لبـــد لأي كيـــان �شـــواء كان ربحيـــا اأم غري 

ربحـــي من هوية خا�شـــة يعرف بها، خا�شة 

اإذا كان ذلـــك الكيان ي�شعى بالتواجد �شمن 

املوؤ�ش�شات املتميزة يف ال�شناعة التي يقدمها 

اأو اخلدمـــة التـــي يقوم بها حتـــى يدخل يف 

املناف�شـــة ب�شـــكل اأكـــرث مهنيـــة وعلميـــة يف 

ال�شوق.

ومـــن خـــالل النمـــو الكبـــري يف ال�شناعـــة 

الإعالميـــة احلديثـــة والتي تتغـــري وتتطور 

ب�شـــكل �شريع، ميكـــن و�شـــول املوؤ�ش�شة اإىل 

جمهورهـــا امل�شتهدف، فقـــد اأكد املخت�شون 

اأهميـــة وجـــود هويـــة خا�شـــة لأي موؤ�ش�شة 

ت�شعـــى اإىل اأن تعمل مبنهجية ومهنية تواكب 

متطلبات املرحلة.

ولعلنا نحن كاأفـــراد نعك�ص هوياتنا اخلا�شة 

مـــن خالل املالب�ص التـــي نرتديها والأخالق 

التـــي نتعامـــل بهـــا، ون�شتطيـــع اأن نقيم اأي 

�شخ�ـــص مـــن خـــالل نف�ـــص املفـــردات، كما 

ن�شتطيـــع اأن ن�شنفه من اأي اأنواع الب�شر هو 

اأو اإىل اأي فئـــة ينتمـــي، فكلمـــا كان هنـــدام 

ذلك ال�شخ�ص مرتبا ورائحته زكية واأخالقه 

طيبة زاد ذلك مـــن قبول النا�ص له والعك�ص 

بالتاأكيد �شحيح.

هذا الـــكالم ينطبـــق متاماً علـــى ال�شركات 

واملوؤ�ش�شات �شواء كانت جتارية اأم تطوعية، 

بالهويـــة  الكيانـــات  تلـــك  اعتنـــت  فكلمـــا 

الإعالمية للموؤ�ش�شـــة انعك�ص ذلك بال �شك 

لـــدى عمالئهـــا، بهـــدف بناء �شـــورة ذهنية 

تتنا�شب وروؤية موؤ�ش�شيها.

وتعرف الهوية علميا باأنها �شخ�شية ال�شركة 

التـــي يتـــم ر�شمهـــا لتتـــالءم مـــع اأهدافهـــا 

النجـــاح  لتحقـــق  وتوظيفهـــا  وطموحاتهـــا 

املطلـــوب، وتتكـــون تلك الهوية مـــن عنا�شر 

اأ�شا�شيـــة مـــن �شمنهـــا العالمـــة التجارية، 

الـــزي الر�شمي، األـــوان ال�شركة، الإعالنات، 

الأخبار ال�شحفية، قيم ال�شركة.. اإلخ، وهذه 

العنا�شـــر تكـــون عادة جمتمعـــة عرب حزمة 

اأدوات ت�شمى "هوية ال�شركة".

اإن كثـــريا مـــن املوؤ�ش�شات تعتـــرب الهوية هي 

النطـــالق نحـــو النجـــاح ولذلـــك غالبـــا ما 

تعمل املوؤ�ش�شات العاملية لتغيري رمز اأو اأكرث 

مـــن رموز مـــن هويتها، وتتكبـــد مقابل ذلك 

املاليني من الدولرات، ف�شركة "انرتنا�شنال 

 "international Harvester هارف�شرت 

�شركـــة دوليـــة واأكـــرب منتـــج لل�شاحنات يف 

الوليات املتحـــدة، قامت بتغيري ا�شمها اإىل 

ا�شم "نافي�شتار Navistar" مببلغ يراوح ما 

بني 13 اإىل 16 مليون دولر (مت�شمنة كلفة 

ال�شت�شاريـــني وت�شميـــم العالمـــات والرمز 

وخالفـــه)، وهذا يـــدل على اقـــرتان الهوية 

بنجاح تلك ال�شـــركات، ف�شعت تلك ال�شركة 

العاملية اإىل تبديل ثوبها القدمي مبا يتنا�شب 

وروؤيتها اجلديدة.

ولعلـــي اأركز علـــى اجلانـــب الإعالمي لتلك 

الهوية املوؤ�ش�شية، فال بد اأن يكون للمخت�شني 

الدور البـــارز يف ر�شم تلك الهوية من خالل 

درا�شة ميدانيـــة لتلك املوؤ�ش�شـــة والجتماع 

مبالكها واإداراتها التنفيذية.

ال�شـــركات  فيهـــا  تت�شـــاوى  الهويـــة  وهـــذه 

التجارية واملوؤ�ش�شـــات التطوعية واخلريية، 

فهويـــة تلـــك الكيانات ت�شتطيـــع م�شاهدتها 

مـــن خالل عالمتها التجارية باألوانها و�شكل 

ت�شميمها والرموز امل�شتخدمة به، بالإ�شافة 

اإىل مطبوعاتها واأخبارها ال�شحفية، وكذلك 

مكاتب املوؤ�ش�شة وتعاملها من عمالئها.

ولعل اأهم ما يعتمد عليه املخت�شون يف ر�شم 

تلك الهويـــة الإعالمية هي الروؤية والر�شالة 

والقيـــم احلاكمة ملنتجـــات املوؤ�ش�شة وبيئتها 

الداخليـــة واأهدافها، كونهـــا �شت�شهل اإيجاد 

هويـــة اإعالميـــة متنا�شقة مع روؤيـــة ور�شالة 

مالك تلك املوؤ�ش�شة حتى ل يغرد املخت�شون 

بعيداً، فاأحد اأ�شباب جناح املوؤ�ش�شات يتمثل 

يف امتالكهـــا لهويـــة اإعالميـــة متميزة تاأخذ 

بعني العتبـــار ن�شاط املوؤ�ش�شـــة وال�شريحة 

امل�شتهدفة بهذا الن�شاط.

»علـــى املخت�شني بدرا�شـــة الهوية املوؤ�ش�شية 

لأي �شركـــة ق�شـــاء مزيـــًدا مـــن الوقـــت يف 

البحث والدرا�شة حول ا�شم املوؤ�ش�شة و�شكل 

�شعارهـــا، واإجراء بحـــث قانوين واآخر لغوي 

ل�شمـــان ظهور ال�شم بعيدا عـــن اأي مفردة 

ت�شتخـــدم بغر�ـــص الإهانـــة اأو ال�شب يف لغة 

اأخرى«.    ليز� بلكني

ثقافة �إعالمية



�ل�صيخ نبيل �لعو�صي

مدير مربة طريق الإميان

المهتدون 
حول 
الكعبة

ت�شري جلنة التعريف بالإ�شالم كل عام رحلة 

للحج وعدة رحـــالت للعمرة، اأما ما يح�شل 

اأثنـــاء العمـــرة اأو احلـــج فاإنـــه اأمـــر عظيم، 

فاأحياًنـــا يبكي الإن�شان عندمـــا ي�شتمع اإىل 

بع�ـــص املواقف ويرى تلـــك امل�شاهد، فهناك 

اأنا�ـــص اأ�شلموا ومل يـــروا الكعبة يف حياتهم، 

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

ونحـــن يف اللجنة ل ناأخذ اإىل العمرة الذين 

اأ�شلمـــوا مبا�شرة اإل بعد اأن يتعلموا الإ�شالم 

جيـــًدا ويتدربـــوا علـــى بع�ـــص الأمـــور حتى 

يكونوا م�شتعدين ويعرفون ما �شعائر احلج؟ 

وما �شعائر العمرة؟ 

يقـــول اأحد املهتدين: ملا دخلت اإىل بيت اهلل 

احلـــرام لأول مـــرة وراأيت م�شهـــد الطواف 

الأبي�ـــص  حيـــث  امل�شرفـــة،  الكعبـــة  حـــول 

والأ�شـــود والغني والفقري وال�شغري والكبري، 

كلهم لبا�شهم واحد، �شعارهم واحد، هدفهم 

واحـــد، قبلتهم واحـــدة، ي�شـــريون يف اجتاه 

واحد- ملا راأيت املنظر بكيت وقلت: �شبحان 

اهلل مـــا جمـــع هـــوؤلء اإل رب الب�شـــر.. قال 

تُوَك ِرَجاًل 
ْ
جِّ يَاأ ذِّن يِف النَّا�ِص ِباحْلَ

َ
تعاىل: {َواأ

ِتـــنَي ِمن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق}، 
ْ
َوَعلَـــى ُكلِّ �َشاِمٍر يَاأ

اإن مـــن هوؤلء النا�ص مـــن مي�شي ومنهم من 

يركب دابـــة، الأفواج تاأتي مـــن جميع اأنحاء 

الأر�ـــص، يقول املهتـــدي: واهلل عندما راأيت 

هذا امل�شهد بكيت.

ويقـــول مهتـــد اآخـــر: متنيـــت اأثنـــاء طوايف 

بالكعبـــة وتقبيلي للحجـــر الأ�شود اأن اأ�شجد 

هلل يف ذلك املكان ول اأخرج منه اإل ويقب�ص 

اهلل عز وجل روحي.

ولقـــد ا�شت�شافـــت اإذاعـــة الكويـــت اإحـــدى 

املهتديات من الالتي كن يوؤدين منا�شك احلج 

واأجرت معها لقاء.. اأخذت هذه املراأة تبكي 

اأثناء املقابلـــة منا�شدة �شقيقتيها اللتني على 

ديـــن غري الإ�شـــالم: اأ�شاألكما بـــاهلل عليكما 

اأن ت�شلمـــا واأن تاأتيـــا اإىل ذلك املكان (البيت 

احلـــرام)، لقد وجـــدت يف بيت اهلل �شالتي، 

وجـــدت �شعادتي، وجدت ما كنت اأبحث عنه 

طـــوال حياتـــي.. اإنهـــا تدعـــو اهلل اأن يدخل 

اأختيها يف الإ�شـــالم ومين عليهما بدينه كي 

ت�شاهـــدا ما �شاهدته يف احلـــج من نفحات 

اإميانية وم�شاهـــد روحية عظيمة ت�شعد بها 

النف�ص ويطمئن بها القلب.

اإن هـــوؤلء املهتديـــن يوا�شلون الليـــل بالنهار 

خـــالل رحلـــة احلـــج تقرًبـــا اإىل اهلل ورغبة 

يف طاعته وخ�شوًعـــا وخ�شوًعا اإليه.. يقول 

بع�ص املهتدين: نريد اأن نذهب اإىل بيت اهلل 

احلـــرام منذ �شالة الفجر ول نرجع اإل بعد 

�شالة الع�شاء، ملاذا؟ يقولون: نحن نعي�ص يف 

�شعـــــادة ل نـــــريد اأن ننقـــطع عنهــا اأبــًدا.. 

}، نعـــم اإنهـــا  ِ
اّ

ـــجَّ َوالُْعْمـــَرةَ هلِل مِتُّـــواْ احْلَ
َ
{َواأ

ـــْم �َشَعاِئَر اهلِل  �شعائـــر اهلل {َذِلـــَك َوَمن يَُعظِّ

َفاإِنََّها ِمن تَْقَوى الُْقلُوِب}.

اإن م�شاريع احلج والعمرة التي تطلقها جلنة 

التعريـــف بالإ�شالم ب�شكل م�شتمر فخر لكل 

اأهل الكويت، وندعـــو اأهل اخلري واأ�شحاب 

الأيـــادي البي�شـــاء وال�شاحلـــني اإىل التربع 

لهـــذه امل�شاريـــع ودعمهـــا لتثبيـــت الدين يف 

قلوب املهتدين.

مهتٍد جديد متاأمالاً �لطو�ف: 
ما جمع هوؤلء �إل رب �لب�سر
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رحمة للعاملني



  �أنو�ر �لإميان

يقول الإمام واخلطيب يف وزارة الأوقاف ف�شيلة ال�شيخ اأمني عامر: 

احلجيـــج �شيوف الرحمـــن الذين لبوا نداء احلق مبـــا لبى به �شيد 

اخللـــق »لبيك اللهم لبيك...« وهم من هفت قلوبهم ونفو�شهم �شوًقا 

اإىل زيـــارة بيت اهلل عز وجـــل،واأداء املنا�شك فاأتوا من كل فج عميق 

طائعـــني هلل خمل�شـــني له الديـــن هوؤلء هم احلجيـــج، اأما املهتدون 

اجلـــدد فهم حجيج من نـــوع اآخر، فهوؤلء بالإ�شافة اإىل ما �شبق قد 

لبـــوا نداء التوحيد هلل عز وجل بعد عمـــر �شاع يف ظلمات ال�شرك 

فغمـــرت قلوبهم اأنوار الإميـــان فغلب �شوقهم �شوقنا لزيارة بيت اهلل 

احلرام، اإن كال منهم كالوليد اجلديد بحاجة ملا يقوي بنيان الإميان 

عنده وغر�ص العقيدة ورابطة النتماء اإىل دينه واأمته وياأخذ باأيديهم 

بلطف اإىل رحاب الإ�شالم واأركانه واآدابه فهما وتطبيقا حتى ير�شخ  

يف عقولهم وقلوبهم ونفو�شهم.

مـــن هنا كانـــت رحلة احلـــج للمهتدين متثل عالمـــة فارقة يف حياة 

املهتـــدي، ففي الأر�ـــص املقد�شـــة ويف رحاب البيت احلـــرام والبلد 

احلـــرام واجلموع حمت�شدة مـــن كل فج ولون وجن�ص ولغة يف �شعيد 

واحد يعرف املهتدي معنى امل�شاواة احلقيقي يف الإ�شالم، فهو اأمام 

املاليـــني من الب�شر، ل فرق بني عربـــي واأعجمي، الكل �شوا�شية يف 

املظهـــر واجلوهر، وهنـــاك اأي�ًشا يعـــرف اأن امل�شلمـــني اأمة واحدة، 

ويعـــرف عاملية الإ�شالم، فهو اأمـــام اأجنا�ص واأعراق متعددة يجمعهم 

ـــا امْلُوؤِْمنُوَن اإِْخـــَوةٌ}، وحـــدة يف العقيدة  َ قـــول اهلل عـــز وجـــل: {اإِمنَّ

الإ�شالميـــة »ل اإلـــه اإل اهلل حممـــد ر�شول اهلل«، وحـــدة يف العبادة 

»�شالة وحج«، وحدة يف املنهج، فاجلميع على املحجة البي�شاء.

يتعلم املهتدي اجلديد يف مدر�شة احلج النظام، وكيف اأن لكل ن�شك 

ميعـــاد وميقات، فـــال �شيء ي�شبق الآخر، بل كل �شيء برتتيب ابتداء 

مـــن وقت خروجه من بلـــده اإىل اأن يتم املنا�شك يف اأماكنها واأزمانها 

طاعـــة هلل الذي هدانـــا واأكرمنـــا والر�شول الذي علمنـــا حيث قال  

خذوا عني منا�شككم.. يف جترد تام وخ�شوع و�شراعة ورقة وتوا�شع 

»الحج«
في أعين المسلمين 
والرحالة والمستشرقين

والمهتدين الجدد 

فيوقـــن اأنـــه عبـــد هلل وحـــده ل�شريـــك له، 

وجنمـــل القول باأن احلج هـــو مدر�شة كربى 

للم�شلـــم اجلديد يتعلـــم فيها بطريقة عملية 

اأمور دينه اجلديد.

�ل�صتجابة 

احلمـــود  حممـــد  ال�شيـــخ  ف�شيلـــة  يقـــول 

النجـــدي: من املعاين اجلليلـــة املق�شودة يف 

احلـــج ال�شتجابـــة هلل تعاىل بفعـــل الأوامر 

وتـــرك النواهـــي والزواجـــر، فقـــد اأمر اهلل 

تعـــاىل اإبراهيم عليه ال�شـــالم بدعوة النا�ص 

اإىل احلج، فقال له: {واأذن يف النا�ص باحلج 

ياأتوك رجال وعلـــى كل �شامر ياأتني من كل 

فج عميق} فا�شتجاب اإبراهيم عليه ال�شالم 

لأمـــر اهلل تبـــارك وتعـــاىل، فنـــادى بذلـــك 

النـــداء الربـــاين، وا�شتجاب النا�ـــص لدعوة 

اإبراهيـــم عليـــه ال�شالم، وكل مـــن كتب اهلل 

له احلـــج، فحجه اأبناوؤه واأحفاده من النبيني 

واملر�شلـــني، ثم من بعدهم من اأنبياء اهلل، ثم 

�شائـــر النا�ص، وما يزالـــون ي�شتجيبون حتى 

الآن، اإل مـــن حرمه اهلل تعاىل ذلك من هذا 

الف�شل العظيـــم، والكرم الوا�شع، نعوذ باهلل 

من ذلك.

�لهد�ية

ويكمـــل: ومـــن املعـــاين العظيمـــة يف احلج 

ال�شعـــور بال�شطفـــاء والهدايـــة مـــن بـــني 

�شائر النا�ص، وهـــي نعمة ل تقدر بثمن، ول 

تعادلهـــا اأي نعمة عاجلة، يقـــول اهلل تبارك 

ْن  َف�ْشتُم مِّ
َ
َذا اأ وتعـــاىل يف هذه النعمة: {َفـــاإِ

َراِم   ِعنَد امْلَ�ْشَعـــِر احْلَ
َ اّ
َعَرَفـــاٍت َفاْذُكـــُرواْ اهلل

َن  ن َقبِْلِه مَلِ َواْذُكـــُروهُ َكَما َهَداُكْم َواإِن ُكنتُـــم مِّ

اآلِّـــنَي} اأي اذكـــروا اهلل تعـــاىل كما من  ال�شَّ

عليكم بالهداية بعـــد ال�شالل، وكما علمكم 

مـــا مل تكونوا تعلمون، فاإنهـــا من اأكرب النعم 

التي يجب �شكرهـــا بالقلب والل�شان، ويقول 

وُمَها َوَل   حُلُ
َ
تبارك وتعـــاىل: {لَن يَنَـــاَل اهلل

ِدَماوؤَُهـــا َولَِكـــن يَنَالُـــُه التَّْقَوى ِمنُكـــْم َكَذِلَك 

 َعلَـــى َما َهَداُكْم 
َ
ُوا اهلل َرَهـــا لَُكـــْم ِلتَُكربِّ �َشخَّ

ـــِر امْلُْح�ِشِنـــنَي}، فمنا�شك احلج مظهر  َوبَ�شِّ

مـــن مظاهـــر �شكر اهلل تبـــارك وتعاىل على 

هدايته لنا، فربنا هو الذي هدانا لهذا، وما 

كنـــا لنهتدي لـــول اأن هدانـــا اهلل، فله اأكمل 

الثناء ، واأجل احلمد.

