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{فاستبقوا
الخيرات}
رئي�س �لتح ــريـر
حممـد �إ�صماعيل �لأن�صاري

املتاأمـــل لهذه الآية الكرمية }فا�شـــتبقوا
اخلـــريات اأينمـــا تكونـــوا يـــاأت بكم اهلل
جمي ًعـــا{ يلحـــظ اأن اهلل تبـــارك وتعاىل
مل ياأمرنا فقط بفعل اخلري والقت�شـــار
علـــى ذلك ،بل اأمرنا بالت�شـــابق من اأجل
الو�شـــول اإليه وفعله ،وكاأننا يف م�شـــابقة
يت�شـــابق فيها املت�شابقون ،ويتناف�ص فيها
املتناف�شـــون من اأجل اغتنام فر�شة تلوح،
ي�شتطيع امل�شـــلم من خاللها الفوز بعمل
خريي يفعله.

اإىل اهلل ً
مثال ،وهي اأعلى مراتب الأعمال
اخلرييـــة مبفهـــوم الآيـــة }ومن اأح�شـــن
ً
قـــول ممـــن دعا اإىل اهلل وعمل �شـــا ً
حلا
وقـــال اإنني من امل�شـــلمني{ ،اأمر اهلل عز
وجل بها وفق �شـــوابط معينة منها }...
باحلكمـــة واملوعظـــة احل�شـــنـــة{ و}ل
اإكـــراه يف الدين{ ،ثم ترك طرق الدعوة
وم�شـــالكها لجتهـــاد املجتهديـــن واإبداع
املبدعني ،على تفاوت األوانهم واأجنا�شهم
وثقافاتهـــم وفكرهم ،فما ي�شـــلح لدعوة
العوام ل ي�شـــلح لدعـــوة النخبة ،ولذلك
جاء الأمر العام ا ً
أي�شـــا بـ«خاطبوا النا�ص
على قدر عقولهم».

نوعا
ومل يجعـــل اخلري الـــذي يوؤمر بـــه ً
واحـــدًا ،بل جعله خريات متعـــددة ،كاأنه
يريـــد اأن يعلمنا اأن من فاته باب خري مل
يفـــز به فاإن الأبـــواب مل تو�شـــد اأمامه،
بـــل هي مفتحـــة على م�شـــاريعها تنادي مـــن اأجل البتـــكار يف طـــرق اأداء العمل
مرتاديهـــا ..وكم من وجـــوه اخلري تنادي اخلـــريي ،وعلى راأ�شـــه الدعوة اإىل اهلل،
ول يلتفت اإليه اأحد!
هيـــا نعمل م ًعـــا ،يـــدًا بيد ،ابتغـــاء وجه
اإن العمـــل اخلـــريي يف حـــد ذاته هدف اهلل ومر�شـــاته ،فليدل كل بدلوه} ،فاأما
�شـــام ،ي�شـــاهيه يف ال�شـــمو ابتكار طرق الزبـــد فيذهب جفاء واأما ما ينفع النا�ص
ٍ
تـــوؤدى بهـــا اأعمال اخلري تلـــك ،فالدعوة فيمكث يف الأر�ص{.
6
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�لتعريف بالإ�صالم

مهتد جديد!
ثالثة يشهرون إسالمهم على يد
ٍ
تفعيـــل العمـــل الدعـــوي من خـــالل الدعوة
امليدانيـــة للمهتديـــن اجلـــدد واجلاليـــات
امل�شلمة من ال�شرتاتيجيات التي ت�شتهدفها
جلنة التعريف بالإ�شالم يف حملتها الدعوية
«الدعـــوة م�شـــوؤولية ..بلغها معانـــا» ولذلك
نظمـــت الأفـــرع العديـــد مـــن املحا�شـــرات
والدرو�ـــص والـــدورات للدعـــاة امليدانيـــني
مبختلف اللغات.
�شـــرح بذلـــك مديـــر اإدارة الأفـــرع املحامي
منيـــف عبداهلل العجمـــي خالل حفل تكرمي
اأحـــد املهتديـــن مـــن اجلالية الهنديـــة– لغة
التاميل -وهو حممد رمي�ص الذي اأ�شلم على
ً
قائـــال :واجب الدعوة حق
يديه  3اأ�شـــخا�ص من اأبناء جاليته من خالل واأراد امل�شـــاهمة بجهـــد قليل يف الدعوة من واختتـــم العجمي
الدعوة امليدانية التي قام بها.
خالل حديث الر�شـــول [« :بلغوا عني ولو علـــى كل م�شـــلم ،فالإ�شـــالم ديـــن الرحمة،
حري�شـــا على توزيع وهذه الرحمة نحن ماأمورون بتو�شيلها لغري
واأ�شـــاف العجمـــي اأن املهتـــدي -بف�شـــل اآيـــة» ،ولذلك فقد كان
ً
اهلل -اأ�شـــلم خالل �شـــهر رم�شـــان املا�شي ،احلقائب الدعوية مبختلـــف اللغات ،ودعوة امل�شـــلمني ،والكل ي�شـــاهم بقدر ا�شتطاعته،
حري�شـــا علـــى ح�شـــور املحا�شـــرات اأبناء جن�شيته للتفاعل مع اللجنة واأن�شطتها واللجنـــة وفـــرت خمتلف الو�شـــائل الدعوية
وكان
ً
والدورات ال�شرعية منذ دخوله يف الإ�شالم ،الدعوية.
مبختلف اللغات للقيام بواجب الدعوة.

«اإلسالم دين الحضارة والنهضة» ..برنامج دعوي للجالية الهندية
قال :اإن تقدم امل�شـــلمني ال�شابقني وارتقاءهم يف كل جمالت احلياة
جاء نتيجة لعالقاتهم اخلال�شـــة بربهم عز وجل ،اإذ ترجموا القراآن
الكرمي باأخالقهم وتعامالتهم واأعمالهم ،فازدهرت اأحوالهم وتقدمت
اأمورهم.
واأ�شـــاف ً
قائال :اإن امل�شـــلمني املتقدمني بذلوا جهودهم اجلبارة يف

نظمـــت جلنـــة التعريف بالإ�شـــالم فرع املال �شـــالح رحلـــة ترفيهية
وتربويـــة اإىل املركز العلمي بال�شـــاملية للمهتدين اجلدد من اجلالية
الهندية و�شـــارك فيها 17
�شخ�شـــا مـــن املهتدين وغري امل�شـــلمني،
ً
بالإ�شـــافة اإىل دعاة اللجنة ،وت�شـــمنت الرحلة العديد من الفقرات
وامل�شابقات والفعاليات.

علـــوم الطـــب والفلك والفيزيـــاء والكيميـــاء وامليكانيـــكا ،كما بذلوا
م�شـــريا اإىل قول امل�شت�شـــرق ال�شهري
جهودهم يف العلوم ال�شـــرعية،
ً
جو�شـــتاف لوبون عندما قال اإن ح�شارة العرب امل�شلمني قد اأدخلت
الأمم الأوروبيـــة يف عامل الإن�شـــانية ،واإن جامعات الغرب مل تعرف
لها مور ًدا علم ًّيا �شوى موؤلفات العرب ،فهم الذين م ّدنوا اأوروبا مادة
ً
وعقال واأخال ًقا ،والتاريخ ل يعرف اأمة اأنتجت ما اأنتجوه.

اختتـــم الربنامـــج باإقامة م�شـــابقة ثقافية للح�شـــور اأ�شـــرف عليها
بـــداأ الربنامـــج بتـــالوة اآيات مـــن القـــراآن الكرمي للمهتـــدي حممد الداعية �شـــفات عامل دارت حول مو�شـــوع املحا�شـــرة ..ويف نهاية
اإبراهيـــم ثم األقى الداعية حممد �شـــاه نواز كلمة حتت عنوان «ماذا الربنامج اأثنى احل�شـــور على املحا�شـــرة وامل�شـــابقة ورعاية اللجنة
قدم امل�شـــلمون للعامل غري احل�شـــارة والنه�شـــة ال�شـــاملة؟» ،حيث للمهتدين اجلدد.
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مكتب القيروان والصليبخات استقبل الشيخ نبيل العوضي
ا�شتقبل مدير مكتب القريوان وال�شليبخات
جـــودة الفار�ـــص مدير مربة الإميان ال�شـــيخ
نبيـــل العو�شـــي ،وذلك لالطـــالع على عمل
املكتـــب وما يقـــوم به من اأعمـــال دعوية يف
منطقة القريوان وال�شـــليبخات وبحث �شبل
التعـــاون بني املـــربة واملكتـــب ،وتوثيق العمل
الدعوي بينهما.
و�شرح الفار�ص بهذه املنا�شبة ً
قائال :اإن زيارة
ال�شـــيخ نبيل العو�شـــي هي اأكرب دعم لعمل
املكتب منذ افتتاحه ،فال�شيخ �شاحب جتربة
وخـــربة طويلـــة يف العمل الدعوي ،خا�شـــة
دعـــوة غـــري امل�شـــلمني ،ووجـــوده يف املكتب
تاأكيـــد على توا�شـــله مع اجلهـــات والهيئات
العاملـــة يف جمال الدعوة اأ ًّيا كان مو�شـــعها
ومكانها ،وتقدمي امل�شورة واخلربات لتحقيق
التقدم والتطور يف اأداء عملها.
واأ�شاد الفار�ص بجهود العو�شي الدعوية التي
تنوعت ما بني اخلطابة والدرو�ص ال�شـــرعية
والربامج التلفزيونية املميزة،مع ال�شـــتفادة
من التقنيـــات احلديثة يف العمـــل الدعوي،
مما انعك�ص اإيجا ًبا على �شورته وخروجه يف
�شورة ح�شارية متطورة.

من ناحيته اأثنى العو�شـــي على عمل املكتب
يف منطقة القريوان وال�شـــليبخات وتوفريه
كل الو�شـــائل الدعوية لدعوة غري امل�شـــلمني
م�شـــريا اإىل اأن الدعـــوة اإىل
اإىل الإ�شـــالم،
ً
اهلل ينبغي اأن تكون هد ًفا لكل م�شـــلم ،فهذا
الدين جاء رحمة للعاملني ،وواجبنا تو�شـــيل
تلك الرحمة لالآخرين.

الفـار�س:
زيارة العو�ضي اأكبــر دعم
للمكتب منذ افتتـاحه

ال�شيخ نبيل العو�شي اأثناء الزيارة
خمتلـــف اللغـــات ،بالإ�شـــافة اإىل الو�شـــائل

واأ�شـــار العو�شي اإىل �شـــرورة تقدمي الدعم الدعوية املتنوعة.
وامل�شـــاهمة للجنة يف حملتها الدعوية التي واختتـــم العو�شـــي زيارتـــه بالطـــالع علـــى
اأطلقتهـــا هذا العـــام حتت عنـــوان «الدعوة
الأن�شـــطة والفعاليات التـــي يقوم بها املكتب
م�شـــوؤولية ..بلغها معانا» ،وم�شاركة اجلميع
يف حتمـــل هـــم الدعـــوة وم�شـــوؤولية تبليغها خدمة لأهـــل املنطقة وما حولها ،مثن ًيا على
لالآخريـــن ،فاأفـــرع اللجنـــة علـــى م�شـــتوى اجلهـــود التـــي حققهـــا املكتب خـــالل هذه
حمافظـــات الكويـــت تزخـــر بالدعـــاة مـــن الفرتة الوجيزة من عمله.

«الدعوة فن وإبداع» ..دورة للجالية الكيرالوية
الإ�شـــالم دين الفطرة ،جـــاء مببادئ وتعاليم
عظيمة تتوافق مع الطبيعة الب�شرية ،فاأينما
حـــل الإن�شـــان وجـــد يف عقيـــدة الإ�شـــالم
مـــن الأحـــكام ما يكفـــل له حياة �شـــعيدة ل
يجدهـــا يف ديانـــة اأخرى ..جـــاء ذلك خالل
الدورة التدريبية للدعـــاة امليدانيني للجالية
الكريلويـــة بفـــرع خيطـــان حتـــت عنـــوان
�شخ�شـــا
«الدعوة فن واإبداع» ح�شـــرها 20
ً
مـــن اأبناء اجلالية ،وحا�شـــر فيهـــا الداعية
عبدالرزاق فيالن.

بال�شـــمول والكمـــال ،ولذلـــك ينبغـــي علـــى
الداعية اأن يكون لديه فن واإبداع يف تو�شـــيل
ر�شالة الإ�شالم لغري امل�شلمني ،فالإ�شالم دين
حمبة واإخاء قام على العدل وامل�شاواة ،وهذا
الديـــن يعلو وي�شـــمو باأخالق الفـــرد ،ويربط
اجلماعات والأفراد باأوا�شر املحبة والأخوة.

بخلق الر�شول [ اأثناء زيارته ،ولذلك علينا
اأن نهتدي بالهـــدي النبوي يف هذا ،فاأخالق
مثل العدل وال�شـــالم واإطعام الطعام وزيارة
املر�شى وال�شرب واحللم يف معامله الآخرين
وح�شـــن التاأدب ...كل هذه الأخالق وغريها
حثنا عليها الإ�شالم وينبغي علينا ال�شتفادة
منها اأثناء دعوتنا.

واأ�شـــار اإىل اأن الإ�شـــالم يف كل تعاليمـــه
واأخالقياته دعوة لالآخرين ،فغري امل�شـــلمني ودعـــا فيالن احل�شـــور اإىل البتـــكار وتعلم
يتاأثرون مبا يحثنا عليه الإ�شـــالم في�شلموا ،كل مـــا هو جديـــد يف دعوة غري امل�شـــلمني،
فقـــد زار النبـــي [ يهود ًّيـــا يف مر�ص موته كتحديـــد الهـــدف ومعرفـــة املدعـــو ،وطلب
وقـــال فيالن يف حما�شـــرته :متيز الإ�شـــالم فدعاه لالإ�شـــالم فاأ�شـــلم ،هذا اليهودي تاأثر العلم ولني اخلطاب ،والتدرج معهم.
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"مشعل ومبارك" ..أصغر الدعاة بالجهراء
م�شعل ومبارك العجمي �شبيان يف العا�شرة
مـــن عمرهمـــا اأرادا اأن ي�شـــاركا يف احلملة
الدعويـــة التـــي اأطلقتهـــا جلنـــة التعريـــف
بالإ�شـــالم يف رم�شـــان املا�شـــي«الدعوة
م�شوؤولية ..بلغها معانا» ،فقاما بدعوة اإحدى
ال�شـــيدات من اجلاليـــة الفلبينية التي تعمل
لديهما ،فكافاأهما اهلل عز وجل بهدايتها.
وقالت امل�شوؤولة الإعالمية بالإدارة الن�شائية
بفرع اجلهراء بهذه املنا�شبة :اإن هذه احلالة
من احلـــالت النادرة التي مرت على الإدارة
الن�شـــائية باجلهـــراء ،فقد تناف�ـــص الأخوان
علـــى هدايـــة الأخـــت اأمينة ،فكانـــا يقومان
مبعاملتها املعاملة احل�شنة كما اأمرنا اهلل عز
وجل ور�شوله [ ،اإىل جانب ذلك فقد جاءا
اإىل الإدارة الن�شـــائية باجلهراء لأخذ حقيبة
الهداية للمهتدية لتعريفها بالإ�شالم.

حما�شـــن الإ�شـــالم لهـــا ،ممـــا كان لـــه اأبلغ
الأثـــر يف اقتناعها بالإ�شـــالم ،خا�شـــة بعد
قراءتهـــا للحقيبة التي قامـــوا باإهدائها لها،
ثـــم مقابلتهـــا لداعيات اللجنة مـــن اجلالية
الفلبينية وتعرفها على الإ�شالم ،م�شرية اإىل
اأن املهتدية طلبت اإ�شهار اإ�شالمهما فت�شابق
واأ�شـــافت اأن الأخوان �شـــعرا مب�شوؤوليتهما كل من م�شـــعل ومبـــارك لينطقها ال�شـــهادة
جتاه هداية الأخـــت اأمينة ،وواجب تعريفها فاقرتحت اأن ينطقها ال�شـــهادة الثنان م ًعا،
بالإ�شـــالم ،من خـــالل حر�شـــهما على بيان وكان هذا امل�شـــهد من اأجمل امل�شـــاهد التى

من املمكن اأن يراها الإن�شان فى حياته.
يذكر اأن اإ�شـــهار الإ�شالم مت يف مقر الإدارة
الن�شـــائية يف اجلهراء يف جو مليء بال�شعادة
وال�شـــرور ،حيـــث تعالـــت �شـــيحات التكبري
والتهليـــل ،والدعاء بالتثبيت ،وعرب م�شـــغل
ومبـــارك عـــن �شـــعادتهما مبـــا حتقـــق مـــن
اإجنـــاز ،وهـــو هدايـــة الأخت اأمينـــة ،وتاأدية
م�شـــوؤوليتهما يف الدعـــوة اإىل اهلل عز وجل
بالرغم من �شغر �شنهما.

الروضة النسائية تستأنف دورات رفع كفاءة الداعيات
ا�شـــتئناف الدورات ال�شـــرعية بالإدارة الن�شـــائية للتعريف بالإ�شالم
مبنطقة الرو�شة.
وقالت العو�شـــي اإن الإدارة ب�شـــدد اإقامة �شل�شلة دورات �شرعية يف
فقـــه العبادات للداعية الدكتورة اإميان املرزوق ،حيث مت افتتاح تلك
ال�شل�شـــلة بدورة يف «فقه احلج» ،م�شـــرية اإىل اأن هـــذه الدورة تاأتي
تنا�شـــ ًقا ومتا�ش ًيا مع م�شـــروع احلج الذي �شـــتقوم به الإدارة خالل
الفرتة القادمة ،بالإ�شافة اإىل �شفر بع�ص املهتديات اإىل رحلة احلج،
وبالتايل فهناك حاجة كبرية للتعريف بفري�شـــة احلج والغر�ص منها
واأحكامهـــا واأركانهـــا ومـــا ينبغي علـــى احلاج القيام بـــه خالل تلك
الرحلـــة املباركة ،وكذلك املحظورات التـــي يجب عليه النتهاء عنها
رفـــع كفاءة الداعيات مـــن الأهداف التي ت�شـــعى اللجنة لتحقيقها،
ولذلك تقوم الإدارة الن�شائية بالتطوير يف هذا اجلانب ثقافيا وعلميا حتى يرجع من حجه كيوم ولدته اأمه.
ًّ
ًّ
و�شرع ًّيا من خالل ا�شت�شافة كبار الداعيات والعلماء ..جاء ذلك يف واأ�شـــافت العو�شـــي اأن الـــدورة تخللتهـــا فوائد روحانيـــة واإميانية
الكلمة التي األقتها م�شـــوؤولة العالقات العامة والإعالم خالل افتتاح وتربوية ،وذلك ل�شت�شعار لذة العبادة يف املنا�شك ،م�شرية اإىل اأن الدورة
الندوة التي اأقيمت بالرو�شـــة الن�شـــائية ،عذوب العو�شـــي مبنا�شبة ح�شرتها  28داعية من جميع اأفرع جلنة التعريف بالإ�شالم.
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تخريج  9طالبات تركيات في فصول اللغة العربية
نظم ق�شـــم الف�شول الدرا�شية باإدارة ال�شـــوؤون الن�شائية -الرو�شة-
حفـــل تخريج  9دار�شـــات مـــن اجلالية الرتكية اأمتمـــن دورة مكثفة
يف اللغـــة العربيـــة لغري الناطقـــني بها ،حيث ا�شـــتمرت هذه الدورة
�شهرين.
واألقت رئي�شة الف�شول الدرا�شية لطيفة ال�شعيد كلمة بهذه املنا�شبة
هناأتهـــن فيها على التخرج ومتنت لهن كل التوفيق و�شـــجعتهن على
اللتحاق باملزيد من الدورات يف الزيارات القادمة للكويت ،م�شـــرية
اإىل اأن الإدارة الن�شـــائية ب�شـــدد تنظيـــم دورات اأخـــرى يف اللغـــة
العربية.
ويف نهاية احلفل مت توزيع ال�شهادات والهدايا على اخلريجات ..يذكر
اأن الدار�شات قدمن اإىل الكويت بدعوة من وزارة الأوقاف لاللتحاق
�شـــباحا ،وذلك
بـــدورات تعلـــم اللغة العربية باملركز الثقايف لالإدارة
ً
ملا للجنة التعريف بالإ�شـــالم من �شـــمعة طيبة يف جمال تعليم اللغة
العربية لغري الناطقني بها ،ولتحقيق املزيد من ال�شـــتفادة والتعمق
يف اللغة العربية ،وقد طلبت الدار�شـــات تنظيم ف�شـــل م�شـــائي لهن
بالإ�شافة اإىل الف�شل ال�شباحي الالئي يدر�شن به.

قدمـن اإلى الكويت ل�ضمعة جلنـة
التعريــف بالإ�ضالم

بو رحمة :اللغة العربية تمثل اإلمتداد الثقافي اإلسالمي
اإنها مدخل عظيم للتعريف بالعادات والتقاليد الإ�شالمية ،وباملبادئ
والتعاليم ال�شـــمحة ،اأما دورات القراآن الكـــرمي وعلومه فتقوم فيها
الإدارة بانتقـــاء جمموعة من املتخ�ش�شـــات لتدري�ـــص علوم القراآن
ً
ريا.
الكرمي
حفظا وقراءة وتالوة وتف�ش ً
واأ�شـــادت بورحمة باحل�شـــور الذي متيز يف تلك الـــدورات بكثافته
واإقباله على التعلم ،خا�شـــة من ال�شلك الدبلوما�شي ،م�شرية اإىل اأن
الدار�شات اأعربن عن �شعادتهن بالدورات.
اأقامت ن�شـــائية الرو�شـــة حفـــل تكـــرمي للفائـــزات يف دورات اللغة
العربيــــــة والقـــراآن الكريـــــــم )دورتـــان يف اللغة العربيـــة ،ومثلهما
يف القـــراآن الكـــرمي( ،وقالت عائ�شـــة بورحمة امل�شـــوؤولة الإعالمية:
اإن الدورات ت�شـــتهدف اأكرث من �شـــريحة مثل املهتديات وامل�شلمات
وغري امل�شـــلمات ،واللجنة تتوجه بف�شـــول تدري�ص اللغة العربية اإىل
ال�شـــرائح الثالث ،فاللغة متثل المتداد الثقايف الإ�شالمي ،وبالتايل
نحن نتو�شـــع يف تعليمها ،ونخ�شـــ�ص الف�شـــول الدرا�شية لها ،حيث

وقالت خديجة ديوف زوجة اأحد العاملني يف ال�شـــلك الدبلوما�شـــي
ب�شـــفارة ال�شنغال ،وقد غادرت الكويت اإىل ال�شعودية :اأ�شكر اللجنة
علـــى الذكريات التي لن تن�شـــى يف ق�شـــم الف�شـــول بلجنة التعريف
بالإ�شـــالم ،حيـــث التقيـــت باأنا�ص رائعـــني واإنني لهم �شـــاكرة ..لقد
�شـــعدت بدرا�شـــة اللغة العربيـــة التي كانت خري معني يل ،واأ�شـــكر
جلنة التعريف بالإ�شـــالم مل�شاعدتي يف ذلك ،حيث اإنني متكنت من
التوا�شل مع الآخرين بهذه اللغة ،واآمل اأن اأجد يف ال�شعودية مدر�شة
مب�شتوى مدر�شة جلنة التعريف بالإ�شالم!
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�لتعريف بالإ�صالم

تعريفيـــة يف اأماكن جتمـــع اأبناء تلك اجلاليات ،م�شـــرية اإىل اأن احلملة
بداأت باجلالية الفلبينية حيث قامت الداعية الفلبينية �شـــوما با�شاجان
برناجما ميدان ًّيا
بولو بعمل ن�شاط على مدار يومني ،ت�شمن اليوم الأول
ً
يف اأ�شـــواق مدينـــة الكويـــت لتوزيـــع جملة «لنتحـــاور» باللغـــة الفلبينية
والربو�شورات والكتب والو�شائط املتعددة والكتيبات الدعوية عن ن�شرة
الر�شول [ ،وبلغ عدد امل�شاركني يف هذا الن�شاط حوايل � 100شيدة.
اأمـــا اليوم الثاين فقـــد قامت الداعية فيه بزيـــارة اإحدى الكفيالت
التـــي تعمل لديها خم�شـــة من العامالت الفلبينيـــات ومتت دعوتهن
لالإ�شـــالم عن طريق اإلقاء حما�شـــرة بعنوان «هكذا كان ر�شول اهلل
[ ،حيث تاأثرن ب�شريته [ بعد معرفتها واأخربن الداعية بالتفكري
قالـــت مديرة فـــرع خيطان الن�شـــائي نورية عبدالهـــادي اإن الفرع نظم
يف اأمر دخولهن لالإ�شالم.
حملة دعوية يف اأ�شـــواق الكويت مبختلف اللغات للتعريف بالر�شول [
واختتمـــت عبدالهادي ت�شـــريحها بالقـــول :اإن هذه احلملة �شـــوف
و�شـــريته العطرة ،وكيف اأنـــه جاء رحمة للعاملني ،واأ�شـــارت عبدالهادي
ت�شـــتمر على مدار الأيام القادمة ات�شـــا ًقا مع احلملة الدعوية التي
اإىل اأن احلملة ا�شـــتملت على كل الو�شـــائل الدعوية للتعريف بالر�شول اأطلقتها جلنة التعريف بالإ�شـــالم للتعريف بالر�شول [ الذي جمع
[ من كتب وكتيبات ون�شـــرات وو�شـــائط متعددة وحما�شرات م�شغرة اهلل له كمال اخللق وا ُ
خللق ،و�شهد له اأعداوؤه قبل اأحبابه.

الدعوة الميدانية في مركز فحص العمالة
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الدعوة امليدانية عمل مهم من اأعمال اللجنة
التي تقوم به اأ�شـــبوع ًّيا مـــن خالل الزيارات
واملقابـــالت الدعويـــة التـــي يقوم بهـــا دعاة
اللجنـــة يف اأماكـــن جتمـــع العمالة� ..شـــرح
بذلك رئي�ص ق�شم الدعوة يف فرع املال �شالح
م�شاعد العنزي م�شي ًفا اأن الفرع يقوم بعمل
خطة عمـــل اأ�شـــبوعية ي�شـــرف عليها دعاة
اللجنـــة مبختلـــف اللغـــات ،حيـــث يقومـــون
بزيـــارات ميدانية اإىل مركز فح�ص العمالة،
والهيئة العامة للمعلومات املدنية وغري ذلك
مـــن اأماكن جتمع تلك العمالـــة وخالل هذه
الزيارات يتـــم توزيع احلقائب الدعوية على
تلك العمالـــة وتعريفهم باللجنة واأن�شـــطتها
ريا
باأ�شلوب مب�شـــط وخمت�شر وجذاب ،م�ش ً
اإىل اأن الدعـــاة يقدمـــون اخلدمـــات لهوؤلء واختتـــم العنزي ت�شـــريحه بتوجيه ال�شـــكر يحتاج اإليهما من الوافدين اجلدد عن طريق
الوافدين من خالل الن�شـــائح والإر�شـــادات للدعـــاة للجهـــود الطيبة التـــي يبذلونها يف الت�شـــال على فرع املال �شـــالح على الرقم
والكتيبـــات التعريفيـــة بعـــادات وتقاليـــد هـــذا الجتـــاه،
م�شـــريا اإىل اأن الفـــرع على  ،22444117وهناك دعاة مبختلف اللغات
ً
ا�شـــتعداد لتقدمي الن�شـــح والإر�شاد لكل من للرد على كل ال�شتف�شارات.
الكويت.
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ر�صائل دعوية

نوا�شـــل يف هذا املقال ا�شتعرا�ص بع�ص جتاو ًزا من الدعاة اأن يتخطوا هذه الآية
التجارب واخلربات التي اكت�شـــبناها من ومل يفعلوا بها وميتثلوا اأمرها.
ميـــدان العمل اخلريي خالل ال�شـــنوات ومـــا نالحظه اليـــوم اأن العمـــل الدعوي
املا�شـــية ،وما هذه الكلمات اإل رغبة يف يف ازديـــاد ،والإقبـــال علـــى امل�شـــاجد
م�شـــاركة الدعاة فيما تعلمته لعلها تنفع وامللتقيات واملوؤمترات الدعوية يف تو�شع،
وتفيد يف حقل الدعوة اإىل اهلل.
ومع ذلـــك ل نرى اأث ًرا دائ ًما للدعاة على
علمتنـــي الدعوة اأن الإ�شـــالم انت�شـــر يف اأفـــراد املجتمع ،ول نلم�ص نتائج حقيقية
كثـــري من اأم�شـــار الدنيا بف�شـــل القدوة وواقعية اإل ً
قليال.
احل�شنة للم�شلمني التي كانت تبهر اأنظار لـــذا فـــاإن التجـــارة الرائجـــة دائ ًما هي
غري امل�شلمني وحتملهم على اعتناق هذا القدوة ال�شـــلوكية ال�شـــاحلة التي حتكي
الدين ،فال�شرية الطيبة هي يف احلقيقة حقيقة الديـــن بعفوية واإخال�ص ،لأنه مل
دعوة عملية لالإ�شـــالم ي�شتدل بها �شليم يعـــد التوجيه املبا�شـــر اإىل فعل ما كاف ًيا
الفطرة راجح العقـــل من الطرف الآخر يف مثـــل هـــذا الع�شـــر ،ولنكـــن جمي ًعـــا
على دين احلق.
�شـــفراء خري لالإ�شـــالم ،بحيث من يرانا
فالنا�ص اليوم مل يعودوا بحاجة اإىل كرثة
الـــكالم بقدر حاجتهم اإىل قراآن مي�شـــي
على الأر�ص ،واأنا�ص �شادقني مع اأنف�شهم
وربهـــم ،ي�شـــعون اىل الأمـــن وال�شـــالم
وال�شـــتقرار واحلـــب واملـــودة بعيدًا عن
ال�شعارات والكالم والألفاظ امل�شحورة .اإن القـــدوة املتحليـــة بالف�شـــائل العالية
ولعل املنهج الرباين يف القدوة ال�شـــلوكية تعطـــي الآخريـــن قناعـــة باأن بلـــوغ هذه
قائم على الآية الكرمية }َ ...ول يُ ْ�شعِ َرنَّ الف�شـــائل من الأمور املمكنـــة ،التي هي
ِب ُكـــ ْم اأَ َحـــدًا{ ليوؤكـــد اأن طريـــق الدعوة يف متناول القدرات ا ِلإن�شانية ،وكما قيل
ينطلـــق مـــن ال�شـــلوك والعمـــل ،ويعتـــرب «�شاهد احلال اأقوى من �شاهد املقال».

جمال �ل�صطي
املدير العام للجنة التعريف بالإ�شالم

علمتنـي

�لدعـ ــوة! ()10

القدوة
الحسنة

يتمنـــى اأن يكون مثلنـــا  ،ويتذوق الإميان
من النور الذي ي�شيء وجوهنا ،فال نحثه
على العبادة بقدر مـــا جنعله يراها اأمام
عينيـــه ،ول ندعوه ملـــكارم الأخالق بقدر
ما جنعله يحبها منا.

القدوة احل�ضنـة انت�ضر
بها الإ�ضـالم يف كثيــر
من الأم�ضــار
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�لعامل �لإ�صالمي

قري ًبا ..األذان يرفع من
أول مئذنة بالسويد
اأفـــادت تقاريـــر اإعالميـــة �شـــويدية بـــاأن �شـــكان جنوب
العا�شـــمة �شـــتوكهومل �شـــيكون مبقدورهم قري ًبا �شماع
الأذان الـــذي من املقرر اأن يرفع فى وقت لحق من اأول
مئذنة عاملة فى ال�شويد.
وقال راديو ال�شـــويد اإن جلنة التخطيط املحلية مبنطقة
«فيجيتا» بجنوب �شـــتوكهومل اأ�شدرت قرا ًرا باإلغاء مادة
�شـــابقة فيما يتعلق بالقوانني املنظمة لتخطيط املباين،
والتي كان مبوجبها يحظر ا�شتخدام املئذنة يف رفع نداء
ال�شالة للم�شاجد.
ولقى هذا القرار ً
قبول وا�شع النطاق فى ال�شويد ،فيما

مل يعرت�ص عليه �شـــوى احلزب الدميوقراطى امل�شيحي،
وذلك بدعوى اأن البع�ص يرى اأن الأذان �شي�شكل م�شدر
اإزعاج بالن�شبة لهم ،واأن الأمر لبد اأن يوكل اإىل ال�شرطة
لتقرر هي ما اإذا كان �شريفع الأذان اأو ل.

نجمة راب فرنسية :اإلسالم خلصني من االكتئاب
ظهـــرت جنمـــة الـــراب الفرن�شـــية ديامز اأو
ميالين جورجياد لأول مرة على �شا�شة قناة
«تيـــه اأف  »1بعـــد غياب دام اأربع �شـــنوات،
وهي ترتدي الإ�شدال ،يف اأول حوار اإعالمي
منـــذ اعتناقها الديـــن الإ�شـــالمي ،ووافقت
ميالين على الظهور على �شا�شـــة التلفزيون
مبنا�شـــبة �شـــدور �شـــريتها الذاتية يوم 27
�شـــبتمرب املا�شـــي بعنـــوان «ديامـــز ميالين
جوجياد� ..شرية ذاتية».

ً
بـــدل عنهـــا حـــول اختياراتهـــا
يتحدثـــون
ال�شخ�شـــية ،واأ�شـــارت ميـــالين اإىل اأنهـــا
عندما �شـــعدت اإىل امل�شرح بعد حتولها اإىل
الإ�شالم ،وهي ترتدي ع�شبة لتخفي �شعرها
انتقدها اجلمهور ب�شـــدة بل واتهمها البع�ص
منوذجا �شي ًئا ،ومتثل تهديدًا
باأنها اأ�شـــبحت
ً
على معجبيها من ال�شباب واملراهقني الذين
قد يقلدونها وهو ما اعتربته اأم ًرا غري عادل
وغري حمرتم ،وت�شـــاءلت عما اإذا كان عليها
اأن متـــوت مثل اإميـــي واينهاو�ص التي توفيت
اإثـــر جرعة زائدة مـــن الكحوليـــات حتى ل
متثل تهديدًا على ال�شباب؟!

الكرمي حاولـــت األ اأدفع نف�شـــي نحوه ،ويف
يـــوم ما كنت اأ�شـــري علـــى ال�شـــاطئ باملايوه
وقلت لنف�شى اإن اهلل خالق ال�شماء والأر�ص
وال�شـــم�ص واملطر يطالبك بارتداء احلجاب
واأنت ترف�شني فارتديته.

