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رئي�س �لتحـــريـر 

حممـد �إ�صماعيل �لأن�صاري

عندمـــا ير�شدنا الإ�شـــالم اإىل اأبواب اخلري 

ويحـــدد لنـــا م�شـــارات ال�شـــالح يف الدنيـــا 

والنجـــاة يف الآخـــرة، فاإننـــا نكـــون يف نعمة 

عظيمـــة ودرجة رفيعة، ذلـــك اأن حمبة اهلل 

للعبد �شيء جليل، فاإذا اأحب اهلل عبًدا اأحبه 

اأهل ال�شماء والأر�ص، ول يعذبه.

والنبـــي ] يقـــول: »اأحـــب النا�ـــص اإىل اهلل 

اأنفعهم للنا�ـــص، واأحب الأعمال اإىل اهلل عز 

وجل �شـــرور يدخله على م�شلـــم، اأو يك�شف 

عنـــه كربة اأو يق�شـــي عنه ديًنا اأو يطرد عنه 

جوًعـــا، ولأن اأم�شـــي مـــع اأخ يف حاجه اأحب 

اإيَلّ من اأن اأعتكف يف هذا امل�شجد– م�شجد 

املدينـــة– �شهًرا، ومن كـــف غ�شبه �شرت اهلل 

عورته، ومـــن كتم غيظه ولو �شاء اأن مي�شيه 

اأم�شاه، مالأ اهلل قلبه رجاًء يوم القيامة، ومن 

م�شـــى مع اأخيه يف حاجة حتى تهياأ له اأثبت 

اهلل قدمه يوم تزول الأقدام«، هذا احلديث 

يو�شـــح اأن حيـــاة امل�شلم بالإمـــكان اأن تكون 

كلهـــا خرًيا اإذا عـــرف الطريق وا�شتدل على 

ال�شـــراط امل�شتقيم، بداية من النية احل�شنة 

ومروًرا بالإخال�ص وال�شدق، ونهاية بالعمل 

ال�شالح واملفيد للنف�ص ولالآخرين.

واملالحـــظ اأن هناك كثـــرًيا من �شباب الأمة 

لديهم طاقـــات واإمكانات حتتـــاج فقط اإىل 

مـــن ي�شجعهـــا، خا�شـــة اإذا كانـــت الفطـــرة 

�شليمـــة والفكرة �شحيحـــة، فحني دخل اأبي 

ذر يف الإ�شـــالم كان من حديـــث ر�شول اهلل 

] معـــه اأن قـــال له: »فهل اأنـــت مبلغ عني 

قومـــك؟ لعـــل اهلل عز وجـــل اأن ينفعهم بك، 

وياأجرك فيهم«.

اإن الأ�شـــل يف امل�شلـــم اأن ي�شعـــى اإىل تقدمي 

للجميـــع،  والن�شيحـــة  لالآخريـــن،  اخلـــري 

واملنفعـــة اإىل مـــن هو اأهل لهـــا، فامل�شطفى 

] كان ي�شعـــى اإىل العبا�ـــص ليقـــول له: »يا 
عم! األ اأحبوك؟، األ اأنفعك؟ األ اأ�شلك؟«.

واأبواب اخلري كثرية، و�شحها ر�شول اهلل ] 

و�شرب لهـــا بع�ص الأمثلة بح�شـــب القدرة، 

فيعمـــل بيديه، فينفع نف�شه ويت�شدق، ويعني 

ذا احلاجـــة امللهـــوف، واإن مل يفعـــل امل�شلـــم 

�شيًئـــا من ذلك فليم�شك عـــن ال�شر فاإنه له 

�شدقة.

وقد �شبـــه النبي ] النخلـــة باملوؤمن لدوام 

خ�شرتهـــا واإمكانيـــة النتفاع بـــكل ما فيها، 

فقـــال: اإين لأعلـــم �شجـــرة يُنتفـــع بهـــا مثل 

املوؤمـــن، واملوؤمن يحر�ص علـــى تقدمي خريه 

اإىل النا�ص لوجه اهلل، وابتغاء مر�شاته.

 واجلميع يتذكر املوقف الذي عاتب ربنا عز 

وجل فيه من فوق �شبع �شنوات اأبا بكر ر�شي 

اهلل عنه حني حلف األ ينفق على م�شطح بن 

اأثاثـــة مل�شاركته يف حديـــث الإفك، فلما نزل 

قولـــه تعاىل: {َوَل يَاأْتَِل اأْولُـــوا الَْف�ْشِل ِمنُكْم 

َعـــِة اأَن يُوؤْتُـــوا اأُْويل الُْقْربَـــى َوامل�َشاِكنَي  َوال�شَّ

َواملَهاِجِريَن يف �َشِبيِل اهلل َولَْيْعُفوا َولَْي�ْشَفُحوا 

ــوَن اأَن يَْغِفـــَر اهلل لَُكـــْم َواهلل َغُفـــوٌر  بُـّ
اأََل حُتِ

ِحيٌم} قال اأبوبكر: بلى واهلل، اإنا لنحب اأن  رَّ

يغفر لنا، واأعاد النفقة على م�شطح. 

خير الناس
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»املدونـــات الإلكرتونية لهـــا دور كبري يف الدعوة اإىل اهلل، فهي تقوم 

باأداء ر�شالة ت�شل اإىل قلوب وعقول امل�شلمني وغري امل�شلمني، وتتميز 

مبحتوى متميز يت�شم بال�شرعة والتوا�شل مع الآخرين«.. 

�شـــرح بذلك املدير العـــام للجنة التعريف بالإ�شـــالم جمال ال�شطي 

مبنا�شبة الجتماع الذي عقد حتت عنوان »لقاء نخبة املدونني الأول« 

يف مركز »تايز« للتوا�شل احل�شاري بح�شور نخبة من املدونني على 

راأ�شهـــم املدون عبـــداهلل اجلالوي امل�شوؤول عـــن مدونة »اجلالوي«، 

ومدونة »Q8Ping«، ومدونة بوو�شحي، ومدونني اآخرين.

واأ�شاف ال�شطي: هذا اللقاء يهدف اإىل دعم �شباب املدونني وتقدمي 

ال�شكـــر والتقدير لهم على دعمهم لأعمال واأن�شطة اللجنة الدعوية، 

خا�شة يف جمال دعوة غري امل�شلمني ورعايتها للمهتدين اجلدد، كما 

يهدف اإىل توثيق اأوا�شر التعاون وال�شلة بني اأ�شحاب تلك املدونات 

واللجنـــة، م�شـــرًيا اإىل اأن التدويـــن و�شيلـــة اإعالميـــة دعائية لإبالغ 

ر�شالـــة الإ�شالم، وتقـــدمي روؤيـــة ح�شارية عن التعريـــف بالإ�شالم، 

واإبراز الأعمال والأن�شطة التي تقوم بها اللجنة، وفتح اأبواب جديدة 

مـــن اأبـــواب الدعوة اإىل اهلل من خـــالل ا�شتخـــدام الو�شائل التقنية 

احلديثة.

واأ�شـــاد بدور املدونني يف اإبـــراز عمل اللجنة من خالل ما يطرحونه 

يف املدونـــات القائمني عليها، وطرح املو�شوعـــات املتجددة املتعلقة 

بالتعريـــف بالإ�شـــالم، م�شـــرًيا اإىل اأن اللقاء بدايـــة مللتقيات فكرية 

�شوف يتم عقدها من اأجل تبادل اخلربات. 

يف »لقاء نخبة �ملدونني �لأول«

الشطي: التدوين وسيلة إعالمية مهمة إلبالغ رسالة اإلسالم

حتت رعاية اإدارة امل�شجد الكبري بوزارة الأوقاف وال�شوؤون الإ�شالمية، 

وبالتعـــاون مع جلنة التعريـــف بالإ�شالم اأقامت جالية م�شلمي الهند 

بالكويـــت برناجًمـــا دعويًّا حتت عنوان »وق�شى ربـــك األ تعبدوا اإل 

اإيـــاه« �شارك فيه اأكـــر من مائة �شخ�ص، بالإ�شافـــة اإىل مدير فرع 

خيطان حمدان النبهان، وكذلك دعاة الفرع وموظفوه.

وقـــال النبهان يف كلمته اإىل اأبناء اجلاليـــة بهذه املنا�شبة: اإن اللجنة 

تقـــوم على رعاية اجلاليـــات على اأر�ص الكويت، وتقـــدم كل و�شائل 

الدعـــم والرعاية لهـــم، وتتفاعل معهم من خـــالل الأن�شطة املتنوعة 

واملختلفـــة، والعمل على توثيـــق التبادل الثقايف واملعريف واحل�شاري 

بني اأبناء تلك اجلاليات واأبناء الوطن املعطاء.

واأ�شار النبهان يف كلمته اإىل اأن الربنامج يت�شمن العديد من املعاين 

التـــي ن�شعى كلنا اإىل حتقيقهـــا يف جمتمعاتنا امل�شلمة، وهي حتقيق 

العبودية هلل عز وجل، واللتزام بتعاليم وقيم الإ�شالم التي جاء بها 

ر�شول اهلل ] من عند اهلل عز وجل، وذلك من خالل امتثال العبد 

بالإميان هلل عز وجل واإقران هذه العبادة بالرب بالوالدين والإح�شان 

اإليهمـــا، خا�شـــة عند الكرب، بـــاأل يروا منه �شيًئا حتـــى ولو بالتاأفف 

الـــذي هو اأدنى مراتب القول ال�شيـــئ، والتعامل معهما بالقول اللني 

احل�شن حتى ولو كانا غري م�شلمني.

وحـــث النبهان احل�شور على التحلـــي بالأخالق احل�شنة عند التعامل 

مـــع الوالدين، فقـــد اأو�شى بهما اهلل -عز وجل- ور�شوله يف اأكر من 

مو�شـــع، ففـــي احلديـــث اأن ر�شول اهلل ] ملا �شعـــد املنرب قال اآمني 

اآمني اآمني، فقالوا يا ر�شول اهلل عالم اأمنت قال اأتاين جربيل فقال يا 

حممد رغم اأنف امرئ ذكرت عنده فلم ي�شل عليك فقل اآمني فقلت: 

اآمـــني، ثـــم قال رغم اأنف امرئ دخل عليـــه �شهر رم�شان ثم خرج ومل 

يغفر له قل اآمني فقلت: اآمني، ثم قال رغم اأنف امرئ اأدرك اأبويه اأو 

اأحدهما فلم يدخاله اجلنة قل اآمني فقلت: اآمني.  

»وق�صى ربك �أل تعبدو� �إل �إياه«

برنامج دعوي في خيطان بالتعاون مع »مسلمي الهند«

)121( ــ مار�ص 2013 ــ ربيع الآخر 81434
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�شـــرح مديـــر اإدارة الأفرع املحامي  منيف عبـــداهلل العجمي ومدير 

اإدارة احلـــج والعمـــرة بلجنـــة التعريف بالإ�شالم بـــاأن فرع حمافظة 

الأحمـــدي قـــام خالل الفـــرتة املا�شيـــة بتنظيم عديد مـــن القوافل 

الدعويـــة يف خمتلـــف مناطـــق املحافظة، خا�شـــة يف منطقة الوفرة 

لدعـــوة غـــري امل�شلمـــني اإىل الإ�شـــالم، وتوعيـــة وتثقيـــف اجلاليات 

الإ�شالمية يف تلك املناطق.

واأ�شـــاف العجمـــي اأن تلـــك القوافل هي نواة م�شـــروع دعوي �شوف 

يكـــون حتت م�شمـــى »القوافل الدعويـــة«، وت�شتفيد منـــه اجلاليات 

يف اأر�ـــص الكويت من الوفرة جنوًبـــا اإىل و�شط حمافظة الأحمدي، 

م�شـــرًيا اإىل جناح التجربة يف منطقة الوفـــرة الزراعية واجلواخري 

وال�شطبـــالت وال�شحـــراء وال�شاليهات، حيث »قمنـــا بت�شيري عديد 

مـــن القوافل الدعوية يف تلك املناطق ومت توزيع املئات من احلقائب 

الدعويـــة للم�شلمـــني وغـــري امل�شلمـــني مبختلـــف اللغـــات، واأقمنـــا 

حما�شـــرات توعوية ب�شورة مب�شطـــة ل ت�شتغرق املحا�شرة الواحدة 

دقائـــق مـــن الوقت، وبف�شـــل اهلل عز وجل تفاعل مـــع هذه القوافل 

املواطنون الزائرون لتلك املناطق، خا�شة يف اأيام اخلمي�ص واجلمعة 

وال�شبت، وكان هناك طلب كبري على احلقائب الدعوية، كما تفاعل 

مع احلملة املقيمون الذين اأبدوا ا�شتعداًدا مل�شاركة اللجنة يف عملها 

الدعوي، م�شرًيا اإىل التنقل بتلك القوافل يف الأ�شواق وامل�شت�شفيات 

واجلمعيات التعاونية واأمام املدار�ص يف املناطق احل�شرية.

واأو�شـــح اأن الهـــدف من تلـــك القوافل هو دعوة غـــري امل�شلمني اإىل 

الإ�شالم، والتعريف بعـــادات وتقاليد اأهل الكويت، خا�شة اأن هوؤلء 

الأ�شخا�ص يف مناطق معزولة عن العمران، وتهدف كذلك اإىل غر�ص 

املفاهيم ال�شحيحة والقيم الإ�شالمية لدى امل�شلمني. 

العجمي: مشروع »القوافل الدعوية« بـ »األحمدي «.. قريًبا

»يحتـــاج كل منا اإىل التعرف عن قرب على فن تاأليف الكتب وكيفية 

ن�شرها، ففي الع�شر احلديث �شار هذا الفن مطلوًبا للمتخ�ش�شني 

ومن ميلكون موهبة التاأليف وي�شعون لتطويرها، والطاحمني لتاأليف 

الكتب، واأ�شحاب الفكر، واملهتمني بالن�شر والتاأليف، حيث اإن حركة 

الن�شـــر والتاأليف لها دور كبري يف تطـــور امل�شتوى الثقايف للمجتمع، 

وهي موؤ�شر من املوؤ�شرات املهمة لتقدم الأمم ووعيها احل�شاري«.

جـــاء ذلك خالل حفل تكـــرمي معهد »كامز« للتدريـــب الأهلي التابع 

جلمعيـــة النجاة اخلريية للم�شاركـــني يف دورة »فن التاأليف والن�شر« 

التـــي حا�شر فيهـــا اأحمد ال�شوربجـــي املدير العام ل�شركـــة الإبداع 

الفكـــري للن�شر والتوزيع، ومدير حترير جملـــة عامل الإبداع، وذلك 

بفنـــدق كويت كونتيننتـــال بالعا�شمة، و�شارك فيهـــا 12 متدرًبا من 

املهتمني بالن�شر والتاأليف، وا�شتمرت ثالثة اأيام.

وحول اأهداف الدورة قال ال�شوربجي: اإن الدورة هدفت اإىل التعرف 

على قوانني الكتابة واأنواعها، وكيفية بناء بنية الكتاب، واإتقان عملية 

الإ�شـــراف على الإخراج، والإملـــام باأ�شرار الن�شـــر والتوزيع، م�شرًيا 

اإىل اأنـــه مت الرتكيـــز خالل الدورة علـــى كيفية اإتقان فـــن الــتاأليف 

والن�شـــر من خالل التعريف بخطـــوات وقواعد و�شروط الكتابة من 

ناحية املو�شوع والأهداف واملراجع واخلريطة الذهنية وكيفية كتابة 

الفهر�ـــص واإعـــداد �شفحات الكتـــاب، وكيفية كتابـــة مقدمة الف�شل 

وال�شورة النهائية للكتابة.

واختتـــم احلفـــل بتوزيع ال�شهادات على امل�شاركـــني يف الدورة الذين 

اأبـــدوا اإعجابهـــم بها، وتقديرهـــم للفائدة الكبرية التـــي جنوها من 

خـــالل امل�شاركـــة والإطالع على فـــن ومهنيـــة الكتابـــة، والأ�شاليب 

احلديثة يف الن�شر والتوزيع ومبا تناولته من حماور.. يذكر اأن معهد 

كامز يقوم بتنظيم عديد من الدورات املميزة، �شواء يف علوم الإدارة 

اأو احلا�شب الآيل اأو الت�شويق اأو اللغة. 

»فن التأليف والنشر« في »كامز«
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اأقامـــت جلنـــة التعريـــف بالإ�شـــالم- فـــرع ال�شاملية- بالتعـــاون مع 

مركـــز عبداهلل املطوع التابع لـــوزارة الأوقاف وال�شوؤون الإ�شالمية- 

اإدارة �شـــوؤون القـــراآن دورة بعنوان »ف�شل القـــراآن وتالوة جزء عم«، 

للعامالت يف املركز من اجلالية البنغالية، �شاركت فيها 10 عامالت، 

وا�شتمـــرت ملـــدة 5 اأ�شهر واأ�شـــرف عليها ق�شم الف�شـــول الدرا�شية 

بالإدارة الن�شائية بال�شاملية.

وقالـــت مديرة الإدارة ليلـــى ال�شقر بهذه املنا�شبـــة: اإن هذه الدورة 

تاأتـــي انطالًقـــا من دور اللجنة يف رعاية اجلاليـــات امل�شلمة وتقدمي 

�شبـــل الدعم والرعاية لهـــا، والعناية باجلوانـــب العلمية وال�شرعية 

للجاليات، وتقدمي منهج و�شطي قائم على كتاب اهلل عز وجل و�شنة 

نبيه يف تعلم تلك العلوم.

واأكـــدت ال�شقر علـــى ف�شل حفظ القراآن الكـــرمي قائلة: اإن القراآن 

الكـــرمي هو كالم اهلل تعاىل املنـــزل على ر�شوله ] والذي يتعبد به 

امل�شلمـــون يف م�شـــارق الأر�ص ومغاربها، ولذلك فـــاإن �شرف حفظه 

وتالوتـــه ينبغـــي اأن ي�شعـــى ويجتهد فيـــه كل م�شلم، م�شـــرية اإىل اأن 

حفظ القراآن الكرمي �شبب يف علو مكانة وقدر �شاحبه، ولذلك كان 

قـــارئ القراآن هـــو املقدم يف ال�شالة، قال ]: »يـــوؤم القوم اأقروؤهم 

لكتاب اهلل«، كما اأن املاهر بالقراآن مع ال�شفرة الكرام الربرة، كما اأن 

حفظ القراآن ينجي �شاحبه من النار، قال ]: »لو جعل القراآن يف 

اإهـــاب ثـــم األقي يف النار ما احرتق« (رواه اأحمد)، وياأتي القراآن يوم 

القيامـــة �شفيًعا لأهله وحّفاظـــه، قال ]: »اقراأوا القراآن فاإنه ياأتي 

يوم القيامة �شفيًعا لأ�شحابه.

وقدمـــت ال�شقـــر التهنئة للذيـــن اجتازوا الدورة علـــى مدار خم�شة 

اأ�شهر، حيث مت اإعطاوؤهن �شهادات التفوق، م�شيدة بجهود العامالت 

يف متابعة الدورة واحلر�ص على حفظ القراآن الكرمي. 

»ف�صل �لقر�آن وتالوة جزء عم«

دورة في نسائية السالمية بالتعاون مع مركز عبداهلل المطوع

»لقد و�شع الإ�شالم اأ�ش�ًشا و�شوابط عند التعامل مع غري امل�شلمني، 

فقـــد حثنا علـــى التعامل معهـــم بتعاليمه واأخالقـــه التي جاءت من 

رب العاملـــني، واأكدهـــا الر�شـــول ] يف كل قول وفعـــل«.. جاء ذلك 

خـــالل املحا�شرة الدعوية التي اأقامتها ن�شائية دار النوري للتعريف 

بالإ�شـــالم- فرع اجلهـــراء لغري امل�شلمات مـــن اجلالية ال�شريلنكية 

حتت عنوان »الإ�شالم دين املعاملة احل�شنة« وح�شرتها 10 �شيدات 

بالإ�شافة اإىل الداعية املحا�شرة فاطمة حليمة.

وقالـــت حليمة: اإن الإ�شالم اأمرنا بالإح�شان والعدل وح�شن املعاملة 

عند التعامل مع غري امل�شلمني، فهم اإخوة لنا يف الإن�شانية، وحقوقهم 

مكفولـــة، ويف هـــذا يقول ]: »من اآذى ذميًّا فقـــد اآذاين«،  وكذلك 

موقفـــه ] عندمـــا مرت عليه جنـــازة يهودي فقام، فقيـــل له: اإنها 

جنـــازة يهودي! فقال: ومل ل؟ األي�ص اإن�شاًنا?!، وقوله ]: اإمنا بعثت 

لأمتـــم مكارم الأخـــالق، فالإ�شالم هـــو الدين الكامـــل ال�شامل لكل 

ال�شمائـــل والأخالق احل�شنة، لذلك ينبغـــي اأن يكون امل�شلم منوذًجا 

جم�شًدا لتلك الأخالق والقيم.

وعقب املحا�شرة قامت الداعية بعر�ص فيلم يتحدث عن تعاليم وقيم 

الإ�شالم، خا�شة يف املجتمعات العربية، ومن ثم قامت بعمل م�شابقة 

على مو�شوع املحا�شرة وتوزيع بع�ص الهدايا الرمزية على الفائزين، 

ويف نهاية املحا�شرة اأعرب احل�شور عن �شعادتهم بالن�شاط. 

»�لإ�صالم دين �ملعاملة �حل�صنة«.. 

محاضرة دعوية لغير المسلمات بدار النوري
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تبـــذل جلنـــة التعريـــف بالإ�شالم جهـــوًدا كبرية يف �شبيـــل التعريف 

بالإ�شـــالم، ومـــن �شمنها دورات اللغة العربيـــة، والدورات ال�شرعية 

التـــي تقيمها على م�شتوى الأفرع، فهـــذه الدورات من ال�شبل املهمة 

لن�شـــر الثقافـــة الإ�شالمية، وتعريـــف الآخرين بالعـــادات والتقاليد 

العربية، وتعد باًبا وا�شًعا من اأبواب اخلري للتعريف بالإ�شالم.

جـــاء ذلك خالل كلمـــة م�شوؤولة العالقات العامـــة والإعالم بالإدارة 

الن�شائيـــة عذوب العو�شي يف احلفل الـــذي اأقامته الإدارة، احتفاًل 

بتخريـــج 80 مهتدية مـــن اجلالية الفلبينية ممـــن تفوقن يف الدورة 

ال�شرعية التي اأقامتها الإدارة الن�شائية.

واأ�شارت العو�شي اإىل اأن اللجنة تبذل ق�شارى جهدها لن�شر ر�شالة 

الإ�شـــالم وتفعيل دورها الدعـــوي، وتكر�ص جهدها الأكرب يف متابعة 

املهتديـــن ورعايتهـــم، وكذلك تعليمهم من خالل الـــدورات ال�شرعية 

ودورات اللغة العربية.