�حلج دعوة عاملية

اأمـــا اخلبـــري باملو�شوعـــة الفقهيـــة بـــوزارة 

والإمـــام  الإ�شالميـــة  وال�شـــوؤون  الأوقـــاف 

واخلطيب الدكتـــور عي�شى اجلامو�ص فريى 

اأن الإ�شـــالم دعـــوة عامـــة وخامتـــة، ومعنى 

ذلـــك اأن دين اهلل للنا�ص قـــد كمل ل يحتاج 

لإ�شافـــات اأخرى، ويعني اأي�ًشا اأنه ل ر�شالة 

بعـــد الإ�شالم اأبـــًدا، ومـــن م�شتلزمات هذا 

اأن تكـــون الدعـــوة الإ�شالميـــة دعـــوة عاملية 

لي�شـــل التمام الديني اإىل كل اأمة يف العامل، 

وحتى ل يحتج اأحـــد يف العامل بعدم و�شول 

ر�شالته اإليه.. هكذا بداأ اأن النبي حممد ] 

ر�شـــل للنا�ص كافة، وهـــو نا�شخ لكل الأديان 
ُ
اأ

التـــي قبله، ولو اأن مو�شـــى  عليه ال�شالم اأو 

عي�شى- عليه ال�شالم -كان حيًّا عندما بُعث 

النبـــي حممد ] مل ي�شعـــه اإل اإتباعه ]، 

وتاأتي فكرة احلج، ودعوة النا�ص جميًعا اإليه؛ 

لتوؤكـــد العرتاف بعاملية الديـــن الإ�شالمي، 

فالدعوة اإىل احلج فيها عمومية اإىل النا�ص 

جميًعا وخ�شو�شيتها بامل�شلمني.

رحالة يفتنون بالأر��صي �ملقد�صة

ال�شوي�شـــري جون لوي�ـــص بريكهارت يعد من 

اأ�شهر رحـــايل القرن التا�شـــع ع�شر، �شارك 

يف مو�شم احلج، متخفًيا حتت ا�شم م�شتعار 

وهو "ال�شيخ اإبراهيم" وقد نزل يف جدة عام 

1814م  و�شـــار منهـــا اإىل الطائـــف ملقابلة 
اخلديـــوي حممد علي با�شـــا، ثم ق�شد مكة 

املكرمة لأداء فري�شـــة احلج، وقبل الذهاب 

ملكة التحق بريكهـــارت بجامعة كمربدج عام 

1808م لدرا�شـــة اللغة العربية والطب وعلم 
الفلك وعلـــوم اأخرى، ثم ق�شـــد حلب حيث 

قـــراأ القراآن وتفقـــه يف الدين الإ�شالمي، ثم 

ـــى باإبراهيم بن  اعتنقه عـــام 1809م وت�شماّ

 ، فاأخـــذ يعـــواّد نف�شه علـــى احلياة 
اّ

عبـــداهلل

ال�شعبة وهجر حياة الرتف، وبات ينام على 

الأر�ص.

وعـــن رحلته يقـــول: "خالل جميـــع رحالتي 

يف ال�شـــرق مل اأمتتـــع براحة كالتـــي ع�شتها 

يف مكـــة. و�شاأحتفـــظ بذكريـــات جميلة عن 

اإقامتي هنا.«

و�شـــل املدينـــة املنـــورة الربيطـــاين ال�شـــري 

ريت�شارد فرن�شي�ص بريتون يف يوليو 1853م 

«، وقبل اأ�شهر 
اّ

ـــًرا با�شم »احلاج عبداهلل متنكِّ

عديـــدة مـــن رحلتـــه ا�شتعـــداّ واتخـــذ جميع 

التدابـــري الالزمة للقيام مبهمتـــه، حتى اإنه 

عمـــد اإىل الختتان وهو يومئـــذ فى الثانية 

والثالثـــني مـــن عمـــره، وخلـــع عنـــه ثيابـــه 

الأوروبيـــة وا�شتبدلها مبالب�ص م�شلم اأفغاين 

يف طريقه اإىل اأداء فري�شة احلج. 

»لبيك اللهم لبيك.. لبيك ل �شريك لك لبيك.. اإن احلمد والنعمة لك وامللك.. ل �شريك لك..  نداء اآ�شر لقلب كل م�شلم اأعلن كلمة التوحيد، 

يذهب احلاج اإىل بيت اهلل احلرام ملبًيا وينتظر اإىل العام التايل متمنًيا التلبية مرة اأخرى، فال يوجد قلب م�شلم اإل ويهفو لزيارة بيت اهلل 

يَِّتي ِبَواٍد َغرْيِ ِذي َزْرٍع ِعنَد بَيِْتَك  �ْشَكنُت ِمن ُذرِّ
َ
بَّنَا اإِينِّ اأ احلرام، وما ذلك اإل ا�شتجابة لدعاء خليل اهلل اإبراهيم عليه ال�شالم عندما قال: {رَّ

َن الثََّمَراِت لََعلَُّهْم يَ�ْشُكُروَن}. َن النَّا�ِص تَْهِوي اإِلَيِْهْم َواْرُزْقُهم مِّ ْفِئَدًة مِّ
َ
اَلةَ َفاْجَعْل اأ ِم َربَّنَا ِليُِقيُمواْ ال�شَّ امْلَُحرَّ

بَْراِهيَم َوَمن َدَخلَُه َكاَن اآِمًنا َوهلِلِ َعلَى  َقاُم اإِ َة ُمَباَرًكا َوُهًدى لِّلَْعامَلِنَي ِفيِه اآيَاٌت بينات مَّ َع ِللنَّا�ِص لَلَِّذي ِبَبكَّ َل بَيٍْت ُو�شِ وَّ
َ
ويقـــول عـــز وجـــل: {اإِنَّ اأ

نَّ اهلل َغِنيٌّ َعِن الَْعامَلِنَي}. النَّا�ِص ِحجُّ الَْبيِْت َمِن ا�ْشتََطاَع اإِلَيِْه �َشِبياًل َوَمن َكَفَر َفاإِ

ولقد ورد يف تف�شري الآية 96 من �شورة اآل عمران لبن كثري- رحمه اهلل-: يخرب تعاىل اأن اأول بيت و�شع للنا�ص، اأي: لعموم النا�ص، لعبادتهم 

ون�شكهم، يطوفون به وي�شلون اإليه ويعتكفون عنده للذي ببكة يعني: الكعبة التي بناها اإبراهيم اخلليل- عليه ال�شالم- الذي يزعم كل من 

طائفتي الن�شارى واليهود اأنهم على دينه ومنهجه، ول يحجون اإىل البيت الذي بناه عن اأمر اهلل له يف ذلك ونادى النا�ص اإىل حجه، ولهذا 

قال: مبارًكا، اأي و�شع مبارًكا وهدى للعاملني.

 فمـــاذا يعنـــي احلج بالن�شبة لنا نحن امل�شلمني؟ وماذا يعني بالن�شبـــة للغربيني من الرحالة وامل�شت�شرقني؟ وماذا ميثل م�شروع حج املهتدين 

اجلدد بالن�شبة للجنة التعريف بالإ�شالم؟

الإمام واخلطيب يف وزارة الأوقاف 

ف�شيلة ال�شيخ اأمني عامر

كتب: حممود بكر

عامر: رحلة �حلج للمهتدين عالمة فارقة 
يف حياتهم

39)116( ــ اأكتوبر 2012 ــ ذي القعدة 381433 )116( ــ اأكتوبر 2012 ــ ذي القعدة 1433

ملف �لعدد



 و�شل بريتون اإىل املدينة املنورة اأوًل، وكتب 

عـــن ت�شكيالت خدم احلـــرم النبوي، ثم اإىل 

مكة املكرمـــة التي يقول عنها حينما و�شلها 

لأول مـــرة اإنـــه مل يجـــد فيها ذلـــك اجلمال 

ــى يف اآثـــار  الر�شيـــق املتنا�شـــق الـــذي يتجلاـّ

اليونـــان واإيطاليـــا، ول الفخامة املتجلاّية يف 

اأبنية الهنـــد، لكنني مل اأَر مثل هذه امل�شاهد 

املهيبة والرائعة يف اأي مكان اآخر.

م�صت�صرقون يف مكة

زار امل�شت�شـــرق جرمانو�ـــص من مكة واملدينة 

عـــام 1935م وكتـــب مذكـــرات رحلتـــه اإىل 

الأماكن املقد�شة باللغة املجرية حتت عنوان 

"اهلل اأكـــرب"، وترجم هذا الكتـــاب اإىل لغات 
عدة. وقد األح عليه حب الر�شول ] ملعاودة 

احلـــج للمـــرة الثانيـــة فعـــاد اإىل الأرا�شـــي 

املقد�شة عام 1939م.

وجلرمانو�ـــص ف�شل يف حـــث حممد ح�شني 

هيـــكل على احلـــج وزيارة الأماكـــن املقد�شة 

التـــي �شجلهـــا يف كتابه "يف منـــزل الوحي" 

حيث يقول حممـــد ح�شني هيكل يف مقدمة 

كتابـــه: "وجعلـــت اأديـــر �شـــارة الراديو على 
حمطات خمتلفـــة حتى كانـــت »بوداب�شت"، 

وكانـــت اأول عبـــارة تنف�شـــت عنهـــا الإذاعة 

قول املحا�شر– يق�شد جرمانو�ص-  "و�شط 

هـــذه اجلموع احلا�شدة حـــول الكعبة جعلت 

اأ�شمـــع: اهلل اأكـــرب، اهلل اأكرب: فلمـــا انتهيت 

من الطواف ذهبت اأ�شعى بني ربوتي ال�شفا 

واملـــروة.«   يقـــول حممـــد ح�شـــني هيـــكل: 

فقلـــت يف نف�شـــي: "اأويكـــون هـــذا الأ�شتاذ 

الأوروبـــي احلديث العهـــد بالإ�شالم اأ�شدق 

عزًمـــا منـــي يف زيـــارة الأماكـــن الإ�شالمية 

تعـــاىل  اهلل  ا�شتجـــاب  كمـــا  املقد�شـــة؟"، 

لدعـــاء جرمانو�ص فاأ�شلمـــت زوجته على يد 

 الأ�شتـــاذ الأديـــب اأحمـــد عبدالغفور عطار.

احلج تثبيت للمهتدي على الإميان.

دور�ت علوم �صرعية

وحـــول م�شروع حـــج املهتدين اجلـــدد يقول 

مديـــر احلـــج والعمـــرة يف جلنـــة التعريـــف 

بالإ�شالم املحامـــي منيف عبداهلل العجمي: 

احلـــج هـــو الركن الـــذي تهفـــو اإليـــه اأفئدة 

امل�شلمـــني يف كافة اأنحـــاء الأر�ص، فما بالنا 

باملهتـــدي اجلديـــد الـــذي دخـــل الإ�شـــالم 

حديثـــا، ويريـــد اأن يـــوؤدي فرائ�شـــه كاملـــة 

خا�شـــة بعد تذوق املعنى الكبـــري اأثناء اأدائه 

منا�شـــك العمـــرة، فاملهتدي قبـــل اأن يذهب 

اإىل احلـــج لبد واأن يكون قـــد اأدى منا�شك 

العمرة اأوًل، ولذلك جند الكثريين منهم بعد 

رحلة العمرة بانتظار على �شوق ولهفة لأداء 

فري�شة احلج.

وي�شيـــف: اإن الدعـــاة يف اللجنـــة يقومـــون 

يف  الـــدورات  اجلـــدد  املهتديـــن  بتدري�ـــص 

خمتلـــف العلـــوم ال�شرعيـــة، ومنهـــا فري�شة 

احلـــج وف�شله، فهـــذا املهتـــدي عندما يعلم 

حديـــث الر�شـــول ] الذي يقـــول فيه:  من 

حـــج فلم يرفـــث ومل يف�شق رجـــع من ذنوبه 

كيـــوم ولدته اأمه. ومن منـــا ل يريد اأن يكون 

خالًيا مـــن جميع الذنـــوب ال�شابقة، خا�شة 

يف حالـــة املهتدي اجلديد الذي عا�ص �شنني 

طويلة يف ظلمات و�شرك.

ولذلك حتر�ص جلنة التعريف بالإ�شالم على 

ت�شيـــري رحلة للحج �شنوًيـــا للمهتدين اجلدد 

لكي يعاي�شوا هذا اجلو الإمياين، وميار�شوا 

ويعاي�شـــوا روح الأخوة وامل�شـــاواة والتوا�شع 

والتعاون والرتاحم وغريها من مبادئ الدين 

احلنيـــف فيكـــون زاًدا يثبتهم علـــى الإميان، 

وقوي لديهم رابطة الإ�شالم.

وحـــول ال�شتعـــدادات التي تقوم بهـــا اإدارة 

احلج من اأجل هذا امل�شروع يقول: اإن اللجنة 

تقوم با�شتعـــدادات هائلة لهذا امل�شروع قبل 

البـــدء فيـــه، فالإعداد لـــه يكون مـــع بداية 

�شهـــر رم�شان املبارك بالرغـــم من ان�شغالنا 

يف احلملـــة الدعويـــة خالل ال�شهـــر الكرمي 

اإل اأننـــا نقـــوم بت�شكيل جلنـــة اإدارية دعوية 

مهمتهـــا اختيـــار املر�شحني للحـــج، والدعاة 

املرافقـــني والإداريني امل�شاحبني لهم ح�شب 

ال�شـــروط املو�شوعـــة مـــن قبـــل اإدارة احلج 

والتـــي يتم الختيار علـــى اأ�شا�شها بعد ذلك 

يتم و�شـــع الربنامج العلمي الثقايف الرتبوي 

الـــذي �شينفذ طوال الرحلـــة منذ انطالقها 

اإىل حني عودتها.

ودعا العجمـــي اأهل الكويـــت واملقيمني اإىل 

امل�شاهمـــة يف م�شروع حـــج املهتدين اجلدد 

ودعمه لكي ي�شتطيع املهتدي اجلديد القيام 

باأداء هذا الركن الـــذي يكلف اللجنة �شنويا 

اأكرث من 150 األف دينار كويتي.

�نطباعات 

• �ملهتدي عبد�هلل من �جلالية �ل�صـــريلنكية 
)�صنهايل(: يف بداية اإ�شالمي كنت اأ�شمع عن 

الكعبة وعندما يزورها �شخ�ص يقوم بو�شفها 

يل فاأزداد �شوًقا لها، ولذلك كنت اأدعوا اهلل 

كثـــرًيا اأن يرزقني زيارة بيته، وا�شتجاب اهلل 

لدعائـــي وحقق يل زيـــارة البيـــت يف عمرة 

رم�شان، وعندما راأيت الكعبة اأخذتني هيبة 

�شديدة.

اإنني اأحمد اهلل الذي حقق يل اأمنيتي يف اأداء 

منا�شـــك احلج  واأ�شكـــر اهلل ثم اأهل الكويت 

على اأن حقق اهلل علـــى يديهم اأمنيتي باأداء 

هذه الفري�شة لأرى بعيني كل هذا اخلري.

• �ملهتدي �صفيق من �جلالية �ل�صريلنكية: 
كنـــت اأ�شاهـــد الكعبـــة يف التلفزيـــون وكان 

�شوقـــي يـــزداد كلما �شاهدتهـــا، وكنت دائًما 

اأدعـــوا  اهلل اأن يحقق اأمنيتي بروؤيتها. ولقد 

حقق اهلل رجائي يف العمرة التي اأكرمني بها 

عـــن طريق جلنة التعريـــف بالإ�شالم ولكني 

ا�شتقت اإىل معاي�شة احلجاج يف املنا�شك.

لقـــد وجدت معجزة اجتمـــاع امل�شلمني على 

واأل�شنتهـــم  واألوانهـــم  اأجنا�شهـــم  اختـــالف 

وال�شبب هـــو الكعبة التي لولهـــا ملا اأجتمع 

هذا اجلمع املبارك للعبادة والتعارف.

لقد راأيت يف احلج امل�شاواة يف �شورة رائعة، 

فالنا�ـــص مت�شاوون يف مالب�ص واحدة ل فرق 

بـــني غنـــي وفقـــري، اجلميع �شـــواء يف مكان 

واحد من حيث املظهر والتوجه والعبادة.

وممـــا اأثار عجبـــي اأن اأجد مدير احلج معنا 

يف نف�ص امل�شكن ونف�ص الدور، جزى اهلل عنا 

اأهل الكويت خريا.

�جلاليـــــــة  مـــــــن  عبد�لرحمـــــــن  �ملهتـــــــدي   •
�لفلبينيـــــــة: عندما و�شلت اإىل البلد احلرام 

و�شاهـــدت الكعبـــة وجمـــوع الطائفني حول 

البيـــت بكيـــت كثـــرًيا وتذكـــرت حياتي قبل 

الإ�شالم وما كان فيها من اأخطاء اأندم عليها 

الآن كثرًيا لأين مل اأكن اأ�شلمت قبل ذلك.

ويف عرفات بهـــرين م�شهد اجتماع كل هذه 

اجلمع مـــن النا�ص املختلفني من حيث اللون 

واجلن�ـــص واللغـــات يف مـــكان واحـــد وبنداء 

واحـــد ومظهر واحد و وبنداء واحد ومظهر 

واحد واإنه ل ميكن لأي موؤ�ش�شة مهما كانت 

قدرتها اأن يجمـــع كل هذه اجلموع يف مكان 

واحد ومبظهر واحد فاأيقنت اأن الدين احلق 

والإميان الـــذي جعل قلوب كل هوؤلء النا�ص 

يتواجـــدون ويتوحدون يف مـــكان واحد مما 

جعلنـــي األـــح يف الدعـــاء اإىل اهلل اأن يثبتني 

علـــى الإ�شـــالم وعلـــى طريـــق الهدايـــة واأن 

يجنبني املع�شية.

كمـــا زاد اإ�شـــراري على دعـــوة اأ�شرتي حتى 

يكرمهم اهلل بالإ�شالم ويروا ما اأرى ويح�شوا 

مـــا اأح�ص به، اإنه �شيء فـــوق الو�شف وفوق 

قـــدرة الإن�شان على التعبري.. ولقد عاهدت 

اهلل علـــى عرفات اأن اأعبده وحده ل �شريك 

له ول اأعبد �شواه.

• �ملهتـــــــدي بـــــــالل مـــــــن �جلاليـــــــة �لتلغوية: 
عندمـــا وجدت نف�شي اأمام الكعبة اأح�ش�شت 

اأين ولدت من جديد لقد در�شت يف الف�شل 

اأن احلاج يرجع كيوم ولدته.  

�لإميــان علــى  للمهتــدي  تثبيــت  �حلــج  �لعجمــي: 

بريتون: مل �أَر مثل هذه �مل�ساهد �ملهيبة يف �أي مكان

بريكهــارت: خالل جميــع رحالتي يف �ل�ســرق مل �أمتتع 
بر�حة كالتي ع�ستها يف مكة

مديـــر اإدارة �شئـــون احلـــج والعمـــرة 

املحامـــي منيـــف عبـــد اهلل العجمي
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ملف �لعدد



املدير العام للجنة التعريف بالإ�شالم

جمال �ل�صطي

حسن الجوار
علمتنـــي �لدعــــوة!

يوًمـــا بعد يوم يكت�شـــب العاملون يف املجتمع 

اخلـــريي الكثـــري مـــن التجـــارب واخلربات 

اجلديدة التي تزيـــد من ح�شيلتهم الدعوية 

والثقافيـــة وامليدانيـــة، ومـــا هـــذه املقالت 

اإل لنقـــل بع�ص هـــذه املمار�شات واخلربات 

للقـــارئ، لعلها تفيد وتنفع، فالدعوة م�شاحة 

تت�شـــع اجلميع، حيث ي�شتطيـــع الداعية من 

خاللهـــا تو�شيـــل الر�شالة والقيـــم واملبادئ 

باأ�شلوب مبا�شر اأو غري مبا�شر.