واأ�شـــ ّرت النجمة ال�شـــابقة على ا�شـــتخدام
ا�شـــمها الأ�شلي يف بداية احلوار مع برنامج
«من  7اإىل  »8ولي�ص ا�شـــم ال�شـــهرة ،واأكدت
اأنها ربحت ال�شـــالم النف�شـــي و�شفاء الروح واأعربت ميالين عن �شـــعادتها بالتحول اإىل
ً
بـــدل من الت�شـــاحن والكراهية اللذين كانت الدين الإ�شـــالمي الذي منحهـــا العديد من
تعي�ص فيهما خالل فرتة احرتافها الغناء.
الإجابات والطموح والأمل ،واأوقف الكتئاب
واأ�شـــارت اإىل اأنها قررت اإ�شـــدار �شـــريتها النف�شي والإحباط.
الذاتيـــة يف كتاب بعـــد اأن جردها اجلمهور واأ�شـــافت :اأما فيما يتعلـــق باحلجاب فاإنني
والإعـــالم مـــن حياتهـــا ال�شخ�شـــية ،وظلوا عندمـــا قراأت اجلزء اخلا�ـــص به يف القراآن
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عازف الجيتار األمريكي جيرمين جاكسون:
أسلمت بسبب أطفال بحرينيين!
اأكـــد املغنـــي الأمريكي وعازف اجليتار جريمني جاك�شـــون الذي اأ�شـــبح ا�شـــمه حممد
عبدالعزيز اأن ال�شـــبب يف اإ�شـــهار اإ�شـــالمه هـــو جمموعة من اأطفـــال البحرين ،ويروي
جاك�شـــون ق�شـــة اإ�شـــالمهً ،
قائال« :كنت يف زيارة لعدد من دول منطقة ال�شرق الأو�شط
يف عام  1989ب�شحبة �شقيقتي الكربى ،واأثناء وجودي بدولة البحرين تبادلت احلديث
مع بع�ص الأطفال من �شـــكان العا�شـــمة املنامة ،وكان من جملة اأ�شـــئلتهم الربيئة �شوؤال
عن ديني ،فاأجبتهم باأنني م�شيحي ،و�شاألتهم بدوري عن دينهم ،فاأجابوين ب�شوت واحد
الإ�شالم ،وكانوا فخورين ج ًّدا بالنتماء لهذا الدين ،و�شاألتهم عن دينهم اأكرث ،فانطلق كل
واحد منهم يحدثني عن الإ�شـــالم بطريقة اأده�شـــتني ،فقد كان هوؤلء الأطفال فخورين
جدا بدينهم ،ويتحدثون عنه ب�شعادة غامرة».
ًّ
ً
قائـــال« :بعد عودتي مـــن البحرين واحلديث مع اأولئـــك الأطفال عن
ويكمل جاك�شـــون
الإ�شـــالم� ،شـــعرت باأنني �شـــوف اأ�شبح م�شل ًما .وحتدثت مع �شـــديق يل ا�شمه علي عن
هذا ال�شـــعور الذي بداأ ينتابني منذ فرتة ،واأف�شـــحت له عن رغبتي يف تعلم املزيد عن
الإ�شـــالم .و�شـــافرت مع علي اإىل اململكة العربية ال�شعودية لأتعرف على الإ�شالم اأكرث،
وهناك اأعلنت اإ�شالمي ،و�شعرت باأنني ولدت من جديد».
خا�شـــ ًة
لـــدي الكثـــري من الأ�شـــئلة احلائرة التـــي اأبحث لها عن اإجابات،
ويتابـــع« :كان
َّ
َّ
الأ�شـــئلة املتعلقة بامل�شيحية وعي�شى عليه ال�شالم ،فوجدت اإجابات جاهزة ومقنعة لكل
هذه الأ�شئلة حلظة اعتناقي الإ�شالم.

"فرانسوا هوالند" :حضارة اإلسالم أكثر
تسامحا من أدعيائها
ً
قال الرئي�ص الفرن�شـــي فران�شـــوا هولند اإن
ح�شارة الإ�شالم مت�شاحمة اأكرث من الأدعياء
الذين «يزعمون اليوم كذ ًبا التحدث با�شمها»،
خم�ش�شـــا
جـــاء ذلك خالل افتتاحه ق�شـــ ًما
ً
لالآثار الإ�شالمية يف متحف اللوفر.
ورف�ص هولند اخللط بني الإ�شـــالم والعنف
ً
قائال« :اإن الإ�شالم لي�ص ح�شارة واحدة ،بل
ح�شـــارات ،ولي�ص ثقافة واحدة ،بل ثقافات،
�شـــرف احل�شـــارات الإ�شـــالمية اأنهـــا اأكرث
وت�شـــاحما من بع�ـــص الذين يزعمون
حيوية
ً
اليوم كذ ًبا التحدث با�شمها ،هذه احل�شارات
هي متا ًما النقي�ص للظالمية التي تهدم قيم
ال�شالم مبا حتمله من حقد وعنف».
واأ�شـــاف هولند اأن ال�شـــالح الأكرث فاعلية
ملواجهة ربط الإ�شـــالم بالتع�شـــب يكمن يف
الإ�شالم نف�شـــه ،اإن احل�شارات لي�شت ً
كتال
ت�شـــطدم ببع�شـــها البع�ـــص ،بل هـــي تلتقي

وتتحـــاور فيما بينها كـــي تتقدم ،كما حتدث
الرئي�ـــص الفرن�شـــي عن روابط ومرا�شـــالت
ل حت�شـــى بني اأوروبا امل�شـــيحية والإ�شالم،
مذك ًرا بف�شـــل امل�شـــلمني على احل�شـــارات
العاملية من تاج حمل )�شـــريح رائع الهند�شة
يف الهنـــد وهـــو مـــن اأجمـــل منـــاذج العمارة
الإ�شـــالمية( اإىل ابن ر�شـــد ،وف�شـــل العرب
ً
و�شول اإيل م�شر
يف نقل الفل�شـــفة اليونانية
الفاطمية.
بعد ذلك عدد هولند اأمام احل�شور خمتلف
احل�شارات التي ان�شوت حتت لواء الإ�شالم
والتي تعك�ص قطع الفن الإ�شالمي املعرو�شة
يف اللوفـــر عظمتهـــا ،فذكـــر احل�شـــارات
اململوكية والأندل�شية والفار�شية والعثمانية،
مـــن اإ�شـــبانيا اإىل الهنـــد ،ومـــن م�شـــر اإىل
ً
و�شـــول اإىل
اإيـــران ،ومن تركيا اإىل ماليزيا،
�شمرقند.

( )118ــ دي�شمرب  2012ــ حمرم

11/27/12 10:55:17 AM

1434

17

118-Nov. 2012.indd 17

ô°ûædGh ∞«dCÉàdG øa IQhO õeÉc ó¡©e Ωó≤j

»éHô°T óªMCG PÉà°SCÓd

äGQÉ°ûà°SE’Gh ÖjQóà∏d »é«∏ÿG ´GóHE’G ácô°T ΩÉY ôjóe

.2012

Èª°ùjO 19 - 17 :IQhódG ó≤Y ïjQÉJ ˚
.Ak É°ùe 8.30 - 4.30 :IQhódG âbh ˚

.¿hÉ©àdG ´QÉ°T - á«ŸÉ°ùdG - π«îædG ¥óæa :IQhódG ó≤Y ¿Éµe ˚
.QÉæjO 120 :IQhódG ô©°S ˚
.ÖjQóà∏d õeÉc ó¡©e øe Ióªà©e IOÉ¡°T ˚
.äÉYƒªéŸGh áÑ∏£∏d ¢UÉN º°üN ˚

118-Nov. 2012.indd 18

11/27/12 10:55:17 AM

رحمة للعاملني

هذه الق�شة ت�شـــجع اأولياء الأمور وتذكرهم
بالهتمـــام باأولدهـــم ،فرمبا يكـــون طفلك
�شـــب ًبا يف هداية اإن�شان ودخوله يف دين اهلل،
ً
ات�شـــال يف جلنة
ففـــي يوم من الأيام تلقينا
التعريف بالإ�شالم يخربنا باأن هناك خادمة
دخلت يف الإ�شـــالم ..وهذا الأمر من الأمور يف ميزان من دخول تلك اخلادمة الإ�شـــالم؟
التـــي ت�شـــهدها اللجنـــة كل يـــوم ،فكثريون يف ميـــزان طفـــل عمره � 4شـــنوات ،من علم
يدخلون الإ�شالم بف�شل اهلل ،ولكن العجيب الطفـــل؟ مـــن ربـــى الطفـــل على هـــذا؟ من
هـــذه املرة اأن �شـــبب اإ�شـــالم اخلادمة طفل
ربـــاه علـــى الأخـــالق الإ�شـــالمية والتعاي�ص
عمره � 4شنوات.
الإ�شـــالمي؟ لي�ص هـــذا هـــو الغريب فقط،
كيـــف لطفـــل عمـــره � 4شـــنوات اأن ت�شـــلم فاخلادمة اأ�شـــبحت داعية اأ�شلم على يديها
خادمـــة على يديه؟ �شـــيء عجيـــب وغريب ،بع�ص اخلادمات يف ذلك احلي الذي ت�شكن
ولذلـــك حتدثت اإىل هـــذه اخلادمة بالهاتف فيـــه ..كل ذلك يف ميـــزان طفل اإىل الآن مل
م�شتف�ش ًرا عن اإ�شالمها؟
يبلغ احللم واإىل الآن مل يجر عليه القلم.
لقد كانت تلك اخلادمة تعامل معاملة ح�شنة
لقد ا�شت�شافت اإذاعة القراآن الكرمي الطفل
باأخالق امل�شـــلمني الكرمـــاء ،وكان يف البيت
واخلادمـــة للتعـــرف على ق�شـــتها يف دخول
طفل �شـــغري ،ولأنـــه تربى تربية اإ�شـــالمية
الإ�شـــالم ،قـــال املذيع للطفـــل :كيف علمت
�شـــحيحة وغر�شـــت فيـــه معـــاين الإ�شـــالم
اخلادمة الإ�شـــالم؟ رد الطفـــل على املذيع:
والعبـــادات فكان كلمـــا راأى اخلادمـــة تاأكل
«اأهـ» يعني غـــري فاهم ما يقوله املذيع ،كرر
يقولـــه لها :هـــل قلـــت ب�شـــم اهلل ،فيجعلها
املذيـــع ال�شـــوؤال علـــى الطفل :كيـــف علمت
تكـــرر ذلك وراءه وتقول :ب�شـــم اهلل ،وبعدها
اخلادمـــة الإ�شـــالم؟ وملـــا عـــرف الطفل اأن
يقول لها هل �شـــليت؟ فت�شحك وتقول :نعم
الق�شـــية فيهـــا اإ�شـــالم اأخذ يقـــراأ الفاحتة
�شليت ،ولكنها ت�شلي على دينها ،فيقول لها
الطفل� :شلي مثل اأمي� ..شاهدي اأمي وهي تلقائ ًّيـــا ويقـــول} :احلمـــد هلل رب العاملني،
الرحمـــن الرحيـــم ،مالك يوم الديـــن ،اإياك
ت�شلي و�شلي مثلها.
نعبـــد واإيـــاك ن�شـــتعني ،{...يقـــراأ الفاحتة
ظلـــت تلـــك اخلادمـــة تفكـــر طـــوال الليل،
ً لأنه �شئل عن الإ�شالم ،يحفظ اأمو ًرا يقولها
وتقـــول :اأي ديـــن هـــذا الـــذي يجعـــل طفال
عفو ًّيا.
عمره � 4شـــنوات ياأمرين بال�شـــالة؟ ،اأعتقد
اأنـــه ل يوجد دين فيه اأطفال يف الرابعة من اإن اأحد الأهداف التي تعمل من اأجلها جلنة
عمرهـــم يهتمون به ويدعـــون اإليه ،ومازالت التعريف بالإ�شـــالم جعـــل املجتمع كله دعاة
اخلادمـــة متعجبـــة مـــن هـــذا الطفـــل حتى اإىل اهلل جـــل وعال ،ولذلـــك اأطلقت اللجنة
قـــررت اأن تتعلـــم دينـــه ،وبعـــد تفكري طويل م�شـــروع «كلنا دعاة» يف عام  ،2003م�شروع
ذهبـــت اإىل اأم الطفـــل واأخربتهـــا اأنها تريد اأطلق منذ زمن ولكن مازال م�شـــتم ًّرا بحمد
اأن تتعلم الإ�شـــالم ،فات�شلت الأم على جلنة اهلل ومازال �شداه اإىل الآن باإذن اهلل تعاىل،
التعريـــف بالإ�شـــالم فاأر�شـــل القائمون على فالأب داع والأم داعية والأبناء دعاة ،كل من
اللجنـــة حقيبـــة دعويـــة بداخلهـــا جمموعة يف املجتمـــع دعاة اإىل دين اهلل تعاىل ،واإىل
من الكتيبات التعريفية بالإ�شـــالم ،بعد ذلك اخلري دائ ًما.
حتدثـــت داعية يف اللجنـــة مع هذه اخلادمة
و�شـــرحت لها الإ�شالم ،وما هي اإل حلظات
ونطقت اخلادمة بال�شـــهادتني قائلة :اأ�شهد
األ اإلـــه اإل اهلل واأ�شـــهد اأن حممـــدًا ر�شـــول
اهلل.

�ل�صيخ نبيل �لعو�صي

مدير مربة طريق الإميان

الطفـل
الداعية

كيف لطفــل عمــره
اأربـــع �ضنوات اأن ت�ضلـم
اخلادمـة على يديـه
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حو�ر

�أ�صلم على يديه �أكرث من � 400صخ�س

�لد�عية �لفلبيني �أبو�لب�صر عبد�لوهاب
�أمريول لـ «�لب�صرى»:

ال قيمة إلشهار اإلسالم
بدون متابعة المهتدي
الجديد
�لد�عي ـ ـ ــة �أبو�لب�ص ـ ـ ــر �أم ـ ـ ــريول �أح ـ ـ ــد �لدعاة متى كانت بد�ية عملكم بلجنة �لتعريف
�لذين مار�صو� �لعمل �لدعوي فكانو� �إ�صافة بالإ�صالم؟

جديدة ل ـ ـ ــه ..هذ� �لد�عية ج ـ ـ ــد و�جتهد يف
�لعلم �إىل �أن �أ�صبح من دعاة جلنة �لتعريف عندما كنت طال ًبـــا باملعهد التحقت باللجنة
بالإ�صالم �ملرموق ـ ـ ــني �لذين لهم ح�صور بني كمتطـــوع منذ عـــام  2004م ثم عملت بفرع
�أف ـ ـ ــر�د جاليت ـ ـ ــه� ..أ�صلم على يدي ـ ـ ــه �أكرث من املنقف اإىل الآن.
� 400صخ�س على م ـ ـ ــدى م�صريته �لدعوية ،حدثونا عن جتربة �لتطوع يف �للجنة؟
جتده عندما تذهب �إىل فرع �للجنة باملنقف
ريا من جتربة التطوع ،حيث
يف �ل�صب ـ ـ ــاح كما جتده يف �مل�صاء ،ول يقت�صر لقد ا�شتفدت كث ً
عمل ـ ـ ــه على منطقة �ملنق ـ ـ ــف فقط ،بل على راأيـــت كيـــف يقابـــل الدعـــاة يف اللجنة غري
م�صت ـ ـ ــوى حمافظ ـ ـ ــة �لأحمدي ،م ـ ـ ــن �لوفرة امل�شـــلمني ،وكيف يبداأ النقا�ص معهم ،وطرق
ً
�صمال �إىل �صاحي ـ ـ ــة عبد�هلل �ل�صامل جنوبًا ،واأ�شـــاليب الدعوة املنا�شـــبة ،وهذا اأعطاين
ل ي ـ ـ ــكل ول ميل ما د�م �جله ـ ـ ــد �لذي يبذله اخلـــربة يف جمـــال الدعـــوة ،فالداعية لبد
يف �صبي ـ ـ ــل �لدع ـ ـ ــوة �إىل �هلل ..يف هذ� �للقاء له من التدريب بعد العلم ،لأن التوا�شـــل مع
نح ـ ـ ــاول �لتع ـ ـ ــرف عل ـ ـ ــى م�صريت ـ ـ ــه �لدعوية الآخريـــن يحتاج اإىل خـــربات عملية بجانب
وكيف ب ـ ـ ــد�أت وحمطات ـ ـ ــه �لدعوية �لتي حل التعليم والدرا�شة.
به ـ ـ ــا ،وحقق فيها هذ� �لإجناز �لر�ئع ..فاإىل
ملاذ� �خرتمت �لتخ�ص�س يف �لدعوة �إىل �هلل؟
ما جاء يف �للقاء.
الدعوة لبد اأن تكون ه َّم امل�شلم يف كل مكان،
نري ـ ـ ــد �أن نعرف قر�ء �لب�صرى ب�صخ�صكم
وامل�شـــلم ينبغي اأن يكـــون داعية لدينه ،ولقد
�لكرمي؟
رغبـــت يف هذا العمل منذ ال�شـــغر ،فحققه
اأخوكـــم اأبوالب�شـــر عبدالوهـــاب اأمـــريول ،اهلل عز وجل يل.
من اجلاليـــة الفلبينيـــة ،جئـــت اإىل الكويت
عـــام 1979م ،انت�شـــبت اإىل املعهـــد الديني ما �ملطلوب من �لد�عية لكي تلقى دعوته
بقرطبة ،وتخرجت من جامعة الكويت ،وبعد �لقبول لدى �لآخرين؟
التخرج عملت يف ال�شفارة الفلبينية كمرتجم مـــن اأهـــم الأ�شـــياء التـــي حتبـــب النا�ص يف
ثـــم عملـــت بعـــد ذلـــك يف جلنـــة التعريـــف الداعيـــة الأخالق احل�شـــنة ،ولنا القدوة يف
بالإ�شالم.
الر�شـــول [ عندمـــا خاطبـــه اهلل عز وجل
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بقولهَ } :واإِ َّن َك لَ َعلى ُخل ُ ٍق َع ِظ ٍيم{ ،والر�شول كيف تقومون بتحفيظ �ملهتدين �جلدد
�شـــلى اهلل عليـــه يقـــول« :ا َّإمنا بُعِ ثْـــتُ ل ِ ّ
أمتم �لقر�آن �لكرمي؟
مـــكارم الأخالق» ،فالداعية قدوة لالآخرين،
واأن يكـــون علـــى علـــم بالعقيـــدة التي يدعو
اإليها ،وكذلك لبد اأن تكون معاملته ح�شـــنة
مع الآخرين.

من خالل جتربتك ـ ـ ــم كد�عية ما �أكرث ما
يهتم به غري �مل�صلمني؟

نبداأ معهم بق�شـــار ال�شـــور ،ونظـــ ًرا لكونهم
يجهلون اللغة العربية جنمع بني اللغة العربية
وحتفيظ القراآن الكرمي ،ولقد اكت�شبت مهارة
كبرية يف هذا املجال ،واأكرث من يحفظ لدي
ي�شـــاركون يف م�شـــابقات الرهيماين حلفظ
القراآن الكـــرمي للمهتدين اجلدد واجلاليات
الإ�شـــالمية ويحتلـــون املراتـــب الأوىل بـــني
اأقرانهم ،ففي رم�شـــان قبل املا�شي كان اأول
الفائزين يف امل�شـــابقة مهتد ًيـــا مل مير على
اإ�شالمه ثالثة �شهور.

لقـــد تبني لنـــا من خالل عملنـــا الدعوي اأن
اأبنـــاء اجلاليـــة الفلبينية ي�شتف�شـــرون اأكرث
عن الأمور العقائدية ،فالعقيدة الن�شـــرانية
غام�شـــة ،اأما الإ�شـــالم فيت�شـــم بالو�شـــوح،
حيـــث اإنه قائـــم على التوحيـــد بعك�ص فكرة �حك لن ـ ـ ــا ق�صة �إ�صالم �أثرت فيكم ب�صكل
التثليث.
كبري خالل رحلتكم �لدعوية.

ما �لق ـ ـ ــدر �ملطل ـ ـ ــوب من �لثقاف ـ ـ ــة �لذي
يحتاج �إليه �لد�عية؟
الداعيـــة لبـــد اأن يكون ذا علـــم ،لأن فاقد
ال�شيء ل يعطيه.

كم ع ـ ـ ــدد �لأ�صخا�س �لذي ـ ـ ــن �أ�صلمو� عن
طريقكم منذ عملكم باللجنة؟
اأكرث من � 400شـــخ�ص من الرجال والن�شاء
اأ�شلموا عن طريقي بف�شل اهلل عز وجل منذ
اأن عملت باللجنة يف عام 2004م.

ما م ـ ـ ــدى تقبل �جلالي ـ ـ ــة �لفلبينية عند
عر�س �لإ�صالم عليها؟

�شخ�ص ا�شمه عبداهلل ي�شكن مبنطقة املنقف،
كان يريد درا�شة اللغة العربية دون اأن يدخل
يف الإ�شـــالم ،ولذلـــك عندمـــا كان يح�شـــر
الدرو�ص مل اأكن اأناق�شه ،وهو كذلك ل يريد
اأن يدخل يف مناق�شة اأو حوار ،وعندما يكون
هناك حالة اإ�شهار اإ�شالم نتوقف عن الدر�ص
لن�شهدها ثم نوا�شل بعد ذلك ،وا�شتمر هذا
الأخ ملدة �شهرين يف احل�شور ،وبعد ذلك بداأ
يف ال�شتف�شار واملناق�شة وتعددت اأ�شئلته مع
كل بدايـــة در�ص ،اإىل اأن زالت كل ال�شـــبهات
من عنده ثم اأ�شـــهر اإ�شـــالمه ،وح�شـــر معنا
ثاين يوم اإ�شـــهار اإ�شـــالمه مناظـــرة للدكتور
ذاكـــر نايك مع اأحـــد الق�شاو�شـــة من الهند
ريا باملناظرة
يف جليب ال�شـــيوخ ولقد تاأثر كث ً
وعلـــت همتـــه فذهـــب اإىل العمـــرة ثـــم اإىل
احلج ،واأ�شبح قدوة بالن�شبة للجالية ،واأخذ
املركـــز الثالث يف م�شـــابقة القـــراآن الكرمي،
والآن يجمـــع الوثائق الإ�شـــالمية التي تتعلق
بالإ�شالم وامل�شلمني يف الفلبني.

اأعلى ن�ضبــة
اإ�ضهار اإ�ضـالم يف
اجلالية الفلبينية
بالكويــت

والقـــراآن الكـــرمي ،وغـــري ذلـــك مـــن الأمور
ً
ف�شول �شرعية
ال�شـــرعية ،كما اأننا ننظم له
لالنتظام فيها اإىل جانب الف�شول الدرا�شية
يف اللغة العربية.

ما ن�صيحتكم �لتي توجهونها للدعاة؟

اجلالية الفلبينية مـــن اأكرث اجلاليات ً
تقبال
لالإ�شـــالم ،وعلـــى مـــدار �شـــنوات العمل يف
اللجنة جند اأن اأعلى ن�شبة اإ�شهار اإ�شالم يف
اجلالية الفلبينية ،ونحن نتبع معهم اأ�شاليب
دعوية تتنا�شـــب مـــع طبيعتهـــم الثقافية ،اإذ
نتعامل مع غري امل�شلمني منهم كاأ�شدقاء لنا،
وكاإخوة يف الإن�شـــانية ،فالتعارف اأول مفتاح
كي ـ ـ ــف تتابع ـ ـ ــون �ملهت ـ ـ ــدي بع ـ ـ ــد �إ�صهاره كلمة �أخرية.
من مفاتيـــح فن الدعوة ،ثم نقـــوم بدعوتهم
لزيارتنا يف اللجنة ،وامل�شـــاركة يف الأن�شطة �لإ�صالم؟
اأ�شكر جلنة التعريف بالإ�شالم على جهودها
التـــي تقيمها اللجنـــة ،واأحيا ًنا قد يبداأ غري املتابعـــة جزء مهـــم من عمـــل الداعية ،فال البـــارزة علـــى م�شـــتوى الكويـــت لتعريـــف
امل�شـــلم ب�شـــوؤالك ،وهنـــا تبداأ فر�شـــتك يف قيمة لإ�شـــهار الإ�شـــالم اإذا مل يتابع ،فنحن غري امل�شـــلمني بالإ�شـــالم ،وقيامهـــا برعاية
نقوم بتعليمه اأمور دينه كالو�شوء وال�شالة اجلاليات على اأر�شها.
التعريف بالإ�شالم وعر�شه عليه.

نن�شـــح الدعاة باأن يكونوا قـــدوة لالآخرين،
�شـــواء يف البيت اأو العمـــل اأو الطريق اأو اأي
مـــكان ،فالداعية داعية اأينمـــا حل ،وكذلك
عليه الإخال�ـــص يف الدعوة ،فالإخال�ص يف
العمل يعود على ال�شـــخ�ص بالأجر يف الدنيا
والآخرة.
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�أ�صو�ء �إ�صالمية

ل يوجـــد ديـــن اأو فل�شـــفة اأو اأيديولوجيـــا
مث ُل الإ�شـــالم -ديـــنِ اهلل احلق -يف اعتنائه
بالإن�شـــان وحتقيـــق التـــوازن بـــني مك ِّوناته
واأبعـــاده وتفجري طاقاته واإ�شـــعاره بدوره يف
احلياة.
ولقـــد كانت البعثـــة املحمديـــة املباركة نقلة
هائلـــة يف التعاطي مع الإن�شـــان وا�شـــتثمار
طاقاتـــه اإىل اأق�شـــى مـــدى يف كل جمالت
احليـــاة مـــع مراعـــاة التنـــ ّوع بـــني الطاقات
والتخ�شـــ�ص الذي ميكن اأن يتف ّوق
الب�شرية
ُّ
بح َ�ش ِب
فيه كل واحد من النا�ص يف
ٍ
جمال ما َ
مواهبه و ُقدراته.
وهذا �شـــ ّر اآخر من اأ�شـــرار عظمة الإ�شالم،
وبهذا نفهم حديـــث النبي [« :اأرحم اأمتي
باأمتـــي اأبوبكر ،واأ�شـــ ُّدهم يف دين اهلل عمر،
علي،
واأكرثهـــم حيـــا ًء عثمـــان ،واأق�شـــاهم ّ
واأعلمهم باحلالل واحلرام معاذ بن جبل»...
وهكذا اإىل اآخر من َذ َكرهُم [ من اأ�شحابه
الأبرار.
َّ
واملنظمـــات والهيئـــات ال�شـــبابية اليوم التي
تنطلـــق من الإ�شـــالم عقيـــد ًة وفكـــ ًرا ،ومن
ً
وان�شـــباطا ،ومـــن غاياته
�شـــريعته التزا ًمـــا
توج ًها واأهدا ًفا ،ت�شـــتنه�ص طاقات ال�شباب
ُّ
يف �شـــياق براجمهـــا النه�شـــوية لإعادة دور
اأمتنا يف عامل اليوم وجتديد ر�شالتها ،وذلك
لتحقيق ما يلي:

الأحاديث النبوية وال�شرية املحمدية.
وطرحه خيا ًرا وحيدًا ل�شـــعادة
العتـــزاز به
ُ
الإن�شـــان يف الدنيـــا و َفـــ ْوزِ ه يف الآخـــرة،
أي�شـــا َ
وا ً
خلال�ص الب�شرية املع َّذبة من اأزمتها
َ
عـــامل ال�شـــراع والإفال�ـــص
احل�شـــارية يف
وج ُمـــوح ما ّديتهـــا
والنحطـــاط الأخالقـــي ُ
القا�شية.
ؤمنـــني بـــدور
الع�شـــوي بـــني املو
الرتبـــاط
َ
ّ
الإ�شـــالم القـــادم -الإنقاذي واحل�شـــاري–
وذلـــك لتجميـــع الطاقـــات وتوزيعهـــا علـــى
جبهـــات ال�شـــراع الثقـــايف واحل�شـــاري مع
ال�شـــ ّر العامليَ ،و ْفق خمطـــط مدرو�ص ووراء
قيادة را�شدة.
ا�شـــتعادة الوظيفـــة الكـــربى لالأمـــة التـــي
�شـــ َّر َفتْها واأعل َ ْت مكانتها وم ّيزتها عن �شائر
الأمم وال�شـــعوب وهي التـــي ذكرها اهلل عز
ـــري اأُ َّم ٍـــة اأُ ْخرِ َج ْت
وجـــل يف كتابـــه } ُكنتُ ْم َخ ْ َ
َّا�ص تَاأْ ُم ُرو َن ب ْ
ِامل َ ْعـــ ُر ِ
لِلن ِ
وف َوتَنْ َه ْو َن َعنِ ْاملُن َكرِ
ّ
َوتُوؤْمِ نُو َن بِاهللِ.{...
لـــذا ،فاأنتم مدعوون يا �شـــباب  -واأنتم روح
وح َيو ّيتهـــا املتدفقة وعزميتها
الأمـــة الوثابة َ
الفتيـــة  -مل�شـــاعفة جهودكـــم ،وللم�شـــاركة
الفعليـــة يف �شـــاحات العمـــل الإ�شـــالمي
اجلاد والأ�شـــيل ،وتقدمي اأفكاركم واأوقاتكم
واخت�شا�شـــاتكم اإليـــه ،مل ِّبني نداء ال�شـــاعر
املوؤمن:

فهم الإ�شـــالم -عقيدة واأخال ًقا ومنه َج حياة
ً
�شـــامال للحياة كلها ،وبالتايل
وا�شحا
فه ًما
ً
النتقال يف ال�شلة به من النت�شاب الطائفي
اإىل النتماء احلقيقي.

�شباب اجليل لالإ�شالم عودوا
َ

الإقبـــال عليـــه درا�شـــ ًة وتعل ُّ ًمـــا مـــن منابعه
ال�شـــافية ..القـــراآن العظيـــم و�شـــحيح

واأنتم �شـ ُّر نه�شتـه قديـ ًما
واأنتم عه ُدهُ الزاهي اجلدي ُد

روحه وبكم ي�شـو ُد
فاأنتم ُ

ح�صن قاطرجي

رئي�ص جمعية الحتاد الإ�شالمي  -لبنان

النهضة
المرجوة
َّ
ودور
الشباب

اأنتم روح الأمة الوثابـة
وحَ َيويّتها املتدفقــة
وعزميتها الفتية
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التنصير..

