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رئي�س �لتحـــريـر 

حممـد �إ�صماعيل �لأن�صاري

نعي�ـــص هـــذه الأيـــام منا�شبة جليلـــة وذكرى مولد خير البرية

طيبـــة عطرة هـــي ذكرى مولد خـــري الربية 

نبينـــا امل�شطفى حممد ]، فقد كان مولده 

ب�شـــرى للعاملني، ومنـــارة للب�شريـــة كلها، اإذ 

اأ�شاء نور امل�شطفى ] الكون باآيات القراآن 

املعجز، لتكـــون اأمة و�شًطا تنقـــل هذا النور 

للعاملني، ولتبقى هذه املعجزة خالدة على مر 

الأزمـــان والع�شور بالرغم من كيد الكائدين 

وحقد املعادين.

فالر�شول ] كانت كل ت�شرفاته تنطلق من 

اأ�شا�شـــني مهمـــني، اأولهما اأنـــه ] مبلغ عن 

اهلل بالقول والفعل، والثاين اأنه م�شوؤول بني 

يـــدي اهلل تعاىل عن نف�شه وعـــن اأمته وعن 

الب�شرية كلها.

ولقـــد وحد النبـــي امل�شطفـــى النفو�ص على 

كلمـــة التوحيـــد، واألف القلـــوب على احلب 

وال�شـــالم، فـــكان بحق �شراًجـــا منرًيا يحدد 

معامل الطريق، وير�شد احليارى اإىل ال�شراط 

امل�شتقيم، ويرفع عن العقول اجلمود.

عندما نتحـــدث عن منا�شبـــة بهذا احلجم، 

لبد من ا�شت�شعـــار حجم اجلهد والت�شحية 

التـــي بذلهـــا امل�شطفـــى ] من اأجـــل ن�شر 

ر�شالة الإ�شالم يف اأم�شار الأر�ص والتب�شري 

باأن هذا الدين �شيبلغ ما بلغ الليل والنهار.

كذلـــك ينبغـــي اأن نتذكـــر حيـــاة امل�شطفـــى 

واأثرها على حيـــاة الب�شرية التي كانت حتيا 

يف ظلمات اجلهل وكيف اأحالها الر�شول ] 

اإىل نـــور العلم والعدل، واأطفـــاأ نار ال�شرك، 

وتهاوى له اإيوان ك�شرى، واأ�شاء الليل املظلم 

ب�شياء الإ�شـــالم، وهدى النفو�ـــص احلائرة، 

واأقـــام حياة جديدة علـــى الأر�ص، وكما قال 

ال�شاعر:

ْد« مَّ َ َماِء.. َقاَلْت: »حمحُ �ْصَرى �ل�صَّ ِقيَل: بحُ

ْعَبـْد! ـْم َوْهـَي تحُ هحُ ْوَثانحُ
َ
ْت �أ َكبَّ

َ
َفـَاأ  

ْخَمـْد! ْم َوْهَي تحُ هحُ َو��ْصَتَجاَرْت ِنرَي�نحُ

ْد  َوَتَهاَوى �إِيَو�نحُ ِك�ْصَرى �مْلحَُمرَّ  

اإن مالمـــح مولد امل�شطفى ] جتعلنا نحيا 

يف اأجـــواء روحانية فريدة من نوعها، نعاي�ص 

فيهـــا كثرًيا مـــن م�شاهـــد حيـــاة امل�شطفى 

باأرواحنـــا م�شهـــًدا م�شهًدا حتـــى ن�شل اإىل 

قمـــة الإميان والإح�شا�ـــص بف�شل اهلل علينا 

اأن اأر�شل اإلينـــا خري الأكوان امل�شطفى ]؛ 

لينقذنا من اجلهل والظالم اإىل طريق النور، 

طريق اهلل امل�شتقيم. 

)120( ــ فرباير 2013 ــ ربيع الأول 61434
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اأكـــد ال�شيـــخ د.اإبراهيـــم الدعيـــج حمافظ 

الأحمـــدي �شـــرورة اأن يكـــون الـــرد علـــى 

الإ�شـــاءات �شـــد الإ�شالم بتوحـــد امل�شلمني 

كافة علـــى ر�شالـــة واحدة قوامهـــا احلكمة 

واملوعظـــة احل�شنة، لفًتـــا اإىل اأن الرد لبد 

اأن يكـــون عمليًّا من وحي التعريف احلقيقى 

بنبي الإ�شالم حممد ]، لنظهر لهم اأخالق 

ومعامالت ذلكم النبي الكرمي. 

واأ�شـــاف، خـــالل ا�شتقباله وفـــًدا من جلنة 

التعريـــف بالإ�شـــالم ممثاًل يف مديـــر اإدارة 

الأفرع ومديـــر اإدارة احلج والعمرة املحامي 

منيف عبـــداهلل العجمي، ومديـــر العالقات 

العامة مبوؤ�ش�شة زخـــرف للدعاية والإعالن 

التابعـــة جلمعيـــة النجـــاة اخلرييـــة حممد 

طـــه خاطر، و�شباب متطـــوع للعمل الدعوي 

باللجنـــة، هـــم جـــري �شامل اجلـــري، وحمد 

املطبـــوخ الهاجـــري، وعجـــب القرينـــي: اإن 

الإ�شالم اأعطى حرية العتقاد لالآخرين ومل 

يِن} والهداية  يكـــره اأحًدا {لَ اإِْكـــَراهَ يِف الدِّ

باأمـــر اهلل تعاىل يهدي من ي�شاء، وامل�شلمون 

جميًعـــا لبد اأن يعوا ر�شالة الإ�شالم ويتفقوا 

علـــى املبـــادئ التـــي منحهـــا اهلل �شبحانـــه 

وتعـــاىل لعباده، واإبراز اأجمل معاين الرحمة 

التـــي جاءت يف قوله تعـــاىل خماطًبا ر�شوله 

ِ ِلنَْت لَُهْم َولَْو 
هَّ

الكرمي: {َفِبَمـــا َرْحَمٍة ِمَن اهلل

وا ِمْن َحْوِلَك  ا َغِليـــَظ الَْقلِْب لنَْف�شُّ ُكنَْت َفظًّ

َفاْعـــُف َعنُْهْم َوا�ْشتَْغِفـــْر لَُهـــْم َو�َشاِوْرُهْم يِف 

ْمِر...}. 
َ
الأ

واأ�شاد الدعيج بعمل جلنة التعريف بالإ�شالم 

الـــذي يت�شـــم بالو�شطية والعتـــدال، مثمًنا 

دورهـــا البـــارز وخدماتها اجلليلـــة الدعوية 

والتوعوية للجاليات الوافدة، م�شلمني وغري 

م�شلمـــني، ومعلًنا اأنـــه علـــى اأمت ال�شتعداد 

خلدمـــة الدعـــوة يف �شـــوء مـــا يتـــاح له من 

�شالحيات واإمكانيات. 

مـــن جانبـــه ا�شتعر�ـــص العجمـــي الأعمـــال 

والإجنـــازات الكبـــرية التي حققتهـــا اللجنة 

خـــالل م�شريتهـــا الدعوية قائـــاًل: اإن جلنة 

التعريـــف بالإ�شالم اأ�شبحت بف�شل اهلل جل 

وعـــال ثم بدعم اأهل اخلـــري لديها 18 فرًعا 

ومكتًبا دعويًّا منت�شرة يف كل مناطق الكويت 

وجميعها م�شتاأجرة، وتطمح اللجنة يف اإيجاد 

مقر رئي�شي ملًكا لها من خالل اإمكانية توفري 

قطعة اأر�ص، مو�شًحـــا اأن منطقة الأحمدي 

ا فافتتحت  قد اأولتها اللجنـــة اهتماًما خا�شًّ

بهـــا ثالثة اأفرع دعويـــة باملنقف وال�شباحية 

والوفرة، وهـــي ل ت�شتوعب اأعداد القائمني 

علـــى العمـــل والدعـــاة، وترغـــب اللجنة يف 

اأن يكـــون هنـــاك مقر مبحافظـــة الأحمدي 

ي�شتوعـــب اأعـــداد املقبلـــني علـــى »التعريف 

بالإ�شالم« املتزايدة.

ويف ختـــام زيارته قدم العجمي �شكره ملعايل 

ال�شيـــخ د.ابراهيـــم الدعيـــج ال�شبـــاح على 

ح�شـــن ال�شت�شافـــة واحلفـــاوة التـــي قابل 

بهـــا وفد التعريف بالإ�شـــالم الزائر، م�شيًدا 

باملعلومـــات الثمينـــة ومـــا يتحلى بـــه �شعادة 

املحافـــظ مـــن ثقافة عاليـــة اأثـــرت احلوار 

وا�شتفـــاد منهـــا الوفد، معترًبا هـــذه الزيارة 

مبنزلـــة الدعـــم املعنـــوي للعاملـــني باللجنة 

والقائمني عليها.  

�أكد �صرورة توحد �مل�صلمني على ر�صالة و�حدة

محافظ األحمدي استقبل »التعريف باإلسالم«

)120( ــ فرباير 2013 ــ ربيع الأول 81434
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زار وفـــد مـــن جلنـــة التعريـــف بالإ�شـــالم 

�شم جـــودة الفار�ص مديـــر مكتبي القريوان 

وال�شليبخات وغازي ال�شمري م�شوؤول مكتب 

القـــريوان، بزيـــارة مركز احلكمـــة الدعوي 

بالقـــريوان، وكان يف ا�شتقبالهمـــا امل�شـــرف 

العـــام اأنـــور الظفـــريي واملديـــر التنفيـــذي 

يو�شـــف الكندري، وذلك لبحث �شبل التعاون 

بني اللجنـــة واملركز، وتوثيـــق اأوا�شر العمل 

الدعـــوي يف اأطـــار اجلهـــود امل�شرتكـــة بني 

الطرفني.

وقال الفار�ص: اإن الزيارة تاأتي لتحقيق مبداأ 

ال�شراكـــة يف العمـــل اخلـــريي والدعوي بني 

املركـــز واللجنـــة، وبحـــث كيفيـــة تنمية هذا 

التعاون وال�شتفادة منه يف تفعيل دعوة غري 

امل�شلمني، ورعايـــة اجلاليات امل�شلمة، حيث 

مت خـــالل الزيارة مناق�شـــة �شبل التعاون مع 

القائمـــني علـــى املركز، م�شـــرًيا اإىل اأن هذا 

التعـــاون م�شتمـــر بـــاإذن اهلل ملا فيـــه �شالح 

الإ�شالم وامل�شلمني.

واختتم الفار�ص كالمه بتوجيه ال�شكر والثناء 

للعاملـــني يف مركـــز احلكمـــة علـــى تعاونهم 

الكبري مع جلنة التعريف بالإ�شالم وزياراتهم 

املتوا�شلة والدعم املعنوي والت�شجيع الدائم 

لعمـــل مكتب القـــريوان، ويف نهايـــة الزيارة 

قـــدم درًعا تذكارية مل�شـــوؤويل مركز احلكمة 

الدعوي. 

»التعريف باإلسالم« في ضيافة »الحكمة الدعوي«

التوا�شـــل  مواقـــع  »ت�شتمـــد 

الجتماعي قوتهـــا من الت�شال 

املبا�شر مع النا�ص، ففي ال�شابق 

كان التاأثـــري علـــى اجلمهور من 

خـــالل و�شائل الإعالم املختلفة، 

م�شطلحـــات  فـــاإن  الآن  اأمـــا 

و»ان�شتغـــرام«  »تويـــرت«  مثـــل 

اأب«،  »وات�ـــص  و  و»في�شبـــوك« 

بـــريي«  و»البـــالك  و»الآيفـــون« 

و»الأندرويـــد«... وغريهـــا مـــن 

الهواتـــف الذكيـــة باتـــت ماألوفة 

واأ�شبحـــت امل�شـــدر الأ�شا�شـــي 

لتبـــادل املعلومات والأخبار، كما 

�شـــارت ردود الأفعـــال حلظيـــة 

ووقتيـــة بحيـــث ميكـــن قيا�ـــص 

ردود الأفعـــال على حدث معني 

ومل  حدوثـــه،  وقـــت  نف�ـــص  يف 

يعد لو�شائل الإعـــالم التقليدية 

دور يف توعيـــة خمتلـــف �شرائح 

املجتمـــع، ولكـــن اأ�شبح ذلك يتم 

بب�شاطـــة من خـــالل ح�شاب يف 

تويـــرت اأو في�شبوك اأو اأي و�شيلة 

توا�شل اجتماعي اأخرى«..

جاء ذلك يف ت�شريح ملدير جلنة 

الدكتـــور  الإلكرتونيـــة  الدعـــوة 

مبنا�شبـــة  العجيـــل  عبـــداهلل 

تد�شـــني م�شـــروع الدعـــوة عرب 

الهواتف الذكية.

اللجنـــة  اإن  العجيـــل:  وقـــال 

ت�شـــرف الآن على 51 ح�شاًبا يف 

تويـــرت، وذلك للدعـــوة املبا�شرة 

 20 منهـــا  املبا�شـــرة،  وغـــري 

ح�شاًبـــا جديًدا للقـــراآن الكرمي 

واحلديـــث ال�شريف بــ10 لغــات 

(الإجنليزية وال�شينية والرو�شية 

والربتغالية والإ�شبانية والهندية 

والفرن�شية والفلبينية والرومانية 

وال�شنهاليـــة) و10 ح�شابــــــــــات 

باللغة العربيـــة.

جتـــاوز  اإىل  العجيـــل  واأ�شـــار 

اإجمـــايل عـــدد متابعـــي جميـــع 

األًفـــا   440 اللجنـــة  ح�شابـــات 

 ،%  4 �شهـــري  منـــو  مبعـــدل 

مل  اللجنـــة  اأن  اإىل  بالإ�شافـــة 

تغفل الو�شائل الأخرى للتوا�شل 

الجتماعي، والتي متت تغطيتها 

بحمـــد اهلل مـــن خـــالل �شبكـــة 

مرتابطة تغطي خمتلف �شرائح 

مت�شفحـــي الإنرتنـــت، وتهـــدف 

اللجنة من خاللها اإىل الو�شول 

اإىل اأكـــرب �شريحـــة ممكنـــة من 

م�شتخدمـــي الإنرتنـــت لتحقيق 

الأهـــداف التي تن�شدها اللجنة، 

وهـــي تعريـــف غـــري امل�شلمـــني 

املهتديـــن  وتوعيـــة  بالإ�شـــالم، 

وتوعيـــة  وتثقيفهـــم،  اجلـــدد 

الذكيـــة  الهواتـــف  م�شتخدمـــي 

من امل�شلمـــني باأخالق الإ�شالم، 

وتعزيز الهوية الإ�شالمية.

واأكــــــد اهتمـــام اللجنة مبتابعة 

لأجهــــــــــزة  التقنــــــــي  التطـــور 

التكنولوجيا واخلدمات احلديثة 

التي تقدمهـــا مثل البالك بريي 

وخدمة الوات�ص اأب، م�شرًيا اإىل 

اأن هنـــاك �شريحـــة مهمـــة وفئة 

عمرية تتابع تلك الأجهزة.

واختتـــم قائاًل: اإن امل�شروع يقوم 

باإر�شال ر�شائل توعوية توجيهية 

للم�شرتكني يف هذه اخلدمة عرب 

الوات�ص اأب، وعددهم ما يقارب 

13 األف م�شـــرتك، ونطمح اإىل 

اأن ي�شلوا اإىل 80 األف م�شرتك 

خالل �شتة اأ�شهر  قادمة. 

حتت �صعار »دعوة بال حدود«

لجنة الدعوة اإللكترونية تطلق »الدعوة عبر الهواتف الذكية«
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�شرحـــت م�شوؤولة ق�شـــم العالقات العامة والإعـــالم بلجنة الرو�شة 

الن�شائيـــة عـــذوب العو�شـــي بـــاأن الإدارة يف اإطار �شعيهـــا للو�شول 

بالدعـــوة اإىل مكانـــة مميـــزة، وتفعيـــل دور املواطنـــني واملقيمني مع 

احلملـــة الدعويـــة التـــي اأطلقتهـــا يف رم�شان ال�شابـــق حتت عنوان 

»الدعـــوة م�شوؤوليـــة.. بلغها معانـــا«، قامت بزيـــارة ميدانية لإحدى  

�شكنـــات العامالت يف منطقـــة الرو�شة، ودعوتهـــن لالإ�شالم، حيث 

اأ�شفـــرت الدعـــوة عن اإ�شـــالم اأربع عامـــالت، اثنتني مـــن اجلن�شية 

الهندية واثنتني من اجلن�شية ال�شيالنية.

واأ�شافـــت العو�شي: اإن الإدارة تقوم بتفعيل دور املواطنني واملقيمني 

يف دعـــوة غـــري امل�شلمني باعتباره من   املقومـــات الأ�شا�شية للحملة 

الدعويـــة التـــي اأطلقتها جلنـــة التعريف بالإ�شـــالم، ويف �شبيل ذلك 

قامـــت بتوفـــري خمتلـــف الو�شائل الدعويـــة مبختلف اللغـــات، ويتم 

توزيعهـــا جماًنـــا على اأماكن العمالة، �شـــواء يف �شكنات العامالت اأو 

املحالت الالتي يعملن فيها، اأو املجمعات التجارية وامل�شاغل.. واإىل 

جانـــب ذلك تقـــوم الداعيات بالدعوة يف تلـــك الأماكن حيث جتري 

الزيارات واملقابالت الدعوية مع غري امل�شلمات وتعريفهن بالإ�شالم 

ومبادئه وقيمه، ويتم اإهداوؤهن حقيبة الهداية، وفتح قنوات الت�شال 

بينهن وبني اللجنة.

ودعـــت العو�شـــي املواطنني واملقيمني للم�شاركـــة يف اكت�شاب الأجر 

العظيـــم بهداية هوؤلء من خالل تعريفهن بالإ�شالم، وتو�شيل رحمة 

الر�شالـــة املحمدية لهـــن، واختتمت العو�شي بالثنـــاء على العائالت 

التي �شاهمت يف هداية هوؤلء ال�شيدات. 

�شاركـــت جلنة التعريـــف بالإ�شالم ممثلة بق�شـــم املتطوعني لالإدارة 

الن�شائيـــة بال�شامليـــة يف الن�شـــاط الطالبي بكلية احلقـــوق بجامعة 

الكويـــت، حيـــث تفاعـــل الطلبـــة مـــع الن�شـــاط با�شتـــالم احلقائب 

الدعوية باللغات املختلفة لتوزيعها على العاملني من امل�شلمني وغري 

امل�شلمـــني.. و�شـــارك يف هذا الن�شاط دعاة مـــن خمتلف اجلن�شيات 

من فرع املال �شالح.

وقالـــت مديرة الإدارة الن�شائية ليلـــى ال�شقر: اإن هذا الن�شاط ياأتي 

يف اإطـــار احلملة امليدانيـــة التي اأطلقهـــا الإدارة الن�شائية بال�شاملية 

للتعريـــف بالإ�شـــالم لغـــري امل�شلمني مبختلف اللغـــات وخماطبة كل 

ال�شرائـــح من اجلاليات على اأر�ص الكويت، حيث تفاعل بف�شل اهلل 

عز وجـــل كثري من اأبناء اجلاليات الآ�شيوية مع احلملة حتى وجدنا 

اأبنـــاء اجلاليـــات من امل�شلمـــني ي�شاهمون مع احلملـــة يف دعوة غري 

امل�شلمني.

واأ�شـــارت ال�شقـــر اإىل اأن الن�شاط اأقيم بالتعـــاون والتن�شيق مع فرع 

املال �شالح، حيث قام الدعاة بالإ�شافة اإىل توزيع احلقائب الدعوية 

باإلقـــاء حما�شرتـــني باللغة البنغاليـــة واللغة النيباليـــة حول »ما هو 

الإ�شـــالم؟«، و»جمـــال الإ�شـــالم«، بح�شور اأكرث مـــن 60 عاماًل من 

امل�شلمـــني وغري امل�شلمـــني.. واختتم الن�شاط مب�شابقـــة ثقافية بني 

احل�شـــور حول مو�شـــوع املحا�شرتني، حيث مت توزيـــع الهدايا على 

الفائزين مع كتيبات �شغرية لتاأليف قلوبهم. 

إشهار إسالم 4 سيدات بالروضة

"نسائية السالمية" شاركت في معرض كلية الحقوق
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افتتح معهـــد كامز للتدريـــب وال�شت�شارات 

التابـــع جلمعيـــة النجـــاة اخلرييـــة املو�شـــم 

التدريبـــي لعام 2013 بـــدورة ت�شويق العمل 

التطوعي التـــي اأقيمت يف فندق الريجن�شي 

بال�ـــص بال�شامليـــة على مـــدار يومني، حيث 

�شـــارك يف هـــذه الـــدورة 24 �شخ�ًشـــا مـــن 

العاملـــني يف القطاع اخلريي والتطوعي من 

اجلمعيات واملـــربات وموؤ�ش�شات النفع العام 

املتمثلـــة يف بيت الزكاة ومركز تايز للتوا�شل 

بالإ�شـــالم  التعريـــف  وجلنـــة  احل�شـــاري 

وجلنـــة الدعـــوة الإلكرتونيـــة وجمعية بيادر 

ال�شـــالم الن�شائيـــة، وكثري مـــن العاملني يف 

اللجـــان اخلريية املنت�شرة يف اأرجاء الكويت، 

وحا�شـــر يف هـــذه الدورة ثنائـــي متخ�ش�ص 

من ذوي اخلربات يف ت�شويق العمل اخلريي 

والتطوعـــي، همـــا عمـــر احلوطـــي واأميـــن 

الرويح.

يف البدايـــة افتتحت �شـــارة الع�شفور مديرة 

الت�شويـــق مبعهد كامز الـــدورة بكلمة رحبت 

فيهـــا باحل�شور، واأ�شـــارت اإىل املحاور التي 

�شتتناولهـــا الـــدورة مـــن مهـــارات وو�شائـــل 

ت�شويقية تهدف اإىل اإثراء اجلانب الت�شويقي 

لدى امل�شاركني، وتناول احلوطي يف حما�شرة 

اليوم الأول عـــدًدا من املحاور التي تتلخ�ص 

يف مهـــارات الت�شويـــق يف املوؤ�ش�شـــات غـــري 

الربحية ومدى تفاعـــل املجتمع مع م�شاريع 

املوؤ�ش�شة، واحلمالت الإعالنية للموؤ�ش�شات 

اخلرييـــة والتطوعية، فيما تطرق الرويح يف 

اليـــوم الثـــاين اإىل كيفية متويـــل املوؤ�ش�شات 

اخلريية باملال والطاقات، وكيفية ال�شتفادة 

مـــن و�شائـــل الت�شويـــق الإلكـــرتوين يف هذه 

املوؤ�ش�شات.

واختتـــم الربنامج التدريبي باإ�شادة احل�شور 

بالدورة وما ت�شمنته من حماور، وال�شتفادة 

الكبرية التي ح�شلوا عليها من هذا الربنامج 

ملالم�شته واقـــع العمل اخلـــريي والتطوعي 

وطرحه اأفـــكاًرا عملية ت�شاهـــم يف الرتقاء 

بالعمل اخلريي ب�شكل متميز..  

لتطوير �لكو�در �لب�صرية �لعاملة يف �ملجال �خلريي 

»كامز« افتتح الموسم التدريبي بدورة تسويق العمل التطوعي

»تزايـــد عدد امل�شلمني يف مدينة اأكليـــوت يف ولية نونافوت يف املنطقة 

القطبية املتجمدة يف اأق�شى �شمال �شرق كندا، والعمل جار حاليًّا لبناء 

م�شجد دائم بهذه املدينة التي تكون ال�شم�ص م�شرقة فيها يف منت�شف 

الليل«.. جاء ذلك خالل املحا�شرة التي األقاها الداعية الكندي عبداهلل 

كويك مبركز تايز للتوا�شل احل�شاري بح�شور 55 �شخ�ًشا.

وقـــال كويك: نعي�ـــص يف الوقت احلايل اأف�شل اأوقـــات الدعوة اإىل اهلل 

اإذا كانت باحلكمة واملوعظة احل�شنة، و�شرب لذلك اأمثلة عديدة منها 

زيـــادة رقعة الإ�شالم وتزايد عـــدد امل�شلمني رغم املاآ�شـــي والآلم التي 

حتيط بامل�شلمني عموًما.

واأ�شـــار كويك اإىل اأن الإ�شالم يتنامى يف خمتلف البلدان، حيث تتزايد 

اأعداد امل�شلمني يف اأنحاء املعمورة مثل كندا واأ�شرتاليا وجنوب اإفريقيا 

واأثيوبيـــا واأوروبـــا، م�شرًيا اإىل اأن 30 %  مـــن املواليد يف فرن�شا من 

امل�شلمني، وعدد الكنائ�ص يف جنوب فرن�شا اأقل من عدد امل�شاجد التي 

ي�شل عددها لــ 1000 حاليًّا.

وتطرق اإىل طرق ن�شر الدعوة واأهمية التنوع يف و�شائل الدعوة ومعرفة 

اللغات الأجنبية والتوا�شل الإلكرتوين وو�شائل التحدث للعامة وتقنيات 

الدعوة والهتمام بالأمور العامة التي تهم كل الب�شرية، كالهتمام مثاًل 

مب�شاألـــة الكحول واملخدرات، حيث اإن الهتمام بتلك امل�شائل قد يكون 

اأف�شل من الدعوة عن طريق بناء امل�شاجد.  

يف حما�صرة مبركز تايز للتو��صل �حل�صاري.. 

الداعية الكندي كويك: نعيش أفضل أوقات الدعوة إلى اهلل
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اأعلن رئي�ص جمل�ص اإدارة جلنة مدر�شة ورثة 

الأنبيـــاء التابعـــة جلمعيـــة النجـــاة اخلريية 

ال�شيـــخ د.عثمان اخلمي�ـــص اأن اللجنة تلقت 

دعًمـــا مـــن الأمانـــة العامة لالأوقـــاف مببلغ 

10 اآلف دينـــار كويتـــي، مثمًنـــا دور الأمانة 

العامـــة لالأوقاف يف دعم كل جمالت العمل 

اخلـــريي يف الكويـــت، وقال اإن هـــذا الدعم 

لـــه اأثـــره الكبـــري يف تخفيف العـــبء املايل 

عـــن م�شروفات اللجنـــة ال�شنويـــة، م�شيًفا 

اأن هـــذه اللجنـــة تهدف اإىل تربيـــة ال�شباب 

والن�صء على موائد القراآن الكرمي وتعليمهم 

العلوم ال�شرعية التي يحتاج اإليها كل م�شلم، 

ومو�شًحـــا اأن اللجنة ت�شم كوكبة من العلماء 

وطلبـــة العلم الأجالء امل�شهـــود لهم بالكفاءة 

والدراية لن�شر العلم ال�شرعي املوؤ�شل.

وزاد اأن جلنـــة ورثـــة الأنبيـــاء تعـــد منوذًجا 

مميـــًزا ي�شـــاف لب�شتان العمـــل الدعوي يف 

حديقة الكويـــت الغناء بحب العلم والعلماء، 

فاللجنة رغم �شغر �شنها ا�شتطاعت اأن ت�شق 

لنف�شها طريًقا مميًزا و�شط القوافل الدعوية 

بالكويـــت، وذلك مـــن خالل روؤيتهـــا املميزة 

التي تركز على اأن تكون جامعة �شغرية ت�شم 

داخلهـــا �شتى العلوم ال�شرعية، وبذلك تكون 

قـــد �شاعدت طلبـــة العلم يف توفـــري الوقت 

واجلهـــد وذلك بتوفري العلماء الأكفاء الذين 

يعكفـــون على تدري�ص املـــواد ال�شرعية التي 

يحتاجون اإليها ويف مكان واحد، عالوة على 

تنظيـــم دورات علميـــة �شرعيـــة يف موا�شيع 

متنوعة.

وتابـــع: من اأبـــرز اأهـــداف اللجنـــة مقاومة 

النحرافـــات الفكرية اخلطـــرية التي توؤدي 

اإىل التطرف والغلو وتفكيك املجتمع، عالوة 

على تخريج جيل جديد من العلماء املعتدلني 

علـــى �شنـــة الر�شول الكـــرمي ] وعلى فهم 

ال�شلـــف ال�شالـــح مـــن ال�شحابـــة والتابعني 

والأئمة املتبوعني.

وحـــول اأعداد املنت�شبني للجنة قال اخلمي�ص 

م�شتمـــرة  زيـــادة  يف  اهلل  بف�شـــل  طالبنـــا 

دورات  فلدينـــا  باجلميـــع  نرحـــب  ونحـــن 

علميـــة و�شرعية للطـــالب املبتدئني واأخرى 

متخ�ش�شـــة للطالب املتخ�ش�شني يف العلوم 

ال�شرعية، اأما كبار ال�شن فلهم ن�شيب مميز 

مـــن اأن�شطـــة جلنة مدر�شـــة ورثـــة الأنبياء، 

حيث تعكف اللجنة على تنظيم دورات عامة 

للكبار تتنوع فعالياتها جلميع �شرائح املجتمع 

رجـــاًل ون�شاء،كما اأن اللجنـــة تتيح الدرا�شة 

للمنت�شبـــني عـــرب ال�شبكـــة العنكبوتية وذلك 

للم�شاركـــني من خارج دولـــة الكويت وتلم�ص 

تفاعاًل مميـــًزا من حمبي العلـــوم ال�شرعية 

من داخل الكويت وخارجها.

وحول اآلية اختيـــار املعلمني وطبيعة املناهج 

الدرا�شيـــة باللجنـــة اأ�شار اخلمي�ـــص اإىل اأن 

اللجنـــة تختار طاقًما مـــن املدر�شني الأكفاء 

ذوي اخلربة، وفيما يتعلق باملناهج الدرا�شية 

فهـــي تو�شع وفـــق خطة منهجيـــة مدرو�شة 

حتى تنا�شب الطالب.

و�شكـــر اخلمي�ـــص الأمانة العامـــة لالأوقاف 

علـــى دعمهـــا املميـــز للجنـــة ورثـــة الأنبياء 

والذي يعك�ص حب تربية ال�شباب وفق املنهج 

الإ�شالمي العظيم. 

�خلمي�س: غايتنا تربية �لن�سء على مو�ئد �لقر�آن �لكرمي و�ملنهج �ل�صرعي

األمانة العامة لألوقاف دعمت »ورثة األنبياء« 
بـ10 آالف دينار
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�لتعريف بالإ�صالم

للمبتدئني  �ش��رعية  دورات 
واأخ��رى للمخت�شني.. 

ولكبار ال�شن ن�شيب مميز!
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و�شـــط ح�شد كبـــري مـــن اأولياء 

الأمـــور وحفظة القـــراآن الكرمي 

ومدار�ـــص  جمعيـــة  وم�شـــوؤويل 

زكاة  جلنـــة  افتتحـــت  النجـــاة 

العثمان التابعـــة جلمعية النجاة 

اخلرييـــة املركز الثـــاين لأترجة 

القراآن الكـــرمي مبدر�شة النجاة 

النموذجيـــة بحـــويل، وقـــد بداأ 

امل�شـــروع بافتتـــاح املركـــز الأول 

جناًحـــا  ولقـــى   2010 عـــام 

مـــن  متزايـــًدا  واإقبـــاًل  كبـــرًيا 

خمتلف الفئات العمرية من كال 

اجلن�شني.

يف بدايـــة احلفل قـــدم امل�شرف 

العام على امل�شروع ال�شيخ عالء 

را�شخ تعريًفـــا موجًزا عنه وقال 

اإنـــه يبنى على اختيـــار املعلمني 

الأكفـــاء احلافظـــني لكتاب اهلل 

تعـــاىل بالقـــراءات الع�شر، وهم 

يـــوؤدون دورهم بكفـــاءة واقتدار، 

م�شـــرًيا اإىل اأن امل�شـــروع يتناول 

منهًجـــا تربويًّـــا للتخلـــق بخلـــق 

القـــراآن الكـــرمي، وهنـــاك �شمة 

توا�شل وتن�شيق بني املعلم وويل 

الأمر والدار�ص.

واأو�شـــح ال�شيخ عـــالء را�شخ اأن 

املـــكان املنا�شب مـــن اأهم و�شائل 

م�شيـــًدا  امل�شـــروع،  يف  النجـــاح 

مبا تقدمـــه مدار�ـــص النجاة من 

جو مالئم يهيـــئ الطالب حلفظ 

القـــراآن الكرمي، ويقـــدم املحفظ 

اأف�شل ما لديه من برامج، ونحن 

دائًما نعمل علـــى تطور امل�شروع 

نبنـــي  »باأيدينـــا  �شعـــار  حتـــت 

مراكزنـــا« من خالل التوا�شل مع 

اأولياء الأمـــور ودعمهم املتوا�شل 

لهذا امل�شروع.

يف هـــذا ال�شـــدد اأ�شـــاد مديـــر 

مدار�ص النجاة اخلريية الدكتور 

عبـــداهلل الكنـــدري بـــدور جلنة 

العثمان فيما تقدمه من خدمات 

متميـــزة حلفظة كتـــاب اهلل من 

خـــالل هـــذا امل�شـــروع، واأو�شح 

الكنـــدري اأن هـــذه امل�شاريع هي 

امتـــداد مل�شـــرية جمعيـــة النجاة 

اخلرييـــة التـــي متتـــد لأكرث من 

4 عقـــود من العطـــاء املتوا�شل، 

والتـــي كان هدفها تـــرك ب�شمة 

يف املجتمع الكويتي منذ اإن�شائها 

عام 1968م، عالوة على ن�شرها 

ملبـــادئ الف�شيلـــة بـــني �شبـــاب 

املجتمع.

وبـــنيهَّ د.عبـــداهلل الكنـــدري اأن 

مدار�ـــص النجـــاة و�شـــل عددها 

اليـــوم اإىل 13 مدر�شـــة منت�شرة 

يف مناطـــق خمتلفة من الكويت، 

وهـــي حتت�شـــن اأبناءنـــا وبناتنا، 

وتدر�شهـــم كتـــاب اهلل، وت�شغـــل 

بذلـــك وقت فراغهم بتبنيها ملثل 

هذه امل�شاريع بالتن�شيق مع جلنة 

زكاة العثمـــان حتى ميكن اإعداد 

كتـــاب  قراآنيـــة حتمـــل  اأجيـــال 

اهلل وتقـــود الأمـــة ل�شبل اخلري 

وال�شالح.

 بـــدوره قـــال نائب املديـــر العام 

بجمعيـــة النجـــاة اخلريية جابر 

احللقـــات  هـــذه  اأن  الونـــدة 

اأ�شبحـــت ل غنـــى عنهـــا لأبناء 

املجتمـــع الكويتي وملـــن يعي�شون 

علـــى اأر�شه، واأ�شبحـــت العناية 

بحفظـــة كتـــاب اهلل تو�شـــع يف 

خطـــط العمل بلجـــان اجلمعية 

وتنفـــذ بعنايـــة واهتمـــام، لفًتا 

اإىل اأن حتفيـــظ القـــراآن الكرمي 

هـــو هدف اأ�شا�شـــي من اأهداف 

اجلمعية وجلانهـــا، وقد متيزت 

جلنة زكاة العثمـــان وبرز دورها 

ب�شبـــب متيزها يف هذا امل�شروع 

ملا يحتويه من معلمني وحمفظني 

اأكفاء مت اختيارهم ح�شب معايري 

ال�شند والإجازات القراآنية.