واأ�شـــادت بالدار�شـــات وحر�شهن على اللتـــزام يف متابعة الدرو�ص 

التـــي تقيمهـــا الإدارة علـــى مدار الأ�شبـــوع، م�شـــرية اإىل اأن متابعة 

املهتـــدي هـــي املرحلة الأ�شا�شيـــة يف عمل اللجنـــة، ولذلك تقدم له 

الرعايـــة الثقافيـــة والعلمية لكي يكون على علـــم باأمور دينه، مثمنة 

حر�ـــص اللجنة على اختيار طاقم التدري�ص للعلوم ال�شرعية وف�شول 

اللغـــة العربية.. واختتم احلفل بتكـــرمي املتفوقات بتوزيع ال�شهادات 

والهدايا عليهن يف و�شط جو من ال�شعادة والفرحة الغامرة. 

اإلدارة النسائية بالروضة احتفت بتخريج 80 دارسة

وزعـــت جلنة التعريف بالإ�شالم- فـــرع املنقف حقائب الهداية على 

العامـــالت مبدر�شـــة ال�شفاء بنت عـــوف املتو�شطة بنـــات لدعوتهن 

للتعرف على الدين الإ�شالمي وغر�ص حب العمل اخلريي والدعوي 

يف نفو�ـــص الن�ـــصء، وات�شاًقا مـــع هذا اجلانب قامـــت اإدارة التوجيه 

العـــام ملادة الرتبيـــة الإ�شالميـــة ومنطقة حويل التعليميـــة بالدعوة 

لتفعيـــل قيمة العمـــل التطوعي وزرع حب هذا العمل يف اأبناء وبنات 

الكويـــت، فنظمـــت املعلمة اإميـــان عبداحلميد اإدري�ـــص واملعلمة هيا 

العازمـــي التابعني لق�شـــم الرتبية الإ�شالمية مبدر�شـــة ال�شفاء بنت 

طلق عليه ا�شم »قافلة اخلري«، و�شم جمموعة من 
ُ
عوف فريق عمل اأ

طالبات مدر�شة ال�شفاء بنت عوف.

من ناحيته ثمن مدير اإدارة الأفرع ومدير اإدارة احلج والعمرة بلجنة 

التعريـــف بالإ�شالم املحامي منيف العجمي الدور املميز الذي تقوم 

بـــه مدار�ص الكويت يف غر�ص حب العمل التطوعي يف نفو�ص الن�صء 

وحتفيزهم على املبادرة يف هذه الأعمال املباركة.

واأو�شـــح العجمي اأن العمل اخلريي جبل عليه اأهل الكويت، فقدمًيا 

قبل اكت�شاف النفط كان النواخذة الكويتيون يحر�شون على م�شاعدة 

البـــالد الفقرية التي ميرون عليها اأثناء رحالتهم، وقد اأكمل م�شرية 

الآبـــاء الأبناء و�شـــاروا على دربهـــم، فطالت اأيادي اخلـــري الكويتي 

اأ�شقاع اأوروبا واأدغال اأفريقيا وربوع اآ�شيا.

واختتـــم العجمـــي كلمته قائاًل: العمل اخلـــريي والدعوي اأ�شبح من 

اأبـــرز �شـــادرات الكويت، مثمًنا جهود العامـــالت يف مدر�شة ال�شفاء 

بنت عوف الالتي حر�شن على تفعيل ر�شالة الدعوة.

مـــن ناحية اأخرى اأ�شـــادت مديرة املدر�شة هدى الهزمي بجهود جلنة 

التعريف بالإ�شـــالم ودورها الريادي الدعوي والتوعوي املميز الذي 

تقـــومم به جتاه اجلاليات الوافدة وحر�شها على رعايتهم وتوعيتهم 

وتعليمهـــم عادات وتقاليـــد املجتمع الكويتي امل�شلـــم وتعليمهم اللغة 

العربية وغري ذلك  من الأن�شطة املميزة التي تقوم بها جتاه اجلاليات 

الوافدة. 

»تعريف المنقف« في زيارة لعامالت »الشفاء بنت عوف«
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اأقامـــت جلنة التعريف بالإ�شالم -فرعي اأ�شبيلية والعمرية بالتعاون 

مـــع مـــربة الر�شايدة اخلرييـــة امللتقى الدعـــوي الأول حتـــت �شعار 

»الدعـــوة م�شوؤوليـــة.. بلغها معانـــا«، بح�شور عدد كبـــري من رجال 

العمـــل اخلريي وعلى راأ�شهم املدير العـــام للجنة التعريف بالإ�شالم 

ونائبـــه املهند�ـــص عبدالعزيـــز الدعيج واملدير العام ملـــربة الر�شايدة 

نزال البيدان، وخمتار اأ�شبيلية عبداهلل اأبو�شيبة، مب�شاركة اإعالمية 

كبرية.

افتتـــح احلفل بتالوة للقراآن الكـــرمي للقارئ حممد عودة، ثم جاءت 

كلمـــة عريف احلفل جودة الفار�ص الذي قال: هذا احلفل هو الأول 

الـــذي تقيمه جلنة التعريف بالإ�شالم باأ�شبيلية، و�شوف ي�شتمر على 

مـــدار ثالثة اأيام مبنطقـــة اأ�شبيلية ويخدم املناطق املجاورة لها، مثل 

الرابيـــة والعمرية، وجليـــب ال�شيوخ التي تتميـــز بكثافة �شكانية من 

العمالـــة الوافدة التي تعمل عليها جلنة التعريف بالإ�شالم منذ عام 

1978م، وبف�شل اهلل فقد اأ�شلم من هوؤلء 59 األف مهتٍد ومهتدية.. 

وهذا امللتقى الذي يقام برعاية كرمية من مربة الر�شايدة.

من ناحيته رحب مدير مكتب فرعي اإ�شبيلية والعمرية فهد ال�شمري 

باحل�شـــور معرًفـــا باملكتـــب وعمله الدعـــوي املنوط بـــه: »لقد راأت 

اللجنـــة افتتاح عدة مكاتب دعويـــة داخل الكويت، وو�شلت الآن اإىل 

6 مكاتـــب منها مكتبا اأ�شبيلية والعمريـــة، والفكرة من هذا الفتتاح 

التو�شـــع يف العمل اخلريي، واإي�شال ر�شالـــة الإ�شالم لأكرب �شريحة 

من غري امل�شلمني داخل الكويت، واليوم ل يوجد لدينا عذر، فاللجنة 

بدعاتها، وحقائبها الدعوية، ون�شراتها، وجميع و�شائلها، وم�شاريعها، 

موجودة بني اأيدينا لإي�شال ر�شالة الإ�شالم، لكل �شخ�ص غري م�شلم 

داخل الكويت.

وحول التعاون بني الفرع ومربة الر�شايدة قال ال�شمري: هناك تعاون 

بـــني املـــربة وفرع اللجنـــة، حيث قمنـــا بزيارتهم والتقينـــا الأخ نزال 

البيـــدان واأع�شاء جمل�ص الإدارة واملوظفني، ولقينا منهم كل ترحيب 

وحفاوة وتعاون وم�شاركة يف اإي�شال ر�شالة الإ�شالم، وهم رعاة هذا 

العمل الذي ترونه الآن.

وحـــول اإجنـــازات الفرع قـــال: لقد افتتح الفـــرع يف رم�شان املا�شي 

بح�شـــور الأخ اأ�شامة مناور، وا�شتطعنـــا بالتعاون مع مربة الر�شايدة 

افتتـــاح مكتبة متكاملة بعدة لغات نقوم من خاللها بتوزيع احلقائب 

الدعوية على اأكر من جن�شية، كما قمنا بافتتاح مكتبة يف م�شتو�شف 

الع�شيمي مبنطقة خيطان، واأخرى يف م�شتو�شف ال�شالحي باأ�شبيلية 

ومركـــز خيطان ال�شمايل ومركز خيطـــان اجلنوبي، ومت توزيع 600 

حقيبـــة دعوية، وتو�شعنـــا يف عمل اللجنة الدعـــوي ون�شعى لتحويل 

املكتـــب اإىل فرع متكامل بدعاته وف�شوله الدرا�شية، كما قمنا بعمل 

ف�شول للغة العربية.

بـــدوره قال املدير العام للجنة التعريف بالإ�شالم جمال ال�شطي: اإن 

افتتاح مكتبـــي اإ�شبيلية والعمرية تو�شيع لدائـــرة التعريف بالإ�شالم 

وتعريف لأهايل املنطقة بن�شاط اللجنة ودورها، فم�شوؤولية التعريف 

بالإ�شالم عظيمة، وكما قـــال الفقهاء: اإن م�شاألة التعريف بالإ�شالم 

فر�ـــص كفاية، فاإذا مل نقم به اأثـــم املجتمع الكويتي كله، ويجب على 

كل م�شلـــم وم�شلمـــة لديه �شخ�ص غري م�شلـــم يف عمله اأو �شركته اأو 

منزلـــه اأن يبلغه ديـــن اهلل عز وجل، لأن هـــذا ال�شخ�ص �شوف ياأتي 

يـــوم القيامـــة ويقول: لقد كنـــت يف الكويت ملدة �شنـــوات ومل يبلغن 

اأحد، وهذه اجلملة �شمعناها كثرًيا، وبكينا منها، ونحن لدينا ر�شالة 

بالتعاون مع مربة »�لر�صايدة« �خلريية 

»التعريف باإلسالم« أقامت ملتقاها الدعوي 
األول بأشبيلية
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عظيمـــة يجب اأن نبلغهـــا، اأما الهداية فهي بيـــد اهلل عز وجل، قال 

ْحَببْـــَت َولَِكنَّ اهلل يَْهِدي َمـــن يَ�َشاء}، 
َ
تعـــاىل: {اإِنَّـــَك َل تَْهـــِدي َمْن اأ

ولكـــن نحـــن ماأمورون بتبليغ ديـــن اهلل، بالر�شالـــة، بالكلمة الطيبة، 

بالبت�شامة، بح�شن املعاملة.

واأ�شاف: قمنا بعمل اإح�شائية ووجدنا اأن اأكر من 90 % من الذين 

اأ�شلموا كان اإ�شالمهم ب�شبب ح�شن املعاملة، والكلمة الطيبة من قبل 

الأ�شخا�ـــص العاديني، م�شـــرًيا اإىل اأنه خالل املـــدة التي افتتح فيها 

مكتبا اأ�شبيلية والعمرية اأ�شلم 106 اأ�شخا�ص، »وتاأمل اللجنة ازدياد 

هـــذا العـــدد وم�شاركة اأهل املنطقة يف دعـــم وم�شاعدة اللجنة لأداء 

ر�شالتهـــا، وتفعيل دورها«، وموجًها ال�شكـــر ملربة الر�شايدة اخلريية 

على امل�شاريع التي تقوم بها، حيث قامت بتنفيذ 26 م�شروًعا داخل 

وخارج الكويت، و�شكر كذلك احل�شور واجلهات الإعالمية.

يذكـــر اأن الفتتـــاح �شهد اإ�شهـــار اإ�شالم ثالث من اجلاليـــة التلغوية 

والفلبينيـــة وال�شريلنكيـــة، كما �شهـــد تكرمي اجلهـــات امل�شاركة يف 

امللتقى وخا�شة مربة الر�شايدة اخلريية. 

ال�شطي: 
التعريف بالإ�شالم فر�ض كفاية اإذا مل 

نقم بـه اأثـم املجتمـع الكويــتي كلــه
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 اأكـــد وزير العدل ووزيـــر الأوقاف وال�شوؤون 

الإ�شالميـــة �شريـــدة املعو�شرجـــي يف افتتاح 

امللتقى التا�شع ع�شر لالأمانة العامة لالأوقاف 

اأن امللتقى ياأتي ترجمة لروؤية الأمانة العامة 

لالأوقـــاف التـــي تن�ـــص علـــى ريـــادة الفكر 

والتطبيـــق املوؤ�ش�شـــي ل�شعـــرية الوقف كاأداة 

للتنميـــة ال�شاملة حمليًّـــا، ومنوذًجا يحتذى 

عامليًّا.

واأ�شـــاف: اإن اإن�شاء الأمانة العامة لالأوقاف 

كان نقلـــة نوعيـــة للعمـــل الوقفـــي يف دولـــة 

الكويـــت، وخطـــوة حكومية رائـــدة للنهو�ص 

والرتقاء بهذا احلقل يف جميع جمالته، واإن 

الأمانـــة التي بلغـــت ع�شرين عاًما يف خدمة 

الوقـــف ورعايتـــه وحتقيـــق اأهدافـــه لتفخر 

بهـــا الكويت كجهة ر�شميـــة حققت اإجنازات 

عديـــدة حت�شب لهـــا يف عديد من املجالت، 

ولعل اأبرزها اجلانب الجتماعي واملجتمعي 

الذي ائتلـــف ملتقاها اليـــوم لت�شلط ال�شوء 

عليه.

مـــن جهته قال الأمني العـــام لالأمانة العامة 

لالأوقاف عبداملح�شن اخلـــرايف: اإن املوؤمتر 

ينطلق من واقع حر�ص الأمانة على امل�شاهمة 

الفاعلـــة يف تنمية املجتمع وتلبية احتياجاته 

يف خمتلف املجـــالت، حيث ت�شارك الأمانة 

منـــذ ن�شاأتهـــا يف اجلهود التي تخـــدم اإحياء 

�شنـــة الوقف، ومن ثم تقـــدم م�شاريع تنموية 

جمتمعية لتلبيـــة الحتياجـــات الجتماعية 

والتنمويـــة التي يفرزهـــا الواقع، مع مراعاة 

حتقـــق الرتابـــط بـــني امل�شروعـــات الوقفية 

وامل�شروعات الأخرى التي تقوم بها الأجهزة 

احلكومية وجمعيات النفع العام.

و�شـــدد اخلـــرايف على �شعـــي الأمانة العامة 

لإيجـــاد اأطر جديـــدة ت�شتوعـــب التوجهات 

ال�شرتاتيجيـــة نحـــو تفعيـــل دور الوقف يف 

تنميـــة املجتمع، فاأن�شاأت مـــن اإداراتها الـ21 

اإدارتـــي امل�شاريع الوقفيـــة واإدارة ال�شناديق 

الوقفيـــة للجوانب املجتمعيـــة داخل وخارج 

الكويـــت، حيـــث اأن�شـــاأت �شناديـــق وقفيـــة 

عبـــارة عن قوالـــب تنظيميـــة تراأ�شها نخبة 

من املتخ�ش�شني ليكونـــوا جمل�ص اإدارة لكل 

�شندوق.

وحول دعـــم الأمانـــة للجهـــات واملوؤ�ش�شات 

علـــى اأر�ص الكويـــت قال: ل تـــكاد موؤ�ش�شة 

ر�شميـــة اأو اأهلية ذات طابع تنموي جمتمعي 

يف الكويـــت اإل وتقدمت لالأمانة بطلب دعم 

مل�شروعاتها التنموية على اختالف اأنواعها، 

حتى �شملت الطلبات معظم بالد العامل.

واختتـــم افتتـــاح امللتقـــى بافتتـــاح املعر�ـــص 

يف قاعـــة »املرجـــان«، و�شاركت فيـــه عديد 

مـــن اجلهات اخلرييـــة مثل جمعيـــة النجاة 

اخلريية وجلنـــة التعريف بالإ�شالم وجامعة 

الكويـــت، وامل�شاريـــع التـــي ترعاهـــا الأمانة 

العامة لالأوقاف. 

وح�شـــر افتتـــاح املعر�ص اخلا�ـــص بجمعية 

النجـــاة اخلرييـــة نائـــب املدير العـــام جابر 

الوندة، وع�شو جمل�ص الإدارة في�شل الزامل 

و�شكرتري اجلمعية اإبراهيم الغول والعاملون 

يف اجلمعيـــة، وقـــال الوندة بهـــذه املنا�شبة: 

اإن هنـــاك م�شراكة جمتمعية وموؤ�ش�شية بني 

الأمانـــة العامـــة لالأوقـــاف وجمعيـــة النجاة 

اخلرييـــة، فجهـــود الأمانة العامـــة ودعمها 

وم�شاهمتهـــا يف اأعمـــال وم�شاريـــع اللجنـــة 

وا�شحـــة وملمو�شة وفعالـــة، فالأمانة تدعم 

م�شروع »اأترجة« جلنـــة زكاة العثمان لتعليم 

القراآن الكرمي، وم�شروع تعليم اللغة العربية 

للجنـــة التعريـــف بالإ�شالم، وم�شـــروع دعم 

ك�شـــوة العيـــد لالأطفـــال )عيـــد الأ�شحى(، 

وم�شـــروع م�شـــرف ولئـــم الإفطـــار للجنة 

التعريـــف بالإ�شالم، وكذلك م�شروع وبرامج 

جلنـــة الرحمـــة الطبيـــة )جتهيـــز احلافلـــة 

الطبيـــة املتنقلة( والدعـــم ال�شنوي حللقات 

حتفيظ القراآن الكـــرمي بالفنطا�ص، وموؤمتر 

الإمام البخاري... وغري ذلك من امل�شاريع. 

واأ�شـــار الونـــدة اإىل اأن الأمانـــة تفاعلت مع 

عمـــل اجلمعيـــة يف كل الأ�شعدة واملجالت، 

حيث دعمت املجـــال التعليمي والجتماعي 

وال�شحي والديني والثقايف والتوعوي الذي 

تقوم بـــه اجلمعيـــة، وكان لها الـــدور الأبرز 

يف تنميـــة تلك املجـــالت، وتفعيل دورها يف 

املجتمـــع، والنهو�ص بها، م�شرًيا اإىل اأن دعم 

الأمانـــة اأفـــاد اجلمعيـــة يف تنويـــع امل�شاريع 

وتطويرهـــا مبـــا يتما�شى وحاجـــة املجتمع، 

مثمًنا دور الأمانة العامة لالأوقاف: »الأمانة 

العامة فخر لكل كويتي، ودورها غري م�شبوق 

يف املوؤ�ش�شات، وتفاعلها مع املجتمع يجعلها 

يف طليعة املوؤ�ش�شات التنموية«. 

مب�صاركة »�لنجاة �خلريية« و»�لتعريف بالإ�صالم« 

»أمانة األوقاف« نظمت ملتقاها الـ19»تنمية مجتمعية.. برعاية وقفية«
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 فعاليات »ديوان اخلري« 

تكريم العجيل 
والشطي في 

ملتقى الكويت 
الخيري السابع

ملتقى الكويت الخيري السابع
�ملكــــــــــان 

مركـز تايـــز للتو��صــل �حل�صاري

�ملنا�صبــــة 

ملتقى �لكويت �خلريي �ل�صابع

�ملكرمـــــــون: الدكتور عبـــد اهلل العجيل »مربمج اخلـــري« الذي �شمم 

برنامج »النجاة الإلكرتونية«، و�شاهم يف نقل جمعية النجاة اخلريية 

نقلـــة نوعية يف العمـــل الإلكرتوين واخلدمات املقدمـــة من خالله، 

اأمـــا الب�شمة الثانية فهي لعبد الكرمي ال�شطي »اإغاثي اخلري« الذي 

متيـــز باإغاثة ال�شعب ال�شوري، وخا�شـــة النازحني يف الأردن وتركيا 

ولبنـــان من خالل م�شروع »ليـــان« وهي مبادرة �شبابية تبعتها الكثري 

من القوافل الإغاثية.
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الجاسر: العمل الكويتي الخيري مميز خليجيا وعالميا

�حل�صور: جمموعة من رجالت العمل اخلريي الكويتي، من بينهم 

مديـــر عام جمعية النجاة اخلريية حممـــد اإ�شماعيل الأن�شاري، 

ونائبـــه جابر الونده، ومديـــر عام جلنة التعريف بالإ�شالم جمال 

ال�شطي، وحممد ال�شرهان رئي�ص جمعية �شندوق اإعانة املر�شى، 

وجمعيـــة عبد اهلل النوري اخلريية، واللجنـــة الإ�شالمية العاملية 

حلقـــوق الإن�شان، وغريهـــم من ال�شخ�شيـــات الفاعلة يف العمل 

اخلريي.

�لهدف: لقاء �شهري يجمع اجلمعيات اخلريية، لتبادل اخلربات 

والآراء بـــني اجلمعيـــات واللجـــان واملوؤ�ش�شـــات العاملـــة، وبحث 

ُم�شتجدات �شاحة العمل اخلريي، ومناق�شتها، وتكرمي املتميزين 

بهذا احلقل اخلريي .

من مقولت �مللتقى 

�جلا�صـــــــر: ما نحر�ص عليه اأن يكون عملنا اخلريي 

الكويتي مميًزا علـــى امل�شتوى اخلليجي والعاملي ، 

وذلك مـــن خالل احلر�ص على العمـــل املوؤ�ش�شي، 

الـــذي ينقـــل الإبداع مـــن امللكيـــة ال�شخ�شية اإىل 

النظـــام املوؤ�ش�شـــي الـــذي يتميـــز بال�شتمراريـــة 

وا�شتخـــدام التقنيـــات، فالتحـــدي  احلقيقـــي هو 

التحول مـــن ا�شتخـــدام الأ�شاليـــب التقليدية اإىل 

ا�شتخـــدام  الأ�شاليب التقنية املواكبة لروح الع�شر 

الذي نعي�شه.
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مار�ثون "هال فرب�ير" لالأطفال.. 

تظاهرة حضارية في قلب الكويت للتعريف باإلسالم

�ملـــــــكان: حطني – جنوب ال�شـــرة – مم�شى 

الهاجري

�لزمان: ال�شبت 16 فرباير 2013م

�مل�صـــــــاركون: 200 طفل وح�شور نائب مدير 

عام جلنـــة التعريف بالإ�شالم م. عبدالعزيز 

بالتعريـــف  التطوعـــي  والفريـــق  الدعيـــج 

بالإ�شالم وجمهور من امل�شاركني.

�لفعاليات: تق�شيـــم امل�شاركني اإىل فئتني، 

الأوىل اأقـــل مـــن ثمـــاين �شنـــوات ت�شابقـــوا 

مل�شافة 300 مرت والثانية فوق ثماين �شنوات 

ت�شابقوا م�شافة 500 مرت.

هـــــــدف �لن�صـــــــاط: اإبـــراز الـــدور الوطني 

والجتماعـــي للجنة التعريـــف بالإ�شالم من 

خالل امل�شاركة يف احتفالت "هال فرباير"، 

وبيان مـــدى ارتباطهـــا امل�شتويـــات العمرية 

املختلفـــة، والتعريـــف باللجنـــة واأن�شطتهـــا، 

وت�شجيـــع العمل التطوعـــي باللجنة، خا�شة 

الفريـــق  املاراثـــون  علـــى  امل�شرفـــني  واأن 

التطوعـــي باللجنة، والت�شجيع على ممار�شة 

الريا�شية.