خطر داهم على العالم اإلسالمي
فهل يستيقظ المسلمون؟
م�صل�ص ـ ـ ــل �لأن�صط ـ ـ ــة �لتن�صريية مو�ص ـ ـ ــوع لي�س بجديد عل ـ ـ ــى �لع ـ ـ ــامل �لإ�صالمي ،فهذ�
�لأم ـ ـ ــر متتد جذوره �لتاريخية منذ �لقدم ،حي ـ ـ ــث كان �ل�صر�ع بني �لكني�صة �لكاثوليكية
متخذ� � ً
ً
أ�صكال خمتلفة
و�لأرثوذك�صية ،ثم �نتقل يف مرحلة �أخرى �إىل �لعامل �لإ�صالمي
منها �لع�صكري و�لقت�صادي و�لجتماعي ،بل �إنه مع مرور �لقرون و�ل�صنني على مز�ولته
�أ�صبحت له �أدو�ته و�أ�صاليبه و�أهد�فه و�أن�صطته ونتائجه على �ل�صاحة �لإ�صالمية ،وظهرت
ه ـ ـ ــذه �لنتائج ب�صورة جلية نتيجة �لتطور �ملعلوماتي يف �لع�صر �حلديث ..فما �لتن�صري
وما �أهد�فه و�أدو�ته ومناطق متدده ونفوذه يف �لعامل �لإ�صالمي؟

كتب :حممود بكر
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من خططهم
اجلديدة العمل
على جتنيد الن�ضارى
العرب واملتن�ضرين
اجلدد للقيام بالدعوة
وعدم القت�ضار
على الق�ضاو�ضة
الأوروبيني..
واملهم لديهم
اإخراج امل�ضلمني عن
دينهم ل اأن ت�ضح
ن�ضرانيتهم

يعـــود تاريخ التن�شـــري اإىل الوقت الذي ظهرت العربية بداية هي حمور حركة التن�شري ويتبعها
فيه الديانة الن�شـــرانية ،حيث اعتنقها البع�ص بعد ذلك كل مناطق العامل الإ�شالمي.
ثم عمل على ن�شـــرها يف العامل الروماين الذي
ما هو �لتن�صري؟
كان يديـــن بالوثنيـــة ،ثـــم اأخذت هـــذه الديانة التن�شري يف مفهومه اللفظي اللغوي هو الدعوة
يف النت�شـــار حتـــى عمت الـــدول الأوروبية ،ثم اإىل اعتناق الن�شرانية ،اأو اإدخال غري الن�شارى
تراجعـــت حركة التن�شـــري منذ اأوا�شـــط القرن يف الن�شـــرانية ،ولقـــد حدث للمفهـــوم اللفظي
اخلام�ـــص للميالد نتيجة عوامـــل عديدة اأهمها �شـــيء من التطـــور عندما هاجـــرت طائفة من
الفو�شى وال�شـــطراب ال�شيا�شي والجتماعي الن�شارى يقال لها «الن�شاطر» من «الرها» وهي
والقت�شادي.
مدينة باجلزيرة بني ال�شـــام واملو�شـــل بعد غلق
وترجع �شـــلة امل�شـــيحية بالقارة الإفريقية اإىل مدر�شتهم اإىل فار�ص عام 457م ،واأن�شاأت فيها
القـــرن الأول من امليالد ،حيث انت�شـــرت حتت مدر�شة «ن�شـــيبني» وانت�شرت من هذه املدر�شة
حمايـــة الإمرباطوريـــة الرومانيـــة يف كل مـــن حمالت التن�شري على الطريقة الن�شطورية اإىل
م�شر و�شـــمال اإفريقيا واأثيوبيا ..ويذكر املوؤرخ اآ�شـــيا وبالد العرب ..وقد ا�شـــتعانت احلمالت
الف�شو�شـــي ل�شـــتبني اأن عـــام 580م كان بداية التن�شـــريية بالفل�شـــفة اليونانيـــة الإغريقيـــة لن�شـــر
امل�شيحية على طول نهر النيل.
التعاليم اخلا�شة حول طبيعة امل�شيح عليه ال�شالم.
وكان لظهور الإ�شـــالم ومتكن امل�شلمني من فتح يقـــول حممـــد اأمـــري يكـــن يف كتابـــه «يهـــوذا
عدة اأقاليم هامـــة من المرباطورية البيزنطية الأ�شـــخريوطي على ال�شليب»« :ل يعترب بول�ص
ثم و�شـــول حركة الفتوحات العربية الإ�شالمية املب�شـــر امل�شـــيحي الأول فقط ،بل يعترب وا�شع
اإىل غـــرب اأوروبـــا ،اأثـــره املبا�شـــر على جتميد اأ�شـــ�ص التب�شـــري امل�شـــيحي العاملـــي ،وليـــزال
ن�شـــاط حركـــة التن�شـــري ،ذلـــك اأنهـــا وجهـــت املب�شـــرون يف اأيامنـــا هـــذه ي�شـــتقون خططهم
معظم اهتمامها يف هذا الطور ملواجهة انت�شـــار وترتيباتهم مـــن معلمهم الأول بول�ص ،فهو بحق
الإ�شـــالم بني امل�شـــيحيني يف الأقاليم املفتوحة موؤ�ش�ص علم التب�شري ،وقد جنح يف هذا امل�شمار
بتلفيـــق التهم الباطلة �شـــده ،ون�شـــج الأكاذيب اأميا جناح».
والرتهات عنه لت�شـــويهه بق�شـــد تزهيد النا�ص ثم تعاقبت حمالت التن�شري وتزعمها يف اجلهة
فيه مـــن ناحية ،ولتحفيزهم علـــى الثبات على الغربية من فل�شطني اليعاقبة الذين اختلفوا مع
دينهم من ناحية ثانية.
الن�شاطرة حول طبيعة امل�شيح عليه ال�شالم بني
ظـــل هـــذا الو�شـــع اأربعـــة قـــرون منـــذ املجيء النا�شوتية والالهوتية.
ا�شـــطالحا فقد قيل هو حتويل
بالر�شالة املحمدية اإىل اأوا�شط القرن اخلام�ص اأما التن�شـــري
ً
الهجري ،وبالرغم من ذلك فقد حقق التن�شري الب�شـــرية اإىل امل�شـــيحية با�شـــتخدام جميـــع
ً
ناجحـــا يف خـــالل هذه الفـــرتة ،فقد متكن من الو�شـــائل املتعددة م�شـــروعة اأو غري م�شروعة،
وهما
أوروبا
ا
�شـــعوب
أكرب
ا
من
�شـــعبني
تن�شـــري
وقيل هو حركة دينية ا�شتعمارية تهدف اإىل ن�شر
النورمـــان وهم ُ�شـــكان الـــدول الإ�شـــكندنافية الن�شـــرانية بني الأمم املختلفة وبني امل�شـــلمني
املتمثلة يف ال�شويد والرنويج وفنلندا ،بالإ�شافة خا�شـــة ،اأو هو اجلهـــد الكني�شـــي الهادف اإىل
اإىل �شكان الدمنارك ،وهم املعروفون يف التاريخ اإدخـــال ال�شـــعوب يف الن�شـــرانية ،وتكـــون هذه
الأوروبـــي بالفايكنجز ،اأما ال�شـــعب الآخر فهم الدعوة بني اأبناء الديانات الأخرى ويف اأو�شاط
املجريون.
الوثنيـــني والالدينيني ،وتكـــون بنبذ غريها من
انتقل التن�شري بعد ذلك من مرحلة الدفاع اإىل الديانـــات الأخـــرى� ،شـــواء كانـــت �شـــماوية اأو
مرحلة الهجوم فبداأت اأوروبا الغربية ت�شـــتجمع غري �شـــماوية وا�شـــعة ن�شـــب اأعينها هد ًفا هو
قواهـــا وتتحفـــز ل�شـــن هجومهـــا علـــى الوطن تن�شـــري املجتمعات ون�شر امل�شيحية يف كل بقاع
العربي �شر ًقا وغر ًبا يف اأوا�شط القرن اخلام�ص الأر�ص وال�شتمرار يف ذلك الن�شاط حتى نهاية
الهجـــري ،وكان من الطبيعـــي اأن تكون املنطقة اخلليقة.
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�حلركة �ل�صليبية �لع�صكرية
اتخذ التن�شـــري �شكلني اأ�شا�شـــني ،التن�شري
يف ال�شـــورة الع�شـــكرية ،والآخر يف ال�شورة
ال�شـــلمية ،ولقـــد اأطلقوا على ال�شـــكل الأول
تعبري «احلـــروب ال�شـــليبية» ،وهذا التعبري
مـــن تاأليـــف موؤرخـــي اأوروبـــا لكـــي يخلقوا
قاعدة م�شـــرتكة بني الأوروبيني وامل�شيحيني
ال�شـــرقيني وح�شا�شـــية عدائية توجه �شـــد
العـــرب وامل�شـــلمني ،اأمـــا املوؤرخـــون العرب
فكانـــوا اأكرث وع ًيـــا فو�شـــفوها باأنها حرب
اإ�شـــالمية فرجنية حيث انخرط الن�شـــارى
العرب مع امل�شـــلمني يف هذه احلروب �شـــد
الغزاة ،وكان ذلك يف اأوا�شط القرن اخلام�ص
للهجرة (احلادي ع�شر للميالد).

تلك احلمالت اأ�شـــماء متعـــددة منها «احلج
اإىل الديـــار املقد�شـــة» ،و«احلرب يف خدمة
امل�شيح» ،و«اأعمال امل�شيحيني وراء البحار»،
و«احلـــرب من اأجل حتريـــر القرب املقد�ص»،
ومل يطلقوا على تلك احلمالت ا�شم احلروب
ال�شليبية.
اإن اإطالق «احلروب ال�شليبية» على ال�شراع
العربي الأوروبي يق�شـــر هذا ال�شـــراع على
الناحيـــة الع�شـــكرية فقـــط ،ويغفـــل الوجه
الآخـــر له وهو ال�شـــراع العقائـــدي ،اأي اإنه
يغفـــل ن�شـــاط حركـــة التن�شـــري ،ورد الفعل
العربـــي الإ�شـــالمي جتاههـــا ،ولذلـــك فاإن
التعبـــري الأ�شـــح هو مـــا اأطلقه اأ.د�.شـــعيد
عا�شور (احلركة ال�شليبية).

هذه احلمالت ال�شـــليبية التي �شـــنت حملة
تلو الأخرى على بالد العرب وامل�شـــلمني من لقد قـــام الغـــرب بثمانية حمالت �شـــليبية
قبل الغرب الأوروبي حتت �شـــعار ال�شـــليب على امل�شـــلمني يف امل�شـــرق العربي (ال�شام-
ظاهر ًّيا كانت بغر�ص اإذكاء احلما�ص الديني م�شـــر– املغـــرب العربـــي) ،ومل تفلـــح تلك
واحلمية يف النفو�ص �شد العرب وامل�شلمني ،احلمالت حتى عندما �شـــكلوا جبهة م�شادة
اإل اأن الق�شـــد منهـــا كان حتقيـــق اأهـــداف تهدف اإىل �شـــرب العرب وامل�شلمني قوامها
�شيا�شـــية واقت�شـــادية واجتماعيـــة حتـــت املغول وال�شـــليبيون وباقي القوى املعار�شـــة
�شـــتار الهدف الديني املعلـــن ،واأطلقوا على الأخرى يف املنطقة.
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�حلركة �ل�صليبية �ل�صلمية
يف ظل هذا الو�شـــع الذي مل يزد ال�شليبيني
اإل �شع ًفا ،ظهرت حركة التن�شري من جديد
يف �شـــورة نظريـــة اأو فكرة نـــادى بها بع�ص
املفكرين ال�شـــليبيني وهي اأ�شلوب ال�شليبية
ال�شـــلمية حيث ظهـــرت م�شـــاريع ونظريات
الدعـــاة ال�شـــليبيني الذيـــن عا�شـــروا تلك
الفرتة -اأواخر القرن الثالث ع�شـــر والرابع
ع�شر من امليالد -ومن هوؤلء القدي�ص توما
الإكوينـــي الـــذي كتـــب يف كتابـــه «خال�شـــة
�شـــد الأعاجـــم» الـــذي كتبه ما بني �شـــنتي
1261و« 1246اإن امل�شـــيحيني قلـــة ،وغـــري
امل�شـــيحيني اأكرث ،وك�شـــب غري امل�شـــيحيني
ينبغـــي اأن يكـــون بالوعظ– اأي بالتن�شـــري-
ولي�ص باحلرب ال�شليبية ،و�شيهتدي الكثريون
منهم اإذا ما اتبع املب�شرون خطته».
اإن ن�شـــاط حركة التن�شري يف بالد امل�شلمني
ظل م�شـــتم ًّرا طـــوال القرنني الرابع ع�شـــر
واخلام�ص ع�شـــر ثم وجدت حركة التن�شري
يف الك�شـــوفات اجلغرافية التـــي بداأت منذ
اأواخر القرن اخلام�ص ع�شـــر فر�شـــة طيبة
لهـــا لتعوي�شـــها عما ُمنيت به من ف�شـــل يف
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بعد ف�ضل احلمالت
الع�ضكرية ظهرت حركة
التن�ضري يف �ضورة
نظرية..
وال�ضيا�ضة ال�ضتعمارية
لقيت من حركة
التن�ضري والكني�ضة كل
الدعم وامل�ضاندة

بالد امل�شـــلمني ،فاألقت بثقلها يف هذا امليدان،
حيث با�شرت يف تن�شري �شكان الدنيا اجلديدة
الأ�شـــليني ،فو�شـــلوا اإىل موا�شـــع جديدة يف
اآ�شيا واإفريقيا ،اإىل حد اأنهم و�شلوا اإىل بالط
اأباطرة املغول امل�شلمني.
بداأ الرهبان اجلزويت الفرن�شـــيون يتوافدون
علـــى الدولـــة العثمانيـــة يف اإطـــار اتفاقيـــة
1535م ،وكانـــت املهمـــة املعلنـــة لهـــوؤلء هـــي
تقـــدمي اخلدمـــات والرعاية لأبنـــاء اجلاليات
امل�شيحية امل�شتقرة يف تلك الأقاليم ،اأما الهدف
احلقيقي فهو تن�شـــري امل�شـــلمني ،اإل اإنهم مل
يجاهروا بالإف�شاح عنه خوفا من اإثارة الراأي
العام الإ�شـــالمي ،وحينما بداأ ال�شعف ي�شري
يف ج�شـــد الدولـــة العثمانية كان ذلك فر�شـــة
ثمينة حلركة التن�شـــري عملت على ال�شتفادة
منها بكل قواها يف ظل تدخل الدول الأوروبية
يف �شوؤونها ويف ظل المتيازات الأجنبية.

�لتن�صري يف ظل �ل�صتعمار
ومـــا كادت مرحلـــة الك�شـــوفات اجلغرافيـــة
تنتهي حتى اأطل ع�شـــر ال�شـــتعمار الأوروبي،
ويف ظـــل هـــذا ال�شـــتعمال الذي عانى ق�شـــم
كبري من العامل الإ�شـــالمي مـــن ربقته ،دخلت

حركـــة التن�شـــري مرحلة جديدة اأبـــرز معاملها
تلك العالقـــة الوطيدة واحلميمـــة بينها وبني
ال�شـــتعمار وتعاونهما الكبري يف �شبيل حتقيق
الأهداف ،ولقد لقيت ال�شيا�شـــة ال�شتعمارية
مـــن حركـــة التن�شـــري خا�شـــة ومن الكني�شـــة
بوجه عام كل دعم وم�شـــاندة ،وقد ا�شـــتعملت
الكني�شـــة يف تربيرهـــا ملنا�شـــرتها لل�شيا�شـــة
ال�شـــتعمارية ذلـــك الأ�شـــا�ص النظـــري الذي
ا�شتند اإليه مفكروها يف اإثبات حق ال�شتعمار
وربطه بحق التن�شري.
وجدت حركة التن�شري الدعم القوي والت�شجيع
من احلكومات ال�شتعمارية جلهودها يف تثبيت
اأركان ال�شـــتعمار وتر�شـــيخه وتعميق جذوره،
فاأقامـــت لها مراكز التن�شـــري (الإر�شـــاليات)
يف خمتلـــف اأنحـــاء البـــالد التي ا�شـــتعمرتها
واأ�شـــبغت عليها احلماية ومنحتها �شتى اأنواع
امل�شـــاعدات ،ممـــا جعـــل ن�شـــاطاتها تت�شـــع
وتت�شعب ،وركزت جهودها يف ميدانني رئي�شيني
اأولهما الأعمال اخلريية واخلدمات الجتماعية
من اإن�شاء امل�شت�شفيات ومالجئ الأيتام والعجزة
ودور التاأهيـــل ،وانطال ًقـــا من ذلك ارتفع �شـــعار
«الطب يف خدمة التن�شري»،

( )118ــ دي�شمرب  2012ــ حمرم

11/27/12 10:55:37 AM

1434

27

118-Nov. 2012.indd 27

ملف

جتنيد �ملتن�صرين �جلدد
مـــن خططهـــم اجلديدة العمـــل على جتنيد
الن�شارى العرب (كالفل�شطينيني واللبنانيني
وامل�شـــريني) واملتن�شـــرين اجلـــدد للقيـــام
بالدعوة وعدم القت�شـــار على الق�شاو�شـــة
الأوروبيـــني كمـــا كانوا عليـــه يف القدمي ،بل
اأجازوا رتبة «ق�ص» لهوؤلء املتن�شـــرين مع اأن
تعاليمهـــم تن�ص على خـــالف ذلك لأن املهم
لديهم اإخراج امل�شلمني عن دينهم ول يهمهم
اأن ت�شـــح ن�شرانيتهم ،وهم يجهدون لتو�شيع
دائرة ن�شـــاط املتن�شـــرين اإىل اأماكن عملهم
ويحر�شـــون على التوغل خا�شة يف املدار�ص
وامل�شت�شفيات.

�إقامة �لندو�ت و�لدور�ت �لتعليمية
و�صائل �لتن�صري
يعتمـــد التن�شـــري على عـــدة و�شـــائل ،تبدو
للم�شـــلم اأنها من ال�شهولة والب�شاطة مبكان
بحيـــث ل ينتبـــه اإليهـــا امل�شـــلمون ،فهـــم ل
ي�شـــتخدمون الأ�شلوب املبا�شر اإل يف مرحلة
متقدمـــة ،اإمنا تكـــون البدايات مما يكون له
قبول لدى الآخرين ..فما تلك الأ�شاليب التي
ي�شتخدمونها يف تن�شري العامل الإ�شالمي.
التدفق املايل

ي�ضجعون على الهجرة
اإلى اأوروبا واأمريكا وال�ضفر
ال�ضياحي اإليهما
وق�ضاء عطلة ال�ضيف
يف بريطانيا وغريها بني
عائالت ن�ضرانية..
ومن �ضلم جاءوا اإليه عن
طريق الغزو الف�ضائي
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هذه الندوات واملوؤمترات تقام للمتن�شـــرين
اجلـــدد ،بل وتو�شـــلوا اإىل اإقامـــة موؤمترات
علنيـــة لي�ص بغر�ص تعليمهم الن�شـــرانية بل
لتعليمهم اأ�شـــاليب التن�شري ومناهج التاأثري،
والل�شـــان العربي الف�شـــيح ،واإر�شادهم اإىل
ال�شـــبهات التـــي ينبغـــي عليهم ا�شـــتغاللها
لت�شـــيد �شـــعفاء امل�شـــلمني ،واإىل ال�شهوات
التـــي ي�شـــتمال بها ال�شـــباب خا�شـــة ،واإىل
الفئات التي يجب الرتكيز عليها.

�حلث على �ختالط �لن�صارى
بامل�صلمني

التدفق املايل املنظم والدائم العمود احلامل
لبقية الو�شـــائل ،فباملـــال تتوافر كل الغايات
من اخلطط التي يعتمدون عليها حثهم على
وتعـــد الكـــوارث مـــن في�شـــانات وجماعات
اختالط الن�شـــارى بامل�شـــلمني وت�شـــجيعهم
فر�شـــة ذهبيـــة لهم يجـــب اأن تنتهز بقوافل
علـــى الهجـــرة اإىل اأوروبـــا واأمريـــكا ،وكذا
الإغاثـــة وامل�شـــاعدات الغذائيـــة ،تتقدمهـــا
حتري�شـــهم علـــى ال�شـــفر ال�شـــياحي اإليها،
الإر�شـــاليات الطبيـــة مدججـــة بالأدويـــة
ويف بع�ص البالد الإ�شـــالمية يعر�شون على
وامل�شت�شفيات املتنقلة.
الطالب ق�شـــاء عطلة ال�شيف يف بريطانيا
�لتعاي�س و�لت�صامح بني �لأديان
وغريهـــا بـــني عائـــالت ن�شـــرانية ،ويندرج
يعمـــل املن�شـــرون علـــى اإقناع امل�شـــلمني اأن يف هـــذا ال�شـــياق ما ي�شـــمى بالتعارف عرب
الن�شـــارى لي�شـــوا اأعداء لهم واأنهم حمبون املجـــالت وغريهـــا ،كما اأ�ش�شـــوا لأنف�شـــهم
لل�شـــالم والتعاي�ص ،كما اأنهـــم يدعونهم اإىل جمعيـــات ثقافيـــة واأخرى لرعاية ال�شـــباب
ن�شيان املا�شي وخملفاته من حروب �شليبية وتنظيم الرحالت للدول الأوروبية ،ومن �شلم
وا�شتعمار وتخلف وغري ذلك..
فقد جاءوا اإليه عن طريق الغزو الف�شائي.
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�لعتماد على جميع و�صائل �لإعالم
�حلديثة
يعتمـــد التن�شـــري علـــى و�شـــائل الإعـــالم
احلديثـــة �شـــواء املقـــروءة اأو امل�شـــموعة اأو
املرئية ،وذلك لن�شر الفرتاءات وال�شاللت
يف بالد امل�شـــلمني ،وباأي�شر ال�شـــبل ،اإميا ًنا
منهـــم بـــاأن الإعـــالم هـــو و�شـــيلة التغيـــري
ريا يف ال�شعوب والأمم،
والدعاية الأكرث تاأث ً
فمنظمـــات التن�شـــري العامليـــة متتلك اأكرث
مـــن  15األف حمطة راديو وتلفزيون ناطقة
مبختلف اللغـــات واللهجـــات املحلية )منها
الدارجـــة اجلزائريـــة والقبائليـــة( ،ومتتلك
اأكـــرث مـــن ع�شـــرين األـــف جريـــدة وجملة
إخراجا اأني ًقـــا ومطبوعة يف على
خمرجـــة ا
ً
الورق املمتاز.

�لتوزيع �ملجاين لالأ�صرطة
و�لأناجيل
مـــن الو�شـــائل امل�شـــتغلة ا ً
أي�شـــا الأ�شـــرطة
ال�شـــمعية والب�شـــرية والو�شـــائط املتعـــدة،
حيث يقومـــون بتوزيعها يف بالد امل�شـــلمني
مبختلف اللغات واللهجات ،والتوزيع املجاين
لالإجنيل وكتيبات الدعاية للتن�شـــري،
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ولقد ك�شف �شنة 2000م يف ميناء اجلزائر
عن حاوية كاملة معباأة بالأناجيل.

�لقيام بالأعمال �خلريية
القيـــام بالأعمـــال اخلرييـــة وامل�شـــاعدات
الجتماعية اأحد اأهم و�شائل التن�شري ،وذلك
مب�شـــاعدة الفقراء واملر�شى ماد ًّيا ومعنو ًّيا،
وتوفـــري العمل ملن يلجاأ اإليهـــم ،واإقامة دور
احل�شانة ورعاية الأيتام والعجزة ومدار�ص
التعليـــم الليلي املجاين ،وليزال املن�شـــرون
ي�شـــتغلون احلالت ال�شـــعبة التـــي متر بها
البلـــدان الإ�شـــالمية كاحلـــروب والكوارث
العامة من زلزل وفي�شانات ،وكذلك الفقر
واحلرمـــان اللذين ل يزالن مالزمني لكثري
من ال�شـــعوب الإ�شالمية ،وهم يف الأ�شل ل
يقدمون �شـــي ًئا اإل با�شم امل�شيح املخل�ص ،اأو
الكني�شة اأو جمعية ن�شرانية.

�إعادة فتح �لكنائ�س وبناوؤها
مـــن اأهدافهم العاجلة اإعـــادة فتح الكنائ�ص
واإعـــادة ن�شـــاطها ،مـــن ا�شـــتقبال التائبني،
واإبـــرام عقـــود الـــزواج ،وتقـــدمي الأعمـــال
اخلرييـــة با�شـــمها ،وممار�شـــة الن�شـــاطات

الرتفيهية والثقافية ،وحيث ل توجد كنائ�ص
قدمية فهم يكرثون �شوادهم وجتمعاتهم من
اأجل تكوين جالية تطالب بحقها يف ممار�شة
دينها اجلديد بحرية ،فتح�شـــل على رخ�ص
لبناء الكنائ�ص.
ولتحقيق اأهدافهم كذلك يتم بناء اأكرب عدد
من الكنائ�ص يف البالد الإ�شالمية والهتمام
مبظهرهـــا حتى يف الأماكـــن التي ل يعي�ص
فيهـــا اأي ن�شـــراين ،لتكـــون مكا ًنـــا ينطلـــق
منـــه العمل التن�شـــريي يف املنطقة ولتحقق
بع�ص ما اأن�شـــئت من اأجله ،ولذلك يحر�ص
املن�شـــرون علـــى اأن تكون مبـــاين الكنائ�ص
والإر�شـــاليات واملدار�ـــص �شـــاهقة غريبـــة
املظهـــر حتى توؤثر يف عقـــول الزائرين ويف
عواطفهم وخيالتهم.

�إثارة �لفنت وت�صجيع �حلروب يف
بالد �لإ�صالم
من اأ�شاليبهم اخلفية املاكرة ت�شجيع احلروب
واإ�شرام نريان الفنت يف بالد امل�شلمني ،بغية
اإ�شــــعافهم واإثــــارة لال�شــــطراب يف �شــــفوفهم،
وخل ًقــــا للثغرة التي يت�شــــللون مــــن خاللها،
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واإيجـــا ًدا لالأجـــواء التي ت�شـــمح لهم بالن�شـــاط
احلـــر ،اإذ هـــم بعـــد ذلـــك يلعبـــون دور املغيث تنظيم املناظرات العلمية والدينية واحل�شارية حتى
واملنقذ اإذا ما انطفاأت نريان تلك احلروب ،كما لـــو مل تكن نتيجة هذه املناظرات ل�شـــاحلهم ،لأنهم
وقع يف ال�شـــومال والبو�شنة وك�شوفو وغريها .يعدونهـــا فر�شـــة للت�شـــكيك يف امل�شـــلمات والثوابت
وممـــا يندرج يف هذا ال�شـــياق اإحيـــاء النزعات العلمية والدينية واحل�شـــارية ،الأمر الذي ي�شـــعف
العرقيـــة وا�شـــتغالل بع�ـــص الفئـــات املظلومة الثقة فيها لدى العوام ،في�شـــهل اخرتاقهم وغزوهم
احلاقدة على امل�شـــلمني ،وحتويل حقدها �شد فكر ًّيا.
الإ�شالم نف�شه.

�ملناظر�ت �لعلمية و�لدينية

�لدر��صات �ل�صت�صر�قية

�ضيا�ضة التن�ضري:
باملال تتوافر كل
الغايات..
والكوارث من
في�ضانات وجماعات
فر�ضة ذهبية تنتهز
بقوافل الإغاثة
وامل�ضاعدات الغذائية
تتقدمها الإر�ضاليات
الطبية مدججة يف
الأدوية وامل�ضت�ضفيات
املتنقلة
30
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�لقرى �لكبرية
تعد الدرا�شات ال�شت�شراقية اإحدى الو�شائل الفكرية
ت�شـــييد القـــرى الكبـــرية لالأطفـــال البوؤ�شـــاء للتن�شـــري ،حيث يحارب امل�شت�شـــرقون الإ�شالم بنوع
حول العـــامل ،والعمل جـــار منـــذ الأربعينيات ،من العقالنية الظاهرة خمل�شني للكني�شة ،كما كانت
واأجنز منها اليوم  371قرية حم�شـــرة باأحدث الكني�شة م�شـــدر رزق وفري لعلمائها ،منكلة بكل من
يحـــاول اأن يكتب منهم عن الإ�شـــالم مبو�شـــوعية اأو
التجهيزات العلمية والطبية والتن�شريية.
اإن�شاف.
تنظيم �لن�صل

�ملنا�صب �ل�صيا�صية

الرتويـــج لفكـــرة تنظيم الن�شـــل بني امل�شـــلمني
والتفـــن يف �شـــناعة العقاقري القاتلـــة لالأجنة ا�شـــتغالل املنا�شـــب ال�شيا�شـــية والإعالميـــة
والأجهزة ال�شـــناعية املتعددة واملتخ�ش�شـــة يف بالرغم من اأن الكني�شة ترفع �شعار البتعاد عن
منـــع احلمـــل وبيعها باأقل من �شـــعر تكلفتها يف ال�شيا�شة اإل اأنها تدفع بالرهبان والق�ش�ص لتقلد
مقابلة ت�شجيع الإكثار من ن�شل الن�شارى.
املنا�شـــب ال�شيا�شية ليت�شنى من خاللها خدمة
التن�شري ،ففي خم�شة دول اإفريقية هي :توغو،
�لكتل �لربملانية
بنني ،الكونغو ،الغابـــون ،زائري ،يراأ�ص املجال�ص
اإن�شاء الكتل الربملانية وتخريب الأحزاب النيابية النيابية يف هذه البلدان ق�ش�ص ورهبان.
واملنظمات �شـــاحبة املناهج املخالفة لالإ�شـــالم
�لإ�صاءة �إىل �لثو�بت �لإ�صالمية
التي تخدم اأغرا�شـــهم وت�شـــرف امل�شلمني عن
دينهـــم .وتبغي�ـــص �شـــورة العربي وت�شـــويهها ،ا�شتخدام اأ�شلوب الإ�شاءة اإىل الثوابت كالقراآن
وترويـــج اأن العـــرب �شـــهوانيون متكـــربون ،ل الكرمي والنبي [ كاأ�شـــلوب يقي�شـــون به ن�شبة
يحرتمون املثل ،عاجزون عن م�شايرة احل�شارة الغـــرية عنـــد امل�شـــلمني ،ومعرفـــة مـــن تاأخذه
احلديثة ومبادئ امل�شاواة.
العاطفة ممن دخل يف ن�شرانيتهم.
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ن�صائم �خلري

جـــاء رجل اإىل احل�شـــن الب�شـــري فقال له:
اإن ال�شـــماء مل متطـــر! فقـــال له احل�شـــن:
ا�شـــتغفر اهلل ،ثـــم جاء رجل اآخـــر فقال له:
اأ�شـــكو الفقـــر! فقال له احل�شـــن :ا�شـــتغفر
اهلل ،ثم جـــاء ثالث فقال لـــه :امراأتي عاقر
ل تلد! فقال له احل�شـــن :ا�شـــتغفر اهلل ،ثم
جاء رابع فقال له اأجدبت الأر�ص فلم تنبت!
فقال له احل�شـــن الب�شـــري :ا�شـــتغفر اهلل،
فقال احلا�شـــرون للح�شن الب�شري :عجبنا
ٍ
�شـــاك قلت له ا�شـــتغفر
لـــك! اأوكلما جاءك
اهلل فقـــال لهم :احل�شـــن الب�شـــري ما قلت
�شـــي ًئا من عندي وقراأ قولـــه تعاىلَ } :ف ُقلْتُ
ال�ش َما َء
ا�شتَغْفِ ُروا َر ّب ُك ْم اإِن ُه َكا َن َغ ّفا ًرا يُ ْر ِ�شلِ ّ
ْ
َ
َ
ُ
ني َويَ ْج َع ْل
ميدِ ْدك ْم ِباأ ْم َوال َوبَ ِن َ
َعليْ ُك ْم مِ ْد َرا ًرا َو ُ ْ
َ
لَ ُكـــ ْم َجنـــات َويَ ْج َع ْل لَ ُك ْم اأنْ َهـــا ًرا{ ،نعم هذا
رد العامل وهو يو�شـــح ف�شل ال�شتغفار وما
يعطيه ربنا جل وعال للم�شـــتغفرين من �شعة
رزق يف املـــال والولد ،واأن ال�شـــتغفار يكون
�شب ًبا لإنزال املطر باإذن اهلل عز وجل.

وقد وعدنـــا ربنا عز وجل بالرحمة واملغفرة
يف حال ا�شتغفاره ،فقد قال جل �شاأنه } َو َما
اهللُ
َكا َن اهلل ِلي َع ِ ّذبَ ُهـــم َو َاأنتَ فِ يهِ ـــم َو َما َكا َن ّ
ُ
ْ
ْ
ُم َع ِ ّذبَ ُه ْم َو ُه ْم يَ ْ�شـــتَغْفِ ُرونَ{ ،لذلك علق اأحد
العلمـــاء على هـــذه الآية بقولـــه :كان هناك
اأمانـــان لالأر�ص ذهـــب واحد وبقـــي واحد،
ذهب النبي [ وبقي ال�شتغفار.
وهـــذه ب�شـــارة مـــن ربنـــا �شـــبحانه وتعـــاىل
لنـــا جمي ًعـــا ،وهـــي كما جـــاءت يف احلديث
القد�شـــي «وعزتـــي وجـــاليل لاأزال اأغفـــر
لهـــم ما ا�شـــتغفروين» و�شـــدق اهلل ،وهو ل
يخلف امليعاد ،وكذلك ف�شل ال�شتغفار كبري
وعظيـــم ومتعـــد اإىل الغري ،مثـــل الوالدين،
ـــي اهلل َعنْـــ ُه َقا َلَ :قا َل
ف َعـــ ْن اأَبِي ُه َريْ َرةَ َر ِ�ش َ
�شـــلّى اهلل َعلَيْهِ َواآلِهِ َو َ�شلَّ َم« :اإِ َّن
َر ُ�شـــو ُل اهلل َ
َ
رت َف ُع َد َر َجتُـــ ُه ِيف ْ َ
ال ّر ُجـــ َل لَ ُ ْ
اجلنةِ َف َي ُقو ُل :اأنى
ِا�ش ِت ْغ َفارِ َولَدِ َك لَ َك».
ِيل هَ َذا؟ َفيُ َقا ُل :ب ْ
وحتـــى يف جمال�شـــنا اليوميـــة علمنـــا النبي
[ دعـــا ًء نختـــم به املجل�ص ،وهـــو كفارة ملا
وقع منا من لغـــط اأو غيبة اأو غريهما ،وهو
�ص
كما قال عليه ال�شـــالة وال�شـــالم « َم ْن َجل َ َ
جمل ًِ�شـــا َك ُ َ
رث فِ يهِ لَ َغ ُطهَُ ،ف َقـــا َل َقبْ َل اأَ ْن يَ ُقو َم
َ ْ
َ
َ
َ
ِح ْمدِ كَ،
ّ
َ
َ
جمل ِِ�شهِ ذلِك�ُ :شبْ َحانك الل ُه َّم َوب َ
مِ ْن َ ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
ْوب
اأَ ْ�شـــ َه ُد اأ ْن ل اإِلـــ َه اإِل اأنْتَ اأ ْ�شـــتَغْفِ ُرك َواأت ُ
جمل ِِ�شهِ َذل َ
ِك».
اإِلَيْ َك .اإِ َّل ُغفِ َر لَ ُه َما َكا َن يف َ ْ

وما اأحوجنا لال�شـــتغفار دائ ًما ويف كل حني!
وقد يت�شـــاءل اأحد ملاذا نكرث من ال�شتغفار؟
والإجابـــة :لأن قدوتنـــا النبـــي [ الذي قد
غفـــر اهلل لـــه ما تقـــدم من ذنبه ومـــا تاأخر
كان دائم ال�شـــتغفار «ياأيها النا�ص ا�شتغفروا
ربكـــم وتوبوا اإليه فاإين اأ�شـــتغفر اهلل واأتوب
اإليه يف كل يوم مائة» ،وكذلك لأننا مق�شرون
ومذنبون ومن طبعنا اخلطاأ والزلل ،وبحاجة ما اأعظم هذا الدين! وما اأكرث عطاياه! وما
دائمـــة لالإنابـــة والرجـــوع اإىل ربنا عز وجل اأجمـــل اأحكامه! وما اأ�شـــهل تطبيقه! اأ�شـــاأل
وا�شـــتغفاره ،وم�شـــداق ذلك حديـــث النبي اهلل عـــز وجل اأن يغفـــر يل ولكم ويعفو عنا
[ «كل ابـــن اآدم خطـــاء وخـــري اخلطائني ويتجاوز عن تق�شـــرينا وزللنا ..واحلمد هلل
رب العاملني.
التوابون».

جـ ــودة �لفار�س

مدير امل�شاريع يف جلنة التعريف بالإ�شالم

كل هذا
بسبب
االستغفار!

ما اأعظـــــم هذا الدين!
وما اأكثـر عطاياه!
ومــا اأجمـــــل اأحكامه!
وما اأ�ضهل تطبيقه!
( )118ــ دي�شمرب  2012ــ حمرم
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در��صات

نموا
دراسة :اإلسالم أكثر األديان
ً
في السجون األمريكية
ك�شفت درا�شة م�شحية اأجراها مركز بيو لأبحاث الدين واحلياة العامة عن احلالة
الدينية يف ال�شـــجون الأمريكية �شـــملت رجال الدين يف عدد من �شـــجون الوليات
الأمريكية الـ 50اأن الوعاظ الدينيني يف تلك ال�شجون الأمريكية يرون اأن ال�شجون
تعـــج باحلركة والن�شـــاط الديني ،ويتفاوت الن�شـــاط بني جهود من قبل ال�شـــجناء
اإىل التن�شـــري اأو حماولة تغيري دين بع�ص ال�شـــجناء ،اأو حتول بع�ص ال�شجناء عن
دينهم.

ومـــن وجهـــة نظر وعـــاظ الدين واملر�شـــدين الروحيني وغريهم ،فـــاإن التنظيم ذا
الأ�شا�ص الديني يلعب دو ًرا مه ًّما يف اإعادة تاأهيل ال�شجناء.
وقال اأكرث من �شـــبعة من كل ع�شـــرة رجال دين :اإن اجلهود التي يبذلها ال�شـــجناء
لتحويل �شجناء اآخرين من دين اإىل اآخر هي اإىل حد ما �شائعة ،واأفاد ثالثة اأرباع
ريا من التحول الديني اأو بع�شـــه يحدث بني ال�شـــجناء ،واأنهم
رجال الدين باأن كث ً
لحظوا النمو يف اأعداد امل�شـــلمني وامل�شـــيحيني الربوت�شتانت خا�شة كنتيجة لهذا
التحول.

وذكرت نتائج ال�شتطالع اأن ثالثة اأرباع ممن �شملهم ال�شتطالع من وعاظ الدين
يقولـــون :اإن وجـــود الربامج ذات ال�شـــلة الدينية يف ال�شـــجون «يف غاية الأهمية»
لنجـــاح اإعـــادة تاأهيل ال�شـــجناء ،م�شـــريين اإىل اأن هناك عد ًدا ل ي�شـــتهان به من
وعاظ الدين يقولون :اإن ما ي�شمى التطرف الديني �شائع اإىل حد ما بني ال�شجناء
ا ً
أي�شا.