 واأ�شـــاد مبدار�ـــص النجـــاة التي 

اأ�شبحـــت منارات للعلـــم، حيث 

تكون يف الفـــرتة ال�شباحية بيًتا 

من بيوت العلم وتكون يف الفرتة 

امل�شائيـــة بيًتـــا مـــن بيـــوت اهلل 

تعاىل يتلى فيه كتابه ويذكر فيها 

ا�شمه، وبف�شل اهلل تعاىل حتقق  

كثـــري من الإجنـــازات يف تخريج 

احلفظـــة والدار�شـــني املتفوقني 

منذ 40 عاًما من التعليم.

ويف كلمتـــه بهـــذه املنا�شبـــة ثمن 

اأحمـــد باقـــر الكنـــدري مديـــر 

جلنة زكاة العثمان دور اجلمعية 

ومـــا  النجـــاة  مدار�ـــص  واإدارة 

يقدمونه يف �شبيل جناح م�شروع 

اأترجـــة القراآن الكـــرمي، وتذليل 

ال�شعوبات املادية والإدارية اأمام 

افتتـــاح هـــذا امل�شـــروع لتدري�ص 

القـــراآن وفـــق منهجيـــة متميزة 

واإ�شراف ومتابعة وتقييم م�شتمر 

للم�شاركني، »وبف�شل اهلل تعاىل 

نفتتـــح املركز الثـــاين ملا وجدناه 

مـــن اإقبال متزايد من الدار�شني 

حتـــى و�شلنا اليوم لــــ 25 حلقة 

ت�شم 288 دار�ًشا ودار�شة. 

�أحمد �لكندري: �متد�د مل�صرية "�لنجاة" �خلريية عرب �أربعة عقود

لجنة العثمان افتتحت المركز الثاني ألترجة القرآن 
الكريم بحولي
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من املعروف اأن العمل اخلريي 

اأ�شبـــح موؤ�ش�شـــة  الكويـــت  يف 

عريقـــة لها جتاربها وقواعدها 

على مـــدار ع�شـــرات ال�شنني، 

�شاهمـــت يف بناء كثري من رواد 

اأم�شـــار  يف  اخلـــريي  العمـــل 

الأر�ـــص، حاملـــة �شعـــار البذل 

والعطـــاء مـــن اأجـــل الن�شان، 

ومـــا هـــذه الكلمـــات اإل رغبة 

يف نقـــل ثمار جتـــارب خ�شتها 

لالآخرين.

علمتني الدعـــوة اأن من اأعظم 

الأعمال اأجًرا، واأكرثها مر�شاة 

هلل عـــز وجل، تلك التي يتعدى 

نفعهـــا اإىل الآخريـــن، فاأجرها 

وثوابهـــا ل يقت�شر على العامل 

وحـــده، بـــل ميتـــد اإىل غـــريه 

مـــن النا�ص، مثـــل العمل الذي 

ي�شل نفعه لالآخريـــن كالتعليم 

والدعوة اإىل اهلل تعاىل، وق�شاء 

املظلـــوم،  ون�شـــرة  احلوائـــج 

والعمـــل املقت�شـــر نفعـــه على 

الـــذات مثل ال�شوم والعتكاف 

وغريهما. 

ولعـــل مـــن اأبرز الأعمـــال التي 

اأجرها متعـــد للغري دعوة غري 

امل�شلمـــني، وهـــذا ما يقـــوم به 

دعاة جلنـــة التعريف بالإ�شالم 

يف حمافظـــات الكويـــت، فاإذا 

مـــا دخـــل اأي اإن�شـــان لالإ�شالم 

علـــى يديـــك ف�شتاأخـــذ اأجـــره 

واأجر مـــن اأ�شلم على يديه اإىل 

قيـــام ال�شاعـــة، م�شداًقا لقول 

امل�شطفـــى ] »لئن يهدي اهلل 

بك رجاًل واحـــًدا خرٌي لك من 

حمر النعم«.

كذلـــك تعليـــم امل�شلمني اجلدد 

اأ�شا�شيات دينهـــم من الأعمال 

املثمـــرة والنافعـــة، فمـــن علم 

مهتدًيـــا ال�شـــالة �شياأخذ اأجر 

�شالتـــه حتى يوم القيامة، قال 

ر�شول اهلل ] »مـــن �شن �شنة 

ح�شنـــة فلـــه اأجرهـــا واأجر من 

عمل بها اإىل يوم القيامة«.

واأي�ًشا الوقف من اأَجل ما ينفع 

النا�ص لعموم نفعه، ويعود الأجر 

ملـــن اأوقـــف يف دنيـــاه واآخرته، 

لأن الإن�شـــان مهما ت�شدق من 

�شدقات، فاإن هذا املال يتبدد 

�شريًعا، اأما اإذا حب�ص �شيًئا مما 

ي�شتمـــر نفعه فاإن النفع ي�شتمر 

مادامت العني موجودة، والأجر 

متوا�شل مادام النفع قائًما.

اإىل جانب ما يقوم به املبدعون 

مـــن اخرتاعـــات علميـــة تفيد 

الب�شرية، حيث �شيكون اأجرها 

بعـــدد امل�شتفيديـــن منها يف اأي 

مكان وزمـــان بغ�ص النظر عن 

اللـــون اأو اجلن�ـــص اأو العقيدة، 

العمـــل  فلي�ـــص �شعًبـــا علينـــا 

بجدية من اأجـــل اإر�شاد النا�ص 

اإىل طريـــق ال�شـــالح يف الدنيا 

والفـــالح يف الآخرة، فيجب األ 

نلعـــن الظالم فقط، بـــل علينا 

اأن نوقـــد �شمعـــة لكـــي ن�شيء 

الطريـــق لالآخريـــن ونر�شدهم 

اإىل احلق و�شبيل النجاة.

اإنه ملن ال�شروري على الداعية 

الإقبـــال علـــى الأعمـــال التي 

ثوابهـــا كبـــري ول يتوقـــف على 

ذاتـــه حتـــى ي�شت�شعـــر حقيقة 

الر�شالة التي يوؤديها يف احلقل 

الدعـــوي، ولكـــي يـــرتك الأثر 

الدائم والنافع لدى الغري.

والنفع املتعدي للغري هو طريق 

الأنبياء والر�شل، عندما حملوا 

ر�شالة التبليغ والدعوة اإىل اهلل 

باحلكمـــة واملوعظـــة احل�شنة، 

وقد ب�شرنا النبي امل�شطفى باأن 

خري النا�ص اأنفعهم للنا�ص، فاأي 

عمـــل له اأثر جماعـــي اإيجابي، 

�شـــواء للم�شلمـــني اأو للمجتمع 

عامة �شيح�شـــد �شاحبه اأجره 

يوم القيامة. 

األجر 
المتعدي 

للغير
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ر�صائل دعوية

املدير العام للجنة التعريف بالإ�شالم

جمال �ل�صطي

علمتني �لدعوة!
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يجب اأال نلع�ن الظ��الم 
فق�ط.. ب�ل علين�ا اأن 

نوق�د �شمع�ة لكي ن�شيء 
الطري�ق ل�الآخري�ن!
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تراجع حاد ألعداد النصارى 
في إنجلترا

اأظهـــرت بيانات تعـــداد اأن عدد امل�شيحيني يف اإجنلرتا وويلز تراجع ب�شكل كبري يف 

العقد املا�شي، يف حني قفز عدد اأولئك الذين ل ينتمون اإىل اأي دين، وقال اإن نحو 

ثالثـــة اأرباع �شكان ويلز واإجنلـــرتا، اأي ما يعادل 72 يف املائة، كانوا يف عام 2001 

م�شيحيني، ولكن الن�شبة انخف�شت اإىل 59 يف املائة يف عام 2011.

وقـــال اإن مـــا يقرب مـــن 15 يف املائة كانوا ل ينتمون لأي ديـــن يف عام 2001، ولكن 

مع حلول عام 2011 ارتفعت هذه الن�شبة اإىل 25 يف املائة من �شكان اإجنلرتا وويلز، 

وزادت ن�شبـــة امل�شلمـــني يف البـــالد من ثالثة يف املائة عـــام 2001 اإىل 4.8 يف املائة 

يف 2011، يف حـــني ارتفـــع عـــدد الهندو�ص وال�شيخ ب�شكل طفيـــف، وا�شتقرت اأعداد 

اليهود. 

صحيفــــة روسيــة: 
اإلســــالم يتقدم 
واألرثوذوكسيــــة 
تتراجع في موسكو

ارتفعت ن�شبة امل�شلمـــني بني املواطنني الرو�ص 

املوؤمنني بالأديان اإىل 7 %، فيما تراجعت ن�شبة 

الأرثوذوك�ـــص رغـــم ا�شتمرار كونهـــم الأغلبية، 

وك�شـــف ا�شتطـــالع للـــراأي اأجرتـــه �شحيفـــة 

»تريبونا« تراجع موقع الكني�شة الرو�شية، برغم 

بقاء الأرثوذوك�شيـــة ديانة الأغلبية املطلقة من 

ال�شكان.

واأكـــد 74 % فقـــط مـــن امل�شتطلعـــة اآراوؤهـــم 

انتماءهـــم اإىل الأرثوذوك�شيـــة، مقابل اأكرث من 

80 % قبل 3 �شنوات، واأ�شارت ال�شحيفة اإىل 

اأن تعـــداد امل�شلمـــني ارتفع مبقـــدار ال�شعفني، 

ونقلت عن بع�ص الإح�شاءات اأن عدد امل�شلمني 

املقيمني يف مو�شكو يبلغ مليوين �شخ�ص، اأغلبهم 

من الوافديـــن، مو�شحة اأن مو�شكو حتتاج اإىل 

اإن�شاء م�شاجد جديدة جتد ال�شلطات الرو�شية 

�شعوبـــة يف توفري مواقـــع لها ل تثري ح�شا�شية 

الأغلبية الأرثوذوك�شية.

واأكـــدت ال�شحيفة الرو�شيـــة اأن �شكان مو�شكو 

امل�شلمـــني يجـــب اأن ي�شعـــروا بالراحـــة كما لو 

كانـــوا يف اأوطانهم، دون اأن ين�شوا بالطبع اأنهم 

�شيوف. 

الندوة العالمية للشباب اإلسالمي 
تنظم دورة للمسلمين الجدد

بـــداأت يف جمهورية ت�شـــاد دورة للم�شلمني اجلدد نظمتها النـــدوة العاملية لل�شباب 

الإ�شالمـــي لرت�شيـــخ العقيـــدة الإ�شالميـــة يف قلوبهـــم، وزيادة وعيهـــم ومعرفتهم 

بالإ�شالم، وتعليمهم فقه الطهارة وال�شالة، وتعريفهم ب�شماحة الإ�شالم.

وت�شتمـــر الدورة املقامـــة يف مدينة بنجور �شهًرا كاماًل مب�شاركة 100 م�شلم جديد 

يتلقون درو�ًشا دينية وتربوية تعلمهم اأ�شا�شيات الدين الإ�شالمي واجلوانب العملية 

للرتبية الإ�شالمية، اإىل جانب حفظ عدٍد من ق�شار ال�شور.

و�شهـــدت الـــدورة حتـــى الآن دخول اأربعـــة اأ�شخا�ـــص يف الإ�شـــالم، انخرطوا فور 

اإ�شالمهـــم يف برنامج الـــدورة، واأعرب امل�شرف العام للنـــدوة مبنطقة مكة املكرمة 

الدكتـــور حممـــد بن عمر بادحدح  عـــن ال�شكر والتقديـــر للمح�شنني على دعمهم 

لربامج الندوة واإ�شهامهم يف اإقامة مثل هذه الدورات، �شائاًل اهلل اأن يبارك لهم يف 

اأرزاقهم، واأن يجعل ما قدموه يف موازين ح�شناتهم.  
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ب�صبب �صلوك عائلة مغربية م�صلمة

أكبر معمرة 
بلجيكية في العالم 

تعتنق اإلسالم   
جورجيـــت ليباول بلجيكيـــة تبلغ من العمر 92 

عاًمـــا، من مدينة بريخم، وتعد اأكرب معمرة يف 

العامل، اعتنقت الإ�شالم ب�شبب �شماحة و�شلوك 

العائلة املغربية امل�شلمة التي حتت�شنها وتعتني 

بها من جهة، وا�شتجابة اهلل تعاىل لدعائها من 

جهة اأخرى، و�شارت   ترتدي الزي الإ�شالمي 

املحت�شم وترف�ص م�شافحة الرجال الأجانب.

وكانـــت عائلة جورجيت ليباول قررت منذ 40 

عاًمـــا اإر�شالهـــا اإىل دار للم�شنني، لكن جارهم 

املغربي امل�شلم حممد مداح رف�ص ذلك، وطلب 

اأن تعي�ـــص معهم يف املنزل، لأن حممد وزوجته 

وابنـــه وابنتيه يعرفـــون جارتهم طوال حياتهم، 

وكانـــت والـــدة حممـــد قـــد توفيت منـــذ وقت 

ق�شـــري ومبجيء جارتهـــم اإىل املنزل �شتعو�ص 

خ�شارة العائلة قلياًل.

و�شرحت جورجيت باأنها من خالل اإقامتها مع 

العائلـــة اجنذبت اإىل الإ�شالم، وذلك بعد روؤية 

ال�شـــالة اجلماعية التي يوؤديهـــا اأفراد الأ�شرة 

ورعايتهـــم وحديثهـــم بع�شهم لبع�ـــص، ومدى 

اأهمية الأ�شرة يف حياتهم، فقد وجدتها تختلف 

عن عائلتها الباردة متاًما، ح�شب تعبريها. 

أكبر ملتقى إسالمي بالبرازيل 
تحت شعار »الحالل طعامي«

نظــــم احتــــاد املوؤ�ش�شات الإ�شالميــــة يف الربازيل واملركــــز الإ�شالمــــي الربازيلي لالأغذية 

احلالل امللتقى الأول للحالل حتت عنوان »احلالل طعامي«، �شارك فيه جمع من العلماء 

والباحثــــني من الربازيــــل وخارجها، وروؤ�شاء املراكز الإ�شالمية و�شــــركات ت�شدير اللحوم 

والدجاج وغرفة التجارة العربية الربازيلية وكثري من املهتمني بدرا�شات هذه الق�شية.

وتعـــد الربازيـــل اليوم مـــن اأكرب م�شـــدري حلوم الدواجـــن والأبقـــار احلالل اإىل 

الأ�شـــواق الإ�شالمية، وميثل معدل النمو يف �شوق ت�شدير منتجات حلوم الدواجن 

45 % من اإجمايل اإنتاج الربازيل، 38 % من هذه الكمية موجهة ملنطقة ال�شرق 

الأو�شـــط، وهـــذا الأمر يتما�شى مع حلوم الأبقار، حيـــث توجد ن�شبة مماثلة تقدر 

بـ41 % من جمموع الإنتاج ت�شدر اإىل العامل الإ�شالمي. 

»الدعوة اإللكترونيــة« تطلق موقع 
المهتدين الجدد باللغة الرومانية

يف اإطار جهودها يف تعليم املهتدين اجلدد اأطلقت جلنة الدعوة الإلكرتونية موقع 

املهتدين اجلدد باللغة الرومانية بعد اإ�شدار املوقع باللغة الإجنليزية.

�شـــرح بذلك مدير جلنة الدعوة الإلكرتونية الدكتور عبداهلل العجيل الذي قال: 

اإننـــا نطمح اإىل اأن يكون موقع املهتدين اجلدد اأحد املوارد املعلوماتية والتفاعلية 

املتفـــردة حول الإ�شالم على �شبكة الإنرتنت من اأجل املهتدين اجلدد ومن يُرَجى 

هدايتُهـــم، واأ�شـــار اإىل اأن املوقع يهدف اإىل تعليـــم املهتدين اجلدد من املتحدثني 

باللغـــة الرومانية اأ�ش�ص هـــذا الدين العظيم واإعطائهم جرعات روحانية ودعمهم 

من خالل خدمات متنوعة بناء على احتياجاتهم املختلفة، وتقدمي �شورة الإ�شالم 

ور�شالته ال�شحيحة اإىل النا�ص كافة، خا�شة من يجدون يف اأنف�شهم مياًل اإىل هذا 

  www.new-muslims.info/ro :يذكر اأن عنوان املوقع هو الدين.  
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جاء اإلينا رجل اأمريكي يف جلنة 

التعريـــف بالإ�شـــالم، وبعـــد اأن 

جل�ص قـــال: اأريد اأن اأ�شاألك عن 

الإ�شـــالم؟ �شاألني بع�ص الأ�شئلة 

عـــن الدين الإ�شالمـــي فاأجبته، 

قلـــت له: ملـــاذا تريـــد اأن ت�شلم؟ 

قـــال: لقـــد مـــررت يف حياتـــي 

مب�شاعب وم�شكالت، وت�شاءلت: 

من ينجينـــي ويخرجني من هذه 

امل�شائب وتلك امل�شكالت.. لقد 

كان هذا الرجل ن�شرانيًّا، ولكنه 

كان يبحث عن احلقيقة، وكانت 

وا�شتف�شـــارات  اأ�شئلـــة  هنـــاك 

حتتـــاج اإىل اأجوبـــة �شافيـــة مل 

يجدها يف امل�شيحية.

قال يل هذا الرجـــل الأمريكي: 

كنت يف حـــرية، وكنت اأدعو اهلل 

عـــز وجـــل، وقلـــت لنف�شـــي: لن 

ينجيني اإل الذي خلقني، فرفعت 

يدي اإىل ال�شماء، واأخذت اأدعو 

واأدعو واأتقرب اإىل اهلل عز وجل 

ع�شى اأن يهدي اهلل قلبي ويريح 

�شـــدري من احلـــرية التي كانت 

ـــن  مهَّ
َ
تنتابنـــي.. قـــال تعـــاىل: {اأ

يُِجيُب امْلُ�ْشَطرهَّ اإَِذا َدَعاهُ...}.

لقـــد  قائـــاًل:  الرجـــل  ويتابـــع 

ا�شتجاب اهلل دعائي، واأح�ش�شت 

اأن م�شائبي وم�شكالتي انفرجت 

لقـــد  الأخـــرى،  تلـــو  الواحـــدة 

�شعدت من القاع اإىل القمة، لقد 

اأجناين اهلل من جميع م�شكالتي 

فـــال ميكنني اإل اأن اأعبده عبادة 

خال�شـــة له وحده، وبـــداأت اأقراأ 

عن خمتلف الأديان، وعرفت اأنه 

لي�ص هناك دين يف الأر�ص يعبد 

فيه الإن�شان ربه حق العبادة اإل 

الإ�شـــالم، ففيه ل يعبد الإن�شان 

اإل اهلل، فاخل�شـــوع واخل�شـــوع 

والإخال�ـــص جتـــده يف ال�شجود 

والركـــوع هلل عـــز وجـــل.. وبعد 

ذلـــك �شاألـــت عـــن مـــكان اأتعلم 

فيـــه الإ�شـــالم، ويف هـــذا اليوم 

كانـــت عقـــارب ال�شاعـــة ت�شري 

اإىل الواحـــدة والن�شـــف ظهـــًرا 

واأنا اأبحث عـــن مكان فيه اأنا�ص 

يعلمونني الدين الإ�شالمي، لقد 

خرجـــت منذ الثامنـــة والن�شف 

�شباًحـــا واأنـــا اأبحـــث، وظللـــت 

اأبحث واأخـــرج من �شارع واأدخل 

يف اآخـــر واأذهب من مـــكان اإىل 

اآخر حتى اأر�شدين بع�ص النا�ص 

اإىل جلنة التعريف بالإ�شالم.

لقد جاءين هذا الرجل يف اللجنة 

وقـــت الظهرية يف ذلـــك اليوم.. 

�شرحت له الإ�شـــالم وعلمته ما 

معنـــى الإ�شالم وعرفتـــه اأركانه 

وبع�ص مبادئـــه، وبعد ذلك قلت 

لـــه: اأاأنـــت مقتنـــع باأنـــك تريـــد 

الدخـــول يف الإ�شالم؟ قال: نعم 

مقتنـــع متاًما، قلت له: اأتريد اأن 

ت�شهر اإ�شالمك الآن؟ قال: نعم، 

قلـــت له: من تعاليم الإ�شالم اأنه 

ل اإكـــراه يف الديـــن، ول يجـــرب 

اأحد على الدخول فيه، قال يل: 

اأريـــد اأن اأ�شلم مبح�ـــص اإرادتي 

وعـــن اقتنـــاع تـــام، وردد الرجل 

ورائـــي ال�شهادتـــني، فقلـــت له: 

نريد اأن نعلمـــك الإ�شالم، فقال 

يل: هل ت�شدق اأنني على موعد 

مع الطائـــرة يف الرابعة ع�شًرا، 

فـــاأردت اأن اأ�شلم قبـــل اأن اأغادر 

الكويت.. هـــذا الرجل دعا اهلل 

خمل�ًشا له فا�شتجاب له واأجناه 

مـــن ظلمـــات ال�شـــرك اإىل نـــور 

الإميان وخل�شـــه اهلل من جميع 

همومه واأراح �شدره و�شرح قلبه 

بدخوله الإ�شـــالم ومنهَّ عليه من 

ف�شله وكرمه.

كم ممـــن يدخلون الإ�شالم اليوم 

يريـــدون اأن يعلمـــوا اأولدهم يف 

الكويـــت، ول يريدون اأن يرجعوا 

اإىل بلدهـــم، م�شـــروع »علمنـــي 

الإ�شـــالم« مـــن امل�شاريـــع التـــي 

تطلقها جلنة التعريف بالإ�شالم، 

اإذ يهـــدف اإىل تعليـــم املهتديـــن 

العلوم ال�شرعية، وتتحمل اللجنة 

نفقات تعليمهم.  

انشـرح 
صدري 

باإلسالم! 

هكذا �شعدت من القاع 
اإلى القمة.. وع��رفت 

اأنه لي�س هناك دين حق 
اإال االإ�ش���الم
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تذخر دولـــــــة �لكويت باملوؤ�ص�صـــــــات و�لهيئات 

و�للجـــــــان و�ملـــــــرب�ت �لتـــــــي تعمـــــــل يف �لعمل 

�خلريي �لذي �أ�صبح �صامة على جبني هذه 

�لدولـــــــة �ملباركة، فمنها خـــــــرج رجال �لعمل 

�خلريي يجوبون �لعـــــــامل مبا �أنعم �هلل على 

�أهل هـــــــذه �لبلدة من خـــــــري�ت، ي�صبونها يف 

�لبلـــــــد�ن �ملختلفة بغ�س �لنظـــــــر عن كونها 

دوًل �إ�صالميـــــــة �أو غـــــــري �إ�صالميـــــــة، فاأن�صاأو� 

�مل�صاجـــــــد و�ملد�ر�س وعمرو� �لـــــــدور، وقدمو� 

�لعـــــــالج باملجـــــــان، و�أخذو� من قـــــــوت يومهم 

و�أطعمو� �إخو�نهم يف �لإن�صانية يف كل مكان، 

�أوقفو� �لوقـــــــف لعمارة �لأر�ـــــــس لي�س د�خل 

ا.  �لكويت فقط بل خارجها �أي�صً

ويف عـــــــام 2008 �نطلقـــــــت م�صـــــــرية جديدة 

من م�صـــــــري�ت �لعمـــــــل �خلـــــــريي يف �لكويت 

يف �صورة مربة خرييـــــــة، �أخذت على عاتقها 

�ملجتمعـــــــات،  وتنميـــــــة  �لفقـــــــر�ء  م�صاعـــــــدة 

وتقدمي يـــــــد �لعون و�مل�صاعـــــــدة لكل حمتاج 

و�أ�صبحـــــــت مفتاًحا للتو��صل و�لتعاون على 

�لرب و�لتقـــــــوى و�إ�صافة جديـــــــدة يف �لعطاء 

�لذي متيز به �أهـــــــل �لكويت.. ونحن يف هذ� 

�للقـــــــاء نحاول �أن نقف عـــــــن قرب من مربة 

»�لر�صايدة« �خلرييـــــــة و�لأهد�ف �لتي قامت 

ا  من �أجلها ودورها يف �لعمل �خلريي د�خليًّ

ـــــــا، و�أبـــــــرز �ل�صـــــــر�كات �خلريية �لتي  وخارجيًّ

قامت بها مع خمتلـــــــف �لهيئات �لعاملة يف 

�لعمـــــــل �خلـــــــريي، وخا�صة جلنـــــــة �لتعريف 

بالإ�صالم.. فاإىل ما جاء يف �للقاء مع �ملدير 

�لعام للمربة �ل�صيخ نز�ل عامر �لبيد�ن. 

• كيف كانت بد�يات �ملربة؟ 
بف�شـــل مـــن اهلل تعـــاىل ثم بجهـــود املحبني 

للخـــري واحلري�شـــني علـــى م�شلحـــة الأمة 

مت تاأ�شي�ـــص مربة الر�شايـــدة اخلريية بقرار 

مـــن وزارة ال�شـــوؤون الجتماعيـــة والعمل يف 

عـــام 2008 لتكون مـــالًذا مل�شاندة ال�شعفاء 

واملحتاجـــني ولتقـــدمي يد العـــون وامل�شاعدة 

داخليًّـــا وخارجيًّـــا، وتقت�شـــر اأعمالها على 

اجلوانب اخلريية والدعوية، ويدير �شوؤونها 

جمل�ـــص اإدارة مكـــون من ت�شعـــة اأع�شاء يتم 

اختيارهـــم مبعرفة اجلمعيـــة العمومية ملدة 

�شنتني قابلتني للتجديد، وتبداأ ال�شنة املالية 

للمربة يف الأول من يناير من كل عام وتنتهي 

يف اآخـــر د�شيمـــرب فيما عـــدا ال�شنة الأوىل 

فتبـــداأ مـــن تاريـــخ �شهرها وتنتهـــي يف اآخر 

دي�شمرب من العام التايل.

• ما �لأهـــــــد�ف �لتي قامت من �أجلها 
�ملربة؟ 

تقوم املربة على حتقيق عديد من الأهداف، 

منهـــا ن�شر وتقويـــة الـــوازع الدينـــي والعلم 

ال�شرعـــي يف املجتمـــع، وحت�شـــني الأو�شاع 

املعي�شيـــة لالأ�شـــر الفقـــرية، وتوفـــري فر�ص 

العمل من خـــالل امل�شاريع التنموية، وتاأهيل 

جيل من ال�شباب للقيام مب�شوؤوليات اإ�شالح 

املجتمـــع.. هـــذا ب�شكل عام الأهـــداف التي 

مدير عام مربة �لر�صايدة �خلريية 

نز�ل �لبيد�ن لـ »�لب�صرى«: 

59 ألف شخص 
يدخلون اإلسالم عن طريق 

لجنة كويتية مفخرة 
للكويت كلها.. 

حو�ر: حممود بكر

مدير عام مربة 

�نز�نز�ل 

59
يدخلون اإلسالم عن طريق 

لجنة كويتية مفخرة 
للكويت كلها..
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قامـــت من اأجلها املربة، ومنها يتبني لنا اأنها 

تتجه اجتاًها جديًدا يف العمل اخلريي وهو 

الرتكيـــز علـــى اجلوانب التنمويـــة للمجتمع 

بجانـــب اجلوانـــب الدعوية، فنحـــن نرى اأن 

هذين الهدفني ل ينف�شـــالن، ولذلك جعلنا 

روؤيتنا »تقدمي خدمـــات تعليمية واجتماعية 

مميزة«، و�شعارنا »بالعلم ترتقي الأمم«.

• مـــــــا �أبـــــــرز �مل�صاريع �لتـــــــي قامت بها 
�ملربة منذ �إن�صائها؟ 

هناك كثري من امل�شاريع التي قامت بها املربة 

خـــالل الفرتة الوجيـــزة منـــذ اإن�شائها، فقد 

قامـــت ببناء 50  م�شجًدا من خالل م�شروع 

»مـــاآذن« اخلا�ـــص ببنـــاء امل�شاجـــد، وهناك 

م�شـــروع »بيوت للفقـــراء والأرامـــل«، حيث 

مت بنـــاء 200 منـــزل، وم�شـــروع »القلم لبناء 

املدار�ـــص« الذي نفـــذ 18 مدر�شة، وم�شروع 

»حيـــاة« حلفر الآبار  ونفـــذ 20 بئًرا، اأي�شا 

هنـــاك م�شـــروع »املزرعة الوقفيـــة« ومت من 

خالله تنفيذ 5 مزارع، وهناك م�شاريع تنموية 

مثل »متليك مزرعة دواجن«، و»متليك �شيارة 

رك�شـــة«، و»تطوير البيئـــة« و»متليك ماكينة 

خياطـــة«، و»متليك ماعز للفقـــراء«، واإن�شاء 

»م�شت�شفى ال�شفـــاء التخ�ش�شي« بال�شودان 

الـــذي بلغـــت تكلفتـــه 45 األف دينـــار كويتي 

ويهدف اإىل توفري خدمة طبية مميزة لـ 40 

قريـــة، واأكرث من 80 األـــف ن�شمة، وم�شروع 

»�شيـــارة اإ�شعـــاف واإ�شـــراف علـــى الأعمال 

اخلرييـــة«، وم�شـــروع »كفالـــة اليتيم«، حيث 

متـــت كفالـــة 460 يتيًما، وكفالـــة 30 اأ�شرة 

اأرملـــة ومعاق، وكفالـــة 30 داعية، وم�شروع 

»ك�شـــوة وعيدية اليتيم«، وم�شروع الأ�شاحي 

وكفالـــة ال�شائم... هذه بع�ص امل�شاريع التي 

يتم تنفيذها خارج الوطن، اأما امل�شاريع التي 

تنفذ داخـــل الكويت فهـــي متنوعة، وحتتاج 

اإىل دعـــم وم�شاهمة مـــن اأهل اخلري، ومنها 

م�شـــروع »مزرعة الكويت الوقفية« التي تبلغ 

تكلفتها 42 األف دينار. 

• بالن�صبـــــــة للم�صاريع �خلارجية.. ما 
�أبـــــــرز �لـــــــدول �لتي تقـــــــوم فيها تلك 

�مل�صاريع؟ 

بف�شـــل اهلل عز وجل لنا عديد من امل�شاريع 

يف عديـــد مـــن الدول مثـــل اإغاثـــة اأهلنا يف 

�شوريـــة وال�شومال  وباك�شتـــان وحفر الآبار 

وبناء امل�شاجد يف الهند والفلبني وباك�شتان.

• مـــــــاذ� عن وقفيات �ملربة؟ وكيف يتم 
توجيهها؟ 

الوقف العام للمربة ينفق من عوائده يف اأوجه 

الـــرب املتنوعة، ومنهـــا بناء امل�شاجـــد، وبناء 

املدار�ـــص، وبناء امل�شتو�شفـــات وحفر الآبار 

واإفطار ال�شائم وكفالة الدعاة واملدر�شني... 

وعديد من اأبـــواب اخلري الأخرى مما يعود 

بالأجـــر العظيـــم والدائـــم للواقفـــني، ولقد 

ق�شمنا الوقفيـــات اإىل �شرائح، فهناك وقف 

الفرد الواحد ويبلغ 300 دينار كويتي، ووقف 

الوالدين وقيمتـــه 600 دينار كويتي، ووقف 

الأ�شرة وهذا قيمته 1500 دينار كويتي.

50 م�شجًدا و200 منزل 

و18 مدر�شة و20 بئًرا و5 مزارع 
وقفية وم�شت�شفى تخ�ش�شي.. 
من اإجنازات املربة يف اأقل من 

خم�س �شنوات! 

عندما جاءنا وفد 
»التعريف باالإ�شالم« يف اإ�شبيلية 

قلنا لهم اأنتم خدمتمونا 
مبجيئكم اإلينا.. 

ودع��م اللجنة واج��ب على 
اجلمي�ع
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• هنـــــــاك �صر�كـــــــة بـــــــني �ملـــــــربة وجلنة 
�لتعريـــــــف بالإ�صـــــــالم.. هـــــــل لكم �أن 

تو�صحو� لنا طبيعة هذه �ل�صر�كة؟ 

جلنـــة التعريـــف بالإ�شـــالم نـــار علـــى علم، 

ومـــن املوؤ�ش�شـــات امل�شهـــورة، ويجـــب علـــى 

جميـــع الهيئات واللجان واملربات العاملة يف 

الكويت دعمها، حيث اإنها تتميز بالتخ�ش�ص 

يف التعريـــف بالإ�شالم ول توجد اأي هيئة اأو 

موؤ�ش�شة اأخرى غريها، ولذلك فنحن موؤمنون 

اإمياًنا كاماًل باأن هذه املوؤ�ش�شة يجب دعمها 

وامل�شاهمـــة يف عملهـــا اخلـــريي، وعندمـــا 

جاءنا وفد التعريف بالإ�شالم باإ�شبيلية قلنا: 

اأنتم مـــن خدمتمونا مبجيئكم اإلينا، وبف�شل 

اهلل عز وجـــل هناك م�شروعـــان بيننا وبني 

اللجنة، �شراكة �شنوية تتمثل يف دعم مل�شروع 

»احلقيبة الدعوية«، وقد التزمنا بحدود 50 

% مـــن قيمة احلقائب، وهناك اأي�ًشا خميم 

دعـــوي �شوف تتكفـــل املـــربة برعاية ن�شف 

تكلفته.

مـــــــن م�صو�رهـــــــا  عاًمـــــــا   35 خـــــــالل   •
�لدعـــــــوي �أ�صلم خاللهـــــــا �أكرث من 59 

�ألف �صخ�س.. ماذ� تقولون عن جلنة 

�لتعريف بالإ�صالم؟ 

59 األف �شخ�ص يدخلون الإ�شالم عن طريق 

جلنـــة كويتية.. هـــذه مفخـــرة للكويت كلها، 

وبـــاب التعريـــف بالإ�شالم فيـــه ق�شور كبري 

يف العـــامل الإ�شالمـــي كلـــه، ولعـــل التعريف 

بالإ�شـــالم قد تكون هي مـــن يرفع نوًعا من 

احلرج ال�شرعـــي للتق�شري يف هذا اجلانب، 

ا، واأدعـــو جميـــع  هـــذا �شـــيء عظيـــم جـــدًّ

الداعمني للم�شاعدة يف عمل اللجنة، ونحن 

من خالل املربة نقوم بدعم كثري من م�شاريع 

اللجنة، ون�شوقها من خـــالل داعمينا اإمياًنا 

باأهمية التعريف بالإ�شالم لغري امل�شلمني.

• هل هناك �صر�كات مع جهات �أخرى 
يتـــــــم مـــــــن خاللهـــــــا تنفيـــــــذ بع�س 

�مل�صاريع يف خارج �لكويت؟ 

نحـــن كمـــربة حري�شـــون علـــى ال�شراكة مع 

املوؤ�ش�شات، خا�شة املتخ�ش�شة منها، فلدينا 

�شـــراكات مـــع الهيئـــة اخلرييـــة الإ�شالمية 

العامليـــة، حيث نفذنا من خاللها اإغاثات يف 

ال�شومال وبورمـــا، واآبار وم�شاجد يف الهند 

وباك�شتـــان والفلبـــني، واأي�ًشـــا جمعية العون 

املبا�شر �شاركنا معها يف جمال الأيتام واإغاثة 

ال�شومـــال، اأمـــا اإحيـــاء الـــرتاث الإ�شالمي 

فيوجد وفد م�شارك معهم الآن باليمن.