ومـــن املعلـــوم اأن الإ�شـــالم دعـــا اإىل ح�شن 

التوا�شـــل والوفـــاق مع اجلار مـــن اأجل بناء 

جمتمـــع قـــوي متما�شـــك البنيـــان، ي�شـــوده 

التعاطـــف واملـــودة والطمئنان بـــني اأفراده، 

فللجـــار يف ديننـــا حرمـــٌة م�شونـــة، وحقوق 

مرعيَّـــة، حيـــث قـــرن املـــوىل -�شبحانـــه 

وتعـــاىل- الإح�شـــاَن اإىل اجلـــار بعبادتـــه 

وتوحيده، وو�شـــى بـــه واأعلـــى ِمـــن قـــدره.

فاملعاملـــة احل�شنة تفتح القلوب قبل العقول 

لدخـــول الإ�شالم، وت�شاعـــد ب�شكل كبري يف 

تعرف النا�ص على الدين، ولعلي اأتذكر ق�شة 

العائلـــة البوذيـــة التـــي كانت ت�شكـــن بجوار 

داعيـــة بلغـــة التاميل بفـــرع املنقـــف، حيث 

كان بينهمـــا تزاور دائم وعالقة معاي�شة بني 

الأ�شرتـــني، لدرجة اأن زوجة الداعية عندما 

كانـــت ت�شتمـــع اإىل القراآن الكـــرمي وت�شاهد 

القنـــوات الإ�شالميـــة كانـــت زوجـــة البوذي 

ت�شاركها يف ذلك.

وبالرغم من ذلك مل يوجه الداعية لهما دعوة 

مبا�شـــرة لالإ�شـــالم، وفرقت الأيـــام بينهما، 

حيـــث انتقل الرجل البـــوذي اإىل مكان اآخر 

للعمل، وظلت بينهمـــا املرا�شالت.. وعندما 

كـــربت ابنة هـــذا الرجـــل البـــوذي، واأرادت 

دخـــول اجلامعـــة، كانت بحاجـــة اإىل �شكن، 

فلـــم يجد اإل منـــزل الداعية يف نف�ص املكان 

القـــدمي، ل�شيما اأنه من ال�شعب العثور على 

�شكـــن بهذه املنطقـــة، واأف�شح لهـــم الداعية 

مكاًنا مبنزله، وباملعاي�شة تخلت هذه الأ�شرة 

عـــن كل التعاليم البوذية حتـــى اإن الأب قال 

للداعية: لقد اأ�شبحت الآن ل اأوؤمن بتعاليم 

البوذية، ومل يبـــق لهذه الأ�شرة اإل اأن ت�شهد 

ال�شهادتني.

هذا املوقف يعلمنا مدى تاأثري ح�شن التعامل 

علـــى الآخريـــن، خا�شة اجلار غـــري امل�شلم، 

مـــادام فـــرًدا يعي�ص يف املجتمـــع الإ�شالمي، 

فالإ�شـــالم يريد للمجتمع اأن ي�شمله التكافل 

ويعمه الرتاحم، ولنا يف الر�شول ] الأ�شوة 

اليهـــودي،  يوؤذيـــه  كان  عندمـــا  احل�شنـــة، 

وملـــا مر�ص �شـــاأل عنه الر�شـــول ] فدخل 

الإ�شالم.

اإذن ح�شـــن اجلـــوار مـــن و�شائـــل الدعـــوة 

يف الوقـــت الراهـــن ملـــا ميثله مـــن اأثر كبري 

علـــى الآخريـــن، وتاريخنا حافـــل باملواقف 

والأحـــداث التـــي توؤكـــد هذا الـــكالم، فهذا 

عبـــداهلل بن عمر -ر�شـــي اهلل عنهما- كان 

عنـــده غالم ي�شلخ له �شـــاة، فقال: يا غالم، 

اإذا �شلخَت فابداأ بجارنا اليهودي، حتى قال 

ذلك مـــراًرا، فقال له: كم تقول هذا؟ فقال: 

اإن ر�شـــول اهلل ] مل يـــزل يو�شينا باجلار 

ثُه. نَُّه �شيَُورِّ
َ
حتاّى َخ�ِشينا اأ

ح�سن �لتو��سل
 مـع �جلري�ن يـوؤدي �إلـى
مـجتمع مـتما�سك
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ر�صائل دعوية



�لن�ساأة
له مـــن الأخوة الذكـــور اأخوان همـــا �شعود، اأ�شرتـــه يف بيـــت جـــده عبدالوهـــاب، وكان (اجلناعـــات)، وعا�ـــص- رحمـــه اهلل - بـــني العربيـــة ال�شعودية، و�شكنـــت حي القناعات وكانـــت اأ�شرة امل�شلم قـــد قدمت من اململكة الأكـــرب، فقـــد كان اأ�شغـــر اإخوتـــه جميًعـــا، امل�شلـــم)، وكان ينـــال مـــن الرعايـــة ق�شطها ترعـــرع وتربـــى يف اأح�شان العائلـــة (عائلة ون�شاأ يف فريـــج القناعات يف الكويت، حيث امل�شلم يف عام 1314هـ املوافق لعام 1896م، ولد املح�شن عبداللطيف �شالح عبدالوهاب 

ونا�شر، واأخته دلل.

تعليمه
عائ�شة. اأما اأحفاده فهم وهلل احلمد كثريون و�شمـــالن و�شالـــح، كمـــا ُرزق بنًتـــا واحدة: خالد، وعبداهلل، و�شـــامل، وعي�شى، وها�شم ح�شـــن و�شعـــه املـــادي، واأولده الذكور هم: ذاتًيـــا م�شـــك الدفاتـــر، وا�شتغـــل كاتًبا مما علم نف�شه بنف�شه، وكان كثري القراءة، فتعلم الذاتـــي، فقـــد حتدث عن نف�شه كثـــرًيا باأنه حظـــه وق�شطـــه الأكرب عـــن طريـــق التعليم الُكتاّـــاب حيث تعلم القـــراءة والكتابة، واأخذ رحمـــه اهلل- كان التعليـــم املتوافر وقتها هو يف عهد املح�شن عبداللطيف �شالح امل�شلم-

بنني وبنات. 

�سفاته و�أخالقه
كان رحمـــه اهلل حليًمـــا متوا�شًعـــا، �شديـــد 
التدين، طاهر الذيل نظيًفا، ومن كانت هذه 
اأخالقه حاز ال�شيادة وال�شرف، ومن �شفاته 
واأخالقه اجلميلـــة براعته يف حل م�شكالت 

النا�ص وخالفاتهم.

عمله وجتارته
كان يعمـــل مـــع اإخوتـــه يف ق�ـــص ال�شخر ثم 
اجتـــه فرتة اإىل الغو�ص، ثم �شرع يف التجارة 
وال�شفـــر اإىل الهند والبحرين ثم العودة لبيع 
بع�ـــص مـــا كان رائًجا يف الكويـــت وقتها من 

منتجات هذين البلدين.

�أوجه �لإح�سان يف حياته
تعـــدد اأوجـــه الإح�شـــان التي بذلهـــا رحمه 
اهلل  ومنهـــا تربعه بثلثـــي اأرباحه، وعمارته 
امل�شاجـــد، ف�شـــرع مع اأخويه �شعـــود ونا�شر 
يف عمـــارة م�شجد با�شم عائلة امل�شلم، لينال 
ثـــواب اهلل تعاىل، وقـــد تاأ�ش�ص هذا امل�شجد 
املبـــارك يف القطعـــة ال�شاد�شـــة يف منطقـــة 

حويل، يف عام 1350هـ (1931م).

كمـــا كان لـــه دور وطني م�شهـــود يف خدمة 
وطنه الكويت والقيام على م�شالح مواطنيه، 
عـــن طريق امل�شاركـــة يف بنائـــه، وتقلد عدة 

منا�شـــب منهـــا: ع�شويـــة جمل�ـــص البلدية، 
ع�شويـــة جمل�ـــص الأوقـــاف، وع�شوية جلنة 

التثمني، وخمتار منطقة حويل وال�شعب.

اأ�ش�ـــص –رحمـــه اهلل - اأول �شركـــة اأ�شماك 
م�شاهمـــة كويتية، وذلك عـــام 1945م، وقد 
حازت احرتام اجلميع حيث كانت بادرة خري 

لكثري من اأهايل وجتار دولة الكويت.

وكاأي عربـــي يرتبـــط مب�شـــر واأهلها برباط 
الديـــن واللغـــة والتاريخ والعروبـــة وامل�شري 
امل�شـــرتك، فلما اأملت مب�شـــر نكبــة العدوان 
الثالثـــي �شــارع لن�شرتها جــهـــاًدا مبا رزقه 
اهلل من ف�شل، فتربع رحـمه اهلل يف يوم 11 
نوفمرب عـــام 1956م مببـلـــــغ 6000 روبـية 
(�شتـــة اآلف روبية)، كما �شاهم بتربعاته يف 
م�شاعـــدة اإخوانه اجلزائريـــني املنكوبني من 
الزلـــزال عـــام 1980م، عـــن طريـــق اللجنة 

ال�شعبية جلمع التربعات.

وفاته
وبعـــد عمـــر ق�شـــاه يف خدمة وطنـــه واأهله 
والقيـــام باأعمـــال اخلـــري، تـــويف املح�شـــن 
عبداللطيـــف امل�شلـــم يف 4 ربيـــع الآخر عام 
1405 هـ، املوافق 27 دي�شمرب عام 1984م، 

يف منزله بالكويت.

عمر �لإن�صـــــــان يف �لدنيا ق�صـــــــري.. ولكن هذ� �لعمر قد يطول مبا يقدمه �صـــــــاحبه مـــــــن �أعمال خريية، 

وكثـــــــريون من �أبناء هذ� �لبلد �لطيب �لكويت �أفنو� حياتهـــــــم يف �لعمل �خلريي، فعمَّ هذ� �خلري �أنحاء 

�ملعمـــــــورة، ومل يخـــــــُل بلـــــــد منه، ومل يكن ُقطـــــــر �إل وكان للعمل �خلـــــــريي �لكويتي �أثٌر فيه، ف�صـــــــاًل عما 

بذره �لكويتيون د�خل بلدهم.. هوؤلء �لرجال هم حم�صـــــــنو �لكويت، ولذ� فاإننا يف كل عدد �صـــــــوف نقدم 

�صخ�صـــــــية من تلك �ل�صخ�صيات �لتي بذرت �خلري يف كل مكان لنتن�صم عبري �صريهم �لعطرة. فت�صبهو� 

بهم �إن مل تكونو� مثلهم.. �إن �لت�صبه بالرجال فالح.

عبداللطيف صالح 

عبدالوهاب المسلم 

وبراعته يف حل م�شكالت النا�س وخالفاتهم

كُلاّ الطالب والطالباِت ي�شعوَن جاهدين مع 

بدايـــات العام الدرا�شـــي اإىل الإعداد املتقن 

لالمتحانـــات الدوريـــة، وتلك التـــي تهياّوؤهم 

لدخول اجلامعات اأو للتوظيف يف ال�شركات 

اأو املوؤ�ش�شـــات. وكثـــري منهـــم يُْطِلقون على 

تلك الختبـــارات م�شطلح: »امتحان حتديد 

امل�شري«...

ويف خ�شـــماّ ا�شتعـــداد ال�شبـــاب للبـــدِء بعاٍم 

زاخـــٍر بالقـــراءات واملحفوظـــات والأبحاِث 

والختبارات؛ تلوُح يف الأفِق دعوةٌ م�شتنبطة 

من �شميم واقعهم املتاأثاّر ب�شيا�شة: »احل�شو 

الفكـــري« و"التخمة املعرفيـــة"؛ تلك الدعوة 

تلفـــُت اأذهان طالبنـــا وطالباتنا اإىل �شرورة 

التهيـــوؤ لمتحـــاٍن من نـــوع اآخـــر، غاب عن 

ة على م�شتوى  �شاحة الطرِح والتفاعل خا�شاّ

ال�شباب...

وبقفـــزٍة منطقية لطيفة جُتـــرى مقارنة بني 

امتحان "حتديد امل�شري" وامتحان "تخطيط 

امل�شري"...

ففي الوقِت الذي يتفانى فيه �شبابنا –املعتمد 

علـــى جهـــده، واملتَاّـــكل على وا�شطتـــه، على 

حـــًداّ �شواء– للو�شـــول اإىل "امل�شري" العلمي 

واملهني واملادي املرغوب، يتنا�شون اأناّ هناك 

"م�شـــرياً" اإىل حياِة اأخـــرى –هم مغمو�شون 
فيه من حيث يعلمون اأو ل يعلمون– وعليهم 

طـــوا له حتى ي�شلـــوا اإىل براّ الأمان  اأن يخطاّ

الأبـــدي، الذي ل يعِواّ�ص عنـــه حيازة �شهادة 

اللي�شان�ـــص اأو املاج�شتري ول حتى الدكتوراه 

اأو الأ�شتاذية!!

فتحديـــد "امل�شري" الدنيـــوي يتطلَاّب درا�شة 

عـــدد هائل مـــن الكتـــب (باعتبـــار املراحل 

الدرا�شية كلها)، بينمـــا "التخطيط للم�شري 

اإلاّ اإىل ال�شتنـــاد اإىل  ل يحتـــاج  الأبـــدي" 

"القـــراآن  حمفوَظـــنْي:  ربانَياّـــني  مرِجَعـــنْي 

نة"... وال�ُشاّ

وف�شـــاًل عـــن اأناّ اأ�شئلـــة املجـــال الأول غري 

معروفـــة، ويف "اأرقـــى" احلـــالت "تُ�شَراّب" 

ل؛ بخالف  لتعطي فر�شة لغري الكفوؤ اأن يتاأَهاّ

اأ�شئلة املجال الثاين التي نعرفها منذ نعومة 

اأظفارنـــا (وهي: من ربـــك؟، ما دينك؟، ماذا 

تقول يف الرجل الذي بعث فيكم؟...)، لكننا – 

لالأ�شف نعي�ص متجاهلني "الإجابة العملية" 

عليهـــا، حتى اإذا مـــا واَجْهنـــا "م�شرينا"... 

حُتب�ص الأل�شن عند اإرادة التلُفاّظ بها فيكون 

"الر�شوب"!!..

ثـــم اإناّ هنـــاك فرقـــاً بـــني حـــال الطالب يف 

مـــدة  تتجـــاوز  ل  الـــذي  الأول  المتحـــان 

امتحانـــه �شاعتـــني من الزمـــن، ول مُينح اإل 

دورة ثانيـــة ن�شبة النجـــاح فيها �شئيلة؛ وبني 

حال "طالب الآخرة" الذي ي�شتغرق اختباره 

العمـــر ُكلاّه؛ بفر�ص متجـــدد، واآمال عري�شة 

ومتوا�شلة بالنجاح بعد كل كبوٍة، والفوز بعد 

كلاّ غفلة!!!

واأخـــرياً، �شتاّان بـــني من يحوُز علـــى نتيجة 

تهـــا اإدارة ب�شريـــة علـــى ورقـــة فانية –  ن�َشاّ

قيمتهـــا النق�ص الذي فيهـــا اإل من رحم اهلل 

– وبني الفالح املبـــني والنعيم املقيم يف جنَاّة 
عر�شها ال�شمـــوات والأر�ـــص، ور�شوان من 

اهلل اأكرب..

فالعجـــب – �شبابنـــا – ملـــن ير�شـــد حياتـــه 

د" و"م�شري" موؤقت...  لجتياز امتحان "معقاّ

هداً، واختباراً  وين�شى اأَناّ اأمامه "م�شرياً" مماّ

دا،ً حليازِة عطـــاء اهلل الكرمي الأجمد  م�شـــداّ

يف جنة اخللد... واهلل املوفق.

/ مديرة حترير جملة غدي ال�شبابيةهنادي �ل�صيخ جنيب

امتحان 
»تحديد المصير«...

كثرياً منا حتدث عن الطرق والو�شائل املي�شرة 

حلفظ القـــراآن واإتقانه، وهي كثـــرية ومتنوعة 

ومفيـــدة، ومـــن خـــالل هـــذه الأ�شطـــر القليلة 

والكلمـــات املعدودة اأحتدث عـــن حفظ القراآن 

واإتقانـــه من بُعـــد اآخر اأراه هو الأهم يف تي�شري 

حفـــظ القـــراآن واإتقانـــه األ وهو القلـــب ودوره 

الفعـــال يف اإتقـــان القراآن حفظـــاً وجتويداً بل 

والأهم العمل به.

ملـــاذا القلب؟! قال: ر�شول اهلل ] (... األ واإن 

يف اجل�شـــد م�شغـــة اإذا �شلحـــت �شلح اجل�شد 

كلـــه، واإذا ف�شـــدت ف�شد اجل�شد كلـــه األ وهي 

القلـــب) رواه البخـــاري وم�شلـــم، فالقلـــب هو 

الع�شـــو املهيمـــن على اأع�شـــاء اجل�شـــم كلها، 

وعليه تقوم وتعمل، اأي اأن العقل الذي نتدبر به 

اآيات القـــراآن، والذاكرة التي نحفظ فيها اآيات 

القراآن، وال�شمع الذي ن�شمع به اآيات القراآن من 

القـــراء ، والب�شر الـــذي نُب�شر به اآيات القراآن 

يف امل�شحـــف، كلهـــا تتحـــرك باأمر مـــن القلب 

الذي هو ملكها ويتحكم يف ت�شرفاتها باإذن اهلل 

تعـــاىل. اإذاً لبد من �شالح القلب وطهارته من 

الذنـــوب واملعا�شي لكي يكون موؤهاًل ل�شتقبال 

كالم اهلل العظيم بحفظه واإتقان العمل به.

اأخرياً: فلنعاهد اهلل - عز وجل - على تطهري 

قلوبنا مباء اخل�شية، ونور الذكر؛ متى ما اأردنا 

القراآن الكرمي حفظاً واإتقاناً وعماًل. 

حفظ  ُتتقن  كيف 
القــرآن الكريم ؟!

مرمي �لو�صمي
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�صباب �لدعوةرجال من �لكويت



اإمام وخطيب بوزارة الأوقاف

د.حممود �حلمود �لنجدي

خـــرج امل�شلمـــون من مدر�شة �شهـــر رم�شان 

الرتبويـــة، والتـــي در�شـــوا فيهـــا الكثري من 

املبادئ العظيمة، والأخالق الكرمية، واليوم 

يدخـــل امل�شلمون مدر�شة اأخرى من املدار�ص 

الرتبوية الإ�شالميـــة املباركة، التي اختارها 

اهلل لهم، واأمت بها عليهم نعمته، وهي مدر�شة 

احلـــج الإميانيـــة الرتبوية، فيتعرفـــون فيها 

اأي�شـــا على بع�ص القيـــم الإميانية والأ�شول 

الإ�شالميـــة، والأخـــالق الفا�شلـــة، ويربـــون 

اأنف�شهم عليها.

ويتجلى لنا يف احلج لبيت اهلل احلرام معاين 

عظيمـــة، ووقفـــات نافعـــة للم�شلـــم يف دينه 

ودنياه، ميكن اأن نتعرف عليها فيما يلي:

�أوًل: �لإخال�س

 فاحلـــج فري�شـــة ت�شـــع جوانبهـــا باإخال�ص 

العبـــادة هلل رب العاملـــني، وحـــده ل �شريك، 

وتنطـــق اأركانها باإفـــراد اهلل عز وجل باأنواع 

القربات.