واأفـــاد  % 51مـــن جمموع وعاظ الدين الذين �شـــملهم امل�شـــح اأن ال�شـــجون التي
يعملـــون بها ت�شـــهد زيادة يف التحول لالإ�شـــالم ،و % 47يرون اأن الربوت�شـــتانتية
ت�شهد ن�شبة زيادة ،كما قال  % 34منهم :اإن الوثنية يف منو ا ً
أي�شا.

دراسة أمريكية:
المتدينون
يتمتعون بصحة
أفضل من
الملحدين
تو�شل الربوفي�شور دان كوهني من جامعة
مي�شـــوري الأمريكيـــة اىل اأن الأ�شـــخا�ص
املتدينـــني يتمتعـــون ب�شـــحة اأف�شـــل مـــن
امللحديـــن ،واأظهـــرت درا�شـــة اأجراهـــا
الربوفي�شور بال�شرتاك مع علماء اآخرين
اأن التدين ي�شـــاعد الإن�شـــان على �شـــبط
النف�ـــص ويبعـــث فيـــه الأمـــل يف حلظات
احلياة ال�شـــعبة ب�شرف النظر عن الدين
الذي يعتنقه.
ويـــرى كوهـــني اأن الأطبـــاء ي�شـــتطيعون
ال�شتفادة من نتائج الدرا�شة عند و�شعهم
العـــالج مع الأخذ بعني العتبار معتقدات
خ�شو�شـــا فيما يرتبط
املري�ـــص الدينية،
ً
بالأمرا�ص النف�شية.
وتبـــني اأن التدين يرتك اأثـــ ًرا اإيجاب ًّيا على
ال�شـــحة النف�شـــية ملر�شـــى ال�شـــرطان اأو
امل�شابني بال�شكتة الدماغية اأو الأ�شخا�ص
الذيـــن يعانـــون من م�شـــاكل يف الدماغ اأو
النخاع ال�شوكي.
وقال الباحثون اإن الدرا�شة �شملت اأفرا ًدا
مـــن اأتبـــاع البوذيـــة والإ�شـــالم واليهودية
وامل�شـــيحية ،واأظهـــرت معطيـــات جلميع
املتدينني اأنه كلما كان م�شـــتوى الروحانية
والتديـــن اأعلـــى كانـــت احلالة ال�شـــحية
لل�شخ�ص اأف�شل ،كما �شاهمت امل�شاركة يف
الأن�شطة الدينية يف خف�ص م�شتوى القلق
والأنانيـــة وتقلـــب املـــزاج وال�شـــطرابات
النف�شية.
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دراسة فرنسية :اعتناق اإلسالم في أوروبا ازداد
بشكل ملحوظ في العقد األخير
ك�شـــفت درا�شـــة اأجرتهـــا موؤ�ش�شـــة «اأي اإف
اأو بـــي» كربى املوؤ�ش�شـــات البحثيـــة التابعة
للحكومـــة الفرن�شـــية و�شـــملت معظـــم دول
الحتـــاد الأوروبـــي بعنـــوان «كيـــف يـــرى
الأوروبيون الإ�شـــالم؟» عن زيـــادة كبرية يف
اأعـــداد الأوروبيني الذين يعتنقون الإ�شـــالم
خالل الأعوام الع�شـــرة املا�شـــية ،واأ�شـــارت
الدرا�شة اإىل اأن �شريحة كبرية من املواطنني
يف فرن�شـــا وهولندا واأملانيا واململكة املتحدة
يـــرون اأن الوجود الإ�شـــالمي ي�شـــكل خط ًرا
على الهوية القوميـــة للبالد ،ومتخوفون من
اأ�شـــلمة اأوروبا خالل ع�شـــرين عا ًما قادمة،
ريا من ال�شـــباب اأقل
ل�شـــيما اأن
ً
قطاعا كب ً
من  35عا ًما يف فرن�شـــا وبريطانيا يرون اأن
الوجـــود الإ�شـــالمي يرثي احليـــاة الثقافية

وي�شـــاهم يف نقل اأوروبا اإىل حياة جديدة مل يذهبون للكنائ�ص يوم الأحد.
يعهدوها من قبل.
وبهذه الإح�شـــائية يكون عدد امل�شـــلمني قد

وكان املوؤمتر العاملي للهيئة البلجيكية «�شـــي
اإنرتنا�شيونال» كربى الهيئات املتخ�ش�شة يف
عمل اإح�شـــائيات دولية وخا�شـــة يف اأوروبا
قد ك�شف يف وقت �شابق عن ارتفاع الأ�شلمة
يف اأوروبـــا خـــالل عامـــي  2010و 2011
بن�شـــبة  % 17لتعـــد اأكـــرب زيادة ي�شـــجلها
الدين الإ�شالمي يف اأوروبا.
مـــن جانبـــه اأكـــد مديـــر الهيئـــة البلجيكية
الدكتور �شـــليمان يا�شني اأن يف كل من اأملانيا
وهولندا وفرن�شـــا وبريطانيا واأ�شبانيا تفوق
اأعداد امل�شلمني الذين يذهبون اإىل امل�شاجد
يوم اجلمعة بكثري اأعداد امل�شـــيحيني الذين

بلـــغ  23مليون م�شـــلم يحملون اجلن�شـــيات
الأوروبيـــة يف  19دولـــة تابعـــة لالحتـــاد
الأوروبي ،وين�شم اإىل هوؤلء املقيمني ب�شورة
غري ر�شـــمية وي�شـــل عددهم اإىل  7ماليني
م�شلم.
واأ�شـــادت الهيئـــة البلجيكيـــة بالأعمـــال
الإيجابية التي تقوم بها امل�شـــاجد يف اأوروبا
مثل فتح اأبوابها من اأجل ا�شتقبال امل�شردين،
واإقامة املدار�ص ،ون�شـــر الثقافة الإ�شالمية،
وعمل �شـــحف وقنوات بكل اللغات لو�شول
الدين الإ�شالمي اإىل اجلميع ،ون�شره ب�شورة
ي�شيد بها الأوروبيون.
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�صل�صلة دعم �ملهتدين �جلدد

حم�صن هريدي

نائب رئي�ص حترير ال�شبكة الدعوية املتخ�ش�شة
التابعة للجنة الدعوة الإلكرتونية  -الكويت

أ فضـــل
الطـــرق
لـدراسة
اإلسالم

()2

تدري�س العلــوم ال�ضرعية
للمهتدين ت�ضاعدهم على
الندماج يف جمتمعهم
اجلديد ودعوة الآخرين
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من اهلل تعاىل على كثري من غري امل�شـــلمني
ّ
بالهداية َ
و�شـــر َح �شـــدورهم لالإ�شالم ،وهذه
نعمة ت�شـــتحق ال�شكر ً
ليال ونها ًرا ،ولكن بعد
اعتنـــاق املهتدين اجلـــدد الإ�شـــالم تواجهم
م�شـــكلة معرفة اأ�شـــ�ص الإ�شـــالم وتعاليمه،
فبع�شـــهم يقـــع فري�شـــة لبع�ـــص اجلماعات
والطوائف ذات املعتقدات الغريبة واملت�شددة
لدرجة التنفري من الإ�شالم ،ويرجع هذا اإىل
�شعوبة و�شـــول الإ�شالم الو�شطي للمهتدين
اجلـــدد ،وبع�ـــص املهتديـــن اجلـــدد يرغبون
يف تعلـــم اللغـــة العربية ملمار�شـــة ال�شـــعائر
الإ�شـــالمية خا�شـــة ال�شـــالة ،ولكنهـــم ل
ي�شـــتطيعون ذلك نظ ًرا لقلة املـــوارد املالية،
وبع�ص املهتديات يرغنب يف ارتداء احلجاب
لكنهـــن يخ�شـــني ردة فعل اأ�شـــرهن ،ولذلك
تلجاأ بع�شـــهن لرتداء احلجاب خارج املنزل
ومبجرد دخولهن املنزل ينزعنه عن روؤو�شهن،
ومـــن خالل تعاملي مـــع املهتدين اأعرف من
كان يختبئ حتت ال�شرير لتناول ال�شحور يف
�شـــهر رم�شان ،بعيدًا عن اأعني الأهل ..هذه
بع�ص امل�شـــاكل التي تواجه املهتدين اجلدد،
ولكـــن اإذا كان هناك فهم �شـــحيح لأ�شـــلوب
احلياة اجلديد ف�شي�شـــتطيعون التغلب على
هذه امل�شاكل.
وال�شـــوؤال الآن :من اأين يبداأ املهتدون اجلدد
تعلم اأمور دينهم؟ والإجابة بب�شاطة هي عن
طريـــق ال�شـــوؤال وال�شتف�شـــار وطلـــب العلم
ال�شـــرعي ،ولكن من ي�شـــاأل املهتدون اجلدد
وعمن ياأخذون اأمور دينهم؟ ول تخفى اأهمية
طلـــب العلم ال�شـــرعي وحت�شـــيله بالن�شـــبة
للمهتـــدي اجلديـــد ،لأنـــه كلمـــا زاد علمـــه
ال�شرعي �شـــاعده ذلك على اأن يكون ع�ش ًوا
ً
وفاعال واأ�شبحت لديه
مندجما يف جمتمعه
ً
املعرفة الكاملة لتو�شـــيل ر�شـــالة الإ�شـــالم
لذويه.

العلـــم مـــن م�شـــادره املوثوقـــه ،وهـــم اأهـــل
العلم والخت�شـــا�ص املوؤهلـــني لالإجابة على
ا�شتف�شـــاراتهم ،وبالن�شـــبة للمهتدين اجلدد
تلعب امل�شاجد املحلية دو ًرا بارزًا يف اإر�شادهم
وتقـــدمي العون لهـــم ،لذلك ينبغـــي على كل
مهتـــد جديـــد اأن يبحث عن اأقرب م�شـــجد
ريا ،وليحذر املهتدون من
لـــه ويرتدد عليه كث ً
ارتياد امل�شـــاجد التي تبث تعاليم متطرفة ل
متت لالإ�شـــالم ب�شـــيء ،وهي تلك امل�شـــاجد
التي تنتمي جلماعة اأو طائفة بعينها وتتبنى
فكر هذه اجلماعـــة اأو تلك الطائفة ،عليكم
بامل�شاجد التي تعلّم القراآن وال�شنة وفق فهم
ريا على املهتدين
ال�شـــحابة والتابعني ،وتي�ش ً
اجلدد تعكف جلنة الدعوة الإلكرتونية على
اإن�شـــاء قاعدة بيانـــات باملراكز الإ�شـــالمية
وامل�شـــاجد حول العامل ،ويف الكويت اأخذت
جلنة التعريف بالإ�شـــالم على عاتقها مهمة
تعليم املهتدين اجلدد اأمور دينهم واإر�شادهم
يف بدايـــة حياتهم اجلديدة من خالل تنظيم
الدورات ال�شرعية واللغة العربية.
ول نن�شـــى دور املجتمعات امل�شلمة املحيطة
باملهتديـــن اجلـــدد يف دعمهـــم ،فمجـــرد
التعاطـــف معهم ل يكفي ،بـــل هم يف حاجة
للدعـــم النف�شـــي ا ً
أول ثم الدعـــم املعريف من
خـــالل توفـــري دورات تعرفهم باأمـــور دينهم
الذي اختاروه اأ�شلو ًبا حلياتهم ،مما ي�شهم يف
التكيف مع هذا املجتمع ومواجهة ال�شغوط
التي يواجهونها نتيجة ترك دين اآبائهم.

ومـــن الو�شـــائل املعينـــة على تعلم الإ�شـــالم
ح�شـــور املحا�شـــرات والدرو�ص التي يلقيها
علماء حا�شلون على اإجازات علمية معتمدة
مـــن جامعات معروفة مثل جامعة الأزهر اأو
جامعـــة الزيتونة ،ومن يرغب مـــن املهتدين
اجلـــدد القادريـــن ماد ًّيا التعمق يف درا�شـــة
الإ�شـــالم عليـــه ال�شـــفر اإىل بلـــد اإ�شـــالمي
ويعلمنا الإ�شـــالم اأن من يجهل �شي ًئا عليه اأن واللتحـــاق باإحـــدى اجلامعـــات املعروفـــة،
ي�شـــاأل اأهل الخت�شـــا�ص ،لذلك يتعني على وتقـــدم بع�ص اجلامعـــات الآن دورات باللغة
املهتديـــن اجلـــدد اأن يتاأكدوا اأنهـــم يطلبون الإجنليزية وغريها للمهتدين اجلدد.
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ويف اإطار املوؤ�ش�شـــات اخلرييـــة توفر جلنة
التعريف بالإ�شـــالم بالتعاون مع مركز كامز
للتدريب الأهلي هذه الدورات بلغات متنوعة
للمهتديـــن اجلدد ،كما يُعقد �شـــنو ًّيا موؤمتر
«املجـــددون» ( )Reviversالـــذي ي�شـــرتك
فيـــه مهتدون جـــدد من جن�شـــيات خمتلفة
وتعقد على هام�شـــه الندوات واملحا�شرات
التثقيفية.
ومـــن الو�شـــائل املعينـــة كذلـــك علـــى تعلم
الإ�شالم قراءة الكتب ،ولكن ا ّأي كتب يقراأها
املهتدي اجلديد؟ اقراأوا ملن لهم علم وا�شـــع
بال�شـــريعة ،اقـــراأوا ملـــن يفهمون مقا�شـــد
ال�شريعة ويعرفون كيف يطبقونها يف احلياة
اليومية.

فليحر�ـــص املهتـــدون اجلـــدد علـــى زيـــارة
وحر�شا من جلنة التعريف
املواقع املوثوقة،
ً
بالإ�شالم على �شد هذه الفجوة خرجت من
رحمها جلنـــة الدعـــوة الإلكرتونية التي
ت�شـــرف من خالل ال�شـــبكة الدعوية
املتخ�ش�شـــة على عدد من املواقع
بلغات متنوعة لتقدمي الإ�شالم
الو�شـــطي ،ومن اأبـــرز هذه
املواقـــع موقـــع تعليـــم
املهتدين اجلـــدد باللغة
الإجنليزية والرومانية
حاليا ،وقري ًبا �شينطلق
املوقـــع بلغـــات اأخرى،
كما د�شنت ال�شبكة موقع
املكتبـــة الإ�شـــالمية ال�شـــاملة
الذي يحتوي على كتب بحوايل  80لغة.

وقبل اأن يبداأ املهتدون اجلدد القراءة عليهم
اأن يح�شـــلوا علـــى ترجمـــة ملعـــاين القراآن
ِجون
وليتذكـــر املهتـــدون اجلـــدد الذيـــن يَل ُ
الكـــرمي بلغتهم واإذا تع�شـــر عليهـــم فهم اآية
باب العلم ال�شـــرعي اأن يُخل�شوا نياتهم هلل
بعينهـــا فلي�شـــاألوا اأهـــل الخت�شـــا�ص حتى
تعاىل حتى يدعوا اإىل اهلل على ب�شرية واأن
يقفـــوا على معناها ال�شـــحيح الـــذي اأراده
يتجنبوا طلب ال�شـــهرة بـــني النا�ص بعلمهم،
اهلل عز وجل ،كما نن�شـــح بقـــراءة الأجزاء
وبعد اإخال�ص النية تاأتي الهمة العالية وبذل
املتوافرة باللغة الإجنليزية من تف�شـــري «يف
الوقت والنف�ص يف �شـــبيل العلم واأن يطردوا
ظالل القراآن».
عـــن اأنف�شـــهم الياأ�ص واأن يتحلـــوا بالأخالق
وبعـــد قـــراءة ترجمة معاين القراآن نن�شـــح احلميدة واأن يتاأدبوا يف ح�شرة العلماء.
بقراءة �شـــرية النبي [ حتى يتعلم املهتدي
أخـــريا تذكـــر اأيهـــا املهتـــدي اجلديـــد اأن
ا ً
اجلديـــد الدرو�ـــص والعرب مـــن حياته [،
يف املرحلـــة الأوىل مـــن حياتـــك اجلديـــدة
خا�شـــة فيمـــا يتعلـــق بتعاملـــه مـــع زوجاته التـــي اخرتتهـــا اأنت مطالـــب بالإميان باهلل
واأولده واأ�شـــحابه وجريانـــه ومعار�شـــيه ،ومالئكتـــة وكتبـــه ور�شـــله واليـــوم الآخـــر،
ومن خالل �شـــريته �شيتعلم املهتدي اجلديد وعليك اأن توؤدي ال�شلوات اخلم�ص بانتظام
كيف طبق الر�شـــول [ الإ�شـــالم يف حياته واأن توؤدي الزكاة وت�شـــوم رم�شان وحتج اإذا
ً
�شبيال ،وعليك اأن تتحلى
اليوميـــة ،ول�شـــد هـــذه الفجوة تقـــوم جلنة ا�شتطعت اإىل ذلك
التعريف بالإ�شـــالم من خالل دار التعريف بالأخالق احلميدة مع اأهلك واإن كانوا غري
بالإ�شـــالم بطبـــع الكتـــب الإ�شـــالمية ،كما م�شـــلمني ومع اأ�شـــحابك وجريانك ،واهتم
ً
ت�شـــرف اللجنة على توزيع الكتيبات جمانا دائ ًمـــا مبعرفة الأمور العمليـــة التي تقربك
على املهتدين اجلدد لتعريفهم باأمور دينهم من اهلل ول ت�شـــغل نف�شك بالأمور اجلدلية
ودرا�شة �شرية نبيهم [.
التـــي ل طـــائـــل من ورائها ،ول ت�شـــاأل عن
وبالن�شـــبة ملن لهـــم درايـــة بالإنرتنت هناك اأمـــور قد ل تقع واإن وقعـــــــــت لن ي�شـــرك
ف بالإ�شـــالم وامل�شـــلمني ،اجلهل بها.
اآلف املواقع تُع ّر ُ
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رجال من �لكويت

يحيى زكريا األنصاري..
ثلثه الخيري أنهــار دفاقـة!

عم ـ ـ ــر �لإن�ص ـ ـ ــان يف �لدنيا ق�صري ..ولكن ه ـ ـ ــذ� �لعمر قد يطول مبا يقدم ـ ـ ــه �صاحبه من �أعمال
خريية ،وكثريون من �أبناء هذ� �لبلد �لطيب �لكويت �أفنو� حياتهم يف �لعمل �خلريي ،فعمَّ هذ�
�خل ـ ـ ــري �أنحاء �ملعمورة ،ومل ُ
أثر
يخل بل ـ ـ ــد منه ،ومل يكن ُقطر �إل وكان للعمل �خلريي �لكويتي � ٌ
ً
ف�صال عما بذره �لكويتيون د�خل بلدهم ..هوؤلء �لرجال هم حم�صنو �لكويت ،ولذ� فاإننا
في ـ ـ ــه،
يف كل ع ـ ـ ــدد �صوف نقدم �صخ�صية 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.

ُولد املرحوم -باإذن اهلل تعاىل -يحيى زكريا
الأن�شـــاري يف فريـــج )حـــي( العبدالـــرزاق،
وبالتحديد يف «�شكة بن دعيج» عام 1343هـ
املوافـــق لعام 1924م ،وهو البن الثالث لوالده
املربي الفا�شل ال�شيخ زكريا حممد الأن�شاري،
ويرجع اأ�شـــل العائلة اإىل قبيلة اخلزرج ،وهي
من بطون قبيلة الأزد القحطانية اليمنية ،وقد
هاجـــرت قبيلـــة «اخلـــزرج» مع «الأو�ـــص» اإىل
يرثب )املدينة املنورة( بعد حادثة «�شد ماأرب»
�شنة  115ق.م.
ن�شاأ املح�شن يحيى زكريا الأن�شاري يف بيت
يكرث فيه الأدباء واملدر�شون ،فله اأربعة اإخوة
ذكـــور ،وهـــم :حممد ،وهو مدر�ـــص متقاعد
كرمتـــه الدولـــة عـــام 1989م ،وعبـــداهلل،
وهو مدير اإدارة ال�شـــحافة والثقافة �شاب ًقا
بوزارة اخلارجية ،وهو ا ً
أي�شـــا �شاعر واأديب
لـــه موؤلفات كثرية ،وعلي ،وهو �شـــفري دولة
الكويت الأ�شـــبق يف اإندوني�شيا والهند وعدة
دول اأخرى .واأحمـــد ،وهو مهند�ص معماري
بـــوزارة الأ�شـــغال العامة .وذلـــك اإىل جانب
ثالث اأخوات فا�شالت.

تعليمه ودر��صته

عندما بلغ ال�شـــيد يحيى �شـــن التعليم در�ص
يف مدر�شـــة والده ،وتعلم فيها اأ�شول الدين
وغريهـــا من فـــروع العلم الأخـــرى ،وبعدها
انتقل اإىل املدر�شة املباركية ،يف الفرتة التي
كان يراأ�شها ال�شيد عمر عا�شم.
وقـــد تاأثر املح�شـــن يحيى زكريا الأن�شـــاري
يف تعليمه ب�شخ�شـــيات عديدة ،منها ال�شيد
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عمـــر عا�شـــم ناظـــر املدر�شـــة املباركيـــة،
والأ�شتاذ اأحمد �شهاب الدين مدير املدر�شة
الأحمديـــة ،اإىل جانـــب عدد من الأ�شـــاتذة
الفل�شطينيني وال�شوريني وامل�شريني.

اأعـــــــان الأقـــربييــــن
والأ�ضدقاء وذوي احلاجة
وبنى عمارات عدة ريـعها
لليتامى
حياته �لعملية

بداأ ال�شـــيد يحيى الأن�شـــاري حياته العملية
مبكـــ ًرا حيث رحل اإىل الهنـــد للتجارة ،وهو
يف بداية �شـــبابه للبحث عن م�شـــدر جديد
للـــرزق ،بعد اأن �شـــاقت �شـــبل العي�ص وقلت
الأرزاق يف الكويت يف هذه الفرتة )الن�شـــف
الأول من القرن املا�شـــي( ،وقد اختار يحيى
زكريا الأن�شـــاري هذه التجارة بعد اأن عمل
يف جتـــارة املـــواد الغذائيـــة و«التوابـــل» ،ثم
بعدها مواد البنـــاء والعقارات ،واأخذ ينتقل
من جتارة لأخرى ،ومـــن خمزن لآخر ،حتى
تخ�شـــ�ص يف بيـــع املجوهـــرات وال�شـــاعات
والأدوات الثمينة ،وقد ا�شتمر يف هذا العمل
حتـــى وفاتـــه عـــام  ،1985على اإثـــر عملية
جراحية يف نيويورك.

اهلل– ومنها اإعانة الأقربني والأ�شدقاء وذوي
احلاجـــة ،وبناء عـــدة عمارات وتخ�شـــي�ص
ريعها ليُ�شتثمر يف �شـــالح اليتامى ،واأو�شى
املح�شـــن يحيـــى زكريـــا الأن�شـــاري– رحمه
اهلل -بتخ�شـــي�ص ثلث تركته لأعمال اخلري،
وتاأ�شـــي�ص م�شـــجد جامع يف اليمن اجلنوبي
والإنفاق على اإ�شالح م�شاجد اأخرى يف دول
عربية واإ�شـــالمية ،ومـــن اإجنازاته يف جمال
التعليـــم القيام باإ�شـــالح و�شـــيانة مدر�شـــة
زكريـــا حممـــد الأن�شـــاري ،والعنايـــة بهـــا،
وذلك ب�شـــفة دائمة ،وتاأ�شي�ص وبناء مدر�شة
�شـــلكوت،
لتحفيـــظ القراآن الكرمي يف ولية َ
وامل�شـــاهمة يف اإقامة واإ�شـــالح دار الأرقم،
ويف اجلمهوريـــة اللبنانيـــة اإ�شـــالح بع�ـــص
املدار�ـــص والعنايـــة بهـــا ،وجتديد واإ�شـــالح
البنـــاء يف اجلناحـــني ال�شـــابع والثامـــن يف
امل�شت�شفى الأمريي وتاأثيثهما بتكلفة مائتني
وخم�شني األف دينار تقري ًبا.

وفاته

ق�شـــى املح�شـــن يحيـــى زكريا الأن�شـــاري–
رحمـــه اهلل– جل حياتـــه يف العمل والكفاح،
وزين ذلك بالإنفاق يف �شـــبيل اهلل تعاىل يف
�شـــتى املجالت ،وقد تويف يف عام 1405هـ
املوافق لعام 1985م ،على اإثر عملية جراحية
يف نيويـــورك .تـــار ًكا خلفـــه اأنهـــا ًرا دفاقـــة
باخلـــري من خالل ثلثه اخلريي ..رحمه اهلل
�أوجه �لإح�صان يف حياته
رحمة وا�شعة وجعل ذلك يف ميزان ح�شناته،
تعددت اأوجـــه الإح�شـــان يف حياته– رحمه واأ�شكنه ف�شيح جناته.
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قب�س من �لنبوة

مـــن رحمـــة الر�شـــول [ توا�شـــعه للعبيـــد
وال�شـــعفاء ،فمـــن اأراد اأن يكون قدوة فليكن
ٍ
ملحمـــد [ ،فاإنه دلنا على اخلري كله
متب ًعا
أن�ـــص اأن امراأ ًة كان يف
واأر�شـــدنا اإليـــه ،فعن ا ٍ
َع ْق ِل َهـــا �شـــيء ،فقالت :يا ر�شـــول اهلل اإن يل
فالن انظري ا ّأي
اإليك حاجة ،فقـــال« :يا اأم ٍ
ِ
ِ
ِ
حاجتك»،
�شـــئت حتى اأق�شـــي لك
ال�شـــكك
فرغت
فخـــال معها يف بع�ص الطـــرق ،حتى
ْ
من حاجتها.

عبـــدِ يالي َل بـــنِ عبْدِ ك َ
ال ٍل ،فلـــم يجبني اإىل
ما اأردتُ  ،فانطلقتُ واأنا مهموم على وجهي،
التعالب ،فرفعتُ راأ�شي
فلم اأ�شتفق اإل بقرنِ
ِ
ٍ
ب�شـــحابة قـــد اأظلتني ،فنظرتُ فاإذا
فاإذا اأنا
فيهـــا جربيل ،فنـــاداين ،فقـــال :اإن اهلل عز
وجـــل قد �شـــمع قـــول قومك لك ومـــا ردوا
عليـــك ،وقد بعث اإليك ملـــك اجلبال لِتاأ ُمرهُ
مبا �شـــئت فيهم ،قال ،فناداين ملك اجلبال
علي ،ثم قال :يـــا حممد :اإن اهلل قد
و�شـــلّ َم ّ
�شـــمع قـــول قومك لـــك ،واأنا ملـــك اجلبال،
ـــك ا َ
وقد بعثني ر ّب َ
إليك لِتاأ ُمرين باأمرِ َك ،فما
ِ�شئتَ ؟ اإن ُ�شئتَ اأن اأطب َق عليهم الأخ�شبني»،
فقال له ر�شول اهلل [« :بل اأَ ْر ُجو اأَ ْن يُ ْخرِ َج
اهللُ مـــن اأ�شـــالبهم من يعبـــ ُد اهلل وحدهُ ،ل
ي�شرك به �ش ًيا».

فلقـــد �شـــار [ مـــع املـــراأة املجنونـــة حيث
�شاءت ليق�شـــي لها حاجتها وهو من هو يف
املكانة والعظمة ،وكان عليه ال�شالة وال�شالم
يحث على رحمة من ل راعي له من الأرامل
وامل�شـــاكني ،فيقـــول [« :ال�شـــاعي علـــى
الأرملة وامل�شـــكني كاملجاهد يف �شـــبيلِ اهلل،
كالقائـــم ل يَ ُ
فرت وكال�شـــائم ل يفطر» ،ومن
حري�شا
اإنه �شـــرب على من عاداه واآذاه وكان
ً
رحمته [ بالن�شـــاء اأخـــرب اأن خري الرجال
اأرحمهـــم بن�شـــائه ،فيقـــول عليـــه ال�شـــالة على اإ�شالم هوؤلء وهم اأعداء له عليه اأف�شل
وال�شـــالم« :اأكمـــل املوؤمنني اأميا ًنا اأح�شـــنهم ال�شـــالة وال�شـــالم ،بل جتاوزت رحمته [
بني اآدم اإىل البهائم ،فكان يو�شـــي بالبهائم
خل ًقا ،وخياركم خياركم لن�شائهم ُخل ُ ًقا».
ريا ويحذر من ظلمها باأبلغ اأنواع الرتهيب،
خ
ً
ومن رحمته بال�شـــغار ،عن اأبـــي قتادة قال:
ِّ
خرج علينا النبي [ واأمامة بنت اأبي العا�ص فيقول [ُ « :عذ ِ
بت امراأةٌ يف ِه ّرةٍ حب�شـــتها
جوعـــا ،فدخلـــت فيهـــا النار،
على عاتقه ف�شـــلى ،فاإذا ركع و�شـــعها ،واإذا حتـــى ماتـــت ً
رفـــع رفعها ،بل جتـــاوز ذلك اإىل رحمته [ قـــال :فقـــال ،ل ا ِ
أنـــت اأطعمتها ول �شـــقيتها
باأعدائه وحر�شـــه على هدايتهم ،فعن عروة حني حب�شـــتها ،ول اأنت اأر�شـــلتها فاأكلت من
ببعـــري قد َ ِ
حل َق
بن الزبري اأن عائ�شـــة زوج النبي [ حدثته خ�شـــا�ص الأر�ص» ،ومر [
ٍ
اأنها قالت لر�شول اهلل [ :يا ر�شول اهلل هل ظهـــره ببطنـــهِ فقـــال« :اتقـــوا اهلل يف هـــذه
أحد؟ فقال :البهائـــم املعجمةِ فاركبوها �شـــاحلة وكلوها
اأتى عليك يوم كان اأ�شد من يوم ا ٍ
«لقد لقيت من قومك ،وكان اأ�شـــد ما لقيت �شـــاحلة» ..اإنـــه نبـــي الرحمة عليه اأف�شـــل
منهم يوم العقبة ،اإذ عر�شتُ نف�شي على ابنِ ال�شالة والت�شليم.

حمود �لرفيعي

داعية اإ�شالمي

تواضعه [
للعبيد
والضعفاء

من اأراد اأن يكــون قـدوة
ملحمـــد [
فليكن متبعًا
ٍ
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جمال �لإ�صالم

oÒ

يف حياتنـــا جمموعـــة من القرارات تف�شـــل ال�شـــورة الذهنية امل�شـــبقة كان بحاجة اإىل
بني احليـــاة واملوت ،اخلري وال�شـــر ،النجاح اإدراك واإملام مب�شـــاحة اأكرب من ذلك القرار
والف�شل ،وكل هذه القرارات كانت نتيجة ذلك الذي مت اتخاذه وبني عليه العمل.
املخزون يف العقل الب�شـــري الذي ا�شـــتوعب
وجتـــدر الإ�شـــارة هنـــا اإىل اأن هناك عوامل
الكثـــري مـــن التجـــارب واخلـــربات املتنوعة
عار�شة يكون م�شدرها خارج ًّيا ،وتلك التي
ح�شـــب طبيعة البيئة والثقافة والرتبية التي
كان يتلقاهـــا ذلك الإن�شـــان ،ولكنها لي�شـــت نوؤمـــن بهـــا ول نعمل عليهـــا ول ميكن لنا اأن
بنف�ـــص الظرف الذي كانـــت تُتخذ فيه هذه نعتربها منطل ًقا نبني عليه اأفعالنا ،ومن تلك
القـــرارات واإل لأ�شـــبحت التجـــارب مكررة الأمور م�شاألة التوفيق واختيار اهلل عز وجل
والأفكار مملة ،وبالتايل فاإننا اأمام ا�شتن�شاخ لك مو�ش ًعا ما كنت لتدركه اأو و�شيلة ما كنت
الب�شـــر وجتاربهم ل اأمام اإبداعهم وقدرتهم ببالغها ،فتلك ت�شتعني باأ�شبابها ل م�شبباتها
على تطوير احلياة وولدة جتديد ونه�شة يف كالتوكل على اهلل عز وجل قبل اتخاذ القرار
وال�شـــتخارة التي اأو�شى بها خري خلق اهلل
ظل متوالية للزمن ل تتوقف اأبدًا.
حممد �شـــلوات ربي و�شالمه عليه ،اأو حتى
لهذا فاإن ا�شـــتعداد الإن�شـــان وقابلية تطوير
هـــذه املهارة ممكنان يف حـــال كانت النظرة ال�شت�شـــارة يف حال الرتدد وعدم الو�شوح،
خ�شو�شـــا اإذا ولكنهـــا اختيار وا�شـــطفاء ملن جعـــل حياته
لهذا املو�شـــوع نظرة اهتمام،
ً
تعدى الأمر لدائرة اأو�شـــع من متخذ القرار ،مرتبطـــة بكمال اهلل وقدرته وف�شـــله ل من
ّ
ريا من
كث
إن
ا
ف
لهذا
وقتية،
م�شـــلحة
يجعلها
ً
�شـــواء كان رب اأ�شـــرة اأو ناظـــر مدر�شـــة اأو
رئي�ص موؤ�ش�شـــة ،فـــاإن احلاجة ملحة لقناعة م�شـــارات احليـــاة املنحرفة كانـــت تبنى اإما
تامـــة ويقني بـــاأن القرار ال�شـــائب ل ميكن علـــى اجلهـــد الب�شـــري اخلال�ص ،فـــاإن لها
اأن ياأتـــي من فراغ اأو ينزل من ال�شـــماء وقد حظهـــا من ذلك ما �شـــاء اهلل لهـــا اأن تكون
انقطـــع الوحـــي ،بل ميكـــن اأن يكـــون حمل حتى يق�شـــي اهلل اأم ًرا كان مق�ش ًّيا ،اأو تبنى
تنميـــة وتطويـــر واحتـــكاك حقيقـــي بالبيئة على التواكل وتر�شـــم خيوطهـــا الواهنة دون
التي تخرج منهـــا تلك القرارات ،كذلك فاإن اأن تاأتي بالأ�شباب.
جـــدا اأن نوؤمن باأن الفهم هو قدرة
مـــن املهم ًّ
ختا ًمـــا فـــاإن القرار الذي يحدد م�شـــارك ل
مكت�شبة ولي�شت بالفطرة اأو تنتقل باجلينات
ينزل من ال�شماء فجاأة ول يخرج من الأر�ص
الوراثية ،ونق�شـــد بالفهم ذلك ال�شـــتيعاب
الـــذي ي�شـــتطيع مل جوانـــب متعـــددة ولديه بـــال جمهود بل هو زرع ترجـــو نباته وثمرته
القدرة على الو�شول لقرار على الأقل بدون يف الوقت الذي جتف فيه حما�شـــيل العقل
خ�شائر ،فعلى �شبيل املثال العمل الفني فيه الب�شـــري وهو الذي �شـــ ّمي قـــرا ًرا لأنه اأكرث
تخ�ش�شـــات خمتلفة ومتنوعة كثرية فاإن مل الأ�شـــياء الت�شا ًقا بالواقع ل متعل ًقا بال�شماء
يكن هناك خربة وفهم ي�شـــتطيعان ا�شتيعاب ول خمتف ًيـــا حتت الأر�ص فهـــو بحاجة اإىل
تلك اجلوانب فاإن العمل �شيكون بحاجة اإىل رجلني ت�شـــتطيعان الوقوف بقوة ب�شرط األ
اإعادة �شياغة واإخراج وتنفيذ من جديد لأن تغفـــالن مـــا حولهمـــا وت�شـــتطيعان ً
فعال اأن
قرار الختيار اأو تركيب العنا�شـــر و�شناعة حتددا امل�شار ال�شحيح.