باب التعري��ف باالإ�ش��الم 
فيه ق�شور كبري يف العامل 

االإ�شالم�ي! 

على املوؤ�ش�شات اخلريية 
فتح باب التطوع للعمل اخلريي 

وو�شع اآليات وا�شحة له

)120( ــ فرباير 2013 ــ ربيع الأول 221434

حو�ر

120-Feb. 2013.indd   22 1/27/13   12:24:48 PM



بـــني  والتعـــاون  بالتكامـــل  نوؤمـــن  فنحـــن 

املوؤ�ش�شـــات، وهذه ر�شالة ننا�شد من خاللها 

اخلرييـــة  وقياداتهـــا  املوؤ�ش�شـــات  جميـــع 

بالتكامل والتعاون وال�شراكة بني املوؤ�ش�شات، 

لأن هنـــاك موؤ�ش�شات �شغرية ل ي�شتطيع اأن 

ي�شمـــل ن�شاطها جميـــع الأن�شطة والأعمال، 

فالتعريـــف بالإ�شـــالم تدعمنـــا يف جانـــب، 

وموؤ�ش�شـــة �شحية ك�شنـــدوق اإعانة املر�شى 

تدعمنا يف جانب اآخر وهكذا.

• كيـــــــف تتفاعل مربتكم مع �لأحد�ث 
�لتـــــــي تنـــــــزل بامل�صلمـــــــني كق�صيـــــــة 

بورما؟

اأي ق�شيـــة تكون نازلة من نـــوازل امل�شلمني، 

ندعو النا�ص اإىل دعمها، ونبحث عن اجلهة 

املتخ�ش�شة يف اإي�شال الدعم لهم، وبالن�شبة 

لبورما فقـــد دعمنا الهيئة اخلريية بو�شفها 

جهة خمت�شة يف اإي�شال هذه الإغاثة، واأر�شلنا 

مع وفد الهيئة وفًدا من املربة لالطالع على 

الأمر عن كثب، والأ�شبوع القادم �شوف يقوم 

وفد برئا�شة الأخ مبارك العامر بزيارة دولة 

بنغالدي�ـــص للحدود بينها وبني بورما لتقدمي 

امل�شاعدة لإخواننا البورميني.

• كيـــــــف نوؤ�صـــــــل �لعمـــــــل �خلريي يف 
نفو�س �لآخرين؟ 

بف�شـــل اهلل تعاىل فاإن ثقافة العمل اخلريي 

متاأ�شلـــة يف ال�شعـــب الكويتي، من باب حب 

الدعم والتربع، ولكن من ناحية امل�شاركة يف 

العمـــل فاإن النا�ص لديهـــا الرغبة وبالأخ�ص 

مـــن  اإىل   يحتاجـــون  ولكنهـــم  ال�شبـــاب، 

ي�شاعدهم، باأن تفتح املوؤ�ش�شات باب التطوع، 

فلي�ص هناك اإعالن ب�شكل وا�شح وحمدد يف 

هـــذا اخل�شو�ص، واإذا �شاألـــت اأحد ال�شباب 

عـــن ذلك، قال لـــك: ل اأدري، فهو ل يعرف 

اأين يتطـــوع، ول هي وا�شحة اآليات التطوع، 

وال�شـــيء الثـــاين اأنـــه يفرت�ـــص باملوؤ�ش�شات 

احلكوميـــة اأن ت�شهـــل اأبواب التفـــرغ للعمل 

اخلريي، لأن اأغلب النا�ص موظفون.

غـــــــري  بامل�صاريـــــــع  �ملـــــــربة  �هتمـــــــت   •
�لتقليديـــــــة يف �لعمل �خلريي مثل 

�لتنمية �ملجتمعية.. فلماذ�؟  

ينبغي توعية الداعمني واملتربعني بامل�شاريع 

الأخـــرى التـــي ل تقـــل اأهميـــة ول احتياًجا 

عـــن امل�شاريع التقليدية مثل حفـــر الآبار اأو 

كفالـــة الأيتام، لكن علينا األ نوجه الطاقات 

والأموال اإىل وجهة واحدة، بل يجب التنوع، 

وعلينـــا ن�شـــر هـــذه الثقافـــة، وطموحنا يف 

الفرتة القادمة الجتاه اإىل امل�شاريع النوعية 

يف التعليم والتدريب وال�شحة وبناء املدار�ص 

وكفالة طلبـــة اجلامعات والوجبات الغذائية 

للطـــالب وال�شنـــط املدر�شية، ففـــي الفرتة 

القادمـــة �شـــوف نكفل اأكرث مـــن 150 طالًبا 

جامعيًّا خارج الكويت.

• هـــــــال حدثتمونا عن مو�قف تاأثرمت 
بها خالل عملكم �خلريي؟ 

اأوىل رحالتنـــا كانـــت قبـــل اأربـــع �شنـــوات 

بال�شـــودان، ويف بع�ص مناطـــق البدو الرحل 

ذهبنا خليمة �شغرية فيها طالب اأكرب واحد 

فيهم عمره �شبع �شنوات، هذه اخليم ت�شمى 

مدار�ـــص الرحل، يدر�ص فيها هوؤلء الطالب 

الذين ياأتون مـــن الأماكن البعيدة، ف�شبحان 

اهلل خيمـــة و�شط بر فيها طلبة �شغار ال�شن 

�شعاف، عندهم مدر�ص واحد، تاأتيهم اأمطار 

غزيـــرة، ول يوجـــد لديهم وجبـــات غذائية، 

وبينهـــم وبني اأقرب مـــكان معمور ثالثة كيلو 

مـــرتات، ويوجـــد بينهم طالـــب اأعمى ومعه 

اأختـــه ال�شغـــرية، فـــاإذا نظرنـــا اإىل م�شكلة 

هوؤلء الطـــالب جند اأن 20 األف دينار حتل 

جميـــع م�شاكلهـــم من خـــالل بنـــاء مدر�شة 

�شغرية، وم�شتو�شف �شغري، وم�شجد.. لقد 

كان لهـــذه الزيارة اأثر نف�شي عجيب، خا�شة 

اأننا كنا يف بداية عملنا باملربة. 
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ا�شت�شهـــدُت باحلديث التايل يف 

اإحدى حما�شراتي فتاأثر بَخرَبه 

عجبوا بفقه ال�شحابي 
ُ
كثريون واأ

عمـــرو بـــن العا�ـــص احل�شاري 

التف�شـــري  بديهتـــه يف  و�شُرعـــة 

والتعليـــل لنهو�ص ال�شعوب، وهو 

حديث: 

"تقوم �ل�صاعة 
و�لروم �أكرث �لنا�س"

وهـــو حديث رواه الإمـــام م�شلم 

يف �شحيحـــه، يف كتـــاب الفـــن 

واأ�شــــراط ال�شاعـــــة )ح 2898(، 

والإمـــام اأحمـــد يف امل�شنـــــــــــــد 

)ح18051(، والطبـــــــــــراين يف 

ُمعجَميْـــه: الأو�شط )ح 8668(، 

والكبري )736(.

وال�شحابي الذي �شمع احلديث 

مـــن النبي ] هـــو امل�شتوِرد بن 

 - عنهمـــا  اهلل  ر�شـــي  �شـــداد 

الـــذي �شهـــد فتح م�شـــر وتويف 

بالإ�شكندرية عام 45هـ -  اأخرب 

يف جمل�ـــصٍ كان فيـــه ال�شحابي 

الداهية الفقيه عمرو بن العا�ص 

اأنـــه �شمعه من ر�شـــول اهلل ]  

فقـــال له عمرو: اأب�شر ما تقــول 

- اأي هـــل اأنت متاأكـــد منــه؟ -، 

فقـــال ر�شي اهلل عنـــه: اأقول ما 

�شمعـــت مـــن ر�شـــول اهلل ].  

فقـــال عمـــرو ر�شـــي اهلل عنه: 

اأَمـــا لئـــن قلـــَت ذلك فـــاإن فيهم 

خ�شالً اأربعاً: اإنهم لأحلُم النا�ص 

عنـــد فتنة، واأ�شرُعهم اإفاقة بعد 

ّرة،  م�شيبة، واأو�شُكُهم َكّرة بعد َفَ

وخريهم )ويف لفـــظ: اأرحمهم( 

مل�شكني ويتيم و�شعيف، ثم قال: 

وخام�شٌة ح�شنة جميلة: واأمنُعُهم 

من ظلم امللوك.

فو�ئد جليلة

الأوىل: هـــذا احلديث يعربِّ عن 

نبوءة نبويـــة �شادقة تلقاها ] 

وحيـــاً من اهلل عز وجل يف كرثة 

الـــروم )اأي الن�شـــارى( يف اآخر 

الزمـــان. وبالطبع يكون هذا اإثر 

َغد والأمان بعد نزول  �شنوات الرهَّ

عي�شى عليه ال�شالم ودعوته اإىل 

�شريعة الإ�شالم وحركة الإحياء 

الإ�شالمي والتجديد التي ت�شبق 

د القائد  نزولـــه على يـــد املجـــدِّ

اآخـــر  يف  املنتظـــر-  -املهـــدي 

الزمـــان. ويُ�شت�شف من احلديث 

اأنها كرثة عدديـــة كما اأنها كرثة 

تدّل على الَغلََبة والنفوذ.

الثانية: عبقرية ال�شحابي عمرو 

بن العا�ص فيما ا�شتوحاه ببديهته 

الواعية ل�ُشنن الَغلَبة والنفوذ... 

ممـــا يوجب علـــى امل�شلمـــني اأن 

يتعّمقـــوا يف هـــذا العلـــم )علـــم 

ال�شنن احل�شارية والجتماعية( 

الـــذي م�شـــدره الأ�شا�ص القراآن 

العظيم اأولً والتاريخ ثانياً.

الثالثـــة: اخل�شال التـــي ذكرها 

�شيدنـــا عمـــرو ر�شـــي اهلل عنه 

والتـــي تدل علـــى اأهمية اأخالق 

واأخـــذ  الجتماعـــي  الت�شامـــن 

الأمـــور باأنـــاة والتما�شـــك عند 

خطـــط  وو�شـــع  املحـــن  نـــزول 

وتوفـــر  الأزمـــات  مواجهـــة 

موؤ�ش�شـــات الرحمـــة بال�شعفاء: 

هـــي ا�شتنبطـــات ذكيـــة واعيـــة 

الأهميـــة.  يف  غايـــة  ح�شاريـــة 

ومـــا اأروع كلمتَه ر�شي اهلل عنه: 

واأمنَُعُهـــم من ُظلـــم امللوك، مما 

يـــدل علـــى منظومـــة موؤ�ش�شات 

�شيا�شيـــة حتا�شـــب على ظلمهم 

وت�شرف علـــى حتقيق العدل يف 

احلكم.

الكبـــري  ال�شـــوؤال  ياأتـــي  وهنـــا 

بالن�شبـــة لنا نحن امل�شلمني: هل 

ن�شتفيد من هـــذه ال�شتنتاجات 

معمعـــة  يف  ونحـــن  الرائعـــة 

الور�شـــة احل�شاريـــة ال�شخمـــة 

منذ �شقـــوط اخلالفـــة لتكثيف 

لتحقيـــق  وح�شِدهـــا  اجلهـــود 

انبعاث جديـــد لالأمة ينقلها من 

)الغثائية العددية( اإىل )الفاعلية 

احل�شارية(؟. 

نقل االأم���ة اإل��ى 
الفاعلية احل�شارية 

يتطلب تكثيف اجله�ود 
وح�ش���دها 
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من روائع 
الفقه 

الحضاري 
للصحابة

 �إ�صاء�ت �إ�صالمية

ح�صن قاطرجي

رئي�ص جمعية الحتاد الإ�شالمي - لبنان
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جاء �لتكـــــــرمي �لأخـــــــري ل�صمو �أمـــــــري �لبالد 

�ل�صيـــــــخ �صبـــــــاح �لأحمـــــــد �جلابـــــــر �ل�صباح 

للدكتـــــــور عبد�لرحمـــــــن �ل�صميـــــــط يف حفل 

موؤ�ص�صة �لكويت للتقدم �لعلمي كو�حد من 

�أبرز رجالت �لعمل �خلـــــــريي و�لإن�صاين يف 

�أو�خر دي�صمرب 2012م. 

�إنه د�عية �أعادنا �إىل زمـــــــن �لأجد�د، �أيام �أن 

كان �لد�عيـــــــة �صائًحـــــــا يف �لأر�س حاماًل بني 

�صلوعه هم �لدعوة �إىل �هلل عز وجل، مب�صًر� 

مبا جاء بـــــــه �لر�صـــــــول ]، منقـــــــًذ� �إخو�نه 

يف �لإن�صانيـــــــة مـــــــن �ل�صالل وعبـــــــادة �لعباد 

و�لأ�صنـــــــام و�لأحجار وغري ذلـــــــك �إىل عبادة 

رب �لأرباب. 

لقـــــــد �نت�صـــــــر �لإ�صـــــــالم بخـــــــروج �ل�صحابـــــــة 

و�لتابعـــــــني وتابعي �لتابعـــــــني –ر�صو�ن �هلل 

عليهـــــــم- �إىل �لأم�صـــــــار �ملختلفـــــــة حاملني 

ر�صالة �لإ�صالم، وبف�صل �هلل عز وجل �نت�صر 

�لإ�صـــــــالم، ونحن على موعد مـــــــع �صخ�صية 

مـــــــن �ل�صخ�صيات �لكويتية �لتـــــــي �أبت على 

نف�صهـــــــا �إل �أن تقتـــــــدي بهـــــــوؤلء ر�صو�ن �هلل 

عليهـــــــم يف �لعمل، فكانت ثمـــــــار هذ� �لعمل 

طيبـــــــة يانعة متثلت يف دخـــــــول �ملاليني من 

�لب�صر يف �لإ�صالم، وذلك يف �لقرن �لع�صرين 

�لتي كانت �حلرب فيه على �لإ�صالم يف عزها 

و�أ�صدهـــــــا.. وبالرغم من هذ� فقد حقق هذ� 

�لنجاح غري �مل�صبوق. 

�لدكتور عبد�لرحمن �ل�صميط فخر للكويت 

و�أهلهـــــــا �لكـــــــر�م �أ�صحاب �لعطـــــــاء و�لأيادي 

�لبي�صـــــــاء، ورمز من رموزها �لكبار يف �لعمل 

�خلـــــــريي، ومـــــــن هنا جاء تكـــــــرمي �صمو �أمري 

�لبالد �ل�صيخ �صباح �لأحمد �جلابر �ل�صباح 

يف ق�صـــــــر بيان يف �لثـــــــاين ع�صر من دي�صمرب 

2011 مبنحه و�صام �لكويت »ذ� �لو�صاح« من 

�لدرجـــــــة �لأوىل، ملا قدمـــــــه من جهود مميزة 

يف خدمة �لإ�صالم و�مل�صلمني مبجال �لعمل 

ا مما  ا ودوليًّ ا وعربيًّ �خلريي �لتطوعي حمليًّ

يعود بال�صمعة �لطيبة لدولة �لكويت، 

يف �ل�صاد�ـــــــس و�لع�صرين من �صهـــــــر دي�صمرب 

2012م �ختارت �صحيفـــــــة �لو�صط �لدكتور 

عـــــــام  �صخ�صيـــــــة  �ل�صميـــــــط  عبد�لرحمـــــــن 

2012م، نظـــــــًر� جلهـــــــوده �لكبـــــــرية يف �إغاثة 

�لفقر�ء و�ملر�صى يف قارة �إفريقيا من خالل 

جمعية �لعـــــــون �ملبا�صر، بالإ�صافة �إىل عمله 

�لدعوي �لبارز �لذي مار�صه طو�ل حياته يف 

خدمة �لإ�صالم.. يف هـــــــذه �ل�صفحات �صوف 

ـــــــا من �صـــــــرية هذ� �لرجـــــــل �لذي  نقـــــــدم �صيًئ

مالأت �صرية �لأعمـــــــال �خلريية �لتي قام بها 

�لآفـــــــاق، حتـــــــى �أ�صبح علًما مـــــــن �أعالم هذ� 

�لبلـــــــد �لطيـــــــب.. ولقد �آثرنـــــــا �أن تكون هذه 

�ل�صرية مما قاله هذ� �لرجل �لعظيم.. فهيا 

ن�صعـــــــد �إىل �صفينة �صرية هـــــــذه �ل�صخ�صية 

�لنـــــــادرة لت�صحبنا معهـــــــا ونتعرف عن قرب 

على �لدكتور عبد�لرحمن �ل�صميط.. وكيف 

كانـــــــت بد�ياته مع �لعمل �خلـــــــريي؟.. وملاذ� 

كانت �إفريقيا هي �ملبتدى و�ملنتهى؟.
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�لبــد�يـــــــــــــة

 تنقل د. عبدالرحمن ال�شميط بني عدة دول 

كبغـــداد وبريطانيا وكندا، حيث در�ص الطب 

ملعاجلـــة الأمرا�ـــص الباطنيـــة يف اإفريقيـــا، 

وا�شتقر فيها لأكرث من ربع قرن، بداأت ق�شة 

عبدالرحمن ال�شميط مع العمل اخلريي يف 

�شن مبكرة حينما كان على مقاعد الدرا�شة 

من خـــالل م�شروع خريي �شغـــري فريد من 

نوعـــه ينم عن رحمة اإن�شانية زرعها يف قلبه 

ال�شغـــري لتكون بعد ذلك نـــواة ملا هو قادم، 

فقد اأثرت فيه �شـــورة العمال وهم عائدون 

مـــن عملهم بعـــد يوم �شاق مـــن العمل حتت 

اأ�شعـــة ال�شم�ـــص احلارقة �شيًفـــا، ففكر يف 

تخفيـــف معاناتهـــم من خـــالل نقلهم جماًنا 

اإىل اأماكـــن عملهم، ثم مـــرة اأخرى يف رحلة 

العودة.

يقـــول: اأريـــد اأن اأعي�ـــص يف اإفريقيـــا، واأن 

اأمـــوت يف اإفريقيا، اأنا اأحب اإفريقيا، واأحب 

الأفارقة، رغم ما يعرتي الإن�شان يف اإفريقيا 

من قلـــة الإمكانيات، و�شـــوف اأ�شرب مثاًل 

ب�شمـــال كينيا، فقد زرتها ثالث مرات حيث 

�شعوبة الطريق لوعورته، فنحن بحاجة اإىل 

20 �شاعـــة مـــن ال�شفر يف ال�شيـــارة لبلوغه، 

بنـــا،  ال�شيـــارة  انقلبـــت  الأوىل  املـــرة  ويف 

وخرجنا منها اأحياء، بعد اأن دمرت ال�شيارة، 

ويف املرة الثانية اأ�شبت باملالريا ورف�شت يف 

البدايـــة اأخذ العـــالج بالرغم من اأنه كان يف 

جيبـــي، وقلت يف نف�شي: اإن الفقري ل ميلك 

هذا العالج.. فلماذا اآخذه اأنا؟ ولكن عندما 

ا  زاد علـــي املر�ص وكانـــت الآلم �شديدة جدًّ

ا�شت�شلمت واأخذت العالج. 

ويقول: كنـــا طالًبا يف مرحلة الثانوية، وكان 

لدينـــا الوقـــت، فاتفقنا نحـــن جمموعة من 

الطـــالب من مدار�ص خمتلفة على اأن يتربع 

كل طالب منا مببلغ 10 دنانري ل�شراء �شيارة 

قدمية لننقل بهـــا العمال الأجانب امل�شاكني 

الذيـــن يجل�شـــون يف احلـــر لنتظـــار �شيارة 

حتملهـــم، ونو�شلهـــم اإىل اأماكنهـــم باملجان، 

وكل �شهـــر جنمـــع مبلًغا من املـــال مل�شاريف 

ال�شيارة من بنزين واإ�شالحات... وا�شتمررنا 

مدة على هذا العمل.

ويقـــول عن اأ�شرته: اإننـــي اأنت�شب اإىل عائلة 

متو�شطـــة الدخـــل، حيث كان والـــدي يعمل 

موظًفا، ويف البداية كان يعمل بالعمل احلر، 

وخـــالل فـــرتة الدرا�شة كنت اأكتفـــي بوجبة 

واحدة من الطعام، ويندر اأنني اأكلت وجبتني 

يف اليـــوم، ول اأنـــام على ال�شريـــر واإمنا اأنام 

على الأر�ص، وذلك ل�شعوري اأن هناك فقراء 

م�شلمني مل يتوافر لهم ما توافر يل، فحاولت 

اأن اأعي�ـــص عي�شتهم خالل اجلامعة، وعملت 

مع اأغلب احلـــركات الإ�شالميـــة، كالإخوان 

امل�شلمني واحلركة ال�شلفية، وجماعة التبليغ، 

كنت اأريد اأن اأعمل مع جماعة حتفظني من 

ال�شيـــاع يف املجتمـــع، اإنني ممن لكل هوؤلء 

بالعرفان لأنهم حفظوين من ال�شياع.

ـــــــا ـــــــة �إىل �إفريقيــــــ ـــــــة �لرحلـــــــــ بــد�يـــــــــــــــ

بداأت رحلة الدكتـــور عبدالرحمن ال�شميط 

اإىل اإفريقيا قدًرا، اإذ جاءت اإحدى ال�شيدات 

له متربعة ببناء م�شجد يف الكويت، فقرر اأن 

يكون هذا امل�شجد يف اإفريقيا، يقول: عندما 

كان عمـــري خم�ص �شنوات كنت اأت�شور اأنني 

يف اإفريقيـــا وغاباتها، واأذكـــر اأنني كان لدي 

ع�شـــى، وعندما اأنام اأ�شعها بجواري، وهذه 

الع�شـــى مـــن اأغرا�ـــص الك�شافـــة  ت�شتخدم 

للدفاع يف حالة وجود الأفاعي، ولقد تعلمت 

كيـــف اأ�شيـــد الأفاعـــي، وهذا يعـــود لنهمي 

ال�شديـــد للقـــراءة عندمـــا بلغـــت الثامنة اأو 

التا�شعـــة من عمري، فقد كنت اأف�شل �شراء 

الكتاب عن �شراء الوجبات.

ـــــــر.. وما �أدر�ك ما �لتن�صري؟  �لتن�صيــــــ

مل يـــرتك التن�شـــري دولة يف تلـــك القارة اإل 

وكان لهـــا ن�شـــاط فيها، ملا فيهـــا من انت�شار 

للجـــوع والفقر والأمرا�ص، تلـــك العلل التي 

هـــي مادة التن�شـــري الأ�شا�شيـــة، فمما قاله 

الدكتـــور: دافيد بـــارت خبـــري الإح�شاء يف 

العمـــل التن�شـــريي بالوليـــات املتحـــدة اإن 

عـــدد املن�شرين العاملـــني يف هيئات وجلان 

تن�شرييـــة يزيدون على اأكـــرث من 51 مليون 
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من�شر، وعدد الطوائف الن�شرانية يف العامل 

اليـــوم 35 األف طائفة، وميلـــك العاملون يف 

هـــذا املجال 365 األف جهاز كمبيوتر ملتابعة 

الأعمال التـــي تقدمها الهيئـــات التن�شريية 

وجلانها العاملـــة، وميلكون اأ�شطوًل جويًّا ل 

يقـــل عن 360 طائرة حتمل املعونات واملواد 

التي يوزعونها والكتب التي تطري اإىل خمتلف 

اأرجاء املعمورة مبعدل طائرة كل اأربع دقائق 

علـــى مدار ال�شاعـــة، ويبلغ عـــدد الإذاعات 

التي ميلكونها وتبث براجمها يوميًّا اأكرث من 

4050 اإذاعة وتلفزيون، وحجم الأموال التي 

جمعت العام املا�شي لأغرا�ص الكني�شة تزيد 

علـــى 300 مليار دولر، وحـــظ اإفريقيا من 

الن�شاط التن�شريي هو الأوفر. 

�أول رحلــــــة لإفريقيـــــا

يقـــول ال�شميط: يف عـــام 1980 ذهبت اإىل 

جمهوريـــة مالوي مع اثنني من كرام الإخوة، 

وجل�شنا هناك مـــدة، وكانت �شفعة بالن�شبة 

لنـــا، فكلنـــا يعـــرف اأن هناك فقـــًرا وجهاًل 

ومر�ًشـــا يف مـــالوي واإفريقيـــا ب�شـــكل عام، 

ولكننـــا مل نكـــن نت�شـــور اأبًدا ال�شـــيء الذي 

راأينـــاه، حيـــث اأيقظتنا تلـــك ال�شفعة، فقد 

قالـــوا لنا: اأنتم تعي�شون يف برج عاجي، ففي 

قرية من القرى وجدت فتاة عمرها 11 �شنة 

حتمـــل طفلهـــا وكانت رجلهـــا مثقبة ويخرج 

ا  منهـــا ال�شديد، هذه الفتاة لو اأخذت م�شادًّ

حيويًّـــا رمبـــا يكلفها رياًل �شعـــودي، فاإذا مل 

تاأخـــذ هذا امل�شـــاد فمن املوؤكـــد اأنها �شوف 

متـــوت، حيث �شينت�شـــر املر�ص يف ج�شدها، 

وهناك طفـــل اآخر كان مري�ًشـــا بالرغم من 

وجـــود م�شتو�شف قريب، اإل اأنهم ل يريدون 

الذهـــاب به اإليه، ف�شاألت ملـــاذا؟ قالوا: هذا 

امل�شتو�شـــف يتبـــع الكني�شـــة، فاإذا مـــا راأوا 

»الطاقيـــة« على راأ�شه عرفوا اأنه م�شلم، ويف 

هذه احلالة يرف�شون عالجه.

ـــــــود يف ن�صــــر �لإ�صـــالم يف �إفريقيـــا جهــــ

مـــن داخـــل خيمتـــه باإفريقيـــا كان الدكتور 

عبدالرحمـــن ال�شميط هو وزوجتـــه واأبناوؤه 

يخرجون داعني اإىل اهلل عز وجل وين�شرون 

الإ�شـــالم يف تلك القارة ال�شوداء، ويواجهون 

حمالت التن�شري التي غزت اإفريقيا.

يقول: اإنني مل اأكن يف حملة م�شادة، بل كنت 

اأحـــاول اأن اأ�شلح بع�ص الأخطـــاء املوجودة، 

ومل اأحاول ا�شتغالل حاجة الإن�شان اأيًّا كان، 

�شـــواء كان م�شلًمـــا اأو غري م�شلـــم، فعندما 

اأقوم بتوزيع الغـــذاء ل اأفرق بني اأحد، وكان 

الن�شارى ياأتـــون اإيلهَّ ويقولون: كيف تعطينا 

واأنـــت تعرف اأننا ن�شـــارى؟ فاأقول لهم: هذا 

لي�ـــص بطولة مـــن عندي، بـــل ديننـــا ياأمرنا 

بذلـــك، ويف خـــالل 28 عاًمـــا مـــن العمـــل 

الدعوي مل اأ�شـــاوم اإن�شاًنا على دينه، مقابل 

امل�شاعدات، فمدار�شنا مفتوحة لكل النا�ص، 

وكذلـــك الآبـــار، فالذيـــن ميزجـــون الديـــن 

بامل�شاعدات خا�شـــرون، ولقد راأيت هذا يف 

اأكرث من مكان.

ين����در اأنني اأك��لت وجبت��ني 
يف الي���وم.. وكنت ال اأن���ام 

على ال�شري��ر ل�شعوري بفق�راء 
امل�شلمني.. وبكيت عن��دما 

علمت اأنه ال يوجد خريج 
م�شل��م واح��د يف »م���الوي« 

كله��ا

اأريد اأن اأعي�س يف اإفريقي��ا 
واأم���وت فيها.. اأحب اإفريقيا 

واالأفارقة.. واجلماعات 
االإ�شالمية حفظتني من ال�شياع
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ـــــــود�ء ـــــــارة �ل�صـــــــ ـــــــات يف �لقــــــــــ جناحـــــــــ

يقـــول: لقـــد جنحنـــا يف كثري مـــن الأماكن، 

مثـــل منطقة الغرباء �شمال كينيا وهي قبيلة 

قريبـــة من الإ�شالم، حيث ي�شومون رم�شان 

ون�شـــف �شوال، ويحتفلون بيوم عرفة، حيث 

يذبحون ذبـــح امل�شلمـــني، وعندهم كثري من 

الأ�شياء املاأخوذة من الإ�شالم، وعندهم ق�شم 

يعتربونـــه مقد�ًشا لديهم عندما يقولون: نور 

اهلل، نور مكة واملدينة.

بنـــى الدكتـــور عبدالرحمـــن ال�شميـــط اأول 

م�شجـــد يف جمهوريـــة مـــالوي، وكان قـــد 

اأ�ش�ص يف عام 1981 جلنة م�شلمي اإفريقيا، 

وبنى خـــالل فرتة عملـــه يف اإفريقيا 4600 

م�شجـــد، ودفع رواتب 4000 داعية، وتكلف 

برعايـــة 15 األـــف يتيم �شـــار بع�شهم اليوم 

�شفـــراء اأو وزراء اأو خرباء يف الأمم املتحدة 

اأو �شباًطـــا يف اجلي�ـــص، كما بنى 6600 بئر 

ارتوازي، ف�شاًل عن املئات من مراكز الأيتام 

وامل�شت�شفيات وامل�شتو�شفات.

مدغ�صقر

يقـــول ال�شميـــط: اآخـــر مـــكان ع�شـــت فيه 

ملدة طويلـــة كان يف جنوب �شـــرق مدغ�شقر 

بال�شومـــال، �شكنت ثالث �شنـــوات وكان يل 

بيت، وكفلنا هناك اأيتاًما وطلبة، وغري ذلك، 

واأنا اأعتقد اأن القبيلة التي كنت اأ�شكن معها 

اأ�شلهـــم من احلجاز، فقد كانوا يقولون: اإننا 

اأ�شـــاًل من قرية ا�شمها جدة وبجوارها قرية 

اأخـــرى ا�شمها مكة، فيها رجـــل طيب نحبه 

كثرًيا ا�شمه حممد، ل يعرفون عنه اإنه نبي، 

وكتابـــه مقد�ـــص، ويكتبون باحلـــرف العربي 

ولكـــن بلغاتهـــم، ويعرفون �شيًئا مـــن القراآن 

باأخطـــاء كثرية، وعندهم �شيء من ال�شعوذة، 

ول ياأكلـــون اخلنزير ول يحبـــون الكلب، ول 

ياأكلـــون اإل مـــا ذبح ذبًحـــا �شرعيًّا، وبع�شهم 

لديه مبنى مربع يذهبون اإليه يف ال�شنة مرة 

واحدة، ويطوفون حوله �شبع مرات، ويدعون 

عنـــده، ولذلـــك ي�شمونه »دعـــاين«، ودعاين 

بلغتهم تعني »بيت الدعاء«.  

�لتعليم

يقـــول: لقد اهتممـــت بالتعليـــم لأنني تاأملت 

وبكيت عندما علمت اأنه ل يوجد خريج م�شلم 

واحـــد يف كل مـــالوي، وكان النا�ص من غري 

امل�شلمـــني ي�شمون امل�شلـــم »األ�شايل«، وهذه 

الكلمة تعني »الرجل املتخلف«، فاأ�شبح ديننا 

دين تخلف، فقررنـــا اأن يكون مفتاح التغيري 

للمجتمـــع يف اإفريقيا هو املدر�شة، ويف فرتة 

مـــن الفرتات كنا ندفع ر�شوم درا�شة عن 95 

األـــف طفـــل �شنويًّـــا، عندما كانـــت الدرا�شة 

هناك باأموال، والآن الدرا�شة جماًنا، وكانوا 

ياأخـــذون من كل طالب حـــوايل ن�شف دينار 

كويتي.

�لعامل ي�صاندنا

يقول: قبل اأن نبـــداأ العمل يف جلنة م�شلمي 

اإفريقيا و�شعنا خطًطا ا�شرتاتيجية واأهداًفا 

ن�شعـــى لتحقيقهـــا وو�شعنـــا اأوقاًتـــا لهـــذه 

اخلطط... ومن الأ�شياء التي اعتمدنا عليها 

ا�شتهداف الطبقة الو�شطى التي من املمكن 

�شهـــر،  كل  دولًرا   30 اأو   20 تعطينـــي  اأن 

وخا�شـــة الن�شـــاء الذيـــن اأعمارهم بني 25 

و24 عاًمـــا، لأن اأغلبيتهن موظفات، وكانت 

هذه هي البداية، ولدينا الآن 840 مدر�شة، 

و3 جامعـــات يدر�ـــص فيهـــا ن�شـــف مليون 

طالـــب، كمـــا تاأتينا التربعـــات من اخلليج، 

وكذلك من املنظمات الدولية، وهذا ي�شكل 

30 % مـــن عملنـــا، وهناك تربعـــات تاأتي 

مـــن اإفريقيا، وقـــد ي�شتغـــرب اأن كثرًيا من 

التجـــار يف اإفريقيا ورجال اأعمال يتربعون 

لنـــا �شنويًّـــا، والغريب اأنـــه يف املدة الأخرية 

بداأنـــا نعتمد عليهم اأكرث من اعتمادنا على 

التربعـــات من خـــارج اإفريقيا، فهناك اأحد 

الأ�شخا�ـــص من اإفريقيا مـــن بوركينا فا�شو 

عاتبني اأح����د املهتدي��ن: 
كيف يكون عندكم هذا الدين 
واأنتم نائم��ون؟ 

بالرغم من وجود م�شتو�شف 
قريب مل يذهبوا بالطفل 
ا اإليه! ف�شاألت  املري�س جدًّ
ملاذا؟ قالوا: هذا امل�شتو�شف 
يتبع الكني�شة واإذا راأوا 
»الطاقية« على راأ�شه عرفوا اأنه 
م�شلم فرف�شوا عالجه! 

ملف
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بنى 44 م�شجًدا.. لكن �شارت هناك مناف�شة 

بيننا نحن امل�شلمـــني، وبني بع�ص الكنائ�ص– 

الربوت�شتانتينيـــة- يف مدغ�شقر حول قبيلة 

الأنتيمور، ويبـــدو اأن الكني�شة و�شعت خطة 

لتحويـــل هذه القبيلة اإىل الن�شرانية، اإل اأنه 

يف خالل ثالث �شنوات عاد حوايل 200 األف 

�شخ�ـــص اإىل الإ�شالم، فجن جنون الكني�شة، 

و�شعـــروا اأننـــا نحطـــم اأهدافهـــم، وخاطبوا 

ال�شيا�شيني لطردنا وفعاًل طردنا بالرغم من 

ا. اأن العمل مازال م�شتمرًّ

واأ�شرب مثاًل بقبيلة الغربا التي اأ�شلم منها 

51 % من �شكانها، وعددهم اأكرث من 100 

األـــف �شخ�ـــص، وبف�شل اهلل فقـــد عاد كثري 

من القبائل اإىل الإ�شالم، وخالل الـ28 عاًما 

املا�شيـــة اأ�شلـــم يف املناطـــق التـــي كنا نعمل 

فيها ما يقـــرب من 6.5 مليون �شخ�ص، ول 

جنـــرب اأي اإن�شان مهما كان على الدخول يف 

الإ�شـــالم، ل عن طريـــق الإغـــراءات املالية 

ول غريهـــا، لأن ذلـــك �شد قيمنـــا، فالنا�ص 

فطرتهم قريبة من الإ�شالم، م�شكلتنا اأننا مل 

نو�شل لهـــم الر�شالة، وهذه هي الكلمة التي 

اأ�شمعها يف كل مكان.