يقـــول اهلل تعـــاىل: {واإذ بواأنـــا لإبراهيـــم 

مـــكان البيت األ ت�شرك بي �شيئا وطهر بيتي 

للطائفني والقائمني والركع ال�شجود}.

فانظـــر كيف بداأ اأمر اهلل عـــز وجل خلليله 

اإبراهيـــم عليـــه ال�شالم باأن  يـــرتك ال�شرك 

باهلل بكل �شوره واأ�شكاله، اأي اأمره باإخال�ص 

العمل هلل تعاىل، واأن يطهر بيته احلرام من 

كل اأنواع ال�شـــرك �شغريا كان اأو كبريا هذا 

ما يدل عليه قوله {األ ت�شرك بي �شيئا}.

 ] يف 
َّ

وكذلـــك اأول ما نطق بـــه ر�شول اهلل

هذا الن�شك هو الإخال�ص، ففي حديث جابر 

[ يف �شحيـــح م�شلـــم: » فاأهل بالتوحيد: 
لبيك اللهم لبيك، لبيك ل �شريك لك لبيك«، 

وهـــو اأول ما يعلـــن عنه احلـــاج يف حجه اأو 

عمرته.

وملا �شلى الركعتـــني خلف املقام، قراأ فيهما 

بقـــل هو اهلل اأحد و{قـــل يااأيها الكافرون} 

وهمـــا �شورتا التوحيـــد والإخال�ص، ف�شورة 

الإخال�ـــص فيهـــا التوحيـــد العلمـــي و�شورة 

الكافرون فيها التوحيد العملي.

وملـــا رقى  ] على ال�شفا كرب اهلل ثالثا ثم 

هلـــل فقـــال: ل اإله اإل اهلل وحـــده ل �شريك 

لـــه، له امللك وله احلمـــد وهو على كل �شيء 

قديـــر، ل اإلـــه اإل اهلل وحـــده، ن�شـــر عبده، 

واأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. 

فهـــذه مواطن يف احلج حقـــق فيها التوحيد 

وذكر نف�شه وامل�شلمني به، لأنه اأعظم حقوق 

اهلل على عبـــاده، وهكذا فكل عبادة وطاعة 

مـــن �شالة اأو �شدقـــة اأو �شيام اأو ذبح ل بد 

اأن تبنـــى علـــى الإخال�ص حتـــى يقبلها اهلل 

تعـــاىل، فما مل يب علـــى الإخال�ص ل يقبله 

اهلل مـــن عبـــده ، بل هـــو مـــردود عليه، كما 

قـــال تعاىل يف احلديث القد�شي: » اأنا اأغنى 

الأغنياء عن ال�شرك، من عمل عمال اأ�شرك 

فيه معي غريي، تركته و�شركه «.

ثانًيا: �لطهارة

ومن املعـــاين العظيمة التـــي ن�شت�شعرها يف 

احلـــج والعمـــرة: التطهـــر، حيـــث يقول اهلل 

تعـــاىل يف هـــذا: {وطهـــر بيتـــي للطائفـــني 

والقائمـــني والركع ال�شجـــود} وما املق�شود 

بالطهارة هنا؟ هل هي طهارة البدن والثياب 

فقط؟ ل اأن املطلوب اأكرث من ذلك.

يقـــول احلافظ ابن كثري يف تف�شريه: »وطهر 

بيتي« قال قتادة وجماهد: من ال�شرك.

ويقـــول �شيخ الإ�شالم ابـــن تيمية رحمه اهلل 

تعاىل: الطهارة اأنواع:

1 - منها الطهـــارة من الكفر والف�شوق، كما 
يراد بالنجا�شــــة �شـــد ذلك؛ كقوله تعـــــاىل 

{اإمنا امل�شركون جن�ص}  التوبة: 28.

2 - ومنهـــا: الطهارة من احلدث، و�شد هذه 
جنا�شة احلدث.

3 - ومنها: الطهارة من الأعيان اخلبيثة التي 
هي جن�شة. جمموع الفتاوى 67/21، 68

وهكذا قال العلماء يف املراد من قوله تعاىل: 

{وثيابـــك فطهـــر} اإن الآية تعم كل ما ذكره 

ابن تيمية �شابًقا، من طهارة القلب، فطهارة 

الثـــوب والبدن، فطيب املك�شـــب، فاإن خبث 

امللب�ص يك�شـــب القلب هيئة خبيثـــة، كما اأن 

خبـــث املطعم يك�شبه ذلك، ولذلك حرم اهلل 

الحج 
مدرسة 

تربوية 
عظيمة

مـــا حرم حلـــوم ال�شباع وكذا جلـــود ال�شباع، 

ملا تك�شـــب القلب من الهيئـــة امل�شابهة لتلك 

احليوانـــات التـــي تـــوؤكل حلومهـــا اأو تلب�ـــص 

جلودها، فـــاإن املالب�شة الظاهرة ت�شري اإىل 

الباطن. انظر اإغاثة اللهفان.

ثالًثا: �ل�صتجابة

ومـــن املعاين اجلليلـــة املق�شـــودة يف احلج: 

ال�شتجابـــة هلل تعـــاىل بفعـــل الأوامر وترك 

النواهـــي والزواجـــر، فقـــد اأمـــر اهلل تعاىل 

اإبراهيـــم عليـــه ال�شـــالم بدعـــوة النا�ص اإىل 

احلـــج، فقـــال لـــه: {واأذن يف النا�ص باحلج 

ياأتـــوك رجال وعلـــى كل �شامر ياأتني من كل 

فج عميق} فا�شتجاب اإبراهيم عليه ال�شالم 

لأمر اهلل تبارك وتعاىل، فنادى بذلك النداء 

الربـــاين، وا�شتجاب النا�ص لدعـــوة اإبراهيم 

عليـــه ال�شـــالم، وكل من كتـــب اهلل له احلج، 

فحجه اأبناوؤه واأحفاده من النبيني واملر�شلني، 

ثـــم مـــن بعدهم مـــن اأنبيـــاء اهلل، ثـــم �شائر 

النا�ص، وما يزالون ي�شتجيبون حتى الآن، اإل 

مـــن حرمه اهلل تعاىل ذلـــك من هذا الف�شل 

العظيم، والكرم الوا�شع، نعوذ باهلل من ذلك، 

ويقـــول اهلل تبارك وتعاىل اآمـــًرا عباده بهذا 

اخللـــق وهذه ال�شفـــة: {ياأيها الذيـــن اآمنوا 

ا�شتجيبوا هلل وللر�شول اإذا دعاكم ملا يحييكم 

واعلمـــوا اأن اهلل يحول بـــني املرء وقلبه واأنه 

اإليه حت�شرون}، قال البخاري: »ا�شتجيبوا« 

اأجيبوا »ملا يحييكـــم« ملا ي�شلحكم، وروى يف 

�شحيحـــه عـــن اأبـــي �شعيد بـــن املعلى [ 

قال: كنت اأ�شلي فمر بي النبي ] فدعاين 

فلـــم اآته حتـــى �شليت، ثم اأتيتـــه، فقال: »ما 

منعـــك اأن تاأتي؟ اأمل يقل اهلل {يا اأيها الذين 

اآمنوا ا�شتجيبـــوا هلل وللر�شول اإذا دعاكم ملا 

يحييكم}.

ر�بعا: �لذكر

من مقا�شـــد احلج العظيمـــة: تر�شيخ عادة 

ذكـــر اهلل تعـــاىل يف الإن�شـــان، فيذكـــر اهلل 

تعـــاىل دائما وعلى كل حـــال، قاعدا وقائما 

وراكبـــا، وكلمـــا حتول مـــن حـــال اإىل حال، 

وهـــو من مطالب الديـــن اجلليلة يف كل امة، 

كما قـــال تعاىل {ولـــكل اأمة جعلنـــا من�شكا 

ليذكروا ا�شـــم اهلل على ما رزقهم من بهيمة 

الأنعام فاإلهكم اإلـــه واحد فله اأ�شلموا وب�شر 

املخبتني}.

وقـــال تعـــاىل: {فـــاإذا اأف�شتم مـــن عرفات 

فاذكروا اهلل عند امل�شعر احلرام واذكروه كما 

هداكم واأن كنتم من قبله ملن ال�شالني}.

وهـــذا يف ذكـــر اهلل يف الإفا�شـــة من عرفة 

ويف مزدلفـــة ب�شالة الفجر وغريها، بعد اأن 

اأم�شـــى احلاج يومـــه يف التهليل والدعاء يف 

عرفات.

وقـــال �شبـحانه يف الذكـــر عند رمـي اجلمار 

{واذكـــروا اهلل يف اأيام معلومات فمن تعجل 

يف يومني فال اإثم عليه}.

وقــــال يف فراغهــم من حـجهم وعبــــــــادتهم 

اهلل  فاذكـــروا  منا�شككـــم  ق�شيتـــم  {فـــاإذا 

كذكركم اآباءكم اأو اأ�شد ذكرا}.

اأي: اأن ي�شتغفـــروا مـــن التق�شـــري الواقع يف 

منا�شكهم وذكرهم لربهم على الوجه املطلوب 

منهم.

خام�ًصا: �لإنفاق يف �صبيل �هلل

ومـــن اخل�شـــال العظيمة التي يتعـــود عليها 

امل�شلـــم يف حجه: بـــذل املـــال يف �شبيل اهلل 

تعـــاىل، فامل�شلم الـــذي ياأتـــي اإىل احلج من 

كل فـــج عميـــق، راكًبـــا الطائـــرة اأو ال�شيارة 

اأو ال�شفينـــة وغريهـــا، يتكلـــف ويدفـــع املال 

لأجـــل القيام بهذا الركن اخلام�ص من اأركان 

الإ�شـــالم الذي ل يتـــم دينه اإل به، وما الذي 

يدعـــوه اإىل هذا الإنفاق يف �شبيل اهلل تعاىل 

مـــن اأجل احلج اإىل بيت اهلل عز وجل ؟! اإل 

طلـــب ر�شا اهلل تعـــاىل ومغفرته واجلنة، ثم 

يجد التوجيهات الربانية الكثرية التي تدفعه 

لالإنفـــاق يف �شـــــبيل اهلل: منها الأمــر بــذبح 

» الهدي « للقارن واملتمتع، وكذلك يف الفدية 

جلـــرب الق�شـــور احلا�شـــل يف اأداء املنا�شك، 

وتوزيـــع تلك الذبائح على الفقراء وامل�شاكني 

مـــن اأهل مكة وغيــرهم ؛ كما قــــــــال تعاىل: 

{فكلوا منها واأطعموا البائ�ص الفقري}، وقال 

{فكلوا منها واأطعموا القانع واملعرت}. 

�صاد�ًصا: �لهد�ية

ومـــن املعـــاين العظيمـــة يف احلـــج ال�شعـــور 

بال�شطفاء والهداية مـــن بني �شائر النا�ص، 

وهـــي نعمة ل تقـــدر بثمـــن، ول تعادلها اأي 

نعمة عاجلة، يقول اهلل تبارك وتعاىل يف هذه 

النعمة: فاإذا اأف�شتم من عرفات فاذكروا اهلل 

عند امل�شعر احلرام واذكروه كما هداكم واإن 

كنتم مـــن قبله ملن ال�شالني، اأي: اذكروا اهلل 

تعاىل كما من عليكم بالهداية بعد ال�شالل، 

وكمـــا علمكم مـــا مل تكونوا تعلمـــون، فاإنها 

مـــن اأكرب النعـــم التي يجـــب �شكرها بالقلب 

والل�شـــان، ويقول تبــــارك وتعـاىل: {لن ينال 

اهلل حلومهـــا ول دماوؤها ولكن يناله التقوى 

منكم كذلك �شخرهـــا لكم لتكربوا اهلل على 

ما هداكم وب�شر املح�شنني}، فمنا�شك احلج 

مظهر من مظاهـــر �شكر اهلل تبارك وتعاىل 

على هدايته لنا، فربنا هو الذي هدانا لهذا، 

وما كنا لنهتدي لول اأن هدانا اهلل، فله اأكمل 

الثناء واأجل احلمد.

 �صابًعا: �لإح�صان

ومن املبادئ التي يرتبى عليها امل�شلم يف احلج: 

الإح�شـــان، الإح�شـــان بكل اأنواعـــه و�شوره، 

الإح�شان يف عبـــادة اخلالق، والإح�شان اإىل 

املخلوق، فيعبد اهلل اخلالق تعاىل كاأنه يراه، 

فاإن مل ي�شل اإىل هذه الرتبة فليعبده معتقدا 

اأنـــه يراه وقت عبادتـــه، فيوؤدي ن�شكه وحجه 

وفق الهدي النبوي الثابت عنه ] كما قال: 

»خذوا عني منا�شككم«، ويح�شن كذلك لعباد 

اهلل بجميع وجوه الإح�شان، باأن ينفع النا�ص 

مبالـــه و�شدقاته، ومـــا يقدمه مـــن الذبائح 

والهدايا والأ�شاحي، كما قال تعاىل: {فكلوا 

منهـــا واأطعمـــوا البائ�ـــص الفقـــري}، وكذلك 

يح�شـــن لعباد اهلل باأن يعلم جاهلهم، وير�شد 

�شالهـــم، ويذكـــر غافلهم، وياأمـــر باملعروف، 

وينهـــى عـــن املنكـــر، كل ذلك بكلمـــة طيبة، 

وموعظة ح�شنة، ورفق ولني وعلم وحكمة.

 �حلج مظهر من مظاهر
 �سكر �هلل تبارك وتعالى

على هد�يته لنا
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من �لإ�صالم



• هل لكم �أن حتدثونا عن موؤ�ص�صة )�صفر�ء 
�ل�صالم باأمريكا(؟.

هذه املوؤ�ش�شة متخ�ش�شة يف تعريف الإ�شالم 

لغري امل�شلمني يف الوليات املتحدة الأمريكية، 

يف  متخ�ش�شة  ربحية  غري  موؤ�ش�شة  وهــي 

خالل  من  والكراهية  العن�شرية  مكافحة 

بني  البناءة  واحلـــوارات  التعليمية  الربامج 

الأديان واملجتمعات.

ولقد اأردنا لهذه املوؤ�ش�شة اأن تكون منف�شلة 

حرمات،  للم�شجد  اإن  حيث  امل�شجد  عن 

تقاليدنا،  عن   تختلف  الأمريكان  وتقاليد 

كما اأننا من خالل املوؤ�ش�شة نحاول معاجلة 

ظاهرة "الإ�شالمفوبيا" التي حتد من الدعوة 

اإىل الإ�شالم.

لقد وجدنا مبنى كان معرو�شا للبيع مببلغ 

اأننا  مليون دولر ومن رحمة اهلل عز وجل 

فلما  م�شلم،  املبنى  هذا  �شاحب  اأن  علمنا 

عن  تنازل  املبنى  هذا  اإىل  بحاجتنا  عرف 

 700 املبنى  �شعر  فاأ�شبح  دولر  األف   300
األف دولر فقط..

• ما هي �لأق�صام �لتي ينق�صم �إليها �مل�صروع؟..
الأول  اأق�شام:  ثالثة  اإىل  امل�شروع  ينق�شم 

اإجراءات  اأنهينا  ولقد  والتوثيق،  الت�شجيل 

التوثيق، وبقى الت�شجيل على �شبكة النرتنت 

من خالل موقع املوؤ�ش�شة، وبداأنا يف الق�شم 

الثاين وهو البدء يف التعريف بالإ�شالم، اأما 

الزيارات للكنائ�ص فنحن نقوم بها منذ 17 

�شبتمرب،   11 بعد  ثمارها  وح�شدنا  عاما 

عندما وجدنا التعاون الكبري الذي اأتى من 

الكنائ�ص، واجلريان، اأما الق�شم الثالث فهو 

�شراء املقر اخلا�ص باملوؤ�ش�شة.

التي  اأن حتدثونا عن الأهــداف  - هل لكم 

قامت من اأجلها املوؤ�ش�شة؟.

قامت املوؤ�ش�شة من اأجل التعريف بالإ�شالم 

وخدمات  برامج  وتقدمي  اإبداعية،  بطرق 

تعليمية عن طريق توفري الف�شول التعليمية 

وخدمات  برامج  وتاأ�شي�ص  الكفاءة  عالية 

الوجه  اإظــهــار  اأجــل  مــن  اإ�شالمية  خريية 

التوا�شل  وت�شجيع  احلنيف  لديننا  احل�شن 

املجتمعي والديني بني امل�شلمني وبقية اأفراد 

املجتمع الأمريكي.

�لتعريف  يف  �ملـــوؤ�ـــصـــ�ـــصـــة  مــنــهــج  هــــو  مــــا   •
بالإ�صالم؟.

الإ�ــشــالم هو ديــن الفطرة واحلــق، وكــل ما 

علينا هو تبليغه للنا�ص، فقد يقول البع�ص: 

اأن  عليك  ونقول:  ي�شلم،  ل  ال�شخ�ص  هذا 

اإ�شالمه  م�شاألة  اأمــا  بــذرة،  قلبه  يف  ــزرع  ت

فلي�شت لك ولي�شت لك قدرة على ذلك، فاهلل 

َمْن  تَْهِدي  َل  يقول:{اإِنََّك  وتعاىل  �شبحانه 

 يَْهِدي َمن يَ�َشاء..}، وكثري 
َ
ْحَببَْت َولَِكنَّ اهلل

َ
اأ

ب�شكل  الأمريكان  اأن  يعلمون  ل  النا�ص  من 

يظنون  فهم  الإ�شالم،  مب�شاألة  جهالء  عام 

ويعلمون اأولدهم اأن امل�شلمني وثنيون، واأننا 

نعبد اإله القمر، وهو �شنم يوجد يف الكعبة، 

وهذا  ي�شفون  عما  تــعــاىل  (اهلل)  ي�شمى 

ال�شنم هو رب القمر ولذلك ي�شع امل�شلمون 

اأن  ويظنون  امل�شاجد،  منارات  على  الهالل 

ذلك تعظيما لرب القمر ول يعلمون اأن رمز 

الهالل وجد اأيام الدولة العثمانية ولي�ص له 

دخل بالإ�شالم.

وعندما اأدخل الكني�شة اأجد نظرات لي�شت 

يرحبون  اأجدهم  اأخرج  عندما  ثم  مبرحبة، 

مرة  الــعــودة  مني  طالبني  عليَّ  وي�شلمون 

اأخــرى، فما الذي حــدث؟.. هل نق�ص مني 

�شيء؟، كل ما يف الأمر اأنني قبلت دعوتهم 

علموا  فلما  بالإ�شالم،  اأعرفهم  لهم  واأتيت 

الإ�شالم اأحبوه واأحبوا من حتدث.

• �لـــبـــعـــ�ـــس يــ�ــصــتــ�ــصــغــر بـــعـــ�ـــس �لأعـــــمـــــال 
�لدعوية.. بالرغم من �أنها قد تكون �صببا يف 

دخول �لآخرين لالإ�صالم.. فماذ� تقولون؟.

اآية)،  ولو  عني  (بلغوا  يقول:   [ الر�شول 

وكلمة "بلغوا" فيها تكليف، اأما كلمة "عني" 

ففيها ت�شريف، ثم قال "اآية" و هنا تخفيف، 

فلو بلغ كل م�شلم اآية فقط، لكتملت ال�شورة 

وعرف الإ�شالم يف كل مكان.