م�صاري �لعر�دة
من�شد واإعالمي

قــرارك..
يحـــــدد
مسـارك

قرارك زرع ترجو نباته
وثمرته يف الوقت الذي
جتــــف فيـــــه حما�ضيل
العقــــــل
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مفاهيم دعوية

د .وليد خالد �لربيع
اأ�شتاذ ال�شريعة  -جامعة الكويت

والإن�شان يف هذه الدنيا ل يخلو من التعر�ص
للفنت واملحن وال�شرور التي تعرت�ص طريقه،
والنا�ص تختلف مواقفها من ال�شـــرور والفنت
بح�شـــب طبيعـــة كل منهم ،ومـــا ميليه عليه
دينه وخلقه وما ن�شاأ عليه من التاأين والرفق
واحللم ،اأو الطي�ص والعجلة وال�شـــفه ،وهذا
املثل العربي القدمي ي�شرب ملن يوؤمر باحللم
وترك الت�شـــرع اإىل ال�شـــر ،ومعناه اإذا راأيت
ً
مقبال ،وفتنة ثائرة ،فتـــاأن واحلم ،ول
�شـــ ًّرا
ت�شارع يف ال�شر ،ول ت�شت�شرف له.

العاقل
يتجنب
الشـرور

ً
مقبــال
اإذا راأيت �ضــ ًّرا
وفتنــــة ثائـرة فتـاأن
واحلــــم
40
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مـــن الأمثال العربية احلكيمة التي تدل على
عقـــل واع ،واأدب راق ،ونظـــر ثاقـــب ،وفكر
�شائب ،قولهم :اإذا نزل بك ال�شر فاقعد به،
ومعنـــاه ،كمـــا يقول ابن منظـــور ،يدور حول
معنيني :اأحدهما اأن ال�شر اإذا غلبك فذل له
ول ت�شـــطرب فيه ،والثاين :اإذا انت�شب لك
ال�شر ومل جتد منه ب ًّدا فانت�شب له وجاهده،
وقولهم :فاقعد به اأي :احلم.

ومنهـــا حديـــث اأبـــي هريـــرة –ر�شـــي اهلل
عنـــه -قال :قال ر�شـــول اهلل [� :شـــتكون
فـــنت القاعد فيها خري مـــن القائم ،والقائم
فيهـــا خري من املا�شـــي ،واملا�شـــي فيها خري
من ال�شاعي ،من ت�ش ّرف لها ت�شت�شرفه ،فمن
وجـــد منها ملجـــاأ اأو معا ًذا فليعـــذ به» ،قال
ابن حجر :وفيه التحذير من الفتنة ،واحلث
على اجتناب الدخول فيها ،واأن �شرها يكون
بح�شب التعلق بها.

وقـــال ا ً
أي�شـــا :واملـــراد بالأف�شـــلية يف هـــذه
اخلرييـــة مـــن يكـــون اأقل �شـــ ًّرا ممـــن فوقه
على التف�شـــيل املذكور ،وقوله :من ت�شـــ ّرف
لهـــا اأي :تطلـــع لها ،باأن يت�شـــدى ويتعر�ص
لهـــا ول يعر�ـــص عنهـــا ،وقوله :ت�شت�شـــرفه
اأي تهلكـــه ،باأن ي�شـــرف منهـــا على الهالك،
يقال :ا�شت�شـــرفت ال�شـــيء :علوته واأ�شرفت
عليه ،يريد من انت�شب لها انت�شبت له ،ومن
اأعر�ص عنها اأعر�شت عنه ،وحا�شله اأن من
وال�شـــنة املطهـــرة تقـــرر مثـــل هـــذا املعنـــى طلع فيها ب�شخ�شه قابلته ب�شرها.
وتوؤكده ،قال البخاري يف اأول كتاب الفنت من والنبـــي [ يحث على اأن يكون امل�شـــلم با ًبا
�شحيحـــــه« :بــــاب قول اهلل تعاىلَ } :وا َّت ُقوا ْ للخـــري باأنواعـــه املادية واملعنويـــة ،ول يكون
فِ تْنَ ًة َّل تُ ِ�ش َ َّ
ينب ا َّلذِ ي َن َظل َ ُموا ْ مِ ن ُك ْم َخا َّ
آ�ش ًة{ ،با ًبا لل�شـــر باأي �شورة من �شـــوره ،ف َع ْن اأَنَ ِ�ص
وما كان ر�شـــول اهلل [ يحـــذر من الفنت» ،بْـــنِ َمال ٍِك َقا َلَ :قا َل َر ُ�شـــو ُل ا ِ
هلل [ :اإِنَّ مِ ْن
ي�شـــري -رحمه اهلل -اإىل ما ورد من اأحاديث
ري َم َغالِي َق ل َّ
ِل�شـــ ِّرَ ،واإِنَّ مِ ْن
الن ِ
َّا�ص َم َفاتِي َح ِلل ْ َخ ْ ِ
كثـــرية ياأمـــر فيها النبي [ امل�شـــلم بالرفق
َّا�ص َم َفاتِي َح ل َّ
ريَ ،فطوبَى
الن ِ
ِل�شـــ ِّر َم َغالِي َق ِلل ْ َخ ْ ِ
والتـــاأين عنـــد ظهـــور الفنت وكرثتهـــا ،منها
ِمل َ ْن َج َع َل اهلل َم َفاتِي َح ْ َ
ري َعلَى يَ َديْهِ َ ،و َويْ ٌل
اخل ْ ِ
حديـــث اأبي هريـــرة -ر�شـــي اهلل عنه -عن
َ
َ
َ
َّ
َ
النبـــي [ قـــال« :يتقارب الزمـــان ،وينق�ص ِمل ْن َج َعل اهلل َمفاتِي َح ال�ش ِّر َعلى يَ َديْهِ  ،وال�شر
العمل ،ويلقى ال�شـــح ،وتظهـــر الفنت ،ويكرث يف اللغة هو ال�شـــوء والف�شاد ،قال الراغب:
الهرج» ،قالوا :يا ر�شول اهلل ،اأميا هو؟ قال :ال�شـــر الذي يرغب عنه الكل ،كما اأن اخلري
«القتل القتل» ..قال ابن حجر :قوله :وتظهر هو الذي يرغب فيه الكل ،قال ال�شـــندي يف
الفـــنت املـــراد :كرثتهـــا ،وا�شـــتهارها ،وعدم �شـــرح احلديـــث :املفتاح -بك�شـــر امليم -اآلة
لفتـــح الباب ونحوه واجلميع مفاتيح ومفاحت
التكامت بها.
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متعة
الدعوة إلى اهلل
حممود زويل  -باحث اإ�شالمي

ا ً
أي�شـــا ،واملغالق -بك�شـــر امليـــم -هو ما
يغلق به.
كمـــا اأن النبـــي [ يحـــث امل�شـــلم على
الرفـــق واحللـــم والأناة ،وتـــرك الطي�ص
والعجلة وال�شـــفه ،فقال [ :التاأين من
اهلل ،والعجلـــة من ال�شـــيطان ،وقال [
لأ�شـــج عبدالقي�ـــص :اإن فيك خ�شـــلتني
يحبهما اهلل ،احللم والأناة.
فالتاأين عدم العجلة يف طلب �شـــيء من
الأ�شـــياء ،والتمهل يف حت�شـــيله والرتفق
فيـــه ،وقـــد قال بع�شـــهم :الأناة ح�شـــن
ال�شـــالمة ،والعجلـــة مفتـــاح الندامـــة،
واحللم هو �شـــبط النف�ـــص عند هيجان
الغ�شـــب ،وقيل :تاأخري جمـــازاة الظامل
على ظلمه.
ومن ف�شـــل احللم اأنه �شفة الأنبياء قال
عـــز وجـــل} :اإِنَّ ِاإبْ َر ِ
اهيـــ َم لأ َّواهٌ َحلِي ٌم{،
وقال قوم �شعيب له} :اإِ َّن َك َ ألنتَ ْ َ
احللِي ُم
ال َّر ِ�شيدُ{ ،وقال عز وجل عن اإ�شماعيل:
} َف َب َّ�شـــ ْرنَاهُ ِب ُغ َ
ِيـــم{ ،والنبي [
ـــال ٍم َحل ٍ
يوؤكـــد هـــذه احلقيقـــة بقولـــه ال�شـــمت
احل�شـــن والتـــوؤدة والقت�شـــاد جـــزء من
اأربعة وع�شرين جز ًءا من النبوة.

وقال [ :لي�ص ال�شديد بال�شرعة ،اإمنا
ال�شديد الذي ميلك نف�شه عند الغ�شب،
قال النووي :فهذا هو الفا�شـــل املمدوح
الذي ق ّل من يقـــدر على التخلق بخلقه،
وم�شـــاركته يف ف�شـــيلته ،بخالف الأول،
ويف احلديـــث :كظـــم الغيـــظ واإم�شـــاك
النف�ـــص عنـــد الغ�شـــب عـــن النت�شـــار
واملخا�شمة واملنازعة.

فكم اأوذي يف اهلل ،فكان يقابل الإ�شـــاءة
بالإح�شـــان ،وي�شـــفح عن امل�شيء ويرفق
باجلاهـــل ،وي�شـــرب على ال�شـــفيه ،فعن
ً
رجـــال اأتـــى النبـــي [
اأبـــي هريـــرة اأن
يتقا�شـــاه -يطلـــب حقـــه -فاأغلـــظ له،
فه ّم به اأ�شـــحابه ،فقال ر�شول اهلل [:
ً
مقال ،ثم قال:
دعوه فاإن ل�شاحب احلق
ريا مثل
اأعطوه �شـــنًّا مثل �شـــنه ،يعني بع ً
بعـــريه ،فلمـــا مل يجـــدوا اإل اأف�شـــل من
بعريه قـــال [ :اأعطوه ،فاإن من خريكم
اأح�شنكم ق�شاء.
فاخلال�شـــة اأن علـــى امل�شـــلم اأن يتحلى
بالرفـــق واحللـــم ،ويـــرتك الطي�ص وهو
�شـــرعة الغ�شـــب مـــن ي�شـــري الأمـــور،
واملبادرة بالبط�ص ،وال�شرف يف العقوبة،
ل�شيما عند اختالط الأمور ،وعدم متيز
احلقائق ،وا�شـــتباه الأ�شـــياء ،فالبد من
التمهل وترك العجلة وم�شاورة اأهل العلم
كمـــا قال عز وجل }واإِذا َجا َء ُه ْم َاأ ْم ٌر مِ َن
الَ ْمنِ اأَوِ ْ َ
اخل ْوف اأَ َذا ُعوا ِبهِ َولَ ْو َر ُّدوهُ اإِ َىل
ْأ
َ
ُ
ال ْمـــرِ مِ نْ ُهـــ ْم لَ َع ِل َم ُه
ويل ْ أ
ال َّر ُ�شـــولِ َواإِ َىل اأ ِ
ا َّلذِ ي َن يَ ْ�شـــتَنْب ُ
�ش ُل ا ِ
ِطونَ ُه مِ نْه ْم َولَ ْو َل َف ْ
هلل
َعلَيْ ُكـــ ْم َو َر ْح َمتُـــ ُه َل َّت َب ْعتُ ُم َّ
ال�شـــيْ َطا َن اإِ َّل
َقل ً
ِيـــال{ ،قال ال�شـــيخ ابن �شـــعدي :ويف

هـــذا دليـــل لقاعـــدة اأدبية وهـــي اأنه اإذا
ح�شـــل بحـــث يف اأمر من الأمـــور ينبغي
اأن َّ
يوىل َم ْن هو اأهل لذلك ويُجعل الأمر
اإىل اأهلـــه ،فاإنـــه اأقـــرب اإىل ال�شـــواب
واأحرى لل�شالمة من اخلطاأ ،وفيه النهي
عن العجلة والت�شـــرع بن�شـــر الأمور حني
�شـــماعها ،والأمـــر بالتاأمل قبـــل الكالم
ولنا يف ر�شـــول اهلل [ اأ�شـــوة ح�شـــنة ،والنظر فيه ..وباهلل التوفيق.

الدعـــوة اإىل اهلل تعـــاىل متعـــة ونعمة كربى
مينحها املنعم الوهاب لكل م�شـــلم وم�شـــلمة
يدعـــوان اإليه �شـــبحانه باإخال�ص و�شـــدق،
ي�شت�شـــعر ذلك املخل�شـــون واملخل�شات من
الداعني والداعيـــات واملدعوين واملدعوات
اإىل اهلل تعـــاىل على حد �شـــواء يف كل زمان
ومكان.
وهـــي متعـــة مفتوحـــة متزايـــدة ومتعـــددة
الدرجات وامل�شـــتويات فكلمـــا كان الداعية
اإىل اهلل تعاىل قوي الإميان �شديد الإخال�ص
ورعا متعف ًفا
عايل الهمة غزير العلم �شاد ًقا ً
لي ًنا يف الدعوة و�شـــبو ًرا حمت�شـــ ًبا م�شتم ًّرا
يف طريق الدعوة اإىل ربه عز وجل زادت له
ريا
هـــذه املتعة وكربت ،ول يختلف احلال كث ً
بالن�شبة للمدعو.
وهـــي متعـــة عجيبة غاية العجـــب بحيث ل
ً
�شامال وم�شتوع ًبا
ميكن و�شفها و�ش ًفا دقي ًقا
لكل معانيها واأحوالها اخلا�شـــة ،وكذلك من
ال�شـــعب تعريفهـــا تعري ًفـــا جام ًعا وح�شـــر
خرياتهـــا وثمراتها الطيبة علـــى املخلوقات
جمي ًعا.
وهـــي تختلف مـــن داعيـــة اإىل داعية ،ومن
مدعـــو اإىل مدعو ،ومن قلب اإىل قلب ،ومن
عقـــل اإىل عقل ،ومن نف�ـــص اإىل نف�ص ،ومن
اإح�شـــا�ص اإىل اإح�شـــا�ص ،ومـــن ...ومـــن...
وهي متعة ت�شـــعر امل�شلم وامل�شلمة بال�شعادة
والطماأنينـــة بر�شـــاء اهلل تعـــاىل ،وبلـــذة
الطاعـــة ،وزيـــادة الإميان ،فعلينـــا األ نبتعد
عن مواطنها الطيبة ما ا�شـــتطعنا اإىل ذلك
ً
�شبيال.
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�مل�صلمون حول �لعامل

ممثل �ملركز �لإ�صالمي �لثقايف

مبدينة غر�ت�س �لنم�صاوية عدنان ميكونت�س:

النمساويون احترموا اإلسالم
كديانة وأنشأوا مؤسسات
إسالمية رائدة
حو�ر� :صكرتري �لتحرير
بعد �صق ـ ـ ــوط �خلالفة �لعثمانية حكمت
�لنم�صا �لبو�صنة بالتعاون مع دولة �ملجر،
ويف خ ـ ـ ــالل هذه �لفرتة قات ـ ـ ــل �لب�صنيون
مع �جلي�س �لنم�صاوي يف �حلرب �لعاملية
�لأوىل ،ومات بع�صهم يف مدينة غر�ت�س..
هذه �ملدينة �لتي تبعد عن �لبو�صنة قر�بة
700ك ـ ـ ــم ،2وكمكافاأة لل�صع ـ ـ ــب �لبو�صني
�أ�صدر مل ـ ـ ــك �لنم�صا قر�رً� باأن �أي طالب
بو�صن ـ ـ ــي يدر�س يف �جلامع ـ ـ ــة �لنم�صاوية
�صار لالآن،
بدون دفع ر�ص ـ ـ ــوم ،وهذ� �لقر�ر ٍ
وعندم ـ ـ ــا ق ـ ـ ــدم �لب�صنيون م�ص ـ ـ ــروع �ملركز
�لإ�صالم ـ ـ ــي مبدينة غر�ت� ـ ـ ــس قالو� لهم:
ه ـ ـ ــذ� وفاء م ـ ـ ــن �ل�صعب �لنم�ص ـ ـ ــاوي �إىل
�ل�صع ـ ـ ــب �لبو�صني ،ملا قمتم به يف �حلرب
�لعاملية �لأوىل.
و�إذ� كان ـ ـ ــت �جلمعي ـ ـ ــات �لإ�صالمي ـ ـ ــة يف
�أوروب ـ ـ ــا منظم ـ ـ ــة يف �أك ـ ـ ــرث م ـ ـ ــن �لأحيان
ً
طبقا لنتماء �أع�صائها �لعرقي ،فاملركز
�لإ�صالم ـ ـ ــي مبدينة غر�ت� ـ ـ ــس ي�صعى �إىل
منفتحا على �مل�صلمني ب�صرف
�أن يك ـ ـ ــون
ً
�لنظ ـ ـ ــر ع ـ ـ ــن �نتمائهم ،ويري ـ ـ ــد �أن يكون
ملتقى جلميع �مل�صلمني يف هذه �ملدينة.
«الب�شـــرى» ت�شلط ال�شـــوء على الإ�شالم يف
النم�شـــا مـــع عدنان ميكونت�ـــص ممثل املركز
الإ�شـــالمي الثقـــايف مبدينة غرات�ـــص بدولة
النم�شا الذي در�ص يف جامعة الكويت– كلية
ال�شريعة والدرا�شات الإ�شالمية ،والآن على
و�شـــك النتهاء من درجة املاج�شـــتري والذي
حتـــدث عـــن دور املركز الإ�شـــالمي الثقايف
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واأهدافـــه ،والطموحـــات التـــي ي�شـــعى اإىل
حتقيقها ..فاإىل ما جاء يف اللقاء.

حدثونا عن ق�صة �لإ�صالم يف �لنم�صا؟
يرجـــع تاريخ الإ�شـــالم يف النم�شـــا اإىل زمن
بعيد ،وقد و�شـــل التاأثري الإ�شـــالمي الكبري
للنم�شـــا �شـــنة 1878م ،اإثر احتالل البو�شنة
من قبـــل اململكـــة النم�شـــاوية الهنغارية ،اإذ
احـــرتم املحتلـــون الإ�شـــالم كديانة �شـــائدة
واأن�شـــاأوا موؤ�ش�شـــات ظلـــت قائمـــة يف بنية
املجتمـــع امل�شـــلم للبو�شـــنة والهر�شـــك اإىل
يومنا هذا ،فاأن�شـــاأوا موؤ�ش�شة رئي�ص العلماء
ب�شـــفتها اأعلـــى هيئـــة لتمثيل امل�شـــلمني يف
البـــالد ،ومت العرتاف القانوين بالإ�شـــالم
كديانة يف النم�شا عام 1912م.

كم عدد �مل�صلمني هناك؟
ن�شـــف مليـــون ن�شـــمة مـــن اإجمـــايل عدد
ال�شكان البالغ  8.5ماليني.

ما �لأهمية �لتي متثلها مدينة غر�تـ ــ�س
( )Grazيف �ملجتمع �لنم�صاوي؟
تعد هذه املدينة ثاين اأكرب مدن النم�شا بعد
فيينا ،وتبعد عن العا�شمة �شاعتني ون�شف،
ويعي�ـــص فيهـــا  2.7مليـــون �شـــخ�ص ،وهي
عا�شـــمة ولية �شـــترييا ثاين مدن النم�شـــا،
وعدد امل�شـــلمني بها  180األف ن�شمة ،وهذه
املدينة تاريخية حيث قامت منظمة اليون�شكو
باإ�شافتها اإىل قائمة مواقع الرتاث العاملي.
ونتيجة ملا �شبق كله ،بالإ�شافة اإىل اأنها تعترب
من املدن التعليمية الكبرية يف النم�شا ،حيث
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يوجـــد بها �شـــت جامعات ،فقـــد مت اختيار
تلـــك املدينـــة لبناء ثـــاين اأكرب م�شـــجد بعد
امل�شـــجد املوجود يف فيينا حيث ل يوجد بها
م�شجد يجمع امل�شلمني.

م ـ ـ ــا �له ـ ـ ــدف �ل ـ ـ ــذي ي�صع ـ ـ ــى �ملرك ـ ـ ــز
�لإ�صالمي �لثقايف �إىل حتقيقه؟
يـــزداد عـــدد امل�شـــلمني يف غرات�ص ب�شـــورة
م�شـــتمرة ،حيـــث املـــكان املتوافـــر ل يكفي
لأداء ال�شـــالة بال�شـــكل املطلوب ،ول يت�شـــع
للم�شلني الراغبني يف تاأدية ال�شالة ،خا�شة
�شالة اجلمعة والأعياد ،لذلك كنا م�شطرين
اإىل تاأدية ال�شـــالة يف الأماكن املوؤجرة اأو يف
اخليمـــة اأو يف العـــراء ،اأحيا ًنـــا عنـــد درجة
احلرارة التي تكون حتت ال�شفر..
ً
حلـــول جديـــدة
هـــذه الظـــروف تطلبـــت
واأ�شـــبحت الرغبة نحو جامـــع اأكرب فاأكرب،
فا�شـــتجاب اهلل تعـــاىل للدعـــاء ،واأذنـــت
احلكومة النم�شـــاوية ر�شـــم ًّيا لنا ببناء ثاين
مركـــز اإ�شـــالمي بعد مركز فيينـــا الذي بني
يف ال�شـــبعينيات من القرن املا�شـــي ،وخالل
هـــذه الأربعـــني �شـــنة مل ياأذنوا ببنـــاء مركز
اإ�شالمي.

اأيـــام الأعياد �شـــيتم تركيب باب بني اجلامع
والرواق وتقدر امل�شـــاريف لهـــذه املرحلة بـ
 3.2مليون يورو.
اأمـــا املرحلـــة الثانية وهـــي املركـــز الإداري
والتعليمي ف�شيتم فيها اإن�شاء املبنى الإداري
واملدر�شة مع رو�شة الأطفال ،ويحتوي املبنى
على مكاتب وقاعات اجلل�شـــات والف�شـــول
الدرا�شـــية للعمـــل يف جمموعـــات وقاعـــة
لل�شـــباب و�شـــالة املعلوماتية ،كما يت�شـــمن
مكتبة تخ�ش�شـــية كبرية ،وتقدر م�شـــاريف
هذه املرحلة بـ  2.1مليون يورو.
ويف املرحلة الثالثة مركز الأعمال الذي ي�شم
مطع ًما وحديقة وحمالت ومكاتب و�شركات
اخلدمات لالإيجار ،كما يت�شـــمن هذا املبنى
�شقتني اإحداهما �شـــكنية وغرفة لل�شيوف،
والهدف من هذه الأ�شـــياء تغطية م�شاريف
املركز الإ�شـــالمي الثقايف وتقدر م�شـــاريف
هذه املرحلة بـ 2.4مليون يورو.
أخـــريا يف املرحلـــة الرابعة يتـــم بناء قاعة
وا ً
متعـــددة الأغرا�ـــص لالأغرا�ـــص الثقافيـــة
والريا�شـــية املختلفـــة مثـــل عقـــد القـــران
ال�شـــرعي ،وحفالت العقيقة ...اإلخ ،وتقدر
م�شاريف هذه املرحلة بـ 1.9مليون يورو.

ماذ� عن مر�حل بناء �ملركز �جلديد؟ م ـ ـ ــا دور �حلكومة �لنم�صاوية يف �إن�صاء
يقـــدر معماريـــو التخطيـــط م�شـــاريف بناء �ملركز؟

اخلطوة الأولى يف توحيــــد
العمل الإ�ضالمي يف غراتـ�س
جعل اخلطبة باللغة الأملانية
ثم توحيد اخلطاب الدينــي
كثيـر مــن املراكز الإ�ضالمية
ت�ضتحــي دعــوة النم�ضاويني
لزيارتهــا يف مقارهــا لتدين
م�ضتوى بنائها!

املركـــز الإ�شـــالمي الثقايف بغرات�ـــص بـ9.6
ماليني يورو ،و�شـــوف يتم بناء املركز ب�شكل
حديـــث ومتطور ومفتوح ،ونحن نريد تقدمي
هذه ال�شـــفات يف �شورة الإ�شالم وامل�شلمني
يف اأوروبـــا ،واملركز عبارة عـــن اغتناء ثقايف
ومعلـــم جديـــد للمدينـــة املتعـــددة الأديـــان،
ويقـــع علـــى م�شـــاحة  12األـــف مـــرت مربع،
ويتميـــز مبوقعـــه الهادئ والقريـــب من قلب
املدينة ،وي�شـــهل الو�شـــول اإليه باملوا�شالت
العامة واخلا�شـــة ،و�شـــيتم البناء على اأربعة
مراحـــل ،املرحلـــة الأوىل هـــي مرحلـــة بناء كيف ميكن توحي ـ ـ ــد �لعمل �لإ�صالمي
اجلامـــع ،وهي اأهـــم مرحلـــة يف عملية بناء يف غر�ت�س من خالل �ملركز؟
املركز ،واجلامع م�شـــاحته 400م 2ب�شـــرفة اخلطوة الأوىل يف هذا جعل اخلطبة باللغة
م�شتقلة املدخل م�شاحتها 200م ،2وتت�شمن الأملانيـــة لأنهـــا اللغة امل�شـــرتكة ،ثـــم توحيد
هـــذه املرحلـــة اإن�شـــاء رواق يو�شـــل اجلامع اخلطاب الديني ليكون هناك �شـــوت واحد
باأجزائه الأخرى ،ويف �شـــبيل تو�شيع امل�شلى معرب عن اأطياف املجتمع امل�شلم.

لقـــد �شـــاعدتنا احلكومـــة النم�شـــاوية مـــن
خـــالل تخفي�ص �شـــعر الأر�ـــص ،فباعتها لنا
ب�شـــعر اأقل من القيمة ال�شوقية ،ولقد قمنا
بو�شع حجر الأ�شا�ص يف �شهر مايو من العام
احلايل بح�شـــور رئي�ص العلمـــاء ،وعدد من
املفتني من البو�شنة ،وعدد من �شفراء الدول
العربية يف النم�شا ،مع عمدة املدينة وممثلي
احلكومة النم�شـــاوية ،وكان احل�شـــور قرابة
� 5000شخ�ص.
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�مل�صلمون حول �لعامل

كيف ترون �جلانب �لدعوي �ملاأمول من بر�أيك ـ ـ ــم م ـ ـ ــاذ� يعن ـ ـ ــي تك ـ ـ ــرر �لإ�صاء�ت
ملقد�صات �لإ�صالم؟
�إن�صاء �ملركز �لثقايف؟
ل �شك اأننا مق�شرون يف تبليغ الإ�شالم وتو�شيح
�شـــورته لالآخريـــن ،وتركنـــا ال�شـــاحة لأعدائنا
ليمثلونـــا ،وهـــوؤلء �شـــوهوا �شـــورة امل�شـــلمني،
واأخافـــوا النا�ص منا ،ونحن مل نقم بدورنا ،فاإذا
قمنـــا بدورنـــا وعرفنـــا النا�ص بالقـــراآن الكرمي
بطريقـــة �شـــحيحة ،وبالنبي [ ،فال�شـــك اأن
الو�شـــع �شـــوف يتغري ،ولكـــن مبـــا اأن اجلانب
الآخر يعمل وي�شـــوه بق�شد ،ونحن نائمون فمن
الطبيعـــي اأن بع�ـــص النا�ـــص يتاأثرون ،ل�شـــيما
ميا قـــال اأحد
بالإعـــالم الغربي الفا�شـــد ،وقد ً
العلماء عندما �شـــئل :ملاذا يحب النا�ص الباطل
ويكرهون احلق؟ :لأن اأهل الباطل زينوا الباطل،
واأهل احلق �شوهوا احلق ،فهذا تق�شري منا.

اأهـلالباطـلزينـــــوه
واأهـــل احلق �ضوهــوه
فكره الغـرب الإ�ضالم!

الإرهـــــاب وحقـوق
املــراأة اأبرز حتديـات
الدعـــوة يف النم�ضــا
للدعم و�مل�صاهمة:
IBAN: AT39 3925 7000 0009 2106
BIM: RZDTAT2K257
BANK: Raiffeisenbank Arnoldstein
Account: Islamisches Kultruzentrum Graz
www.islamgraz.org/donations
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�شـــوف نركـــز يف دعوتنا على امل�شـــلمني ،اإىل
جانب غري امل�شـــلمني ،وال�شبب يف ذلك خوفنا
من األ يذوب امل�شـــلمون يف املجتمع النم�شاوي
املنفتح واأل ين�شـــوا دينهم واأخالقهم وقيمهم،
وتر�شـــيخ العقيدة الإ�شالمية يف نفو�ص اأطفال
امل�شـــلمني والن�صء ،ثم العمل مع النم�شـــاويني
اأنف�شـــهم ،واملركـــز حال ًّيا له اأن�شـــطة من هذا
القبيل ،فهو ي�شـــارك يف حوارات الأديان التي
ت�شـــجعه احلكومة النم�شـــاوية ،والنم�شاويون
اأنف�شـــهم يبحثون عن متثيل ر�شمي للم�شلمني
يف النم�شـــا ،فاإذا كانت هناك  10م�شـــليات،
فعند الدعوة اإىل موؤمتر اأو ملتقى تكون هناك
م�شـــكلة يف الختيار ،اأما اإذا كان هناك مركز هل هناك ق�صة �إ�صهار �إ�صالم تاأثرمت بها؟
واحـــد ميثـــل امل�شـــلمني ففي هـــذه احلالة لن
�شاب عمره  17عا ًما اأ�شلم وعا�ص بني اأهله �شنتني
تكون هناك م�شكلة يف الدعوة.
ومل ي�شتطع اأن يعلن اإ�شالمه ،فكان يبتعد عن اأكل
ونحـــن حال ًّيـــا نقوم ببع�ص الأن�شـــطة ح�شـــب اخلنزير وي�شلي خفية ،ومل يعرف اأهله باإ�شالمه
ال�شـــتطاعة ،فاملركـــز الآن يف مكان �شـــغري ،اإىل اأن ُق ِبل يف الدرا�شة باخلليج ،وهنا اأخرب اأهله
وب�شـــبب ذلـــك فـــاإن متثيلنا لالإ�شـــالم ناق�ص باأنه اأ�شـــلم منذ �شنتني ،فهذا ال�شاب حتمل ما مل
وم�شـــوه ،وكثري من املراكز الإ�شالمية ت�شتحي يتحمله م�شلم باملولد.
دعوة النم�شاويني لزيارتها يف مقارها ،وبالرغم م ـ ـ ــا �أك ـ ـ ــرث �ل�صبه ـ ـ ــات �لت ـ ـ ــي تث ـ ـ ــار حول
من ذلـــك فنحن نقدم ببع�ص الـــدورات ،منها �لإ�صالم يف �لنم�صا؟
ُ
دورات قدمـــت لطبقة ال�شيا�شـــيني يف املدينة اأكرث ال�شبهات تتعلق بالإرهاب ،فكل من يعي�ص
لتعريفهم بالإ�شالم ،فاملدينة بها % 7م�شلمني ،يف الغرب يتخوف من �شـــدة الإ�شـــالم ،وعدم
وهوؤلء ي�شاركون يف النتخابات ولهم اأ�شوات ،اإعطائه للمراأة حقوقها.
فـــاأرادوا اأن يعرفـــوا باأنف�شـــهم النا�ـــص الذين ما �أبرز �حتياجات �ملركز �لإ�صالمي �لثقايف؟
�شيمثلونهم يف احلكومة النم�شاوية.
نحن الآن يف مرحلة حرجة ج ًّدا ،وهي مرحلة
م ـ ـ ــا م ـ ـ ــدى تقب ـ ـ ــل �ملجتم ـ ـ ــع �لنم�صاوي بناء امل�شـــجد ،فالتكلفة الإجمالية للمركز 12
للدعوة �إىل �لإ�صالم؟
مليون يورو ،ونحن يف النم�شـــا مكلفون بجمع
يف النم�شـــا لي�شـــت هنـــاك فكرة �شـــابقة عن  6ماليـــني ،وجمعنـــا مليونني حتـــى الآن منذ
امل�شـــلمني ،فهـــم ل يحكمـــون على امل�شـــلمني �شنتني ،وبداأنا نحفر الأ�شا�ص.
اأحكا ًما م�شـــبقة ،ول توجـــد كراهية جتاههم ،كلمة �أخرية.
ففـــي «�شـــلوفينا» ،وهـــو بلد جماور للنم�شـــا ،ندعو كل من ي�شتطيع اأن ي�شارك معنا يف بناء
امل�شلمون هناك يطالبون ببناء مركز اإ�شالمي م�شـــجد بو�شـــط اأوروبا ليكون منارة لالإ�شالم
واحـــد منذ ما يقرب مـــن  40عا ًما ،ومل يوؤذن وامل�شـــلمني ،وميثلهم بطريقة معتدلة ،خا�شة
لهم اإل قري ًبا بعد م�شايقات وا�شتفتاءات ملنع يف مثـــل تلك البالد ،فاإذا قدمنا ديننا بطريقة
بناء املركز ،اأما ال�شـــعب النم�شاوي فهو �شعب غري مالئمة فلن ن�شـــتطيع اأن نن�شـــر الإ�شالم
م�شامل ومنفتح على الآخرين.
يف تلك البلدان.
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حلظات �لهد�ية

هذه ذكريات وم�شـــاعر للم�شـــلمات اجلدد،
ع�شـــتها معهـــم عن قـــرب يف احلـــرم املكي
ال�شريف اأثناء رحلة من رحالت العمرة التي
ت�شـــريها جلنة التعريف بالإ�شـــالم ،واأردت
عرب هذه الكلمات اأن اأنقلها لكم لنعي�ص هذه
امل�شاعر الطيبة.
تقـــول املهتديـــة مارجاريتا مانويـــل )حنان(:
لقد اعتنقت الإ�شـــالم يف �شـــهر اأكتوبر �شنة
 ،1994وكان ال�شبب يف اعتناقي هذا الدين
م�شاهدتي للم�شلمني ي�شلون خم�ص �شلوات
يف اليوم ،وارتداء الن�شاء امل�شلمات حلجابهن
يف ال�شـــالة ،مما اأدخل يف قلبي �شعو ًرا باأن
دينهـــن هو الدين ال�شـــحيح ،ولذلك اخرتت
هذا الدين وف�شلته على ديني القدمي.