ت�صجيل �مل�صاركني يف �ملار�ثون

�ل�صتعد�د لالإنطالق

�نتظار حلظة �نطالق �ل�صباق
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تقرير م�صور
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�نطالق �ل�صباق

تناف�س للفوز باملركز �لأول

�لفائز باملركز �لأول يف �ملار�ثون

نائب �ملدير �لعام للجنة �لتعريف بالإ�صالم يلقي كلمة للم�صاركني

تكرمي �إحدى �لفائز�ت

�صورة جماعية للم�صاركني
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إقبال غير مسبوق على دراسة 
اإلسالم في ألمانيا

زاد حجـــم الإقبال ب�شـــكل مفاجئ على درا�شة الإ�شالم يف اأملانيا، ويوؤكد املخت�شون 

الأملـــان اأن تاأثـــري هـــذا الإقبال بداأ ينتقـــل اإىل دول اأوروبية اأخـــرى، يقول راينهارد 

�شولت�شـــه اأ�شتاذ الدرا�شات الإ�شالمية يف جامعة بـــرين ال�شوي�شرية: مل توجد مثل 

هـــذه العمليـــة يف اجلامعـــات الأوروبية مـــن قبل، فالإقبـــال على درا�شـــة الإ�شالم 

احلديث يف اأملانيا غري م�شبوق.

وقـــال املركز الأملاين لالإعالم اإنه قبل ثالثة اأعـــوام اأعلنت احلكومة الأملانية اإن�شاء 

تخ�ش�ـــص درا�شـــي لالهـــوت الإ�شالمي يف اأملانيـــا، واليوم يرى املخت�شـــون اأن هذه 

اخلطـــوة بـــداأت تظهـــر اأوىل ثمار جناحهـــا مبنح هـــذا التخ�ش�ص مكانـــة متميزة 

لأملانيا على امل�شتوى الأوروبي يف جمال الدرا�شات الإ�شالمية، كما و�شفت اأ�شتاذة 

الدرا�شات الإ�شالمية يف جامعة هامبورغ كاتايون اأمريبور هذا التخ�ش�ص الدرا�شي 

باأنه فر�شة للم�شاواة بني كل الثقافات والأديان. 

و�شعت كلية القانـــون باأ�شهر اجلامعات 

الأمريكيـــة هارفـــارد الآيـــة رقـــم 135 

من �شـــورة الن�شاء علـــى حائط باملدخل 

الرئي�ص للكلية، وا�شفًة اإياها باأنها اأعظم 

عبـــارات العدالـــة يف العـــامل والتاريخ، 

ونُق�شـــت الآيـــة الكرمية علـــى احلائط 

املقابـــل للمدخـــل الرئي�ـــص للكلية، وهو 

حائط خم�ش�ـــص لأهم العبارات التـــــي 

قيلــــت عـــن العدالـــــــة عبــــر الأزمان.. 

اِمنَي ِبالِْق�ْشِط  {اأيَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا ُكونُوا َقوَّ

و الَْواِلَديْن 
َ
نُْف�ِشُكْم اأ

َ
�ُشَهَداَء هلِل َولَْو َعلَى اأ

ْو َفقرًيا َفاهلل 
َ
ْقَرِبـــنَي اإْن يَُكـــْن َغِنيًّا اأ

َ
َواْلأ

ْن تَْعدلُوا 
َ
ْوىَل بهَمـــا َفاَل تَتَّبُعـــوا الَْهَوى اأ

َ
اأ

نَّ اهلل َكاَن مِبَا  ْو تُْعِر�ُشـــوا َفاإِ
َ
َواإِْن تَلْـــُووا اأ

تَعَملُوَن َخِبرًيا}، وكان املبتعث ال�شعودي 

اإىل الوليـــات املتحـــدة عبداهلل اجلمعة 

هـــو اأول من تنبه اإىل هذه الآية الكرمية 

املنقو�شـــة علـــى حائـــط كليـــة القانون، 

والتقـــط �شورتهـــا، وقـــام بن�شرها على 

موقع التوا�شل الجتماعي »تويرت«. 

»هارفارد« األمريكية تعلق آية قرآنية 
بمدخلها الرئيس

حملـة أمريكيــة 
إسالمية للرد على 

الكراهية عبر 
شبكات التواصل 
ومحطات األنفاق

ا علـــى حملة الإعالنـــات امل�شيئة للم�شلمني  ردًّ

بـ»نيويـــورك« والتي تقوم بها العنا�شر اليمينية 

املناه�شة لالإ�شالم وامل�شلمني قام اأكيفا فريدلني 

(30 عاًما) بتد�شني حملة »الرد على الكراهية« 

من خالل مواقع التوا�شـــل الجتماعي للدفاع 

عن حمالت ت�شويه امل�شلمني.

وقـــد اأعـــرب فريدلـــني عـــن �شدمتـــه بتلـــك 

احلمـــالت الإعالنيـــة املنت�شـــرة بـ»نيويـــورك« 

والتـــي ت�شف امل�شلمني ب�شفـــات �شلبية، حيث 

دعا جلمـــع تربعات ل�شراء حق و�شع اإعالنات 

يف 10 حمطـــات اأنفاق لو�شع اإعالنات م�شادة 

لالإعالنـــات امل�شيئـــة للم�شلمـــني، واأ�شـــار اإىل 

اأنـــه بالرغم من اأن املدينة �شهـــدت عديًدا من 

ال�شراعات تاريخيًّا فاإن اجلميع ي�شعى للتعامل 

ب�شورة اأف�شل. 
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�لعامل �لإ�صالمي

121-Mar. 2013.indd   20 2/23/13   1:10:22 PM



طالب رجل دين هندو�شي الن�شاء الهنود بالقتداء بامل�شلمات 

يف م�شاألـــة الحت�شـــام و�شـــرت العـــورات التـــي يك�شفن عنها 

بداعـــي املو�شة يف اأقوى ردة فعل على خلفية موجة الغ�شب 

التـــي اجتاحت البالد واملطالبة بحماية الن�شاء من العتداء، 

فقـــد طالب مـــادوراي ادهينام يف لقاء مـــع �شحيفة »ديكان 

ايك�شاميـــر« ب�شرورة اأن تقتدي الن�شاء الهنديات بامل�شلمات 

يف تغطيـــة ج�شمهـــن بالكامل حتى ل يكـــن عر�شة لهجمات 

املغت�شبـــني يف �شـــوارع املدينة، كما طالب ب�شـــرورة اأن ت�شن 

الدولـــة قوانني اأكر �شرامـــة حلماية الن�شـــاء الهنديات من 

هجمـــات الغت�شـــاب والعتـــداء التـــي اأ�شبحـــت ظاهـــرة 

اجتماعيـــة يف البـــالد لكـــرة الق�شايـــا املرتبطـــة بحـــوادث 

العتداء والغت�شاب. 

أصغر حافظ للقرآن.. 
عمره 3 سنوات

اأمت طفل �شعودي ل يتجاوز عمره 3 اأعوام حفظ القراآن الكرمي 

كامـــاًل مبركز حتفيظ القـــراآن الكرمي يف جامع الأمري �شلطان 

بـــن فهد بالريا�ص لي�شبح اأ�شغر حافظ لكتاب اهلل يف العامل، 

كمـــا ي�شم هذا املركز اأي�ًشا اأول �شخ�ص يحفظ القراآن الكرمي 

يف �شن الـ »70«، وهو �شوري اجلن�شية. 

ترجمة موسوعة 
»رسول اهلل وخاتم النبيين« 

لإلنجليزية
اأعلـــن الدكتور عبدالعزيز بـــن اإبراهيم العمري اأ�شتاذ ال�شرية 

النبوية وموؤلف اأحدث مو�شوعة عن ر�شول اهلل وخامت النبيني 

البـــدء يف ترجمـــة املو�شوعة للغـــة الإجنليزية، كمـــا �شيتم يف 

امل�شتقبـــل اإن �شـــاء اهلل تعاىل البـــدء يف ترجمتها اإىل اللغتني 

الرتكية والفرن�شية.

وقـــال اإنـــه من باب احلمد هلل وال�شكر علـــى نعمائه، لالنتهاء 

مـــن اإ�شدارها قبل فرتة، فقد اأحتت املجـــال لكل نا�شر يريد 

اأن يطبـــع هذه املو�شوعـــة ويوزعها ويتك�شب منهـــا، اأحتت له 

املجال جماًنا، ب�شرط اللتزام باإذن خا�ص ومتابعة مني، حتى 

ل يتـــم تغيري الن�شو�ص، فاملـــردود املادي لي�ص املراد، بل اأتيح 

اإعادة الن�شر جماًنا، وهناك بع�ص النا�شرين بالفعل اأخذوا يف 

طباعة ون�شـــر هذه املو�شوعة، كما مت بحمد اهلل ن�شرها عرب 

املواقع الإلكرتونية جماًنا، وجار الرتتيب حاليًّا لإخراجها يف 

حلقات تلفزيونية عرب بع�ص الف�شائيات. 

هندوسي يطالب الهنديات 
بارتداء الحجاب اإلسالمي
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املوؤمـــــن باهلل
ل ينحنــي للوعيـد 

ول يذله طمــع 
ول يثنيه خــــوف

ل نـــزال ننهـــل من معـــني العمل 

اخلريي يف الكويت الذي ينب�ص 

بالتجـــارب العريقـــة والقواعـــد 

الر�شينـــة علـــى مـــدار ع�شرات 

يف  �شاهـــم  والـــذي  ال�شنـــني، 

بنـــاء عديد من رجـــالت العمل 

حاملـــني  العـــامل،  يف  اخلـــريي 

�شعـــار البذل والعطـــاء من اأجل 

�شعادة الآخرين.

علمتني الدعوة اأن لالإميان قوة ل 

ت�شاهيها قوة على وجه الر�ص، 

ل�شيما اإذا كانت متعلقة باخلالق 

�شبحانه وتعاىل، فقدوتنا النبي 

] عندمـــا عر�ـــص عليـــه امللك 
وال�شـــرف واملال و�شائر اأعرا�ص 

الدنيا ليكف عـــن دعوته، فقال 

يف اإ�شـــرار: »واهلل لـــو و�شعـــوا 

ال�شم�ـــص يف ميينـــي والقمر يف 

�شمايل على اأن اأترك هذا الأمر 

ما تركتـــه، حتى يظهـــره اهلل اأو 

اأهلك دونه«.

هـــذه هي قوة الإميـــان الروحية 

التـــي تتجـــاوز اأي قـــوى ماديـــة 

اأخـــرى، لأنهـــا باخت�شـــار نابعة 

من القلب وي�شدقها العمل، فلو 

كان للنبـــي ] حـــظ يف مال اأو 

ملك ل�شعفـــت مقاومته لعرو�ص 

�شادة قري�ص، لكنه عرف ربه فلم 

ي�شرك به �شيًئا.

اجلميـــع يتذكـــر ق�شـــة العابـــد 

التي ذكرهـــا ال�شيخ الغزايل يف 

»الإحياء« والذي �شمع اأن �شجرة 

يعبدهـــا النا�ـــص مـــن دون اهلل، 

فحمـــل فاأ�شه، وذهـــب م�شمًما 

علـــى اأن يقطعهـــا، ويقطع معها 

دابر فتنة تقدي�شها وعبادتها.

اإبلي�ـــص  قابلـــه  الطريـــق  ويف   

فاأراد اأن يثنيه فاأبى، فت�شارعا، 

ف�شـــرع العابد اإبلي�ص، وبدا كاأنه 

ري�شـــة يف يده، وهنا بـــداأ اإبلي�ص 

يف مفاو�شة ماكرة مع العابد، اأن 

يعود ويدع ال�شجرة، فاإن قطعها 

ل يفيـــد، فقـــد يعبـــدون �شجرة 

اأخـــرى، وتعهد اأن يعطيه كل يوم 

دينـــاًرا، يجـــده حتـــت و�شادته، 

فينتفـــع بـــه، وينفـــق منـــه على 

امل�شاكني، ومازال اإبلي�ص بالرجل 

حتى اقتنع، و�شلمه مبلًغا مقدًما، 

ثم ظل مـــدة يت�شلم فيها الدينار 

كل �شباح وفق ما اتفقا عليه.

ولكـــن العابـــد فوجئ يوًمـــا باأنه 

مل يجد الدينـــار حتت الو�شادة، 

كمـــا اعتـــاد، ف�شرب عـــدة اأيام، 

لعل �شاحبه يفـــي له مبا وعده، 

بيـــد اأنه مل يفعل، فمـــا كان من 

العابد اإل اأن حمل فاأ�شه، وذهب 

ليقطـــع ال�شجـــرة مـــن جديـــد، 

اإبلي�ص، فتحداه، وتنازعا  فقابله 

وا�شطرعا، ف�شرع اإبلي�ص الرجل 

هذه املـــرة، وكان كاأنـــه ع�شفور 

بني رجليه!

وهنـــا �شاألـــه العابـــد: مـــا الذي 

جعلـــه يغلبه هذه املـــرة، بعد اأن 

انت�شـــر على اإبلي�ـــص بجدارة يف 

املـــرة الأوىل؟ قـــال لـــه اإبلي�ص: 

لقد كان غ�شبك يف املرة الأوىل 

هلل، فـــكان لديـــك مـــن القوة ما 

مل يكـــن يل قبـــل بهـــا، فهزمت 

اأمامـــك ب�شرعة، اأمـــا هذه املرة 

فكان غ�شبـــك لنقطاع الدينار، 

فلم يكن عندك من القوة ما كان 

من قبل، وهزمت اأمامي ب�شرعة 

الربق.

وهنا يظهر الفـــرق بني الغ�شب 

والغ�شـــب  والدينـــار،  للدرهـــم 

للواحـــد القهـــار، وبالتـــايل فاإن 

املوؤمـــن بـــاهلل ل ينحني للوعيد، 

ول يذله طمع، ول يثنيه خوف.

اإن القـــوة الروحيـــة اأعظـــم من 

كل القوى املاديـــة، وقوة الإميان 

والإخال�ـــص تفوق قـــوة اجلبال 

التي تثبت الأر�ص، وقوة احلديد 

التـــي تقطع اجلبـــال، وقوة النار 

التي تذيـــب احلديد.. اأقوى من 

ذلـــك كلـــه قلـــب الإن�شـــان حني 

يخل�ـــص هلل، فتت�شدق ميينه مبا 

ل تعلمه �شماله. 
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ر�صائل دعوية

املدير العام للجنة التعريف بالإ�شالم

جمال �ل�صطي

علمتني �لدعوة!
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تعـــــــد �لهيئـــــــة �لعامليـــــــة للتعريف بالإ�صـــــــالم 

�إحـــــــدى هيئـــــــات ر�بطـــــــة �لعامل �لإ�صـــــــالمي 

�عتباريـــــــة م�صـــــــتقلة،  ب�صخ�صـــــــية  وتتمتـــــــع 

ومهمتها �لتعريف بالإ�صالم، ودعم منا�صطه 

ا يف �لعامل، و�إي�صـــــــاح �صـــــــورته  ا ومعنويًّ ماديًّ

�لنقية مبنهج و��صح �ملعامل.

وت�صعى هذه �لهيئة �إىل ن�صر ر�صالة �لإ�صالم 

�للغـــــــات  �لعـــــــامل مبختلـــــــف  �إىل  �خلالـــــــدة 

و�لتعريف مبحا�صن �لإ�صالم، ون�صر �ل�صورة 

�ل�صـــــــحيحة عنه يف �ملجتمعات �لإ�صـــــــالمية 

وغري �لإ�صالمية وباللغات �ملختلفة، و�لذب 

عـــــــن �لإ�صـــــــالم و�لدفاع عنـــــــه يف كل �مليادين، 

و�لعمل على حتقيق ر�صالة �لإ�صالم يف ن�صر 

�لأمن و�ل�صـــــــالم و�لبناء �حل�صـــــــاري وحفظ 

حقوق �لإن�صان.

�لأمني �لعـــــــام لهذه �لهيئة �ملباركة ف�صـــــــيلة 

�ل�صـــــــيخ حبيب بـــــــن حممد �حلارثي �صـــــــوف 

يحدثنـــــــا يف هـــــــذ� �للقـــــــاء عـــــــن �لتعريـــــــف 

بالإ�صالم و�ل�صـــــــعوبات �لتي تو�جهه، وكيف 

نعـــــــزز تلك �لق�صـــــــية؟ ودور �لهيئـــــــة �ملبارك 

يف �لتعريـــــــف بالإ�صـــــــالم، و�جلهـــــــود �ملبذولة 

يف هذ� �ل�صـــــــدد... وغري ذلك من �لق�صـــــــايا 

�ملختلفة.. فاإىل ما جاء يف �للقاء. 

• �لتعريف بالإ�صالم.. هل �أ�صبح ق�صية 
لبد من توحيد �جلهود من �أجلها؟ 

ل�شك اأن هذه ق�شية الق�شايا، واأم الق�شايا، 

ف�شكان العامل يف حـــدود 7 مليارات ن�شمة، 

مليار ون�شف منهم م�شلمون، و5.5 مليارات 

غـــري م�شلمني، واأغلب اجلهـــود املبذولة مع 

املليـــار والن�شف، ولكن اجلهـــات التي تعمل 

مـــع الـ5.5 مليارات جهات قليلة وحم�شورة 

وتعـــد علـــى اأ�شابـــع اليـــد الواحـــدة، فمـــن 

لهـــوؤلء احليـــارى؟ مـــن ينقذهم مـــن النار؟ 

وهـــم يف ظلمات بـــدًءا من الكفـــر ال�شريح 

اإىل الكثـــري مـــن ال�شبهات التـــي تدور حول 

الإ�شـــالم اإىل �شقطات املادية املعا�شرة، وما 

فيها من اأزمـــات تدفع بع�شهم اإىل النتحار 

واجلنـــون... اإىل غري ذلك، فال اأ�شك حلظة 

يف اأن اجلهود ينبغي اأن تتوجه كثرًيا بالذات 

يف هذا الع�شر اإىل غري امل�شلمني.

• مـــــــا مـــــــدى حاجة غـــــــري �مل�صـــــــلمني �إىل 
تعريفهم بالإ�صالم؟

عندما ي�شافر الإن�شان كثرًيا يرى اأن هنالك 

من النا�ص من يعبد الأ�شياء التي يتقزز منها، 

حيـــث تفاجاأ باأ�شخا�ص يعبـــدون احليوانات 

واحليـــات واحل�شرات واجلـــن وال�شياطني، 

فـــرتى العـــامل اليـــوم اأحوج مـــن الأم�ص اإىل 

الإ�شالم، وحتى ي�شيء نـــور الإ�شالم العامل 

لبـــد مـــن بـــذل كل اجلهـــود للتغيـــري، فقد 

وجدنـــا يف كثري مـــن دول العامل من يعبدون 

اأمـــوًرا تتقزز منها الفطـــرة ال�شوية، اإ�شافة 

اإىل اأن الديانـــات الأخـــرى جتد اأن كل ديانة 

منح�شرة يف نوع من �شعائر التعبد، واأمناط 

معينة لي�ص لها اأي اأثر على �شلوك الإن�شان، 

اأو عمارة الإن�شان لهذه الأر�ص العظيمة التي 

�شخرها اهلل عز وجل كما يف الآية، �شخرها 

اهلل ملن؟ لنا نحن الب�شر حتى نعمرها، وهذا 

املفهـــوم غائب عن كثري من هـــذه الديانات 

وهذه احل�شارات.

• كيف نعزز ق�صية تعريف غري �مل�صلمني 
بالإ�صالم؟ 

نحـــن بحاجـــة يف املرحلـــة القادمـــة اإىل اأن 

نن�شر ثقافة التعريـــف بالإ�شالم، وقدرنا اأن 

نعي�ص مع امل�شلمني وغري امل�شلمني، ول ميكن 

للم�شلمـــني يف اأي مكان بالعـــامل اأن يعي�شوا 

منفرديـــن، وحينما نتكلم عن ثقافة التعريف 

بالإ�شـــالم فـــال يق�شـــد منهـــا حما�شـــرات 

ودرو�ـــص ودعـــوة غـــري امل�شلمـــني، واإمنا اأن 

نعي�ـــص مـــع هـــوؤلء يف امل�شـــرتك الإن�شاين، 

فهذا قد يكون جـــاري، اأو جارك، اأو زميلك 

�لأمني �لعام للهيئة �لعاملية للتعريف بالإ�صالم يف حو�ر مع »�لب�صرى«

الشيخ حبيب الحارثي:
5.5 مليارات إنسان.. من ينقذهم من النار؟

حو�ر: حممود بكر
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يف العمل، وقد يكون بينك وبينه جتارة، وقد 

يكـــون بينك وبني غري امل�شلم اأ�شياء، ومبا اأن 

الإن�شـــان كائن اجتماعـــي بطبعه، فمن املهم 

اأن يكـــون هنالـــك توا�شل مع هـــوؤلء النا�ص، 

فالبـــد من ن�شـــر ثقافة التعريـــف من خالل 

القدوة احل�شنـــة والتعامل الطيب، وال�شدق 

يف املعاملـــة، والدعاء بظهر الغيب اأن ي�شرح 

اهلل �شدره لالإ�شالم.

• مـــــــا دور �لهيئـــــــة �لعامليـــــــة يف �لتعريف 
بالإ�صالم لغري �مل�صلمني؟ 

عمل الهيئة الرئي�ـــص هو التعريف بالإ�شالم 

لغـــري امل�شلمني، وكل علمنـــا ين�شب يف هذا 

املحـــور، وجهدنـــا ين�شـــب يف البلـــدان غري 

الإ�شالميـــة، ون�شعـــى للتعريف بالإ�شالم من 

خـــالل عـــدد من املنا�شـــط والربامـــج، فقد 

اهتممنـــا بثالثة حمـــاور رئي�شـــة، وا�شتغلنا 

عليهـــا خـــالل ال�شنـــوات الثـــالث املا�شية، 

التعريـــف  مبـــواد  العنايـــة  الأول  املحـــور 

بالإ�شالم، والثـــاين العناية بو�شائل التعريف 

بالإ�شالم، والثالث العناية باملعرفني، ولذلك 

بذلنـــا كثـــرًيا من اجلهـــود يف �شبيـــل اإعداد 

مـــادة علمية �شحيحة املحتوى �شليمة املنهج 

تتنا�شـــب مـــع الفئـــات امل�شتهدفـــة من غري 

امل�شلمـــني، واحلمـــد هلل للهيئة الآن قرابة 5 

اآلف ورقة علمية حمكمة بهذا املو�شوع.