ويدلل على كالمه بقوله: اأمري قبيلة الرنديلي 

يف كينيـــا اأ�شلـــم، ثم اأر�شلنـــاه اإىل احلج بعد 

اأربعة اأ�شهر، فلما رجع من احلج كان غا�شًبا 

غ�شًبـــا �شديًدا، وقال: يا دكتور عبدالرحمن 

كيـــف يكون عندكم هذا الدين العظيم واأنتم 

نائمـــون؟  عندمـــا ذهبـــت اإىل احلج وجدت 

امللـــك والأمـــري وال�شفري يلب�شـــون مثلي اأنا، 

ومي�شـــون اإىل نف�ـــص الأماكـــن التـــي نذهب 

لها، فلمـــاذا ل تتكلمون عن هذا الدين منذ 

زمـــن طويل؟ ملـــاذا مل تاأتوا اإل قبل 3 اأ�شهر، 

فالنا�ص لديهم ا�شتعداد لقبول الإ�شالم.

قالو� عن د.عبد�لرحمن �ل�صميط

د.عبـــــــد�هلل �ملعتـــــــوق: اإن تكـــرمي د.ال�شميط 

خطـــوة كرميـــة وم�شتحقـــة لرجـــل ركز جل 

ن�شاطه اخلريي يف قـــارة اإفريقيا من خالل 

جلنة م�شلمـــي اإفريقيا التي عرفت بجمعية 

العـــون املبا�شـــر لحًقا، وفق اأجنـــدة خريية 

تنطلـــق من اأهداف اإن�شانيـــة �شامية اأبرزها 

ال�شعـــي مل�شح دمعـــة اليتيـــم، ورعاية القرى 

الفقرية تعليميًّـــا و�شحيًّا واجتماعيًّا، وحفر 

الآبـــار، وبناء املدار�ـــص، ورعاية املاليني من 

امل�شرديـــن والنازحـــني مـــن جـــراء الكوارث 

والنزاعات الأهلية.

زوجته (�أم �صهيـــــــب): اإن اأي جناح يحققه - 

يف ت�شرفـــه بكونه خادًما لإخوانه املحتاجني 

باإفريقيا- هو جناح يل ولالأولد. 

فهـــــــد بن عبد�لعزيز �ل�صنيـــــــدي مذيع اإذاعة 

القـــراآن الكرمي: تذكرت تلك الليلة ال�شتائية 

عندما عمدنا اإىل جذوع ال�شجر لنوقد النار 

للتدفئـــة فجل�شـــت وقد اأحطنا بـــك من كل 

ناحيـــة.. حتكي لنا حكايـــات رائعة.. لي�شت 

عن حـــب وغـــزل.. ول عـــن �شعـــر وزجل.. 

بـــل عن دعوة واإغاثة.. عـــن اإ�شالم وراحة.. 

عـــن اأقـــوام كانـــوا يف �شـــالل فاأنقذهم اهلل 

بالإ�شالم.

�ل�صيخ حمد �صامل �ملري: �شرب د. ال�شميط 

اأروع الأمثلـــة يف حـــب الدعـــوة ون�شرها من 

خالل العمل اخلريي حتى ولو كانت ال�شعوب 

امل�شتهدفـــة �شعوًبا متخلفة ل يفهم لغتها ول 

يفهـــم عاداتها وتقاليدهـــا.. تعجز الكلمات 

عن ذكر ماآثره وما قام به من خدمات جليلة 

يف الدعـــوة للتوحيـــد، فبمجـــرد ذكـــر ا�شم 

اإفريقيـــا اأمام اأي مواطـــن كويتي اأو خليجي 

تقفـــز �شـــورة الدكتـــور يف ذهنـــه مبا�شـــرة، 

ورغـــم ذلك فاإننا ن�شاأل اهلل تعاىل اأن ي�شفيه 

ويجعل مر�شـــه تخفيًفا لذنوبه وي�شبغ عليه 

ثوب ال�شحة والعافية.

�ل�صيـــــــخ �أبو�لهيثـــــــم حممـــــــد دروي�ـــــــس: ترك 

الطبيب امل�شلـــم عبدالرحمن ال�شميط حياة 

الرفاهيـــة والدعة مبوطنـــه الكويت، ليجود 

بوقتـــه وماله بل واأ�شرتـــه يف �شبيل اهلل، من 

اأجـــل اأن ياأتي يوم القيامـــة مبا هو خري من 

حمر النعم، تعر�ص يف حياته ملحن ال�شجون 

وكان اأق�شاهـــا اأ�شـــره علـــى يـــد البعثيـــني.. 

فتـــح عبدالرحمن ال�شميـــط قلبه للم�شلمني 

باإفريقيا، ليجدد لهـــم دينهم وكاأن اهلل بعثه 

جمدًدا لهوؤلء يف هذا القرن.

ختاًما

للدكتـــور ال�شميـــط اأمنية: اأمتنـــى اأن اأذهب 

للعي�ـــص يف اإفريقيـــا، ومعـــي زوجتـــي التـــي 

مـــرات  �شـــت  اإىل  خم�ـــص  مـــن  رافقتنـــي 

لإفريقيا، خا�شة اأن اأولدي كلهــــــم تخرجوا 

وتزوجـــوا. 

ولد الدكتـــور عبدالرحمن حمود ال�شميط 

يف الكويـــت يوم 15 اأكتوبر 1947م، كويتي 

اجلن�شيـــة، متزوج وله خم�شة اأولد، خريج 

جامعة بغداد-كليـــة الطب- يوليو 1972م 

M.B.CH.B، ثـــم ح�شـــل علـــى دبلـــوم 
اأمرا�ـــص مناطق حـــارة- جامعـــة ليفربول 

تخ�ش�ـــص  1974م،  اأبريـــل  يف  باإجنلـــرتا 

يف جامعـــة ماكجل- م�شت�شفـــى مونرتيال 

ثـــم يف  الباطنيـــة  الأمرا�ـــص  يف  العـــام- 

اأمرا�ص اجلهاز اله�شمـــي يوليو 1974م- 

دي�شمرب 1978م، ولـــه اأبحاث يف �شرطان 

الكبد، جامعة لندن- م�شت�شفى كلية امللوك 

)كينجز كوليدج(- يناير 1979م- دي�شمرب 

1980م .

عمل ال�شميط طبيًبا ممار�ًشا يف م�شت�شفى 

ثـــم طبيًبـــا   ،1978-74 عـــام  مونرتيـــال 

متخ�ش�ًشا– م�شت�شفى كلية امللوك– لندن 

مـــن 79-1980، ثم طبيًبـــا متخ�ش�ًشا يف 

اأمرا�ـــص اجلهـــاز اله�شمـــي– م�شت�شفـــى 

ال�شباح من 80-1983، تفرغ منذ 1983م 

للعمـــل يف جلنة م�شلمـــي اإفريقيا بجمعية 

العون املبا�شر كاأمني عام ثم رئي�ص جمل�ص 

الإدارة حتى 2008.

ي�شغـــل حاليًّا من�شب رئي�ص مركز درا�شات 

العمل اخلريي، وله عديد من املوؤلفات مثل 

كتـــاب »لبيـــك اإفريقيا«، و»دمعـــة اإفريقيا« 

بال�شـــرتاك مـــع اآخريـــن، و»رحلة خري يف 

اإفريقيـــا« و»ر�شالـــة اإىل ولـــدي«، كمـــا له 

عديـــد من امل�شاركات العلمية والإ�شالمية، 

وع�شويات يف املوؤ�ش�شات واملجال�ص العربية 

والإ�شالمية والعاملية.

طورصطورصطورد. عبد�لرحمن �ل�صميط يف �صطور صميط يف �صميط يف � ميط يف �صميط يف �ص صل�صل� د. عبد�لرحمن �
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دعوى اتخ��اذ اهلل عز وجل ولًدا

عزيـــــــزي �لقارئ.. منذ �أن جـــــــاء �لإ�صالم و�ل�صبهـــــــات مل تفارقه 

على عـــــــدة حماور، ومل يرتك �أعد�وؤه حموًر� �إل وكان لهم �صبهة 

فيـــــــه، ويف هذ� �لباب نتناول تلـــــــك �ل�صبهات حول حماور ثالثة 

رئي�صية، وهي �لقر�آن �لكـــــــرمي، و�صخ�صية �لر�صول ]، و�ل�صنة 

�لنبوية �ل�صريفة.. يف كل عدد نتناول �صبهة من تلك �ل�صبهات.. 

فماذ� قال هوؤلء؟ وماذ� كان رد علماء �لإ�صالم عليهم؟ 

�ل�صبهة

يدعـــي بع�ـــص اليهود والن�شـــارى اأن هلل تعاىل ولـــًدا، فاليهود 

يقولـــون: عزيـــر ابن اهلل، والن�شـــارى يزعمـــون اأن عي�شى ابن 

اهلل، تعـــاىل اهلل وتنـــزه عن ذلك، قال تعـــاىل: {َوَقالَِت الَْيُهوُد 

ُعَزيْـــٌر ابُْن اهلل َوَقالَـــْت النهَّ�َشاَرى امْلَ�ِشيُح ابْـــُن اهلل َذِلك َقْولُُهم 

ْفَواههـــْم يُ�َشاهئـــوَن َقْوَل الهَِّذيـــَن َكَفُرواْ ِمن َقبْـــُل َقاتلَُهُم اهلل 
َ
باأ

نهَّـــى يُوؤَْفُكوَن}، ويرمون من وراء هـــذه الفرية اإىل اإ�شفاء روح 
َ
اأ

القدا�شة والألوهية على اأنبيائهم.

�إبطال �ل�صبهة

�أوًل: اهلل منزه عن اتخاذ الولد، ول يليق بجالله 

ذلك، لنتفاء امل�شاركة يف الألوهية، ولأنه عز وجل 

له ما يف ال�شموات وما يف الأر�ص وما بني ذلك 

مـــن الأ�شياء، وهو الغنـــي عما �شواه، فال ي�شلح 

ول يليق به اأن يتخذ ولًدا جلالله وعظمته، لأنه 

ل كـــفء له من خلقه، قال تعـــاىل: {َوَما يَنَبغي 

ن يَتهَِّخَذ َولًَدا}، ويقول: {�ُشبَْحانَُه بَل 
َ
ْحَمـــِن اأ ِللرهَّ

ْر�ِص ُكل لهَّـــُه َقانتُوَن}، 
َ
َمـــَواِت َوالأ لهَّـــُه َما يِف ال�شهَّ

ُفـــوَن}،  ـــا يَ�شِ ويقـــول: {�ُشبَْحانَـــُه َوتََعـــاىَل َعمهَّ

ُفــــوَن}، ويقول:  ا يَ�شِ ويقول: {�ُشبَْحاَن اهلل َعمهَّ

َمُد مَلْ يَِلْد َومَلْ يُولَْد  َحٌد اهلل ال�شهَّ
َ
{ُقـــْل ُهَو اهلل اأ

َومَلْ يَُكن لهَُّه ُكُفًوا اأَحٌد}.

وكلمـــة {�شبحانـــه} التـــي تكـــررت يف الآيـــات 

ال�شابقـــة تفيد التنزيه مـــع التعجب مما ينافيه، 

فالذي يعرف اهلل -عز وجل- حق املعرفة ينبغي 

األ ي�شـــدر عنه مثل هـــذا القول الذي يفيد باأن 

هلل- عـــز وجل- جن�ًشا مياثله، فاإن قائل ذلك ل 

يكون علـــى اأدنى علم باهلل، واإمنـــا يكون زاعًما 

فيه املزاعم، وظانًّا فيه الظنون بغري احلق، فاإنه 

�شبحانـــه ل جن�ص له فيكون لـــه ولد منه، وهذا 

الولـــد الذي ن�شبوه اإليه لبد اأن يكون من العامل 

العلـــوي وهو ال�شماء، اأو من العامل ال�شفلي وهو 

الأر�ص، ول ي�شلح �شيء منهما اأن يكون جمان�ًشا 

لـــه، لأن جميع مـــا يف ال�شمـــوات والأر�ص ملك 

له، قانت لعزته وجاللـــه، خا�شع لقهره م�شخر 

مل�شيئته، فـــاإذا كانوا �شـــواء يف كونهم م�شخرين 

لـــه بفطرتهـــم، منقاديـــن لإرادتـــه بطبيعتهـــم 

وا�شتعدادهم فال معنى حينئذ لتخ�شي�ص واحد 

منهـــم بالنت�شاب اإليه وجعلـــه ولًدا جمان�ًشا له، 

َمَواِت َواْلأْر�ِص  قـــال تعاىل: {اإِن ُكل َمـــن يِف ال�شهَّ

ْحَمـــِن َعبًْدا}، نعـــم، اإن له �شبحانه  اإِلهَّ اآِتـــي الرهَّ

وتعـــاىل اأن يخت�ص مـــن �شاء من خلقه مبا �شاء، 

كما اخت�ـــص الأنبياء –عليهم ال�شالم- بالوحي، 

ولكـــن هـــذا التخ�شي�ـــص ل يرتقـــي باملخلـــوق 

اإىل مرتبـــة اخلالـــق، ويف هـــذا رد علـــى اليهود 

والن�شـــارى يف دعواتهم اأن عزيًرا اأو امل�شيح ابن 

هلل، اإذ كيـــف يكون هلل ولد، وهو ل يخلو من اأن 

يكـــون يف ال�شمـــوات اأو يف الأر�ص، وهلل ملك ما 
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فيهمـــا، ولو كان كما يزعمون مل يكن ك�شائر 

ما يف ال�شمـــوات والأر�ص من خلقه وعبيده 

من حيث ظهور اآيات ال�شنعة الربانية فيه.

ـــــــا: كيف يكون هلل ولد ومل يكن له زوجة  ثانًي

ين�شـــاأ الولد عن ازدواجيه بها؟! وكيف يكون 

لـــه ولد وهو ل كفء له، والولد كفء لأبيه؟! 

اإن اهلل عـــز وجل بديع ال�شمـــوات والأر�ص، 

ول �شبيـــه له ول نظـــري، واإذا كان هو املبدع 

لل�شمـــوات والأر�ص، ومل يو�شفا بكونهما من 

ولـــده واإمنا هما من خلقه، وكذلك املالئكة، 

واأوىل بهـــذا واأجـــدر األ يكون خلقه للم�شيح 

مـــن اأم بغـــري اأب م�شوًغـــا جلعله ولـــًدا، اإذا 

ق�شـــارى ذلك اأن يكون اإبداًعا ما، واأثر هذا 

الإبـــداع وهو املبدع ل يُ�شمى ولدا، اإذ الولد 

مـــا كان نا�شًئا عن ازدواج بني ذكر واأنثى من 

جن�ـــص واحـــد، ولي�ص له –عـــز وجل- جن�ص 

فيكــــــون له منه زوجة، ولذلـــك قال تعاىل: 

نهَّى يَُكوُن لَُه َولٌَد 
َ
ْر�ص اأ

َ
{بَديُع ال�شمـــوات َوالأ

َومَلْ تَكن لهَُّه �َشاِحَبٌة}.

وعلى هـــذا فاآية �شورة الأنعام ال�شالفة فيها 

ا�شتـــدلل على نفي الولـــد من وجوه: اإن من 

مبدعاته –عـــز وجل- ال�شموات والأر�شني، 

وهي مرباأة عن الو�شف بالولدة ل�شتمرارها 

وطول مدتها، فهو اأوىل باأن يتعاىل عنها، واأن 

الولد هو ما يتولد من ذكر واأنثى متجان�شني، 

واهلل –عـــز وجل- منزه عـــن املجان�شة، واأن 

الولـــد كفء للوالـــد، ول كفء لـــه �شبحانه، 

وذلـــك لوجهـــني: اأن كل ماعداه– عز وجل- 

خملوق فال يكافئـــه، واأنه– عز وجل- عليم 

بكل �شيء، وغريه لي�ص كذلك بالإجماع.

ـــــــا: اهلل –عـــز وجـــل- غنـــي بذاته عن  ثالًث

الولـــد، وذلـــك لأن كل مـــا يف الوجـــود مـــن 

العـــامل العلوي وال�شفلي ملـــٌك وعبيٌد له، ل 

يحتـــاج منها اإىل �شيء، ويحتـــــاج اإليه كــــــل 

�شـــيء، ول ي�شبــــــــهه اأو يجان�شه منها �شيء، 

قــــــال تعالــى: {�ُشبَْحانَُه ُهَو الَْغِنيُّ لَُه َما يِف 

ْر�ِص...}، فالإن�شان قد 
َ
ال�شموات َوَما يِف الأ

يحتـــاج اإىل الولد لأمـــور، منها بقاء ذكره به 

وبذريتـــه، ومنها اأنه قـــوة وع�شبة له يعتز به 

هـــو وع�شريته، ومنها اأن وجـــوده زينة له يف 

داره يلهـــو بـــه يف �شغره، ويفاخـــر به اأقرانه 

يف كربه، ومنهـــا اأنه يحتاج اإليه رمبا لق�شاء 

م�شاحله وق�شـــاء حوائجه، وقد يحتاج اإىل 

بـــره ورفده عند عجـــزه اأو فقره، واهلل –عز 

وجـــل- ل يحتـــاج اإىل �شيء من هذه املنافع، 

لأنـــه هو الغني عـــن كل �شيء بذاتـــه لذاته، 

اأزًل واأبًدا.

ر�بًعا: بطـــالن دعوى هـــوؤلء املفرتين لعدم 

قيام الدليـــل عليها، فالدعـــوى اخلالية من 

الدليل والعارية عـــن الربهنان زعم وافرتاء 

باطـــل ل اأ�شا�ـــص له من ال�شحـــة، فال دليل 

من علم اأو وحي اإلهي اأو عقل يعار�ص تنزيه 

اهلل- عـــز وجـــل- وغنـــاه املطلق عـــن الولد 

ن �ُشلَْطاٍن  وغـــريه، قال تعاىل: {اإِْن ِعنَدُكم مِّ

تُقولُوَن َعلَـــى اهلل َما لَ تَْعلَُموَن}، ثم 
َ
ِبَهــــَذا اأ

اأمرهم اهلل باأن يجيئوا بربهان يكون م�شتنًدا 

اإىل كتـــاب منزل من ال�شمـــاء يبني �شدق ما 

تُوا ِبِكتَاِبُكْم اإِن ُكنتُْم 
ْ
ادعوه، فقال تعاىل: {َفاأ

�َشاِدِقـــنَي}، ول ميكنهـــم اأن ياأتوا ب�شيء من 

ذلك دون �شـــك، لأنه ل ي�شتند اإىل عقل ول 

علـــم، بل ل يجوزه العقل بالكلية، وما هو اإل 

ا لَُهم ِبه ِمْن ِعلٍْم  كذب عظيم، قال تعاىل: {مهَّ

ْفَواِهِهم 
َ
َوَل لآبَاِئِهـــْم َكرُبَْت َكِلَمـــًة تَْخُرُج ِمْن اأ

اإِن يَُقولُـــوَن اإلهَّ َكِذًبـــا}، وقـــال تعاىل: {لََقْد 

ْن  َل اإِنهَُّهم مِّ
َ
ِجئْتُْم �َشيًْئا اإِّدا}، وقال اأي�ًشا: {اأ

اإِْفِكِهْم لََيُقولُوَن َولََد اهلل َواإِنهَُّهْم لََكاِذبُوَن}.

خام�ًصا: ا�شتحالة اإرادته– عز وجل- للولد، 

اإذ بني اهلل– عـــز وجل- لهوؤلء املفرتين اأنه 

لـــو اأراد اأن يتخذ مـــا تقولوه عليه ل�شطفى 

مـــن �شاء من عباده، ومـــا جعله– عز وجل- 

اإليهـــم، ولكنه �شبحانه منزه عن الولد، وهذا 

�شرط ل يلزم وقوعه ول جوازه بل هو حمال، 

واإمنـــا ق�شد جتهيلهم فيمـــا ادعوه وزعموه، 

ْن يَتهَِّخـــَذ َولًَدا 
َ
َراَد اهلل اأ

َ
قـــال تعـــاىل: {لَـــْو اأ

ا يَْخلُُق َما يَ�َشـــاء �ُشبَْحانَُه ُهَو  �ْشَطَفـــى مِمهَّ لهَّ

اُر}، فهذا ال�شرط م�شتحيل  اهلل الَْواِحُد الَْقههَّ

وقوعه ملق�شد املتكلم، فجوابه ممتنع لمتناع 

�شرطه، فتنـــزه وتقد�ص �شبحانه اأن يكون له 

ولد، وهو قد قهـــر الأ�شياء فدانت له وذلت 

وخ�شعـــت، تعـــاىل اهلل عما يقـــول الظاملون 

ا كبرًيا.  علوًّ
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عمر �لإن�صان يف �لدنيـــــــا ق�صري.. ولكن هذ� 

�لعمـــــــر قد يطـــــــول مبا يقدمـــــــه �صاحبه من 

�أعمال خريية، وكثريون من �أبناء هذ� �لبلد 

�لطيـــــــب �لكويت �أفنـــــــو� حياتهـــــــم يف �لعمل 

�خلريي، فعمَّ هذ� �خلري �أنحاء �ملعمورة، ومل 

طر �إل وكان للعمل  يخلحُ بلد منه، ومل يكن قحُ

�خلريي �لكويتي �أثـــــــٌر فيه، ف�صاًل عما بذره 

�لكويتيـــــــون د�خل بلدهم.. هـــــــوؤلء �لرجال 

هم حم�صنـــــــو �لكويت، ولذ� فاإننا يف كل عدد 

�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 املرحـــوم عبداملح�شن بن عبدالعزيز بن 

علـــي بن عبداهلل املخيـــزم يف منطقة القبلة 

بالكويت عام 1336هـ املوافق لعام 1917م، 

وتلقـــى تعليمـــه يف الكتاب، املـــكان الطبيعي 

للتعليـــم الأويل يف ذلك الوقت، حيث حفظ 

اآيـــات مـــن كتـــاب اهلل تعاىل، وتعلـــم مبادئ 

القـــراءة والكتابـــة على يد كل مـــن املرحوم 

ال�شيـــخ اأحمـــد اخلمي�ص اخللـــف، واملرحوم 

املال حممد الوهيب، واملرحوم ال�شيخ حممد 

املال.

بـــداأ عبداملح�شن املخيـــزم حياته بالعمل يف 

جتارة املرحوم عبدالرحمن البحر، ثم انتقل 

بعد ذلك للعمل يف جتارة املرحوم �شيد على 

�شيـــد �شليمـــان الرفاعـــي التاجـــر املعروف 

يف ذلـــك الوقت، ثم عمـــل يف وزارة ال�شحة 

العامـــة، بعـــد اإن�شـــاء الدواويـــن احلكومية 

يف مطلـــع الأربعينيات، والتـــي كانت ت�شمى 

حينئـــذ »اإدارة ال�شحـــة العامـــة«، وقد �شغل 

وظيفـــة »�شكرتري اإدارة« التي تـــوازي حاليًّا 

وظيفة »وكيل م�شاعد«، ثم ترك العمل باإدارة 

ال�شحـــة والتحق باإدارة البلدية، ول�شدة حبه 

للتجـــارة تـــرك العمل احلكومـــي نهائيًّا عام 

1955م، ليتفرغ لأعماله اخلا�شة.

�أوجه �لإح�صان يف حياته

كان لتحمله امل�شوؤوليـــة منذ �شباه، وخو�شه 

غمـــار العمـــل يف مقتبل عمـــره اأثر كبري يف 

تكويـــن �شخ�شيتـــه اخلـــرية وتر�شيـــخ خلق 

الإح�شـــان والف�شيلـــة يف وجدانـــه، وهو ما 

اأ�شهـــم يف جناحـــه الكبري الـــذي حتقق بعد 

ذلك، فبعد اأن منهَّ اهلل عليه ب�شعة يف الرزق 

ومنـــت واأمواله، راح ينفقهـــا يف �شبيل اهلل، 

حتـــى ا�شتهر بالكرم و�شعـــة اليد، وكان ذلك 

�شكًرا منه لأنعم اهلل عليه وحتدًثا بها، عماًل 

يَُّهـــا الهَِّذيَن 
َ
بقـــول اهلل �شبحانـــه وتعاىل: {ياأ

اآَمنُواْ ُكلُواْ ِمـــن َطيِّبَاِت َما َرَزْقنَاُكْم َوا�ْشُكُرواْ 

ِ اإِن ُكنتُْم اإِيهَّاهُ تَْعبُُدوَن}.
ّ

هلِل

وكان عبداملح�شـــن املخيـــزم -رحمـــه اهلل- 

وا�شـــاًل لرحمـــه واأقاربـــه، فلـــم يتخلف عن 

م�شاعدتهـــم والـــرب بهـــم والإح�شـــان اإليهم، 

ومل يتوقـــف حبه لأعمال اخلـــري عند دائرة 

اأهلـــه واأقاربـــه واأ�شدقائـــه فح�شـــب، اإمنـــا 

امتد اإح�شانـــه اإىل النا�ص جميًعا داخل بلده 

الكويت وخارجها.

كمـــا اأدرك املرحـــوم عبداملح�شـــن املخيزم- 

بح�شه الإمياين العميق- اأهمية امل�شاجد يف 

املجتمـــع الإ�شالمي، فقد ارتبط تاريخ الأمة 

الإ�شالميـــة بامل�شجـــد ارتباًطـــا وثيًقا، فقام 

ببناء امل�شاجد داخل الكويت وخارجها.

عندما علم بحاجة اأهـــايل القطعة التا�شعة 

الفيحـــاء مل�شجـــد يقيمـــون فيـــه  مبنطقـــة 

ال�شلـــوات قـــام بت�شييد م�شجـــد على نفقته 

اخلا�شـــة يف تلـــك املنطقـــة عـــام 1405هـ 

(1984م)، كمـــا بنى م�شجـــًدا اآخر مبنطقة 

الفحيحيل.

دوره �لوطني

عندما ن�شبت احلرب العاملية الثانية اأ�شيبت 

حركـــة املوا�شالت واملالحة يف معظم اأنحاء 

العامل ومنها منطقة اخلليج بال�شلل، وترتب 

علـــى ذلك توقف ا�شترياد الأدوية، مما هدد 

البالد باأمرا�ص خطرية، ولذا حتمل املرحوم 

عبداملح�شـــن املخيـــزمي يف �شهامـــة ورجولة 

نـــادرة م�شوؤوليـــة حـــل تلك الأزمـــة، ف�شافر 

ا اإىل العـــراق بعـــد طلـــب امل�شوؤولني منه  بـــرًّ

ذلـــك، متج�شًما خماطـــر ال�شفر على حياته 

وحياة من معه ب�شبب احلظر املفرو�ص على 

خـــروج الأدوية من تلك الدولة اآنذاك ب�شبب 

احلـــرب، حتـــى وفـــق بف�شـــل اهلل تعاىل يف 

مهمته واأح�شر الأدوية فداء لوطنه.

و�صيته

مل ي�شاأ املرحوم عبداملح�شن املخيزم اأن يغادر 

الدنيـــا اإل وقـــد و�شع الرتتيبـــات ال�شرعية 

لتوا�شل عطاء اخلري من بعده، فحر�ص على 

اأن يوثـــق و�شيـــة �شرعية بثلث مالـــه ليكون 

�شدقـــة جارية له بعد وفاته، وكان ذلك قبل 

عامني من وفاته، فاأوقف ثلث تركته لأعمال 

اخلـــريات، وقـــام جمل�ـــص الو�شيـــة بت�شييد 

م�شجـــد ودار اأيتـــام عبداملح�شن املخيزم يف 

موزمبيق.

تـــويف املرحـــوم عبداملح�شن املخيـــزم يوم 6 

نوفمرب عـــام 1994م املوافق لعام 1415هـ، 

عن عمر يناهز ال�شابعة وال�شبعني عاًما. 

عبدالمحسن عبدالعزيز 
علي المخيزم.. 

أوقف ثلث ماله قبل وفاته 
خالد ظاهر �ملطرييبعامين!
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كلنا يطمح حليـــاة �شعيدة هانئة 

مريحـــة بال م�شاكل ول تعب ول 

عنـــاء ول �شقـــاء، طبًعـــا هذه ل 

يتح�شل اإل يف اجلنة اأ�شال اهلل 

اأن يجمعني واإياكم بها، اأما احلياة 

الدنيـــا فيتقلب فيها الإن�شان ما 

بني نعيـــم و�شقاء و�شراء و�شراء 

وراحـــة وتعب، ولكن هناك اأمور 

اإذا قام بها العبد ارتاح يف دنياه 

و�شـــرب على بلـــواه وكانت اجلنة 

بـــاإذن اهلل يف الآخرة مثواه، وقد 

دلنا اهلل �شبحانه عليها و�شهلها 

لنا ومن اأهمها الإميان باهلل عز 

وجل وتوحيـــده واتباع �شنة نبيه 

حممد ].

وحقيقـــة الأمـــر الـــذي دعـــاين 

لكتابة هذه املقالة كلمات جميلة 

تن�شـــب لل�شيخ الدكتـــور عائ�ص 

القرين-حفظه اهلل- وهي عبارة 

عن ع�شرة مفاتيح بعنوان »حملة 

وتزودوا« تغـــري حياتنا لالأف�شل 

بـــاإذن اهلل، و�شاأذكرها مع تعليق 

ب�شيط يل يكون بني قو�شني:

1 - �شـــِل ال�شلـــوات اخلم�ـــص 

�شـــك  ل  (وهـــذه  اأوقاتهـــا،  يف 

فيهـــا واأح�شن الدكتـــور بو�شعها 

ل؟  كيـــف  القائمـــة،  راأ�ـــص  يف 

وهل نرجتـــي ل�شخ�ـــص الراحة 

وال�شعـــادة وهو تـــارك لل�شالة؟ 

وهـــي اأول ما يحا�شب عليه املرء 

يوم القيامـــة، فاإن �شلحت �شلح 

�شائـــر علمـــه، واإن ف�شدت ف�شد 

�شائر عمله.

2 - تالوة �شفحتني من القراآن، 

(احلرف بع�شر ح�شنات، ومنزلة 

العبد عند اآخر اآية يقراأها، واأهل 

القراآن هم اأهل اهلل وخا�شته).

3 - حافظ علـــى اأذكار ال�شباح 

وامل�شـــاء من ح�شـــن امل�شلم، (ل 

يـــزال ل�شانك رطًبـــا بذكر اهلل، 

وهـــي ح�شن ح�شني بـــاإذن اهلل 

تعاىل).

4 - قراءة ثالثـــة اأحاديث يوميًّا 

من ريا�ـــص ال�شاحلني، ويف�شل 

العمل بها وحفظها، ون�شرها كما 

قال ]: بلغوا عني ولو اآية.

5 - ال�شدقـــة بدينار يوميًّا، واإن 

كانـــت لـــك اأ�شرة فعلـــى كل فرد 

دينار، (ال�شدقة كلها فوائد فهي 

بركة ومناء وتدفع البالء وتداوي 

املري�ص وت�شر الفقري).

6 - قاطــــــع الكذب والغيبــــــة، 

(املوؤمـــن ل يكذب، والغيبة حتلق 

الديـــن وتـــورث الغـــل واحل�شد 

والبغ�شاء والنفـــاق، اأعاذنا اهلل 

واإياكم منها).

7 - ن�شف �شاعـــة م�شي يوميًّا، 

(املوؤمـــن القوي خـــري من املوؤمن 

ال�شعيـــف، وننـــوي التقوي على 

طاعـــة اهلل لنن�شط ونوؤجر باإذن 

اهلل).

8 - اأتقـــن العمل الذي اأنت فيه، 

(اإن اهلل يحـــب اإذا عمل اأحدكم 

عماًل اأن يتقنه).

9 - �شـــم يـــوم الثنـــني، و�شـــل 

ال�شحــــــــى، واأوتر قبل النــــــوم، 

(ال�شوم يهذب النف�ص ويرو�شها 

هلل، وال�شحـــى �شـــالة الأوابني 

هلل، والوتـــر �شنـــة خـــري الب�شر 

.([

10 - �شامـــح جميـــع امل�شلمـــني 

وا�شتغفـــر لهـــم يوميًّـــا، (واأنـــت 

امل�شتفيـــد لأنـــه يوكل لـــك ملك 

يقول: ولك مثله، فبعدد امل�شلمني 

لـــك مثل مـــا دعيت لهـــم، فمن 

يعطي مثل اهلل تبارك وتعاىل؟) 

انتهى كالم ال�شيخ والتعليق  بني 

القو�شني يل.

اخلـــري  مفاتيـــح  بع�ـــص  هـــذه 

اجلامعة والدالة علـــى ال�شعادة 

باإذن اهلل، وميكن للمرء اأن يبداأ 

ببع�شهـــا حتى ي�شـــل للقيام بها 

كلها، بل والزيادة عليها من بقية 

الأعمـــال الفا�شلـــة كطلب العلم 

و�شلة الرحـــم والدعوة اإىل اهلل 

تعـــاىل وال�شـــالة علـــى اجلنائز 

وعيادة املري�ـــص ومتابعة العمرة 

اإىل العمرة وغريها.. اأ�شال اهلل 

�شبحانه وتعاىل اأن يعينني واإياكم 

علـــى طاعته وح�شن عبادته واأن 

يعفو عـــن تق�شرينا ويجعل هذه 

الكلمات حجة يل ل علي وينفع 

بها اإخواين القراء. 

مفاتيح 
للحياة 

السعيدة!

ع�شر مفاتيح ُتغري حياتك 
لالأف�شل اب�داأ ببع�شها
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اأثبتت الدرا�شات البحثية والتجارب العلمية 

اأن الن�شـــاط اأثنـــاء ال�شيـــام الإ�شالمي عمل 

اإيجابي وحيوي يزيـــد من كفاءة عمل الكبد 

والع�شالت، ويخل�ـــص اجل�شم من ال�شحوم، 

ويحميه من اأخطار زيادة الأج�شام الكيتونية 

يف الـــدم، فال�شيـــام الإ�شالمي لي�ـــص له اأي 

تاأثـــري �شلبـــي علـــى الأداء الع�شلي، وحتمل 

املجهود البدين.

ويف درا�شـــة اأمريكية حتت عنـــوان »ال�شيام 

وحتمـــل املجهـــود البـــدين« ثبـــت بالدليـــل 

العلمـــي القاطـــع اأن درجـــة حتمـــل املجهود 

البـــدين تزيد اأثنـــاء ال�شيام، وكفـــاءة الأداء 

الع�شلـــي تزيد بن�شبـــة 200 % عند %30 

مـــن اأفـــراد التجربـــة، و7% عنـــد 40 %، 

وهـــذا يبطـــل املفهوم ال�شائـــع عند كثري من 

النا�ص اأن ال�شيـــام ي�شعف املجهود البدين، 

ويوؤثر على الن�شـــاط فيق�شون معظم النهار 

يف النوم والك�شل، لذلك فقد يكون هذا اأحد 

الأ�شـــرار التي جعل اهلل مـــن اأجلها ال�شيام 

يف النهـــار وقت الن�شـــاط واحلركة، وال�شعي 

يف مناكـــب الأر�ـــص ومل يجعلـــه بالليل وقت 

ال�شكون والراحة.