لرحلـــة العمرة ،وكنت م�شـــرورة فال اأ�شـــتطيع
اأن اأعرب عما كان يف قلبي من �شـــدة الفرحة،
وقلت يف نف�شـــي :يف هذا العمـــر الذي جتاوز
الـ  65عا ًما مازالت عندي فر�شة لزيارة بيت
اهلل احلرم! وعندما و�شـــلنا للميقات واأحرمنا
وكررنـــا التلبية كنت �شـــعيدة جدًّا ،واأحمد اهلل
تعاىل على اأنني و�شـــلت لهـــذه الدرجة العالية
من الإميان ،حيث اأ�شـــتطيع اأن األبي فيها نداء
ربـــى واأحمده واأ�شـــبحه ،فقد �شـــرفني بزيارة
بيته وعندما و�شـــلنا اإىل هذا املكان ال�شـــريف
�شـــاألت نف�شـــي :هل اأنا يف حلم اأم يف حقيقة؟
وحتى اإذا كان يف الطواف �شعوبة فلي�ص هناك
م�شـــتحيل ،اإننـــي ل اأ�شـــتطيع اأن اأم�شـــي مثل
الأخريات اإل متكئة على الع�شـــا اأو مب�شاعدة
مـــن اأخواتي وبناتي الالتي مـــا تركنني حلظة
واحدة بدون م�شـــاعدة حتى متكنت من تقبيل
احلجر الأ�شـــود بعون من اهلل ا ً
أول ثم بعونهن،
ولهذا انهمرت دموعي بالفرحة لأنني ا�شتطعت
اأن ا�شـــتغفر اهلل ،ويف ال�شـــعي كنت ل اأ�شتطيع
امل�شـــي اإل بوا�شـــطة العربة املوؤجرة ،لكنني مع
ذلك كنت �شـــعيدة جدًّا ،بهـــذه العمرة واحلمد
اهلل رب العاملني.

اإنني ل اأ�شـــتطيع و�شـــف �شـــعوري بالفرحة
عندما نطقت ال�شـــهادتني ،فكاأين ولدت من
جديد ،وحياتي �شارت حياة جديدة ،و�شعرت
ب�شـــعور غريب ُمزج بفرحة ودموع لن�شراح
�شـــدري لهذا الدين ،ومـــن هنا متنيت زيارة
بيـــت اهلل احلرام ،فكنت اأدعو اهلل اأن يحقق
اأمنيتـــي ،ولقد طلبت من الداعية مدر�شـــتي
يف جلنة التعريف بالإ�شـــالم م�شـــاعدتي يف
حتقيق هـــذه الأمنيـــة و�شـــبحانه اهلل! فقد
فوجئـــت عندمـــا علمـــت اأننـــي واحـــدة من
املر�شـــحات للعمرة لهذه ال�شـــنة ،فاأ�شبحت
اأهلل واأكرب واأكرر� :شـــبحان اهلل ،اهلل اأكرب ،هذه حلظات هداية يعي�شها كل يوم امل�شلمون
فرحـــا اجلـــدد يف جلنة التعريف بالإ�شـــالم فهني ًئا
هـــذا ن�شـــيبي وت�شـــاقطت دموعـــي ً
ريا لتتحقق ملن كان �شـــب ًبا يف هداية اإن�شـــان لهذا الدين
و�شـــرو ًرا ،فقد طال انتظاري كث ً
اأمنيتي ،واحلمد اهلل.
العظيم ول نقول اإل كما قال ر�شول الهداية
ً
رجـــال واحدًا خري
وتقول ليواي واي كانتي )ليلى( �شاحبة الع�شا :[ :لئـــن يهدي اهلل بك
لقـــد فوجئـــت عندما �شـــمعت اأنني مر�شـــحة لك من حمر النعم.

حممد ط ـ ــه خاطر

مدير العالقات العامة يف موؤ�ش�شة
زخرف

مهتديات
في الحرم

مانويــل :اإ�ضالمي ميالد
وحياة جديدة
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من �لإ�صالم

د .حممد �حلمود �لنجدي
داعية اإ�شالمي

فاحشة الزنا
وسبل الوقاية
()2-1
منها

الإ�ضالم و�ضـع ال�ضـدود
واحلواجــز املنيعـة
للوقاية من جرمية الزنا
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مـــن اأعظم الفواح�ص التـــي حرمها اهلل يف
كتابه العظيم وعلى ل�شان ر�شوله [ ،وتنفر
منهـــا الفطر ال�شـــليمة ،والقلـــوب الطاهرة،
فاح�شـــة الزنا التي هي مـــن كبائر الذنوب،
و�شـــبل الهالك ،الداعية لكل �شـــر وبالء يف
الدنيـــا والآخـــرة ،قال تعاىل حمـــذ ًراَ } :ول
تَ ْق َربُـــوا الفواح�ص ما ظهـــر منها ومابطن{،
قال الإمام ابن القيم رحمه اهلل يف مفا�شـــد
الزنا ...:فمف�شـــدة الزنا من اأعظم املفا�شد،
وهي منافية مل�شـــلحة نظام العامل يف حفظ
الأن�شاب ،وحماية الفروج ،و�شيانة احلرمات،
وتوقي ما يوقع اأعظم العداوة والبغ�شاء بني
النا�ص ،من اإف�شـــاد كل منهم امراأة �شـــاحبه
وبنتـــه واأخته واأمـــه ،ويف ذلك خراب العامل،
وكانت مف�شـــدة الزنا تلي مف�شـــدة القتل يف
الكـــرب ،ولهـــذا قرنت جرميـــة الزنا بجرمية
القتل يف الكتاب وال�شـــنة ،قـــال اهلل تعاىل:
} َوا َّلذِ يـــ َن ل يَ ْد ُعـــو َن َم َع ا ِ
هلل ِاإلَ ًهـــا ا َآخ َر َول
ُ
�ص ا َّلتِي َح َّر َم اهلل اإِل ب ْ َ
ِاحل ِّق َول
يَ ْقتُلُـــو َن ال َّن ْف َ
يَ ْزنُونَ{ ،فقرن الزنا بال�شـــرك وقتل النف�ص،
وجعل اجلزاء العذاب امل�شـــاعف املهني ،ما
مل يتب العبد من ذلك ويعمل �شا ً
حلا.

الثيب وهو الذي قد تزوج ووطئ زوجته ولو
مـــرة يف العمر ،فاإنه يرجـــم باحلجارة حتى
املوت ،وقد علق �شـــبحانه فـــالح العبد على
حفظ فرجه من الزنا ،ول �شبيل اإىل الفالح
بدونـــه قال تعـــاىلَ } :قـــ ْد اأَ ْفلَـــ َح املُوؤْمِ نُو َن
�شالتهِ ْم َخ ِ
ا�ش ُعونَ{ اإىل قوله:
ا َّلذي َن ُه ْم ِيف َ
وجهِ ْم َح ُ
افظو َن اإِل َعلَى
} َوا َّلذِ ي َن هُـــ ْم ِل ُف ُر ِ
ري
اأَ ْز َو ِ
اجهـــ ْم اأَ ْو َمـــا َمل َ َك ْت َاأ ْ َ
ميان ُهـــ ْم َفاإِ َّن ُه ْم َغ ْ ُ
ِـــك َفاأولَئ َ
ـــني َف َمـــنِ ابْتَ َغـــى َو َرا َء َذل َ
ِك
َملُومِ َ
هُـــ ُم الْ َعا ُدونَ{ ،وهذه الآيات تت�شـــمن ثالثة
اأمور:
�لأمر �لأول :اأن من مل يحفظ فرجه مل يكن
من املوؤمنني املفلحني.
�لأم ـ ـ ــر �لثاين :اأن مـــن مل يحفظ فرجه فهو
من امللومني.
�لأمر �لثال ـ ـ ــث :اأن من مل يحفظ فرجه فهو
من العادين املعتدين ،ففاته الفالح ،ووقع يف
اللوم ،وات�شف بالعدوان.

واهلل تعاىل كما بني حرمة الزنا و�شـــناعته،
وحذر منـــه عباده ،و�شـــوء عاقبته يف الدنيا
والآخرة و�شـــع ال�شـــدود املنيعة ،واحلواجز
وقال �شـــبحانهَ } :ول تَ ْق َربُـــوا ال ِّزنَى ِاإ َّن ُه َكا َن الكثـــرية التـــي حتول بـــني العبـــاد وبني تلك
اح َ�شـــ ًة َو َ�شا َء َ�شـــب ً
َف ِ
ِيال{ ،فاأخرب عن فح�شه اجلرميـــة املنكـــرة ،وتقيهم �شـــر خماطرها،
يف نف�شـــه ،والفاح�ـــص هو القبيـــح الذي قد متى التزموا بها ،وهذه احلواجز هي:
تناهى قبحه حتى ا�شتقر فح�شه يف العقولً � ،
أول :اأمـــر �شـــبحانه بغ�ص الب�شـــر الذي هو
ثم اأخرب عن عاقبته يف املجتمع الب�شري باأنه
الأ�شـــل حلفـــظ الفـــرج عـــن احلـــرام ،وهو
ً
�شبيال فاإنه �شـــبيل هلكة وبوار وافتقار
�شاء
ني
الو�شـــيلة له ،فقال تعـــاىلُ } :قـــ ْل ِلل ْ ُموؤْمِ ِن َ
وخزي
آخرة
ل
ا
يف
عذاب
و�شـــبيل
الدنيا،
يف
يَ ُغ ُّ
وج ُه ْم
�شـــارِ ه ْم َويَ ْح َف ُظـــوا ف ُر َ
�شـــوا م ْن اأَبْ َ
ونكال.
َذ َ
�شـــنَ ُعو َن
ري ِ َ
مبا يَ ْ
لك اأَ ْز َكـــى لَ ُه ْم اإِنَّ اهلل َخ ِب ٌ
ـــات يَ ْغ ُ
ومما يـــدل على فح�ـــص الزنا و�شـــناعته ما َو ُقـــ ْل ِلل ْ ُموؤْمِ نَ ِ
�ش ْ
�شـــارِ ِه َّن
�شـــ َن مِ ْن َاأبْ َ
وج ُه َّن{ ،فلما كان مبداأ الوقوع
رتب اهلل تعاىل عليه من احلد ال�شـــارم ،مع َويَ ْح َف ْظ َن َف ُر َ
اأنه �شـــبحانه اأرحـــــم الراحمني ،قال تعاىل :يف الزنـــا مـــن قبل الب�شـــر ،جعل �شـــبحانه
اج ِلدُوا ُك َّل َو ِ
}الزَّان َي ُة َوالـــزَّاين َف ْ
اح ٍد مِ نْ ُه َما الأمر به مقد ًمـــا على الأمر بحفظ الفروج،
ْ
مِ ائَ َة َجلْدَة َول تَاأخ ْذ ُك ْم بِهِ َما َراأ َف ٌة ِيف دِ ينِ ا ِ
هلل فاإن كل احلوادث مبدوؤها من النظر ،كما اأن
اإِ ْن ُكنتُ ْم تُوؤمنُو َن بِا ِ
هلل َوال َي ْو ِم ال ِآخرِ َولْ َي�شـــ َه ْد معظم النار مبدوؤها من م�شت�شـــغر ال�شـــرر،
َع َذابَ ُه َمـــا َطا ِئ َفة مِ َن املوؤْمِ ن َ
ِـــني{ ،وهذا حد فتكـــون نظـــرة ،ثـــم خطـــرة ،ثم خطـــوة ،ثم
الزاين البكر الذي مل يتزوج ،اأما حد الزاين خطيئـــة ،فمن اأطلق نظـــره اإىل ما حرم اهلل
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من �شـــور الن�شـــاء الأجنبيـــات الفاتنات
اأورد نف�شـــه موارد الهالك ،وقد قال [
لعلـــي ر�شـــي اهلل عنه« :يا علـــي ل تتبع
النظرة النظرة ،فاإمنا لك الأوىل ،ولي�ص
لك الثانية» ،يعنـــي بالنظرة الأوىل التي
وقعت بدون ق�شـــد ،فهذه ل �شيء عليك
فيهـــا ،اإمنا توؤاخذ بالنظرة الثانية والتي
تكون عن عمد وق�شد ،وقال اأهل العلم:
مـــن غ�ص ب�شـــره اأورث اهلل قلبه حالوة
العبـــادة اإىل يـــوم القيامة ،كمـــا جاء يف
الآثـــار ،وكما اأ�شـــارت اإليه الآية الكرمية
} َذل َ
ِك اأَ ْز َكى لَ ُه ْم{.
ثان ًي ـ ـ ــا :اأمر اهلل تعاىل ن�شـــاء امل�شـــلمني
باحلجـــاب ،وهـــو �شـــرت وجوههـــن
واأج�شـــامهن عـــن الرجال� ،شـــيانة لهن
وللرجال مـــن الوقـــوع يف الفاح�شـــــــــة،
�شـــرِ بْ َن ُ
قال تعالــىَ } :ولْ َي ْ
بخ ُمرِ ِه َّن َعلَى
ُجيُوبِهِ َّن ول يُبْدي َن زينَتَ ُه َّن اإل ِلبُ ُعولَت ِِهَّ{،
اج َك
ِي ُقل لأَ ْز َو ِ
وقال تعـــاىل} :يَاأيُّ َها ال َّنب ُّ
َوبَنَات َ
ِـــني َعلَيْهِ َّن
ني يُ ْدن َ
ِ�شـــاءِ املُوؤْمِ ِن َ
ِـــك َون َ
ـــن{ ،وقال تعـــاىلَ } :واإِ َذا
مِ ـــ ْن َجالبِيبهِ َّ
َ
ُ
َ
ا�شـــاألوه َُّن مِ ْن َو َراءِ
َ�شـــ َاألْتُ ُموه َُّن َمتَ ً
اعا ف ْ
اب َذ ِل ُك ْم اأَ ْط َهـــ ُر ِل ُقلُو ِب ُك ْم َو ُقلُوبِهِ َّن{،
ِح َج ٍ
ودعـــاة ال�شـــفور والتحرر اليـــوم ينادون
بهدم هذا احلاجز ،ون�شـــف هذا ال�شـــد
املنيـــع ،باأن تخـــرج املـــراأة اإىل الطرقات
والأ�شواق بال حجاب ول �شرت ،خمالفني
بذلك كالم اهلل تعاىل ال�شريح يف كتابه،
وحماديـــن هلل ولر�شـــوله [ ،يريـــدون
بذلك للمجتمع ال�شـــقوط يف م�شتنقعات
الرذيلـــة ،متابعني يف ذلـــك كفرة الغرب
�ـــص
وال�شـــرق ،ل وحـــي اهلل تعـــاىل } ِبئْ َ
ل َّ
ِلظ ِ ِ
ني بَد ًَل{.
امل َ
واملـــراأة التـــي هتكـــت احلجـــاب واألقته
ا�شـــتجابة لهـــذه الدعايـــة ال�شـــريرة قد
ا�شـــتبدلت طاعة اهلل مبع�شيته ،ور�شاه
ب�شـــخطه وثوابـــه بعقابـــه فاأ�شـــاءت اإىل
نف�شها واأ�شاءت اإىل جمتمعها ،واأطاعت
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املخلوق يف مع�شية اخلالق.
ثال ًثا :منع الإ�شـــالم خلـــو الرجل باملراأة
التي لي�شت من حمارمه ،لأن ذلك مدعاة
اإىل اإغـــراء ال�شـــيطان لهما بالفاح�شـــة،
مهما بلغا من التقوى وال�شـــالح والدين،
ولـــو كان يف طلب العلم ال�شـــرعي ،ففي
ال�شـــحيحني عن ابن عبا�ص ر�شـــي اهلل
عنهما اأن ر�شول اهلل [ قال :ل يخلون
رجـــل بامراأة اإل ومعهـــا ذو حمرم ،فمن
خـــال بامراأة ل حتل له فقد ع�شـــى اهلل
ور�شوله [ ،وعر�ص نف�شه للفتنة� ،شواء
خال بها يف بيت اأو مكتب اأو يف �شـــيارة،
وقـــال [ كمـــا يف ال�شـــحيحني« :اإياكم
والدخول على الن�شـــاء» فقـــال رجل من
الأن�شـــار :اأفراأيت احلمو؟ قال« :احلمو
املوت!» ،واحلمو هو قريب الزوج كاأخيه
وابن اأخيـــه وابن عمه ،فـــاإذا كان قريب
ممنوعا من الدخول على امراأته،
الـــزوج
ً
مـــع اأنه قد يكون ذا غـــرية عليها ،وعلى
فرا�ـــص قريبـــه ،فكيف بالأجنبـــي الذي
يدخـــل على املـــراأة ،اأو يخلو بها ول يغار
على حرمة �شـــاحب البيت ،ك�شـــديق اأو
زميل عمل اأو خادم اأو �شائق؟!
ر�بعًا :حرم الإ�شـــالم �شـــفر املراأة بدون
ً
وتعر�شا
�شياعا لها،
حمرم ،لأن يف ذلك
ً
خلد�ـــص كرامتها ،كما اأن فيـــه غيا ًبا لها
عـــن الرقيـــب مـــن اأوليائهـــا ،والغيورين
عليها ،وهي املراأة ال�شعيفة التي �شرعان
ما تخ�شـــع لفرتا�ـــص الذئاب الب�شـــرية
رغبة اأو رهبة ،ويف ال�شـــحيحني عن ابن
عبا�ص ر�شـــي اهلل عنهما اأنه �شمع النبي
[ يقـــول« :ل يخلـــون رجل بامـــراأة اإل
ومعهـــا ذو حمرم ،ول ت�شـــافر املـــراأة اإل
مع ذي حمرم» ،فقال له رجل :يا ر�شـــول
اهلل :اإن امراأتـــي خرجـــت حاجـــة واإين
ُكتبـــت يف غزوة كذا وكـــذا ،قال« :انطلق
فحج مع امراأتك».

نصرة النبي [
بقلم :مرمي �لو�صمي

اإن ما حدث يف الآونة الأخرية من الدول غري
امل�شـــلمة ،من ا�شتهزاء و�شـــخرية بر�شول اهلل
[ اأمـــر �شـــنيع ،ل ميكن ال�شـــكوت عليه ،ما
دامت تلك الدول م�شتمرة يف نهجها اخلبيث،
ومل تُبـــالِ مب�شـــاعر مليـــاري م�شـــلم ،ولهـــذا
ال�شـــبب ينبغي علينا الدفاع عن حبيبنا النبي
حممد [ بكل الطرق امل�شروعة ،ولنحذر من
ال�شلبية فلرمبا ن�شيء اإىل النبي [ ونحن ل
نعلم ،ومن هذه الطرق اإحياء �شـــن النبي [
املهجـــورة ذلك باأن اهلل تعـــاىل متكفل بحفظ
نبيه [ من �شـــخرية ال�شاخرين بقوله} :اإنا
كفيناك امل�شتهزئني{ ،لذا اأرى اأن ن�شرة النبي
[ بتطبيـــق �شـــنته وتعريـــف غري امل�شـــلمني
باأخالقه و�شـــريته العطرة ال�شـــبيل اإىل ر�شا
اهلل تعـــاىل و�شـــفاعة نبيه [ يـــوم القيامة،
وعلى �شـــبيل املثـــال اأذكر بع�ص ال�شـــن التي
يهجرهـــا كثري من النا�ص وهـــي النف�ص ثالث
مرات على الفرا�ص قبل النوم ،لقوله [« :اإذا
اأوى اأحدكم اإىل فرا�شه فلينف�شه بداخلة اإزاره
فاإنـــه ل يدري مـــا حدث بعـــده» ،وكذلك اأكل
الطعـــام بثالثة اأ�شـــابع ،كما جاء عن كعب بن
مالك اأنه قال :كان ر�شول اهلل [ ياأكل بثالثة
اأ�شـــابع ويلعق يده قبل اأن مي�شـــحها ،وا ً
أي�شـــا
اإماطة الأذى عن الطريق كما ورد يف احلديث
«الإميان ب�شع و�شبعون �شعبة ،اأف�شلها قول ل
اإله اإل اهلل واأدناها اإماطة الأذى عن الطريق»،
وكذلك كفارة املجل�ص لقوله [ «من جل�ص يف
جمل�ص فكرث فيه لغط ُه فقال قبل اأن يقوم من
جمل�شه ذلك� :شبحانك اللهم وبحمدك اأ�شهد
اأن ل اإله اإل اأنت اأ�شـــتغفرك واأتوب اإليك .اإل
ريا:
غفـــر له ما كان يف جمل�شـــه ذلـــك» ،واأخ ً
اللهم اغفر لنا تق�شرينا يف تطبيق �شن نبيك
الكرمي حممد [.
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مهتدون يف �لكويت

�لكندي جريومي �أ�صبح د�عية قبل �إ�صالمه:

دعوته إلى اإلسالم
فسبقني إليه!

�أ�صبح جريومي �لكندي د�عية قبل �إ�صالمه�« ..لإجنيل و�لتور�ة» ..بحث ودر��صة

كيف؟ يق�س ه ـ ـ ــو بنف�صه علينا ذلك�� :صمي
 Jereome Brooksو�أن ـ ـ ــا من كند� ،وُ لدت
م�صيح ًّي ـ ـ ــا ع ـ ـ ــام  1980و�أنا �أ�صغ ـ ـ ــر �إخو�ين
�لثالثة ،وبف�صل من �هلل �أ�صلمْ ت عام 2000
م و�أنا معروف �لآن بـ«عبد�ل�صكور بروك�س»..
علي �لإ�صالم و�أنا �بن ثمانية
�أول مرة عُ ر�س ّ
ًّ
ع�صرة ،حيث كنت �صال عن طريق �ل�صالح،
ً
جاهال عن �صب ـ ـ ــب وجود �لع ـ ـ ـ مَ
ـامل ،و�ملق�صود
م ـ ـ ــن حياتنا �لدنيا ،ومل ـ ـ ــاذ� خلقنا �هلل ،بد�أت
ً
معتقد� جازمً ا
�أرجع �إىل �لإجني ـ ـ ــل و�لتور�ة
�أن �هلل �أر�صل جمي ـ ـ ــع �لأنبياء لهد�ية �لب�صر
�إىل �لطري ـ ـ ــق �ل�صحي ـ ـ ــح ،وملعرف ـ ـ ــة �أجوب ـ ـ ــة
�لأ�صئل ـ ـ ــة �لتي كانت تر�ودين ،فما �أ�صعب �أن
يحي ـ ـ ــا �لإن�صان بال هدف! فاحلياة بال هدف
ل معن ـ ـ ــى لها ،ول �أهمية م ـ ـ ــن وجودنا فيها،
بل �إن �نع ـ ـ ــد�م �لهدف يعني �نع ـ ـ ــد�م �لقيم،
و�لبعد عن جادة �ل�ص ـ ـ ــو�ب ،ولكي يدرك كل
من ـ ـ ــا �أهمية ذل ـ ـ ــك ،فليتخي ـ ـ ــل حياته بدون
ه ـ ـ ــدف ،وحلظتها �ص ـ ـ ــوف يعرف م ـ ـ ــا يعانيه
�لآخرين من غري �مل�صلمني.
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كتب :حممود بكر

 Tyson Brooksبكتـــاب كان يقـــراأه دائ ًمـــا
ً
قائـــال يل وقد بدت الده�شـــة
اأثنـــاء الليل،
واحلـــرية على وجهه :اإن هـــذا الكتاب يذكر
ق�شـــ�ص الأنبيـــاءِ املوجـــودةَ يف الإجنيـــل
َ
والتوراة على �شـــبيل املعقول والكمال ويبني
َ
ال�شالم
�شـــبب وجود
َ
العامل واأن عي�شى عليه ّ
مل يُقتل م�شلو ًبا واأن اهلل اإله واحد ل �شريكَ
له ..فقلت له :ما ا�شـــم هـــذا الكتاب؟ قال:
اإن هذا الكتاب ي�شـــمى القراآن الكرمي وهذه
ترجمته ،ودين هذا الكتاب يُ�ش ّمى الإ�شالم.

حاولـــت البحـــث والدرا�شـــة يف الكتابـــني
ال�شـــابقني ،ولكن ازدادت حريتي واأ�شبحت
يف حاجـــة اإىل اإجابات جديـــدة ،بل تكاثرت
ال�شـــكوك حويل ،فما قراأته جعلني اأ�شك يف
بع�ص الق�ش�ص املذكورة يف تلك الكتب ،مما
النق�ص يف �شـــدقها وعدالتها ،واأكرث
يوجب
َ
�شيء �شـــككت فيه كو ُن عي�شي عليه ال�شالم
اإل ًها وهو يف نف�ص احلني اإن�شـــان يدعو ر َّبه،
ذلك ال�شـــك األْه َبني يو ًما اأن اأ�شـــاأل اهلل عز
وجل مبا�شـــر ًة دون وا�شـــطة من ق�شـــي�ص اأو تعجبت مما قاله اأخي ،فطلبتُ منه ن�شـــخة،
قدي�ـــص ،وبـــكل اإخال�ص مـــن اأعماقـــي ،اأن فطلـــب منـــي اأن اأزور معـــه ال�شـــخ�ص الذي
يبـــني يل اأك َ
رث عن
دفـــع اإليـــه الكتاب حتـــى
َ
ريا.
يهديني اإليه لأنني اأ�شبحت متح ً
الإ�شـــالم -وكان هذا الرجل ممن اأ�شلم منذ
لقد مزقت ال�شـــكوك نف�شـــي ،و�شـــارت بي فـــرتة طويلة ويعـــرف ثقاف َة ّ
جدا،
ال�شـــباب ًّ
اإىل طريق جديـــد مل اأكن اأتخيله مع البحث
ا�شـــمه عبدالعظيـــم -يرحمـــه اهلل ،وبالفعل
والدرا�شـــة ،ولذلـــك كانـــت هـــذه اللحظـــة
يف يـــوم من الأيـــام ذهبت اأنا واأخـــي لزيارة
التـــي دعوت اهلل عز وجل فيهـــا مِ ن اأخل�ص
ً
ا�شـــتقبال بحفاوة،
ِ عبدالعظيم ،وا�شـــتقبلنا
اإخال�شي!
وتكلم عـــن الأمور التي ذكرها اأخي من قب ُل
وذات يـــوم مـــن الأيـــام جاءين اأخـــي الأكرب بو�شـــوح ّ
ال�شـــم�ص وعلّمنا اأن دين الإ�شـــالم
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ّ
يرتّب
وينظم اأمو َر الإن�شـــان كلها� -شغريها دون وا�شـــطة مثـــل القـــراآن الكـــرمي ،فتـــارة
و كبريها ،-واأن الإن�شـــان امل�شلم يحتاج اىل اأجـــده يذ ّكرين وتارة اُخرى يتوعدين ..اأثناء
َ
ٍ
خمتلفة بح�شـــب
بعواطف
ا�شت�شـــالم النف�ص اإىل ما يريده ر ّبه ،ثم بعد مطالعته �شـــعرت
ذلـــك دفع اإلينا بع�ـــص الكتب للداعية اأحمد املو�شـــوعات املختلفـــة فيـــه ،ومع ذلـــك بداأ
بت اإ ّ
يل
ديـــدات وغريه مـــع ترجمة القـــراآن الكرمي ،الوعيد يخطر ببايل فجاأ ًة عندما ُق ِّر ْ
علي �شن ٌة تقري ًبا
وعنـــد الرجـــوع اإىل بيتـــي �شـــعرت بـــاأنّ ما �شيئاتُ فاجتنبتها ،ثم م ّرت ّ
اأبحـــث يف هذا الدين واأدعو اأ�شـــدقائي اإىل
�شمعت منه قد �شرح �شدري.
مـــا وجدت ،وكثـــري منهم كانـــوا راغبني فيه
لقـــد �شـــعرت اأن اهلل عـــز وجـــل ا�شـــتجاب
فاأخذتُهـــم اإىل عبدالعظيم يكلّمهم كما فعل
لدعائـــي عندمـــا قابلـــت الأخ عبدالعظيـــم بـــي اأخي ،وهـــذا كله واأنا غري م�شـــلم ولكن
–رحمـــه اهلل -فقد قـــال يل ما كنـــت اأريده كنت معتقدًا اأنني اأريد الإ�شالم.
كالطبيب الذي يعرف املري�ص مبجرد النظر
اإليـــه ،لقد �شـــعرت اأنه قراأ الأ�شـــئلة الكثرية لقد كنت اأتر ّدد يف دخول الإ�شالم خو ًفا من
عدم ا�شتعدادي بجميع ما يجب على امل�شلم
وال�شـــكوك املتناثرة يف اأجواء نف�شـــي ،واأراد
اأدا ًء و تر ًكا ،واه ًما اأنني مل اأبلغ درجة �شفاء
اأن يقـــدم العالج يل بـــدون اأمل ،وعرفتُ اأنّ
أقرب
القلـــب ،ثم يف يوم اجلمعة اتّ�شـــل بي ا ُ
مـــا قيل يل ح ًّقا ،مل مي�ص علينا يوم اإل واأنا
�شديق يل وا�شمه  Omar Malcolmوقال:
اقـــراأ �شـــي ًئا من القـــراآن الكـــرمي وغريه من
اأ�شـــلمتُ اأ�شـــلمت ..والآن اأنـــا يف امل�شـــجد
الكتب الإ�شالمية مثل موؤ َّلفات اأحم َد دِ يدات
تعال لكي ت�شـــهد! فق ْمتُ من �شريري األْب�ص
يف مناق�شته اأه َل الكتاب.
ب�شرعةِ ،
وط ْرت اإىل امل�شجد كالربق و�شهدت
مل اأر -قبـــل ذلـــك -كتا ًبـــا يكلّمني مبا�شـــر ًة واحلمد هلل اإ�شـــالم هذا ال�شديق الذي كنتُ

اأدعوه اإىل الإ�شالم فاأ�شلم قبلي ،وهو الذي
دعـــاين اإىل اأن اأُ�شـــلم ففعلـــت ،واحلمد هلل
اأ�شبحت م�شل ًما!.
منـــذ ذلـــك الوقـــت واأ�شـــلم من اأ�شـــدقائي
�شخ�شـــا ومازال
الأقربـــني فـــوق الثالثـــني
ً
العدد يـــزداد ،ومن اأ�شـــرتي اأخوان Richie
 ،Brooks، Tyson Brooksوهـــذا مـــن
ف�شل اهلل.
ثـــم بعـــد اإ�شـــالمي بثـــالث �شـــنوات رحلت
اإىل جمهوريـــة م�شـــر العربيـــة لأتعلم الدين
وبقيْـــت هناك ثماين �شـــنوات مـــن 2004م
ً
م�شـــغول بدرا�شـــة اللغة
اإىل 2011م ،وكنت
العربية والعلـــوم ال�شـــرعية بجامعة الأزهر
ال�شـــريف ،ومازلتُ يف طلب العلم اإىل يومنا
هـــذا ،والآن اأنـــا يف دولـــة جنـــوب اأفريقيـــا
لدرا�شـــة الكتب ال�شـــتة وا ً
أي�شا اأدر�ص بع�ص
العلوم ال�شـــرعية بوا�شطة الإنرتنت واأ�شتغل
بكتابـــة بع�ص املقـــالت يف اأمـــور الدين وما
يتعلق به من اأمور الدنيا.
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م�صاهري �هتدو�

�لق�صي�س "�صيلي" من كبار �ملن�صرين يف جنوب �إفريقيا:

قرأت أن األنبياء والرسل
يسجدون هلل وال يوجد سجود
إال في اإلسالم
�إعد�د :نايف فار�س

يحكي الق�شـــي�ص �شـــيلي الذي كان من كبار
املن�شـــرين يف جنوب اإفريقيا ق�شة اإ�شالمه
فيقـــول :يف يوم مـــن الأيام ذهبت لأ�شـــرتي
بع�ـــص الهدايا من املركز التجـــاري ببلدتي،
وهنـــاك كانت املفاجاأة! ففي ال�شـــوق قابلت
ً
رجـــال يلب�ص كوفيـــة )قلن�شـــوة( وكان تاج ًرا
يبيع الهدايا ،وكنت األب�ص مالب�ص الق�شي�شني
الطويلـــة ذات الياقة البي�شـــاء التـــي نتميز
بهـــا علـــى غرينـــا ،وبـــداأت يف التفاو�ص مع
الرجـــل علـــى قيمـــة الهدايـــا ،وعرفـــت اأن
الرجل م�شلم ونحن نطلق على دين الإ�شالم
يف جنـــوب اأفريقيا «دين الهنـــود» ،ول نقول
دين الإ�شـــالم ،وبعد اأن ا�شرتيت ما اأريد من
هدايـــا بـــل قل من فخـــاخ نوقع بها ال�شـــذج
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من النا�ص ،وكذلك اأ�شـــحاب اخلواء الديني
والروحـــي ،كمـــا كنا ن�شـــتغل حـــالت الفقر
عند كثري من امل�شـــلمني واجلنوب اأفريقيني
لنخدعهم بالدين امل�شـــيحي ونن�شـــرهم ،اإذا
بالتاجر امل�شلم ي�شـــاألني :اأنت ق�شي�ص األي�ص
كذلك؟
قلت له نعم.
ف�صاألني :من �إلهك؟
فقلت له� :مل�صيح �لإله.
فقـــال يل :اأحتـــداك اأن تاأتينـــي باآية واحدة
يف الإجنيـــل تقول على ل�شـــان امل�شـــيح عليه
ال�شـــالم �شخ�شـــ ًّيا اإنه قال :اأنا اهلل ،اأو اأنا
ابـــن اهلل فاعبدوين ..فـــاإذا بكلمات الرجل
امل�شـــلم ت�شقط على راأ�شـــي كال�شاعقة ،ومل

اأ�شتطع اأن اأجيبه وحاولت اأن اأعود بذاكرتي
اجليدة واأغو�ص بها يف كتب الأناجيل وكتب
الن�شـــرانية لأجد جوا ًبا �شـــاف ًيا للرجل فلم
اأجـــد! فلـــم تكن هنـــاك اآية واحـــدة تتحدث
على ل�شـــان امل�شيح وتقول اإ َّنه هو اهلل اأو اأنه
ابن اهلل ..اأ�شـــقط يف يدي واأ�شـــابني الغم
و�شـــاق �شـــدري ،كيف غاب عنـــي مثل هذه
الت�شـــاوؤلت؟ وتركـــت الرجـــل وهممت على
وجهـــي ،فما علمت بنف�شـــي اإل واأنا اأ�شـــري
ً
طويـــال بدون اجتاه معني ،ثم �شـــممت على
البحـــث عن مثل هـــذه الآيات مهمـــا كلفني
الأمـــر ،ولكننـــي عجزت وهزمـــت! فذهبت
للمجل�ص الكن�شي وطلبت اأن اأجتمع باأع�شائه
فوافقوا ،ويف الجتماع اأخربتهم مبا �شمعت
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فـــاإذا باجلميـــع يهاجموننـــي ويقولـــون يل:
خدعـــك الهندي ،اإنه يريد اأن ي�شـــلك بدين
الهنود .فقلت لهم :اإ ًذا اأجيبوين! وردوا على
ت�شاوؤله ،فلم يجب اأحد!