والهيئـــة بف�شـــل اهلل تعاىل لديهـــا معار�ص 

علـــى م�شتـــوى القـــارات اخلم�ص، بـــدًءا من 

نيوزلنـــدا وانتهـــاًء بالربازيـــل، اإذ اأقمنا اأكر 

مـــن معر�ص للتعريـــف بالإ�شـــالم يف اأوروبا 

واأمريـــكا وكنـــدا والربازيل واآ�شيـــا، وكذلك 

نيوزلنـــدا وا�شرتاليـــا، وتقـــوم الهيئة كذلك 

بعدد من امل�شاريـــع والأن�شطة، ولدينا اأي�ًشا 

التعريـــف بالإ�شـــالم يف الآفـــاق مـــن خالل 

خماطبة املكتبات العامـــة واإر�شال كتب لهم 

للتعريف بالإ�شالم، واحلمد هلل جند جتاوًبا 

كبـــرًيا، وخاطبـــت الهيئة قرابة الــــ50 األف 

مكتبـــة عامة، وزودتهـــم بالكتب يف التعريف 

بالإ�شـــالم، وكان لهـــا �شـــدى طيـــب لديهم، 

وللهيئة موقع علـــى الإنرتنت بخم�ص ع�شرة 

لغـــة،  قـــام بزيارته اأكر مـــن مليون ون�شف 

�شخ�ـــص، واأ�شلـــم بف�شل اهلل تعـــاىل خالل 

الفـــرتة املا�شيـــة قرابة األـــف �شخ�ص، ولكل 

لغـــة �شفحة تويـــرت وفي�شبوك و�شفحة على 

اليوتيـــوب، كما قامت الهيئـــة بعمل م�شابقة 

للت�شويـــر ال�شوئـــي، وكانت هـــذه امل�شابقة 

علـــى م�شتوى الدول العربيـــة، و�شارك معنا 

200 مت�شابـــق، وح�شلنـــا بف�شـــل اهلل على 

2000 �شـــورة تنا�شـــب التعريـــف بالإ�شالم، 

والهيئـــة لها كذلـــك برنامج يعمل على جهاز 

ا�شمه »املعرف الإلكرتوين«، وهو يقوم بدور 

الداعيـــة اإىل الإ�شـــالم، ويعـــرف بالإ�شـــالم 

لغري امل�شلمني يف املراكز الإ�شالمية، ويعمل 

24 �شاعـــة على مدار اأيـــام الأ�شبوع، ولدينا 

كتيب ا�شمـــه »حياتنا وحياتهـــم«، يتكلم عن 

التعريـــف بالإ�شـــالم مـــن خـــالل املفكريـــن 

والأدبـــاء الغربيني، وما قالـــوه عن الإ�شالم، 

ونبـــي الإ�شالم ] وغـــري ذلك من املنا�شط 

التي تقوم بها الهيئة با�شتمرار.

• كيف ميكن للهيئة جمع جهود �للجان 
يف  �لعاملـــــــة  و�لهيئـــــــات  و�ملوؤ�ص�صـــــــات 

�لتعريف بالإ�صـــــــالم بحيث ن�صـــــــتطيع 

وي�صـــــــر  ب�صـــــــهولة  �لإ�صـــــــالم  تقـــــــدمي 

لالآخرين؟ 

مبـــا اأن الهيئـــة عامليـــة تتبـــع الرابطـــة التي 

جتمـــع امل�شلمـــني يف كل ما يحدث يف العامل 

الإ�شالمـــي، ومقرهـــا مكة املكرمـــة، قامت 

مبجهود حتى تكـــون حا�شنة لعمل التعريف 

بالإ�شـــالم، اأقامت الجتماع التن�شيقي الأول 

للجهات املهتمة  بالتعريف بالإ�شالم باملدينة 

املنـــورة قبل عامـــني، و�شاركت معنا اجلهات 

عن الإ�شاءات املتكررة للقراآن وللر�شول: 
»ل ي�شر ال�شحاب نباح الكالب«

ثقافة التعريف بالإ�شالم لي�شت 
حما�شرات ودرو�ض ودعوة فقط بل 

توا�شل وتعاي�ض اإن�شاين

ول: 
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التـــي لها هذا التخ�ش�ـــص، وكان الهدف من 

الجتمـــاع التن�شيق وترتيـــب الأولويات لبدء 

العمل واجلهود للتعريـــف بالإ�شالم، ثم كان 

امللتقى الثاين يف العام املا�شي، حول ق�شية 

حموريـــة اأ�شا�شية وهي التعريـــف بالإ�شالم 

من خالل الثقافات املختلفة، وقمنا باختيار 

الثقافـــة الإ�شبانية منوذًجـــا، وو�شعنا اأي�ًشا 

دائرة اجلهات املهتمـــة بالتعريف بالإ�شالم، 

فقـــد كان الجتمـــاع الأول قا�شًرا على دول 

اخلليج، اأما الجتماع الثاين فكان لكل الدول 

العربيـــة، وخرجنا يف نهاية املوؤمتر بعدد من 

ال�شـــراكات، كذلـــك اأتينا بعدد مـــن الدعاة 

البارزيـــن يف اأمريكا الالتينية بالإ�شافة اإىل 

اإ�شبانيـــا، وقد مت عقد كثـــري من ال�شراكات 

والتوا�شـــل والتجهيـــز لأعمـــال تتنا�شب مع 

اللغة الإ�شبانية.

• هنـــــــاك م�صـــــــكلة تو�جـــــــه �لعاملـــــــني يف 
�لتعريف بالإ�صالم وهي �ملادة �لدعوية 

�لتـــــــي تقـــــــدم لغـــــــري �مل�صـــــــلمني.. كيف 

تو�جهون تلك �مل�صكلة؟ 

هنـــاك نق�ـــص يف املادة املقدمـــة يف ال�شاحة 

الدعويـــة، اأي�ًشا املادة املقدمـــة تكون عبارة 

عن انطباعات �شخ�شية، اأو جتارب �شخ�شية 

ميدانية حمدودة، ولذلك حر�شنا يف الهيئة 

علـــى حماولـــة اإعـــداد مـــادة تكـــون �شليمة 

املحتـــوى من الناحيـــة ال�شرعية تتنا�شب مع 

بيئة املخاطبني، وعملنا ور�ص عمل وا�شتكتبنا 

عـــدًدا ممـــن يعي�ص يف الغـــرب حتى يعطونا 

مـــادة تتنا�شب مع من يعي�ـــص يف بلدان غري 

امل�شلمني، ويقدمـــوا مادة تتنا�شب مع اأهلهم 

وذويهـــم، فكثري من هـــوؤلء كان غري م�شلم، 

فـــاإذا قلـــت لـــه الآن: اكتب لأبيـــك ولأخيك 

ولأمك ولأختك عن الإ�شالم ف�شيعرف هذه 

الثقافة واأبعاد تلك البيئة، و�شيكتب بال�شكل 

ال�شحيـــح والآليـــة ال�شحيحـــة، ونحن نزود 

باملعلومات ال�شرعية التي تنق�شه بعد ذلك.

نحـــن لدينا اإ�شكاليات كثرية، اأوًل من ناحية 

املحتـــوى، وثانًيـــا يف الرتجمـــة، وثالًثـــا يف 

الإخراج، فاأحياًنا كثرية تقابلنا م�شاكل كثرية 

يف ترجمـــة معاين القـــراآن الكرمي، فنرتجم 

بخـــالف املق�شود ال�شرعـــي يف مو�شوع ما، 

فيكـــون معنى الكالم مغايـــر متاًما اأو معنى 

�شطحـــي، ل يعطي العمق املطلوب من الآية 

القراآنية، واأحياًنا نواجه م�شكلة يف الطباعة 

فتكون الطباعة رديئة، اأو ل تتنا�شب مع ذوق 

البلـــد امل�شتهدف، فهناك من يحب الطباعة 

باحلجم ال�شغري، واآخرون يريدون الطباعة 

باحلجـــم الكبـــري، اأو بالبنـــط العري�ـــص، اأو 

الرفيع، فهذه كلهـــا مهارات لبد اأن يتعلمها 

من يريـــد اأن يخاطب هـــوؤلء النا�ص، ونحن 

عندمـــا نتكلم عن ق�شية والعرف يف البلدان 

العربية يوؤيدها فال يكون بال�شرورة يوؤيدها 

العـــرف يف بلد مثل اأملانيـــا اأو بريطانيا، ول 

ميكن اأن يكـــون امل�شلـــم يف بريطانيا ن�شخة 

طبـــق الأ�شل مـــن امل�شلـــم يف الكويت، فمن  

ناحيـــة الثوابـــت الكل متفـــق، اأمـــا بالن�شبة 

للمعاي�شـــة وواقع النا�ـــص وامل�شتجدات، فهم 

يحتاجـــون اإىل خطـــاب يختلـــف جذريًّا عن 

اخلطـــاب الـــذي يوجـــه اإىل داخـــل البلدان 

الإ�شالمية.

• هنـــــــاك جهـــــــود وجتـــــــارب يف �لتعريف 
بالإ�صـــــــالم.. كيـــــــف ن�صـــــــتفيد من تلك 

�لتجارب؟ 

هناك ظروف خارجية تدفع اإىل الحرتافية 

والتخ�ش�ص واملفهـــوم الإ�شالمي الذي حثنا 

عليـــه الر�شـــول ]: »اإذا عمل اأحدكم عماًل 

اأن يتقنـــه«، فلعل التجارب ال�شابقة واجلهود 

الفرديـــة ت�شتفيد منهـــا املوؤ�ش�شات اخلريية 

للخـــروج بعمل احرتايف، �شـــواء يف الأنظمة 

اأو الـــروؤى، اأو ال�شرتاتيجيـــات ملـــا يحقـــق 

الأهداف يف التعريف بالإ�شالم.

• كيـــــــف تنظرون �إىل �لإ�صـــــــاء�ت �ملتكررة 
للقر�آن �لكرمي وللر�صول ]؟ 

كما يقول املثل: »ل ي�شر ال�شحاب نباح الكالب«، 

فمقـــام الر�شول ] اأرفع واأعظم من اأن ي�شيء 

اإليه اأحد، هذه اأول ق�شية، والق�شية الثانية اأن 

هـــذا الدين حمفوظ بحفـــظ اهلل، قال تعاىل: 

اِفُظوَن}،  نَّا لَـــُه حَلَ ْكَر َواإِ لْنَـــا الذِّ {اإِنَّـــا نَْحُن نَزَّ

وهـــذا الديـــن �شوف يكون لـــه احل�شور الأكرب 

يف املراحل املقبلة قطًعـــا، ولي�ص باأيدينا واإمنا 

بحفـــظ اهلل، فهـــل نحن جزء من هـــذا الأمر؟ 

واأ�شـــاأل كل م�شلم: هل �شتكـــون جزًءا من هذا 

التمكني يف الأر�ص؟

اإن الإ�شـــاءات تنم عن جهـــل بدين الإ�شالم، 

وتق�شـــري منا اأننا ل نقـــدم الإ�شالم بال�شكل 

ال�شحيح، واأن هذه ال�شعوب ل تدرك طبيعة 

هذا الدين، ومع كل ا�شتفزاز بالإهانة يزداد 

ر�شوًخا وجذوًرا بني امل�شلمني، ويكون وارف 

الظالل لغـــري امل�شلمني فيدخـــل عدد منهم 

الإ�شـــالم، واأقول كمـــا ورد يف ق�شية الأفك: 

ا لَُّكـــم بَـــْل ُهـــَو َخيـٌْر  �َشبُـــوهُ �َشـــرًّ {...َل حَتْ

لَُّكـــْم...}، فينبغـــي اأن تبـــذل اجلهود لوقف 

هذه املهـــازل ومثل هذه الإ�شاءات وتوا�شلها 

وا�شتمرارهـــا، ولبـــد اأن ينربي نا�ص منا من 

احلقوقيـــني لعمل ما هو منا�شب، من خالل 

الأنظمـــة والقوانـــني، وينبغـــي للم�شلمني اأن 

يغ�شبـــوا الغ�شب املن�شبـــط، وفق ال�شوابط 

ال�شرعية، لأنه ل يليق باأحد اأن ي�شمع اإهانة 

الر�شول ] ويبت�شم وي�شحك ويقول »�شيء 

عـــادي«، فال�شك اأنـــه باأبي واأمي ر�شول اهلل 

�شلى عليه و�شلم، وهو خري مني ومن واأهلي 

ومـــايل وولدي، فالبد اأن تدمع العني ونتاأمل 

ولكننـــا يف النهايـــة، نن�شـــر اهلل عـــز وجـــل 

ور�شول اهلل ] مبا يحبان.

• تبادل �خلرب�ت عملية �صرورية لتطوير 
دعوة غري �مل�صلمني.. ما �أوجه �لتعاون 

و�ل�صر�كة بني �للجنة و�لهيئة �لعاملية 

للتعريف بالإ�صالم؟ 

نحن والإخـــوة يف جلنة التعريـــف بالإ�شالم 

نعتـــرب اأنف�شنا جهة واحدة، لتطابق كثري من 

الأفكار والروؤى، وال�شرتاتيجيات، ولقد قمنا 

باأكـــر من عمل م�شـــرتك يف اأكر من دولة، 

وزيارتـــي للكويـــت يف هذه الفـــرتة ا�شتمرار 

لهذا التعـــاون، وكذلك اإجـــراء الجتماعات 

التن�شيقية مبا يحقق الأهداف، وقد كان لنا 

اجتماع يف املدينة املنورة، والآن هذا اجتماع 

يف الكويت، و�شيعقبه لقاءات تن�شيقية للكثري 

من اجلهود، وبعد �شفري من الكويت �شوف 

جنتمـــع يف اإ�شبانيـــا لتحقيـــق عمل م�شرتك 

وهـــو تاأهيل عدد من الدعاة واأئمة امل�شاجد 

واملر�شديـــن يف مهـــارات التوا�شـــل مع غري 

امل�شلمني.
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• ملـــــــاذ� ل تكون هناك بو�بة موحدة على 
�لإنرتنت للهيئات �لعاملة يف �لتعريف 

بالإ�صالم؟ 

هنـــاك كثري من املواقع للهيئـــات العاملة يف 

التعريـــف بالإ�شـــالم، وهذا �شـــيء جيد لأن 

كل موقع ميثـــل �شريحة م�شتهدفـــة، ون�شبة 

ا، ولكـــن هـــذا ل مينع  متابعـــني مهمـــة جـــدًّ

اأن يكـــون هناك جهة تتبنـــى و�شع التجارب 

الناجحة وامل�شاريـــع الناجحة والتوا�شل مع 

النا�ـــص، �شـــواء من خـــالل موقـــع، اأو جملة 

اأو دليـــل اإلكرتوين، والهيئـــة مزمعة اإن �شاء 

اهلل لتد�شني اأكـــرب بوابة اإلكرتونية للتعريف 

بالإ�شـــالم لغـــري امل�شلمـــني، وقـــد مت و�شـــع 

ال�شرتاتيجيات والأهـــداف، ونحن يف طور 

جمع املـــادة العلمية، وباإذن اهلل �شوف تكون 

نقلـــة نوعيـــة للتعريف بالإ�شـــالم من خالل 

الو�شائل التقنية.

• �ذكرو� لنا جتربة فريدة تاأثرمت بها يف 
�لتعريف بالإ�صالم.

مـــن الأ�شياء التـــي اأ�شتح�شرها الآن جتربة 

ال�شيـــخ عبدالرحمن يف »ميالنـــو« باإيطاليا، 

هـــذا الرجـــل هـــو اأول م�شلـــم اإيطـــايل يف 

ميالنـــو، كبـــري يف ال�شن، �شـــدين من خالل 

حياته التي يعي�شها، حيث اأ�شبح همه ق�شية 

الإ�شـــالم، وقد تر�شح يف النتخابات لربملان 

ميالنـــو، وهو مع ذلك موؤثـــر، يزور املدار�ص 

واجلامعات ويتحـــرك يف كل مكان للتعريف 

بالإ�شالم ووجدت له طالًبا، يحاول تاأهيلهم 

حتـــى يكونوا دعاة لالإ�شـــالم.. لقد لحظت 

التاأثـــري الكبري من خـــالل ال�شمت احل�شن، 

والبت�شامة الدائمة، والقدرة على املحاورة، 

واجلهود الكبرية بالرغم من كرب �شنه.

• .. وق�صة �إ�صهار �إ�صالم تاأثرمت بها.
ق�شة الأخ حممـــد مارتن الكائن مبان�ش�شرت 

باإجنلـــرتا، وهـــذا ال�شخ�ـــص خبـــري �شقور، 

وطلـــب كم�شت�شـــار يف هيئة حمايـــة احلياة 

الفطريـــة يف اململكة العربيـــة ال�شعودية ملدة 

ثالثـــة اأ�شابيـــع، يقـــول: جل�شـــت اأقلـــب اأمر 

جميئي اإىل ال�شعودية، اأح�شر اأم ل؟ وكان يف 

ذلك الوقت غري م�شلم، ووافق على املجيء، 

ثم اأخـــربوه اأن ال�شعودية ل يوجد بها خمور 

ول اأ�شياء من هذا القبيل.. يقول »واأنا قادم 

اإىل اململكة جل�شت يف املطار اأ�شرب اخلمور 

ب�شراهـــة«، وا�شتقـــر بـــه املقـــام يف الطائف 

بجبـــال تنومة، يقـــول: »لقد خيمنا يف اأ�شفل 

اجلبل و�شعدنـــا ندر�ص حالة بع�ص الطيور، 

وظللـــت اإىل الليل اأدر�ص حالة بع�ص الطيور 

واأكتب التقارير، ويف اآخر الليل �شمعت �شوًتا 

غريًبا، وجتاوز الأذن اإىل القلب، ومل اأمتالك 

نف�شـــي وجل�شت اأبكي واأبكـــي.. مل اأنزل من 

اجلبـــل اإل واأنا م�شلم، كان هذا اأذان الفجر، 

فاأثـــر يفَّ وبكيـــت بالرغم من عـــدم معرفتي 

للغـــة العربيـــة، ومل األتق بداعيـــة، ومل اأقراأ 

كتيًبا«.

• هل مـــــــن ن�صـــــــائح توجهونهـــــــا للدعاة 
�لعاملني يف �لتعريف بالإ�صالم؟ 

هـــي ن�شائـــح نبوية، واأولها حديـــث الر�شول 

] لبن عبا�ص ر�شي اهلل عنهما: »يا غالم 
علمـــك كلمات: احفـــظ اهلل يحفظك، 
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اهلل، واإذا ا�شتعنـــت فا�شتعن باهلل، واعلم اأن 

ن ينفعـوك ب�شيء، 
َ
مـــة لو اجتمعت علـــى اأ

ُ
الأ

مل ينفعـــوك اإل ب�شيء قد كتبه اهلل لك، واإن 

اجتمعوا على اأن ي�شروك ب�شيء، مل ي�شروك 

اإل ب�شيء قد كتبه اهلل عليك، رفعت الأقالم 

ا اأن يكون  وجفت ال�شحـــف«، فمن املهم جدًّ

الإن�شـــان مـــع اهلل حتـــى يكـــون يف حفظـــه، 

فالبـــد للدعـــاة اإىل اهلل عز وجـــل اأن يكون 

هـــذا بني اأعينهـــم، واأنهم ي�شتمـــدون عونهم 

وتوفيقهـــم مـــن عنـــد اهلل �شبحانـــه وتعاىل 

ولي�ص بقدراتهم ول ذكائهم، ول بف�شاحتهم 

ول مبا لديهم من اأموال، واإمنا مبا يفتح اهلل 

عز وجل به قلوب النا�ص على اأيدينا، فالبد 

اأن يكـــون اأول �شيء و�شية النبي ] بحفظ 

اهلل حتى يحفظنا اهلل عز وجل.

والأمـــر الثاين هو و�شيـــة النبي ] بق�شية 

الرفق، فما كان الرفق يف �شيء اإل زانه وما 

ا للداعية  نـــزع من �شيء اإل �شانه، فمهم جدًّ

اإىل اهلل عـــز وجـــل اأن يكـــون لديـــه رفق مع 

النا�ـــص، وطـــول نف�ـــص وتـــدرج واأل يقحـــم 

الداعيـــة التعريـــف بالإ�شـــالم يف وقت غري 

منا�شـــب، اأو مكان غري منا�شـــب، اأو يف بيئة 

غري منا�شبة، ينبغي اأن يكون لديه من الرفق 

واحلكمة ما يعينه.

• كلمة �أخرية؟ 
نقول جلميـــع الإخوة كباًرا و�شغـــاًرا، رجاًل 

ون�شـــاء، املتعلـــم وب�شيـــط العلـــم، احمل هم 

اأن  ت�شتطـــع  مل  واإن  بالإ�شـــالم،  التعريـــف 

تتكلـــم فمنك الفعل، واإن مل يكن منك الفعل 

الإيجابـــي فال يكن منك الفعل ال�شلبي، واإن 

مل ت�شتطـــع هـــذا ول ذاك فعليـــك بالدعـــاء 

ال�شـــادق اأن ي�شـــرح اهلل عـــز وجـــل �شدور 

الغافلـــني، والبعيديـــن عـــن الإ�شـــالم، واأن 

تدعو لإخوانك الذين هم على ثغر التعريف 

بالإ�شـــالم اأن يثبتهم اهلل وي�شددهم ويعينهم 

ويفتح على اأيديهم، ع�شى اأن يكون لك �شهم 

يف الدعوة اإىل اهلل عز وجل. 

كلمتي للدعاة: احمل هم التعريف بالإ�شالم 
واإن مل ت�شتطع الكالم فمنك العمل
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اعترب د. عادل عبـــداهلل الفالح وكيل وزارة 

الأوقاف وال�شـــوؤون الإ�شالمية موؤمتر قيا�ص 

الأداء ال�شرتاتيجـــي خطـــوة رائـــدة تبنتهـــا 

الـــوزارة مـــن منطلـــق اإدراكها اأهميـــة الفكر 

واملمار�شـــات ال�شرتاتيجيـــة، خا�شة يف ظل 

ما يواجـــه املوؤ�ش�شات مـــن متغريات تفر�ص 

عليهـــا التوافق معهـــا ومواجهتهـــا وفق اأداء 

ا�شرتاتيجي متميز.

وقال يف الكلمة التي األقاها يف افتتاح موؤمتر 

قيا�ص وتقييـــم الأداء ال�شرتاتيجي والتميز 

يف املوؤ�ش�شات الإ�شالمية الذي عقدته وزارة 

الأوقاف وال�شـــوؤون الإ�شالمية خالل الفرتة 

7-9 ينايـــر 2013  اإننـــا نتعاي�ـــص اليـــوم مع 

تد�شـــني هذا املوؤمتر الـــذي ي�شم كوكبة من 

العلماء واخلرباء وامل�شت�شارين املتخ�ش�شني 

يف جمال قيا�ص الأداء ال�شرتاتيجي والتميز 

مـــن دول عربية واأجنبيـــة واإ�شالمية لعر�ص 

خـــربات وجتـــارب عملية ملوؤ�ش�شـــات عريقة 

ذات نهج ا�شرتاتيجي، وكذا تبادل اخلربات 

واملعـــارف بني هـــذه املوؤ�ش�شـــات، مما يعزز 

البناء ال�شرتاتيجي وتطوير الأداء والو�شول 

لأعلى الإجنازات املن�شودة والتميز.

حتقيق للريادة �لعاملية

واأ�شــــاف د. الفــــالح: لقــــد جــــاءت املبــــادرة من 

وزارة الأوقاف وال�شوؤون الإ�شالمية لتنظيم هذا 

املوؤمتر الــــدويل انطالقا من روؤيتها التي تهدف 

لتحقيق الريادة عامليًّا يف العمل الإ�شالمي، وكذا 

ا�شتكمــــاًل لنهــــج الــــوزارة يف تنظيــــم املوؤمترات 

املتخ�ش�شة، خا�شة اأن تنمية القطاعات وطريقة 

اإدارتهــــا من ركائز التقدم بالبــــالد، ومن الأمور 

التي ت�شرتعي الهتمام يف دولة الكويت للتعاون 

بني قطاعات الدولة كافة يف جمال تنمية املوارد 

الب�شرية وزجها يف العملية التنموية ال�شاملة.