ومـــن اأجل هـــذا كان الر�شـــول ] و�شحبه 

وامل�شلمـــون الأولون ل يفرقـــون يف الأعمال 

بني اأيـــام ال�شيام وغريها، بل كانوا يعقدون 

األوية احلرب ويخو�شونها �شائمني متعبدين، 

فهـــل يتحرر امل�شلمون من اأوهام اخلوف من 

احلركـــة والعمل اأثناء ال�شيـــام؟ وهل يهبون 

قائمـــني هلل عاملني ومنتجـــني وجماهدين، 

مقتديـــن بنبيهـــم و�شلفهم ال�شالـــح ر�شوان 

اهلل عليهم؟ 

وذكـــرت املراجع الطبية اأن احلركة الع�شلية 

يف فرتة ما بعد امت�شا�ص الغذاء اأثناء ال�شوم 

توؤك�شـــد جمموعـــة خا�شـــة مـــن الأحما�ص 

الأمينيـــة ذات ال�شل�شلة املتفرعـــة )ليو�شني 

واأي�شوليو�شني والفالني(، وتتحول الأحما�ص 

الأمينية ذات ال�شل�شلة املتفرعة اإىل اأحما�ص 

اأك�شوجينيـــة يف الع�شـــالت، والتـــي تتاأك�شد 

فتنطلق منها الطاقة، ثم يتكون منها حم�شا 

اجللوتاميت والألنني، ويتكون الأخري اأي�ًشا 

لماذا خاض 
النبي ] 

والصحابة 
الحروب وهم 

صائمون؟

أثبتت الدرا�
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من البريوفيت واجللوتاميت، ويعرب اإىل الدم 

ومنـــه اإىل الكبد لي�شـــارك يف �شنع جلوكوز 

جديد به ميـــد الع�شـــالت بالطاقة، وهكذا 

فـــاإن احلركة عمـــل اإيجابي يفيـــد يف اإمداد 

اجلهاز احلركي بطاقات جديدة.

ويعتـــرب حم�ـــص الألنـــني اأهـــم الأحما�ـــص 

الأمينية املتكونة يف الع�شالت اأثناء ال�شيام، 

اإذ يبلـــغ 30 % منهـــا، وتزيـــد هـــذه الن�شبة 

باحلركـــة والن�شـــاط، ويتكـــون مـــن اأك�شـــدة 

بع�ص الأحما�ص الأمينيـــة ومن البريوفيت، 

ويتحول هو اأي�ًشا اإىل البريوفيت عرب دائرة 

ت�شنيـــع اجللوكـــوز يف الكبـــد، واأك�شدته يف 

الع�شالت.

وي�شتهلك اجلهـــاز الع�شلي اجللوكوز القادم 

مـــن الكبد للح�شول منه علـــى الطاقة، فاإن 

زادت احلركـــة واأ�شبـــح اجللوكوز غري كاف 

لإمـــداد الع�شـــالت بالطاقـــة، ح�شلت على 

حاجتهـــا مـــن اأك�شـــدة الأحما�ـــص الدهنية 

احلرة القادمة من حتلل الدهن يف الأن�شجة 

ال�شحمية، فاإن نق�شـــت الأحما�ص الدهنية 

ح�شلت الع�شالت على الطاقة من الأج�شام 

الكيتونيـــة الناجتـــة من اأك�شـــدة الدهون يف 

الكبد.

اإن احلركـــة تن�شط جميـــع عمليات الأك�شدة 

لـــكل املركبـــات التي متد اجل�شـــم بالطاقة، 

وتن�شـــط عملية حتلل الدهـــون، كما تن�شط 

اأي�ًشـــا عمليـــة ت�شنيع اجللوكـــوز بالكبد من 

اجللي�شـــرول النـــاجت من حتلـــل الدهون يف 

الن�شيـــج ال�شحمي، ومـــن الكتيت الناجت من 

اأك�شدة اجللوكوز يف الع�شالت، ويتم تخزين 

اجللوكـــوز يف �شورة جليكوجـــني بعد تناول 

الغذاء وحتلل اجلليكوجني اإىل جلوكوز اأثناء 

ال�شيام يف الكبد والع�شالت.

كمـــا اأن احلركـــة الع�شليـــة تثبـــط ت�شنيـــع 

الربوتـــني يف الكبـــد والع�شـــالت، وتتنا�شب 

درجـــة التثبيـــط مع قـــوة احلركـــة ومدتها، 

وهـــذا بـــدوره يوفر طاقـــة هائلـــة ت�شتخدم 

يف تكوين الربوتـــني، حيث حتتاج كل رابطة 

مـــن الأحما�ص الأمينية اإىل خمزون الطاقة 

يف خم�شـــة جزئيـــات لالأدينوزين واجلوانني 

ثالثي الفو�شفـــات (ATP & GTP)، واإذا 

كان كل جـــزيء مـــن هذيـــن املركبني يحتوي 

علـــى كمية مـــن الطاقة تـــرتاوح بني 5 و10 

كيلوكالـــوري، واإذا علمنـــا اأن اأب�شـــط اأنـــواع 

الربوتـــني ل يحتوي اجلزيء منـــه على اأقل 

مـــن 100 حم�ـــص اأمينـــي، فكـــم تكـــون اإًذا 

الطاقة املتوافرة من تثبيط تكوين جمموعة 

الربوتينات املختلفة باأنواعها املتعددة.

ويف اأثناء احلركـــة اأي�ًشا ي�شتخدم اجللوكوز 

والأحما�ص الدهنية والأحما�ص الأمينية يف 

اإنتاج الطاقة للخاليا الع�شلية، وهذا بدوره 

يـــوؤدي اإىل تنبيـــه مركـــز الأكل يف الو�شـــاد 

حتت الب�شري (Hypothalamus) وذلك 

لوجـــود عالقـــة عك�شية  بني هـــذه املواد يف 

الـــدم ودرجـــة ال�شبع وتنبيـــه مركز الأكل يف 

الدمـــاغ، لذلك فاحلركة الع�شلية تنبه مركز 

الأكل وتفتح ال�شهية للطعام.

كمـــا اأن الن�شـــاط الع�شلـــي الزائـــد يحلـــل 

اجلليكوجـــني اإىل جلوكـــوز يف حـــال عـــدم 

وجود الأك�شوجـــني، وينتج من جراء التمثيل 

الغذائـــي لل�شكر الناجت من حم�ص الالكتيك 

الـــذي ميـــر اإىل الـــدم، ويتحول بـــدوره اإىل 

جلوكـــوز وجليكوجني بوا�شطـــة الكبد، ففي 

الع�شالت ل يتحلل اجلليكوجني اإىل جلوكوز 

يف حالة ال�شكون كما يف الكبد وذلك لغياب 

اأنزمي فو�شفاتـــاز 6 اجللوكوز، فاحلركة اإذن 

عامـــل هام لتن�شيط ا�شتقـــالب املخزون من 

اجلليكوجني الع�شلي اإىل جلوكوز، وتقدميه 

لالأن�شجـــة التي تعتمد عليـــه كاملخ، واجلهاز 

الع�شبي، وخاليا الـــدم، ونقى العظام، ولب 

الكلـــى، كما ميكن اأن تكون للحركة الع�شلية 

عالقـــة بتجديـــد اخلاليا املبطنـــة لالأمعاء، 

فتح�شن بذلك اله�شـــم والمت�شا�ص للمواد 

الغذائيـــة، اإذ حتتـــاج هـــذه اخلاليا حلم�ص 

اجللوتامـــني لت�شنيـــع الأحما�ـــص النوويـــة، 

اأثنـــاء  بكـــرثة  الع�شـــالت  تنتجـــه  والـــذي 

احلركة.

اإن فل�شفـــة ال�شيـــام مبنية على ترك الطعام 

وال�شـــراب، وت�شجيع اآليات الهدم (العمليات 

الكيميائية احليوية) اأ�شا�ًشا يف عملية التمثيل 

الغذائـــي، والنهـــار هـــو الوقت الـــذي تزداد 

فيه عمليـــات التمثيل الغذائـــي، وخ�شو�ًشا 

عمليـــات الهدم، لأنه وقت الن�شاط واحلركة 

وا�شتهالك الطاقات يف اأعمال املعا�ص، وقد 

هيـــاأ اهلل �شبحانه وتعـــاىل للج�شم الب�شري 

�شاعـــة بيلوجيـــة تنظـــم هرمونـــات الغـــدد 

ال�شماء، وكثـــرًيا من اآليات التمثيل الغذائي 

مبـــا يتوافـــق ون�شـــاط هـــذه الآليـــات اأثناء 

النهار.

مـــن اأجل هـــذا ميكننـــا اأن نقول وبـــكل ثقة 

اإن احلركـــة اأثناء ال�شيام توفـــر للج�شم من 

اجللوكـــوز امل�شنـــع اأو املخـــزون يف الكبـــد، 

وهـــو الوقود املثايل لإمداد املخ وكرات الدم 

احلمـــراء، ونقى العظـــام، واجلهاز الع�شبي 

بالطاقة الالزمـــة، لتجعلها اأكرث كفاءة لأداء 

وظائفهـــا، كما توفر احلركـــة طاقة للج�شم 

الب�شـــري ت�شتخـــدم يف عملياتـــه احليويـــة، 

فهـــي تثبط تكـــون الربوتني مـــن الأحما�ص 

الأمينيـــة، وتزيد مـــن تن�شيط اآليـــات الهدم 

اأثنـــاء النهار، فت�شتهلـــك الطاقات املختزنة، 

وتنظـــف املخـــازن مـــن ال�شمـــوم التي ميكن 

اأن تكـــون متما�شكـــة اأو ذائبـــة يف املركبـــات 

الدهنيـــة، اأو الأمينية، واإن الك�شل واخلمول 

والنـــوم اأثنـــاء نهـــار ال�شيام يعطـــل كل هذه 

الفوائـــد، بـــل قـــد ي�شيـــب �شاحبـــه بكثري 

مـــن العلـــل ويجعله اأكـــرث خمـــوًل وتبلًدا. 

امل�شدر: حميط الديني  

احلرك�ة اأثناء ال�شيام 
توفر للج�شم اجللوكوز 
املخزون يف الكب�د.. 

وهو الوق��ود املثايل 
للم��خ وك���رات ال���دم 

احلم��راء
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المحافظة 
على 
العبادات

ومـــن الأمـــور التـــي ي�شتغربهـــا 

املهتـــدون اجلـــدد ومتثل م�شدر 

جـــذب نحـــو الإ�شـــالم م�شاألـــة 

ممار�شـــة العبـــادات مـــن �شالة 

و�شيـــام وزكاة وحـــج، فال�شالة 

مثـــال كانـــت �شبًبـــا يف هدايـــة 

كثري من املهتدين داخل الكويت 

الأذان-  كان  وخارجهـــا، حيـــث 

وقـــت  بدخـــول  الإعـــالم  وهـــو 

ال�شالة– كل يـــوم خم�ص مرات 

ب�شوت جميـــل، وانتظار الإقامة 

ثـــم اأداء ال�شـــالة يف جماعة يف 

وقـــت واحـــد وراء اإمـــام واحـــد 

ي�شبقـــه  اأن  اأحـــد  ي�شتطيـــع  ل 

وراءه  واجلميـــع  ي�شاويـــه،  اأو 

�شوا�شيـــة، الوزيـــر يقـــف بجوار 

اخلفـــري، الغني بجـــوار الفقري، 

عوامـــل جـــذب جتـــذب انتبـــاه 

غـــري امل�شلمـــني يف املجتمعـــات 

الإ�شالميـــة وغـــري الإ�شالميـــة، 

لذلـــك يبحث بع�شهـــم عن هذه 

العبـــادة واأهميتها ثـــم يدرك اأنه 

اإذا مار�شها ف�شوف تكون م�شدر 

�شعادة وطماأنينـــة، ولذلك يعلن 

اعتناقه لالإ�شالم.

وقبل تنـــاول مو�شـــوع حمافظة 

املهتديـــن اجلدد علـــى العبادات 

اأود اأن اأو�شـــح اأن العبـــادة ا�شم 

جامع لكل ما يحبه اهلل وير�شاه 

من الأقـــوال والأفعال والأعمال 

الظاهرة والباطنة، والعبادة هي 

الهدف الأ�شمى من خلق الب�شر، 

يقـــول اهلل تعايل: {َوَمـــا َخلَْقُت 

ن�ـــَص اإِلهَّ ِلَيْعبُـــُدوِن}،  ـــنهَّ َواْلإِ اجْلِ

والعبادة ل تقت�شر على ال�شلوات 

اخلم�ص والزكاة وال�شوم واحلج، 

اأنـــواع كثـــرية مـــن  بـــل هنـــاك 

العبادات مثـــل اخلوف والرجاء 

والتوكل والنـــذر والذبح... اإلخ، 

ولقبـــول العبـــادة �شرطـــان هما 

اإخال�ص هـــذه العبادة هلل تعاىل 

واأن تكـــون هذه العبـــادة وفًقا ملا 

جاء به الر�شول ].

يتمثـــل التحدي الأكـــرب بالن�شبة 

للمهتديـــن اجلـــدد يف املمار�شة 

الفعليـــة لهـــذه العبـــادات، وقد 

اأنـــه  يتخيـــل اأي مهتـــد جديـــد 

�شـــوف ميار�ـــص هـــذه العبادات 

علـــى الوجه التام منـــذ اأول يوم 

يدخل فيـــه الإ�شالم، فاعلم اأيها 

املهتدي اجلديـــد اأن الدين ي�شر 

و�شهـــل وهنـــاك اأحـــكام خا�شة 

باملهتدين اجلدد، ومن اأهم هذه 

الأحـــكام  التـــدرج يف الت�شريع، 

هـــو  لـــك  الأكـــرب  فالتحـــدي 

ال�شلـــوات اخلم�ـــص، ول تتخيل 

الرابعـــة  يف  �شت�شتيقـــظ  اأنـــك 

�شباًحا على غري عادتك لت�شلي 

الفجر جماعة يف امل�شجد، ولكن 

بالتدريـــج �شتعتـــاد ال�شتيقـــاظ 

مبكًرا ل�شالة الفجر ولن حتتاج 

لأداة التنبيـــه، بل �شـــوت املوؤذن 

هـــو الـــذي �شيوقظـــك لل�شالة 

و�شت�شبح �شالة الفجر جزًءا ل 

يتجزاأ من حياتك. 

ومـــن التحديـــات التـــي تتعلـــق 

بال�شـــالة تعلـــم اللغـــة العربيـــة 

لقـــراءة القراآن وبع�ـــص الأذكار، 

ون�شيحتـــي لـــك هـــي األ تعتقد 

اأن ال�شـــالة باللغـــة العربية هي 

الركـــن ال�شاد�ـــص بعـــد احلـــج، 

ولكن هناك قـــدًرا ي�شرًيا عليك 

اأن جتتهد لتح�شيله، وهو قراءة 

الفاحتة و�شـــورة ق�شرية وبع�ص 

الأذكار، واإذا تعـــذر الأمـــر فـــاأد 

ال�شـــالة بلغتـــك واعلـــم اأن اهلل 

مطلـــع على نيتـــك و�شي�شتجيب 

لدعائـــك، ول تن�ص اأن اجتهادك 

لتعلم هـــذا القـــدر الي�شري مهم 

ا فال تتخيـــل اأنـــك �شتتعلم  جـــدًّ

العربية بـــدون جمهـــود، التحق 

بالف�شـــول التـــي تنظمهـــا جلنة 

التعريـــف بالإ�شالم بالتعاون مع 

معهد كامـــز، اأو قم بزيارة موقع 

املهتديـــن اجلدد الـــذي اأطلقته 

الإلكرتونيـــة  الدعـــوة  جلنـــة 

www.new- لغـــات  بعـــدة 

muslims.info. وا�شتمع اإىل 
تالوة الفاحتة وق�شار ال�شور من 

القراء الذين تف�شلهم. 

وعند تعودك على �شالة الفجر 

على وقتها، اجعل لك ن�شيًبا من 

�شـــالة التهجد يف جـــوف الليل، 

وهذا لـــن ياأتي بني يوم وليلة بل 

بال�شرب والدعاء، واإذا مل ت�شتطع 

فاجعل لنف�شـــك ركعتني يف اأول 

الليل و�شتح�شبان لك قياًما باإذن 

اهلل، فقـــد ورد اأن الر�شـــول ] 

�شـــاأل اأبا بكر [ متـــى توتر؟ 

فقـــال: اأول الليـــل، و�شـــاأل عمر 

[ ال�شـــوؤال نف�شـــه، فرد عمر 
قائاًل: اآخر الليل، فقال الر�شول 

لأبي بكر: اأخذت باحلزم، وقال 

لعمر: اأخذت بالعزم. 

وف�شـــاًل عـــن الأجـــر الأخروي 

الـــذي �شتناله يـــوم القيامة فاإن 

املحافظـــة علـــى اأداء ال�شلوات 

الـــزكاة و�شـــوم  واأداء  اخلم�ـــص 

رم�شـــان واحلج والعمرة والذكر 

وتـــالوة القراآن عـــالج فعال لكل 

الأمرا�ـــص النف�شية التي ت�شيب 

الإن�شان طبًقـــا لدرا�شة اأجريت 

بعنوان »الوقاية والعالج من

تعد �ملرحلة �لتي تعقب �لنطق 

مرحلـــــــة  �أ�صعـــــــب  بال�صهادتـــــــني 

يف حيـــــــاة �ملهتديـــــــن �جلدد، وقد 

تطـــــــول هـــــــذه �لفـــــــرتة ل�صنـــــــو�ت 

وقـــــــد تقت�صر على عـــــــدة �صهور، 

ويعتمد طول �لفـــــــرتة وق�صرها 

على مـــــــدى تكيـــــــف �ملهتدي مع 

�حلياة �جلديـــــــدة �لتي �ختارها 

وهد�ه �هلل �إليها. 
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�صل�صلة دعم �ملهتدين �جلدد

حم�صن هريدي
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�شـــوء  النف�شيـــة يف  الأمرا�ـــص 

عليـــه  وكان  النبويـــة«،  ال�شنـــة 

ال�شالة وال�شالم يقول لبالل بن 

رباح [: اأرحنا بها يا بالل.

–اأخـــي  ت�شعـــــــــرك  فال�شـــالة 

املهتـــــدي- بال�شرتخاء والهدوء 

النف�شي وت�شاعدك على التخل�ص 

مـــن القلق والتوتر الع�شبي، كما 

اأن ال�شـــالة تنهاك عـــن الإتيان 

بالفواح�ـــص والأمور املنكرة، كما 

قِم 
َ
حكـــى القـــراآن الكـــرمي: {َواأ

ـــاَلةَ تَنَْهـــى َعِن  ـــاَلةَ اإِنهَّ ال�شهَّ ال�شهَّ

الَْفْح�َشـــاء َواملُنَكـــِر َولَِذْكـــُر اهلل 

ْكـــرَب َواهلل يَْعلَُم َمـــا تَ�ْشنَُعوَن}، 
َ
اأ

فاإذا هممـــت مبع�شيـــة، فتذكر 

دائًمـــا ملاذا ت�شلـــي وملن ت�شلي؟ 

وعندها لن تاأتي بهذه املع�شية.

وبعـــد عبادة ال�شالة تاأتي عبادة 

الـــزكاة التـــي فر�شهـــا اهلل على 

كل م�شلم قـــادر ميتلك الن�شاب 

فـــاإذا  احلـــول،  عليـــه  وحـــال 

ا�شتوفيـــت هذيـــن ال�شرطـــني– 

اأخي املهتدي– �شارع اإىل اإخراج 

حق الفقراء من مالك ول تبخل، 

فاملال مـــال اهلل اأودعنا اهلل اإياه 

حتـــى يختربنا مـــاذا �شنفعل به، 

فاإذا اأح�شنا ا�شتخدام هذا املال 

زاده اهلل ومّنـــاه لنـــا، واإذا اأ�شاأنا 

ا�شتخدامه �شلبه اهلل منا، ودائًما 

تذكــــــــر قول اهلل تعـــاىل: {َوَما 

ن �َشْيٍء َفُهَو يُْخِلُفُه َوُهَو  نَفْقتُم مِّ
َ
اأ

اِزِقنَي}، وتذكـــر اأي�ًشا  َخـــرْيُ الرهَّ

اأن الـــزكاة تطهـــر النف�ـــص مـــن 

ال�شح والبخل، وتخيل معي اأخي 

املهتـــدي اأنه لـــو كان عليك دين 

لأحـــد فلن تنام الليـــل ولن يهداأ 

لك بال حتـــى توؤدي هذا الدين، 

فمـــاذا عـــن ديـــن اهلل عليـــك؟ 

فاإذا اأديـــت الزكاة طابت نف�شك 

ووجـــدت راحـــة ولن يجـــد الهم 

طريًقا اإىل حياتك.

واإذا كنـــت غري قادر على اإخراج 

الـــزكاة فـــال حتـــرم نف�شك من 

ال�شدقات التـــي لها اأجر عظيم 

عنـــد اهلل، اجعل لك عادة يومية 

وهي اأن تخرج ولـــو مبلًغا قلياًل 

يف �شبيـــل اهلل، واإىل جانب املال 

هنـــاك اأمـــور كثـــرية لهـــا نف�ص 

اأجـــر ال�شدقة مثـــل تب�شمك يف 

وجـــه اأخيك واإماطـــة الأذى عن 

الطريق، فال حترم نف�شك– اأخي 

املهتدي– من هذا الأمور الطيبة 

التـــي لها اأثـــر كبـــري يف حياتك 

واأجر عظيم بعد مماتك.

ول نن�شى هنـــا اأن نّذكر اإخواننا 

املح�شنـــني من اأهـــل اخلري باأل 

يبخلوا بزكاتهم على الفقراء من 

املهتدين اجلـــدد تاأليًفا لقلوبهم 

وتثبيًتـــا لهم على هذا الدين، ثم 

تاأتي عبادة ال�شـــوم التي اأو�شح 

اهلل تعاىل الغايـــة منها يف قوله 

يَُّها الهَّذيَن اآَمنُواْ ُكتَب 
َ
تعـــايل: {يَاأ

َيـــاُم َكَمـــا ُكتَب َعلَى  َعلَيُْكـــُم ال�شِّ

الهَِّذيَن ِمن َقبِْلُكْم لََعلهَُّكْم تَتهَُّقوَن}.

قـــد تواجـــه م�شكلـــة يف اأول يوم 

ت�شومـــه لأنـــك مل تكن لك عادة 

النقطـــاع عـــن الأكل وال�شـــرب 

لفرتة طويلـــة، ولكـــن بالتدريب 

وال�شـــرب وال�شتعانة باهلل وكرثة 

الدعـــاء باأن يي�شـــر اهلل لك اأمر 

ال�شيـــام �شتجتاز هـــذا الختبار 

وهـــذا التحـــدي الـــذي يواجـــه 

كل مهتـــد جديـــد، وهنـــا اأن�شح 

باملداومـــة علـــى ال�شيـــام حتى 

بعد انق�شاء �شهر رم�شان، وهو 

الأيـــام التي اأو�شى الر�شول  ] 

ب�شيامها مثل الثنني واخلمي�ص 

يـــوع  و�شيـــام  البي�ـــص  والأيـــام 

عا�شـــوراء و�شيـــام يـــوم عرفة، 

وتذكـــر اأخـــي املهتـــدي اأن جزاء 

ال�شيـــام اخت�ـــص اهلل نف�شه به: 

كل عمـــل ابن   اآدم   له اإل ال�شيام، 

فاإنه يل واأنا اأجزي به.

واأخـــرًيا ياأتـــي امللتقـــى العاملـــي 

ال�شنـــوي للم�شلمـــني يف مو�شـــم 

احلج، حيـــث يحر�ـــص كل قادر 

ماديًّـــا وج�شديًّا علـــى اأداء هذه 

الفري�شـــة التي لها اآثـــار طيبة، 

امل�شلـــم  ميار�ـــص  احلـــج  ويف 

عبـــادات فريدة ل تـــوؤدى اإل يف 

احلـــج مثـــل الطـــواف بالبيـــت 

احلـــرام وال�شعـــي بـــني ال�شفـــا 

واملـــروة وتقبيل احلجـــر الأ�شود 

وا�شتالم الركن اليماين وغريها 

مـــن ال�شعائر اخلا�شـــة باحلج، 

وعن جزاء ال�شوم يقول الر�شول 

]: »العمـــرةُ اإىل العمرة كفارةٌ 
مِلَـــا بينهما، واحلـــجُّ املربوُر لي�ص 

له جزاء اإلهَّ اجلّنة«.

وحر�ًشـــا منهـــا علـــى اأن يـــوؤدي 

املهتدون اجلدد هـــذه الفري�شة 

تنظـــم جلنة التعريـــف بالإ�شالم 

مـــن  ملجموعـــة  �شنويـــة  رحلـــة 

ول�شمـــان  اجلـــدد،  املهتديـــن 

ا�شتمـــرار هذه الرحـــالت نذكر 

اأهل اخلري باأن يجعلوا لهم ن�شيًبا 

من اأجر تنظيم هذه الرحالت.. 

وتذكـــر اأخي املهتـــدي اأن احلج 

�شورة م�شغرة من موقف النا�ص 

يـــوم القيامة، ولذلـــك تزود من 

هذه العبادة بالأعمال ال�شاحلة 

التـــي تنفعك يف هذا اليوم الذي 

ل ينفع فيه مال ول بنون اإل من 

اأتى اهلل بقلب �شليم. 

قد تواجه م�شكلة 
يف اأول يوم ت�شومه 

الأن��ه ل�م يك��ن 
م�ن عادات�����ك.. 

لك��ن بال�شب�ر 
واال�شتعان���ة باهلل 

جتت�از االختب��ار

املمار�شة الفعلية 
للعب�ادات ه�ي 

التحدي االأكب���ر 
للمهتدي�ن اجلدد
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تقـــول م�شوؤولـــة ق�شـــم العالقـــات العامـــة والإعالم 

عذوب العو�شي: �شاركت داعيات من جلنة التعريف 

بالإ�شـــالم يف حما�شـــرة للجاليات مبنطقـــة كيفان، 

وقبـــل بـــدء املحا�شـــرة لحظـــت اإحـــدى الداعيات 

»برويـــن« �شيدتني بدا عليهمـــا اأنهما غري م�شلمتني، 

فتوجهـــت لهمـــا وعرفـــت نف�شهـــا ولكنهمـــا كانتـــا 

مرتددتـــني يف التحدث معها، فتوجهت اإىل كفيلتهما 

وا�شتاأذنتهـــا يف احلديث مـــع العامالت ولقى طلبها 

الرتحيب والفرح.

جل�شـــت الداعية تتحدث معهمـــا ولكنها لحظت اأن 

اإحداهما، وتدعى لكت�شمي، جاءت اإىل الكويت منذ 

�شهر ون�شف، تتفاعل معها بالرغم من حتفظها عن 

مو�شـــوع تغيري الديـــن، وذلك لأنهـــا متدينة، وتلقت 

درا�شات الإجنيل يف الكني�شة ولديها معلومات كثرية 

عن الأنبياء.

بعـــد التحدث معهـــا ا�شتغربت الداعيـــة، ويف نف�ص 

ا، فلماذا هـــذا ال�شعور  الوقـــت كانـــت م�شرورة جـــدًّ

املـــزدوج؟، تقول الداعيـــة: لقد علمت منهـــا اأنها ل 

توؤمن اأن عي�شـــى- عليه ال�شالم- ابن اهلل، واأنه نبي 

مر�شل كباقي الر�شل.

خالل ن�شف �شاعة من املناق�شة واحلوار بني الداعية 

ولكت�شمـــي قـــررت الدخـــول يف الإ�شـــالم واأ�شهرت 

اإ�شالمها و�شط فرحة كفيلتها واحلا�شرين، واختارت 

ا�شًمـــا جديًدا لها وهو »مـــرمي« تيمًنا بال�شيدة مرمي 

عليها ال�شالم. 

تقـــول املهتديـــة اأمينـــة: بعـــد قراءتـــي للكتيبات 

الإ�شالمية )حقيبـــة الهداية( التي ح�شلت عليها 

من جلنـــة التعريف بالإ�شـــالم اأح�ش�شت برغبتي 

يف معرفة املزيد عن الإ�شالم وقدمت اإىل اللجنة 

مبنطقة الرو�شـــة، وهناك عرفُت الإ�شالم، وبعد 

مناق�شات مـــع داعيات الرو�شة زالـــت ال�شبهات 

التـــي كانت لدي، وبف�شـــل اهلل اأ�شهرت اإ�شالمي 

يف ينايـــر من عام 2011م واخرتت ا�شم »اأمينة«، 

وبـــداأت اأتعلم ديني اجلديد عن طريق الهاتف مع 

الداعيـــة لعـــدم توافر الوقت لـــدي للح�شور اإىل 

اللجنة للدرا�شة.

لقد كانت لدي خماوف من معرفة اأهلي بدخويل 

الإ�شـــالم، وعدم تقبلهم لهـــذا الأمر خا�شة، واأنا 

متزوجـــة واأم لثالثـــة اأطفـــال ولكننـــي ت�شجعـــت 

واأخـــربت زوجي الذي قابل اخلـــرب بعدم املبالة 

لعتقـــاده اأن مـــا اأمـــر به هو فرتة جتربـــة، واأنها 

�شتـــزول ولكـــن اإ�شراري علـــى التم�شـــك بديني 

وتعلمي ال�شـــالة، وقراءة القـــراآن اأده�ص زوجي، 

وبعد �شهرين فقط من اإ�شالمي قرر اأن ي�شلم مع 

اأطفالـــه، وقـــد غري ا�شمه مـــن Abraham اإىل 

اإبراهيـــم والبنـــت الكبـــريةHanna  اإىل فاطمة 

كوثـــر وولدي Christy اإىل عبدالرحمن والبنت 

ال�شغرية Sophia اإىل �شفية. 

ال�شم: Lakchmi (مرمي)  

اجلن�شية: الهند

الديانة ال�شابقة: ن�شرانية

لكتشمي:
 دراسة اإلنجيل 

لم تمنعني من اإلسالم

جيسكا: 
إصراري على إسالمي 
أدخل عائلتي اإلسالم

ال�شم: Angel Jessica (اأمينة) 

اجلن�شية: الهند

الديانة ال�شابقة: ن�شرانية
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د. وليد خالد �لربيع

هـــذه الو�شيـــة الربانيـــة -على 

وجازتها- ا�شتملـــت على فوائد 

مفيـــدة،  وتوجيهـــات  عديـــدة، 

اتبعهـــا،  ملـــن  النجـــاة  ت�شمـــن 

وال�شالمـــة ملـــن عمل بهـــا، فقد 

دلت مبنطوقهـــا على لزوم اتباع 

�شبيل مـــن اأناب اإىل اهلل تعاىل، 

واأ�شارت بدللتها اإىل وجود �شبل 

اأخـــرى غري هـــذا ال�شبيل، على 

امل�شلـــم اأن يعرفهـــا اأوًل ليحـــذر 

وال�شبيـــل يف  منهـــا ويجتنبهـــا، 

اللغة هو الطريق الوا�شح، وقال 

الأ�شفهاين: »الطريق الذي فيه 

�شهولة«.

والإنابة: يف اللغة تعني الرجوع، 

ماأخوذة من الفعل ناب نوًبا ونوبة 

اإذا رجع مرة بعـــد مرة، والإنابة 

اإىل اهلل تعـــاىل تكـــون بالرجوع 

اإليـــه بالتوبـــة والإخال�ـــص، ويف 

اللفظة معنى الإ�شراع والرجوع، 

اإىل  امل�شـــرع  اهلل  اإىل  واملنيـــب 

مر�شاته، الراجع اإليه كل وقت. 

وقـــد اأمـــر اهلل تعـــاىل بالإنابـــة 

ِنيبُـــوا اإىَِل َربُِّكـــْم}، 
َ
فقـــال: {َواأ

واأثنـــى على خليله بهـــا فقـــــــال 

اهٌ  وهَّ
َ
ِليٌم اأ بَْراِهيَم حَلَ تعـــاىل: {اإِنهَّ اإِ

ِنيـــٌب}، واأخـــرب اأن اآياتـــه اإمنا  مُّ

يتب�شر بها ويتذكـــر اأهل الإنابة 

فقـــال: {... تب�شرة وذكرى لكل 

عبد منيـــب}، واأخـــرب اأن ثوابه 

وجنتــــــه لأهـــل الإنابة فقــــــال: 

نهَّـــُة ِللُْمتهَّقنَي َغرْيَ  {َواأْزلَفـــت اجْلَ

بَِعيـــد َهـــَذا َمـــا تُوَعـــُدوَن ِلـــُكل 

ْحَمن  وهَّاب َحِفيظ َمْن َخ�شَي الرهَّ
َ
اأ

مِنيـــٍب  ِبَقلْـــٍب  َوَجـــاء  ِبالَْغيْـــِب 

اْدُخلُوَها ِب�َشاَلٍم}.

قال ابن القيم: »والإنابة اإنابتان: 

اإنابـــة  وهـــي  لربوبيتـــه،  اإنابـــة 

املخلوقـــات كلها، ي�شـــرتك فيها 

املوؤمن والكافر، والرب والفاجر، 

َم�ـــصهَّ  تعـــاىل: {َواإَذا  قـــال اهلل 

ِنيِبنَي  النهَّا�ـــَص �ُشرٌّ َدَعـــْوا َربهَُّهم مُّ

اإلَيْـــِه}، فهـــذا عـــام يف حق كل 

داع اأ�شابه �شر، كما هو الواقع، 

وهذه الإنابة ل ت�شتلزم الإ�شالم، 

بـــل جتمع ال�شـــرك والكفر، كما 

قـــال تعاىل يف حق هـــوؤلء: {ثُمهَّ 

نُْه َرْحَمًة اإَذا َفريٌق  َذاَقُهـــم مِّ
َ
اإَِذا اأ

نُْهـــم ِبَربِِّهْم يُ�ْشِرُكـــوَن ليْكُفُروا  مِّ

ـــا اآتَيْنَاُهْم}، فهذا حالهم بعد  مِبَ

اإنابتهم.

والإنابـــة الثانية: اإنابـــة اأوليائه، 

وهي اإنابة لإلهيته، اإنابة عبودية 

وحمبـــة، وهـــي تت�شمـــن اأربعـــة 

اأمـــور: حمبتـــه، واخل�شـــوع له، 

والإقبـــال عليه، والإعرا�ص عما 

�شواه، فال ي�شتحـــق ا�شم املنيب 

اإل من اجتمعت فيه هذه الأربع، 

وتف�شـــري ال�شلـــف لهـــذه اللفظة 

يدور على ذلك«.

وقـــد تعـــددت عبـــارات العلماء 

يف حتديـــد املق�شود بهذه الآية، 

فقال ابن كثـــري يعني: املوؤمنني، 

وقـــال ال�شيخ ابـــن �شعدي: وهم 

املوؤمنـــون بـــاهلل ومالئكته وكتبه 

لربهـــم،  امل�شت�شلمـــون  ور�شلـــه، 

املنيبـــون اإليه، واتباع �شبيلهم اأن 

ي�شلـــك م�شلكهـــم يف الإنابة اإىل 

اهلل، التي هـــي اجنذاب دواعي 

القلـــب واإراداتـــه اإىل اهلل، ثـــم 

يتبعهـــا �شعي البدن فيما ير�شي 

اهلل، ويقرب اإليه.

وقـــال البغـــوي: اأي: ديـــن مـــن 

اأقبـــل اإىل طاعتـــي، وهـــو النبي 

] واأ�شحابـــه، وقـــال الطربي: 
يقـــول: وا�شلـــك طريـــق من تاب 

من �شركـــه، ورجع اإىل الإ�شالم، 

واتبع حممًدا ].