نبي الإ�ضالم جاءين يف املنام ودلني
على احلقيقة!

وجـــاء يوم الأحـــد الذي األقي فيـــه خطبتي
ودر�شـــي يف الكني�شـــة ،ووقفت اأمـــام النا�ص
لأحتدث ،فلم اأ�شتطع ،وتعجب النا�ص لوقويف
اأمامهـــم دون اأن اأتكلـــم ،فان�شـــحبت لداخل النوم ،و�شعرت ب�شعادة كبرية تنتابني ،اأخذت
الكني�شـــة وطلبـــت مـــن �شـــديق يل اأن يحل اأت�شاءل :اأين �شاأجد هذه اجلماعة التي راأيت
حملـــي ،واأخربته باأنني منهك ،ويف احلقيقة يف منامي؟ و�شـــممت على موا�شلة امل�شوار،
كنت منها ًرا ،وحمط ًما نف�ش ًّيا.
م�شوار البحث عن احلقيقة ،كما و�شفها يل
ذهبـــت ملنـــزيل واأنـــا يف حالـــة ذهـــول وهم من جاء ليدلني عليها يف منامي ،واأيقنت اأن
كبـــري ،ثـــم توجهت ملـــكان �شـــغري يف منزيل هـــذا كلـــه بتدبري من اهلل �شـــبحانه وتعاىل،
وجل�شـــت اأنتحب فيه ،ثم رفعت ب�شري اإىل فاأخـــذت اإجـــازة من عملي ،ثم بـــداأت رحلة
ال�شـــماء ،واأخـــذت اأدعـــو ،ولكـــن اأدعو من؟ بحـــث طويلـــة ،اأجربتنـــي علـــى الطواف يف
لقـــد توجهـــت اإىل من اعتقـــدت اأنه هو اهلل عدة مدن اأبحث واأ�شـــاأل عن رجال يلب�شـــون
اخلالـــق ،وقلـــت يف دعائي :ربـــي ..خالقي .ثيا ًبـــا بي�شـــاء ،ويتعممـــون عمائـــم بي�شـــاء
لقد اأُ ْ
قفلت الأبواب يف وجهي غري بابك ،فال ا ً
أي�شا ..وطال بحثي وجتوايل ،وكل من كنت
حترمنـــي من معرفة احلـــق ،اأين احلق واأين اأ�شـــاهدهم من امل�شـــلمني يلب�شـــون البنطال
احلقيقة؟ يارب! يارب ل ترتكني يف حريتي ،وي�شـــعون على روؤو�شـــهم الكوفيـــات فقط،
واألهمني ال�شواب ودلني على احلقيقة ..ثم وو�شـــل بي جتوايل اإىل مدينة جوهان�شربغ،
غفـــوت ومنـــت ،واأثناء نومـــي اإذا بي اأرى يف حتـــى اأتيـــت اإىل مكتـــب ا�شـــتقبال جلنـــة
املنـــام اأننـــي يف قاعة كبرية جـــ ًّدا لي�ص فيها م�شـــلمي اأفريقيا و�شاألت موظف ال�شتقبال
اأحـــد غريي ،ويف �شـــدر القاعـــة ظهر رجل عن هذه اجلماعة ،فظن اأنني �شـــحاذ ،ومد
مل اأتبـــني مالحمه من النور الذي كان ي�شـــع يـــده ببع�ـــص النقـــود فقلـــت له :لي�ـــص هذا
منـــه وحوله ،فظننـــت اأن ذلك هو اهلل الذي
اأ�شـــاألك ..األي�ص لكم مكان للعبادة قري ًبا من
خاطبته باأن يدلني على احلق ،ولكني اأيقنت
هنـــا؟ فدلني على م�شـــجد قريب ،فتوجهت
اأنـــه رجل منـــري ،فاأخـــذ الرجل ي�شـــري اإيل
نحـــوه ،فاإذا مبفاجـــاأة كانـــت يف انتظاري..
وينادي :يا اإبراهيم! فنظرت حويل لأ�شاهد
على باب امل�شـــجد رجل يلب�ص ثيا ًبا بي�شـــاء
من اإبراهيم؟ فلم اأجد اأحدًا معي يف القاعة،
فقـــال يل الرجـــل :اأنـــت اإبراهيـــم ،ا�شـــمك وي�شـــع على راأ�شـــه عمامة ففرحت به ،فهو
اإبراهيم ،اأمل تطلب من اهلل معرفة احلقيقة ،من نف�ـــص النوعية التي راأيتهـــا يف منامي..
قلت :نعم .قـــال :انظر اإىل ميينك .فنظرت توجهت اإليه را ًأ�شـــا واأنا �شعيد مبا اأرى! فاإذا
اإىل مييني ،فاإذا جمموعة من الرجال ت�شري بالرجل يبادرين ً
قائال ،وقبل اأن اأتكلم بكلمة
حاملـــة على اأكتافهـــا اأمتعتهـــا ،وتلب�ص ثيا ًبا واحدة :مرح ًبا اإبراهيم! فتعجبت و�شـــعقت
بي�شـــاء ،وعمائم بي�شاء ،وتابع الرجل قوله :مبا �شـــمعت! وتابع الرجـــل ً
قائال :لقد راأيت
اتبع هوؤلء لتعرف احلقيقة! وا�شتيقظت من يف منامي اأنـــك تبحث عنا ،وتريد اأن تعرف

احلقيقة ،واحلقيقة يف الدين الذي ارت�شـــاه
اهلل لعبـــاده وهو الإ�شـــالم .قلت له :نعم ،اأنا
اأبحث عـــن احلقيقة ولقد اأر�شـــدين الرجل
املنري الذي راأيته يف منامي لأن اأتبع جماعة
تلب�ص مثل ما تلب�ـــص ..فهل ميكنك اأن تقول
يل مـــن ذلك الـــذي راأيـــت يف منامي؟ فقال
الرجـــل :ذاك نبينـــا حممـــد ،نبي الإ�شـــالم
الديـــن احلـــق ،ر�شـــول اهلل [! مل اأ�شـــدق
مـــا حدث يل ،ولكنني انطلقـــت نحو الرجل
اأعانقـــه ،واأقول له :اأح ًّقا كان ذلك ر�شـــولكم
ونبيكم ،اأتـــاين ليدلني على دين احلق؟ قال
الرجـــل :اأجل ،ثـــم اأخذ الرجـــل يرحب بي،
ويهنئني باأن هداين اهلل ملعرفة احلقيقة ،ثم
جاء وقت �شـــالة الظهر فاأجل�شـــني يف اآخر
امل�شـــجد ،وذهب لي�شـــلي مع بقيـــة النا�ص،
و�شـــاهدت امل�شـــلمني -وكثـــري منهـــم كان
يلب�ص مثل الرجل� -شـــاهدتهم وهم يركعون
وي�شـــجدون هلل ،فقلـــت يف نف�شـــي :واهلل
اإنـــه الديـــن احلق ،فقد قـــراأت يف الكتب اأن

الأنبياء والر�شل كانوا ي�شعون جباههم على
�شـــجدًا هلل ..وبعد ال�شـــالة ارتاحت
الأر�ص
ّ

نف�شـــي واطماأنـــت ملا راأيت و�شـــمعت ،وقلت

يف نف�شـــي :واهلل لقـــد دلنـــي اهلل �شـــبحانه
وتعـــاىل علـــى الدين احلق ،ونـــاداين الرجل

امل�شلم لأعلن اإ�شالمي ،ونطقت بال�شهادتني،
من اهلل
فرحا مبا َّ
واأخذت اأبكي بكا ًء عظي ًما ً
علي به من هداية.
َّ
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�لإعجاز �لعلمي

اإلحسان..
أقصر طريق للسعادة!

م .عبد�لد�ئم �لكحيل

ري� عن �أ�صر�ر �ل�صعادة ..در�صو� �حلالة �لنف�صية لالأغنياء فلم يجدو�
بحث �لعلماء كث ً
ري� لأحد �أ�صر�ر
ري� من �حلالت تو�صلو� �أخ ً
لديهم �أي �صعادة تذكر ،وبعد �أن در�صو� كث ً
�ل�صعادة يف بحث علمي جديد بعنو�ن «�لإح�صان يجعلك �أكرث �صعادة»� ،إذ ثبت �أن �إنفاق
�ملال على �لفقر�ء مينح �لإن�صان �ل�صعادة �حلقيقية ..لنتاأمل هذه �حلقائق �لعلمية
وكيف �أ�صار �لقر�آن لها قبل �أربعة ع�صر قر ًنا!
جاء يف خرب علمي �أن �لباحثني وجدو� عالقة بني �لإنفاق و�ل�صعادة ،حيث يقول باحثون
كنديون �إن جني مبالغ طائلة من �لأمو�ل ل يجلب �ل�صعادة لالإن�صان ،بل �إن ما يعزز
�صعوره بال�صعادة هو �إنفاق �ملال على �لآخرين! ويقول فريق �لباحثني يف جامعة بريتي�س
كولومبيا �إن �إنفاق �أي مبلغ من �ملال على �لآخرين ولو كان خم�صة دولر�ت فقط يبعث
�ل�صعادة يف نف�س من ينفق �ملال.
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"املنفقون" اأكثــر �ضعـادة من غيـرهم
والعلمـاء ين�ضحـون :ل تكنزوا
و�شـــبحان اهلل! العلماء يوؤكـــدون اأن الإنفاق مناعي اأف�شـــل من اأولئـــك الذين ل ينفقون
�شروري ولو كان مببلغ زهيد ،ونقول :األي�ص �شـــي ًئا مـــن اأموالهـــم ،فقد وجـــد العلماء اأن
هـــذا ما اأكـــده احلبيب الأعظـــم [ عندما اإنفاق املال ي�شـــاعد الإن�شـــان على التخل�ص
قال« :اتقوا النار ولو ب�شق مترة» اأي بن�شف من بع�ص ال�شـــطرابات النف�شية ،و�شبحان
متـــرة!! األي�ـــص هذا ما اأكـــده القراآن ا ً
أي�شـــا اهلل! هـــذا مـــا اأخربنا بـــه اهلل تعاىل عندما
ِ
ُ
بقولهِ } :ليُن ِْف ْق ذُو َ�شـــ َع ٍة ِم ْن َ�ش َعته َو َم ْن قد َر ربـــط بـــني الإنفـــاق والتخل�ص مـــن اخلوف
مما اآَتَاهُ اهلل َل يُ َكلِّ ُ
ف اهلل واحلـــزن اأي اكت�شـــاب ال�شـــعادة} :ا َّل ِذيـــ َن
َعلَيْ ِه رِ ْز ُق ُه َفلْيُن ِْف ْق ِ َّ
َاها َ�شـــ َي ْج َع ُل اهلل بَ ْع َد ُع ْ�ش ٍ
ـــر يُن ِْفقُو َن اأَ ْم َوالَ ُه ْم بِاللَّيْلِ َوال َّن َهار �ش ًّرا َو َع َال ِن َي ًة
نَف ًْ�شـــا اإ َِّل َما َاآت َ
َفل َ ُه ْم اأَ ْج ُر ُه ْم ِعنْ َد َر ِّبهِ ْم َو َل خَ ْو ٌ
يُ ْ�ش ًرا».
ف َعلَيْهِ ْم َو َل
يوؤكد الباحثون يف هذا البحث الذي ن�شر يف ُهـــ ْم يَ ْح َزنُو َن{ ،ويقول عز وجلَ :
}ه ْل َجزَاءُ
ال ِْح َ�شا ُن{.
ال ِْح َ�شانِ اإ َِّل ْ إ
ْإ
جملـــة «العلوم» اأن املوظفـــني الذين ينفقون
جـــز ًءا مـــن احلوافز التـــي يح�شـــلون عليها هذه النتيجة جتعلنا نعتقد اأن الإن�شان عندما
اأ�شعد من اأولئك الذين مل يفعلوا ذلك ،تقول ينفق املال فاإنه ل يخ�شر ول ينق�ص ماله ،بل
الربوفي�شور اإليزابيث دان التي راأ�شت فريق يزيـــد! األي�ص هذا ما اأكـــده نبي الرحمة [
البحـــث اإن اأولئك الذيـــن اأنفقوا ا ً
أموال على عندما قال« :ما نق�ص مال من �شدقة»؟ اأي
اآخرين كانوا اأكرث �شـــعادة مـــن اأولئك الذين اإنـــك مهما اأنفقت من مالك فلن ينق�ص هذا
اأنفقوا اأكرث على اأنف�شهم!
املال بل �شـــيزيد ،لأن هـــذا الإنفاق يعطيك
وقـــد تبـــني لفريق البحـــث اأن اأولئـــك الذي �شـــعو ًرا بال�شـــعادة ممـــا يتيـــح لـــك التفكري
اأنفقوا ق�ش ًما اأكرب من اأموالهم على الآخرين ال�شـــليم يف كيفية احل�شول على املال ب�شكل
اأو تربعـــوا بهـــا قالـــوا اإنهم ا�شـــتفادوا منها اأف�شل! ولذلك فاإن اهلل قد تعهد اأن ي�شاعف
اأكرث مـــن اأولئك الذي اأنفقـــوا اأموالهم على لـــك املال الذي تنفقه ،يقـــول تعاىل } َم ْن َذا
�ص َ
�ش ِ
اع َف ُه
�شـــا َح َ�شـــنًا َفيُ َ
اهلل َق ْر ً
احتياجاتهـــم ..و�شـــبحان اهلل! هذا ما اأكده ا َّل ِذي يُقْرِ ُ
ِ�ص َويَبْ ُ�ش ُ
ط َو ِاإلَيْ ِه
ري ًة َواهلل يَ ْقب ُ
القراآن عندما و�شـــف لنا حال املتقني الذين لَ ُه اأَ ْ
�ش َعا ًفا َك ِث َ
ينفقون على غريهـــم اأكرث من اإنفاقهم على تُ ْر َج ُعـــو َن{ ورمبا قراأنا عـــن اأغنى رجل يف
اأنف�شـــهم ،يقـــول تعـــاىلَ } :ويُوؤْ ِثـــ ُرو َن َعلَـــى العـــامل «بيل غيت�ـــص» عندما قـــرر اأن يتربع
ا�شـــ ٌة َو َم ْن يُو َق بجزء كبري من ثروته يقدر بع�شرات املليارات
�ش َ
اأَنْف ُِ�شـــهِ ْم َولَـــ ْو َكا َن بِهِ ْم خَ َ
ـــح نَف ِْ�ش ِ
ـــه فاأولَ ِئ َك ُه ُم امل ُ ْف ِل ُحـــو َن{ ،وهذا لأنـــه اأح�ص اأنه من ال�شـــروري اأن يفعل ذلك
ُ�ش َّ
يـــدل علـــى اأن القـــراآن يريد لنـــا مزي ًدا من ليح�شل على ال�شعادة!
ال�شعادة!
ويوؤكـــد الباحثـــون اليوم اأن من اأهم اأ�شـــباب
كمـــا اأن هنـــاك بع�ـــص الدرا�شـــات توؤكـــد ك�شـــب املال اأن تنفق �شي ًئا من املال على من
اأهميـــة الإنفـــاق يف عـــالج الأمرا�ـــص! فقد يحتاج اإليه! وهذا يعني اأن الإنفاق هو �شبب
وجـــد الباحثـــون اأن ال�شـــخ�ص الـــذي تعود من اأ�شـــباب الـــرزق! وهذا ما اأكـــده القراآن
علـــى م�شـــاعدة الفقـــراء واإنفـــاق املال على عندما ربط بني الإنفاق وبني الرزق الكرمي،
ال�ش َ
مما
ـــالةَ َو ِ َّ
املحتاجـــني يكون اأكرث �شـــحة ويتمتع بنظام يقول تعاىل} :ا َّلذي َن يُ ِقي ُمو َن َّ

َر َز ْقنَا ُه ْم يُن ِْفقُو َن اأولَ ِئ َك ُه ُم املُوؤ ِْمنُو َن َحقًّا لَ ُه ْم
مي{.
َد َر َج ٌ
ات ِعنْ َد َر ِّبهِ ْم َو َمغ ِْف َرةٌ َورِ ْز ٌق َكرِ ٌ

نعود من جديد لرحلة البحث عن ال�شـــعادة
حيـــث تقـــول الربوفي�شـــور اإليزابيـــث «قـــد
يكون اإنفـــاق املال على اآخرين طريقًا اأ�شـــد
فعاليـــة لتحقيـــق ال�شـــعادة من اإنفـــاق املال
علـــى ال�شـــخ�ص نف�شـــه» .ويقـــول الدكتـــور
جورج فيلدمان اخ�شـــائي النف�ص يف جامعة
باكينغهـــام اجلديـــدة «اإن التـــربع لأغرا�ـــص
اخلري يجعلك ت�شـــعر اأنك اأف�شل ً
حال لأنك
أي�شا يجعل النا�ص ينظرون
يف جمموعة ،اإنه ا ً
اإليك باعتبـــارك موؤث ًرا للغري على النف�ص...
فعلـــى ال�شـــعيد ال�شخ�شـــي اإذا قدمـــت لك
�شي ًئا فهذا يقلل احتمال تعديك علي ،ويزيد
احتمال معاملتك يل بطريقة ح�شنة».
ويوؤكد علماء الربجمة اللغوية الع�شبية على
ن�شيحة خمت�شرة من اأجل مزيد من ال�شعادة
فيقولون« :الن�شيحة األ تكنز الأموال» وهنا
نتذكـــر التحذيـــر الإلهيَ } :وا َّل ِذيـــ َن يَ ْك ِنزُو َن
�شـــ َة َو َل يُن ِْفقُونَ َها ِيف َ�شبِيلِ ا ِ
هلل
الذَّ َه َب َوالْ ِف َّ
َف َب ِّ�شـــ ْر ُه ْم ِب َعـــ َذ ٍاب اأَ ِليم * يَـــ ْو َم يُ ْح َمى َعلَيْ َها
ِيف نَـــارِ َج َهن َم َفتُ ْك َوى ِب َهـــا ج َبا ُه ُه ْم َو ُجنُوبُ ُه ْم
َو ُظ ُهو ُر ُهـــ ْم َه َذا َما َكنَز ُ ْ
ْمت ِ ألَنْف ُِ�شـــ ُك ْم َف ُذو ُقوا
َما ُكنْتُ ْم تَ ْك ِنزُو َن{.

أخـــريا فـــاإن اهلل جـــل وعال فر�ـــص علينا
وا ً
الزكاة ،لأنه يريد لنا ال�شـــعادة ،بل وحذر من
كنز الأموال وعـــدم اإنفاقها يف اأبواب اخلري
والعلم ،وتاأملوا معي هذه الآيةُ } :ق ْل اإ َِّن َر ِّبي
يَبْ ُ�ش ُ
ـــط ال ِّر ْز َق ِمل َ ْن يَ َ�شـــاءُ ِم ْن ِع َب ِاد ِه َويَق ِْد ُر لَ ُه
َ
ري
ـــي ٍء َف ُهـــ َو يُخْ ِل ُف ُه َو ُه َو خَ ْ ُ
َو َما اأنْ َف ْقتُ ْم ِم ْن َ�ش ْ
ني{.
ال َّرازِ ِق َ
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�صحتك بالدنيا

ماغ يتوضأ
الد م والليلة
في اليو
س مرات!
خم
جميل احلبال
د.حممد

�شـــ َال ِة
�شـــلَ َوا ِت َوال َّ
حافِ ُظوا َعلَى ال َّ
هل تعلمون اأن
يقول تعاىل } َ
هلل َقا ِنتِـــ َني{..
وا ِ َّ
ِ
ـــ
م
ه رجل �شاجد!
الْ ُو ْ�شـــ َطى َو ُقو ُ
جلانبي له كاأن
يف الو�شـــع ا
والليلـــة خم�ص
الدماغ
�شـــاأ يف اليـــوم
ذا الدمـــاغ يتو
شـــية ،بني هذه
وهـــ
ـاط بثالثة اأغ�
ت؟ الدماغ يحــ
ي الـــذي يقـــوم
مـــرا
لنخـــاع ال�شـــوك
�شـــية �شـــائل ا
�شـــا
الدماغ ،واأي ً
الأغ
 ..حماية هذا
فـــة احلمايـــة
يف «الراديتري»
بوظي
د ،كما اأن املـــاء
ذيـــة والتربيـــ
بالتغ
ة.
ر
يا
�ش
ال
يربد
ونحن ل ن�شـــعر
 1700جرام،
ه
زن
ـــذا الدمـــاغ و
ّ اأننا ل ن�شـــعر
ه
بارئ ع ّز وجل
ال
ر
دي
وزنه ..فمن تق
مجمة فوجدوه
ب
ماغ داخـــل اجل
قـــد وزنوا الد
 17جرام ،لأنه
ل
به،
حلقيقـــي 00
رامـــا ،ووزنـــه ا
ي ،والقاعـــدة
ً
ج
5
0
خـــاع ال�شـــوك
يف �شـــائل الن
يف �شائل يفقد
و
ـــ
ف
ط
ي
ل ج�شـــم يغمر
يائية تقول« :ك
خاع ال�شـــوكي
الفيز
ال�شـــائل» ،فالن
وزنه بقدر وزن
ت�شمى الظفرة
مـــن
�شة يف الدماغ
من منطقة خا
رج من منطقة
يتولد
�شـــاحاته ويخ
كية ويدور يف م
اأو بيت ،وهذه
ـب
ال�شــ
يف اأي عمـــارة
ك�شـــبكة املياه
�ص مرات بقدر
ى
ر
اأخ
ـــوم والليلة خم
رة تكون يف الي
ف�ـــص الأمامي
و
د
ـــ
ال
�شـــجد على ال
وات ،ونحـــن ن
ـل
شــ
�
ال
اتخاذ القرار.
ذي فيه مراكز
ال

اختبر
م
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يدفع الإدمان على الهواتف الذكية امل�شـــتخدمني اإىل
تخيل ارجتاج الهاتف وو�شـــول ر�شائل ن�شية خيالية
ح�شـــبما ا
أفاد باحثون بريطانيون ،كما وجدت درا�شـــة جديدة تغ
ريات غري طبيعية يف املادة البي�شاء املوجودة يف الدماغ
لدى املراهقني املدمنني ال�شبكة العنكبوتية.
واأكد الباحثون اأن امل�شتخ
دمني ي�شبحون مهوو�شني با�شتخدام اأجهزة الهواتف
الذكية ،مثل بالك بريي واآي فون ،للولوج اإىل الربيد
الإلك
رتوين ومواقع التوا�شـــل الجتماعي مما قد يزيد من ال
توتر،
و�شــ
ـملت
الد
را�شة
التي
ا
أج
راها
با
حثون
من
ج
امعة وور�ش�شتري
نحو مائة مت
طوع اأجابوا على جمموعة اأ�شـــئلة وخ�شـــعوا لفح�ص ن
ف�شي ب�شاأن التوتر ،وظهر اأن التوتر والإجهاد النف�شي
يرتبـــط بعدد املرات التي حتقق خاللها امل�شـــتخ
دمون من هواتفهم كمعدل عـــام ،فالذين يعانون من اأعلى
معدل من الإجهاد النف�شي تق
لقهم ارجتاجات �شبح حني يعتقدون اأن ر�شالة ن�شية قد
و�شلتهم رغم اأن ذلك مل يح�شل.
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سك في السنة

الم

ب من الأطياب النادرة
عربية ،وهي ا�شـــم لطي
امل�شـــك كلمة
ذكر امل�شـــك يف القراآن
ها حيوانيـــة ،وقد ورد
التي م�شـــادر
َ نَّعِ يم ي ُ ْ�ش َق ْو َن مِ ن َّر ِح ٍيق
�ش َرة ال ِ
وههِ ْم َن ْ
ف ِيف ُو ُج ِ
الكرمي }تَ ْع ِر ُ
َ َ ْ َنَاف َِ�ص املُتَنَافِ ُ�شـــو َن{..
مِ �شـــ ٌك َو ِيف َذلِـــك فليَت
خمتُوم ِختَا ُم ُه ْ
َّ ْ
ال�شـــيادون بقتل غزال
ـــلون على امل�شك؟ يقوم
فكيف يح�ش
الذي يوجد به امل�شك
ول ،ثم ف�شـــل الكي�ص
شـــك الذكر اأ ً
امل�
ها يف ال�شـــم�ص ،اأو على
شـــ ًال كام ًال ثـــم جتفيف
ف�
اأو الغـــدة،
ج ًّدا ،وميكن احل�شول
تغط�ص يف زيت �شاخن
أو
ا
ال�شـــخور،
على امل�شك بحكة على
ـج الكي�ص الذي يحتوي
عليه اإذا ن�شــ
�شخور خ�شنة.
فقان والأرياح الغليظة
مقو ًّيا للقلب ناف ًعا للخ
ويعترب امل�شـــك
الأدويـــة املقوية للعني
�شـــمومها ،وي�شـــتعمل يف
يف الأمعاء و
طوبتها ،ومن�شـــط للباءة
شـــها الرقيق وين�شـــف ر
ويجلـــو بيا�
ص ،وينفع اإذا ا�شتع�شـــى
لعلل البـــاردة يف الراأ�ـــ
وينفـــع مـــن ا
رتياقات لنه�ص الأفاعي.
الزكام ،ومن اأف�شل ال

أسن
ا
ن
ب
أمن
ي
ي
ة
ض
ا
ل
ء..
هل تعاين يس
ت
من البت�شـــامن ا�شـــفرار اأ�شن مست
ح
ي
ل
انك
م بع
ة!

،
لأ
ف
�شـــنانك؟ قـــ وية وتلقائية ،وهو ما
مي
ن
ع
م
ب
ك
ب
كثريًا
هر�ـــص الفر خ�شـــية
وا�شـــط
ا
ة
مل
ا
إ
ظ
�
ه
ا
شـ
ر
و
ــب
ا�شـــطفها ج عك اأو بفر� لـــة ودلك بها املحرج
شـ
ــ
ا
أ
ي ًد
ا
�
ة
لإزالـــة الأج ا ونظف
نظيفة وبعـــ شـــنانك
ه
ا
ب
ا
خلي
زاء
دا
بني الأ�شنان ،الدقيقة املتب ط املخ�شـــ� لنتهاء
ص
ل
قي
اأو
من امللح لعم اخلط ع�ش ة من الفراول الأ�شنان
ري
ة
ل
و
لي
لتدليك اأ�شـــ عجينة ثم ا�شـ مونة مع ملع العالقة
قة
ــت
نان
جي ًدا باملاء ،ك بالعجني ل خدم فر�شـــاة �شغرية
الأ
اأو ا
عدة
من الباكينج غم�ص فر�شـــ ثوان واغ�ش �شـــنان
ل
ا
اأ
ةا
�شو
اإ�
�شنانك
دا وقم بتدلي لأ�شنان
شافة ق
ل
ي
يف
ل
ك
م
م
ي
ك
ن امل
الأ�شنان بها ة قليلة
لح لنتي
ج
ة
،
ا
أ
و
ف
�شل.
ميكنك

اليقطين

كرمي اليقطني،
ىل يف القراآن ال
ذكرها اهلل تعا
باء» و«الكو�شة»،
ن النباتات التي
ح اآخر وهو «الد
م
القرع» با�شطال
مـــا يزرع للزينة،
واليقطني هو «
اأ�شـــناف منها
عات العلمية اأنه
�شالم ،والقراآن
وتذكر املو�شـــو
معرو ًفا قبل الإ
الأكل ،كان القرع
َ نبتْ َنـــا َعليْهَِ
ومنها ما يزرع ل
ل تعـــاىلَ } :واأ َ
النبي يون�ص قا
ــا ذكره ربطـــه ب
عندمـ
هلل فوقه �شـــجرة
َ ًة ِّمن يَق ِْط ٍني{.
شـــابوين :اأنبت ا
�ش َج َر
حممد علي ال�
جرة القرع ذات
يقول ال�شـــيخ
م�ص ،وهي �شـــ
وتقيه حر ال�شـــ
يجمـــع بني كرب
اليقطـــني لتظله
�ـــص القـــرع لأنه
شـــة ...اإمنـــا خ
عادية ،بل خ�شها
الأوراق العري�
ني لي�ص �شـــجرة
ظل ،اإذن اليقط
حـــب الدباء الذي
الورق وبرد ال
الر�شـــول [ ي
ت ،ولذلـــك كان
ت الر�شول [
زا
اهلل بامتيـــا
ي اهلل عنه :راأي
اأبوهريرة ر�شـــ
ل
هو القرع ،ويقو
وم اأتتبع الدباء.
ت منذ ذلك الي
نه يغذي البدن،
زل
ما
يتتبع الدباء ف
�شـــى باأكلـــه لأ
ب القدمي كان يو
ني للبطن ومدر
ط
والقـــرع يف ال
�شـــداع ،وهو مل
ط�ص ويذهب ال
ديث قالوا عنه
وماوؤه يقطع الع
ويف الطب احل
لـــالآلم والأورام،
�شـــم وم�شـــكن
للبول وم�شـــكن
ني «ب» ،وهو ها
مـــني «اأ» وفيتام
لبوا�شري والأرق
نـــه غنـــي بفيتا
ح�شـــر البول وا
اإ
وملطف ،ويفيد
ومرطب وملني
ق واللتهابات.
فع كعالج للحرو
ولطـــرد الدودة
�ص ال�شكر ،وين
لعجز اجلن�شـــي
ومر
فع يف معاجلة ا
مـــا بـــذوره فتن
اأ
وملعاجلة الأرق.
الوحيدة،

صورة مذه
ل
ة
ل
خ
ال
يا
ال
د
م الحمراء
بتقنية النانو
تبدو مثل حلوى ا

لأطفال ،ول
كنها يف الواقع النوع ا
ل
أك
يف
رث
�ش
يو
ع
ا
ً
من
خ
ج�شـــم الإن�شـــان ..خ
ال
اليا الدم
يا
ال
دم
ا
حل
مر
اء
ا
ثنائيـ
أو ما تعرف بـ
ــة التقعـــر مهمتها ح
«كرات الدم احلمراء»
مل
وت
وز
يع
ا
ل
أ
ك�
شـــ
ج
ني اإىل جم
الن�شاء ه
يع خاليا اجل�شـــم ،يف
ناك ما يقرب من  4اإ
ىل
5
م
الي
ني
ك
رة
دم حمر
من الدم ،و
اء يف امللليمرت املكعب
يف الرجال يبلغ عدد
ها
من
5
ا
إ
ىل
6
م
الي
ني يف ذات امل�شاحة.
والنا�ـــص الذين يع
ي�شـــون على ارتفاعا
ت
ا
أ
عل
ى
يك
ون
لدي
عـــ
دد
هم اأكرب ب�شبب انخفا
كرات الدم احلمراء
�ص
م
�ش
تو
يا
ت
ا
ل
أك
�شجني يف بيئتهم.
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ĳŵŁŤēŽŘęĴűĔōŤēŮŐěĔřŀēŵũŤēŚťĝĭĜİŜ

الصالة في حضرة غير المسلمين
�أن ـ ـ ــا م�صلمة حديثة عهد بالإ�صالم ،ول �أمتتع بخ�صو�صية كاملة يف
بيتي ،فاأمي تقاطع �صالتي ،هل �أنتظر حتى �أخلو بنف�صي و�أ�صلي
من جديد �أم �أكمل �صالتي؟

�جلو�ب:

ţ










نبـــارك لك ما منَّ اهلل به عليك من الهداية لالإ�شـــالم ،فهو النعمة
العظمـــى التـــي ل يعدلهـــا �شـــي ،ونذكرك بقـــول النبـــي [« :بَ َداأَ
ال ْ�ش َال ُم َغ ِري ًباَ ،و َ�شـــ َي ُعو ُد َك َما بَ َداأَ َغ ِري ًباَ ،ف ُطوبَى ِلل ْ ُغ َربَاءِ » ،فطوبى
ْ إِ
لك الغربة التي تعي�شينها بني اأهلك ويف بلدك.
ومن اأنواع الفنت ما ي�شـــمعه الإن�شـــان من األـــوان الأذى ممن حوله
لرده عن دينه وتثبيطه عنه ومما نن�شحك به:
 - 1الرفق يف التعامل مع اأهلك ،بالقول احل�شـــن واحللم وال�شـــفح
عما بدر منهم ،واإظهار الن�شـــح وال�شـــفقة عليهـــم ،مع الدعاء لهم
بالهداية للدين احلق.
 - 2وقـــت ال�شـــالة وقت مو�شـــع ميتد يف الغالـــب اإىل دخول وقت
ال�شـــالة الثانية ،ولذلك فعليك اأن تتعريف من خالل برنامج الأذان
عندك متى يبداأ وقت كل �شـــالة ومتى ينتهي ،وحاويل اأن تختاري
الوقت املنا�شب لل�شالة فيما بني وقت البداية ووقت النهاية.
 - 3ل يجوز ملن دخل يف �شالة الفر�ص اأن يقطعها اإل لوجود عذر،
واإذا كان علم اأمك ب�شـــالتك �شي�شـــبب لك �شـــر ًرا فال حرج عليك
من قطع ال�شـــالة لتدفعي غ�شبها واأذاها ،ثم اأعيدي �شالتك بعد
ذلك اإذا م�شـــت ،وحاويل اأن تتلطفـــي يف تعريفها اأنك يف مثل هذه
الهيئات تكونني يف �شالة ،واأنه ل يجوز لك اأن تقطعي �شالتك اإذا
دخلت فيها حتى تكمليها.
 - 4من الرخ�ص ال�شـــرعية الثابتة بال�شنة النبوية جواز اجلمع بني
�شـــالتي الظهر والع�شر ،واملغرب والع�شاء ،يف وقت اإحداهما عند
وجود احلرج وامل�شـــقة من اأداء كل �شـــالة يف وقتها ،فاإذا ا�شتدعى
الأمر اأن جتمعي بني �شـــالتني تفاد ًيا ملا قد يحدث لك من اأذى اأو
م�شـــكالت فال مانع اأن تفعلي ذلك اأحيانا ،حتى يعتادوا على ترك
التعر�ص لك يف �شالتك وعبادتك ،ويياأ�شوا من ردك عن دينك.