ممارسات متميزة 
من التخطيط االستراتيجي 
في المؤسسات اإلسالمية
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وقال: اإن التنمية ال�شاملة تبداأ بتنمية العلوم 

واملعرفة لدى اجلميع، فيجب التزود بالعلوم 

احلديثة واملعارف الوا�شعـــة والإقبال عليها 

بـــروح عالية ورغبـــة �شادقة يف كل جمالت 

العمـــل، حتـــى تتمكـــن دولة الكويـــت خالل 

الألفيـــة الثالثة مـــن حتقيق نقلـــة ح�شارية 

وا�شعـــة، حيـــث يعـــد تنظيـــم الـــوزارة لهذا 

املوؤمتـــر من الأدوات التـــي ت�شهم يف حتقيق 

هذه النقلة احل�شارية.

واأ�شـــار اإىل اأنه ل يختلف اثنان حول جدارة 

دولة الكويـــت يف الت�شدي ملتطلبات املعرفة 

احلديثة، معزًيا ذلك اإىل اإدراك القيادة املبكر 

لتلك املتطلبات وفهمهـــا للتحديات الراهنة 

التـــي ثبت مبا ل يدع جمـــاًل لل�شك بح�شب 

تعبريه اأنه لي�ـــص مبقدور دولة منفردة مهما 

بلـــغ �شاأنها ومهما بلغـــت مواردها اأن تواجه 

بنجاح حتديات الع�شـــر احلديث واإفرازاته 

املت�شارعة اإل بالنفتاح على العامل والت�شلح 

بالعلم والتنمية الب�شرية.

  مبادرة للفكر �ل�صرت�تيجي

وال�شـــوؤون  الوقـــاف  وزارة  اإن  وقـــال: 

ال�شالمية بدولة الكويت تتبنى مبادرة ن�شر 

الفكـــر ال�شرتاتيجي علـــى امل�شتوى العربي 

والإ�شالمـــي، لذلك جاءت املبـــادرة بتنظيم 

هـــذا املوؤمتـــر لنقـــل التجـــارب التطبيقيـــة 

الناجحة لكي يكون لها دور يف حتقيق نه�شة 

موؤ�ش�شاتنـــا العربيـــة والإ�شالميـــة، وتعزيـــز 

قدراتها يف جمـــال التخطيط ال�شرتاتيجي 

ال�شلبيـــة  الظواهـــر  ملواجهـــة  وممار�شاتـــه 

والغريبة على املجتمـــع العربي والإ�شالمي، 

م�شيًفا اأن التاريـــخ �شيذكر لنا هذا احلدث 

الـــذي يتميـــز من حيـــث مو�شوعاتـــه، وكذا 

م�شاركة العلماء وامل�شت�شارين واملتخ�ش�شني 

لتقدمي مزيج من التجارب واخلربات العملية 

الأداء  وتقييـــم  بقيا�ـــص  املت�شلـــة  املتنوعـــة 

ال�شرتاتيجي والتميـــز يف موؤ�ش�شات تنتمي 

لدول خمتلفة عربية واإ�شالمية واأجنبية.

واملوؤ�ش�شـــات  اجلهـــات  د.الفـــالح  و�شكـــر 

واأ�شحاب التجارب على م�شاركتهم بتجارب 

وخـــربات يف هذا املحفل الدويل، متمنًيا اأن 

تكون هـــذه التجارب واخلربات اأداة مر�شدة 

لتطوير الأداء ال�شرتاتيجي وحتقيق التميز 

يف املوؤ�ش�شات الإ�شالميـــة خا�شة، والعربية 

على كل م�شتوياتها وانتماءاتها املختلفة.

جتربة جمعية �ملحافظة على �لقر�آن 

�لكرمي- �لأردن

قدم هذه التجربة ع�شو جمل�ص اإدارة اجلمعية 

وع�شـــو الحتـــاد العـــام للجمعيـــات اخلرييـــة 

بالأردن جمال حممد الرفاعة الذي قال: يعود 

تاريـــخ تاأ�شي�ص جمعية املحافظـــة على القراآن 

الكرمي بالأردن اإىل �شنة 1991 يف جمال تعليم 

وحتفيـــظ القراآن الكرمي، وتغطي جميع اأرجاء 

الأردن، وهي موؤ�ش�شة غري حكومية، وقد طبقت 

اجلمعيـــة النهج ال�شرتاتيجـــي يف اأدائها، وهو 

ما اأدى اإىل تراكم خربة عملية لديها يف جمال 

التخطيط ال�شرتاتيجـــي وتنفيذ اأربعة خطط 

ا�شرتاتيجية، واعتمدت اخلطة ال�شرتاتيجية 

احلالية على منهجية الإدارة بالنتائج.

وا�شتنـــدت اجلمعيـــة يف تنفيذهـــا العملـــي 

لال�شرتاتيجيـــة اإىل اإيجـــاد جمموعـــة مـــن 

العوامل التي ت�شاعد يف هذا اخل�شو�ص من 

حيـــث امل�شاركة الفعالـــة وحتقيق الأهداف، 

وكذلـــك الإطـــار التنظيمـــي املنا�شب وربط 

الأداء ال�شرتاتيجـــي بالت�شغيلـــي وحتديـــد 

و�شائل حتقيق الأهداف.

اأما فيما يخ�ص منهجية الإدارة بالنتائج، فقد 

مت ا�شتخدامها يف متابعة تنفيذ ومراقبه اأداء 

فروع اجلمعية ومراكزها القراآنية من خالل 

القيا�ـــص ربع ال�شنـــوي وقيا�ص ن�شبة الإجناز 

لـــكل وحـــدة وعلـــى م�شتوي اجلمعيـــة، وقد 

حققت جمعية املحافظة على القراآن الكرمي 

نتيجة اتباع منهـــج التخطيط ال�شرتاتيجي 

عـــدة نتائـــج مهمـــة انعك�شت علـــى خططها 

امل�شتقبلية، حيث ظهر ذلك يف تطور وازدياد 

اأعـــداد املوظفـــني وفروع اجلمعيـــة، وكذلك 

الطـــالب والإ�شدارات وامليزانيـــة واإيرادات 

اجلمعية.

التنمية ال�شاملة تبداأ 
بالت�شلح العلمي 
والكويت �شباقة يف 
الت�شدي ملتطلبات املعرفة 
احلديثة
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جتربة موؤ�ص�صة �لوقف �لإ�صكندنايف 

–�لدمنرك- �ل�صويد
حتدث عـــن تلـــك التجربـــة رئي�ـــص جمل�ص 

اإدارة الوقـــف الإ�شكندنـــايف الدكتـــور خليل 

عا�شـــي الـــذي اأو�شـــح اأن موؤ�ش�شـــة الوقف 

الإ�شكندنـــايف يف جمـــال ال�شـــاأن الإ�شالمي 

يف ال�شويـــد والدمنـــرك تقـــوم بتنفيذ عدد 

مـــن امل�شروعات املتنوعـــة وخدمة اجلاليات 

واملراكـــز الإ�شالمية يف هـــذه املنطقة عالوة 

على التعامل مع الق�شايا التي تت�شل بال�شاأن 

الإ�شالمي.

واأو�شحـــت التجربة اأن من اأهـــم التحديات 

التـــي تواجه امل�شاريع هي التعامل الع�شوائي 

مـــع امل�شـــروع والتداخل بـــني اإدارة امل�شروع 

اجلـــودة  اإدارة  و�شعـــف  املوؤ�ش�شـــة  واإدارة 

واجلهـــاز التنفيـــذي، اإ�شافـــة اإىل ذلك فقد 

حددت التجربة احللول املنا�شبة لكل حتد.

اأمـــا عن امل�شروعات التـــي قدمتها املوؤ�ش�شة 

الإ�شكندنافيـــة  املخيمـــات  يف  فتمثلـــت 

للتالميـــذ وم�شروع بناء الوقف الإ�شكندنايف 

يف ال�شويـــد، وم�شـــروع التعريـــف بالإ�شالم، 

وكذلـــك اإعـــداد القيـــادات الدعويـــة، حيث 

قابلـــت هـــذه امل�شروعـــات جمموعـــة مـــن 

التحديات يف مراحـــل تنفيذها، منها غياب 

الوعـــي باأ�شلـــوب اإدارة امل�شاريـــع، والدعـــم 

املايل والتحفيز وا�شتنزاف اجلهود و�شعوبة 

متابعة التنفيذ، عالوة على �شعف العمليات 

امل�شاحبة لأداء امل�شروع.

كمـــا قدمـــت جتربـــة الوقـــف الإ�شكندنايف 

جمموعـــة مـــن احللـــول املنا�شبـــة التـــي مت 

تطبيقها للتغلب على التحديات وال�شعوبات 

التـــي قابلـــت تنفيذ كل م�شـــروع وجتازوها، 

وكذلـــك الآثـــار املرتتبـــة علـــى امل�شروعات، 

نتيجـــة تطبيق هذه احللـــول، وهو ما يعطي 

الإ�شالميـــة  للموؤ�ش�شـــات  عمليـــة  خـــربة 

لال�شتفادة من منهجية اإدارة امل�شروعات يف 

تنفيذ ا�شرتاتيجياتها .

جتربة د�ر �لإفتاء �مل�صرية 

اأمـــا جتربـــة دار الإفتاء امل�شريـــة فقد قدم 

لهـــا الدكتـــور م�شطفي عبدالكـــرمي كا�شب 

الباحث ال�شرعي بـــاإدارة الأبحاث ال�شرعية 

بدار الإفتاء امل�شرية، ولديه خربات وظيفية 

ون�شاط دعوي وتطوعي، وحا�شل على عدد 

من الدورات التدريبية املتخ�ش�شة.

وت�شمنت اخلطة ال�شرتاتيجية لدار الإفتاء 

روؤية ور�شالة (6) غايات رئي�شية مع حتديد 

قائـــد لكل غايـــة، وقد غطت هـــذه الغايات 

ق�شايـــا مرجعيـــة الـــدار يف الإفتـــاء والبناء 

التنظيمي، ون�شر الفكر الو�شطي، والتفاعل 

اليجابـــي مـــع الأحـــداث، وتعزيـــز البحـــث 

ال�شرعي ورفع كفاءة العاملني.

كما قدمت جتربة الإفتاء امل�شرية جمموعة 

مـــن اآليات التنفيـــذ العملـــي لال�شرتاتيجية 

مـــن حيث خطط العمـــل والهيكل التنظيمي 

والوظائـــف الرئي�شيـــة والو�شـــف الوظيفي، 

وكذلك املراجعة والتقييم لال�شرتاتيجية، ومت 

حتديد جمموعة من الأهداف ال�شرتاتيجية 

لـــكل غايـــة مـــع التاأكيد علـــى و�شـــع �شرح 

وتو�شيـــح لهذه الهـــداف، هـــذا بالإ�شافة 

اإىل اأنـــه بالن�شبـــة لـــكل هـــدف ا�شرتاتيجي 

مت حتديـــد جمموعـــة من موؤ�شـــرات الأداء، 

وكذلك خطط وبرامـــج العمل املت�شلة بهذه 

الأهداف.

جتربة �ملكتب �لتعاوين للدعوة 

و�لإر�صاد بجدة 

من اململكة العربية ال�شعودية عر�شت جتربة 

املكتـــب التعـــاوين للدعوة والإر�شـــاد بجدة، 

وقـــدم التجربـــة املهند�ص �شعـــد بن عبداهلل 

القر�شـــي، وهـــو حا�شل علـــى ماج�شتري يف 

الأمريكيـــة  اجلامعـــة  مـــن  الأعمـــال  اإدارة 

والرخ�شـــة الدوليـــة يف ا�شتخـــدام بطاقـــة 

الأداء املتوازن، ولديه خربات عملية يف هذا 

املجال، اإ�شافـــة اإىل جمموعة من اخلربات 

التدريبية والعمل التطوعي والدعوي.

التخطيط ال�شرتاتيجي 
ي�شاهم يف الأداء املوؤ�ش�شي 
للعمل الإ�شالمي
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واملكتـــب التعـــاوين يعمل يف جمـــال الدعوة 

باململكـــة  اجلاليـــات  وتوعيـــه  والإر�شـــاد 

تقدميـــه  خـــالل  مـــن  ال�شعوديـــة  العربيـــة 

لعديـــد مـــن الأن�شطـــة والفعاليـــات املتعلقة 

بهـــذا املجـــال، وتناولـــت التجربـــة تطبيـــق 

واإدارة ال�شرتاتيجيـــات يف القطاع اخلريي 

والدعوي با�شتخـــدام بطاقة الأداء املتوازن، 

ويبا�شـــر املكتـــب عملـــه مـــن خـــالل خطـــة 

ا�شرتاتيجيـــة حمددة الأهـــداف يتم قيا�شها 

با�شتخدام بطاقة الأداء املتوازن التي اعتمد 

ت�شميمهـــا علـــى القيام بعقـــد جمموعة من 

ور�ـــص العمـــل وتنفيـــذ عدة مراحـــل �شملت 

التح�شـــري، والتعريف والتثقيـــف للعاملني، 

وبنـــاء م�شفوفـــة الأهـــداف ال�شرتاتيجيـــة 

واملوؤ�شرات، ور�شم اخلريطة ال�شرتاتيجية، 

واإعـــداد اخلطة الت�شغيلية لل�شنة الأوىل، ثم 

تطبيق بطاقة الأداء املتوازن.

و�شملـــت اخلارطـــة ال�شرتاتيجيـــة حتديد 

حمـــاور بطاقـــة الأداء املتـــوازن مـــن حيـــث 

العمـــالء وامل�شتفيدين والعمليـــات الداخلية 

والتعلـــم والنمـــو، واملحور املـــايل مع حتديد 

الأهـــداف ال�شرتاتيجية لـــكل حمور، حيث 

مت حتديد (9) اأهـــداف ا�شرتاتيجية ارتبط 

كل منهـــا مبجموعـــة مـــن موؤ�شـــرات الأداء 

والربامج مع و�شع جدول للمعلومات العامة 

للهدف ال�شرتاتيجي وموؤ�شر الأداء.

وقد اأثمـــرت جتربة املكتب يف جمال بطاقة 

الأداء املتـــوازن عـــن حتقيـــق جمموعـــة من 

الفوائد من اأهمها ال�شتثمار الأمثل للموارد 

وتعزيـــز القـــدرة علـــى قيا�ص الأهـــداف من 

خالل موؤ�شـــرات الأداء ون�شر ثقافة القيا�ص 

واملوؤ�شرات بني العاملني يف املكتب.

ور�س �لعمل

وا�شتمـــل املوؤمتـــر على عديد مـــن التجارب 

الأخـــرى التـــي اأثرته على مـــدار ثالثة اأيام، 

بالإ�شافـــة اإىل ور�ص العمـــل التي اختتم بها 

يف اآخر اأيامه، حيث قدمت ثالث ور�ص عمل 

على النحو التايل: 

• ور�شـــة اإدارة و�شياغـــة امل�شاريـــع للدكتور 
خليل العا�شي.

الأداء  موؤ�شـــرات  و�شـــع  كيفيـــة  ور�شـــة   •
ال�شرتاتيجية للدكتور علي غازي.

• ور�شـــة كيفيـــة امل�شاركـــة يف التناف�ص على 
جائـــزة التميـــز واإعـــداد التقاريـــر والوثائق 

الالزمة للدكتور فار�ص حابرة.

تو�صيات

واختتـــم املوؤمتـــر بعديـــد مـــن التو�شيـــات 

والقرتاحات لالرتقاء بالأداء ال�شرتاتيجي 

للموؤ�ش�شـــات الإ�شالميـــة، منها دعـــوة قادة 

املوؤ�ش�شـــات الإ�شالميـــة والعربيـــة اإىل تبني 

منهجيـــة التخطيـــط ال�شرتاتيجـــي، �شعًيا 

اإىل القـــدرة على املناف�شـــة لتحقيق التطور 

املتقدمـــة،  باملوؤ�ش�شـــات  املن�شـــود، مقارنـــة 

وتاأ�شي�ـــص موؤ�شـــرات قيا�ـــص عامليـــة لقيا�ص 

الإ�شالمـــي  العمـــل  يف  املوؤ�ش�شـــي  الأداء 

بالتن�شيـــق مع منظمـــة املوؤمتـــر الإ�شالمي، 
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ودورية عقـــد املوؤمتر �شنويًّـــا، ودعوة القادة 

ومتخذي القرار يف اجلهات املتخ�ش�شة اإىل 

�شرورة و�شع الأطر املالية والت�شريعية التي 

ت�شمن ربط اخلطة ال�شرتاتيجية باملوازنة، 

�شعًيـــا اإىل حتقيـــق اخلطـــة وفـــق الغايـــات 

املن�شـــودة، ومبا يتوافق مـــع موؤ�شرات الأداء 

الرئي�شية، ممـــا ي�شاعد على اإزالة املعوقات 

التـــي حتول دون الإجنـــاز املطلوب حتقيقه، 

وتكويـــن جمل�ـــص ا�شت�شـــاري ميثـــل جمل�ص 

اأمنـــاء للموؤمتـــر، بحيث يتكـــون من ممثلني 

عـــن قطاعات العمـــل الإ�شالمي (الوزارات، 

اجلامعـــات، الهيئـــات اخلرييـــة، املوؤ�ش�شات 

الدعوية) ويخت�ص بابتكار الأدوات التي توؤدي 

اإىل ال�شتفـــادة الق�شوى من تلك املوؤمترات 

واقـــرتاح اآليـــات م�شتحدثة، وتهيئـــة املوارد 

الب�شريـــة باملوؤ�ش�شات العربيـــة والإ�شالمية 

نحـــو تطبيق منهجية اإدارة امل�شروعات كاأداة 

فعالـــة يف حتقيق الأهـــداف ال�شرتاتيجية، 

وتطبيقـــة منهجية اإدارة العمليات من خالل 

توثيـــق العمليـــات الداخليـــة وفًقـــا لأف�شل 

املمار�شـــات، �شعًيـــا اإىل حتقيـــق اجلودة يف 

الأداء، مبا ينعك�ص يف تنفيذ وتطوير اخلطط 

ال�شرتاتيجيـــة يف اأ�شاليـــب ونظـــم حديثة، 

والعمـــل على اإ�شدار كتب ت�شم اأوراق العمل 

ال�شادرة عـــن املوؤمتر واملوؤمتـــرات ال�شابقة 

حتتـــوي علـــى التجـــارب املتميزة للـــوزارات 

واملوؤ�ش�شـــات واجلامعات امل�شاركة، مع اإبراز 

الدرو�ص امل�شتفادة التي ميكن اأن متثل مناهج 

للموؤ�ش�شـــات العربيـــة والإ�شالميـــة لتطوير 

منظومـــة التخطيط ال�شرتاتيجـــي واإعداد 

موؤ�شـــرات الأداء الرئي�شيـــة التي ت�شاهم يف 

حتقيق الغايات املن�شودة، ودعوة املوؤ�ش�شات 

العربيـــة والإ�شالميـــة وخا�شـــة املوؤ�ش�شـــات 

واجلامعـــات امل�شاركة يف املوؤمتر اإىل تطبيق 

معايري التميـــز العاملية، �شعًيا لتطوير الأداء 

املوؤ�ش�شـــي وتوافًقـــا مع التوجهـــات العاملية، 

الكويـــت  و�شرعـــة اعتمـــاد ون�شـــر جائـــزة 

ال�شرتاتيجـــي  الأداء  يف  للتميـــز  الدوليـــة 

للموؤ�ش�شات الإ�شالمية، والعمل على تطوير 

الهيـــاكل التنظيميـــة للموؤ�ش�شـــات العربيـــة 

والإ�شالميـــة، وعقـــد املوؤمتـــر الثالث حتت 

عنوان »اأف�شـــل املمار�شات يف الأداء املتميز 

واإعداد القيادات املتميزة«، مع الرتكيز على 

التجارب واخلربات التطبيقية املتميزة.

مقرتحات

كمـــا اقـــرتح امل�شاركـــون يف املوؤمتـــر عـــدًدا 

تطويـــر  يف  ت�شهـــم  التـــي  امل�شاريـــع  مـــن 

الأداء ال�شرتاتيجـــي باملوؤ�ش�شـــات العربيـــة 

والإ�شالميـــة والتـــي تتمثـــل يف تبنـــي وزارة 

الأوقاف م�شـــروع ن�شر منهجيـــة التخطيط 

ال�شرتاتيجـــي وقيا�ـــص الأداء باملوؤ�ش�شـــات 

العربيـــة والإ�شالمية، وفـــق م�شروع متكامل 

يقـــوم على دعـــوة تلـــك املوؤ�ش�شـــات ب�شورة 

مرحليـــة لعقـــد ور�ص عمل ومن ثـــم تاأ�شيل 

املمار�شـــات املوؤهلـــة لتطبيق تلـــك املنهجية 

يف الواقـــع العملي لتلك املوؤ�ش�شات، انطالًقا 

من الدور الريـــادي العاملي للوزارة وتاأ�شياًل 

لروؤيتها »الريادة عامليًّا يف العمل الإ�شالمي«، 

كمـــا دعـــى امل�شاركـــون اإىل تبنـــي م�شـــروع 

لإعـــداد دليـــل يحتـــوي علـــى امل�شطلحـــات 

والألفاظ ال�شرتاتيجية، وتظيم ور�شة عمل 

لت�شميم دليـــل ا�شرت�شادي كنموذج ل�شياغة 

موؤ�شـــرات الأداء الرئي�شيـــة يف املوؤ�ش�شـــات 

الإ�شالمية، وعقد ور�شة عمل دورية (ن�شف 

�شنوية) ت�شم جمموعة من اخلرباء اأ�شحاب 

التجارب املتميزة يف التخطيط ال�شرتاتيجي 

والتميز يف العامل العربي والإ�شالمي، وتبني 

م�شـــروع لت�شميـــم موقـــع اإلكـــرتوين ي�شـــم 

اأن�شطـــة املوؤمتر وميثـــل و�شيلة التوا�شل بني 

املوؤ�ش�شـــات امل�شاركة ويكون حتـــت اإ�شراف 

واإدارة وزارة الأوقـــاف وال�شـــوؤون الإ�شالمية 

بدولـــة الكويت، وتبني م�شـــروع اإن�شاء معهد 

للتنميـــة الب�شريـــة، خا�شة ما يتعلـــق بتهيئة 

واإعداد القيادات ال�شرتاتيجية باملوؤ�ش�شات 

الإ�شالميـــة بدولـــة الكويت والعـــامل العربي 

والإ�شالمي. 
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�إبطال �ل�صبهة

�أوًل: هذه الدعوى دليل على �شالل الن�شارى، حيث قالت 

فرقـــة منهم وهـــم اليعقوبية: اإن مرمي ولـــدت اإلًها، وقالت 

امللكانيـــة: اإن اهلل– عز وجل- حلَّ يف عي�شى \، واحتد 

بذاتـــه، وقـــد رد اهلل عليهم بقول عي�شـــى \  {... اإِنَُّه 

َواهُ النَّاُر 
ْ
نَّـــَة َوَماأ  َعلَيِه اجْلَ

ُ ّ
َم اهلل َمـــن يُ�ْشِرْك ِبـــاهلِل َفَقْد َحرَّ

ن�َشاٍر}، فاحلـــال اأن امل�شيح هو الذي 
َ
امِلِنَي ِمـــْن اأ َوَمـــا ِللظَّ

رد بهـــذه املقالـــة، فكيف يدعي الألوهيـــة من يعرتف على 

نف�شـــه باأنه عبـــد مثلهم؟!، وتلك حجـــة قاطعة على ف�شاد 

قـــول الن�شارى، وذلك لأنـــه \ مل يفرق بني نف�شه وبني 

غـــريه، واأنـــه عبد من عباد اهلل –عز وجل-، ولذا كان اأول 

�شيء نطق به حني التكلم يف املهد اأن قال: {اإِينِّ َعبُْد اهلل 

اآتَـــايِنَ الِْكتَاَب َوَجَعلَِني نَِبيًّا}، ومل يقل: اإين اأنا اهلل اأو ابن 

اهلل، بل اأثبت عبوديته اخلال�شة هلل، والنبوة لنف�شه.