�أوجــه �هتمامكم باملهتدين �جلدد  • ما هو 
يف �ملوؤ�ص�صة؟.

  fox news قناة  على  برنامج  هناك  كــان 

�شبتمرب   11 بعد  اإنــه  فيه:  جاء  الأمريكية 

يدخل يف الإ�شالم 20 األف اأمريكي �شنويا، 

واأعتقد اأن العدد اأكرب من ذلك. ونحن نريد 

للم�شلمني  حا�شنا  يكون  اأن  مركزنا  مــن 

والدورات  الــربامــج  لهم  يخ�ش�ص  اجلــدد، 

اجلديد،  بدينهم  تربطهم  التي  والأن�شطة 

ولذلك فاإن من �شيعمل باملوؤ�ش�شة �شيكونون 

دراية  اأكـــرث  كونهم  اجلـــدد  امل�شلمني  مــن 

باملجتمع الذين يعي�شون فيه.

ونحن ب�شدد اإ�شدار منح درا�شية للمهتدين 

اإحلاقهم  خـــالل  مـــن  بــهــم  تــعــنــى  اجلــــدد 

�شبكة  طريق  عــن  الإ�شالمية  باجلامعات 

لتلك  �شخ�شيا  اإر�ــشــالــهــم  اأو  الإنـــرتنـــت 

اجلامعات �شواء يف املدينة املنورة اأو جامعة 

الأزهر...الخ، كما اإننا نحاول احل�شول على 

و�شوف  اجلامعات،  تلك  من  درا�شية  منح 

يكون ذلك خالل الفرتة القادمة من خالل 

تن�شيق وخطة متكاملة من املوؤ�ش�شة.

�لــذي قمت باختياره  �ملوقع  مبــاذ� يتميز   •
للموؤ�ص�صة؟.. وما هي مو��صفاته؟..

املدينة  تــتــو�ــشــط  منطقة  يف  يــقــع  املــبــنــى 

ــه من  ــي ومــ�ــشــاجــدهــا، و�ــشــهــل الــو�ــشــول اإل

واملبلغ  والكنائ�ص،  ــص  ــدار� وامل اجلــامــعــات 

�شيكون  املبنى  وجتهيز  لــ�ــشــراء  املــطــلــوب 

وهناك  دولر،  األــف  و150  مليون  تقريبا 

اإىل  ت�شل  والتي  ال�شنوية  امل�شاريف  اأي�شا 

مل�شاريف  بالن�شبة  اأمــا  دولر،  األــف   230
افتتاحه  بعد  وا�شتمراريته  امل�شروع  رعاية 

بها  ف�شتكون حملية ومبا جتود  اهلل،  بــاإذن 

اأيادي اخلري واأهل الف�شل.. 

)�لب�صرى( يف لقاء مع مدير �صفر�ء �ل�صالم يا�صر عرفات:

نطمح ألن نكون أكبر مؤسسة 
تعريف باإلسالم

عندما تذكر �لوليات �ملتحدة �لأمريكية، يذكر معها �ل�صيا�صيات �لتي تنطلق منها وتوؤثر يف �لعامل �أجمع، فعلى هذه �لأر�ــس تتناف�س 

�لديانات �ل�صماوية وغري �ل�صماوية، فما هو موقع �مل�صلمني يف تلك �لبالد؟، وهل نحن بحاجة �إىل �لتعريف باأنف�صنا يف و�صط �ملجتمع 

�لأمريكي، لكي تنعك�س تلك �ملعرفة باخلري على �ملو�طن �لأمريكي نف�صه، وعلى �مل�صلمني قاطبة؟ وملاذ� �جته �لتفكري نحو تاأ�صي�س موؤ�ص�صة 

)�صفر�ء �ل�صالم باأمريكا(، وما هو �لهدف منها؟ وماذ� حتتاجه تلك �ملوؤ�ص�صة وما �لذي تو�جهه من عقبات؟..

"�لب�صرى" �لتقت مدير �ملوؤ�ص�صة، يا�صر �صالح عرفات ليطلعنا على تاريخها ودورهــا يف �لتعريف بالإ�صالم.. و�لأهــد�ف �لتي قامت من 
�أجلها فاإىل تفا�صيل �للقاء:

حو�ر: حممود بكر

يا�صر �صالح عرفات �أمريكي من �أ�صل ميني، دخل �لوليات �ملتحدة �لأمريكية يف �صن مبكرة وعا�س معظم حياته فيها، فرتعرع يف 

نيويورك ثم �نتقل �إىل ولية تيني�صي 1995م، وما ز�ل ي�صكن بها حتى �لآن، وقد تخ�ص�س يف �للغة �لإجنليزية وعمل مدر�صًا لها 

ملدة خم�س �صنو�ت يف وز�رة �لتعليم، ثم عاد �إىل �جلامعة فدر�س �لعلوم �ل�صيا�صة و�لقانون و�لعالقات �لدولية، و�لآن يعد ر�صالة  

�لدكتور�ة يف �لقانون و�لعلوم �ل�صيا�صية.

�أختري �صالح ع�صو جمل�س �ل�صورى يف �جلالية �لإ�صالمية من عام 2000 �إىل 2010م، وعمل مدير �لرتبية و�لتعليم يف �جلالية، 

 Islamic center of( وي�صمى  �ملتحدة،  �لوليات  �لإ�صالمية يف  �ملر�كز  �أكــرب  من  يعترب  �إ�صالميا،  مركز�  �آخرين  مع  �أ�ص�س  ثم 

Tennessee( وكان عبارة عن د�ر �صينما ثم قام بتحويله �إىل مركز �إ�صالمي يف 2011م.

م�سـلم  كل  ـغ  بلـَـّ لـو 
�آيــة فقــط لنت�سر 
كــل  يف  �لإ�ســـــالم 

مكــان 
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ولية  بخدمة  يقوم  �شوف  امل�شروع  وهــذا 

تني�شي والوليات املجاورة مثل ولية كنتاكي، 

الرتكيز  ولكن  وجورجيا،  واأنديانا،  األباما، 

يف البداية �شيكون يف ولية تني�شي اإن �شاء 

اهلل تعاىل.

• موقف حدث لكم خالل دعوتكم يف �إحدى 
�لكنائ�س؟.

�شهر  يف  الكنائ�ص  اإحــدى  اإىل  دعيت  لقد 

"كالت�شر  ت�شمى  مبنطقة  املا�شي،  �شعبان 

مكفهرة،  وجوها  فوجدت  ودخلت  فيلد"، 

الكني�شة  عـــن  ـــاأل  ـــش اأ� الـــعـــادة  يف  ــت  ــن وك

وخلفياتها، وعقيدتها، واأي كتاب يوؤمنون به، 

واأعداد احل�شور ومن هم؟.. ويف ذلك الوقت 

ذلك،  كل  معرفة  اأ�شتطع  ومل  م�شغولً  كنت 

اأ�شد  الكني�شة  يف  املوجودين  باأن  وفوجئت 

اجلماعات املتع�شبة �شد الإ�شالم وامل�شلمني، 

"املعمدانيني"،  جمموعتي  اإىل  وينتمون 

كما  قلت  دخلت  فلما  امل�شيح"،  و"كني�شة 
�شالوم،   ،peace �شالم،  الــعــادة:  يف  اأقــول 

اأعرف بنف�شي بطريقة  باللغات الثالث، ثم 

مازالوا  ووجدتهم  الثلج،  حاجز  بها  اأك�شر 

عليها،  وجدتهم  التي  الأوىل  حالتهم  على 

ب�شوؤال:  اإليهم  وتوجهت  لهجتي  غريت  ثم 

عليه  امل�شيح  اأتى  اأين  من  يعرف  منكم  من 

ال�شالم؟، فاأجابوا: من فل�شطني، فقلت لهم: 

الأو�شط،  ال�شرق  فقالوا: يف  فل�شطني،  اأين 

فقلت لهم: باهلل عليكم عي�شى عليه ال�شالم 

يف  �شيكون  الأو�شط  ال�شرق  من  جاء  الذي 

ال�شكل مثلي اأم مثلكم؟.. فا�شتغربوا، فقلت 

لهم: اإذا وجد نوع من التع�شب والعن�شرية 

كونكم  هـــذا  اأ�ــشــك يف  اأين  مــع   - �ــشــدي 

دعومتوين- فاأرجو اأن ي�شعه �شاحبه جانبا 

�شيفكم  فاأنا  لي�شمعني،  وعقله  قلبه  ويفتح 

بو�شائل  بداأت  ثم  ال�شيف واجــب..  واإكــرام 

والدعوة  وتعاىل،  �شبحانه  بــاهلل  التعريف 

وجدتهم  املحا�شرة  انتهت  وعندما  اإليه.. 

 ، يقفون طابورا ويلتفون حويل، لي�شلموا عليَّ

وجاءت املديرة الإقليمية وقالت يل: هل من 

اأخرى؟.. لقد  تاأتي لزيارتنا مرة  اأن  املمكن 

عندهم  كانت  التي  القامتة  النظرة  تغريت 

ولكني  لي�شلمون،  قد  نعم..  الإ�شالم،  على 

زرعت بذرة قد تنمو يف قلوبهم، متى تنبت؟ 

هذا يف علم اهلل عز وجل.

• موقف دعوي لكم مع �أحد �لأ�صخا�س من 
غري �مل�صلمني كان �صببًا يف �إ�صالمه؟.

يف  والتعليم  للرتبية  مــديــرا  كنت  عندما 

اإىل  الطلبة  من  الكثري  ياأتي  كان  اجلامعة 

املركز ي�شاألون عن الإ�شالم، ويف مرة جاءين 

اإليت)  (دانــيــال  ا�شمه  الع�شرين،  يف  �شاب 

ومعه �شديقه فا�شتقبلتهما يف املركز، وكانا 

واأزيـــد،  عليهما  فاأجيب  الــ�ــشــوؤال  ي�شاألن 

ا�شئلتهما  الإجابة على  من  انتهيت  وعندما 

على  �شنتان  ومـــرت  وودعــتــهــمــا،  قــمــت   ،

اإىل  للذهاب  اأ�شتعد  ــا  واأن يــوم  ويف  اللقاء، 

امل�شجد وجدت �شخ�شا يطرق باب املنزل، 

اإليت  دانيال  اأنا  قال:  اأنــت؟،  له: من  فقلت 

الإ�شالم،  عن  وحدثتني  �شنتني  من  جئتك 

اأن  اأردت  ولكنني  وعقلي،  قلبي  يف  فدخل 

اأبحث اأكرث، فقلت له: انتظرين يف امل�شجد 

ربع  وبعد  لك،  اأح�شر  و�شوف  ال�شاعة  ربع 

ال�شاعة خرجت، فوجدته اأمام املنزل واقفا 

اأمل  له:  فقلت  فوقه،  ثلجا  متطر  وال�شماء 

اأقل لك اأذهب اإىل امل�شجد، فقال: ل اأريد.. 

وقال  امل�شجد  اإىل  فذهبنا  انتظرتك..  بل 

يل: الكالم الذي قلته يل قبل �شنتني دخل 

قلبي، ولكني كنت خائفا، فاأردت اأن اأتاأكد، 

فلما تاأكدت كان يل بع�ص الأ�شئلة، وعندما 

رحبت باأ�شئلته، �شاأل عن حقوق املراأة، وحكم 

اأعداء  ي�شتغلها  التي  ال�شئلة  وكل  املرتد، 

الإ�شالم، فاأجبته فاقتنع، فلما انتهيت، قال: 

اإليه  فنظرت  م�شلماً،  الرجل  ي�شبح  كيف 

وقلت: هل توؤمن باأن اهلل واحد، واأن جميع 

الأنبياء والر�شل اأر�شلهم اهلل بر�شالة واحدة، 

واملالئكة والكتب والقدر خريه و�شره؟ قال: 

نعم. فقلت: فاأنت م�شلم، ونطق ال�شهادتني، 

�شاعدي  عامني  ملــدة  ال�شاب  هــذا  واأ�شبح 

الأمين اأينما ذهبت ذهب معي.

• كلمة �أخرية؟.
اإىل  الــكــويــت  اأهـــل اخلــري يف  نــدعــو  نحن 

والدعوي لريى  امل�شروع اخلريي  دعم هذا 

املعطاءة  الكرمية  اأيــديــكــم  بــني  مــن  الــنــور 

الأوراق  ا�شتوفى  امل�شروع  وهذا  اهلل،  باإذن 

الر�شمية املعتمدة من قبل احلكومة املحلية 

والفيدرالية.

�مل�صلمون حول �لعامل

للدعم و�مل�صاهمة

Email: info@peaceambassadorsusa.org
Tel: 0016155222296
p.o Box 1526, Antioch, TN 37011
www.peaceambassdaorsusa.org
 Bank account is with Bank of America
 Acc#444012850273 & Swift code#
BOFAUS3N & Routing # 026009593
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فاجأ العالم بإشهار إسالمه 

األمريكي أرثر آليسون: اإلعجاز العلمي 
للقرآن نافذة للهداية

 اأرثـــر األي�شـــون بروفي�شـــور بريطـــاين فاجاأ 

اإ�شالمـــه  باإعـــالن  امل�شلمـــني  مـــن  ح�شـــد 

فانهمـــرت دمـــوع الفـــرح وعلـــت التكبريات 

وا�شتقبلته مئـــات الأذرع املفتوحـــة بالأخوة 

واحلب يف اهلل.

يقـــول اأرثـــر الذي غري ا�شمـــه اإىل عبداهلل: 

مـــن خـــالل درا�شتي لعلـــم النف�ـــص وعلم ما 

وراء النف�ـــص ومـــن خالل تروؤ�شـــي جلمعية 

الدرا�شـــات النف�شية والروحيـــة الربيطانية 

ل�شنوات طويلة اأردت اأن اأتعرف على الأديان 

فدر�شتهـــا، وتوقفـــت عنـــد الإ�شـــالم الذي 

وجدته اأكرث العقائد متا�شًيا مع الفطرة التي 

ين�شـــاأ عليها الإن�شان، واأكرث العقائد متا�شًيا 

مـــع العقل الذي يرتاح لأن يكـــون هناك اإله 

واحد مهيمن وم�شيطر على هذا الوجود.

ومت�شـــي الأيـــام ويعـــد اأرثر األي�شـــون الذي 

اأ�شبـــح رئي�ـــص ق�شـــم الهند�شـــة الكهربائية 

لنـــدن عـــدًدا مـــن   والإلكرتونيـــة بجامعـــة 

الدرا�شـــات حـــول الإ�شالم الذي بـــداأ يروق 

لـــه كدين فطرة، ويحـــدث اأن يتقدم باإحدى 

هـــذه الدرا�شـــات عـــام 1985م لي�شارك يف 

اأعمـــال املوؤمتـــر الطبي الإ�شالمـــي الدويل 

حـــول الإعجـــاز العلمـــي يف القـــراآن الكرمي 

بالقاهرة.. وبعد اأن األقي بحث حول اأ�شاليب 

العـــالج النف�شي والروحاين يف �شوء القراآن 

الكـــرمي واآخـــر حول النوم واملـــوت والعالقة 

بينهمــــا يف �شوء الآيـــة القراآنيـــة الكرمية: 

نُْف�َص ِحـــنَي َمْوِتَها َوالَاِّتي مَلْ  ـــى اْلأَ  يَتََوَفاّ
ُ َاّ
{اهلل

مَتُـــْت يِف َمنَاِمَها َفيُْم�ِشـــُك الَاِّتي َق�َشى َعلَيَْها 

ى اإَِناّ  امْلَـــْوَت َويُْر�ِشُل اْلأُْخـــَرى اإِىَل اأََجٍل ُم�َشًماّ

ُروَن} اأح�ص بنور  يِف َذِلـــَك َلآيَاٍت ِلَقـــْوٍم يَتََفَكاّ

ي�شـــري يف داخله وان�شت الرجل اإىل �شوت 

احلـــق يف بقيـــة بحوث املوؤمتـــر التي قدمها 

امل�شاركون الآخرون، حـــول الإعجاز العلمي 

يف القراآن الكرمي، فتملكه النبهار.

يقول: ازداد يقيني باأن هذا هو الدين احلق، 

فـــكل ما �شمعته عن الإ�شـــالم يدل على اأنه 

ديـــن العلم وديـــن العقل، لقد جتلـــى اأمامي 

هذا احل�شـــد الهائل من احلقائـــق القراآنية 

والنبوية مثل �شياء �شم�ص ل متلك العني اإل 

اأن ت�شتجيـــب له فتت�شع لتخرج من الظلمات 

اإىل النور.

ويقـــول: العلم احلديث يوؤيـــد كل ما جاء يف 

القراآن، وقد اأدركت اأنه ل ميكن اأن يكون من 

عند ب�شر، وما جاء به ر�شوله حممد ] من 

ا..  اأربعة ع�شر قرًنا يقول اإنه ر�شول اهلل َحًقاّ

واأخـــذ األي�شـــون ي�شتف�شـــر وي�شتو�شح ممن 

يجل�ـــص معهم عن كل ما يهمه اأن يعرفه عن 

الإ�شالم كعقيدة ومنهج للحياة يف الدنيا، ثم 

حدثت املفاجاأة!

 يف الليلـــة اخلتامية للموؤمتر واأمام مرا�شلي 

وكالت الأنبـــاء العامليـــة، وعلـــى �شا�شـــات 

التلفزيـــون وقف الربوفي�شـــور اأرثر األي�شون 

ليقولهـــا مدويـــة: اأ�شهـــد اأن ل اإلـــه اإل اهلل 

واأ�شهد اأن حممًدا ر�شول اهلل.  

يقـــول: اأعلنت اأمام اجلميـــع اأن الإ�شالم هو 

ديـــن احلق، ودين الفطـــرة التي فطر النا�ص 

عليها.. ويف تلك اللحظات �شمعت تكبريات 

امل�شلمـــني مـــن حـــويل ترتفع، وراأيـــت دموع 

البع�ـــص قد انهمـــرت فرًحـــا واإمياًنا بقدرة 

اهلل.. ثم اأعلنت عن ا�شمي اجلديد عبداهلل 

األي�شون.

 ويو�شـــح عبداهلل األي�شـــون جزئية من بحث 

حول حالة النوم واملوت قائاًل: اإن الآية 42من 

�شـــورة الزمـــر تذكـــر اأن الوفـــاة تعني املوت 

وتعنـــي النـــوم، واأن املوت وفـــاة غري راجعة، 

يف حـــني اأن النـــوم وفـــاة راجعـــة، وقد ثبت 

ذلك من خالل الدرا�شات البارا�شيكولوجية 

والفحو�ص الإكلينيكيـــة من خالل ر�شم املخ 

ور�شم القلب، ف�شاًل عن توقف التنف�ص الذي 

يجعل الطبيب يعلن عن موت هذا ال�شخ�ص 

اأو عـــدم موتـــه يف حالـــة غيبوبتـــه اأو نومه، 

وقـــد اأثبت العلـــم اأن النوم واملـــوت عمليتان 

مت�شابهتان تخـــرج فيهما النَاّْف�ـــُص وتعود يف 

حالة النوم ول تعود يف حالة املوت.