وقـــد جـــاء يف كتـــاب اهلل تعاىل 

اآيات كثـــرية ت�شمنت ذكر �شبيل 

اهلل كقوله تعـــاىل: {َوَقاتلُواْ يِف 

�َشِبيِل اهلل}، وقولـــه: {واأنِفُقواْ 

يف �َشبيـــل اهلِل}، وقولـــه تعاىل: 

{اْدُع اإِىِل �َشِبيـــِل َربَِّك}، و�شبيل 

اهلل تعـــاىل كل مـــا �شرعـــه مـــن 

احلق والهدى، وتارة ي�شفه باأنه 

�شبيـــل الر�شد كما قـــال تعاىل: 

لَ  �ْشـــِد  الرُّ �َشبيـــَل  يَـــَرْواْ  {َواإِن 

يَتهَِّخـــُذوهُ �َشِبيـــاًل}، وتارة ي�شفه 

باأنـــه �شبيـــل املوؤمنني كمـــا قال 

�ُشوَل  تعـــاىل: {َوَمن يُ�َشاِقـــق الرهَّ

َ لُه الُْهَدى َويَتهَّبْع  مـــن بَعِد َما تََبنيهَّ

غرَي �َشبيل املُوؤمننَي نَُولِِّه َما تََوىل 

رًيا}،  َون�ْشِلِه جهنهََّم َو�َشاءْت َم�شِ

قال ال�شيخ ابن �شعدي: و�شبيلهم 

عقائدهـــم  يف  طريقهـــم  هـــو 

واأعمالهم.

ويحذرنـــا �شبحانـــه مـــن �شبيـــل 

املجـــرمني كمــــــا قال تعالــــــى: 

ُل الآيَاِت َوِلتَ�ْشتَِبنَي  {َوَكَذِلَك نَف�شِّ

�َشِبيـــُل امْلُْجِرِمـــنَي}، قال ال�شيخ 

ابن �شعـــدي: نو�شحهـــا ونبينها 

ومنيز طريق الهدى من ال�شالل، 

والغـــي مـــن الر�شـــاد، ليهتـــدي 

بذلـــك املهتـــدون، ويتبـــني احلق 

الـــذي ينبغي �شلوكـــه، ولت�شتبني 

�شبيـــل املجرمـــني املو�شلـــة اإىل 

�شخـــط اهلل وعذابه، فاإن �شبيل 

املجرمني اإذا ا�شتبانت وات�شحت 

واتبع 
سبيل من 
أناب إلي

اإذا تقاطع��ت 
ال�شب��ل وافرتقت 
عليك البحث عن 
�شبي�ل اهلل
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اأمكـــن اجتنابهـــا والبعـــد عنها، 

بخـــالف ما لـــو كانـــت م�شتبهة 

ملتب�شـــة فاإنـــه ل يح�شـــل هـــذا 

املق�شود اجلليل.

ونهانا �شبحانـــه عن اتباع �شبيل 

املف�شديـــن، كما جـــاء يف و�شية 

مو�شـــى لأخيـــه هـــارون عليهما 

ال�شالم يف قولـــه تعاىل: {َوَقاَل 

ُمو�َشـــى لأخيـــِه َهـــاُروَن اْخلُْفِني 

يف َقْوِمي َواأ�ْشِلْح َولَ تَتهَِّبْع �َشِبيَل 

املُْف�ِشِديـــَن}، قـــال ال�شيـــخ ابن 

�شعدي: اأي: اتبع طريق ال�شالح 

ول تتبـــع �شبيـــل املف�شدين وهم 

الذين يعملون باملعا�شي.

ونهـــى تعـــاىل عـــن اتبـــاع �شبيل 

الذيـــن ل يعلمون، فقـــال تعاىل 

ملو�شـــى وهارون عليهما ال�شالم: 

تَتهَِّبَعـــاآنِّ �َشِبيَل  {َفا�ْشتَِقيَمـــا َولَ 

الهَِّذيَن لَ يَْعلَُمـــوَن}، قال ال�شيخ 

ابن �شعدي: اأي: ل تتبعان �شبيل 

اجلهـــال ال�شالل املنحرفني عن 

املتبعـــني  امل�شتقيـــم،  ال�شـــراط 

لطرق اجلحيم، وقد و�شانا اهلل 

تعـــاىل و�شيـــة جامعـــة عظيمة 

نهَّ َهـــَذا 
َ
فقـــال عـــز وجـــل: {َواأ

َوَل  َراِطي ُم�ْشتَِقيًمـــا َفاتهَِّبُعوهُ  �شِ

َق ِبُكْم َعْن  بُـــَل َفتََفـــرهَّ تَتهَِّبُعـــوا ال�شُّ

اُكْم ِبـــِه لََعلهَُّكْم  �َشبيلـــه َذِلُكـــْم َو�شهَّ

تَتهَّقوَن{.

قـــال ال�شيـــخ ابـــن �شعـــدي: وملا 

بـــنّي كثرًيا مـــن الأوامـــر الكبار 

وال�شرائـــع املهمـــة اأ�شـــار اإليهـــا 

واإىل مـــا هــــو اأعـــم منها فقال: 

{واأن هذا �شراطي م�شتقيًما}، 

اأي: هـــذه الأحكام ومـــا اأ�شبهها 

مما بينه اهلل يف كتابه، وو�شحه 

املو�شـــل  اهلل  �شـــراط  لعبـــاده 

اإليـــه، واإىل دار كرامته، املعتدل 

املخت�شـــر، {فاتبعوه}  ال�شهـــل 

لتنالوا الفـــوز والفالح، وتدركوا 

الآمـــال والأفـــراح، {ول تتبعوا 

ال�شبـــل}، اأي: الطـــرق املخالفة 

لهـــذا الطريـــق {فتفـــرق بكـــم 

عـــن �شبيلـــه}، اأي: ت�شلكم عنه 

وتفرقكـــم مييًنـــا و�شمـــاًل، فاإذا 

�شللتـــم عن ال�شـــراط امل�شتقيم 

فلي�ص ثـــم اإل طـــرق تو�شل اإىل 

اجلحيـــم، فقال: {ذلكم و�شاكم 

بـــه لعلكم تتقـــون}، فاإنكـــم اإذا 

قمتـــم مبا بيهَّنـــه اهلل لكـــم علًما 

وعماًل، �شرمت من املتقني، وعباد 

اهلل املفلحـــني، ووحـــد ال�شراط 

واأ�شافه اإليـــه، لأنه �شبيل واحد 

مو�شـــل اإليـــه، واهلل هـــو املعني 

لل�شالكني على �شلوكه.

وعن عبداهلل بن م�شعود قال: 

خط لنا ر�شول اهلل ] يوًما 

ـــا، ثم قال: هـــذا �شبيل  خطًّ

اهلل، ثـــم خـــط خطوًطا عن 

ميينه وخطوًطـــا عن ي�شاره 

ثـــم قال: هذه �شبـــل على كل 

�شبيـــل منهـــا �شيطـــان يدعو 

اإليها، ثم قراأ هذه الآية. 

فامل�شلـــم اأمـــام تقاطـــع ال�شبـــل 

ومفرتق الطـــرق عليه اأن يبحث 

عن �شبيل اهلل الذي قامت عليه 

الأدلـــة والرباهـــني، وي�شاأل اهلل 

الهداية اإليه وي�شتعني باملجاهدة 

للو�شـــول اإليـــه، فقـــد وعد اهلل 

تعـــاىل اأهل املجاهـــدة بالهداية 

والإعانـــة فقـــال عـــــز وجـــــــل: 

{َوالهَِّذيَن َجاَهُدوا ِفينَا لَنَْهِديَنهَُّهْم 

�ُشبُلَنَا}، قال ال�شيخ ابن �شعدي: 

دل هـــذا على اأن اأحـــرى النا�ص 

مبوافقة ال�شـــواب اأهل اجلهاد، 

وعلـــى اأن من اأح�شـــن فيما اأمر 

بـــه اأعانه اهلل وي�شر لـــه اأ�شباب 

الهداية.

وليحـــذر مـــن خمالفـــة �شبيـــل 

�شبيـــل  واتبـــاع   [ الر�شـــول 

الغاويـــن حتى ل يبـــوء باحل�شرة 

والندامـــة يوم القيامـــة كما قال 

امِلُ َعلَى  تعاىل: {َويَْوَم يََع�ص الظهَّ

يََديِْه يَُقوُل يَـــا لَيْتَني اتهََّخْذُت َمَع 

�ُشول �َشبياًل يَا َويْلَتَى لَيْتَني مَلْ  الرهَّ

�َشلهَّني 
َ
تهَِّخـــْذ ُفاَلًنا َخليـــاًل لََقْد اأ

َ
اأ

ْكـــِر بَْعـــَد اإْذ َجـــاءيِن  َعـــن الذِّ

يَْطـــاُن لاْلإن�َشـــاِن  َوكاَن ال�شهَّ

َخُذوًل}. 
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فن الحوار 
الدعوي

احتـــل احلـــوار مكانـــة فريـــدة يف 

الإ�شالم، فقد ورد ذكر احلوار يف 

القراآن الكرمي يف اأكرث من مو�شع، 

قـــال تعاىل: {... َفَقـــاَل ِل�َشاِحبه 

َوُهـــَو يَُحـــاوُرهُ اأَنَا اأَْكـــرَثُ ِمنَك َماًل 

َواأََعزُّ نََفًرا}، كما اأن هناك عديًدا 

من احلـــوارات املت�شمنـــة لالآيات 

القراآنيـــة، فهنـــاك احلـــوار بـــني 

مو�شـــى \ وفرعـــون، واحلوار 

الـــذي كان بني خليل اهلل اإبراهيم 

\ وبني اهلل عز وجل حني طلب 
منه اأن يريه كيف يحيي املوتى.

ويهدف احلـــوار اإىل التو�شل اإىل 

احلقيقـــة واإقامة احلجـــج عليها، 

ودفـــع ال�شبهـــات، والو�شـــول اإىل 

احلـــق، ويحقق التوازن بني حاجة 

الإن�شان يف اتخاذ القرار والتفاعل 

وامل�شاركة مـــع الآخرين من خالل 

احلـــوار البنـــاء، وملـــا كان العمـــل 

الدعوي خا�شة مع غري امل�شلمني 

قائـــم علـــى التعـــارف والتعريـــف 

واحلوار واجلدال البعيد عن املراء 

واملناظرات للو�شول اإىل احلقيقة، 

فقـــد راأينا اأن نقـــدم موجًزا لـ»فن 

احلـــوار الدعـــوي« الـــذي ي�شتمل 

على اأربعة حماور: 

�ملحور �لأول: �لدعوة �إيل �لإ�صالم  مع 

بد�ية �لقرن �حلادي و�لع�صرين.

حاجة الدعوة الإ�شالمية للتطوير  

اأهميـــــــــــة مواكبـــــة امل�شتجـــدات 

يف  منهـــا  وال�شتفـــادة  احلديثـــة 

ميدان الدعوة.

�ملحـــــــور �لثاين: �حلـــــــو�ر �أقوى من 

�ل�صالح. 

اأهمية احلـــوار، احلوار يف القراآن 

الكرمي، احلوار يف ال�شنة النبوية 

منـــاذج من حمـــاورات النبي ]، 

الأئمـــة  حمـــاورات  مـــن  منـــاذج 

والعلماء.

�ملحـــــــور �لثالث: �حلـــــــو�ر �لدعوي 

�لناجح 

هـــل هـــي موهبـــة مق�شـــورة على 

البع�ص؟ اأوقات احلوار اجليد  

اأركان عمليـــة احلـــوار، مـــا بعـــد 

احلوار.

نوظـــف  كيـــف  الرابـــع:  املحـــور 

حواراتنا؟

مـــع النف�ص، والأهـــل، وامل�شلمني ، 

وغري امل�شلمني.

�ملحور�لأول:

الدعـــوة اإىل الإ�شـــالم مـــع بداية 

القرن احلادي والع�شرين 

ف�شـــل الدعـــوة اإيل اهلل تعـــايل: 

يتجلى ذلك يف تلك الآيات:

ىَل  •{َولْتَُكـــن ّمنُْكْم اأُّمـــٌة يَْدُعوَن اإِ
ـــرْيِ َويَاأُْمُروَن بامْلَْعُروِف َويَنَْهْوَن  اخْلَ

َعِن امْلُنَْكِر..}.

ْكَمِة  •{اْدُع اإِىِل �َشِبيـــِل َربِّـــَك ِباحْلِ
�َشنَِة َوَجاِدلُْهم ِبالهَِّتي  َوامْلَْوِعَظِة احْلَ

ِهَي اأَْح�َشُن..}.

ن َدَعا اإِىَل  •{َوَمْن اأَْح�َشُن َقْوًل مّمّ
ا َوَقاَل اإِّنِنى ِمَن  اهلِل َوَعِمـــَل �َشاحِلً

امْلُ�ْشِلِمنَي}.

ويف �لأحاديث �لنبوية:

• قـــال ]: »لأن يهـــدي اهلل بـــك 
رجـــاًل واحـــًدا خري لك مـــن ُحْمِر 

النَعم«.  

نهَّ َر�ُشوَل اهلِل 
• َعـــْن اأَِبـــي ُهَريْـــَرةَ اأَ

ىَل ُهًدى َكاَن  ] َقـــاَل: »َمْن َدَعا اإِ
لَـــُه مَن الأَْجِر مثْـــُل اأُُجور َمْن تَبَعُه 

لَ يَنُْق�ُص مْن اأُجوِرهْم �َشْيءٌ، َوَمْن 

َدَعـــا اإِىَل �َشاللَـــة َكاَن َعلَيْـــِه ِمـــَن 

الإِثِْم ِمثْـــُل اآثَاِم َمْن تَِبَعُه لَ يَنُْق�ُص 

َذِلَك ِمْن اآثَاِمِهْم �َشيًْئا«.

 ما هو و�قعنا �لدعوي؟ 

ل يخفـــى علـــى كل مطلـــع علـــى 

واقعنا الدعوي اأفراًدا وموؤ�ش�شات 

ما نعاين منه من:

انحـــراف يف الت�شور، وا�شطراب 

يف املنهـــج، واأخطاء يف الأ�شاليب، 

و�شعـــف يف الو�شائل، وتق�شري يف 

الدعوة،  وخلل يف املعاجلة، ما اأّثر 

على ال�شاحة الدعوية �شلًبا، و�شبب 

اأحداًثـــا كثرية وخطـــرية، اأحدثت 

تراجعـــات يف جمـــال الدعوة اإىل 

اهلل، الأمـــر الذي يدفع املُ�شلحني 

�ص دوافع النحراف، ومعرفة  لتلمُّ

اأ�شباب ال�شطراب، ودرا�شة اأبعاد 

التق�شـــري واخللل، درا�شـــة ِجديهَّة 

واقعيـــة لتقوميهـــا ثـــم معاجلتها، 

فـــاإن م�شكلـــة الدعـــوة الإ�شالمية 

اليوم م�شكلٌة داخلية ذاتية قبل اأن 

تكون م�شكلة خارجية.

حاجة �لدعاة �إىل �لتطوير

هناك حاجة ملحة لهذا التطوير، 

وذلـــك لأنـــه عمل خـــالق يحاكي 

العقل والعاطفـــة، وب�شبب التطور 

كل  �شهدتـــه  الـــذي  التكنولوجـــي 

واملناف�شـــة  املختلفـــة،  املجـــالت 

مع اجلهـــات التن�شريية الأخرى، 

املجتمعـــات  يف  الوعـــي  وزيـــادة 

امل�شلمـــة، واجلمـــود الطويل الذي 

حلق بالعمل الدعوي.

�حلـــــــادي  �لقـــــــرن  يف  �لد�عيـــــــة 

و�لع�صرين 

ي�شتطيـــع  الـــذي  الداعيـــة   اإنـــه 

ال�شتفادة من اأي اإمكانيات متاحة 

يف حتقيق اأف�شل النتائج يف عمله، 

الداعيـــة الذي ي�شتطيـــع توظيف 

اأ�شلوبه ال�شخ�شي و�شلوكه العملي 

يف الدعوة اإىل اهلل، الداعية الذي 

يظهر تفوًقا خالل عمله يف معظم 

الظـــروف، ووفًقـــا لأي اإمكانيات 

متاحـــة، والـــذي يظهـــر قـــدرات 

اإبداعية عالية ومتجددة..  

د. عــالء حممــد �صعيـــد

رئي�ص الحتاد الإ�شالمي لالأئمة واملر�شدين 

باإ�شبانيا
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د. حممد �حلمود �لنجدي

احلديـــث عن اأو�شـــاف واأحوال 

فـــن اآخر الزمـــان، وعن املوقف 

لتقائهـــا  للم�شلـــم  الأمثـــل 

وال�شالمـــة منهـــا، حديـــث مهم، 

و�شروري للنجاة منها، وال�شالمة 

من �شرها، خا�شة يف هذه الأيام 

الع�شيبة، التي توالت فيها الفن 

وتنوعت، وعمت وطمت، عافانا 

اهلل جميًعا من �شرورها.

وفيما يلي تفا�شيـــل نافعة لهذا 

املو�شـــوع، �شنجعلهـــا على هيئة 

ال�شوؤال واجلـــواب، فنقول: لقد 

حذرنـــا ال�شرع املطهر من الفن 

التـــي تقع يف اآخـــر الزمان، كما 

جاء ذلك يف قوله ]: »يتقارب 

الزمان، ويقب�ـــص العلم، وتظهر 

الفـــن، ويُلقـــى ال�ّشـــح، ويَكـــرث 

الَهرج، قالوا: ومـــا الهرج؟ قال: 

القتل«.

الفـــن، و�شـــدة  لكـــرثة  ونظـــًرا 

وردت  العبـــد،  علـــى  خطرهـــا 

مـــن  حتـــذر  عديـــدة  ن�شو�ـــص 

الوقوع فيهـــا، واأفرد لها العلماء 

واملحدثـــون ف�شـــوًل واأبواًبـــا يف 

كتبهـــم وم�شنفاتهـــم، للحديـــث 

عنهـــا، وعر�ـــص �شبـــل النجـــاة 

منها.

وقـــد قال النبـــي ]: »اإن عظَم 

اجَلزاء مع عظم البالء، واإّن اهلل 

اإذا اأحـــّب قوًمـــا ابتالهـــم، فمن 

ر�شـــي فله الر�شـــا، ومن �شخط 

خط«. فله ال�شُّ

ونبد�أ �لأ�صئلة بحول �هلل تعاىل:

�ـــص1: مـــا احلكمـــة مـــن الفن 

والباليا، خا�شة فن الدين؟ 

ج 1: لقد خلق اهلل تعاىل اخللق 

حلكٍم بالغـــة، وغايـــات �شامية، 

كمـــا قال �شبحانـــه {َوَما َخلَْقُت 

نهَّ َواْلإِن�َص اإِلهَّ ِلَيْعبُُدوِن}. اجْلِ

فخلـــق الثقلـــني اجلـــن والإن�ص 

لعبادتـــه، وحـــده ل �شريـــك له، 

والعبـــادة هي ا�شٌم جامٌع لكل ما 

يحبـــه اهلل وير�شـــاه من الأقوال 

والأعمـــال، الظاهـــرة والباطنة، 

فيجـــب تعلمهـــا واأداوؤهـــا علـــى 

فيهـــا هلل  والإخال�ـــص  وجههـــا 

تعـــاىل، ومـــن �شـــنن اهلل تعاىل 

يف خلقه ابتالوؤهـــم وامتحانهم، 

حتى يتبني ال�شـــادق يف اإميانه، 

ال�شابـــر على بالئـــه، من �شده 

وهـــو الـــكاذب اأو ال�شعيـــف يف 

اإميانـــه، ومن يجـــزع عند بالئه، 

َح�ِشـــَب النهَّا�ـــُص 
َ
قـــال تعـــاىل {اأ

ن يَُقولُـــوا اآَمنهَّا َوُهْم 
َ
ُكـــوا اأ ن يرُْتَ

َ
اأ

َل يُْفتَنُـــوَن َولََقـــْد َفتَنهَّـــا الهَِّذيـــَن 

ِمن َقبِْلِهـــْم َفلََيْعلََمـــنهَّ اهلل الهَِّذيَن 

�َشَدُقوا َولََيْعلََمنهَّ الَْكاِذِبنَي}.

اأي: فليعلمـــن اهلل ذلـــك ظاهًرا 

يظهـــر للوجـــود، ليرتتـــب عليه 

اجلـــزاء، ويظهر فيهـــم ما علمه 

اهلل منهـــم يف الأزل، اإذ اإن اهلل 

تعـــاىل مـــن رحمتـــه األ يعاقـــب 

عبـــاده على ما علـــم اأنه �شيكون 

منهـــم، قبـــل اأن يعملـــوه، وقـــال 

رْيِ  رِّ َواخْلَ �شبحانه {َونَبْلُوُكم ِبال�شهَّ

ِفتْنًَة َواإِلَيْنَا تُْرَجُعوَن}.

وكما قـــال نبيـــه ]: »اإن ِعظَم 

اجلـــزاء مع عظـــم البـــالء، واإن 

اهلل اإذا اأحب قوًما ابتالهم فمن 

ر�شـــي فله الر�شـــا، ومن �شخط 

خـــط«، ومعنـــى الفتنة  فلـــه ال�شُّ

اللغـــة: البتـــالء والختبـــار  يف 

والمتحان، واأما يف ال�شطالح: 

»فالفتنـــة ما يَعر�ـــص للعباد من 

باليـــا وحمـــن، يف اأمـــور دينهم 

اأو دنياهـــم، فتظهـــر �شرائرهم، 

وتنك�شف حقائقهم«.

وقد وردت الأخبار عن وقوع الفن 

وكرثتها و�شدتها اآخر الزمان، واإن 

من رحمة اهلل بنـــا اأن اأر�شل اإلينا 

نبيًّـــا كرمًيا روؤوًفـــا رحيًما، حذرنا 

مـــن كرثة الفـــن و�شدتها، كما يف 

قوله ] »يتقارب الزمان، ويقب�ص 

العلم، وتظهر الفن، ويلقى ال�شح، 

ويكرث الهـــرج«، قالوا: وما الهرج؟ 

قال: القتل.

وقال ]: »بادروا بالأعمال فتًنا 

كقطع الليل املظلم، ي�شبح الرجل 

موؤمًنـــا ومي�شي كافـــًرا، ومي�شي 

موؤمًنا وي�شبـــح كافًرا، يبيع دينه 

بعر�ـــص من الدنيا قليل«، ونظًرا 

لكرثة الفن و�شدة خطرها على 

العبـــد، وما ورد مـــن الن�شو�ص 

املبينـــة لها املحذرة مـــن الوقوع 

فيهـــا، اأفردها العلمـــاء بف�شول 

كاأ�شحـــاب  كتبهـــم  واأبـــواب يف 

ال�شحيح وال�شنن كما �شبق.

�ـــص 2 : مـــا اأحـــوال فـــن اآخـــر 

الزمان واأو�شافهـــا، والتي حّذر 

منها النبي ]؟

ج 2 : لقـــد جـــاء يف الأحاديـــث 

املتنوعـــة و�شف الفـــن ب�شفات 

فتن آخر 
الزمان وسبل 
النجاة منها 
)2-1(
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كثرية، نظًرا لتنوعها واختالفها 

واأحوالها.

فمما و�شفت به الفن ما يلي:

اأوًل: و�شـــف الفـــن باأنها كقطع 

الليل املظلـــم، اأي: اأجزاء الليل، 

»بـــادروا   :[ قولـــه  يف  كمـــا 

الليـــل  فتًنـــا كقطـــع  بالأعمـــال 

يف  الفـــن  ف�شبهـــت  املظلـــم«، 

ظلمتهـــا ولب�شهـــا علـــى العباد، 

بقطع الليل املظلم.

ثانًيا: وقوع الفن كرياح ال�شيف، 

اأي: يف تتابعها، و�شرعة جميئها، 

وتنوعهـــا، كما يف حديث حذيفة 

ر�شـــي اهلل عنه: عـــن النبي ] 

اأنـــه قال وهو يعـــد الفن »منهن 

ثـــالٌث ل يكـــدن يـــذرن �شيًئـــا، 

ومنهن فٌن كرياح ال�شيف، منها 

�شغار ومنها كبار«.

ثالًثا: اأنهـــا يرّقق بع�شها بع�ًشا، 

اأي: تتعاظـــم الفـــن مـــع مـــرور 

الفتنـــة  تكـــون  حتـــى  الزمـــن، 

ال�شابقـــة كاأنها رقيقة، اأي: هينة 

قليلة، ل�شدة مـــا بعدها، وهكذا 

الأمر بازدياد، كما يف قوله ]: 

»اإنـــه مل يكن نبـــٌي قبلي، اإل كان 

ا عليه اأن يدل اأمته على خري  حقًّ

مـــا يعلمه لهم«، وفيـــه: »وجتيء 

فتنـــة فريّقـــق بع�شهـــا بع�ًشـــا، 

وجتـــيء الفتنـــة فيقـــول املوؤمن: 

هذه مهلكتي، ثم تنك�شف وجتيء 

الفتنة فيقول املوؤمن: هذه هذه« 

اأي: هذه التي �شتهلكني.

رابًعـــا: اأنها متـــوج كموج البحر: 

كما ثبـــت يف احلديـــث اأن عمر 

ر�شي اهلل عنه قال: اأيكم يحفظ 

قول ر�شـــول اهلل ] يف الفتنة؟ 

فقـــال حذيفـــة: اأنـــا اأحفظ كما 

قال، قـــال: هات، اإنـــك جلريء 

قال: قال ر�شول اهلل ]: »فتنة 

الرجـــل يف اأهلـــه ومالـــه وجاره 

وال�شدقـــة  ال�شـــالة  تكفرهـــا 

والأمـــر باملعـــروف والنهـــي عن 

املنكـــر« قال عمـــر: لي�شت هذه، 

ولكن التي متـــوج كموج البحر«، 

ل�شـــدة  بذلـــك  �شبهـــت  وقـــد 

النا�ص  وا�شطـــراب  ا�شطرابها، 

فيها، واختالل اأحوالهم معها.

خام�شـــا: اأنها تُعر�ص على قلوب 

العباد فتنة فتنـــة و�شيًئا ف�شيًئا، 

وتختلـــف فيهـــا اأحـــوال العبـــاد 

جتاهها، فمن تقبلها �شّل وهلك، 

ومن رّدها ونفاها اهتدى وجنا، 

كما يف قوله ]: »تُعر�ص الفن 

علـــى القلـــوب كاحل�شـــري عوًدا 

عوًدا، فاأي قلب اأ�شربها نكت فيه 

نكتـــة �شوداء، واأي قلـــٍب اأنكرها 

نُكـــت فيـــه نكتـــة بي�شـــاء، حتى 

ت�شـــري على قلبني، علـــى اأبي�ص 

مثـــل ال�ّشفـــا، فال ت�شـــره فتنة 

مـــا دامـــت ال�شمـــوات والأر�ص، 

والآخـــر اأ�شـــود مربـــاًدا، كالكوز 

جُمخًيـــا، ل يعـــرف معروًفا، ول 

�شرب من 
ُ
ينكـــر منكًرا، اإل مـــا اأ

هواه«.

�ص 3: ما اأ�شباب الوقوع يف الفن 

حتى يجتنبها امل�شلم فينجو؟ 

ج 3: اأ�شبـــاب الوقـــوع يف الفن 

كثـــرية متنوعـــة، فمـــن اأ�شبـــاب 

الوقوع فيها:

1 - اجلهل: واجلهل اآفة عظيمة، 

وداء ع�شال، وهو مع الظلم اأ�شل 

كل �شـــر وبلية، كمـــا قال تعاىل: 

{... َوَحَملََهـــا اْلإِن�َشـــاُن اإِنهَُّه َكاَن 

َظلُوًما َجُهوًل}، واملراد به اجلهل 

باهلل وبدينه و�شرعه وبنبيه ] 

و�شريتـــه وهديه، وعـــدم معرفة 

وعـــدم  احلقيقـــة،  علـــى  ذلـــك 

فهـــم الديـــن كما فهمـــه ال�شلف 

ال�شالـــح ر�شـــوان اهلل عليهـــم، 

اأهـــل العلم والتقـــى وال�شتقامة 

على ال�شراط امل�شتقيم، فمن مل 

يعرف احلق كيف يتبعه؟ ومن مل 

يعلم ال�شنن كيف يطبقها ويعمل 

بها؟ وكيـــف تكون له نية املتابعة 

وهـــو ل يعـــرف مـــا يتابـــع فيه؟ 

فاجلاهـــل ي�شري على غري هدى 

ول منهاج.

2 - الهـــوى: فاتباع الهوى يهوي 

ب�شاحبه يف نـــار جهنم، اإذ لي�ص 

لـــه اإمـــام  يتبعه بحق، بـــل يتبع 

مـــا تهـــواه نف�شه بـــدون �شابط، 

والنف�ـــص اأمـــارة بال�شـــوء اإل ما 

رحم ربي، قـــال تعاىل {اأفراأيت 

مـــن اتخذ اإلهه هواه واأ�شله اهلل 

على علــــــــــم}، وقــال �شبحانه: 

نهَّ َوَما تَْهَوى  {اإِن يَتهَِّبُعـــوَن اإِلهَّ الظهَّ

بِِّهُم  ن رهَّ نُف�ـــُص َولََقـــْد َجاءُهم مِّ
َ
اْلأ

الُْهَدى}، فاملوؤمـــن متبع الهدى، 

ل متبـــع الهـــوى، وقــــــال تعاىل: 

{َوَمـــا لَُهم ِبه ِمْن علْم اإن يَتهَِّبُعوَن 

ـــنهَّ َواإنهَّ الَظنهَّ َل يُْغِني ِمَن  اإِلهَّ الظهَّ

قِّ �َشيًْئا} النجم:28.  احْلَ

هذه اأ�شب���اب 
الوق��وع يف الفنت 

فاجتنب���وها

من �شنن اهلل تعالى 
يف خلقه ابتالوؤهم 
وامتحان��هم حت�ى 
يتبني ال�شادق يف 

اإميانه ال�شابر على 
بالئ����ه
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ا�شمـــه مطاع بيل، معظم النا�ص تعرفه با�شم 

»نابليـــون« ع�شو �شابق يف فريـــق »توباز« اأو 

»الأوتلـــوز« يف حياته مـــر  بتجارب عديدة.. 

�شافر بطائـــرات خا�شة.. وباع اأكرث من 40 

مليـــون ن�شخة من الألبومـــات الغنائية حول 

العامل.. حرب ع�شابات وم�شاجرات نوادي 

ليلية، كل خمالفة قـــد تخطر على بالك مر 

بها.. اإيجابيـــات و�شلبيات احلياة الفارهة.. 

يحدثنا بنف�شه عـــن ق�شته فيقول: عندما 

اغتيـــال  مت  �شنـــوات   3 عمـــري  كان 

والدي ووالدتـــي، وبقيت اأنا واأخي 

يف البيت مع جثتيهما 24 �شاعة، 

واأتذكر، لأين كنت جمرد طفل، 

فقد كنت اأع�ـــص اأمي حماوًل 

اإيقاظها.

ولدة موهبة غري 

متوقعة

ترعرعـــت يف بيت جدتي 

بعد اغتيال والدي، وكل 

ما كنت اأراه يف ال�شوارع 

من جتارة املخدرات اأو 

غـــريه، كنت اأرجع اإىل 

غرفتي واأكتب ال�شعر 

طريقتـــي  كان  فيـــه، 

للتنفي�ـــص  الوحيـــدة 

عمـــا بداخلي وو�شعه 

علـــى ورق، ثـــم اأحببت 

فن الراب.

فر�صة للقاء �أ�صطورة

واأتذكـــر اأول مـــرة قابلت املطـــرب »توباك« 

وطلـــب مني كتابـــة ال�شعر لـــه، وفعاًل كتبت 

ال�شعر واأعجب به، وكنت اأنظر اإليه باعتباره 

الأخ الأكـــرب اأو الوالـــد، واندجمنا يف �شراكة 

قويـــة، واأ�شبحت من اأكـــرث املقربني لتوباك 

كاأنه اأحد اأفراد العائلة.

تغري �حلياة �إىل �لأبد

»ديـــث رو« �شركـــة اإنتاج كانـــت احلياة معها 

ا.. حفالت �شاخبـــة كل ليلة..  �شريعـــة جـــدًّ

طائرات خا�شـــة، كنا نعي�ص كامللوك، وكانت 

هنـــاك ن�شبة من ال�شذاجـــة والتعايل اأحتلى 

بها نتيجة عملي خالل تلك الأوقات، مل اأكن 

اأتوقع يفهَّ اأبـــًدا اأنني اأ�شتطيع التغيري، وترك 

منـــط احليـــاة املنحرف الذي كنـــت اأعي�شه، 

ومل اأكـــن اأتوقع اأن الو�شع الـــذي ع�شنا فيه 

�شوف ينتهي ب�شرعة وبطريقة ماأ�شاوية.

�خت�صار مفاجئ حلياة �لبطل

ات�شلت بـــي يا�شمني اأم قذايف واأخربتني اأن 

توبـــاك اأ�شيـــب بطلقات ناريـــة، ومل اأ�شدق 

مـــا �شمعـــت، بعدهـــا اأول مـــا خطـــر ببايل 

اأنـــه اأ�شيـــب من قبل بـ5 طلقـــات ومل ميت، 

فتوقعت اأن �شوف يخرج مرة اأخرى ويتعافى 

من الر�شا�ص وي�شجل اأغاين جديدة، ويبيع 

ماليني الن�شخ مرة اأخرى، ولكن عندما راأيته 

علـــى �شرير امل�شت�شفى اأيقنـــت وقتها اأنه لن 

يعي�ـــص، وفعاًل تـــويف، وتاأثرت كثـــرًيا مبوت 

توباك، وتويف عن25 عاًما.

األمريكي مطاع بيل: 
هذا الكتاب ال يكتبه بشر بل منزل 
من عند اهلل سبحانه وتعالى
كتب: حممود بكر

مهتدون يف �لكويت
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مرت اأوقات واأنا يف عامل الغناء، وكنت اأمتلك 

3 بيـــوت يف نف�ص الوقت، واملـــال كان متوافًرا 

بكرثة، لكني مل اأجد ال�شعادة احلقيقية بعد، مل 

اأكن �شعيًدا من الداخل، لذلك علمت اأنه لبد 

مـــن وجود �شيء اآخر ميكن اأن يجعلني �شعيًدا 

غري املال واملجوهـــرات وال�شيارات وال�شهرة، 

مـــا فعلته اأنـــا هو اللجـــوء اإىل اأنـــواع جديدة 

من املخـــدرات، واأدمنت الكحول، وكنت دائًما 

حتت تاأثري املخدرات والكحول، فاقد الوعي، 

اأت�شاجـــر مع اجلميـــع، ويف يوم من الأيام كنت 

اأ�شجـــل اإحـــدى الأغـــاين يف ال�شتديو، وكنت 

فاقـــد الوعـــي، وت�شاجرت مع اأخـــي ال�شغري، 

وو�شلـــت امل�شاجرة اإىل مرحلـــة اأنني اأو�شكت 

علـــى قتلـــه، فلقـــد اآذيته كثـــرًيا حتـــى اأخذوه 

اإىل امل�شت�شفـــى، خلياطـــة الفتحات التي اأملت 

براأ�شـــه، كان هناك اأحد الإخـــوة امل�شلمني يف 

اأحد مواقف ال�شيارات، ويدعى »ميكل كامل«، 

وهـــو الذي اأوقفني عـــن ال�شتمرار يف �شرب 

اأخـــي، وا�شتطـــاع اأن يهدئني وبداأ يف احلديث 

معـــي، قال: تخيل اأنك قمـــت غًدا بدون تاأثري 

الكحول واملخدرات، ووجدت اأنك قتلت اأخيك 

الليلة املا�شية، مـــاذا �شيكون �شعورك؟ وطلب 

مني اأكرث من مرة الذهـــاب للم�شجد، ولفرتة 

كنت اأجتنبه ول اأعريه اهتماًما، واأتذكر عندما 

قـــررت الذهاب اإىل امل�شجـــد، ذهبت م�شلًحا 

ومعي حوايل 20 اأو 30 �شخ�ًشا، وتوقعت اأننا 

�شنت�شكـــع كما لو كنـــا يف اأي مكان اآخر، ولكن 

عندمـــا و�شلت وجدت �شيًئـــا خمتلًفا جذبني 

للتعرف اأكرث على ما يجمع هوؤلء الأ�شخا�ص، 

وهذا ما غري حياتي.