ـــــــا: اإقرار امل�شيح \ نف�شه بالعبودية هلل –عز وجل:  ثانًي

اإن اهلل يـــوم القيامة �شي�شاأل امل�شيـــح على روؤو�ص الأ�شهاد 

بح�شرة من اتخذه واأمه اإلهني من دون اهلل، فيقول له عز 

نَت ُقلـــَت للنَّا�ِص اتَّخُذوين 
َ
اأ
َ
وجـــل وهو اأعلم باجلـــواب: {اأ

ـــَي اإلَـَهنْي مـــن ُدون اهلِل َقاَل �ُشبَْحانََك َمـــا يَُكوُن يل اأْن  َواأمِّ

ن ُكنُت ُقلْتُُه َفَقـــْد َعِلْمتَُه تَْعلُم َما  ُقـــول َما لَيْ�ـــَص يِل ِبَحقٍّ اإِ
َ
اأ

ُم الُْغيُوِب  ْعلـــُم َما يف نَْف�ِشَك اإنََّك اأنـــَت َعالَّ
َ
يِف نَْف�شـــي َول اأ

 َربِّي َوَربَُّكْم 
َ
ِن اْعبُُدواْ اهلل

َ
َمـــا ُقلْـــُت لَُهْم اإلَّ َما اأَمْرتَِني ِبـــِه اأ

نَت 
َ
يْتَِني كنَت اأ ا تََوفَّ ا ُدْمُت فيِهْم َفلَمَّ َوُكنـــُت َعلَيِْهْم �َشِهيًدا مَّ

نَت َعلَى ُكلِّ �َشْيٍء �َشِهيٌد.
َ
ِقيَب َعليِْهْم َواأ الرَّ

ـــــــا: عي�شى \ عبـــد خملوق كان يـــاأكل الطعام، فهو  ثالًث

ر�شـــول قد خلت من قبله الر�شـــل، وعبد خملوق من عباد 

اهلل، واأمه �شديقة كانا ياأكالن الطعام ويحتاجان اإليه، قال 

ا امْل�شيُح ابُْن َمْرمَيَ اإِلَّ َر�ُشوٌل َقْد َخلَْت من َقبْله  تعـــاىل: {مَّ

 ُ َعاَم انُظْر َكيَْف نَُبنيِّ يَقٌة َكانَـــا ياأكاَلن الطَّ ُه �شدِّ مُّ
ُ
�ُشـــُل َواأ الرُّ

نَّى يُوؤَْفُكوَن}، فمن كان حاله كذلك 
َ
لَُهـــُم الآيَاِت ثُـــمَّ انُظْر اأ

هل يكون اإلًها؟ وهل يكون اإلًها من يحتاج اإىل الطعام ليقوم 

بـــه بدنه؟ اإن الإله احلق غني عن جميع الأ�شياء، ل يحتاج 

اإىل �شيء، ولي�ص كمثله �شيء.

ر�بًعـــــــا: م�شـــري امل�شيـــح \  واأمه بيـــد اهلل –عز وجل- 

وحـــده يقرره كيفما ي�شاء: اإن اهلل اإذا اأراد اأن يهلك امل�شيح 

ومن يف الأر�ص جميًعا، فال ميلك اأحد اأن يتدخل يف اإرادة 

اهلل عـــز وجل، ولـــو كان امل�شيح اإلًها كمـــا تزعم الن�شارى 

لـــكان له من الأمر �شيء، ولقـــدر على اأن يدفع عن نف�شه، 

هل صحيح 
أن المسيح هو اهلل؟!

�ل�صبهة

يغـــايل كثري من الن�شـــارى يف امل�شيح ابن مـــرمي \ وهو عبد من 

عبـــاد اهلل وخلـــق مـــن خلقه، ويدعـــون اأنه هو اهلل، تعـــاىل اهلل عن 

قولهـــم علًوا كبرًيا، ورمبا اأوقعهم يف هذا الوهم تلك املعجزات التي 

اأجراهـــا اهلل –عز وجل- على يديه مـــن اإحياء املوتى و�شفاء الأكمه 

والأبر�ـــص وغريها، وكذلـــك معجــــــزة مولــده \  من اأم دون اأب، 

قال تعاىل:{َوَقالَْت النَّ�َشاَرى املَ�ِشيُح ابُْن اهلِل}.
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عزيـــــــزي �لقارئ.. منذ �أن جاء �لإ�صـــــــالم و�ل�صـــــــبهات مل تفارقه 

على عدة حماور، ومل يرتك �أعد�وؤه حموًر� �إل وكان لهم �صـــــــبهة 

فيـــــــه، ويف هذ� �لباب نتناول تلك �ل�صـــــــبهات حول حماور ثالثة 

رئي�صـــــــية، وهي �لقر�آن �لكرمي، 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؟ 
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ولكنه مل يقدر على اأن يدفع عن نف�شه واأمه 

ال�شرر، قال تعاىل: {ُقْل َفَمن مَيِْلُك ِمَن اهلل 

ُه  مَّ
ُ
ن يُْهِلَك املَ�ِشيَح ابَْن َمْرمَيَ َواأ

َ
َراَد اأ

َ
�َشيًْئا اإِْن اأ

َمَواِت  ْر�ـــصِ َجِميًعا َوهلِل ُملُْك ال�شَّ
َ
َوَمن يِف الأ

ْر�ـــصِ َوَمـــا بَيْنَُهَما يَْخلُُق َمـــا يَ�َشاء َواهلل 
َ
َوالأ

َعلَى ُكلِّ �َشْيٍء َقِديٌر}.

خام�ًصا: معجزات امل�شيح \ حدثت باإذن 

اهلل– عـــز وجل: فلم يكـــن له اأي دخل �شوى 

اأنهـــا جرت على يديه، قال تعاىل: {َوَر�ُشولً 

بُِّكْم  ن رَّ ينِّ َقْد جئْتُُكم ِباآيَة مِّ
َ
اإِىَل بَني اإ�ْشَراِئيَل اأ

رْيِ َفاأنُفُخ  نِي َكَهيْئَِة الطَّ َن الطِّ ْخلُق لَُكم مِّ
َ
اأينِّ اأ

بْـــرُئ الأْكَمَه 
ُ
ا بـــاإْذِن اهلل َواأ فيـــه َفَيُكوُن َطرْيً

نَبِّئُُكم 
ُ
ْحِيـي امْلْوتَى بـــاإِْذن اهلل َواأ

ُ
بَر�ـــص َواأ

َ
والأ

ِخـــُروَن يف بُيُوِتُكْم اإنَّ يف  ُكلُـــوَن َوَما تَدَّ
ْ
ـــا تَاأ مِبَ

ا  ًقا ملِّ وؤْمننَي َوُم�َشدِّ َذلـــَك لآيًَة لَُّكْم اإن ُكنتُـــم مُّ

بَـــنْي يََديَّ ِمَن التَّْوَراِة َوِلأحلَّ لَُكم بَْع�َص الَِّذي 

بُِّكْم َفاتَُّقواْ  ـــن رَّ َم َعلَيُْكـــْم َوِجئْتُكم ِباآيٍَة مِّ ُحرِّ

 َربِّـــي َوَربُُّكْم َفاْعبُُدوهُ 
َ
ِطيُعـــون اإِنَّ اهلل

َ
اهلل َواأ

�ْشتَِقيٌم}. َراٌط مُّ َهـَذا �شِ

ـــــــا: مثـــل عي�شى \ كمثـــل اآدم \  �صاد�ًص

وقـــد بني القراآن الكرمي حقيقة عي�شى عليه 

ال�شـــالم، فقال تعاىل: {اإِنَّ َمثََل ِعي�َشى ِعنَد 

اهلل َكَمثَـــِل اآَدَم َخلََقُه ِمن تَُراٍب ِثمَّ َقاَل لَُه ُكن 

ا  َفَيُكوُن}، اإن كانت ولدة عي�شى عجيبة حقًّ

بالقيا�ص اإىل ماألوف الب�شر، فاأي غرابة فيها 

حني تقا�ص اإىل خلق اآدم اأبي الب�شر؟!، واأهل 

الكتـــاب الذيـــن كانـــوا يناظـــرون ويجادلون 

حـــول عي�شى –ب�شبـــب مولـــده- وي�شوغون 

حولـــه الأوهـــام والأ�شاطري ب�شبـــب اأنه ن�شاأ 

مـــن غري اأب، فهوؤلء اأنف�شهـــم يقرون بن�شاأة 

اآدم مـــن الـــرتاب، واأن النفخـــة من روح اهلل 

هـــي التي جعلت منه هـــذا الكائن الإن�شاين 

دون اأن ي�شوغـــوا حـــول اآدم الأ�شاطري التي 

�شاغوهـــا حـــول عي�شـــى، ودون اأن يقولـــوا 

عـــن اآدم اإن له طبيعة لهوتيـــة، يف حني اأن 

العن�شـــر الذي �شار بـــه اآدم اإن�شاًنا هو ذاته 

العن�شـــر الذي به ولد عي�شـــى من غري اأب، 

اإنه عن�شر النفخـــة الإلهية يف هذا اأو ذاك، 

وما هي اإل الكلمة »كن« فتن�شئ ما يريد اهلل 

لـــه الن�شاآن (فيكون)، وهكذا تتجلى بب�شاطة 

هـــذه احلقيقة.. حقيقة عي�شى وحقيقة اآدم 

وحقيقـــة اخللق كلـــه، وتدخل اإىل النف�ص يف 

ي�شر وو�شوح، حتى ليعجب الإن�شان ويت�شاءل: 

كيـــف ثار اجلـــدل حول هذا احلـــادث، وهو 

جار وفق ال�شنة الكربى، �شنة اخللق والن�شاأة 

جميًعـــا، وهذه هي طريقة الذكر احلكيم يف 

خماطبة الفطرة باملنطـــق الفطري الواقعي 

الب�شيط، حتى يف اأعقد الق�شايا فتبدو بعد 

هذا اخلطاب وكاأنها الي�شر املي�شور. 

علـــى  الـــرد  الإ�شـــالم–  بيـــان  امل�شـــدر: مو�شوعـــة 

الفرتاءات وال�شبهات.
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الـــزكاة  �شبحانـــه  اهلل  فر�ـــص 

الإ�شـــالم  اأركان  مـــن  وجعلهـــا 

ملنافعهـــا للجميع، ومـــا تقوم به 

املجتمـــع  تكافلـــي يف  دور  مـــن 

امل�شلـــم.. واأريد مـــن خالل تلك 

الكلمـــات الب�شيطة عمل مقارنة 

بني ما ي�شتفيده كل من املت�شدق 

والفقـــري مـــن اأداء ال�شدقـــات، 

ملعرفـــة مـــن امل�شتفيـــد الأكـــرب 

منهما.

للـــزكاة  الفقـــري  بدايـــة حاجـــة 

وال�شدقـــات هي حاجـــة دنيوية 

لتي�شـــري اأمـــور حياتـــه وتفريـــج 

كربته وق�شاء حوائجه من ماأكل 

وقـــد  وم�شكن...الـــخ،  وملب�ـــص 

تكون لعـــالج اأو اإيجار اأو عفاف 

اأو غريهـــا، ونالحظ اأن جميعها 

دنيويـــة اإل اإذا طلبهـــا خوًفا من 

الوقـــوع يف احلـــرام كال�شرقة اأو 

الغ�ص وغريهمـــا، والعياذ باهلل، 

فتلـــك دنيوية ويوؤجر عليها باإذن 

اهلل يف الآخرة.

اإذا كان هذا هـــو حال املت�شدق 

عليـــه اأو املتزكى عليه، فما حال 

املت�شدق؟ لنتاأمل ما يلي:

الـــزكاة تزكيهـــم وتطهرهـــم من 

ذنوبهم، فهي النمـــاء والطهارة، 

تنمي املال وتزيـــده، قال تعاىل: 

�َشَدَقـــًة  ْمَواِلِهـــْم 
َ
اأ ِمـــْن  {ُخـــْذ 

يهـــم ِبَها}، وقال  ُرُهـــْم َوتَُزكِّ تَُطهِّ

ثَُل الَّذيـــَن يُنِفُقوَن  �شبحانـــه: {مَّ

اأَْمَوالَُهـــْم يِف �َشِبيـــِل اهلل َكَمثَـــل 

نَبتَْت �َشبْـــَع �َشنَابل يِف ُكلِّ  َحبَّـــٍة اأَ

ئَُة َحبَّـــة َواهلل يُ�َشاِعُف  �ُشنبُلَـــٍة مِّ

مِلَـــن يَ�َشـــاءُ َواهلل َوا�ِشـــٌع َعِليٌم}، 

فهـــذا العطـــاء  كبـــري، والن�شبة 

التجاريــــــــــة عظيـــــمـــة.. 700 

�شعف.. غاية ال�شتثمار، يعرف 

ذلك اأهل التجارة والأ�شهم، فمن 

يعطي مثل اهلل �شبحانه اجلواد 

الكرمي.

والزكاة ا�شتثمـــار للمال وجتارة 

رابحـــة، قـــال ر�شولنـــا ]: »ما 

نق�ـــص مال مـــن �شدقـــة«، ويف 

روايـــة: »بـــل تـــزده بـــل تـــزده«، 

واملت�شدق يدعـــو له ملك ب�شكل 

يومي باخللف والعو�ص من اهلل 

تعـــاىل، وهـــو الكـــرمي �شبحانه، 

قـــال حبيبنـــا ]: »ما مـــن يوم 

ي�شبـــح العبـــاد فيـــه اإل ملـــكان 

ينـــزلن فيقـــول اأحدهمـــا اللهم 

اأعط منفًقـــا خلًفا ويقول الآخر 

اللهم اأعط مم�شًكا تلًفا«.

للمري�ـــص،  �شفـــاء  وال�شدقـــة 

كمـــا قـــال ]: »داووا مر�شاكم 

تدفـــع  وال�شدقـــة  بال�شدقـــة«، 

الباليـــا واملحن و�شـــوء اخلامتة، 

قـــال ]: »�شنائع املعروف تقي 

م�شـــارع ال�شـــوء«، وبعـــد مـــوت 

املت�شـــدق ي�شتمر الأجر له، كما 

اآدم  ابـــن  »اإذا مـــات  قـــال ]: 

انقطع عمله اإل من ثالث �شدقة 

جارية اأو ولد �شالح يدعو له اأو 

علم ينتفع به«، فهنيًئا ملن ميوت 

وين�شاه النا�ـــص وتتوقف اأعماله 

وب�شبب �شدقته ي�شتمر له الأجر 

والنعيم باإذن اهلل.

يف  ورد  -كمـــا  القيامـــة  ويـــوم 

احلديث- يغ�شـــب اهلل �شبحانه 

وتعـــاىل غ�شًبـــا مل يغ�شب قبله 

مثلـــه ولن يغ�شـــب بعـــده مثله، 

واملت�شـــدق ب�شبـــب �شدقتـــه يف 

ماأمن بـــاإذن اهلل كمـــا قال ]: 

ال�شدقة تطفئ غ�شب الرب.

واملت�شـــدق يهنـــاأ بجائـــزة، ومـــا 

رب  مـــن  عطيـــة  مـــن  اأكربهـــا 

يظلـــه اهلل  اأن  وهـــي  العاملـــني، 

يـــوم القيامة بظله �شبحانه، فال 

يباأ�ص ول ي�شقى، قال نبينا ]: 

�شبعـــة يظلهم اهلل يف ظله يوم ل 

ظـــل اإل ظله منهـــم رجل ت�شدق 

ب�شدقـــة فاأخفاهـــا حتى ل تعلم 

�شماله ما تنفق ميينه.

ظـــل  يف  »املوؤمـــن   :[ وقـــال 

�شدقتـــه يوم القيامـــة«، فاملوؤمن 

ي�شتظـــل يوم القيامـــة يوم احلر 

ال�شديـــد، يـــوم تدنـــو ال�شم�ـــص 

مـــن روؤو�ـــص اخلالئق قـــدر ميل 

ويت�شبـــب العـــرق منهم كما جاء 

يف احلديث: »َفَيُكوُن النَّا�ُص َعلَى 

ْعَماِلهْم يف الَْعـــَرِق َفِمنُْهْم 
َ
َقـــْدِر اأ

َمـــْن يَُكوُن اإىل كْعَبيْـــِه َوِمنُْهم َمْن 

يَُكـــوُن اإىَل ُركَبتَيْـــِه ومنُْهـــْم َمـــْن 

يَُكـــوُن اإِىَل َحْقَويْـــِه َومنُْهـــْم َمـــْن 

اًمـــا، َقـــاَل:  يُلِْجُمـــُه الَْعـــَرُق اإجْلَ

ىَل  �َشـــاَر َر�ُشوُل اهلِل ] ِبَيِدِه اإِ
َ
َواأ

ِفيِه«، ويكون املت�شدق باإذن اهلل 

يف ظل الرحمن، ويف حماية من 

هـــذا كله، وال�شبـــب اأنه كان من 

املت�شدقني .

هـــذه بع�ـــص الأدلـــة مـــن اآيـــات 

لف�شائـــل  اأوردتهـــا  واأحاديـــث 

ال�شدقة وجـــزاء املت�شدقني يف 

الدنيا والآخرة، وليعلم املت�شدق 

مبا اأعده اهلل له من خري عظيم، 

واأن حاجتـــه لل�شدقـــة اأكر من 

الفقـــري نف�شـــه، فليحر�ص على 

ال�شدقة وي�شتمر يف اأدائها.  

الغني 
والفقير.. 
أيهما بحاجة 
للصدقة؟

ليعلــم املت�شــدق مبا 
اأعده اهلل له من خري 
واأن حاجتــه لل�شدقه 
اأكرث من الفقري نف�شه

)121( ــ مار�ص 2013 ــ ربيع الآخر 361434

جــــودة �لفار�س

ن�صائم �خلري

مدير امل�شاريع يف جلنة التعريف بالإ�شالم
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اأو�شـــح موقـــع »دين الإ�شـــالم« املتخ�ش�ـــص يف تعريف غري 

امل�شلمـــني بالإ�شالم، ويقـــدم بع�شر لغـــات عاملية حية وهي 

الإجنليزيـــة والإ�شبانيـــة والفرن�شية والرو�شيـــة والربتغالية 

والأملانيـــة واليابانيـــة وال�شينية والإيطاليـــة والكورية، وهو 

اأحـــد م�شروعات املكتب التعـــاوين للدعوة والإر�شاد وتوعية 

اجلاليـــات بال�شعوديـــة، اأن ت�شعة اأ�شخا�ـــص يدخلون الدين 

الإ�شالمي يوميًّا يف �شتى اأنحاء العامل. 

وذكـــرت اإح�شائية املوقـــع اأن عدد امل�شلمني عن طريقه منذ 

اإن�شائه يف عـــام 2006م بلغ اأكر من 11.700 م�شلم، وبلغ 

عـــدد زوار املوقع اأكر مـــن ع�شرة اآلف زائر يوميًّا من اأكر 

من 220 دولة حول العامل.

واأو�شـــح مديـــر املكتب التعـــاوين للدعوة والإر�شـــاد ال�شيخ 

�شالـــح بـــن عبـــداهلل الدليقـــان اأن املوقع يقـــدم عديًدا من 

اخلدمـــات الدعويـــة بغر�ص ن�شـــر الديـــن الإ�شالمي ب�شتى 

ال�شبـــل، وياأتـــي من اأهمها »املحادثة احليـــة«، مبعدل مائتي 

حمادثـــة يوميًّا، من خالل الرد علـــى ا�شتف�شارات ال�شائلني 

وت�شجيـــع القريبني مـــن الإ�شالم اإىل اعتناقـــه، اإ�شافة اإىل 

ردود الربيد الإلكرتوين، وق�شم الفيديو الدعوي. 

9 أشخاص 
ا  يدخلون اإلسالم يومّيً

في أنحاء العالم

www.IslamReligion.com :امل�شدر
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فريق بحث ياباني 
يدخل اإلسالم بسبب 

»التين والزيتون«

اأعلـــن رئي�ـــص فريق بحث يابـــاين اإ�شالمه بعـــد اأن تاأكد من 

ذكـــر القراآن الكرمي لكل ما تو�شل اإليه الفريق منذ اأكر من 

1428 عاًما. 

بـــداأت الأحـــداث منذ اأن قام فريـــق من العلمـــاء اليابانيني 

بالبحث عن مادة امليثالويندز ال�شحرية، وهي مادة بروتينية 

يفرزها مخ الإن�شان واحليوان بكميات قليلة حتتوي على مادة 

الكربيـــت، لذا ميكنها الحتاد ب�شهولة مـــع الزنك واحلديد 

والف�شفور، ولها اأكرب الأثر يف اإزالة اأعرا�ص ال�شيخوخة، فلم 

يعروا عليها اإل يف نوعني من النباتات »التني والزيتون«.

ا جل�شم الإن�شان، حيـــث تعمل على  وهـــذه املـــادة مهمة جـــدًّ

خف�ص الكولي�شرتول والتمثيل الغذائي وتقوية القلب و�شبط 

النف�ـــص، ويزداد اإفراز هذه املـــادة من مخ الإن�شان تدريجيًّا، 

بداية من �شن 15-35 �شنة، ثم يقل اإفرازها بعد ذلك حتى 

�شـــن ال�شتني، لذلك مل يكن مـــن ال�شهل احل�شول عليها من 

ا،  الإن�شان، وبالن�شبـــة للحيوان فقد وجدت بن�شبة قليلة جدًّ

لذا اجتهت الأنظار اإىل النباتات.