وقد تاأكدت اأن احلقائق العلمية يف الإ�شالم 

هي اأمثل واأف�شل اأ�شلوب للدعوة الإ�شالمية، 

ول �شيمـــا للذيـــن يحتجون بالعلـــم والعقل، 

ولذلـــك �شاأقـــوم اإن �شـــاء اهلل باإن�شاء معهد 

للدرا�شـــات النف�شيـــة الإ�شالميـــة يف لنـــدن 

على �شوء القـــراآن املجيد وال�شنـــة النبوية، 

و�شاأهتم يف املعهد بدرا�شات الإعجاز الطبي 

ل  احلقائق اإىل العامل  يف الإ�شالم  لكي ت�شِ

الغربـــي الذي ل يعرف �شيًئـــا عن الإ�شالم، 

ومب�شيئة اهلل �شاأقوم باإن�شاء مكتبة اإ�شالمية 

والإجنليزيـــة  العربيـــة  باللغتـــني  �شخمـــة 

للم�شاعـــدة يف اإجراء البحـــوث العلمية على 

�شوء الإ�شالم.

ح�سد هائل من �حلقائق 
�لقر�آنية لمتلك �لأنف�ص 
�ملتزنة �إل �ل�ستجابة لها 

إعداد: نايف فارس 
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م�صاهري �هتدو�



�أكـــــــد جمـــــــال �لنـــــــوري �ملديـــــــر �لعـــــــام جلمعية 

�ل�صيخ عبد�هلل �لنوري �خلريية �أهمية ملتقى 

�لكويـــــــت �خلـــــــريي "ديو�ن �خلـــــــري" حيث يتم 

�للتقاء برجالت �لعمل �خلريي من خمتلف 

�لأطيـــــــاف لتبـــــــادل �لأفـــــــكار و�لآر�ء، وخا�صـــــــة 

�لتجربة �لتي قدمها �مل�صـــــــور ماجد �صـــــــلطان 

فقد كانت عمـــــــاًل مميًز�، ما يـــــــرتك �أثًر� طيًبا 

لـــــــدى �ملتربع، لأنه يتعاي�س مع كل �صـــــــورة من 

�ل�صور �لتي مت �لتقاطها وكاأنه موجود مبكان 

�حلـــــــدث، و�لتجربة فريدة كونهـــــــا تفتح �أبو�ًبا 

جديدة يف �لعمل �خلريي.

جـــــــاء ذلك خـــــــالل ملتقـــــــى �لكويـــــــت �خلريي 

"ديو�ن �خلـــــــري" �لذي عقد بديو�نية �ل�صـــــــيخ 

�أحمد �لفـــــــالح �لأمني �لعام �مل�صـــــــاعد لالأمانة 

�لعامـــــــة للجان �خلرييـــــــة بجمعية �لإ�صـــــــالح 

�لجتماعـــــــي، وبرعايـــــــة �إعالميـــــــة من �صـــــــركة 

زخـــــــرف للدعايـــــــة و�لإعالن، وبح�صـــــــور كوكبة 

مـــــــن رجالت �لعمل �خلـــــــريي يف دولة �لكويت 

منهـــــــم �لعـــــــم حمـــــــود �لرومي رئي�ـــــــس جمل�س 

�إد�رة جمعيـــــــة �لإ�صـــــــالح �لإجتماعي و�لدكتور 

عبد�ملح�صـــــــن �خلـــــــر�يف �لأمني �لعـــــــام لالأمانة 

�لعامـــــــة لالأوقـــــــاف، و�ملحامـــــــي مبـــــــارك �ملطوع 

نائب رئي�س �حتاد �ملنظمات �لأهلية يف �لعامل 

�لإ�صـــــــالمي، وحممـــــــد �إ�صـــــــماعيل �لأن�صـــــــاري 

�ملدير �لعام جلمعية �لنجاة �خلريية، وجمال 

�ل�صطي �ملدير �لعام للجنة �لتعريف بالإ�صالم، 

وبدر �لعو�صـــــــي مدير �إد�رة �جلمعيات �خلريية 

و�ملرب�ت يف وز�رة �لعمل و�ل�صوؤون �لجتماعية، 

وجابـــــــر �لونـــــــده نائـــــــب �ملدير �لعـــــــام جلمعية 

�لنجاة �خلريية.

�فتتـــــــح �مللتقـــــــى بكلمة عريـــــــف �مللتقى جمال 

�لنامي مـــــــن جمعيـــــــة �لنوري �خلرييـــــــة وقال 

فيهـــــــا: هـــــــذه �لديو�نيـــــــة منكم و�إليكـــــــم، ولقد 

بد�أت فكرتها عام 2009م، حيث �إن �لتحديات 

و�حـــــــدة،  �خلـــــــريي  �لعمـــــــل  يف  و�لطموحـــــــات 

فالكويت يف �لغالب عند متثيلها على م�صتوى 

�لعمـــــــل �خلـــــــريي يكون ذلك عـــــــن طريق جهة 

من �جلهات �خلريية يف �مللتقى، وبف�صـــــــل �هلل 

فقـــــــد جمع �مللتقى جهـــــــات �لعمل �خلريي يف 

�لكويت.

واأ�شـــاف: اإن اإحدى الفعاليـــات التي يقوم بها 

امللتقى هي الديوانيـــة، ويقوم بها فريق العمل 

اخلريي الكويتي التطوعـــي ويخ�ش�ص امللتقى 

جائـــرة �شهرية �شمن فعالياتـــه ت�شمى »ب�شمة 

خـــري« تهـــدى يف كل اجتماع لأحـــد امل�شاركني 

العاملـــني يف العمـــل اخلـــريي ويتميز بـــاأن له 

ب�شمة خري وا�شحـــة يف هذا املجال، ولقد مت 

اختيـــار امل�شور ماجد �شلطـــان الزعابي الذي 

يعمـــل م�شـــوًرا يف العمل اخلـــريي منذ خم�ص 

�شنوات بجمعية العون املبا�شر، وله م�شاهمات 

مـــع جمعيـــة الرحمـــة وجمعيـــة الإ�شـــالح 

الجتماعـــي، بالإ�شافـــة اإىل 

جمعيات اأخرى.

العمـــل  يف  جتربتـــه  وحـــول 

الزعابـــي  حتـــدث  اخلـــريي 

بقوله: لقد �شعدت بوجودي بني 

رجالت العمل اخلريي بالكويت 

الذيـــن كان اأحدهم هـــو ال�شبب 

لدخويل جمـــال العمـــل اخلريي 

وهـــو الأخ �شليمـــان العجمي، ومل 

اأكـــن اأتوقع اختيـــاري للحديث عن 

جتربتـــي يف العمل اخلـــريي، وهذا 

ت�شريف وتكليف من قبل اإدارة امللتقى.

د�رفور �لتي ع�صت وع�صقت

واأ�شـــاف الزعابي: جتربتي كانـــت بالت�شوير، 

وكان حمـــور الت�شـــاوؤل هو: كيـــف نقدم �شورة 

جميلة تقوم على خدمة العمل اخلريي، ثم بعد 

ذلك نقـــوم باإهدائها للم�شاهمـــني والداعمني 

للعمل اخلـــريي، ولقد بـــداأت التجربة بتاأثري 

بالدكتـــور عبدالرحمن ال�شميـــط– �شفاه اهلل 

وعافاه- ومن خالل خربتي يف ت�شميم املواقع 

عر�ـــص علـــيَّ ت�شميـــم موقـــع جلمعيـــة العون 

املبا�شر، ومن هنا كانت بداية ارتباطي بالعمل 

اخلـــريي، ثـــم انت�شبـــت اإىل اأنديـــة الت�شويـــر 

الفوتوغرايف، وتعلمت فنون الت�شوير وانطلقت 

يف رحـــالت للـــدول الأفريقية، فبـــداأت بدولة 

"كينيـــا"، وهنـــاك �شورت العديد مـــن ال�شور، 
وطبعتهـــا يف كتـــاب طبع مرتني، ولقـــد اأرادت 

جمعيـــة العـــون املبا�شـــر ال�شتفـــادة مـــن هذا 

النموذج وتكـــراره، حيث طلبـــت مني الذهاب 

اإىل دارفـــور يف ال�شـــودان، وهـــو مـــا قمنـــا به 

بالرغـــم من امل�شكالت الع�شكريـــة وال�شيا�شية 

هنـــاك، وكان م�شـــارًكا يف هـــذه الرحلـــة الأخ 

�صــهدته ديو�نية �ل�صيخ �أحمد �لفالح

أكبر تجمع للعمل الخيري في الكويت 
بــ "ديوان الخير"

�لعويد: �لعمل �خلريي يف 
�لكويت بحاجة �إلى �لتوثيق 

و�ل�ستفادة من �لتجارب 
�ل�سابقة

�شليمان العجمي والأخ عبداهلل ال�شالح، ولقد 

مت توظيـــف ال�شور التي مت التقاطها يف خدمة 

العمل اخلريي جلمعية العون املبا�شر، فنفذنا 

برناجمـــا اإغاثيـــا واآخـــر للعيـــون، وثالثا طبيا، 

ولقـــد مت ت�شوير كتـــاب »دارفـــور التي ع�شت 

وع�شقـــت« يف اأقل من يوم واحد، وهذا الكتاب 

عبارة عن مائة �شفحة.

توجو وخميمات �لعيون

اأما عن جتربته يف دولة توجو فقد قال: �شادف 

التجربـــة الثانيـــة يف خميمات العيـــون بتوجو   

وجود م�شارعة يح�شرها رئي�ص الدولة والفائز 

فيها يتزوج اأما اخلا�شر فينتظر ملدة عام اآخر، 

ولقـــد مت و�شع خطة اأي�شا لهذه الرحلة وكتبنا 

كل ال�شيناريوهـــات مقدمـــا، وهنـــا انطلقنا يف 

تطبيقها، واختتم الزعابي جتربته بتقدمي فيلم 

ت�شجيلي عـــن ال�شومال، داعًيـــا اإىل الهتمام 

بال�شـــورة يف العمـــل اخلـــريي وخا�شـــة عنـــد 

ا�شتخدامها مع الو�شائل التكنولوجية احلديثة 

حيث ت�شل اإىل املاليني من الأ�شخا�ص.

عقـــب ذلك قامت اإدارة امللتقى بتكرمي امل�شور 

ماجد الزعابي بدرع »ب�شمة خري« على جهوده 

واإ�شهاماته يف العمل اخلريي.

من ناحيـــة اأخرى اأثنى احل�شـــور على امللتقى 

والتجربة املطروحة فيـــه، وانعكا�ص ذلك على 

العمـــل اخلـــريي يف الكويت، فقد قـــال ال�شيخ 

عبدالعزيـــز العويد: العمل اخلريي يف الكويت 

بحاجـــة اإىل التوثيق وال�شتفـــادة من مثل تلك 

التجارب، وخا�شة من خالل ال�شور واحلقائق 

التـــي ينبغـــي اأن يعرفهـــا اجلميـــع ل�شيما اأن 

التاريخ ال�شفهي ميوت مبوت �شاحبه ومير�ص 

ا حيث اإننا  مبر�شـــه، فالتوثيق اليوم مهم جـــدًّ

بعـــد 50 عامـــا اأو مائـــة عام قـــد ت�شيع علينا 

اأ�شياء كثرية اإذا مل توثق.

اأما املدير العام جلمعية ال�شيخ عبداهلل النوري 

اخلرييـــة جمـــال النـــوري فقد قـــال: اإن فكرة 

امللتقـــى هي فكـــرة ممتازة حيث يتـــم اللتقاء 

برجالت العمل اخلريي من خمتلف الأطياف 

لتبـــادل الأفـــكار والآراء، وبالن�شبـــة ملـــا قدمه 

الأخ ماجـــد الزعابي فقـــد كانت عماًل مميزا، 

يرتك اأثـــرا طيبا لدى املتربع، لأنه يتعاي�ص مع 

كل �شـــورة من ال�شور التـــي مت التقاطها وكان 

موجوًدا مبكان احلدث، والتجربة فريدة كونها 

تفتـــح اأبواًبا جديدة يف العمل اخلريي، فالعمل 

اخلـــريي متنـــوع، �شواء يف جمـــال الت�شوير اأو 

النـــت اأو العمـــل اللكـــرتوين اأو الت�شميـــم اأو 

الت�شويـــق، فمجالته كثرية ومتنوعة، وال�شباب 

لديهم اأفكار رائعة يف كل جمال، ونحن ندعوهم 

للم�شاركة معنا يف العمل اخلريي.

ومن ناحيته فقد قال بدر العو�شي مدير اإدارة 

اجلمعيـــات اخلريية واملـــربات يف وزارة العمل 

ال�شـــوؤون الجتماعيـــة: لقـــد ا�شتمتعـــت كثريا 

بامللتقى واطلعت على جتارب ال�شباب وتقابلت 

مع الكثري من العاملني يف اجلمعيات اخلريية، 

ومـــا اأثلـــج �شدري هـــو جتربة امل�شـــور ماجد 

الزعابي، فقد كان رائعا يف عر�شه، الت�شوير، 

واأده�شني بكونه من البداية قد و�شع لنا هدفا 

و�شعى لتحقيقه، وبف�شل اهلل فقد حتقق، وهذا 

امللتقى اإ�شافة جديـــدة واإثراء للعمل اخلريي، 

ويزيـــد من تطـــور العمل اخلريي، وهـــذه اأول 

مـــرة اأرى بعيني مدى املخاطـــر التي يعمل يف 

ظلها العمل اخلـــريي، فامل�شور �شافر وتعر�ص 

للمخاطر لكي ينقل لنا �شورة حية عما يجرى 

�شـــواء يف ال�شومال اأو ال�شـــودان، مما ي�شعرنا 

بـــاأن اأموال التربعـــات تذهب يف حملها، وهذا 

مدعاة لالإرتياح.

اأمـــا نائب املدير لعام جمعيـــة النجاة اخلريية 

جابر الونده فقد قال: هذا امللتقى نواة لتحفيز 

ال�شبـــاب الكويتي للعمل التطوعي والنتباه له، 

وا�شتـــالم دفة اآبائنا واأخواتنـــا الكبار موؤ�ش�شي 

العمل اخلـــريي، ون�شكر القائمني على امللتقى 

حل�شن الإدارة والتنظيم.

واأثنـــى الدكتـــور عبداملح�شن اخلـــرايف الأمني 

العـــام لالأمانة العامـــة لالأوقاف علـــى امللتقى 

قائـــال: امللتقى مبـــادرة طيبة وجزى اهلل خريا 

ال�شبـــاب الكويتـــي ال�شاعـــد الواعـــد ودائًمـــا 

ندعـــو اإىل �شيغة تكامل بـــني اجلهات الأهلية 

والر�شميـــة، واأنني كاأمني عـــام لالأوقاف اأرفع 

هـــذه الرايـــة »رايـــة التكامل« بـــني املوؤ�ش�شات 

اخلريية، وهذه املبـــادرة الطيبة بداأت بتجربة 

امل�شـــور ماجد الزعابي، و�شـــوف ت�شتمر باإذن 

اهلل، فالعمـــل اخلريي ي�شع اجلميع، وندعوهم 

اإىل تقدمي ما لديه من جتارب، واأفكار.

واأ�شـــاد املحامـــي مبـــارك املطوع نائـــب رئي�ص 

احتاد املنظمات الأهليـــة يف العامل الإ�شالمي 

بامللتقـــى قائـــال: اأي عمل يدعـــو اإىل التجميع 

والوحـــدة والتالقـــي �شوف يكون لـــه اأثر طيب 

ونحـــن باأم�ـــص احلاجة اإليه خا�شـــة اأنه يجمع 

اأنا�شـــا من ن�شـــاط واحد واهتمـــام واحد وكل 

ي�شـــدرون من نبـــع واحد وهـــو الإ�شالم، وكما 

اأكدنا فاإننا الآن ن�شكل دعوة اإىل اخلري وتالقي 

اجلهـــود، ويجب علينا اأن ن�شهم لتحقيق املزيد 

من النجاح يف العمل اخلريير.

واأخريا فقـــد عرب الإعالمـــي نا�شر اخلالدي 

عن �شعادته مب�شاركتـــه يف امللتقى قائال: هذا 

الديـــوان يعتـــرب فعال ديوان اأهـــل اخلري، لأننا 

التقينـــا فيه بنخبة من الرجـــال الف�شالء، من 

اأهل اخلري والف�شـــل والإح�شان ن�شاأل اهلل اأن 

يجزيهـــم خريا اجلزاء، ولقـــد راأينا اليوم عمل 

خريي رائع، فتجربة امل�شور ماجد هي حقيقة 

ب�شمـــة يف العمـــل اخلـــريي، وهذا يـــدل على 

الوجـــه احل�شـــاري امل�شرق للكويـــت يف العمل 

الإن�شاين واخلريي.
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ال يجزئ من الطعام والشراب إال اللبن
م. عبد الدائم الكحيل 

توؤكـــد الأبحاث والدرا�شـــات العلمية 

اأن احلليـــب من اأف�شل اأنواع الأغذية 

مـــن عنا�شـــر غذائيـــة  ملـــا يحويـــه 

�شرورية للنمو وطول العمر والوقاية 

مـــن الأمرا�ص. وتوؤكد درا�شة جديدة 

اأن الأطفـــال الذيـــن يتناولون كميات 

مـــن احلليـــب وم�شتقاتـــه يعي�شـــون 

لأعمار اأطـــول وتكون ن�شبة اإ�شابتهم 

بالأمرا�ـــص القاتلـــة مثـــل اجللطات 

الدماغية اأقل بكثري.

اإن تنـــاول ربع لـــرت من احلليب يوميًّا 

ميكـــن اأن يخف�ـــص خماطـــر املـــوت 

بنتيجة الإ�شابة باجللطات الدماغية 

بن�شبـــة 60 %.. وهناك درا�شة توؤكد 

اأن تنـــاول احلليـــب كل يـــوم يقي من 

�شغط الدم، واأمرا�ص كثرية اأخرى. 

يعتـــرب احلليب مـــن الأغذية 

ا وقد  املهمة جدًّ

اأثبتـــت الدرا�شات اأن ل�شرب احلليب 

بانتظـــام فوائد عديدة وهناك فوائد 

طبيـــة مل تُكت�شف بعـــد. فالفوائد ل 

تقت�شر على بع�ص اأجزاء اجل�شد بل 

اإن �شرب اللب مفيـــد جلميع اأجهزة 

اجل�شـــد، وبخا�شة العظـــام، ويحوي 

الفيتامينـــات  مـــن  عـــدًدا  احلليـــب 

ال�شرورية جًدا لبناء اجل�شم ون�شاطه 

ون�شـــاط الذاكرة والدمـــاغ ويقي من 

ال�شرطان اأي�ًشا، وفوائد تتعلق بعالج 

التهاب الأمعـــاء وحماية الأ�شنان من 

الت�شو�ـــص والتئـــام اجلـــروح وفوائد 

مهمة للجلد وال�شعر والأظافر ورفع 

املناعة.

مـــن  عـــدد  علـــى  اللـــب  يحتـــوي 

اآ،  الفيتامـــني  اأهمهـــا  الفيتامينـــات 

وفيتامـــني ب، فيتامني C، وفيـتامـني 

بــــ 12 وفيـتامــــني E. يفـيد اللب يف 

تقويـة الهيكل العظمـي لـدى الإن�شان. 

ويعتـــرب اللـــب اأو احلليب من 

يـــة  غذ لأ ا

املتكاملة واملثاليـة لالإن�شان.