ّ
يشق عليها
مسلمة جديدة
قراءة سورة الفاتحة
تعلمت �صورة �لفاحتة بعدما �أ�صلمت ،وي�صق علي قر�ءتها ..ماذ�
يجب علي �أن �أفعل؟
�جلو�ب:
 .1قراءة �شـــورة الفاحتة ركن يف ال�شـــالة -على ال�شـــحيح من
اأقوال العلماء -وجتب على الإمام واملاأموم واملنفرد ،ويجب على

يف هذ� �لباب ُنقدم جملة من �لفتاوى �ل�صادرة عن كبار عُ لماء
�لأم ـ ـ ــة و�ملجام ـ ـ ــع �لفقهية ،و�لتي ته ـ ـ ــم كل م�صلم ،وزخرت بها
�ملو�صوع ـ ـ ــات �لفقهية ُ
وكتب �لفق ـ ـ ــه و�لدر��صات �ملتخ�ص�صة يف
هذ� �ملجال ،و�لتي تتعلق مب�صتجد�ت �حلياة و�ملعامالت.

امل�شـــلي اأن ياأتي بها على الوجه ال�شـــحيح بلغة العرب ،لأننا ماأمورون
بقراءة القراآن كما نزل.
 .2مـــن تعـــذر عليه الإتيان بالنطق ال�شـــحيح لعلّة يف ل�شـــانه اأو عجمة
وجـــب عليه اأن يتعلم ويق ِّوم نطقه بح�شـــب امل�شـــتطاع ،فاإن مل ي�شـــتطع
�شقط ذلك عنه ،لأن اهلل تعاىل ل يكلف الأنف�ص اإل ما ا�شتطاعت.
 .3مـــن عجـــز عن قراءة الفاحتـــة بالكلية اأو عجز عن تعلّمها اأو اأ�شـــلم
فرجا
لت ّوه وح�شـــر وقت ال�شـــالة ولي�ص هناك وقت كاف ليتعلّم فاإنّ له ً
وخمرجا ،فقد جاء رجل اإىل النبي [ فقال :يا ر�شول اهلل علمني �شي ًئا
ً
يجزئنـــي مِ ـــن القراآن فاإين ل اأقراأ ،فقال :قل �شـــبحان اهلل واحلمد هلل
ول اإله اإل اهلل واهلل اأكرب ول حول ول قوة اإل باهلل ،قال :ف�شـــم عليها
الرجل بيده ،قال :هذا لربي فما يل؟ قال :قل :اللهم اغفر يل وارحمني
واهدين وارزقني وعافني ،قال ف�شم عليها بيده الأخرى وقام .

ِ
وعليك -اأختي امل�شـــلمة -اأن جتتهدي وحتر�شي بكرثة املران والتكرار،
ً
وكذلـــك القـــراءة على اأخت م�شـــلمة اأخرى جتيد القراءة ،واأي�شـــا كرثة
ال�شـــور من املقرئني املجيدين يف الأ�شـــرطة واملذياع ،ول داعي
�شـــماع ّ
للتوتـــر والقلق ،فـــاإنّ اهلل عليم ببواطن خلقه ويعلـــم ع ّز وج ّل من الذي
يبذل الأ�شباب ويجتهد ومن هو املف ِّرط واملهمل.

�مل�صدر :موقع �لإ�صالم �صوؤ�ل وجو�ب
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ق�ص�س �لأنبياء

موسى
في قصر مصر!
د .م�صعود �صربي

باحث بوزارة الأوقاف وال�شوؤون الإ�شالمية

ظل بن ـ ـ ــو �إ�صر�ئيل يف م�صر منذ عه ـ ـ ــد نبي �هلل يو�صف 
حني كان عزيز م�صر حتى جاءهم نبي �هلل مو�صى بن عمر�ن
�لذي يعود ن�صله �إىل �إ�صحق بن �إبر�هيم عليهما �ل�صالم.
وتب ـ ـ ــد�أ ق�صة مو�صى  قبل ولدته ،وذلك �أن بني �إ�صر�ئيل
كانو� يتد�ر�ص ـ ـ ــون فيما بينهم مما يحفظون ـ ـ ــه عن �إبر�هيم
 �أنه �صيخرج م ـ ـ ــن ذريته غالم ،يكون هالك ملك م�صر
على يديه ،وقد كانت هذه �لب�صارة م�صهورة يف بني �إ�صر�ئيل،
فتح ـ ـ ــدث بها �لقب ـ ـ ــط فيما بينه ـ ـ ــم ،وو�صل ـ ـ ــت �إىل فرعون،
فذكرها له بع�س �أمر�ئه وحا�صيته يومً ا.
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وذات ليلـــة راأى فرعـــون يف منامـــه كاأن نا ًرا
قـــد اأقبلت من نحـــو بيت املقد�ـــص فاأحرقت
دور م�شـــر وجميـــع القبـــط ،ومل ت�شـــر بني
اإ�شـــرائيل ،فلما ا�شتيقظ فزع مما راأى ،كيف
بالنـــار تاأكل اأهل البلد وترتك الأجانب عنها،
فجمع فرعون الكهنة وال�شحرة ،و�شاألهم عن
تف�شـــري تلك الروؤيا فقالوا :هـــذا غالم يولد
مـــن بني اإ�شـــرائيل ،يكون �شـــبب هالك اأهل
م�شـــر على يديه ،فاأمر فرعون بقتل الغلمان
وترك الن�شـــوان ،ظنًّا منه اأن مثل هذا الفعل
�شينجيه من قدر اهلل.
ومازال فرعون ينفذ خطته من قتل ال�شبيان
وترك الفتيات ،حتى �شكى القبط له تناق�ص
اأعداد بني اإ�شرائيل وهم الذين كانوا يقومون
بخدمة اأهل م�شر ،وقالوا له :اإن قتل ال�شبيان
مع موت كبار ال�شن �شيفني بني اإ�شرائيل ولن
جتـــد اأحدًا يخدم امل�شـــريني ،و�شـــيقوم اأهل
م�شـــر بخدمة اأنف�شـــهم ،فاأمـــر فرعون بقتل
الأبناء عا ًما وتركهم عا ًما.
ويف عام امل�شاحمة الذي ل يقتل فيه ال�شبيان
ولـــد هـــارون  اأخو مو�شـــى ،بينمـــا ولد
مو�شـــى عليه ال�شالم يف عام القتل ،ف�شاقت
ذرعا ،وخافت علـــى جنينها الذي يف
اأمـــه به ً
بطنها ،فكانت تخفي نف�شها قدر ا�شتطاعتها،
ومل يكـــن يظهر عليها عالمات احلمل ،وذلك
مـــن رعاية اهلل تعاىل ملو�شـــى  ،وهو من
بـــركات اهلل علـــى نبيه مو�شـــى ،وعدم ظهور
بدعا انفردت
احلمل على بع�ص الن�شاء لي�ص ً
به اأم مو�شـــى ،فهناك من الن�شاء من ل يظهر
عليهـــا ذلك ،فكان هذا الأمر و�شـــيلة لإخفاء
مو�شى عن اأعني جنود فرعون كيال يقتل.
ومازال احلال باأم مو�شـــى تخفي حملها حتى
اقرتب موعد الو�شـــع ،فلما و�شـــعته األهمها
اهلل تعـــاىل اأن تتخذ تابو ًتا ،وتربطه يف حبل،
وكان البيت قري ًبا من النيل ،فكانت تر�شـــعه
فاإذا خ�شيت من اأحد و�شعته يف ذلك التابوت
فاأر�شـــلته يف البحـــر واأم�شـــكت طرف احلبل
عندهـــا ،فاإذا ذهـــب من تخاف ا�شـــرتجعته
اإليها به.

كيف م ََّن اهلل على مو�ضى
واأمـــــــه واأرجعــه اإلى
ح�ضنهــا تر�ضـع وتاأخذ
أجــرا ويربـــى يف ق�ضر
ا ً
فرعون؟
وت�شـــاء قدرة اهلل تعـــاىل واإرادتـــه اأن ينفك
احلبـــل عـــن التابـــوت فيجري مبو�شـــى يف
البحر ،فالتقطتـــه جواري زوجة فرعون من
البحر يف تابوت مغلق عليه ،ومل يكن يعرفن
مـــا بداخـــل التابـــوت ،فحملـــن التابوت اإىل
امـــراأة فرعون اآ�شـــية بنت مزاحـــم بن عبيد
بن الريان بن الوليد الذي كان فرعون م�شر
يف زمن يو�شـــف ،فلما فتحت الباب وك�شفت
احلجـــاب ،راأت وجهـــه يتالألأ بتلـــك الأنوار
النبوية ،واجلاللة املو�شـــوية ،فلما راأته ووقع
نظرها عليه ،اأحبته ح ًّبا �شـــديدًا ،فلما جاء
فرعـــون قال :ما هذا؟ واأمر بذبحه ،فطلبت
منه اأن يهبها هذا الغالم اجلميل ع�شـــى اأن
يكون فيه نفع ،اأو اأن تتبناه ولدًا لها ،لأنها مل
تلـــد ،فقال كما ق�ص القـــراآن } َو َقالَ ِت ا ْم َراأَةُ
فِ ْر َع ْو َن ُق َّرةُ َع ْ ٍني ِيل َولَ َك{ فقال لها فرعون:
اأمـــا لك فنعم ،واأما يل فال ،فكان الأمر كما
نطـــق ،فهو قرة عني لزوجة فرعون ،لكنه مل
يكن كذلك له.

مـــن الدنيا ل تفكر يف �شـــيء اإل يف مو�شـــى
خ�شية اأن يقتله فرعون ،خا�شة اأنهم يف عام
القتـــل ولي�ـــص يف عام امل�شـــاحمة ،حتى اإنها
كادت اأن تخرب عن اأنها و�شعت غال ًما ،واأنه
قد �شـــاع منها يف البحر ،لول اأن اهلل تعاىل
ثبت قلبها ،لأمر يعلمه اهلل تعاىل.
وبعاطفة الأمومة طلبت اأم مو�شى من ابنتها
اأن تبحث عـــن اأخيها يف كل مكان ،فمازالت
تبحـــث عنه حتى وجدته يف ق�شـــر فرعون،
فنظـــرت اإليـــه ،وكاأنها ل تعرفـــه ،ومل يقبل
مو�شـــى ثدي امراأة قط حتى ير�شع منه ،ول
قبل اأن ياأكل اأي طعام ،فحاروا فيمن يغذيه،
فبينمـــا هم وقوف اإذ ب�شـــرت بـــه اأخته فلم
تظهر اأنهـــا تعرفه وقالت }هَ ـــ ْل َاأ ُد ّلُ ُك ْم َعلَى
اأَ ْهلِ بَيْ ٍت يَ ْك ُفلُونَ ُه لَ ُك ْم َو ُه ْم لَ ُه نَ ِ
ـــحونَ{..
ا�ش ُ
اقرتاحا لفتًـــا للنظر ،فقالوا لها :وما
وكان
ً
يدريك بن�شـــحهم و�شـــفقهم عليـــه؟ قالت:
رغبة يف اأن نكون اأ�شـــهار امللـــك ،ورجاء ما
يعـــود علينا مـــن اأموال فرعـــون ،فاأطلقوها
وذهبـــوا معهـــا اإىل منزلهـــم ،فاأخذتـــه اأمـــه
فلمـــا اأر�شـــعته التقم ثديها ،واأخذ ميت�شـــه
فرحا �شديدًا.
ويرت�شعه ،ففرحوا بذلك ً
وذهـــب الب�شـــري اإىل اآ�شـــية يعلمهـــا بذلـــك
فا�شـــتدعتها اإىل منزلها ،وعر�شت عليها اأن
تكون عندها ،واأن حت�شن اإليها ،فاأبت عليها
ً
بعـــال واأول ًدا ،ول�شـــت اأقدر
وقالـــت :اإن يل
على هذا اإل اأن تر�شليه معي ،فاأر�شلته معها،
ورتبـــت لها رواتب ،واأجـــرت عليها النفقات
والهبات ،فرجعت به حتوزه اإىل رحلها ،وقد
جمع اهلل �شمله ب�شملها.

وقـــد كانت منة عظمى مـــن اهلل تعاىل على
مو�شى واأمه ،فهاهو مو�شى يرجع اإىل ح�شن
اأمه ،وتر�شـــعه يف بيتها ،وتاأخذ الأجرة على
ذلـــك ،وهو يف ماأمـــن ،بل يربـــى بكفالة من
فرعـــون ،وب�شـــحبة زوجته ال�شـــاحلة ،كما
در�شـــا عظي ًما يف الثقـــة مبوعود اهلل
كانت ً
ومل يكـــن يعلـــم حال اأم مو�شـــى بعـــد فراقه تعـــاىل ،ولو كان يخيـــل لالإن�شـــان اأنه خارج
ً
عنها اإل اهلل تعاىل ،فقد اأ�شبح قلبها
فارغا العقل واملنطق ،واأنه يف دائرة امل�شتحيل.
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�لدعوة �لإلكرتونية

قري ًبا« ..سالم وورلد»
موقع جديد للعالم
اإلسالمي

تويتر يح ّدث تطبيق
TweetDeck

يون ديال �شريا» الإيطالية يف ملحقها
ن�شـــرت �شحيفة «الكور
رب ظهور موقع لالت�شال الجتماعي
القت�شادي حتقي ًقا عن ق
الم وورلد» يف حماولة ل تقت�شر على
على النرتنت با�شم «�ش
منا ت�شعى اإىل التغلب عليه يف العامل
حماكاة الـ«في�شبوك» ،واإ
الإ�شالمي ،على اأقل تقدير.
ملخطط واملوؤ�ش�ص للم�شروع عبدالواحد
ونقلت ال�شحيفة عن ا
يبق اإل القليـــل لظهور موقع اجتماعي
نيـــازوف قوله :اإنه مل
كبرية بالظهور على �شبكة النرتنت.
بطموحات
بث الأول للموقع ي�شتمل على الظهور
واأ�شار نيازوف اإىل اأن ال
الن عنه ب�شكل وا�شح ل يقبل اللب�ص،
يف  17دولة بهدف الإع
م�شـــلم ،ومن ثم البدء يف تو�شيله اإىل
وهو جذب  250مليون
باعا.
ت
باقي الدول على م�شتوى العامل ً

 TweetDeckحتدي ًثـــا مت من
طلـــق تطبيـــق تويـــرت ال�شـــهري
اأ
وتخ�شي�شه ب�شكل اأكرب واإ�شافة
خالله اإعادة ت�شـــميم التطبيق،
متت اإ�شـــافة خيار للتبديل بني
عديد من املزايا اجلديدة ،فقد
الفاحت الذي متت اإ�شـــافته بعد
املظهـــر الغامق للتطبيق واللون
التحديث.
خ�شـــي�ص حجـــم اخلـــط مـــن
�شـــار مبقـــدور امل�شـــتخدمني ت
و
هم ،والختيار من بـــني الأحجام:
قائمـــة الإعدادات مبا ينا�شـــب
نقطة ،وقـــال فريق املطورين يف
طـــة اأو  14نقطـــة اأو 15
13نق
�شـــميم التطبيق وحت�شـــينه من
 TweetDecاإنـــه مت اإعـــادة ت
k
عنا�شـــر الأخرى املوجودة على
حية الن�شـــو�ص والآيقونات وال
نا
يدات ،بف�شـــل الت�شميم اجلديد،
ال�شا�شـــة ،فقد اأ�شـــحت التغر
بيقات تويرت الأخـــرى ،وعن تغري
اأو�شـــح واأكرث ات�شـــا ًقا من تط
مبقدور امل�شتخدمني تغيري اللون
لون التطبيق ،قالوا :اإنه اأ�شبح
بكل �شهولة.
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كتب اليهود
• �لعهد �لقدمي :وهو مقد�ص لدى اليهود والن�شارى اإذ اإنه �شج ٌل فيه
�شـــعر ونرث وحكم واأمثال وق�ش�ص واأ�شاطري وفل�شفة وت�شريع وغزل
ورثاء ..وينق�شـــم اإىل ق�شمني :التوراة :وفيه خم�شة اأ�شفار :التكوين
اأو اخللـــق ،اخلروج ،الالوين ،الأخبار ،العـــدد ،التثنية ،ويطلق عليه
ا�شـــم اأ�شـــفار مو�شى .واأ�شـــفار الأنبياء :وهي نوعان :اأ�شفار الأنبياء
املتقدمني :ي�شـــوع ،يو�شع بن نون ،ق�شـــاة� ،شموئيل الأول� ،شموئيل
الثـــاين ،امللـــوك الأول ،امللوك الثاين ،واأ�شـــفار الأنبيـــاء املتاأخرين:
اأ�شـــعيا ،اإرميـــا ،حزقيال ،هو�شـــع ،يوئيل ،عامو�ـــص ،عوبديا ،يونان،
حجى ،زكريا ،مالخي.
يون�ص ،ميخا ،ناحومَ ،ح َب ّقوقَ ،
�ش َفنْياّ ،

�إعد�د� :لتحرير
يتحتم على �مل�صلم ،ل�صيما �لد�عية ،يف ظل
�لثقاف ـ ـ ــات �ملتعددة و�لعقائ ـ ـ ــد �ملتباينة �لتي
يلم مبا
يعتنقها �لب�صر على وجه �ملعمورة� ،أن ّ
ميكن �أن يكون عو ًنا له على �لولوج �إىل دعوة
�أ�صح ـ ـ ــاب هذه �مللل و�لعقائد ..من �أجل ذلك
تقدم «�لب�صرى» �إىل قر�ئها هذ� �لباب.

الذرائعية (البراجماتية)

وهناك الكتابات وهي :الكتابات العظيمة :املزامري ،الزبور ،الأمثال،
اأمثال �شـــليمان ،اأيوب ،واملجالت اخلم�ص :ن�شـــيد الإن�شاد ،راعوت،
املرائـــي ،مرائـــي اإرميا ،اجلامعة ،اأ�شـــتري .والكتب :دانيـــال ،عزرا،
نحميا ،اأخبار الأيام الأول ،اأخبار الأيام الثاين.

• ��صتري ويهوديت :كل منهما اأ�شطورة حتكي ق�شة امراأة حتت حاكم
من غري بني اإ�شـــرائيل حيث ت�شتخدم جمالها وفتنتها يف �شبيل رفع
ً
ف�شال عن تقدمي خدمات لهم.
الظلم عن اليهود،

• �لتلم ـ ـ ــود :هـــو روايات �شـــفوية تناقلها احلاخامـــات حتى جمعها
احلاخام يو�شـــا�ص �شنة 150م يف كتاب اأ�شـــماه امل�شنا اأي ال�شريعة،
وقد اأمت الراباي يهوذا �شـــنة 216م تدوين زيادات وروايات �شـــفوية،
وقد مت �شرح هذه امل�شنا يف كتاب �شمي جمارا ،ومن امل�شنا واجلمارا
يتكـــون التلمـــود ،ويحتل التلمود عند اليهـــود منزلة مهمة ج ًّدا تزيد
على منزلة التوراة.

الذرائعيـــة اأو الرباجماتية مذهب فل�شـــفي نفعي يـــرى اأن احلقيقة
توجـــد مـــن خالل الواقـــع العملي والتجربة الإن�شـــانية ،واأن �شـــدق
ق�شـــية ما يكمن يف مدى كونها مفيدة للنا�ـــص ،كما اأن اأفكار النا�ص املنفعـــة مذهـــب اأخالقي اجتماعـــي ل ديني ،يجعل مـــن نفع الفرد
مقيا�شـــا لل�شـــلوك ،واأن اخلري الأ�شـــمى هـــو حتقيق اأكرب
هي جمرد ذرائع ي�شـــتعني بها الإن�شـــان حلفظ بقائه ثم البحث عن واملجتمع
ً
الكمال.
�شعادة لأكرب عدد من النا�ص ،ويف جمال القت�شاد يقرر مذهب املنفعة
وعندما تت�شـــارب الأفكار فاإن اأ�شدقها هو الأنفع والأجدى ،والعقل اأن قيمـــة ال�شـــلعة تتوقف على قدر منفعتها ولي�ص علـــى نفقة العمل اأو
مل يخلق لتف�شري الغيب املجهول ،ولذا فاإن العتقاد الديني ل يخ�شع التكلفة.
للبيانات العقلية ،وملا كان ن�شـــاط الإن�شان يتمثل يف العقل والإرادة ،اإن �شـــواب اأي عمل من الأعمال اإمنا يحكم عليه مبقدار ما ي�شـــهم يف
وكان العقل ينتج العلم ،وحينما يتحقق العلم كاإرادة يتجه نحو الدين ،زيادة ال�شعادة الإن�شانية اأو يف التقليل من �شقاء الإن�شان ،ب�شرف النظر
فاإن ال�شلة بني العلم والدين ترجع اإىل ال�شلة بني العقل والإرادة .عن ال�شـــداد الأخالقـــي لقاعدة ما ،اأو مطابقتها للوحي اأو لل�شـــلطة اأو

المنفعة

وخماطـــر هذا املذهب الفل�شـــفي على العقيدة وا�شـــحة جلية ،فهو للتقليد اأو للح�ص الأخالقي اأو لل�شمري.
مذهـــب يحبـــذ اإلغـــاء دور العقل يف الإفـــادة من معطيـــات النقل اأو اللـــذة هـــي ال�شـــيء الوحيد الذي هو خـــري يف ذاته ،والأمل هو ال�شـــيء
الوحـــي ،وقد راأينا يف واقعنا املعا�شـــر كيف اأفل�شـــت الذرائعية كما الوحيد الذي هو �شـــ ٌّر يف ذاته ،وال�شـــعادة ت�شـــمل اللـــذة والتخل�ص من
اأفل�شـــت �شواها من الفل�شـــفات املادية وعجزت عن اإ�شعاد الإن�شان الأمل ،واإن رجحان كفة اللذة قد يعود هو نف�شه في�شبح م�شد ًرا للمزيد
بعدمـــا اأدت اإىل تاأجيـــج �شـــعار املاديـــة ،واأهدرت القيـــم والأخالق مـــن اللذة ،ول �شـــك اأن يف هـــذا جتاو ًزا يهدم اأ�شـــ�ص العقيـــدة ويحول
ال�شامية التي دعت اإليها جميع الأديان ال�شماوية.
املجتمعات اإىل غابة تت�شارع فيها املنافع بال �شابط ول رابط.

62

11/27/12 10:56:54 AM

( )118ــ دي�شمرب  2012ــ حمرم

1434

118-Nov. 2012.indd 62

�صباب �لدعوة

باألمل نحيا
ِ
هنادي �ل�صيخ جنيب

مديرة حترير جملة غدي ال�شبابية
hanadiminbar@hotmail.com

ٍ
ٍ
مظلمـــة ،يل ُّفها بالرجاء لهو �شـــد ٌر من�شر ٌح واإن بَنَ ِت اخلطوب �شجنه،
غرفة
اجتمعت ال�شـــمعات الأربـــع يف
ّ
ٌ
ال�شـــكون والهـــدوء ،وراحـــت كل واحـــدةٍ
منهـــن تبثُّ متفائل واإن حفرت الأحداث قربه..
َّ
�شـــكواها وحرقتهـــا ،وترفـــع اعتذارهـــا ،اإذ هي على �شبابنا الأعزاء ..احلديث عن الأمل ميالأنا بالأمل..
ِ
منهن اأ�شبابها.
و�شك اأن يخبو نورها ،ولك ٍّل
ّ
ٍ
بحاجة اإىل تلك القوة اليقينية ،لنثبت على
فكم نحن
افتتحت �شـــمعة «ال�شـــالم» املجل�ص احلزين ،متا ِّأ�شفة احلق ،وندافع عن الواجب ،ونن�شط من اأجلِ ر�شالتنا
علـــى تـــردِّي حـــال كثرييـــن ّ
ممـــن مل ي�شـــتطيعوا اأن ومهمتنا يف احلياة..
يحافظـــوا علـــى اإ�شـــراقةِ نفو�شـــهم بالإح�شـــا�ص بها
واإذا كانت الأحداث من حولنا عظيمة الهول �شـــوداء
وال�شـــتنارةٍ ب�شـــوئها ،ثـــ ّم ما لبثت اأن خفت �شـــوتها
الوجـــه ،ففي قلوبنا ما هو اأعظـــم منها ،الأمل باهلل،
وانطفاأ �شـــعاعها ..فا�شـــتلمت �شـــمعة «الإميان» دِ ّفة
بحكمته وعدله واإح�شـــانه وف�شـــله ..واليقني بوعوده
جمع غفري من النا�ص
احلديث،
ِّ
متح�شـــرة على نكران ٍ
ّ
ِ
أمطرت ال�شـــماءُ د ًما ،اأو اأنبتت
ومب�شـــراته ،حتى واإن ا
الندي ،متاأمل ًة على م�شري اأولئك الذين
�شوتَ الفطرة
ّ
بكـــف الإحلاد ال ُ
أر�ـــص حجار ًة! نعم �شـــبابنا ..نلتقـــي دو ًما بالأمل..
ِّ
اأطفـــاأوا فتيلهـــا بجحودهم ،وخنقوها
والكفـــر ..حلظات مرت على �شـــمعة «الإميان» كاأنها حيث ل قلق ول خوف ول تر ّدد ..حيث ل ا�شـــطراب
ّ
دهـــ ٌر مـــن الق�شـــو ِة والظلم ،لفظـــت بعدها اأنفا�شـــها ول ك�شل ول خور..
بالأمـــلِ �شـــينه�ص هـــذا اجليـــل ،حتـــى واإن و�شـــفه
الأخرية..
«احلب» باملـــرار ِة لفقدِ �شـــديقتيها ،الوا�شفون باأ ّنه:
أح�شـــت �شـــمعة
ِّ
ا ّ

متحجر..
قلب
وراحت تلقي بالالئمة على كل �شاحب ٍ
ِّ
ونعت نف�شـــها لهـــذا العامل ،بعد اأن َز ِه َد الب�شـــ ُر بها،
وع ّقوهـــا ون�شـــوا ح ّقهـــا عليهم ..ارجتـــف نورها من
حب ..فجاأ ًة،
�شـــدة التاأ ّثر ،ث ّم تال�شى مع اآخر وم�شةِ ّ
دخل طفل و�شـــاهد ذلك املوقف املاأ�شـــاوي ،فحزن ملا
اأ�شاب ال�شـــمعات الثالث ،و�شعر بالظلمة تكاد حتتل
املكان وتق�شـــي على اآخر بقعة �شـــوء ،عندها بادرت
�شـــمعة «الأمـــل» قائلـــ ًة :ل تياأ�ص يا عزيـــزي ما دمتُ
اأنـــا موجودة ..هيـــا ،اأم�شـــك بيدي لنعيـــد النور اإىل
قلب
رفيقـــات دربـــي ..اإنّ قل ًبا قد مالأتُ ُه بالأمـــل لَ ُه َو ٌ
مفع ٌم باحليا ِة واإن تاآمر عليه املوت ..اإن �شد ًرا غمرتُ ُه

متن ّور الذهن  -مظلم الروح..

كثري الكالم  -قليل املبادرة ..
قوي الع�شالت � -شعيف اليقني..
عظيم التكال  -حقري الأعمال،
�شـــينه�ص من كبوته لأنه ياأمل اأن يحقق يف امل�شـــتقبل
اأمـــو ًرا تكون �شـــبب فالحـــه ..ولأنه يـــرى بعيني قلبه
َ
أر�ص الواقع! ترى ،هل ما
خـــالف ما تراه عيناه على ا ِ
يـــراه تو ّقعـــات يغذيها اخليال؟ اأم اأنهـــا مرئيات تزيد

رب
علـــى الظن حتى تبلـــغ مرتبة اليقـــني ،لأنها وع ُد ّ
العاملني؟!
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�شـــحيح ،الأعـــداد تتزايـــد طرد ًّيا مـــع ازدياد
كثافـــة حملـــة «الإ�شـــالموفوبيا» اأو التخويـــف
من الإ�شـــالم كدين وامل�شـــلمني ك�شـــعوب ،اإذن
ملـــاذا تكون النتيجـــة هكذا؟ رغـــم اأن الأدوات
الإعالميـــة غري متكافئة بني من يدعون للدين
الإ�شالمي ومن يخوفون منه با�شتخدام اأحدث
التكنولوجيـــا ،وكتب ت�شـــدر يوم ًّيـــا ونظريات
تروج لها اجلامعات ،مثل «�شراع احل�شارات»،
نظريـــات يتم تلميـــع اأ�شـــحابها الذين مل يكن
اأحد لي�شـــمع بهم لول ارتباط كتبهم بالتخويف
مـــن هذا الدين� ،شـــواء كانـــوا غربييــن ثقاف ًّيا
)فوكوياما( اأو �شـــرقيني مثل «�شـــلمان ر�شدي»
والنتيجـــة هـــي اأن الداخلـــني يف الإ�شـــالم من
املثقفـــني الغربيني هم اأكرث مـــن العامة ،عال َم
يدل هـــذا؟ تعالوا نقراأ ما كتبـــه جيفري لنغ،
اأ�شـــتاذ الريا�شيات يف �شـــان فران�شي�شكو وهو
ي�شـــف جتربته ،يقول د.لنغ« :ن�شاأت يف اأ�شرة
ن�شـــرانية ..غـــري اأين حينمـــا �شـــلب عـــودي
اأ�شـــبحت ملحـــدًا ..اأنهيـــت درا�شـــتي الثانوية
واجلامعية ..واأكملت املاج�شتري والدكتوراه يف
الريا�شيات ..ومل اأر يف الن�شرانية ول اليهودية
مـــا يبعـــث علـــى الهتمـــام ..وحينمـــا اأنهيت
الدكتوراه �شـــرت اأت�شاءل :هل يكفي هذا؟ هل
اأنـــا اأعي�ص من اأجـــل نيل هذه ال�شـــهادة؟ ماذا
بعدها؟ كان من طالبي ثالثة �شبيبة م�شلمني،
حما�شـــا لدينه من الباقني..
كان اأحدهم اأكرث
ً
دعوين مرة للغداء ،ثم اأهدوين ن�شخة مرتجمة
من القراآن الكرمي ،ففهمت اأنها من ال�شـــخ�ص
حما�شا فيهم ،وذات يوم اأخذت اأت�شفح
الأكرث
ً
هذه الن�شـــخة ،واأخـــذت اأقراأ ،واأقـــراأ ..اأنهيت
قراءة القراآن يف ثالث �شـــنوات ،ع�شت خاللها
مـــع القراآن ،وجدته يتعامـــل مع قارئه على اأنه
اأحد �شخ�شـــني :اإما اأنه موؤمـــن به ،فهذا يجد
القراآن �شـــدي ًقا حمي ًما ..يحنـــو عليه ،ويقربه
ويدنيه ،ويب�شـــره ،وي�شـــجعه ،ويرغبه ..اأو غري
موؤمـــن به ..وهـــذا يعلن القـــراآن العـــداء معه
مـــن اأول حلظة ..يحاوره ،ويتحـــداه ،ويجابهه
باحلقائق التي ت�شدع اأركانه ..واأحيا ًنا ي�شخر
منه �شخرية موؤملة ،ويهدده ،ويتوعده ..ويح�شره
يف زاوية �شيقة ..ويجد نف�شه يف اأحيان كثرية
يعي�ـــص ما توعده به القراآن ي�شـــرخ يف النار..
وينالـــه لهيبهـــا ،ويتبـــدل جلده ،كنـــت اأنا هذا

النـــوع الثاين ..لذلك تطلب مني اإكمال قراءته
طـــول هـــذه املـــدة ..وانتهيت اىل اأنـــه يحتوي
على الن�شرانية ال�شحيحة واليهودية ال�شليمة
والدين الذي يبحث عنه كثري من النا�ص».
ثم حتـــدث جيفري لنغ عن اأول �شـــالة اأداها
ً
طويـــال
وحـــده يف غرفتـــه« :اأم�شـــيت وق ًتـــا
اأراجـــع حركات ال�شـــالة وحفظت الن�شـــو�ص
القراآنيـــة باللغـــة العربية ،دخلـــت اإىل احلمام
مفتوحا
وو�شـــعت الكتيب على طرف املغ�شـــلة
ً
على ال�شـــفحة التي ت�شـــرح الو�شـــوء وتتبعت
التعليمـــات مثل طاهٍ يجرب و�شـــفة لأول مرة،
خرجـــت واملـــاء يقطر مـــن اأطرايف ثـــم وقفت
باجتاه الكعبة ونظـــرت اإىل اخللف لأتاأكد من
اأين اأغلقت باب ال�شـــقة ثم اعتدلت يف وقفتي
نف�شـــا عمي ًقا ،رفعت يدي اإىل م�شتوى
واأخذت ً
اأذين ،ثـــم انتبهت اإىل اأن �شـــتائر النافذة غري
مغلقـــة فذهبـــت واأ�شـــدلت ال�شـــتائر ،وبداأت
مـــن جديـــد ،وقراأت �شـــورة الفاحتـــة بطريقة
مل يكـــن اأي عربـــي ليفهمها منـــي ،ثم انحنيت
راك ًعـــا وداخلنـــي �شـــعور بالإحـــراج اإذ اإنني مل
اأنحـــن لأحـــد يف حياتي ولكننـــي فعلتها وقلت
«�شـــبحان ربي العظيم» ثالث مـــرات ،وعندما
هممت بال�شجود اأح�ش�شت باأن �شاقي مقيدتان
ل تقدران على النثنـــاء ،فقلت «رب ،اأرجوك،
اأرجـــوك ،اأعنـــي علـــى هـــذه» كان قلبي يخفق
نف�شـــا عمي ًقـــا واأرغمت
ب�شـــدة ،اأخ ً
ريا اأخذت ً
نف�شـــي على النـــزول و�شـــغطت بجبهتي على
الأر�ـــص فـــوق ال�شـــجادة وقلت «�شـــبحان ربي
الأعلى» ثالث مرات ،كنت م�شـــم ًما على اإنهاء
هـــذا الأمر مهما كلفني ذلك ،وكررت الركعات
جال�شـــا علـــى
الأربـــع ،فلمـــا انتهيـــت بقيـــت
ً
الأر�ـــص ،اأخذت اأراجع املعركة التي مررت بها
واأح�ش�شت باخلجل ال�شديد من ال�شراع الذي
مررت به ،خف�شـــت راأ�شـــي وقلت «اللهم اغفر
يل تكـــربي ،وغبائـــي ،ثم بـــداأت يف البكاء من
غري اأن اأعرف ال�شـــبب ،وبعـــد اأن هداأت قلت
يـــا رب ،اإن جتراأت مـــرة اأخرى على الكفر بك
فاأمتني قبل تلك اللحظة وخل�شـــني من احلياة
يف دنيـــا الكفـــر اإىل الأبد ،فاإنني ل اأ�شـــتطيع
العي�ص يو ًما واحدًا واأنا اأنكر وجودك».

في�صل �لز�مل
رئي�ص جمل�ص اإدارة
جلنة التعريف بالإ�شالم

لماذا يدخل
أوروبيون
وأمريكان في
الدين اإلسالمي
بهذه الكثرة؟
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