حينهـــا قام الدكتـــور ال�شعودي طه اإبراهيـــم خليفة بالبحث 

يف القـــراآن الكـــرمي فوجد اأنـــه ورد ذكر التني مـــرة واحدة، 

اأمـــا الزيتـــون فقد ذكر �شت مرات، ومـــرة واحدة �شمنيًّا يف 

�شورة املوؤمنون {و�شجرة تْخُرُج من ُطور �شيْناء تنبُُت بالُدْهن 

و�شبْـــٍغ لاْلآكلـــني}، فقام باإر�شال كل املعلومـــات التي ح�شل 

عليهـــا وجمعها من القراآن الكرمي اإىل فريق البحث الياباين 

الذين اأعلنوا اإ�شالمهم بعد هذا البحث.

وبعد اأن مت ا�شتخال�شها من التني والزيتون وجد اأن ا�شتخدامها 

من التني وحده اأو من الزيتون وحده مل يعط الفائدة املنتظرة 

ل�شحـــة الإن�شان، اإل بعد خلط املـــادة امل�شتخل�شة من التني 

والزيتون مًعا، وهو ما اأكدته الآية الكرمية {والتني والزيْتُون 

* وُطـــور �شينني * وهـــذا الْبلد اْلأمني * لقْد خلْقنا اْلإن�شان 

يف اأْح�شـــن تْقـــومٍي}، قام بعـــد ذلك فريق العلمـــاء الياباين 

بالوقـــوف عنـــد اأف�شـــل ن�شبة مـــن النباتني لإعطـــاء اأف�شل 

تاأثـــري، فكانـــت ن�شبة 1 تـــني اإىل 7 زيتون هـــي الأف�شل. 

امل�شدر: حميط الديني
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عمـــر الإن�شـــان يف الدنيـــا ق�شـــري.. ولكـــن 

هـــذا العمر قـــد يطول مبا يقدمـــه �شاحبه 

من اأعمـــال خريية، وكثريون مـــن اأبناء هذا 

البلد الطيب الكويت اأفنوا حياتهم يف العمل 

اخلريي، فعـــمَّ هذا اخلري اأنحـــاء املعمورة، 

ومل يخـــُل بلـــد منه، ومل يكن ُقطـــر اإل وكان 

للعمل اخلريي الكويتي اأثٌر فيه، ف�شاًل عما 

بذره الكويتيون داخل بلدهم.. هوؤلء الرجال 

هـــم حم�شنو الكويت، ولذا فاإننا يف كل عدد 

�شوف نقـــدم �شخ�شية من تلك ال�شخ�شيات 

التي بذرت اخلري يف كل مكان لنتن�شم عبري 

�شريهـــم العطرة. فت�شبهوا بهم اإن مل تكونوا 

مثلهم.. اإن الت�شبه بالرجال فالح.

ولـــد املح�شـــن عبداجلليـــل حممـــود الباقر 

بالكويـــت  امليـــدان  منطقـــة  يف  العبـــداهلل 

القدمية، يف عام 1336هـ (1917م)، وكانت 

الكويت يف تلك الفرتة املبكرة من تاريخها ل 

تزال حتيا على التجـــارة البحرية والغو�ص، 

ويف �شـــن �شغرية اجتـــه عبداجلليل الباقر- 

رحمه اهلل- للعمل يف البحر.

تعليمه 

تلقى املرحوم عبداجلليـــل الباقر تعليمه يف 

املدر�شة املباركيـــة- اأوىل املدار�ص النظامية 

يف الكويـــت- وتربـــى علـــى يـــد اأ�شاتذتهـــا 

ومعلميها حتى اأكمل درا�شته بها، لينطلق بعد 

ذلـــك اإىل احلياة العملية والعمل والجتهاد، 

فبعـــد انتهـــاء الدرا�شة �شـــرع رحمه اهلل يف 

العمـــل يف البحر، و�شافر اإىل الهند والعراق 

وزجنبـــار، حتى ر�شت �شفينـــة اأعماله للعمل 

يف ماكينـــة الطحني، وعندما ظهر النفط يف 

الكويت ا�شتغل يف حقول النفط، وتعلم قيادة 

ال�شيارات، وتعلـــم اأي�ًشا اللغة الإجنليزية ثم 

اأدار العقـــارات بيًعـــا و�شراء حتـــى فتح اهلل 

عليه من اأبواب ف�شله، وهلل احلمد واملنة.

�أوجه �لإح�صان يف حياته

مل يعلـــم اأولده واملقربـــون منـــه بكثـــري من 

اأعمالـــه اخلريية اإل بعد وفاتـــه، ففي اليوم 

الأول للتعزية تك�شفت لأبنائه اأعمال خريية 

لوالدهم ذكرها املعـــزون عنه، ول يعرفون- 

وهـــم اأبناوؤه- عنهـــا �شيًئا، فعا�ـــص كما اأراد 

لنف�شه، التقي اخلفي، من الذين اإذا ح�شروا 

مل يُعرفوا واإذا غابوا مل يُفتقدوا، لأن الهدف 

الأ�شمى حلياتهم قد حتقق بتقوى اهلل، فال 

ي�شغـــل بالـــه اإن كان يف طليعـــة املقدمني يف 

هذه احلياة اأو ل اأحد يدري عنه �شيًئا.

يـــروي عبدالعزيز (اأحد اأبنائه) ق�شة ملوقف 

خـــريي لوالـــده املح�شن عبداجلليـــل الباقر 

العبـــداهلل -رحمـــه اهلل- اأثنـــاء الحتـــالل 

»اأثنـــاء  قائـــاًل:  الكويـــت  لدولـــة  العراقـــي 

الحتـــالل العراقي الظـــامل للكويت حر�ص 

اجلنود املغت�شبون على نهب خريات الكويت 

ونقلهـــا اإىل داخـــل العـــراق، فلم يبـــق لأهل 

اخلـــري اإل الكفـــاف، فتكفلـــت جماعـــة من 

الكويتيني برعاية من ل يجدون �شيًئا يقتاتون 

به، تقوم على اأمرهم وتلبي طلباتهم، فمروا 

علـــى والدي -رحمه اهلل- فلـــم يكن منه اإل 

اأن اأعطاهـــم كل مـــا يف بيته مـــن مال نقدي 

موجـــود يف البيـــت تلك الليلـــة«، ومل  يعرف 

اأحد بهذه احلادثة اإل بعد وفاة هذا املح�شن 

الكرمي –رحمه اهلل-.

عمارته للم�صاجد

بنى –رحمه اهلل– م�شجًدا جمياًل يف منطقة 

جنوب ال�شـــرة افتتح للم�شلني عام 2002م، 

وقـــد بلغت التكلفـــة الإجمالية له 180000 

د.ك، كما بنـــى املح�شن عبداجلليل حممود 

الباقر-رحمـــه اهلل- م�شجـــًدا اآخـــر عرفاًنا 

بف�شل اأمـــه- رحمها اهلل-.. واأراد األ يحرم 

نف�شه من عمل يجري خريه عليه بعد وفاته، 

فـــرتك و�شية بعد وفاتـــه تكون وقًفا خرييًّا، 

يظل ممتد الأثر ونهًرا لعمله الذي ل ينقطع 

اإن �شاء اهلل. 

وفاته

بعـــد حياة حافلة بالعمـــل والعطاء يف �شبيل 

اهلل تعاىل تويف املرحـــوم عبداجلليل الباقر 

العبـــداهلل يف يـــوم 20 رجب عـــام 1420هـ 

املوافق 28 نوفمرب عام 1999م.. رحمه اهلل 

رحمـــة وا�شعة واأ�شكنه ف�شيـــح جناته وجعل 

اأعماله يف ميزان ح�شناته. 

مل َيْعَلم �أولده و�ملقربون منه باأعماله �خلريية �إل بعد وفاته

عبدالجليل محمود الباقر العبداهلل.. 
المتصدق سرا!
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مفاهيم دعوية

اأ�شتاذ ال�شريعة - جامعة الكويت

د. وليد خالد �لربيع

وهـــي كلمـــة حكيمة تـــدل على 

اإدراك عميـــق، ونظـــر دقيق يف 

وال�شـــن  ال�شرعيـــة  الن�شو�ـــص 

الكونيـــة، التي ت�شهـــد باأن النعم 

كلهـــا من اهلل تعـــاىل وحده كما 

ن نِّْعَمٍة  قال تعـــاىل: {َوَما ِبُكم مِّ

َفِمـــَن اهلل}، واأن �شبـــب دوامها 

هـــو ال�شكر وال�شتقامة كما قال 

َن َربُُّكـــْم لَِئـــن  تعـــاىل: {َواإِْذ تَـــاأَذَّ

�َشَكـــْرمُتْ لأَِزيَدنَُّكـــْم}، ومن اأكرب 

اأ�شبـــاب زوالهـــا الكفـــر والبطر 

و�شـــوء ا�شتعمالها و�شرفها عما 

يقت�شيه ال�شرع والعقل.

ولـــو نظرنا يف معنـــى النعمة يف 

اللغـــة لوجدنـــا اأنها علـــى كرة 

ا�شتقاقاتهـــا تدور حـــول الرتفه 

وطيب العي�ص وال�شالح، فالنعمة 

مـــا ينعم اهلل به علـــى عبده من 

مـــال وعي�ـــص، واأمـــا النعمـــة يف 

القراآن فهي كما قال الأ�شفهاين 

يف املفـــردات: »النعمـــة: احلالة 

احل�شنة«، وذكر ابن اجلوزي يف 

نزهة الأعني النواظر اأن النعمة 

ما يح�شـــل لالإن�شان بـــه التنعم 

يف العي�ـــص، وقـــرر اأن النعمة يف 

القراآن على ع�شرة اأوجه:

اأحدهـــا: املنة ومنـــه قوله تعاىل 

يف املائـــدة: {يَاأَيَُّهـــا الَِّذيَن اآَمنُوا 

َعلَيُْكـــْم}،  اهلِل  ِنْعَمـــَة  اْذُكـــُروا 

والثـــاين: الدين والكتـــاب ومنه 

قوله تعـــاىل يف البقـــرة: {َوَمن 

ل ِنْعَمـــَة اهلل ِمـــن بَْعـــِد َمـــا  يَُبـــدِّ

َجاءتْـــه..} والثالث: حممد ]، 

ومنـــه قولـــه تعـــاىل: {يَْعِرُفـــوَن 

يُنِكُرونََهـــا}،  ثُـــمَّ  اهلل  ِنْعَمـــَت 

والرابـــع: الثـــواب، ومنـــه قولـــه 

َن  تعاىل: {يَ�ْشتَبْ�ِشـــُروَن ِبِنْعَمٍة مِّ

اهلل َوَف�ْشٍل}، واخلام�ص: النبوة، 

ا ِبِنْعَمِة  مَّ
ومنه قوله تعـــاىل: {َواأَ

وال�شاد�ـــص:  ْث}،  َفَحـــدِّ َربِّـــَك 

الرحمـــة، ومنـــه قولـــه تعـــاىل: 

َوِنْعَمـــًة}،  اهلِل  ـــَن  مِّ {َف�ْشـــاًل 

وال�شابع: الإح�شـــان، ومنه قوله 

تعـــاىل: {وَمـــا ِلأََحٍد ِعنـــَدهُ ِمن 

َزى}، والثامـــــــــن: �شعة  نِّْعَمٍة جُتْ

املعي�شـــة، ومنـــــــــــه قوله تعاىل: 

{َواأَ�ْشَبـــَغ َعلَيُْكـــْم ِنَعَمـــُه َظاِهَرًة 

الإ�شالم،  والتا�شـــع:  َوبَاِطنَـــًة}، 

ومنـــه قوله تعالـــــى: {اإِْذ تَُقـــوُل 

ـــِه....}، 
ْ
 َعلَيـــ

ُ َّ
ــِذي اأَنَْعـــــَم اهلل ِللَـّ

والعا�شـــر: العتـــق، ومنـــه قولـــه 

تعـــاىل: {واأنعمت عليـــه}، لأن 

اإنعام اهلل تعاىل عليه بالإ�شالم، 

واإنعـــام النبـــي ] بالعتـــق وهو 

زيد بن حارثة«.

والقـــراآن الكـــرمي ير�شدنـــا اإىل 

واجب امل�شلم جتـــاه النعم، واأول 

ن�شيـــان  وعـــدم  التذكـــر  ذلـــك 

النعـــم اأو التغافـــل عنهـــا، قـــال 

يَُّها النَّــــا�ـــُص اْذُكُروا 
تعـــاىل: {يَاأَ

ِنْعَمـــــــَت اهلِل َعلَيْــــــُكـــْم}، وقال 

�شبحانــــــــه: {َواْذُكـــُرواْ ِنْعَمـــــــَة 

اهلل َعلَيُْكـــْم}، قـــال ال�شيخ ابن 

�شعدي مو�شًحـــا كيفية التذكر: 

بالل�شـــان حمًدا وثنـــاء، وبالقلب 

وبـــالأركان  واإقـــراًرا،  اعرتاًفـــا 

ب�شرفهـــا يف طاعـــة اهلل. وبـــني 

رحمـــه اهلل ثمرة كرة ذكر النعم 

فقال: فـــاإن يف ا�شتدامة ذكرها 

داعًيـــا ل�شكر اهلل تعاىل وحمبته 

وامتالء القلب من اإح�شانه.

ومـــــــن واجـــب امل�شلـــــــم جتـــاه 

النعم ال�شكــــــر، كما قال تعاىل: 

ن ُكنتُْم  {َوا�ْشُكـــُرواْ ِنْعَمـــَت اهلل اإِ

اإِيَّـــاهُ تَْعبُُدوَن} قـــال ال�شيخ ابن 

�شعـــدي: اأي: اإن كنتم خمل�شني 

له العبادة فـــال ت�شكروا اإل اإياه، 

ول تن�شـــوا املنعـــم، وال�شكـــر هو 

حـــال املر�شلـــني واملوؤمنـــني، كما 

ذكر �شبحانه عـــن �شليمان عليه 

ال�شـــالم اأنه قـــال: {َوَقـــاَل َربِّ 

اأَْوِزْعِنـــي اأَْن اأَ�ْشُكـــَر ِنْعَمتََك الَِّتي 

 ،{ َوَعلَـــى َواِلَديَّ اأَنَْعْمـــت َعلَـــّي 

وقال �شبحانه عن املوؤمن ال�شالح 

اأنـــه يقـــول: {َقـــاَل َربِّ اأَْوِزْعِني 

اأَْن اأَ�ْشُكـــَر ِنْعَمتَـــَك الَِّتـــي اأَنَْعْمَت 

}، قال ال�شيخ ابن �شعدي:  َعلَـــيَّ

ف�شاأل ربه التوفيق للقيام ب�شكر 

نعمتـــه الدينيـــة والدنيوية عليه 

وعلى والديه.

وقـــد و�شح لنـــا القـــراآن الكرمي 

اأ�شباب زوال النعم ومنها الكفر، 

ىَل الَّذيَن  فقال تعـــاىل:{اأَمَلْ تََر اإِ

ــوا  لُوا ِنْعَمـــَة اهلِل ُكْفـــًرا َواأََحلُـّ بََدّ

َقْوَمُهْم َداَر الَْبَواِر}،  فنعمة اهلل 

تعـــاىل عليهم هي اإر�شال حممد 

]، فقامـــوا بالكفـــر به وال�شد 
عـــن �شبيل اهلل بـــدًل من ال�شكر 

واتبـــاع  بر�شولـــه  بالإميـــان  هلل 

دينه، فكان عاقبتهم النار وبئ�ص 

القرار.

و�شـــرب اهلل تعـــاىل يف القراآن 

الأمثلة للقرى الكافرة بنعم اهلل 

ومـــا حـــل بها نتجة ذلـــك، فقال 

 َمثاًَل َقْريًَة 
ُ
تعاىل: {َو�َشَرَب اهلل

ْطَمِئنًَّّة يَاأِْتيَها ِرْزُقَها  َكانَْت اآِمنًَة مُّ

ن ُكِلّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت باأَنُْعِم  َرَغًدا ِمّ

وِع  اهلِل َفاأََذاَقَهـــا اهلل لَبا�ـــَص اجْلُ

يَ�ْشنَُعوَن}،  ْوِف مِبَا َكانُـــواْ  َواخْلَ

قال ال�شيخ ابن �شعدي: فاأذاقهم 

اهلل �شد ما كانوا فيه، واألب�شهم 

احذروا نفار 
النعم 
فما كل 
شارد 
بمردود!

كلمـــة حـــق قالها اأمـــري املوؤمنني 

علي بـــن اأبي طالب -ر�شي اهلل 

عنه- كمـــا نقلها عنـــه الثعالبي 

يف كتابـــه الإعجـــاز والإيجـــاز: 

»احـــذروا نفـــار النعـــم فمـــا كل 

�شـــارد مبـــردود«، حيـــث �شبـــه 

-ر�شي اهلل عنـــه- النعم بالإبل 

املقيـــدة، وحذر مـــن فرارها من 

قيدهـــا ونفرتها مـــن �شاحبها، 

لأن مـــا كل مـــا �شـــرد ميكن رده 

اإىل حاله الأوىل.
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لبا�ـــص اجلـــوع الـــذي هـــو �شد 

الرغـــد، واخلوف الذي هو �شد 

الأمـــن، وذلـــك ب�شبـــب �شنيعهم 

وكفرهم وعدم �شكرهم.

و�شرب لنا مثاًل باأهل �شباأ فقال: 

{لََقْد َكاَن ِل�َشَباإ يِف َم�ْشَكِنِهْم اآيٌَة 

َجنَّتَاِن َعـــن مَيني َو�ِشَماٍل}، اإىل 

قوله تعاىل: {َذِلَك َجَزيْنَاُهم مِبَا 

اِزي اإِلَّ الَْكُفوَر}،  َكَفُروا َوَهْل جُنَ

قـــال ال�شيخ ابن �شعـــدي: فكما 

بدلـــوا ال�شكـــر احل�شـــن بالكفر 

القبيـــح، بدلوا تلـــك النعمة مبا 

ذكـــر، ثم قـــال: وهل جنـــازي.. 

جـــزاء العقوبة  اإل من كفر باهلل 

وبطر النعمة.

و�شـــرب لنا مثاًل يف �شورة القلم 

باأ�شحـــاب اجلنـــة الذين اغرتوا 

مبا عندهـــم من النعمة وجزموا 

بثباتها يف اأيديهم، وعزموا على 

منع حق اهلل تعاىل فيها، فكانت 

النتيجـــة اأن نزعـــت منهم ونزل 

بها عذاب اأبادها واأتلفها ثم قال 

تعاىل:{كذلـــك العـــذاب}، قال 

ال�شيخ ابن �شعدي: اأي: الدنيوي 

ملـــن اأتـــى باأ�شبـــاب العـــذاب اأن 

ي�شلبه اهلل ال�شيء الذي طغى به 

وبغـــى، واآثر احليـــاة الدنيا، واأن 

يزيلـــه عنه اأحوج مـــا يكون اإليه، 

فما اأحوجنا يف بلدنا الآمن الذي 

نتقلـــب فيـــه بنعـــم اهلل الوفرية 

واآلئه الغزيرة اأن ندرك قيمة ما 

لدينا فنذكـــر نعمة اهلل، ون�شكر 

ف�شله، ونحفظ حـــدوده، ونناأى 

عن �شبيـــل اجلاهلـــني، و�شلوك 

النعـــم  اأن  ونعلـــم  اجلاحديـــن 

�شريعـــة الـــزوال، واأن الع�شيان 

�شبب احلرمـــان، كما قال النبي 

]: »اإن العبـــد يحـــرم الـــرزق 
بالذنب ي�شيبه« (رواه اأحمد).

وقـــد اأخـــرج الإمـــام اأحمد عن 

النعمـــان بن ب�شري اأن ر�شول اهلل 

] قـــال: من مل ي�شكـــر القليل 
مل ي�شكـــر الكثري، ومن مل ي�شكر 

النا�ـــص مل ي�شكر اهلل، والتحدث 

بنعمـــة اهلل �شكـــر، وتركها كفر، 

والفرقـــة  رحمـــة  واجلماعـــة 

عذاب. (ال�شيخ الألباين).

وعـــن اأبـــي هريـــرة ر�شـــي اهلل 

عنـــه قال: قـــال ر�شول اهلل ]: 

انظروا اإىل من هو اأ�شفل منكم، 

ول تنظـــروا اإىل من هو فوقكم، 

فهو اأجـــدر األ تزدروا نعمة اهلل 

عليكم. (متفق عليه).

قـــال ال�شيـــخ ابن �شعـــدي: هذا 

يدل علـــى �شكر اهلل بالعرتاف 

بنعمه، والتحدث بها، وال�شتعانة 

بهـــا علـــى طاعـــة املنعـــم، وفعل 

جميـــع الأ�شبـــاب املعينـــة علـــى 

ال�شكر، فاإن ال�شكر هلل هو راأ�ص 

العبادة، واأ�شـــل اخلري، واأوجبه 

علـــى العباد، فاإنه ما بالعباد من 

نعمة ظاهـــرة ول باطنة، خا�شة 

اأو عامـــة اإل من اهلل، وهو الذي 

ياأتي باخلري واحل�شنات، ويدفع 

ال�شوء وال�شيئـــات، في�شتحق اأن 

يبـــذل لـــه العباد مـــن ال�شكر ما 

ت�شـــل اإليه قواهـــم، وعلى العبد 

اأن ي�شعـــى لـــكل و�شيلـــة تو�شله 

وتعينه على ال�شكر.

وقد اأر�شـــد ] اإىل هذا الدواء 

العجيـــب، وال�شبب القوي ل�شكر 

نعـــم اهلل، وهـــو اأن يلحظ العبد 

يف كل وقـــت مـــن هـــو دونـــه يف 

العقل والن�شـــب واملال واأ�شناف 

النعم، فمـــن ا�شتدام هذا النظر 

ا�شطـــره اإىل كـــرة �شكـــر ربـــه 

والثناء عليـــه، فاإنه ل يزال يرى 

خلًقـــا كثـــرًيا دونـــه بدرجات يف 

هـــذه الأو�شـــاف، ويتمنـــى كثري 

منهـــم اأن ي�شـــل اإىل قريب مما 

اأوتيـــه من �شحـــة ومال ورزق 

وخلق وخلـــق، فيحمد اهلل 

على ذلك حمًدا كثرًيا.

املغروريـــن  ليـــت  فيـــا 

ينظـــرون اإىل مـــا هم 

مع  ويقارنونـــه  فيـــه، 

حال كثري من �شعوب 

الأر�ـــص التي فقدت 

احل�شيــــــــــة  النعـــــم 

في�شكروا  واملعنويـــة، 

تعـــاىل علـــى  اهلل 

مــــــــــــــــــن  الأ

والأمـــان، واخلـــري والإح�شـــان، 

فـــرت  اإذا  النعـــم  اأن  ويدركـــوا 

يع�شـــر ردهـــا اإل اأن ي�شـــاء اهلل، 

كما قـــال علي ر�شـــي اهلل عنه: 

»احـــذروا نفـــار النعـــم فمـــا كل 

�شارد مبردود«.           
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كم مّرة 
ولدت؟!