مـــرة يف  لأول  امل�شجـــد  اإىل  دخـــويل  فعنـــد 

حياتي �شعرت بالراحة والطمئنان، ويف ذلك 

الوقـــت اأهداين كامل ن�شخـــة مرتجمة باللغة 

الإجنليزيـــة من القراآن الكـــرمي، وبعد قراءته 

تاأكـــدت اأن هـــذا الكتـــاب ل ميكـــن اأن يكتبـــه 

ب�شـــر بل منزل من عند اهلل �شبحانه وتعاىل.. 

واأ�شهرت اإ�شالمي.

بعد دخـــويل الإ�شالم يف عام 2002، اعتزلت 

الغناء، واأ�شبحت اأطوف العامل لإلقاء اخلطب 

كمتحدث توعوي وتربوي، اأحتدث اإىل النا�ص 

وال�شباب من كل الأعمار، عن حقيقة النجومية 

وال�شهـــرة، وكل مـــا ي�شاحبها مـــن م�شوؤوليات 

واأخطار.

عندمـــا تركت حيـــاة الرفاهية واجهـــت اأموًرا 

�شعبـــة، فكان ال�شيطان ي�شـــول يل لكي اأرجع 

حلياتـــي ال�شابقـــة، ولكن بف�شـــل اهلل عز جل 

اأعطـــاين القـــوة والعـــزم لكي اأوا�شـــل طريق 

الهدايـــة، فاأنا اأبحث عـــن اجلنة ل اأبحث عن 

متـــاع الدنيا، ومن اأكرب ف�شائل اهلل عليهَّ اأنني 

دخلـــت الإ�شالم، وحاليًّا اأنـــا متزوج من �شيدة 

مينية ولدي 5 اأطفال.

لقـــد كانـــت حياتي مليئة مبظاهـــر الدنيا من 

مـــال وغـــريه، ولكننـــي كنـــت فاقـــًدا لل�شعادة 

وع�شبيًّـــا ومتوتـــًرا ب�شفـــة دائمـــة، والإن�شان 

دائًمـــا ما يبحث عن ال�شعـــادة، ولكن ال�شعادة 

احلقيقيـــة هي عبادة اهلل عـــز وجل، وطاعته 

وطاعـــة ر�شولـــه ]. مطـــاع بيـــل يقيـــم الآن 

باململكة العربيـــة ال�شعودية، ويدر�ص ال�شريعة 

الإ�شالمية. 

باع اأكرث من 40 مليون 
ن�شخة من االألبومات 
الغنائية حول العامل.. 
وافتقد ال�شعادة!

رة يف ـــرة يف ـــرة يف  لأول م مـــد  لأول  ـــد  مـــ لأول  مـــد  لأول  د  ـــجـــج جشجش امل� امل�شإىل  امل�شإىل  امل�اإىل  إىل  ويل ـــويل ـــويل  دخـــد دخ ـــد  دخـــ دخـــد  د  ـــفعنـــفعن

حياتي �شعرت بالراحة والطمئنان، ويف ذلك 

ة مرتجمة باللغة ـــة مرتجمة باللغة ـــة مرتجمة باللغة  ـــخـــخ خشخش أهداين كامل ن�اأهداين كامل ن�شأهداين كامل ن�شأهداين كامل ن� ت ـــت ـــت  ـــالوقـــالوق

رمي، وبعد قراءته  آن الكاآن الكآن الك آن الكة من القر آن الكاآن الكآن الكة من القر آن الكاآن الكة من القر الإجنليزي
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ذاع خـــرب مقتـــل القبطي الـــذي قتله مو�شى 

عليـــه ال�شـــالم، وُعـــرف اأن الـــذي قتله هو 

مو�شـــى عليـــه ال�شـــالم، وو�شـــل اخلرب اإىل 

ق�شر فرعون، وملـــا علم فرعون بهذا اخلرب 

جمـــع حا�شيته حتـــى ي�شت�شريهم فيما فعله 

مو�شـــى، وا�شتقر راأيهـــم بعد تلك امل�شاورات 

علـــى اأنه يجـــب قتـــل مو�شى، لأنـــه جنا يف 

ال�شنة التـــي اأمر فيها فرعون بقتل كل ذكور 

بنـــي اإ�شرائيـــل خ�شية الغالم الـــذي �شيكون 

هالكـــه على يديه، فخ�شي اأن يكون هو ذلك 

الغالم الـــذي جنا، مع ما راأى القبط من اأن 

بني اإ�شرائيل بـــداأوا يف اإظهار العزة والقوة، 

وهم الذين يخدمون القبط من �شعب م�شر 

الأ�شليـــني، لأجل كل هـــذا كان القرار بقتل 

مو�شى عليه ال�شالم. 

وكان من بني هـــذا املالأ من بطانة الفرعون 

رجـــل �شالح حمـــب ملو�شـــى \ فلما علم 

بهـــذا الأمر الـــذي يحاك ملو�شـــى قرر على 

الفـــور اأن يخـــرب مو�شى وين�شحـــه بالهروب 

حتى ل يقتله فرعون. 

خرج هذا الرجـــل م�شرًعا اإىل مو�شى خوًفا 

عليه، مـــن طريق خمت�شر غري الذي ي�شلكه 

جنـــود فرعـــون لتنفيـــذ عقوبة القتـــل على 

مو�شـــى عليه ال�شالم، كما قـــال ربنا {َوَجاء 

ْق�َشـــى املَِدينَـــِة يَ�ْشَعى}، ويخرب 
َ
ـــْن اأ َرُجٌل مِّ

ا، فقد  القـــراآن اأنـــه جاء من مكان بعيـــد جدًّ

جاء من اأق�شى املدينة وقطع كل هذه امل�شافة 

حتـــى يخرب مو�شى مبا يحاك لـــــه، {َقاَل يَا 

ُروَن ِبَك ِلَيْقتُلوَك َفاْخُرْج  مَتِ
ْ
 يَاأ

َ
ُمو�َشى اإِنهَّ املاَلأ

ِحـــنَي}، وقد �شخر اهلل  اإِينِّ لَـــَك ِمـــَن النهَّا�شِ

ملو�شـــى عليه ال�شالم هذا الرجل الذي قطع 

كل هذه امل�شافة حتـــى ينقذه اهلل من بط�ص 

فرعون، لأن املوؤمن دوًما يف كنف اهلل ي�شخر 

لـــه القلـــوب ويحيطه مـــن ورائـــه، ويحفظه 

بحفظه حتى ل يناله اأذى.

وعندما جاء الرجل ملو�شى \ و�شمع ذلك 

منه، اأ�شاب مو�شى اخلوف كطبيعة ب�شرية، 

فارتعب وقرر الهرب وخرج من م�شر متجًها 

اإىل مدينـــة مدين التي تقع باململكة الأردنية 

الها�شميـــة الآن، ولعـــل ال�شبب يف توجه نبي 

اهلل مو�شى اإىل مدين علمه اأن هناك �شاللة 

من ن�شـــل نبي اهلل اإبراهيم وهـــو مديان بن 

اإبراهيم-اأحـــد اأعمام بنـــى اإ�شرائيل- ولعله 

ق�شدهـــا عامـــًدا لعلمـــه ب�شلـــة القربى مع 

اأهلها.

وخـــرج نبي اهلل مو�شـــى \ من م�شر اإىل 

مدين وهو ل يعـــرف الطريق اإليها حتديًدا، 

ن يَْهِديَِني 
َ
فناجى ربه قائـــاًل {َع�َشى َربِّـــي اأ

ِبيِل}، وذلـــك �شاأن كل ال�شاحلني  �َشَواء ال�شهَّ

مـــن عباد اهلل، فهو يلجـــاأ اإىل اهلل تعاىل يف 

ال�شـــراء وال�شراء، ويتـــوكل عليه، ويثق بربه 

اأنه لن ي�شيعه اأبًدا.

قـــال املف�شرون: خـــرج خائًفا بغـــري زاد ول 

مركب يركبه، وكان بني م�شر ومدين م�شريةُ 

ثمانيـــة اأيام، ومل يكن له علٌم بالطريق �شوى 

ح�شـــن ظنـــه بربـــه، فبعـــث اهلل اإليـــه ملًكا 

فاأر�شـــده اإىل الطريق، وحقـــق اهلل ما رجاه 

واأّملـــه، يقـــول ابن كثري: ففعـــل اهلل به ذلك 

وهـــداه اإىل ال�شـــراط امل�شتقيـــم يف الدنيـــا 

والآخرة فجعله هادًيا مهديًّا. 

وهذا در�ص عظيم نتعلمه من الأنبياء عليهم 

ال�شالم ومن اأتباعهم العظام على مّر الزمان 

يف ح�شـــن الظن بـــاهلل، وتفوي�ص الأمر اإليه، 

واهلل �شبحانـــه ل يخلف ظـــن عبده به، فعن 

اأبـــي هريرة ر�شـــَي اهلل عنه، عن ر�شوِل اهلل 

: اأنَـــا ِعنَْد َظنِّ  اأنهَّـــُه قال: قال اهلل َعـــزهَّ َوَجلهَّ

َعبْدي بي، واأنا َمَعُه َحيُْث يَذُكُرين.

و�شـــار نبـــي اهلل مو�شـــى اإىل اأن و�شـــل اإىل 

مديـــن وكان بـــه مـــن التعب مـــا ل يعلمه اإل 

اهلل، وجل�ـــص ي�شتظـــل بظـــل �شجـــرة بجوار 

ــا َوَرَد ماَء  بئـــر مـــاء، كما قـــال تعـــاىل {َوملهَـّ

ـــًة مَن النهَّا�ـــصِ يَ�ْشُقوَن  َمْديَـــَن َوَجـــَد َعلَيِْه اأمهَّ

َوَوَجـــَد ِمـــْن ُدوِنـــِهْم اْمَراأتنَْيِ تَــــــــُذوَداِن َقاَل 

َمـــا َخْطبُكَما...}، فقـــد راأى مو�شى النا�ص 

ي�شقون اأغنامهـــم، وجتل�ص بعيًدا عن النا�ص 

فتاتـــان يبدو عليهما ال�شـــالح، وكان مو�شى 

\ �شهًما، فاقـــرتب من الفتاتني ي�شاألهما 
لعـــل لهما حاجة ميكـــن اأن يقـــوم بها لهما، 

فقـــال لهما: {َمـــا َخْطبُُكَمـــا}، فردت عليه 

الفتاتـــان بـــاأدب واحرتام: {َقالَتَـــا ل نَ�ْشِقي 

َعاءُ َواأبُونَا �َشيٌْخ َكِبري}. َحتهَّى يُ�ْشِدَر الرِّ

وهو موقـــف يدل على اأن املوؤمن باهلل ي�شاأل 

عـــن حال النا�ـــص، ول ي�شكت عـــن الأو�شاع 

اخلطـــاأ، ياأمـــر باملعروف وينهـــى عن املنكر، 

ف�شيدنا مو�شى \ مل يكتف بروؤية امل�شهد، 

رجال ي�شتاأثرون باملاء دون الن�شاء، وامراأتان 

تبذلن جهدهما تذودان، وتكفكفان غنمهما 

اأن ترد غنم اأولئك الرعاة لئال توؤذيا بل بادر 

بال�شوؤال وال�شتجواب.

وا�شت�شعـــر نبى اهلل مو�شـــى معاناة املراأتني، 

املـــروءة  ذي  الرجـــل  ت�شـــّرف  وت�شـــرف 

وال�شهامـــة، الرجـــل الكرمي الـــذي يعرف ما 

اأوجـــب اهلل عليـــه وما يحب اهلل لـــه َف�َشَقى 

لَُهَمـــا، وهـــذا هو حـــال امل�شلم مـــع النا�ص.. 

م�شاعـــدة وق�شـــاء حوائـــج وموا�شـــاة باملال 

والنف�ص وتقدمي كل ما ي�شتطيع.

ومـــع ما به من التعب بـــادر نبي اهلل مو�شى 

اإىل �شقي اأغنامهمـــا وق�شاء حاجتهما، ومل 

يتكلم معهما بعدها، فلم ي�شتغل هذا املوقف، 

فاحًتـــا جمـــاًل لالختالط بهمـــا، والتحدث 

معهمـــا ولكنـــه �شقى لهما ورجـــع اإىل مكانه 

الذي كان فيـــه ورجع من جديد اإىل مناجاة 

نَزلَْت اإِيَلهَّ ِمْن َخرْيٍ 
َ
ربه قائـــاًل {َربِّ اإِينِّ مِلَا اأ

َفِقرٌي}.

رجـــع اإىل ربـــه داعًيا مناجًيـــا طالًبا من ربه 

باأدب وحب وهو يبدي عجزه و�شعفه،وي�شور 

فقـــره واحتياجـــه، وي�شتجلـــب رحمـــة ربه، 

وي�شتمطر �شحابة كرمه كاأنه يحاكي ما قاله 

الر�شـــول ]: اللهـــم اإين اأ�شكو اإليك �شعف 

قوتـــي، وقلة حيلتـــي، وهواين علـــى النا�ص، 

وهو در�ص عظيـــم يف األ ي�شاأل امل�شلم اأحًدا 

اإل اهلل تعـــاىل، واأل يبـــادر اإىل النا�ـــص، بل 

يتوجـــه اإىل اهلل تعـــاىل، في�شـــوق اهلل تعاىل 

قلـــوب العبـــاد اإليه، وهو دعـــاء رائع فيه من 

املناجاة والذوق العايل الرفيع يف دعاء ربه: 

{َربِّ اإِينِّ مِلَا اأنَزلَْت اإِيَل ِمْن َخرْيٍ َفِقرٌي}.  
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�ل�صويدي �صيب�صتيان بال�صكو �ملتخ�ص�س يف �لقت�صاد �لدويل:

غصت في الذنوب والخطايا.. 
وانتشلني اإلسالم

يقـــول بال�شكو ال�شويدي �شيب�شتيان بال�شكو 

املتخ�ش�ص يف القت�شاد الدويل: عندما بداأت 

اأهتم بالإ�شالم واأبحث عن الدين الإ�شالمي 

واأميـــل اإليه قلت يف قـــرارة نف�شي: الإ�شالم 

ل يختلـــف عني وعن م�شلكيتـــي كثرًيا، فاأنا 

اأعا�شر اأ�شدقاء م�شلمني معي يف احلّي ويف 

املدر�شـــة الثانوية، وهم يزنـــون مثلما اأزين، 

وي�شربـــون اخلمرة مثلمـــا اأ�شربها ويذهبون 

للمراق�ـــص مثلمـــا اأذهـــب، فـــاإذا كان الأمر 

يتعلق بال�شهادتني ف�شـــوف اأقر بهما وانتهى 

الأمـــر عند هذا احلّد، وتلفظت بال�شهادتني 

الدرا�شـــات  يف  تعمقـــت  عندمـــا  لكننـــي 

الإ�شالميـــة واأدركـــت اأن ال�شهـــادة بـــاأن اهلل 

واحد واأّن حممًدا ر�شول اهلل وخامت الأنبياء 

منهـــج حياة وم�شلكية ح�شارية والتزام ديني 

اأدركت كم فرط هوؤلء امل�شلمون الذين كنت 

اأعي�ـــص بني ظهرانيهم يف دينهـــم، خ�شو�ًشا 

بعد اأن اجتاحتهم �شهـــوات الغرب واأن�شتهم 

معنى اللتزام الديني.

در�ص �شيب�شتيان بال�شكو يف اأرقى اجلامعات 

ال�شويدية والأمريكية، حيث در�ص يف ال�شويد 

القت�شاد الجتماعي ثّم اأمّت درا�شاته العليا 

يف اأمريكا يف جمال القت�شاد الدويل واإدارة 

الأعمال.

يقـــول: حياتـــي يف ال�شويـــد قبـــل الإ�شـــالم 

كانت �شائعة وبدون هدف، فقد كنت عدمي 

الجتـــاه ل اأعـــرف يل وجهـــة مطلًقـــا، مل 

يكـــن يل اأدنى هـــدف يف احليـــاة، لقد كنت 

اأ�شت�شهل الذنب واأفعل كل ما يريده ج�شدي 

املـــادي وكل مـــا متليه علـــّي �شهواتي، وكنت 

على الدوام اأ�شرت�شل وراء نزواتي و�شهواتي 

يف كل ال�شياقـــات املحرمـــة، ومل اأكـــن اأهتم 

بوجودي كاإن�شان، بل مل اأكن اأت�شاءل ملاذا اأنا 

موجود بالأ�شا�ص. 

احليـــاة  اأّن  اعتقـــادي  كان  اإ�شالمـــي  قبـــل 

التـــي نحياها هي حيـــاة واحدة غري مت�شلة 

وغـــري ممتدة باأي حياة اأخـــرى، ولذلك كان 

يف ت�شـــوري ال�شابق اأن اأعي�ـــص هذه احلياة 

املقطوعـــة عـــن اأي توا�شـــل بـــكل ملذاتهـــا 

حيات�ي كانت �شائعة.. 
كنت عدمي االجت�اه.. 
وت�شاءل��ت: 
مل��اذا اأن��ا موجود؟

ا�شرتجعت هويتي 
االإن�شاني���ة باإ�شالمي 
فقبله كنت  عدًما 

)120( ــ فرباير 2013 ــ ربيع الأول 521434

م�صاهري �هتدو�

120-Feb. 2013.indd   52 1/27/13   12:25:54 PM



ل�شهواتـــي  العنـــان  اأرخـــي  واأن  و�شهواتهـــا 

باعتبـــار اأّن هذه احليـــاة ل تتكرر، وبطبيعة 

احلـــال وبف�شـــل الإ�شـــالم اأدركـــت اأّن هذه 

احليـــاة املوؤقتة مت�شلة بحيـــاة اأبقى واأخلد، 

لقد اأجابني الإ�شالم عن كل الت�شاوؤلت التي 

كانت جتول يف خاطري واأخرجني من دائرة 

احلرية اإىل دائرة ال�شتقرار والطماأنينة.

لقد قادين اإىل الإ�شـــالم البحث والدرا�شة، 

ويجب اأن اأعـــرتف اأّن وجود بع�ص امل�شلمني 

معـــي يف اأق�شام الدرا�شـــة جعلني اأبحث عن 

�شـــّر التمايـــز بيننا، وكان هـــذا �شبًبا لبداية 

بحثي عـــن املداليـــل القراآنية، ومـــاذا يقول 

القـــراآن الكرمي، وكنت علـــى الدوام ف�شوليًّا 

اأن اأ�شتزيـــد مـــن معرفة الإ�شـــالم، و�شرعت 

يف التعمـــق والبحـــث عـــن كل ما لـــه عالقة 

بالإ�شالم، وهذه البحوث التي قراأتها هياأتني 

اأن اأ�شتقبـــل الإ�شالم نف�شيًّـــا واأ�شعر تلقائيًّا 

اأننـــي متجاوب فطريًّـــا ونف�شيًّـــا وعقليًّا مع 

تعاليمه، فقررت اأن اأ�شلم، لكن هذا الإ�شالم 

النظري مل يقنعنـــي بتاًتا، فقد اأ�شلمت لكن 

بـــدون اأن اأمار�ص ال�شعائـــر الدينية، فقررت 

اأن األتزم بالإ�شـــالم نظريًّا وتطبيقيًّا فبداأت 

اأوؤدي ال�شـــالة واأ�شوم و�شاأظل كذلك اإىل اأن 

اأموت.

وي�شيـــف: امل�شتقبل لهـــذا الدين الإ�شالمي، 

واأت�شور اأن م�شتقبل الإ�شالم يف الغرب ويف 

العـــامل م�شـــرق للغايـــة، اإّن كل الإح�شاءات 

والدرا�شات يف الغـــرب والتي ا�شطلعت بها 

موؤ�ش�شـــات �شليعة يف البحـــث وال�شتق�شاء 

تبـــنّي اأّن الإ�شـــالم هو مـــن اأكـــرث الديانات 

ا وانت�شـــاًرا يف اأوروبا وغريها، واأّن منوه  منوًّ

وانت�شـــاره �شريـــع للغايـــة، ويف نظـــري فاإّن 

تقـــومي م�شلكيـــة بع�ص امل�شلمـــني يف الغرب 

�شي�شهـــم يف ن�شر الإ�شالم ال�شحيح، كما اأن 

تقدمي الإ�شـــالم ب�شكل ح�شاري وبال�شياغة 

التـــي ي�شتوعبها العقـــل الغربي من �شاأنه اأن 

ي�شـــّرع يف اأن ي�شبح الإ�شـــالم �شيد املعادلة 

يف الغرب. 

اأمـــا عائلتي فقـــد ا�شتقبلت خـــرب اإ�شالمي 

باإيجابية كبرية، ومل اأجد اأي رد فعل معاك�ص 

مـــن قبلهم، نعم كانوا يطرحـــون علّي اأ�شئلة 

يف هـــذا ال�شياق عن الإ�شـــالم وثقافته واأنا 

كنـــت اأجيب علـــى الـــدوام واأحـــاول اإي�شال 

الفكرة ال�شحيحة اإليهم.. لقد اأعطاين اهلل 

بالإ�شـــالم ذلك ال�شـــيء الذي كنـــت اأفتقده 

يف حياتـــي، وكنـــت اأمتناه على الـــدوام، لقد 

عرفـــت من اأنـــا واإىل اأين وكيـــف وملاذا وما 

اإىل ذلـــك مـــن الت�شـــاوؤلت، لقـــد اأرجعنـــي 

الإ�شـــالم اإىل اإن�شانيتـــي وفطرتـــي وروحي 

ونف�شي، لقـــد اأدركت بالإ�شـــالم �شّر احلياة 

و�شّر الوجود و�شّر املمات وبعد املمات، وبعد 

اأن كنـــت عبثيًّا �شهوانيًّـــا ا�شرتجعت هويتي 

الإن�شانيـــة بف�شـــل الإ�شـــالم.. لقد اأعطاين 

الإ�شالم منهج حيـــاة، واأ�شتطيع اأن اأقول اأنا 

م�شلـــم اإذن اأنا موجود، فقبـــل الإ�شالم كنت 

عدًمـــا مل اأكـــن �شيًئا مذكـــوًرا.. واحلمد هلل 

رّب العاملـــني الذي هـــداين اإىل الإ�شالم.   

حـــاوره: الكاتب واملفكر يحي اأبوزكريا نقال عن موقع 

اجلزائر تاميز 
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الوقـــت ال�شائـــع ب�شبب زحمـــة املوا�شالت 

يكلف العامل مئـــات املليارات من الدولرات 

�شنويًّـــا، واأحـــدث طريقة حلـــل م�شكلة هذا 

الزدحـــام هـــي تقنية الت�شـــال الذكي التي 

ي�شتخدمها النمل! لنقراأ.. 

الإن�شان كان ومازال يتعلم من املخلوقات من 

رها اهلل لنا  حولـــه، وهذه املخلوقات قد �شخهَّ

ر يف خلقهـــا لن�شكر نعم  لنتعلـــم منهـــا ونتفكهَّ

ـــَر لَُكْم َما  اهلل علينـــا، يقول تعـــاىل: {َو�َشخهَّ

َمَوات َوَمـــا يِف الأْر�ِص َجميًعا ِمنُْه اإِنهَّ  يِف ال�شهَّ

ـــُروَن}، ومن اآخر  يِف َذِلـــَك َلآيَاٍت ِلَقْوٍم يَتََفكهَّ

الأخبار اأن العلماء يحاولون اكت�شاف النظام 

املـــروري املتطور لـــدى النمل، حيث لحظوا 

اأن النمـــل يتمتع بقدرة فائقـــة على التحكم 

بالطريق التي ي�شلكهـــا ويختار دائًما اأف�شل 

الطرق واأق�شرها واأقلها ازدحاًما. 

وقد اأجريت اأخـــرًيا يف اأملانيا جتربة »تقنية 

الت�شـــال الذكـــي« التـــي متّكـــن مـــن تبادل 

املعلومات بـــني ال�شيارات بوا�شطة الإنرتنت 

الال�شلكـــي، والتقنية اجلديـــدة التي حتظى 

بدعـــم الحتـــاد الأوروبـــي مـــن �شاأنهـــا اأن 

حتـــل م�شكلة الختناقـــات املرورية وحت�شن 

الأمان.

اإن م�شـــروع تقينـــه الت�شـــال الذكـــي بـــني 

ال�شيـــارات الذي يجري تطويره حاليًّا �شوف 

يعالـــج الختناقات املرورية التي تعاين منها 

املـــدن املزدحمة، كما اأنه من املتوقع اأن يحّد 

مـــن احلـــوادث ويح�ّشـــن ب�شـــورة هائلة من 

الأمـــان على الطرق، وتلك هـــي روؤية عديد 

مـــن �شركات ال�شيارات الكـــربى التي قامت 

بتجربة هـــذه التقنية يف ظـــل ظروف قيادة 

واقعية يف اإحـــدى �شاحات الختبار باأملانيا، 

وخـــالل التجربة اأمكن م�شاهـــدة عديد من 

ال�شيارات والدراجات البخارية وال�شاحنات، 

وهي تت�شل بع�شها ببع�ص يف �شاحة الختبار 

التابعة ل�شركة اأوبـــل يف دودينهوفن باأملانيا، 

وذلك با�شتخدام تقنية الإنرتنت الال�شلكي. 

 (B) هـــذه التقنية تعمـــل كالتـــايل: ال�شيارة

ت�شـــري اإىل الأمام لعدة كيلومـــرتات وتر�شل 

معلومـــات اإىل ال�شيارة (A) عن وجود عائق 

على الطريــــق، مما ي�شمح لقائـــــد ال�شيارة 

حلل م�صاكل �لطرق و�لختناقات �ملرورية

العلماء األلمان يتعّلمون من النمل 
م. عبد�لد�ئم �لكحيل تقنية االتصال الذكي!  
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(A) باختيـــار طريق بديل اأو اإبطاء �شرعته، 

والواقع اأن هذه التقنية ميكن اأن ت�شبح فعالة 

ب�شكل خا�ص يف حالـــة الختناقات املرورية 

اأو احلوادث اأو الطرق املغطاة باجلليد. كما 

ت�شتطيـــع مراكز اإدارة املرور اإبالغ ال�شائقني 

عـــن الإغـــالق املفاجـــئ للطـــرق اأو بالطرق 

البديلة التي ين�شح بـــاأن ي�شلكوها اأو باحلد 

الأق�شى لل�شرعة، وتر�شل هذه املعلومات اإىل 

جهاز ا�شتقبال على الطريق ثم يقوم اجلهاز 

بدوره بتمريرها اإىل ال�شيارات املارة، وتقول 

فيفيان ريـــدجن مفو�شة الت�شالت ال�شلكية 

والال�شلكية بالحتاد الأوروبي: اإن ا�شتقبال 

الر�شائـــل املهمة للغاية ب�شرعـــة وبدقة يعد 

اأمـــًرا حتميًّا ل�شمان �شالمة الطرق، م�شرية 

اإىل اأن الوقـــت الـــذي يهـــدره الأوروبيون يف 

الختناقـــات املروريـــة قـــد يكلـــف زهاء 80 

مليار يورو يف �شكل �شاعات عمل �شائعة.

من �أين تعلم �لنمل هذه �لتقنية �لفائقة؟

يحـــاول العلمـــاء اليـــوم معرفة ال�شـــر يف اأن 

النمـــل ي�شتخـــدم تقنيـــة الت�شـــال الذكـــي، 

ويعالـــج املعلومات ويختـــار الطريق الأق�شر 

والأقل ازدحاًما، بـــل ويعتربون هذه التقنية 

لدى النمل لغًزا حمرًيا ي�شعب حله اأو ك�شف 

اأ�شـــراره! ولكننـــا كم�شلمني نعتقـــد اأن هذه 

النملـــة ال�شغرية ل ت�شـــري بذاتها، بل بقدرة 

اهلل تعـــاىل الـــذي يوجهها كيـــف ي�شاء، فهو 

َيِتَها  لهَّ ُهَو اآَِخٌذ ِبنَا�شِ القائـــل: {َما ِمْن َدابهٍَّة اإِ

َراٍط ُم�ْشتَِقيٍم}.  اإِنهَّ َربِّي َعلَى �شِ

نظام املرور املتط�ور 
لدى النمل عال�ج 

االختناقات املرورية 
يف املدن بتقني��ة 

االت�ش��ال الذك���ي
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أهل الكتاباأهل الكتابأهل الكتابالكتـاب: منهج الر�سول ] يف دعوة 

نقيطيسنقيطيسنقيطيامل�ؤلف: سحممد بن �سيدي ال�سحممد بن �سيدي ال�

فحة من القطع الو�سط سفحة من القطع الو�سط سفحة من القطع الو�سط عدد ال�صفحات:  س �س � 480

التحرير عــــر�ض: 

رصرصر دار القبلة للثقافة الإ�سالمية – جدة - الطبعة الأوىل - 1992صالنا�صالنا�

منهج الرسول ] 
في دعوة أهل الكتاب

 �ختـــــــار �ملوؤلف هذ� �ملو�صـــــــوع للرد على �أهل 

�لكتـــــــاب يف دعو�هـــــــم �أن �لنبي ] مل يبعث 

�إليهـــــــم، و�إمنا بعث �إىل �لنا�ـــــــس عامة، و�إبر�ز 

�لأحاديـــــــث �لنبويـــــــة �لتي دلـــــــت على دعوته 

�أهل �لكتاب، و�لرد على �أعد�ء �لإ�صالم حول 

زعمهـــــــم �أن �لر�صـــــــول ] �أدخـــــــل �لنا�ـــــــس يف 

�لإ�صالم عن طريق �لقوة و�لقهر بال�صيف.

فدين الأنبياء عليهم ال�شالة وال�شالم واحد 

وهـــو الدين الـــذي ل يقبل اهلل مـــن الأديان 

�شـــواه، األ وهو ديـــن الإ�شالم، قـــال تعاىل: 

الإِ�ْشـــاَلُم}، وقـــال  اهلِل  ِعنـــَد  يـــَن  الدِّ {اإِنهَّ 

تعـــاىل: {َوَمـــن يَبْتَِغ َغرْيَ الإِ�ْشـــاَلِم ِديًنا َفلَن 

ا�ِشِريَن}،  يُْقَبَل ِمنُْه َوُهـــَو يِف الآِخَرِة ِمَن اخْلَ

ودعـــوة الر�شـــل واحدة وهـــي التوحيد، واإن 

كانـــت �شرائعهـــم تختلـــف، وقـــد اأخـــذ اهلل 

العهود واملواثيق علـــى الأنبياء اأنهم اإذا بُعث 

حممد ] وهم اأحياء ليوؤمنن به ولين�شرنه، 

واأمرهم اأن ياأخذوا املواثيق على اأممهم اأنهم 

اإذا بعـــث حممد اآمنوا به و�شدقوه كما ف�شر 

َخَذ اهلل 
َ
العلمـــاء بذلك قوله تعـــاىل: {َواإْذ اأ

ـــن كتَاب َوحْكَمة  ِميثَـــاَق النهَّبيِّـــنْي مَلَا اآتَيْتُُكم مِّ

ا َمَعُكْم لَتُوؤِْمنُنهَّ ِبِه  ٌق ملِّ �َشدِّ ثُمهَّ َجاءُكْم َر�ُشوٌل مُّ

َخْذمُتْ َعلَى َذِلُكْم 
َ
ْقـــَرْرمُتْ َواأ

َ
اأ
َ
َولَتَن�ُشُرنهَّـــُه َقاَل اأ

نَاْ َمَعُكم 
َ
ْقَرْرنَا َقاَل َفا�ْشَهُدواْ َواأ

َ
اإ�ْشِري َقالُواْ اأ

اِهِديَن}. َن ال�شهَّ مِّ

 وينق�شـــم الكتـــاب اإىل ثالثة اأبـــواب، يتناول 

الباب الأول التعريف اللغوي وال�شطالحي 

للمنهج والدعوة، ثم اأهمية الدعوة واحلاجة 

اإليهـــا وحكمها، ثم ي�شـــوق الكاتب الأحاديث 

الدالـــة على عمومية الدعوة اإىل اهلل تعاىل، 

ومنهـــا حديـــث جابـــر بن عبـــداهلل [ يف 

البخاري، حيث يقول ]: وكان النبي يبعث 

اإىل قومه خا�شـــة، وبعثت اإىل النا�ص عامة، 

فلفـــظ »النا�ص« يدل على العموم، واحلديث 

الثـــاين هـــو حديث جابـــر اأي�ًشـــا يف م�شلم، 

حيث يقول ]: كان كل نبي يبعث اإىل قومه 

خا�شـــة وبعثت اإىل كل اأحمر واأ�شود.. وغري 

ذلك من الأحاديث. 

 ويف الف�شل الثـــاين من الباب الأول يتناول 

الكاتـــب مناهج دعـــوة اأهل الكتـــاب، ومنها 

حلمـــه و�شفحه املتكرران عـــن اأهل الكتاب، 

واإظهار املعجزات لهم، واإثبات موافقة القراآن 

الكـــرمي ملـــا يف التـــوراة، وحديـــث ابن عمر 

يف رجـــم اليهوديـــني اللذين زنيـــا، واعرتاف 

اليهود بالتبديل والتغيري يف التوراة، واإباحته 

عليـــه ال�شالة وال�شالم لذبائـــح اأهل الكتاب 

ونـــكاح ن�شائهم، وقبـــول هديتهـــم، وو�شيته 

عليـــه ال�شـــالة وال�شـــالم على اأهـــل الذمة، 

واإخبار اأهل الكتاب باملغيبات التي ل يعلمها 

غريهم.

اأما الباب الثاين في�شـــرح و�شائل دعوة اأهل 

الكتـــاب، ومنها معاهدته عليه ال�شالم ليهود 

املدينـــة، وكتاب ال�شلـــح بينه وبـــني اليهود، 

واإجابـــة الر�شول ] لبع�ـــص اأ�شئلة اليهود، 

واملحـــاورات التي وقعت بينـــه عليه ال�شالة 

وال�شـــالم وبـــني اليهـــود، ومعرفـــة اليهـــود 

للر�شول ] كما يعرفون اأبناءهم، وكتبه ] 

اإىل ملـــوك وعظماء اأهـــل الكتاب، كما يبني 

الباب الثاين معاملته ] للوفود م�شتعر�ًشا 

وفد احلب�شة، ووفد جنران.