كما يفيد تناول اللب يوميًّا يف الوقاية 

من �شرطان القولون و�شرطان املعدة. 

كما ثبت فائـــدة اللب يف الوقاية من 

قرحـــة املعـــدة، وقـــد اأكـــد الر�شـــول 

الكـــرمي علـــى اأهميـــة لـــب البقر يف 

حديثه: "فعليكم باألبـــان البقر فاإنها 

تـــرم من كل ال�شجر" وقد ثبت �شدق 

كالم النبـــي الكـــرمي ]، واحلليـــب 

مفيد للحمية اأي�ًشا.

يوؤكـــد العلماء باأن لب البقر من اأكرث 

اأنواع اللب اعتداًل وفائدة وخ�شو�ًشا 

لالأطفـــال، ويف درا�شـــة ن�شـــرت يف 

املجلـــة الطبيـــة الربيطانيـــة لفوائد 

احلليـــب تبني اأن �شـــرب احلليب كل 

يـــوم يخف�ص من مر�ـــص احل�شا�شية 

والأمرا�ص التنف�شية لدى الأطفال.

ويف درا�شة ثانية تبني اأن احلليب من 

املمكن اأن ي�شتخدم لعالج ا�شطرابات 

املعدة والتهـــاب الكولون، كذلك تبني 

اأن النتظـــام يف �شـــرب احلليب يقي 

من ت�شلب ال�شرايـــني، ويف درا�شة 

اأخـــرى تبـــني اأن احلليـــب قد يقي 

مـــن الإ�شابـــة بال�شرطـــان، ويزيد 

من مناعة اجل�شم جتاه الأمرا�ص، 

وبخا�شة اأمرا�ص القلب.

فتبــــــارك القــائــل متف�شـاًل عـــلى 

نَْعـــاِم 
َ

اْلأ يِف  لَُكـــْم  {َواإِنَّ  عــبـــاده: 

ـــا يِف بُُطوِنِه ِمن  ًة نُ�ْشِقيُكْم مِمَّ لَِعرْبَ

بَـــنْيِ َفْرث َوَدم لََبًنـــا َخاِل�ًشا �َشاِئًغا 

اِرِبنَي}. ِلل�شَّ

�حلليب يقي من �صعف �لذ�كرة و�ل�صكري 

و�أمر��س �ملعدة

لفـــت بحث علمي جديد اإىل اأن تناول كوبني 

مـــن احلليـــب يومًيا قـــد يقي مـــن الإ�شابة 

بالزهاميـــر عنـــد التقدم يف العمـــر. ووجد 

العلمـــاء يف جامعة »اأك�شفـــورد« الربيطانية، 

اأن احلليب اأف�شـــل م�شدر لفيتامني حيوي، 

يعتقد بقدرته على خف�ص الأ�شرار الع�شيبة 

التي قد ت�شيب املخ، ما قد يف�شي لالإ�شابة 

بفقدان الذاكرة واخلرف.

واأو�شحـــوا اأن املر�شـــى كبـــار ال�شـــن ممـــن 

 ،B12 يعانون من انخفا�ص معـــدل فيتامني

عر�شة لالإ�شابة بانكما�ص حجم املخ، وبواقع 

ال�شعف مقارنة مبن تتمتع اأج�شامهم مبعدل 

اأعلـــى من املادة. وياأمل اخلرباء يف الت�شدي 

لل�شيخوخـــة  امل�شاحـــب  الذاكـــرة  لرتاجـــع 

بفيتامني B12، ويعكفون حالًيا على جتارب 

�شريرية لإثبات نظريتهم يف معاجلة م�شاكل 

الذاكـــرة بني كبار ال�شن، بتناول الفيتامينات 

التكميلية.

وقـــال الربوفي�شـــور ديفيـــد �شميـــث، مـــن 

امل�شروع التحقيقي حول الذاكرة والتقدم يف 

ال�شن الذي جتريه اجلامعة: اإن تناول كوبني 

 B12 من احلليب يومًيا يوؤدي لرفع فيتامني

اإىل معـــدلت كافيـــة يف اجل�شم. وي�شار اإىل 

اأن فيتامـــني B12، واحـــد مـــن ثمانية اأنواع 

مـــن فيتامني B، ويكـــرث يف م�شتقات اللحوم 

احلمراء وال�شمك ومنتجات الألبان.

يقـــول التقرير، الذي ن�شر يف دورية التغذية 

ال�شريرية الأمريكية: على الرغم من احتواء 

اللحوم احلمراء علـــى معدلت عالية للغاية 

مـــن الفيتامـــني، اإل اأن اجل�شـــم ل ميت�شها 

ب�شـــكل �شحيح عنـــد تناول اللحـــوم. واأثبت 

الفريـــق الربيطـــاين وبالتعاون مـــع جامعتي 

"اأو�شلـــو" و"بريغـــن" يف الرنويج، اأن اجل�شم 
ميت�ـــص اأعلـــى معدلت فيتامـــني B12 عند 

تنـــاول احلليب، رغـــم احتوائه على معدلت 

تركيز اأقل من تلك التي حتتويها اللحوم.

ويـــرى العلماء اأن الفيتامني �شرورة للحفاظ 

على �شالمة وعزل غالف اخلاليا الع�شبية 

باملـــخ، واأن عـــدم تناول كميـــات منا�شبة من 

الفيتامـــني قـــد يحـــول دون قيامـــه مبهامه 

الوظيفيـــة ب�شـــكل جيـــد، ويـــوؤدي لختـــالل 

وموت تلك اخلاليا.

هـــذا وقـــد اأظهـــرت درا�شـــة طبيـــة جديدة 

اأجنزها باحثون بريطانيون اأن �شرب ن�شف 

لرت من احلليب يومًيا قد يحمي الرجال من 

داء ال�شكـــري واأمرا�ص القلب، وقال الفريق 

العلمـــي التابـــع جلامعـــة كارديـــف بويلز اإن 

تنـــاول م�شتقـــات احلليب يجنـــب ال�شخ�ص 

 Metabolic( خطر الأعرا�ـــص ال�شتقالبية

Syndrome(، وهي جمموعة من الأعرا�ص 
تزيـــد احتمال الإ�شابة بال�شكـــري واأمرا�ص 

القلب. وتقول الدرا�شة التي تطلب اجنازها 

20 عاًمـــا و�شملـــت 2375 رجـــاًل تـــرتاوح 
اأعمارهـــم بـــني 45 و59 عاًمـــا، اإن تنـــاول 

احلليـــب وم�شتقاتـــه يقلل من هـــذا اخلطر 

عند الرجال بن�شبة 50 باملائة. 

�حلليب لعالج �لأمر��س �ملعوية

ك�شف باحثـــون يف م�شت�شفى همر�شميث يف 

لندن وم�شت�شفى ل�شرت العام اأن حليب البقر 

املنتج يف الأيام الأوىل لولدة البقرة ي�شاعد 

يف عـــالج العديد من اأمرا�ص املعدة املعتادة، 

ويقـــول العلمـــاء اإن باإمـــكان مـــادة بوفايـــن 

كولو�شرتوم املوجـــودة بكرثة يف حليب البقر 

اأن تعالـــج الكثري من الأمرا�ـــص والتوعكات 

التي ت�شيب املعدة، وي�شيف العلماء اأن هذا 

احلليـــب ميكن اأن ينقـــذ حياة اآلف املر�شى 

�شنوًيـــا. وجتـــري حاليا درا�شـــات ملعرفة اإن 

كان الكولو�شرتوم ي�شاعد املر�شى امل�شابني 

بقرحـــة الأمعـــاء احلادة، وهـــي التهاب حاد 

ي�شيب الأمعاء الغليظة.

وقـــد اأظهرت الختبـــارات الأوليـــة اأن اأحد 

الربوتينيات املوجودة يف الكولو�شرتوم ميكن 

اأن ي�شاعد يف عالج اأمرا�ص املعدة والأمعاء، 

ويقول الربوفي�شور ري باليفورد، وهو اأ�شتاذ 

اجلهاز اله�شمـــي يف م�شت�شفى همر�شميث 

يف لنـــدن اإن احلليـــب قـــد اأثبـــت فائدته يف 

معاجلـــة التاأثـــريات التي ت�شببهـــا العقاقري 

امل�شـــادة لاللتهاب، اخلاليـــة من الهرمونات 

املن�شطة، امل�شماة ب�شتريويد. 

وباإمـــكان هـــذه العقاقري اأن تهاجـــم الغ�شاء 

الداخلـــي للمعدة مت�شببـــة يف نزيف معوي، 

وت�شـــري الإح�شائيـــات اإىل اأن حـــوايل األفي 

�شخ�ـــص ميوتـــون يف بريطانيـــا وحدها من 

تاأثريات هذه العقاقـــري على املعدة. ويوجد 

الكولو�شرتوم، وهـــو اأحد م�شتقات احلليب، 

يف حمـــالت الأغذيـــة ال�شحية علـــى �شكل 

�شائـــل اأو اأقرا�ـــص. ويخل�ـــص الربوفي�شـــور 

باليفـــورد اإىل القـــول: اإن حليـــب البقـــر يف 

الأيام الأوىل للـــولدة هو غذاء طبيعي جيد 

واأن هذا الكت�شاف يعترب اكت�شاًفا مثرًيا.

حديث نبوي معجز

لقد �شبـــق النبي الأعظم علمـــاء الع�شر يف 

الإ�شارة اإىل اأهمية احلليب (اللب)، فقد روي 

عن ابن عبا�ص اأنه قال، قال ر�شول اهلل ]: 

»مـــن اأطعمه اهلل طعامـــا فليقل: اللهم بارك 

لنـــا فيه وارزقنا خرًيا منـــه. ومن �شقاه اهلل 

لبًنـــا فليقل: اللهم بارك لنـــا فيه وزدنا منه، 

فاإين ل اأعلم ما يجزئ من الطعام وال�شراب 

اإل اللب« (ال�شل�شلة ال�شحيحة)، ولذلك فاإن 

اللب غذاء مثـــايل متكامل لالإن�شان ويحوي 

للنمـــو  ال�شروريـــة  واملعـــادن  الفيتامينـــات 

الطبيعي للطفل وال�شاب والكهل.

وقـــد �شـــدق ر�شـــول اهلل ] عندمـــا قال: 

فاإين ل اأعلم ما يجزئ من الطعام وال�شراب 

اإل اللـــب، ولو �شاألنـــا اليوم علمـــاء الغرب، 

هـــل تعلمون غذاء اأف�شل مـــن اللب لل�شغار 

والكبـــار وال�شيـــوخ، ف�شيجيبـــون على الفور 

باأنه اللب.. ف�شبحان اهلل!

�للنب غذ�ء مثـايل 
لل�سغري و�لكبيـر ي�سم 
�ملعادن �ل�سـرورية 
للنمو ويعوي�ص �لتـالف 
من �لأن�سجــة 
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�لإعجاز �لعلمي



يف هـــــــذ� �لباب ُنقدم جملة مـــــــن �لفتاوى �ل�صـــــــادرة عن كبار 

ُعلماء �لأمة و�ملجامع �لفقهية، و�لتي تهم كل م�صلم، وزخرت 

بها �ملو�صوعات �لفقهية وُكتب �لفقه و�لدر��صات �ملتخ�ص�صة 

يف هذ� �ملجال، و�لتي تتعلق مب�صتجد�ت �حلياة و�ملعامالت.

شبهات قبل اإلسالم
• �ل�صوؤ�ل: هل يجب على من يريد �لدخول يف �لإ�صالم 
�أن يعـــــــرف �لإجابـــــــة علـــــــى بع�س �ل�صـــــــبهات �لتـــــــي تثار 

حوله؟ 

الإجابـــة: يجـــب علـــى مـــن اأراد الدخـــول يف الإ�شـــالم اأن ينطق 

بال�شهادتـــني، ثم يلتزم �شعائـــر الإ�شالم الظاهرة، ويجب عليه اأن 

يتعلـــم مـــن العلم ما ت�شح بـــه عقيدته وعباداتـــه ومعامالته، ول 

يلزمـــه اأن يتعلـــم كيفية الرد علـــى ال�شبهات التي قـــد تثار حول 

الإ�شـــالم، بـــل يلزمه اأن يتقي اأ�شباب الفـــن وال�شبهات، ولو قدر 

اأن عر�شـــت له �شبهة فعليـــه اأن ي�شاأل اأهل العلم عماًل بقول اهلل 

تعاىل {فا�شاألوا اأهل الذكر اإن كنتم ل تعلمون}.

عيادة المريض غير المسلم 
وشهود جنازته

• هل يعود �مل�صلم �ملري�س غري �مل�صلم ويتبع جنازته؟  
 �شئـــل �شيـــخ الإ�شالم ابـــن تيمية هل يجـــوز للم�شلـــم اإذا مر�ص 

الن�شـــراين اأن يعوده؟ واإذا مات اأن يتبع جنازته؟ فاأجاب: ل يتبع 

جنازته، واأما عيادته فال باأ�ص بها، فاإنه قد يكون يف ذلك م�شلحة 

لتاأليفه على الإ�شالم، فاإذا مات كافًرا فقد وجبت له النار، ولهذا 

ل ي�شلى عليه، واهلل اأعلم.  

تعزية غير المسلم لموت 
قريبه

• هل يجوز للم�صـــــــلم �أن يعزي غري �مل�صلم �إذ� مات �أبوه 
�أو �أمه �أو �أحد من �أقاربه؟  

 اإذا كان ق�شـــده مـــن التعزية اأن يرغبهـــم يف الإ�شالم فاإنه يجوز 

ذلـــك، وهذا من مقا�شد ال�شريعة، وهكـــذا اإذا كان يف ذلك دفع 

اأذاهـــم عنـــه، اأو عن امل�شلمـــني، لأن امل�شالح العامـــة الإ�شالمية 

تغتفر فيها امل�شار اجلزئية. 

قضاء حاجة غير المسلم
• يل جار غري م�صـــــــلم فهل يجوز يل �أن �أق�صـــــــي حاجته 

�لتي يطلبها مني؟  

 هذا يعود اإىل ما جرى به العرف، فاإذا كان من عادات اجلريان 

اأن بع�شهم يق�شي حاجة الآخر، كما لو نزل اجلار اإىل ال�شوق وقال 

لـــه جـــاره: ا�شرت يل معك كـــذا وكذا من فاكهة اأو طعـــام اأو نحوها، 

فـــال باأ�ـــص اأن يفعل ذلك مع جـــاره غري امل�شلـــم، لأن ذلك من اإكرام 

اجلار، وقد قال النبي ]: من كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر فليكرم 

جـــاره. واأما مـــا مل جتر به العادة والعرف فيـــه فهذا ينظر فيه اإىل 

امل�شلحة.

الدعاء بالهداية للقريب غير 
المسلم

• ما �أف�صـــــــل دعاء �أو �آية نقر�أها ليفتح �هلل قلب �صـــــــخ�س 
لالإ�صالم؟ 

اأف�شـــل ما يكون يف هـــذه احلالة هو الدعاء بالهداية، وهذا ما فعله 

] كما جاء يف عدد من الأحاديث ومنها عن اأبي هريرة ر�شي اهلل 
عنه قدم طفيل بن عمٍرو الدو�شي واأ�شحابه على النبي ] فقالوا يا 

ر�شول اهلل اإن دو�ًشا ع�شت واأبت فادع اهلل عليها فقيل هلكت دو�ص 

قال: اللهم اهد دو�ًشا واأت بهم. 

حممد طه خاطر

رزق 
الغراب 
األبيض

�شبحـــان اهلل تعـــاىل الرزاق اخلـــالق العليم 

 
ُ
ِمُل ِرْزَقَها اهلل ِياّن ِمن َدابٍة َل حَتْ

َ
القائل: {َوَكاأ

ِميُع الَْعِليُم}. يَْرُزُقَها َواإِيَاّاُكْم َوُهَو ال�َشاّ

�شبحان الذي رزق الدواب يف جحورها

�شبحان الذي رزق الطيور يف اأوكارها

�شبحان الذي رزق احليتان يف بحورها

اآيـــات اهلل الدالة علـــى قدرته ل حت�شى ول 

تعـــد، وهنـــاك كثري من الغرائـــب والعجائب 

التـــي نعرفها والتي ل نعرفهـــا ومنها كيفية 

اإمتام الرزق للخالئق مع عجزها الكامل عن 

ح�شولها على قوت يومها. 

فهـــل عرفتم كيف يرزق اهلل الغراب الأبي�ص 

"النعاب"؟! اإنها قدرة اهلل جل يف عاله.. ول 
يقدر على ذلك �شواه.

لقـــد كان نبي اهلل داود عليـــه ال�شالم يقول 

يف دعائه: اللهـــم ارزقنا كما ترزق "النعاب" 

يف ع�شها، والنعاب هو فرخ الغراب ال�شغري 

عندما يفق�ص مـــن بي�شه، اإذ يكون لون هذه 

الغربـــان ال�شغرية اأبي�ص، فينفر منها اأبواها 

ويـــرتكان �شغارهما دون رعاية، لأن لونها ل 

يوافق لونهما وهو اللون الأ�شود.

وعندئذ ي�شوق اهلل تعـــاىل بقدرته نوًعا من 

الدود الأبي�ص يقف على منقار تلك الغربان 

البي�شاء "النعابـــات ال�شغرية" فتخرج منها 

رائحة ت�شمهـــا مبنقارها فتعجبها فتلتقمها، 

وهكـــذا يظل الـــرزق يتواىل بهـــذه الطريقة 

حتى ينبت الري�ص وي�شود لون الغربان، فاإذا 

ا�شـــود لونه اأقبل عليه اأبـــواه ورجع اإليه مرة 

اأخـــرى، واأطعماه احلب ول يقدر على تدبري 

هـــذه العملية اإل اهلل تعـــاىل، فهل من خالق 

غري اهلل يرزقكم؟ 

لَاّ ِعنَدنَا  ن �َشْيٍء اإِ يقول اهلل تعـــاىل: {َواإِن ِماّ

ْعلُوٍم} ويقول:  لُـــُه اإِلَاّ ِبَقَدر َماّ َخَزاِئنُُه َوَما نُنَِزاّ

لْـــَق ثَُماّ يُِعيُدهُ َوَمـــن يَْرُزُقُكم   اخْلَ
ُ
ـــن يَبَْداأ َماّ

َ
{اأ

َع اهلِل ُقْل َهاتُوا  اإِلٌَه َماّ
َ
ْر�ـــصِ اأ

َ
َماء َواْلأ ـــَن ال�َشاّ ِماّ

بُْرَهانَُكـــْم اإِن ُكنتُْم �َشاِدِقـــنَي} ويقول: {َوَما 

ْر�ِص اإِلَاّ َعلَى اهلِل ِرْزُقَها َويَْعلَُم 
َ
ِمن َداآبٍَة يِف الأ

َها َوُم�ْشتَْوَدَعَها ُكٌل يِف ِكتَاٍب ُمِبنٍي}. ُم�ْشتََقراّ

والقراآن الكرمي مليء باآيات الرزق وال�شفات 

الكثرية التي و�شف اهلل �شبحانه وتعاىل بها 

ذاتـــه، اإن خروجنـــا ابتغاء الرزق مـــا هو اإل 

�شبب مـــن الأ�شباب، ول بـــد للعبد اأن يكون 

علـــى يقـــني تام بـــاأن اهلل تعاىل هـــو الرزاق 

وحده جل �شاأنه وليطمئن يف ذلك.

ولنـــا يف �شـــري ال�شاحلني العـــربة فقد �شئل 

احل�شـــن الب�شري عن �شر زهـــده يف الدنيا 

فقال اأربعة اأ�شياء:

�• علمت اأن عملي ل يقوم به غريي فا�شتغلت به.
• وعلمـــت اأن رزقـــي ل يذهـــب اإىل غـــريي 

فاطماأن قلبي.

• وعلمـــت اأن اهلل مطلع علي فا�شتحييت اأن 
يراين على مع�شية.

• وعلمـــت اأن املوت ينتظرين فاأعددت الزاد 
للقاء ربي.

وراأى اإبراهيـــم بن اأدهم رجاًل مهموًما فقال 

له: اأيها الرجل اإين اأ�شاألك عن ثالث:

 اأيجري يف هـــذا الكون �شيء ل يريده اهلل؟ 

قال: كال 

قال اإبراهيم: اأفينق�ص من رزقك �شيء قدره 

اهلل لك؟ قال: ل 

قـــال اإبراهيـــم: اأفينق�ص مـــن اأجلك حلظة 

كتبها اهلل لك يف احلياة؟ قال: ل 

فقال له اإبراهيم بن اأدهم: فعالم الهم اإذن؟ 

اإنـــه اإميـــان ويقـــني ال�شاحلني، ولـــو توكلنا 

علـــى اهلل حق توكله لرزقنا كما يرزق الطري 

تغـــدو خما�ًشـــا وتعود بطاًنـــا، كما قال ]، 

فامل�شلم منا يحتاج حلظات �شفاء مع النف�ص 

يعي�ـــص خاللهـــا التفكـــري والتاأمـــل يف هذه 

القـــدرة الإلهية املعجـــزة التي ينطوي حتتها 

ت�شيـــري امللك مبا فيه رزق اخلالئق، يف هذه 

اللحظـــات �شـــوف يعي�ـــص حلظـــات الهداية 

وي�شتيقـــن متاًما اأن رزقه على اهلل تعاىل ما 

دام على قيد هذه احلياة.. اللهم ارزقنا وزد 

وبارك يف رزقنا جميًعا. 

  لبد للعبد �أن يكون على
 يقني بـاأن �هلل تعالـى

�مل�صدر : �لإ�صالم �صوؤ�ل وجو�بهو �لرز�ق
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حلظات �لهد�ية



ملاذ� �لإجنيل حمرف؟

1 -  هذه الأناجيل التي باأيدي الن�شارى مل ميلها عي�شى   ومل تنزل 
عليه وحًياّا، ولكنها ُكتبت بعده.

2 - ما وقع يف الأناجيل من تالعب النُاّ�َشاخ وتبديلهم وحتريفهم.

3 - ا�شتمـــال الأناجيـــل علـــى املتناق�شـــات والختـــالف، فلقد اأتى 
ال�شيـــخ رحمـــة اهلل الهندي باآخر كتابه - اإظهـــار احلق - باأكرث من 

مائة اختالف بني هذه الكتب.

4 - انقطاع ال�شند يف ن�شبتها لكاتبها.

5 - ا�شتمالها على تنق�ص الرب جل وعال.

6 - ا�شتمالها على العقائد الباطلة املخالفة للعقل والنقل.

7 - تعار�شهـــا مـــع احلقائق العلمية، وهذا ما اأثبته العامل الفرن�شي 
موري�ص بوكاي يف كتابيـــه اأ�شل الإن�شان، والتوراة والإجنيل والقراآن 

والعلـــم احلديث، حيث اأثبت فيهما وجـــود اأخطاء علمية يف التوراة 

ويف الإجنيـــل واأثبت يف الوقت نف�شه عـــدم تعار�ص القراآن مع العلم 

ٍق �شبـــق بها القراآُن العلَم  احلديـــث وحقائقه بـــل �شجل �شهاداِت تََفُواّ

احلديث بـ 1400 �شنة.

8 - الكتـــاب املقد�ـــص وبغ�ـــص النظر عن كونه حمرًفـــا يخلو من اأي 
ت�شور حمدد لنظام �شيا�شي اأو اجتماعي اأو اقت�شادي اأو علمي.

وعلى هذا فاإنه ل يجب الإميان بتلك الأناجيل، لأن باطلها اأ�شعاف 

مـــا فيها من حق، ولو افرت�شنا �شحتهـــا جميًعا ملا جاز لنا اِتاّباُعها، 

لأنهـــا ن�شخت بالقراآن الذي تكفل اهلل تعاىل بحفظه كما قال - عز 

اِفُظوَن} (احلجرات:9)،  ْكَر َواإِنَاّا لَـــُه حَلَ لْنَا الِذاّ وجـــل- {اإِنَاّا نَْحـــُن نََزاّ

اأمـــا التوراة والإجنيل فقد وكل اهلل حفظهـــا اإىل اليهود والن�شارى، 

فاأ�شاعوها.

هل تعلم؟

اأن كتـــاب الفيـــدا اأقدم من التـــوراة باآلف ال�شنـــني، واأنه يتاألف من 

اأربعة اأ�شفار هي:

1 - الريجا فيدا.   2 - ال�شاما فيدا.
3 - الباجورا فيدا.   4 - الأثارا فيدا.

وكان الغربيون ي�شمون دياناتهم بالهندوكية، وقد ذاعت هذه الت�شمية 

حتـــى تقبلها اأهل الديانة اأنف�شهـــم، واإن كانوا فيما بينهم ي�شتعملون 

لفظ دراما التي تعني نهج احلياة، والتفكري واحلياة.

�إعد�د: �لتحرير

يتحتم على �مل�صلم، ل�صيما �لد�عية، يف ظل 

�لثقافـــــــات �ملتعددة و�لعقائـــــــد �ملتباينة �لتي 

يعتنقها �لب�صر على وجه �ملعمورة، �أن يلّم مبا 

ميكن �أن يكون عوًنا له على �لولوج �إىل دعوة 

�أ�صـــــــحاب هذه �مللل و�لعقائد.. من �أجل ذلك 

تقدم »�لب�صرى« �إىل قر�ئها هذ� �لباب.

ناناك 

موؤ�ش�ـــص ال�شيخية وقد يلفظ »نانـــك« ويُدعى غورو اأي: املعلم، وقد 

ولـــد �شنـــة 1469م يف قرية ا�شمها ري وي دي تلفندي وقيل تلوندي 

وتبعد عن لهور 40 مياًل، ون�شاأ يف بيت هندو�شي، وكان منذ �شغره 

حمًباّـــا للخلـــوة، والِوْحدة، وكان ل ي�شارك اأحـــًدا يف اللهو، ول يحب 

الختـــالط، بل كان ياأن�ص بالعزلة، وكان اأقاربه يعدونه خارق الذكاء 

والفطنة، ولكَناّ والديه يعدانه مري�ًشا نف�شًياّا، لذلك اأر�شله والده اإىل 

املدر�شـــة، لكي ي�شرفـــه عن تلك العزلة الغريبـــة، وبعد فرتة ُفوجئ 

الوالـــد بتفوق طفله الـــذي اأتقن اللغات الهندو�شيـــة وال�شن�شكريتية 

والفار�شية ب�شرعة تفوق الت�شور، ومع ذلك مل تتغري عادته يف اإيثار 

العزلة.

عندمـــا �شَباّ عن الطوق �شرع يف درا�شة الديانـــات املتعددة املْعتَنَقة 

من ِقبل ال�شعـــب الهندي، فدر�ص الهندو�شيـــة، والبوذية، والإ�شالم؛ 

فكان يدر�ص ما يراه �شحيًحا، ويدع ما ل يوافق قناعاته، حتى ظفر 

عجب بفكرته، 
ُ
برجـــل �شويف هندي يُ�شمى �شيد ح�شـــني دروي�ص، فاأ

وت�شوفه، حيث كان هذا ال�شويف يرى اأن كَلاّ دين حق و�شواب، واأن 

العبادة يقبلها اهلل اأًياّا كانت، ومن اأي اأحد كان.

ومـــن هنا اأ�ش�ص ناناك اأ�شوله على دين هـــذا ال�شويف، ودعا النا�ص 

اإليـــه، فقبل دعوته ع�شـــرات من الهنادك، وكذلـــك بع�ص امل�شلمني، 

وقـــد خرج ناناك من اأر�ص البنجـــاب، وجعل ي�شيح يف الأر�ص ين�شر 

دعوته، وقد �شافر اإىل عدد من البالد منها مكة واملدينة.



جــــودة �لفار�س

مدير امل�شاريع

 جلنة التعريف بالإ�شالم

�شبحان اهلل واحلمد هلل ول اإله اإل اهلل واهلل 

اأكرب، وهلل احلمد مـــن قبل ومن بعد، هكذا 

اأمرنـــا ربنا عز وجل بقولـــه {اإَِذا َجاء نَ�ْشُر 

يَْت النَّا�ـــَص يَْدُخلُوَن يِف ِديِن 
َ
اهلِل َوالَْفتْـــُح َوَراأ

ْفَواًجا َف�َشبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك َوا�ْشتَْغِفْرهُ اإِنَُّه 
َ
اهلِل اأ

اًبا}. َكاَن تَوَّ

مـــا جعلنـــي اأبداأ بهـــذه البداية هـــو الإجناز 

الـــذي حققته جلنـــة التعريـــف بالإ�شالم يف 

�شهر رم�شـــان 1433هــــ/2012م، فبجهود 

دعاتهـــا الن�شطـــاء، راأينـــا النا�ـــص يدخلـــون 

يف ديـــن اهلل اأفواًجـــا حتـــى و�شـــل عدد من 

اأ�شهـــروا اإ�شالمهـــم خـــالل �شهـــر رم�شـــان 

1218 مهتدًيـــا ومهتديـــة بف�شل اهلل تعاىل 

من جميع اجلن�شيات واللغات، ومن خمتلف 

اأفرع اللجنة املنت�شـــرة مبحافظات الكويت، 

يعنـــي اأنـــه يف كل يوم من اأيـــام رم�شان كان 

يدخـــل الإ�شالم 40 مهتدًيـــا، ويف كل �شاعة 

ثالثـــة اأ�شخا�ـــص ينطقـــون ال�شهادتني، ويف 

كل ع�شريـــن دقيقة �شخ�ـــص ي�شهر اإ�شالمه، 

وهـــذا ل �شـــك نعمة وف�شل مـــن اهلل تعاىل 

علينـــا جميًعا، ويقول النبـــي ]"لئن يهدي 

اهلل بـــك رجـــاًل  واحـــًدا خري لـــك من حمر 

النعم"، فما بالكم بهـــذا العدد الكبري الذي 

اأ�شاأل اهلل اأن يجزي خري اجلزاء كل من كان 

�شبًبـــا يف هدايتهم؟، واأقول �شكـــًرا وجزاكم 

اهلل خـــرًيا لكل دعاة اللجنـــة الذين وا�شلوا 

الليل بالنهـــار واجتهدوا بالدعوة خالل هذا 

ال�شهـــر الكرمي، وكذلك اإخواننا الأهايل من 

املواطنـــني واملقيمـــني، والذيـــن تعاونـــوا مع 

اللجنـــة ودعاتها وقامـــوا بن�شر اأرقام اللجنة 

وعناوينهـــا واإعالناتهـــا مـــن خـــالل و�شائل 

التوا�شـــل الجتماعي، فـــكان لهم دور كبري 

ا، وكذلك و�شائل الإعـــالم التي تعاونت  جـــدًّ

مـــع اللجنة واأبرزت دورهـــا وعملها الدعوي 

وجميع العاملني يف اللجنة.

واأخـــرًيا اأ�شكـــر واأثنـــي على دينامـــو اللجنة 

واملحـــرك الرئي�ـــص لهـــذا اجلهـــد اجلبـــار 

وامل�شاركني يف كل خطوة تخطوها اللجنة، األ 

وهم املح�شنون واملح�شنـــات متربعو اللجنة 

الكـــرام من اأفراد و�شخ�شيات وجهات، فقد 

قال النبـــي ]"الدال على اخلـــري كفاعله" 

فقـــد كنتم ومازلتم خري �شنـــد ومعني للجنة 

لأداء ر�شالتها الدعوية على اأكمل وجه، وكما 

قـــال ]"من قـــال لأخيه جـــزاك اهلل خرًيا 

فقد اأبلغ يف الثناء".

ر�شالـــة تهنئـــة ومباركة اأوجههـــا لالأخ جمال 

ال�شطـــي مديـــر عـــام اللجنة، ولـــالأخ �شامل 

احل�شيني مدير فرع اجلهراء ومدير م�شروع 

املكاتـــب اخلارجية اجلديدة واإخوانه ال�شيخ 

حممـــد ال�شعيـــدي مديـــر مكتبـــي الق�شـــر 

و�شعد العبداهلل وفهد ال�شمري مدير مكتبي 

اإ�شبيليـــة والعمريـــة، وكاتـــب هـــذه ال�شطور 

الذي كان له ال�شرف باإدارة مكتبي القريوان 

املكاتـــب  م�شـــروع  بنجـــاح  وال�شليبخـــات، 

اخلارجية التـــي مت افتتاحها قبيل رم�شان، 

وبف�شل اهلل حققـــت الأهداف املرجوة منها 

وزيادة واإىل املزيد من التوفيق والنجاح.

ا يوميًّا.. ثالثة  40 مهتدياً
�أ�سخا�ص كل �ساعة و�سخ�ص كل 
ع�سرين دقيقة  

 1218
شخًصا 
دخلوا 
اإلسالم في 
رمضان 
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في�صل �لز�مل

رئي�ص جمل�ص اإدارة 

جلنة التعريف بالإ�شالم

اأثنـــاء حفل و�شع حجـــر الأ�شا�ـــص للتو�شعة 

الثالثة للحرم املكي قبل عامني �شمعهم امللك 

عبداهلل بـــن عبدالعزيز يقولـــون: »ي�شتغرق 

التنفيذ �شـــت �شنوات«.. فوجه باأن يتم ذلك 

يف ثـــالث �شنـــوات فقـــط، فتمـــت م�شاعفة 

�شاعـــات العمل وخالل عامـــني مت اإجناز ما 

يلي: 

• تو�شعـــة يعادل حجمها مـــرة ون�شف حجم 
التو�شعة ال�شابقة يف عهد امللك فهد، يرحمه 

اهلل، علـــى م�شاحـــة 400.000 مـــرت مربـــع 

وبعمـــق 380 مـــرًتا، ت�شتوعـــب 1.6 مليـــون 

م�شل. 

• جبـــل ال�شاميـــة هـــو موقـــع التو�شعة متت 
اإزالته بالكامل والنـــزول بعمق 100مرت يف 

موقع اجلبل -ال�شابق- للخدمات وال�شرداب 

بنف�ص حجم التو�شعة. 

• تبلـــغ التكلفـــة الكلية 80 مليـــار ريال (30 
مليار دولر). 

• ت�شتمل املبـــاين على ممرات وا�شعة ت�شهل 
حركة الدخول واخلروج. 

• يف رم�شان املا�شي مت النتهاء من الطابقني 
ال�شرداب والأر�شي، مع اإقامة منارتني متت 

اإ�شاءتهما يف مطلع ال�شهر الكرمي. 

• مل تبـــداأ ال�شـــالة بعـــد يف التو�شعـــة لعدم 
النتهاء الكلي، ولكن املدخل واملمر الرئي�شي 

اأجنزا، ومتت ال�شالة يف تلك امل�شاحة. 

• تقف بوابة املدخل بارتفاع 30 مرًتا لترتجم 
مهابة املـــكان، وروعة البناء كلها جتمعت يف 

هذا املدخل ال�شامخ. 

• متت اإقامة وقـــف امللك عبدالعزيز »اأبراج 
البيـــت« يف موقـــع جبل قلعـــة الأتراك، وهو 

اأكـــرب وقف اإ�شالمـــي بالتاريخ خ�ش�ص ريعه 

لحتياجـــات احلرمني ال�شريفني يف خمتلف 

الأحوال القت�شادية. 

• منطقـــة احلـــرم تعتـــرب مدينـــة متكاملـــة 
املوا�شفـــات، يـــرتاوح �شكانهـــا بـــني مليـــون 

وثالثة ماليني ن�شمة بكل احتياجات ال�شكان 

ال�شحية والغذائية والأمنية...اإلخ. 

حلقات موائد الإفطار وجل�شات امل�شلني مع 

بع�شهـــم البع�ص ولـــدت �شداقات كثرية بني 

خمتلف اجلن�شيـــات، حيث يتبادلـــون اأرقام 

هواتفهم ل�شداقات طويلة الأجل، والقادمون 

من بنني ونيجرييا وال�شني والنيبال وغريهم 

ي�شاهـــدون تطبيقـــات ال�شعائـــر الإ�شالمية 

ب�شـــكل �شحيـــح فريجع اأكرثهـــم وقد زادت 

معلوماتهـــم وتر�شخـــت معارفهـــم، فالعمرة 

منا�شبـــة تعليميـــة كبـــرية الأثر علـــى العامل 

ال�شالمي. 

�شاهـــدت جمموعـــة مـــن املعتمـــرات وهـــن 

ي�شـــورن حركـــة تنظيـــف الأر�شيـــات بعـــد 

الإفطار مبا�شـــرة، غ�شيل باملنظفات واملياه، 

وبعـــد مرور العاملني مبا�شـــرة تكون الأر�ص 

جافـــة و�شاحلـــة للمـــرور وال�شـــالة، و�شيًئا 

ف�شيًئا تخرج �شيارات من احلاويات ال�شخمة 

تغـــادر منطقة احلرم عرب ممرات ل تتقاطع 

مـــع حركة النا�ص، ناقلة النفايات اإىل م�شنع 

لتدوير النفايات خارج مكة املكرمة. 

م�شـــروع التو�شعة ي�شري جنًبـــا اإىل جنب مع 

م�شاريـــع النقـــل، �شكـــة القطـــارات واملطار 

اجلديـــد يف جدة، وهي جهود ل تتوقف، ول 

تنكر من قبل املحب وغري املحب، اهلل ن�شاأل 

اأن يبارك يف اململكة العربية ال�شعودية �شعًبا 

وقيـــادة، واأن يجعل ما تقـــوم به �شبًبا للربكة 

يف الـــرزق والأمن والنمـــاء لكل فرد يف هذا 

البلد املبارك. 

كلمة اأخرية: ملا ا�شتخلف [  وكرث النا�ص، 

و�شيقوا علـــى الكعبة واأل�شقـــوا دورهم بها 

ا�شرتى ما قرب من البيت من الدور وهدمها، 

فاأبـــى بع�شهـــم اأن ياأخـــذ الثمـــن ومتنع من 

البيع، فقال عمر [: »اإن الكعبة بيت اهلل 

ولبد للبيت من فناء، واإنكم نزلتم عليها ومل 

تنزل عليكم«.. فاأدخل تلك الدور يف املطاف 

وجعل جداًرا ق�شرًيا دون القامة حوله، كما 

عمل الردم، وهـــو �شد عظيم مبوقع املدعى 

باأعلى مكة يف اجلهة ال�شرقية ال�شمالية من 

الكعبـــة حماية للم�شجد احلـــرام من دخول 

ال�شيل فيه.

توسعة 
الحرم.. بدأت 
في 2010 
وانتهى 
منها الثلثان 
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