واأخـــرًيا ي�شتعر�ص الكاتـــب يف الباب الثالث 

منهجـــه ] يف اجلهـــاد، وي�شـــري يف هـــذا 

البـــاب اإىل مالمـــح الدعـــوة اإىل اهلل عـــز 

وجـــل يف الغـــزوات املختلفـــة ومنهـــا غـــزوة 

بنـــي قريظـــة، وغـــزوة خيرب وق�شـــة فدك، 

وق�شـــة وادي القـــرى، وغزوة موؤتـــة، وغزوة 

تبـــوك وبني الكاتب منهجـــه ] يف كل تلك 

الغزوات، والأحاديث التي تتعلق بالدعوة يف 

هذه الغزوات.

ويختتم الكاتب كتابـــه ببع�ص النقاط املهمة 

التـــي تو�شل اإليها مـــن خالل منهجه ] يف 

دعـــوة اأهل الكتـــاب وهي عموميـــة الدعوة، 

وبيان الأحاديث التـــي تن�ص على دعوة اأهل 

الكتـــاب، وو�شائل دعوتهـــم، وحكمته ] يف 

دعوة اأهل الكتـــاب، ومعاملته للوفود، وكيف 

اأن جهاده كان دعوة اإىل اهلل عز وجل. 

ح�صاد �لكتب
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إهداء غير المسلمين ترجمة 
معاني القرآن

�أحـــــــاول �أن �أقنـــــــع بع�ـــــــس �لن�صـــــــارى و»�أ�صحاب �لفكـــــــر �حلر« 

بالدخـــــــول �إىل �لإ�صـــــــالم، ويظهر عليهم �لهتمـــــــام مبعرفة ما 

يحويـــــــه �لقر�آن.. لقد قامو� بقر�ءة �لإجنيل وهم يوؤمنون باأنه 

مقد�ـــــــس، لكن فيـــــــه �أموًر� تتعار�س.. قلت لهـــــــم: يف �ملقابل فاإن 

ف،  �لقـــــــر�آن يخلو من �أي تعار�س، لي�س كمـــــــا يف �لإجنيل �ملحُحرَّ

و�أنـــــــه )�لقر�آن( يحـــــــوي كل �ملعلومات �لتي يجـــــــب �أن يعرفوها 

و�لتي تخ�س هذ� �لعامل )�حلياة �لدنيا( و�ليوم �لآخر، لكنهم 

مل ي�صلـــــــو� بعد �إىل مرحلة �لقبول بذلك، وكو�صيلة لإثبات ما 

ذكرت كنت �صاأ�صرتي لكل و�حد منهم ن�صخة من ترجمة معاين 

�لقر�آن ملحمد �أ�صعـــــــد، وقد وعدوين بقر�ءتهـــــــا، و�صيخربونني 

فيما بعد بر�أيهم.. فما ر�أيكم يف هذ�؟ 

�جلو�ب: 

ُل َمنِْزلَتُه ِمْن َجِميع  ل تُْعترََبُ تَْرَجَمُة َمَعايِن الُقْراآَِن ُقْراآًنا، ول تُنَزهَّ

النهَّواحـــي، بل هو مثل تف�شري القراآن باللغة العربية، يف تَْقِريب 

ار  املعاين، وامل�شاعدة على العتبار، وعلى هذا يجوز َم�صُّ الُكفهَّ

ُهْم تف�شريه  تَْرَجَمَة معاين القراآن بغري اللغة العربية ويجوز َم�شُّ

باللغـــة العربيـــة، وعلى هذا فيجـــوز اإْهَداوؤُُهم هذه الرتجمة.. 

وفقنا اهلل واإياك للدعوة اإىل �شبيله باحل�شنى.  

نفور غير المسلمين بسبب 
واقع المسلمين السيئ

كثري من غري �مل�صلمـــــــني ينفر من �لإ�صالم ب�صبب ما ير�ه من �لو�قع 

�ل�صيـــــــئ لبع�ـــــــس �مل�صلمـــــــني يف �عتقادهـــــــم و�صلوكهـــــــم، فمـــــــا توجيه 

ف�صيلتكم لهذ� �ل�صخ�س؟ وما توجيه ف�صيلتكم للم�صلمني؟

�جلو�ب: 

اأمـــا هذا ال�شخ�ـــص فاإننا نوجهـــه اإىل اأن ينظـــر يف تعاليم الإ�شالم 

واأحكامـــه وحكمـــه وموافقتـــه للفطرة ومراعاته لالإ�شـــالح، دون اأن 

ينظـــر اإىل العامـــل به.. فيُقال له: هذا هـــو الإ�شالم، وهذه �شرائعه 

و�شعائره وحرماته، اأما من حوله من امل�شلمني املخالفني ملا تقت�شيه 

ال�شريعة الإ�شالمية فهوؤلء ل عربة بهم. 

وتوجيهـــي لهـــوؤلء اأن يتقوا اهلل عز وجل يف اأنف�شهم ويف دينهم، واأن 

يعبـــدوا اهلل تعـــاىل كما اأمر، حتى يظهـــروا الإ�شالم باملظهر الالئق 

بـــه من العبـــادة واملعاملة احل�شنة، ول ريب اأنـــه يوجد من امل�شلمني 

مـــن ي�شيء اإىل الإ�شالم ب�شوء معاملته لهـــوؤلء من املماطلة بحقهم، 

واإلزامهـــم مبا مل يلتزموا به عند العقـــد، واحتقارهم، وعدم املبالة 

بهم.. اأ�شاأل اهلل اأن يهدي اجلميع. 

الصدقة والزكاة لغير 
المسلمين

هل جتوز �ل�صدقة و�لزكاة لغري �مل�صلمني؟

�جلـــــو�ب: 

نعم، يجوز دفع ال�شدقة لغري امل�شلمني لتاأليفهم على الإ�شالم 

مع رجاء اإ�شالمهم، �شواء من الزكاة اأو من �شدقة التطوع، واأما 

لغري ذلك فتحل لهم �شدقة التطوع ول حتل لهم الزكاة، لقول 

اهلل تبـــارك وتعـــاىل: {ل يَنَْهاُكـــْم اهللُ َعْن الهَِّذيـــَن مَلْ يَُقاِتلُوُكْم 

يـــن َومَلْ يُْخِرُجوُكـــْم ِمْن ِديَاِرُكـــْم اأَْن ترََبُّوُهـــْم َوتُْق�ِشُطوا  يِف الدِّ

اإِلَيِْهـــْم اإِنهَّ اهلل يُِحـــبُّ امْلُْق�ِشِطنَي}.. فالـــزكاة ل حتل لكافر اإل 

لهََّفِة  اإذا كان موؤلهًَّفـــا، لقولـــــــه تعاىل يف بيان اأهل الزكاة  {َوامْلُوؤَ

ُقلُوبُُهْم}. 
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لماء  قدم جملة من �لفتاوى �ل�صادرة عن كبار عحُ يف هذ� �لباب نحُ

�لأمـــــــة و�ملجامـــــــع �لفقهية، و�لتي تهـــــــم كل م�صلم، وزخرت بها 

تب �لفقـــــــه و�لدر��صات �ملتخ�ص�صة يف  �ملو�صوعـــــــات �لفقهية وكحُ

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

امل�شدر: موقع الإ�شالم �شوؤال وجواب
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أسوأ األطعمة التي يمكن أن تسبب الصداع
أسوأ األطعمة التي يمكن أن تسبب الصداع

اختبر معلوماتك

ط نف�ص 
زكام) هي بال�شب

 الر�شح (ال
1. اأعرا�ص

لونزا.
اأعرا�ص الأنف

لنتقال من 
ونزا (A) ا

طيع فريو�ص الأنفل
. ي�شت

2

لإن�شان.
حليوانات اإىل ا

ا

ع الثاين، غري 
 (النو

ص ال�شكري
3. من اأعرا�ص مر�

ص اأو كرثة 
ر بالعط�

ل�شعو
لإن�شولني) ا

املعتمد على ا

التبول.

الفقري؟
ت العمود 

 فقرا
4. كم عدد

ة الوزن؟
ت زياد

الفيتامينا
ل ت�شبب 

5. ه

رتفاع 
ي املزمن ا

 للف�شل الكلو
ملوؤدية

لأ�شباب ا
6. من ا

ص ال�شكري
�شغط الدم ومر�

�لإجابات

• �شح  • �شح  • خطاأ 

      • 33  • ل • �شح
 

غالًبـــا مـــا ت�شعر بال�شداع ولكنك ل تعرف ال�شبب، قد يكون امل�شبب 

ئًـــا تناولته اأو �شربته، وفًقـــا لديبورا فريدمان، خبرية اأع�شاب يف 
�شي

املركز الطبي جلامعة تك�شا�ص �شاوثوي�شرتن.. احتفظ ب�شجل للطعام 

الذي تتناوله لعلك جتد امل�شبب احلقيقي ل�شداعك.

�لأطعمة �لتي ميكن �أن ت�صبب �ل�صد�ع:

ـة، والفواكـــه املجففـــة، 
مـــة املعتقـــة.. الأجبـــان القدميــ

1. الأطع

واللحـــوم املعاجلة، وحتتوي هذه الطعمـــة على مادة تايرامني 

الـــذي يدفع ال�شرايـــني لالنكما�ص ثم التو�شع، ممـــا ي�شبب اأملًا 

ناب�ًشا يف الراأ�ص.

2. الأ�شربتيـــم.. ل يعــــــرف العلماء بعد ال�شلة بني الأ�شربتيـــــم 

(ال�شكر ال�شناعي) وال�شداع، ولكن بع�ص الأ�شخا�ص ميكن اأن 

يعانوا من ح�شا�شية اجتاه ال�شكر ال�شناعي، الأمر الذي ي�شبب 

�شداًعا مزعًجا بعد تناولها مبا�شرة.

3. الإ�شافـــات الغذائيـــة.. ت�شتعمل بع�ص �شـــركات اإنتاج الطعام 

اأنواًعا خمتلفـــة من الإ�شافات الغذائية مـــن �شبغات ونكهات 

�شناعيـــة حت�شـــن من نكهـــة املنتج، ولكن هذه املـــواد ميكن اأن 

تغري مـــن طبيعة تدفق الدم يف ال�شرايـــني، الأمر الذي ي�شبب 

نوًعا من ال�شداع املوؤمل، لذا يف�شل تناول الأطعمة اخلالية من 

الإ�شافات لتجنب الأمل.

4. امل�شروبات الكحولية.. عديد من امل�شروبات الكحولية حتتوي 

علـــى التايرامـــني، بالإ�شافـــة اإىل ال�شلفات والنـــرتات واملواد 

احلافظة التي ت�شرع يف الإ�شابة بال�شداع.

اأظهرت الأبحاث الطبية اأن املاليني الذين يعانون حدة اإلصابة بالقلقالغضب يفاقم 
من نوبات قلق مزمن قد يتعر�شون لتزايد حدة 
هذه النوبات ب�شبب م�شاعر الغ�شب التي قد 

تعرتيهم بني احلني والآخر، وكانت الأبحاث الطبية 
اأجريت على اأكرث من 380 �شخ�ًشا يعانون من 

واأ�شارت املتابعة اإىل اأن الأ�شخا�ص الذين يعانون من انفعالتهم ومواقفهم الجتماعية.نوبات قلق مزمنة، حيث متت متابعتهم مع مراقبة 
نوبـــات قلق كانوا اأكرث عر�شـــة للمعاناة من الغ�شب 
بن�شبـــة 23 %، مقارنة بالأ�شخا�ص الذين ل يعانون 
من القلق ب�شورة م�شتمرة، واأظهرت الأبحاث الطبية 
اأن املاليـــني الذين يعانـــون من نوبات قلق مزمن قد 
يتعر�شـــون لتزايد حدة هذه النوبات ب�شبب م�شاعر 

 وكانـــت الأبحـــاث الطبيـــة اأجريـــت علـــى اأكرث من الغ�شب التي قد تعرتيهم بني احلني والآخر.
380 �شخ�ًشـــا يعانون من نوبـــات قلق مزمنة، حيث 
مت متابعتهـــم مـــع مراقبـــة انفعالتهـــم ومواقفهـــم 
الجتماعيـــة، واأ�شـــارت املتابعـــة اإىل اأن الأ�شخا�ص 
الذيـــن يعانـــون من نوبات قلـــق كانوا اأكـــرث عر�شة 
مقارنـــة   ،% 23 بن�شبـــة  الغ�شـــب  مـــن  للمعانـــاة 
بالأ�شخا�ـــص الذيـــن ل يعانـــون مـــن القلـــق ب�شورة 

م�شتمرة.
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األطباء النفسيون: النسيان سر من أسرار 

الوقاية من األزمات النفسية
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الأفـــوكادو �شجـــرة ذات اأوراق وزهـــور �شغرية مييـــل لونها اإىل 

اخل�شـــرة وحتتـــوي علـــى ثمـــار خ�شـــراء اأو اأرجوانيـــة، ويعترب 

الأفوكادو غذاًء اأ�شا�شيًّا يف بلدان اأمريكا الو�شطى، ويوؤكل لقيمته 

الغذائية العالية وملا ي�شتمل عليه من فيتامينات ومعادن.

 وعلـــى الرغم من اأن كثرييـــن يتجنبون الأفوكادو، نظًرا لرتفاع 

ن�شبـــة الدهـــون فيه، اإل اأن معظمها مـــن الدهون الأحادية غري 

امل�شبعـــة املفيدة لل�شحة، ول�شحة القلب ب�شكل خا�ص، ويحتوي 

ن�شـــف ثمرة اأفوكادو كبـــرية على 20 غراًما مـــن الدهون، لكن 

ثلثـــي هذه الدهون اأحادية غـــري م�شبعة، كما حتتوي على ن�شبة 

من فيتامني E، وهذا �شبب يف قدرة ثمار الأفوكادو على خف�ص 
م�شتويات الدهون ال�شارة يف الدم.

 كمـــا حتتـــوي ن�شف ثمرة اأفـــوكادو على �شعف كميـــة الألياف 

الغذائيـــة املوجودة يف تفاحتني، واملعـــروف اأن الألياف الغذائية 

ا يف �شبط م�شتويات ال�شكر يف الدم بتنظيم امت�شا�ص  مهمة جًدّ

ال�شكريـــات، وحت�شني وظائف اجلهاز اله�شمي، ويف الوقاية من 
الإم�شاك ومن اأورام القولون.

 كمـــا اأن الأفوكادو يحتوي على ن�شبـــة من البوتا�شيوم اأعلى من 

املوجودة باملوز، ما ي�شهم يف تعوي�ص اجل�شم لعن�شر البوتا�شيوم 

وحماربة الإجهاد، وحتتوي ثمار الأفوكادو على ن�شبة عالية من 

فيتامـــني ب، وبع�ـــص املعادن مثل احلديـــد والكال�شيوم والزنك، 

مـــا ي�شهـــم يف عالج عديـــد من التهابـــات الأع�شـــاب والأنيميا 
وه�شا�شة العظام.

 ونظًرا لحتواء الأفوكادو على ن�شبة من مواد ت�شبه ال�شرياتونني 

فهـــي لهـــا دور فعال يف رفـــع الـــروح املعنوية وحت�شـــني احلالة 

املزاجيـــة وعالج بع�ـــص حالت الكتئاب والتخل�ـــص من التوتر، 

ا مب�شـــادات الأك�شدة التـــي ت�شاعد على  والأفـــوكادو غنـــي جًدّ

اأعرا�ص ال�شيخوخة املبكرة.�شرعـــة جتديد خاليا اجل�شـــم وحمايتها من التلف والوقاية من 

األفوكادو يخفض نسب الدهون الضارة بالجسم
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جديدة تواجه »فيس بوك«»عربيكو«.. شبكة اجتماعية عربية 
الطاقـــات الإبداعية للمت�شفحـــني العرب عرب امتـــداد نطاقات جغرافية انطالًقـــا مـــن امل�شاركة كقيمـــة عربية اأ�شيلـــة يف بنـــاء حمتواها وحترير قام جمموعـــة من ال�شباب املغربى بتطوير �شبكـــة »عربيكو« الجتماعية، 

متعددة.
الجتماعـــي العامليـــة وت�شيـــف مـــا يوحـــي بخ�شو�شية جمتمعنـــا العربي وجتمـــع �شبكـــة عربيكو بع�ص اخلدمـــات التي تتميز بهـــا مواقع التوا�شل 

لتنا�شب خمتلف ال�شرائح العمرية.
واملقـــالت وال�شور والفيديوهات والتعريف باملنا�شبات ال�شخ�شية وتكوين اأ�شدقائـــه عـــرب اأق�شـــام اأ�شا�شهـــا تقا�شم الدرد�شـــات وتبـــادل التعليقات وتقـــدم عربيكـــو للع�شـــو �شفحة �شخ�شيـــة يتفاعل من خاللهـــا مع دائرة 

جمموعات يجمعها اهتمام م�شرتك.
اإىل عدد كبري من امل�شتخدمني العرب، حيث تت�شف ا�شتخدامات ال�شبكة واجهة ا�شتخدام باللغة العربية فقط، مما ي�شهل ا�شتخدام ال�شبكة بالن�شبة احلاجة اإىل اإن�شاء ح�شاب جديد، كما تقدم ال�شبكة يف ال�شفحة الرئي�شية ويتيـــح املوقـــع امل�شاركة ب�شكل �شهـــل با�شتعمال ح�شـــاب الفي�ص بوك دون 

بال�شهولة التامة.
عربها دون اإغفال اللتزام بتطويرها لكي تلبي كل طموحاتهم. البيئة املنا�شبة عرب خمتلف الأق�شام التي يقدمها للتفاعل معها والت�شارك جهـــوده الفنية والتقنيـــة والتحريرية خلدمة م�شتخدميـــه وزواره ومنحهم ويعتـــرب فريـــق عربيكو اأن اأول خطوة للنجاح هي الإبداع، حيث ي�شعى بكل 

»Socl« مايكروسوفت تطلق الشبكة االجتماعية
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»جوجل« 
تحّدث تطبيق يوتيوب 

ليدعم آيفون 5
اأعلنـــت �شركـــة جوجل عـــن اإطـــالق حتديثها 
اجلديـــد لتطبيـــق موقـــع م�شاركـــة الفيديـــو 
اخلا�ـــص بها (يوتيـــوب) ب�شـــكٍل ر�شمي لنظام 
ت�شغيـــل iOS اخلا�ـــص باأجهـــزة �شركـــة اآبل، 
ليدعم ب�شكٍل خا�ص هاتف اآيفون5 واحلا�شب 

اللوحي اآيباد. 
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بابا الفاتيكان 

ينضم إلى تويتر

ان�شـــم بابـــا الفاتيـــكان بندكت�ـــص ال�شاد�ص ع�شـــر اإىل موقع 

التدوين امل�شّغر تويرت، وقد جتاوز عدد متابعيه حتى حترير 

هـــذا اخلرب الـ 200 األف متابع، وذلك دون وجود اأي تغريدة 

يف احل�شاب.  

وقـــد جمـــع ح�شاب البابا اأكـــرب عدد من املتابعـــني يف تاريخ 

اخلدمـــة حل�شاب ل يحتوي على اأي تغريدة، ومل يعلق تويرت 

حتـــى الآن على هذا العدد ال�شخم من املتابعني وهذا الرقم 

القيا�شي اجلديد يف تاريخه.

وعلـــى الرغـــم من اأن هـــذا احل�شاب �شيقـــدم للم�شتخدمني 

 ب�شهولة، فاإنه 
اإمكانية متابعة اآخر اأقـــوال وم�شتجدات البابا

 يقوم البابا بتقدمي كثري من التغريدات بنف�شه، 
من املرجح اأّل

واأ�شـــار البع�ص اإىل احتمالية ن�شر تغريدات بانتظام من ِقبل 

اأتباعه بالنيابة عنه.

وعلـــى الرغم من اأن العدد الأكرب من املتابعني موجوٌد �شمن 

احل�شـــاب الر�شمـــي باللغـــة الإجنليزيـــة فاإن هنـــاك عديًدا 

مـــن احل�شابات الأخـــرى والر�شمية بلغـــات خمتلفة (عربي، 

واإ�شباين، وفرن�شي، واإيطـــايل، وبرتغايل، واأملاين، وبولندي) 

اإل اأنها اأقل عدًدا من حيث عدد املتابعني. 

ا  بسبب موقع سعودي9 يدخلون اإلسالم يومّيً
يدخـــل الإ�شالم يوميًّا 9 اأ�شخا�ص من �شتى اأنحاء العامل عرب موقع 

»ديـــن الإ�شالم« الذي يُعد اأحـــد م�شروعات املكتب التعاوين للدعوة 
والإر�شاد باململكة العربية ال�شعودية.

وموقع »دين الإ�شالم« متخ�ش�ص يف تعريف غري امل�شلمني بالإ�شالم، 

ويقـــّدم بع�شـــر لغات عامليـــة حية، وهـــي  الإجنليزيـــة، والإ�شبانية، 

والفرن�شية، والرو�شية، والربتغالية، والأملانية، واليابانية، وال�شينية، 
والإيطالية، والكورية.

وذكـــرت اإح�شائيـــة املوقع اأن عـــدد الذين اأ�شلموا عـــن طريقه منذ 

اإن�شائـــه يف عـــام 2006 بلـــغ اأكرث من  11.700 م�شلـــم، وبلغ عدد 

زوار املوقع اأكرث من (10.000) زائر يوميًّا من اأكرث من 220 دولة 

حول العامل.

ويقـــدم املوقع عديـــًدا من اخلدمـــات الدعوية بغر�ـــص ن�شر الدين 

الإ�شالمـــي ب�شتـــى ال�شبل، وياأتي من اأهمهـــا املحادثة احلية مبعدل 

200 حمادثـــة يوميًّـــا بوا�شطـــة الدعـــاة، مـــن خـــالل الـــرد علـــى 

ا�شتف�شـــارات ال�شائلني وت�شجيع القريبني مـــن الإ�شالم اإىل اعتناق 

ا بالربيد الإلكرتوين،  الديـــن الإ�شالمي، اإ�شافة اإىل اأكرث من 20 ردًّ
اإىل جانب ق�شم الفيديو الدعوي. 

اأعلنـــت �شركـــة ياهـــو الأمريكيـــة عـــن الدردشة العامة»ياهو« تغلق غرف 

خططهـــا لغلق غـــرف الدرد�شـــة العامة 
داخل خدمة الرتا�شـــل الفوري ال�شهرية 

ما�شنجـــر، وقالـــت ال�شركـــة التي تعاين 

بع�ـــص امل�شـــاكل حاليًّـــا، عـــرب مدونتها 

الر�شميـــة على الإنرتنـــت: اإن تلك امليزة 

مل تكن ت�شيف قيمة كافية للم�شتخدمني 
حتى يتم مد دعمها. 

»فيربلينج« لتعليم اللغة 

العربية لغير الناطقين بها

يـــة لتعليمها لغري الناطقني 
 اللغة العرب

موقع ي�شمـــى »فريبلينج«
اأ�شـــاف 

 املوقـــع 9 لغات جديدة، وكذلـــك الدرد�شات اجلماعية 
بهـــا، كما اأ�شاف

شية با�شتخدام برنامج جوجل هاجن اآوت.
در�شية افرتا�

لإن�شاء قاعات 

شبانية، وجاء 
ع �شابًقا يدعـــم لغتني فقط هما الإجنليزية والإ�

وكان املوقـــ

اليابانية 
لأملانية و

رن�شية وا
الية والف

اليـــوم ليدعم لغات جديدة هي الإيط

 بالن�شبة 
ينيـــة، والأهم

و�شيـــة وماندارين ال�ش
ربيـــة والر

ليـــة والع
والربتغا

للم�شتخدم العربي هو دعم العربية، وبذلك ي�شبح عدد اللغات املدعومة 

11 لغة. 
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حركة تحرير المرأة 

حركـــة علمانيـــة، ن�شـــاأت يف م�شر، ومنهـــا نُ�شـــرت يف اأرجاء البالد 

العربية والإ�شالمية، وهدفها هو قطع �شلة املراأة بالآداب الإ�شالمية 

والأحـــكام ال�شرعيـــة اخلا�شة بها كاحلجـــاب، وتقييد الطالق ومنع 

تعـــدد الزوجـــات وامل�شـــاواة يف املرياث وتقليد املـــراأة الغربية يف كل 

�شـــيء، ويعتـــرب كتاب »املـــراأة يف ال�شـــرق« ملرق�ص فهمـــي املحامي، 

و»حتريـــر املراأة« و»املراأة اجلديدة« لقا�شم اأمني من اأهم الكتب التي 

تدعو اإىل ال�شفور واخلروج على الدين، ومتتد اأهداف هذه احلركة 

لت�شل اإىل جعل العلمانية والالدينية اأ�شا�ص حركة املراأة واملجتمع.

معتقدات يهودية

• الذبيـــح من ولـــد اإبراهيم هو اإ�شحق املولود مـــن �شارة، وال�شحيح 
اأنه اإ�شماعيل.

• الثـــواب والعقاب اإمنا يتم يف الدنيـــا، فالثواب هو الن�شر والتاأييد، 
والعقاب هو اخل�شران والذل وال�شتعباد.

• التابوت هو �شندوق كانوا يحفظون فيه اأغلى ما ميلكون من ثروات 
ومواثيق وكتب مقد�شة.

• املذبـــح مكان خم�ش�ص لإيقاد البخـــور يو�شع قدام احلجاب الذي 
اأمام التابوت.

• الهيـــكل هـــو البناء الـــذي اأمر بـــه داود واأقامه �شليمـــان، فقد بني 
بداخله املحراب (اأي قد�ـــص الأقدا�ص) وهيهَّاأ كذلك بداخله مكاًنا 

يو�شع فيه تابوت عهد الرب.

• الكهانـــة تخت�ص باأبناء ليفي (اأحد اأبناء يعقوب)، فهم وحدهم لهم 
حق تف�شري الن�شو�ص وتقدمي القرابني، وهم معفون من ال�شرائب 

و�شخ�شياتهـــم و�شيلة يتقرب بهـــا اإىل اهلل، فاأ�شبحوا بذلك اأقوى 

من امللوك.

• القرابـــني كانـــت ت�شمـــل ال�شحايـــا الب�شريـــة اإىل جانـــب احليوان 
والثمار، ثم اكتفى الإله بعد ذلك بجزء من الإن�شان وهو ما يقتطع 

منـــه يف عمليـــة اخلتان التـــي يتم�شك بها اليهـــود اإىل يومنا هذا 

ف�شاًل عن الثمار واحليوان اإىل جانب ذلك.

• يعتقـــدون اأنهم �شعب اهلل املختـــار، واأن اأرواح اليهود جزء من اهلل، 
واإذا �شرب اأممي (جوييم) اإ�شرائيليًّا فكاأمنا �شرب العزة الإلهية، 

واأن الفـــرق بني درجـــة الإن�شان واحليوان هـــو مبقدار الفرق بني 

اليهودي وغري اليهودي.

• يجوز غ�ص غري اليهودي و�شرقته واإقرا�شه بالربا الفاح�ص و�شهادة 
الـــزور �شـــده وعدم الـــرب بالق�شم اأمامه، ذلـــك اأن غري اليهود يف 

عقيدتهم كالكالب واخلنازير والبهائم، بل اإن اليهود يتقربون اإىل 

اهلل بفعل ذلك بغري اليهودي. 

الجذور الفكرية للهندوسية

يف القـــرن اخلام�ـــص ع�شر قبـــل امليالد كان �شكان الهنـــد الأ�شليون 

مـــن الزنوج الذين كانت لهم اأفكار ومعتقدات بدائية، ثم جاء الغزاة 

الآريـــون ماّرين يف طريقهم بالإيرانيني فتاأثـــرت معتقداتهم بالبالد 

التـــي مروا بها، وملا ا�شتقروا يف الهنـــد ح�شل متازج بني املعتقدات 

تولـــدت عنه الهندو�شية كدين فيه اأفـــكار بدائية من عبادة الطبيعة 

والأجداد والبقر ب�شكل خا�ص، ويف القرن الثامن قبل امليالد تطورت 

الهندو�شيـــة عندما ُو�شـــع مذهب الربهمية وقالـــوا بعبادة براهما، 

وع�شفـــت بالديانة الهندية حركتان قويتان همـــا اجلينية والبوذية، 

ثم ظهرت قوانني »منو« فاأعادت اإليها القوة، وذلك يف القرن الثاين 

والثالـــث قبل امليالد، وانتقلت فكرة التثليـــث من الفكر الهندي اإىل 

الفكـــر الن�شـــراين، ثم انتقل فكر التنا�شخ واحللـــول ووحدة الوجود 

اإىل بع�ـــص امل�شلمـــني الذين �شلُّوا فظهرت هـــذه العقائد عند بع�ص 

املت�شوفـــة، وكذلك ظهـــرت عند الإ�شماعيلية وعنـــد الفرق ال�شالة 

كالأحمدية. 

)120( ــ فرباير 2013 ــ ربيع الأول 621434

�إعد�د: �لتحرير

يتحتم على �مل�صلم، ل�صيما �لد�عية، يف ظل 

�لثقافـــــــات �ملتعددة و�لعقائـــــــد �ملتباينة �لتي 

يعتنقها �لب�صر على وجه �ملعمورة، �أن يلّم مبا 

ميكن �أن يكون عوًنا له على �لولوج �إىل دعوة 

�أ�صحـــــــاب هذه �مللل و�لعقائد.. من �أجل ذلك 

تقدم »�لب�صرى« �إىل قر�ئها هذ� �لباب.
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حققتـــه  الـــذي  النجـــاح  هـــذا 

املوؤ�ش�شـــات املاليـــة العاملة وفق 

رافقـــه  الإ�شالميـــة  ال�شريعـــة 

جناح اأكـــرب منه يف النـــاأي بهذه 

ال�شتقطـــاب  عـــن  املوؤ�ش�شـــات 

ال�شيا�شي، العاملون فيها ينتمون 

اإىل �شتى امل�شـــارب الجتماعية 

لذلـــك  جتـــد  ول  وال�شيا�شيـــة، 

اأثـــًرا يف عملهم، اخلالفات التي 

تقراأها يف ال�شفحة القت�شادية 

ورمبـــا الأوىل على مـــدار العام 

لي�ـــص  ال�شحـــف،  معظـــم  يف 

لهـــذه املوؤ�ش�شات ن�شيـــب فيها، 

وحتى انتخابـــات غرفة التجارة 

بتوجيـــه  ت�شعـــر  ل  -كمثـــال- 

لأ�شـــوات تلك ال�شركات بالرغم 

من حجمها املوؤثر. 

هذا »النـــاأي« عن اخلالفات هو 

جنـــاح يفوق يف اأهميتـــه النتائج 

املاليـــة، ول�شـــت اأذكـــر هـــذا اإل 

للدعـــوة اإىل احلفـــاظ على هذا 

الإجناز وعـــدم التفريط فيه يف 

اأي ظـــرف.. املعامـــالت املالية، 

بطبيعتها، ل تخلـــو من نزاعات 

هـــذه  ولي�شـــت  ومطالبـــات، 

املوؤ�ش�شات ا�شتثناء منها، ولكنها 

تاأخـــذ طريقها بغـــري ت�شعيب اأو 

اإىل  وامتـــدادات  ا�شتقطابـــات 

�شاحات اأخرى، اإمـــا الق�شاء اأو 

الت�شويـــات الوديـــة، ويف الغالب 

تبقـــى النفو�ص عامرة بالود، وما 

هو اأغلى من املال. 

لقد كان من اأ�شباب هذا النجاح 

عـــزوف احلـــركات الإ�شالميـــة 

ال�شيا�شيـــة عـــن اقتحـــام تلـــك 

املوؤ�ش�شـــات، واكتفاوؤهـــا بوجود 

اأ�شخا�ـــص موؤمتنني علـــى اأموال 

النا�ـــص، وهـــذا ل ينفـــي اأهمية 

الرقابة العتيادية، وهي تختلف 

عن هيمنة اجتاهـــات على هذه 

اأو تلـــك مـــن ال�شـــركات، وبروز 

نَف�ـــص من اأي لـــون، وهو اأمر اإذا 

وقـــع فيه طرف فاإن الراأي العام 

يالحظه ب�شهولة كما يحدث يف 

�شارع مكتـــظ بال�شيـــارات التي 

ت�شري يف خطوط منتظمة، فاإذا 

ال�شـــري،  يف  اإحداهـــا  تعرجـــت 

لحظها اجلميع! 

الأهم من ذلك كله، هو تلك النقلة 

لدور روؤو�ص الأموال يف املنطقة، 

لت�شارك بقوة يف م�شاريع البنية 

التحتية، لي�ص من نافذة التمويل 

فقط، ولكن حتى يف امللكية على 

م�شتـــوى الأفـــراد، كانت البنوك 

متويـــل  تتحا�شـــى  املا�شـــي  يف 

البيت ال�شكني، وتعتربه خماطرة 

كبـــرية، حيث ل ميكنهـــا العودة 

على البيت ك�شمان للتمويل، اإل 

اأن جنـــاح بيـــت التمويل الكويتي 

يف ترتيـــب ال�شـــداد، والتن�شيـــق 

مـــع بنك الت�شليـــف، حيث يكون 

له الرهـــن الأول ولبيت التمويل 

الرهـــن الثـــاين، اأدى اإىل متكني 

الآلف مـــن الأ�شر من احل�شول 

علـــى ال�شكن بالتق�شيـــط، بينما 

ي�شـــكل  العقـــار  ارتفـــاع  كان 

حتدًيا، مت اإيقافه بال�شراء اليوم 

والتق�شيـــط اإىل ع�شـــر �شنوات، 

ولريتفـــع العقـــار بعدهـــا، فقد 

�شكنت العائلة وا�شتقرت. 

اأخذت بهـــذا النظـــام امل�شارف 

دول  اإىل  وانتقـــل  التقليديـــة، 

اخلليـــج.. اإنهـــا م�شـــرية جنـــاح 

يف »التنميـــة« وثمـــرة للنجاح يف 

ا�شتقـــرار »اأجـــواء« العمل داخل 

تلـــك املوؤ�ش�شـــات، وفيمـــا بينها 

وبني الآخرين، وبالطبع ل يعني 

ذلـــك خلو اأي موؤ�ش�شة من نقاط 

ال�شعـــف الإداري، فاحلاجة اإىل 

التطويـــر كاحلاجـــة اإىل الهواء، 

منـــه،  رئتـــاك  امتـــالأت  مهمـــا 

فال غنـــى لـــك عـــن ال�شتمرار 

والتطويـــر. التنف�ـــص..  يف 

كلمة �أخرية: 

كتـــب عمـــر بـــن عبدالعزيز اىل 

بع�ـــص قادتـــه: »اأما بعـــد، فاإين 

اأو�شيك بتقوى اهلل، فاإن ابتالك 

اهلل بالغنى، فاقت�شد يف غناك، 

وتوا�شـــع هلل، وقل ما قال العبد 

ال�شالـــح }هذا مـــن ف�شل ربي 

ليبلـــوين اأاأ�شكـــر اأم اأكفـــر ومن 

�شكـــر فاإمنا ي�شكـــر لنف�شه ومن 

كفر فاإن ربي غني كرمي{، واإياك 

اأن تفخـــر بغناك، اأو يخيل اإليك 

اأن ما رزقته كرامة لك، وتف�شيل 

على من عداك، فهذا اأول منازل 

الفقر..  وال�شالم«. 

المؤسسات 
اإلسالمية 

وسر النجاح
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في�صل �لز�مل

رئي�ص جمل�ص اإدارة جلنة التعريف 

بالإ�شالم
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