م�صاري  نا�صر �لعر�دة

من�شد واإعالمي

جمال �لإ�صالم

�شوؤال غريب.. هل الإن�شان يولد 

اأكر من مـــرة!، وما اأعجبها من 

عبـــارة، ل�شت اأذكر متاًما الوقت 

الذي قلتها فيه وبالتحديد على 

اأّي �شيغة قلتها.. »نعم« تذكرت 

الآن، قلتها ل�شديق ظل يرّدد على 

النهزامية  اأ�شطوانـــة  م�شمعـــي 

والإحبـــاط، فكل �شـــوؤال توجهه 

اإليـــه يجيبك: حاولت.. جربت.. 

فعلـــت.. ل فائـــدة.. وبعد اأخذ 

ورد.. و�شد وجذب، قلت له: كم 

مّرة ولدت؟ 

�شكـــت ومل اأعهـــده ي�شكـــت عن 

�شـــوؤال، ولطاملـــا كانـــت الردود 

وخميلتـــه،  ذهنـــه  يف  حا�شـــرة 

فاأكملـــت لـــه احلديـــث دون اأن 

ي�شمـــع  مل  اأظنـــه  يقاطعنـــي- 

حديثـــي- بل ظل يفكـــر ويتاأمل 

تلك الكلمـــة يف ا�شتغراق، فلقد 

�شمعـــت �شداهـــا يف تعبـــريات 

تفكـــريه  عمـــق  وراأيـــت  وجهـــه 

فيها مـــن دوران عينيه البطيء، 

ثـــم قاطعنـــي وقـــال: كـــم مـــرة 

ولدت؟! قلت: نعـــم.. مل اأ�شاألك 

لت�شاألني بـــل لتجيب؟ قال: هالَّ 

�شرحـــت يل اأكـــر، قلـــت: كّنـــا 

ل �شـــيء واأ�شبحنـــا �شيًئـــا، كنا 

نطفة يف قرار مكـــني واأ�شبحنا 

ب�شـــًرا ماثلني للولدة، يا عزيزي 

خما�ص ما بـــني مرحلتني قبلها 

�شيء وبعدهـــا �شيء اآخر، ل�شت 

اأتكلم عـــن رحـــم الأمومة الذي 

ولدنـــا منـــه فح�شب، بـــل اأتكلم 

عن اأرحام احلياة املختلفة، فكم 

من �شخ�ص مـــات طموحه فولد 

ذلك الطموح من جديد، وكم من 

تائب ولد يف احلياة مرة اأخرى، 

وقـــد كان يظن اأنـــه �شيموت يف 

ح�شن �شيئاته وخطاياه، الولدة 

هـــي الإعـــادة، هـــي ال�شفحـــة 

عمرنـــا  كتبنـــا  التـــي  البي�شـــاء 

فيها، هي اخلطـــوة الأوىل التي 

بداأنا رحلـــة احلياة منها! مازال 

ال�شمت يخّيم عليه، قلت له: األ 

ت�شمعنـــي؟ قال: بلـــى ولكني مل 

اأ�شمع كالًمـــا يقنعني قبل هذا، 

كنت دائًما اأجد التربير املنا�شب، 

كنـــت اأوؤمن بـــاأن الأحالم متوت، 

وكنـــت علـــى يقـــني اأن مـــا فات 

لـــن يعـــود، عجًبا لهـــذه احلياة، 

األ�شنا نولـــد فيها مرة واحدة ثم 

منوت!.

اأجبته بعد اأن ظل يكرر عباراته: 

نعم نولـــد مرات ومـــرات: تاأمل 

ذلـــك  اأتذكـــره؟  فالًنـــا،  معـــي 

كنـــا  الـــذي  ال�شـــاذج  الإن�شـــان 

ن�شحك عليه، اإنه الآن رّب اأ�شرة 

ناجح واإن�شان خمتلف متاًما عن 

ذي قبـــل، اأظنك مل تن�ـــص اأي�ًشا 

فالًنـــا، الإن�شان الـــذي ترباأ منه 

اأهلـــه وع�شريته ل�شـــوء اأخالقه، 

اإنـــه الآن يوؤمنا يف امل�شجد، فقد 

حفظ القراآن يف 4 اأ�شهر فقط، 

اإنـــه الآن رجل خمتلف، قال يل: 

�شبحـــان اهلل! قلـــت: ولكـــن يـــا 

عزيـــزي الـــولدة لي�شـــت �شهلة، 

ا، وا�شـــاأل  الـــولدة �شعبـــة جـــدًّ

والدتـــك كيـــف كانـــت ولدتك، 

اإنهـــا عملية �شعبة للغاية، كذلك 

ولدتنـــا يف احليـــاة مـــّرة اأخرى 

�شتكون �شعبة وقا�شية!.

بعـــد اأيـــام ويف �شاعـــة متاأخـــرة 

مـــن الليـــل، رّن الهاتـــف وقطـــع 

اأجبتـــه  علـــّي قراءتـــي للقـــراآن 

بهـــدوء: ال�شالم عليكـــم، فقال: 

وعليكـــم ال�شـــالم اأنـــا متاأ�شـــف 

ا لالإزعاج ولكـــن مل اأ�شتطع  جـــدًّ

النوم، اأريدك اأن ت�شعف اأفكاري 

وتـــاأوي حريتـــي، قلـــت: ا�شتعن 

بـــاهلل وا�شتعذ به مـــن ال�شيطان 

الرجيم، قال: لقد �شمعت اليوم 

اأحـــد الدعـــاة يف الإذاعـــة وهو 

يقراأ حديـــث الر�شول ] الذي 

يقـــول يف ختامـــه »رجـــع كيـــوم 

ولدتـــه اأمـــه«، فتذكـــرت حديثنا 

ذاك امل�شـــاء و�شرحت بعيًدا اإىل 

اأيامي الغابـــرة املا�شية، وجدت 

اأين كـــربت �شريًعـــا، ترعرعـــت 

على التعايل والغرور، ن�شاأت يف 

ظل الالمبالة وعـــدم احلر�ص، 

مل اأ�شـــن اأيامـــي ومل اأحفظهـــا، 

مع اأين اأعلم بوجود بذرة اخلري 

يف نف�شـــي، ولكـــن تراكـــم الأيام 

الليـــايل  وتعاقـــب  بالتق�شـــري 

بالفتور جعلنـــي اأ�شت�شعب فكرة 

البـــدء مـــن جديـــد، اأنـــا ل�شـــت 

مق�شـــًرا يف حق اهلل فح�شب مع 

اأن ذلـــك اأ�شد ما يقلقني ولكنني 

مق�شر يف حق العباد، وفوق هذا 

فاإين مق�شر يف حق نف�شي، قبل 

حديثنـــا يف ذلك اليـــوم كنت قد 

بعت احليـــاة باأرخ�ص الأ�شباب، 

بعتها للهوى والدنيا وال�شيطان، 

وا�شرتوهـــا منـــي بال قيـــود ول 

�شـــروط، مل اأ�شت�شعر قيمتي يف 

احلياة لأين واجهت من امل�شائب 

واملحـــن ما مل اأكن علـــى حملها 

قـــادًرا، هـــّدت ثباتـــي ور�شوخي 

وكل مـــا يبقيني على قيد احلياة 

حقيقـــة ل جمرد ظـــل، لكن اأن 

اأعـــود من جديـــد؟ كياًنا اآخر يف 

زمـــان ومكان اآخـــر؟ ذلك ما مل 

اأكن اأت�شوره!.  
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من �لإ�صالم

داعية اإ�شالمي

د. حممد �حلمود �لنجدي

فتن آخر 
الزمان وسبل 
النجاة منها 
)2-2(

3 - الت�شـــدد والتنطع يف الدين 

مـــن اأعظـــم اأ�شبـــاب الوقوع يف 

البدع والفنت، فالت�شدد وت�شييق 

ال�شمحـــة  الوا�شعـــة  ال�شريعـــة 

املي�شرة، يوقع �شاحبه يف احلرج 

والع�شـــر، وهو م�شـــاد لل�شريعة 

احلقة، وخمالـــف لها، فقد قال 

اهلل تعـــاىل عنهـــا {َوَمـــا َجَعـــَل 

يـــِن ِمـــْن َحَرٍج}،  َعلَيُْكـــْم يِف الدِّ

 بُكُم الْيُ�ْشَر َولَ 
ُ
وقال {يُريُد اهلل

يُريُد بُكــــــُم الُْع�ْشَر}، وقال {لَ 

ــُف اهلل نَْف�ًشـــا اإِلَّ ُو�ْشَعَها{،  يَُكلِـّ

لَّ   نَْف�ًشا اإِ
ُ
ــُف اهلل وقـــال {َل يَُكلِـّ

َما اآتَاَها}.

الديـــن  »اإّن   :[ النبـــي  وقـــال 

ي�شـــٌر، ولـــن ي�شـــاّد الديـــن اأحٌد 

وقاربـــوا،  ف�شـــددوا  غلبـــه،  اإل 

واأب�شـــروا، وا�شتعينـــوا بالغـــدوة 

والروحـــة، و�شيء مـــن الدجلة« 

 :[ وقـــال  البخـــاري)،  (رواه 

»ي�ّشـــروا ول تع�شـــروا، وب�شـــروا 

ول تنفروا« (متفق عليه)، وقال: 

ال�شمحة«  باحلنيفيـــة  »اأر�شلـــت 

وغـــريه)،  اأحمـــد  الإمـــام  (رواه 

والتنطع يف الدين �شبب للهالك، 

كما قـــال ]: »هلك املتنطعون« 

قالها ثالًثا. (رواه م�شلم).

فمن الت�شدد الت�شرع يف التكفري 

للمخالف  والتبديـــع  والتف�شيـــق 

ودون  برهـــان،  ول  بينـــة  دون 

النظر يف حتقق �شروط احلكم، 

وانتفاء موانعه، وكذا الت�شرع يف 

تغيـــري املنكر، ولـــو كان يف غري 

ا�شتطاعته، اأو حدود م�شوؤوليته، 

ولـــو ترتـــب عليـــه منكـــر اأعظم 

منـــه، وكذا املبالغـــة برفع بع�ص 

امل�شتحبات اإىل درجة الواجبات، 

اأو بع�ـــص املكروهـــات اإىل مقام 

املحرمات.

4 - كيد اأعـــداء اهلل لهذه الأمة 

على اختالف اأ�شنافهم من يهود 

ون�شـــارى ومنافقـــني ومرجفني 

واأهل اأهواء وغريهم، قال تعاىل 

{َولَـــن تَْر�َشى َعنـــَك الَْيُهوُد َولَ 

النَّ�َشـــاَرى َحتَّـــى تَتَِّبـــَع ِملَّتَُهْم}، 

ْن  وقـــال �شبحانـــه {َودَّ َكِثـــرٌي مِّ

ن بَْعِد  اأَْهِل الِْكتَاِب لَْو يَُردُّونَُكم مِّ

ْن ِعنِد  اراً َح�َشـــًدا مِّ اإِمَياِنُكـــْم ُكفَّ

اأَنُف�ِشِهم}، وقال تعاىل {َوَقالَت 

ـــْن اأَْهل الْكتَـــاِب اآمنُواْ  اآِئَفـــٌة مِّ طَّ

نـــِزَل َعلى الَِّذيـــَن اآَمنُواْ  ِبالَّـــِذَي اأُ

َوْجـــَه النََّهاِر َواْكُفُرواْ اآخَرهُ لََعلَُّهْم 

يَْرجُعـــوَن َولَ تُوؤِْمنُـــواْ اإِلَّ مِلَن تَِبَع 

ِدينَُكْم..}.

فاأهل الباطل يبغون للحق واأهله 

الغوائل، ويكيـــدون لهم املكائد، 

ظاهًرا وباطًنا، بالطعن يف الدين 

والت�شكيـــك فيـــه ويف معتقداته 

و�شرائعه واأحكامـــه و�شننه وبث 

ال�شبهات، والدعايـــات امل�شللة، 

لي�شـــدوا امل�شلمني عـــن دينهم، 

ويزينـــوا لهـــم الأديـــان الباطلة، 

واملذاهـــب الفا�شدة، فهم اأعوان 

اإبلي�ص الذي يدعو حزبه ليكونوا 

من اأ�شحاب ال�شعري.

�س 5: �إذن ما �أ�صباب �لنجاة مما 

ذكرمت من فنت عظيمة؟

ج 5: لقـــد تركنـــا نبينا ] على 

املحجـــة البي�شاء، ليلها ونهارها 

�شواء، ل ي�شـــل عنها اإل هالك، 

وكان مـــن بيانـــه لنـــا اأن بني لنا 

اأ�شبـــاب النجـــاة والوقايـــة مـــن 

الفـــنت، فمن اأ�شبـــاب النجاة من 

الفنت ما يلي:

اأوًل: العت�شام بالكتاب وال�شنة 

وفهمهما على �شوء فهم ال�شلف 

ال�شالح، وذلك يعني العلم بدين 

اهلل تعـــاىل، والعمل بذلك العلم 

والتم�شـــك بـــه، بعـــد فهمه على 

�شوء فهم ال�شلف ال�شالح ر�شي 

اهلل عنهـــم، وذلـــك ليبقى الفهم 

واملنهـــج  �شحيًحـــا،  من�شبًطـــا 

قومًيا، والتم�شك بالكتاب وال�شنة 

النبوية اأعظـــم اأ�شباب الع�شمة 

والنجـــاة من الفـــنت، قال تعاىل: 

ُمواْ ِبَحبْـــِل اهلِل َجِميًعا  {َواْعتَ�شِ

ُقـــواْ َواْذُكـــُرواْ ِنْعَمَت اهلِل  َولَ تََفرَّ

َعلَيُْكـــْم اإْذ ُكنتُْم اأَْعَداء َفاأَلََّف بنَْيَ 

ْخَواًنا  ُقلُوِبُكْم َفاأ�ْشَبْحتُم ِبِنْعَمِتِه اإِ

َن النَّار   �َشَفا ُحْفَرٍة مِّ
َ
َوُكنتُـــْم َعلَى

ُ اهلل  نَْها َكَذِلـــَك يَُبنيِّ َفاأَنَقَذُكـــم مِّ

تَْهتَـــُدوَن}،  لََعلَُّكـــْم  اآيَاِتـــِه  لَُكـــْم 

ا الَِّذيـــَن اآَمنُواْ ِباهلِل  مَّ
وقـــال {َفاأَ

َواْعتَ�َشُمـــواْ ِبـــِه َف�َشيُْدِخلُُهـــْم يِف 

نُْه َوَف�ْشٍل َويَْهِديِهْم اإِلَيِْه  َرْحَمـــٍة مِّ

�ْشتَِقيًما}، وقال نبيه  َراًطـــا مُّ �شِ

]: »تركُت فيكم ما اإن مت�شكتم 
بـــه لن تهلكوا ولـــن ت�شلوا بعدي 

اأبـــًدا، كتاب اهلل و�شنتي«، وقال: 

»اإّن هذا القراآن َطرفه بيد اهلل، 

وطرفـــه باأيديكـــم، فتم�شكوا به 

فاإنكـــم لـــن ت�شلوا، ولـــن تهلكوا 

بعـــده اأبـــًدا« (رواه ابـــن حبـــان، 

و�شححه الألباين).

العلمـــاء  عـــن  الأخـــذ  ثانًيـــا: 

الربانيـــني، امل�شهوريـــن بالتباع، 

والرجوع  وال�شالح وال�شتقامة، 

حولهـــم  واللتفـــاف  اإليهـــم،  

وتوقريهم، فقد اأمرنا اهلل تعاىل 

بذلك، فاأمرنا ب�شوؤال اأهل العلم 

نوا�شل يف هـــذا العدد احلديث 

عـــن اأو�شاف واأحـــوال فنت اآخر 

الزمـــان، وعـــن املوقـــف الأمثل 

للم�شلم لتقائها وال�شالمة منها، 

وكنا قد حتدثنا عن احلكمة من 

الفـــنت والباليـــا، واأحـــوال فـــنت 

اآخر الزمـــان واأو�شافهـــا والتي 

حـــّذر منها النبي ]، ونكمل يف 

هـــذا العدد احلديث عن اأ�شباب 

الوقـــوع يف الفـــنت.. فهي كثرية 

متنوعة.
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بالكتاب وال�شنة، فقال {َفا�ْشاأَلُواْ 

ْكِر اإِن ُكنتُْم لَ تَْعلَُموَن}،  اأَْهَل الذِّ

وقـــال موؤدًبا لهـــم {َواإَِذا َجاءُهْم 

ْوِف اأََذاُعواْ  َن الأَْمِن اأَِو اخْلَ اأَْمٌر مِّ

�ُشوِل َواإِىَل  ِبـــِه َولَـــْو َردُّوهُ اإِىَل الرَّ

اأُْويِل الأَْمـــِر ِمنُْهـــْم لََعِلَمُه الَِّذيَن 

يَ�ْشتَنِبُطونَُه ِمنُْهْم}.

وقولـــه ]: »لي�ـــص مّنـــا من مل 

يَرحـــم �شغرينا، ويُوقـــر كبرينا، 

ويعرف لعاملنا حقه« (رواه اأحمد 

وغـــريه)، فالواجـــب الأخـــذ عن 

العلمـــاء الرا�شخـــني يف العلـــم، 

الذيـــن يعّظمون ال�شنـــة النبوية 

اإليهـــا،  ويدعـــون  ويظهرونهـــا، 

ويحر�شـــون علـــى جمـــع الكلمة 

ومل ال�شمـــل، فطاعتهـــم �شداد، 

والأخـــذ عنهـــم هـــدى ور�شـــاد، 

بذلـــك  تعـــاىل  اهلل  اأمـــر  كمـــا 

ِطيُعواْ  َواأَ  
َ ّ
فقـــال: {اأَِطيُعـــواْ اهلل

�ُشـــوَل َواأُْويِل الأَْمـــِر ِمنُكْم}،  الرَّ

واأولـــو الأمر علـــى التحقيق هم 

العلمـــاء والأمراء، كما ن�ص على 

هذا غـــري واحد مـــن ال�شحابة 

وغريهـــم، فالعلمـــاء يلـــون اأمر 

الّدين، والأمراء يلون اأمر الدنيا، 

وبهـــذا ت�شتقيم الأمور، وقد جاء 

يف احلديـــث: »اإّن اهلل ل يقب�ص 

هـــذا العلم انتزاًعـــا ينتزعه من 

�شـــدور النا�ـــص، ولكنـــه يقب�شه 

اإذا مل  العلمـــاء، حتـــى  بقب�ـــص 

روؤو�ًشا 
ُ
يبـــق عاملا، اتخذ النا�ـــص 

جهـــاًل، ف�شئلوا فاأفتوا بغري علم 

ف�شلوا واأ�شلوا«.

لـــزوم اجلماعـــة، وطاعة  ثالًثا: 

اجلماعـــة  فـــاإن  الأمـــر،  اأويل 

رحمـــة، والفرقـــة عـــذاب، ويد 

اهلل مع اجلماعة، ومن �شذ �شذ 

يف النار، واإمنـــا ياأكل الذئب من 

الغنـــم القا�شية، ومن خرج على 

الطاعة وفـــارق اجلماعة فمات 

مات ميتـــة جاهلية، دل على كل 

هذا اأحاديث نبوية �شحيحة عن 

احلديـــث  ويف   ،[ امل�شطفـــى 

اأي�ًشا: »ثالٌث ل يغل عليهن قلب 

امـــرئ م�شلـــم: اإخال�ـــصُ العمل 

هلل، ومنا�شحـــة اأوليـــاء الأمـــر، 

ولـــزوم جماعـــة امل�شلمـــني، فاإن 

دعوتهـــم حتيط مـــن ورائهم«.. 

فهـــذه الثالث تنقـــي القلب، ول 

يبقى فيه مـــع وجودها غ�ٌص ول 

دغل فيه، في�شلم من الفنت.

رابًعا: تقوى اهلل تعاىل وطاعته، 

فهي من اأعظـــم اأ�شباب الوقاية 

والنجـــاة مـــن الفـــنت، كمـــا قال 

ربنا تبـــارك تعاىل: {َوَمـــن يَتَِّق 

َرًجـــــــا}،   يَْجَعـــل لَّـــــــــُه خَمْ
َ
اهلل

 يَْجَعل لَُّه 
َ َّ
وقال: {َوَمن يَتَّـــِق اهلل

يَُّها 
ِمْن اأَْمـــِرِه يُ�ْشًرا}، وقال: {ِياأَ

 يَْجَعل 
َ
الَِّذيـــَن اآَمنُواْ اإَن تَتَُّقواْ اهلل

لَُّكْم ُفْرَقاًنا}، اأي: ب�شرية وقدرة 

على التفريق والتمييز بني احلق 

والباطل، واخلري وال�شر، والهدى 

وال�شالل.

ويف حديـــث العربا�ص بن �شارية 

ر�شـــي اهلل عنه يف و�شية ر�شول 

اأول  كان  لل�شحابـــة،   [ اهلل 

مـــا اأو�شاهم به التقـــوى، فقال: 

»اأو�شيكـــم بتقـــوى اهلل وال�شمع 

والطاعـــة«، فالتقـــوى اأن يجعل 

العبـــد بينـــه وبـــني عـــذاب اهلل 

وقاية، باتبـــاع اأوامره، واجتناب 

نواهيه. 
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مهتدون يف �لكويت

يروي بـــدم راي�شينج )اإبراهيـــم حاليًّا( وهو 

نيبـــايل اجلن�شيـــة مـــن مديرية �شتـــون، من 

قرية �شاردا نغر، ق�شته مع الإ�شالم فيقول: 

ولدت يف اأ�شرة هندو�شية نيبالية اأفعل مثلما 

يفعلون، اأتعبد كما كان يتعبد اأجدادي الذين 

�شـــار على نهجهم والـــدي، فكنت اأذهب اإىل 

املعبد منذ �شغري، واأذهل من �شور التماثيل 

املتنوعـــة، واأنظـــر اإليهـــا بده�شـــة لكرتها، 

وتفـــن النحاتني يف جت�شيدهـــا وت�شويرها، 

فهـــذه من حجـــارة ثمينة، وتلـــك من ذهب، 

ومـــن وراء التماثيـــل توجد هيـــاكل.. م�شهد 

مثـــري مل ي�شتوعبـــه عقلـــي ال�شغري يف ذلك 

الوقت.

تبداأ ال�شلوات داخل املعبد بقرع الأجرا�ص، 

وانت�شار روائـــح البخور يف كل اأرجاء املعبد، 

وغـــري ذلك مـــن الطقو�ـــص التـــي ت�شاحب 

اأداءها، وعندما كنا نفرغ، كنت اأ�شاأل والدتي 

يف بـــراءة: ملاذا كل هذا يا اأمي؟ وملاذا تتعدد 

وتتنـــوع التماثيل يف ال�شكل واحلجم؟، فكان 

ردهـــا: اإن هذه الآلهة املتعددة لكل منها دور 

يف حياتنـــا، فهناك اإله للمطـــر، وثان للنور، 

وثالث للنـــار، ورابع للرياح، و...اإلخ، فالآلهة 

ل تعد ول حت�شى، وما نقوم به من �شلوات 

وقرابني لكي تر�شى عنا.

مل يكـــن ذلك فقط هو ما ي�شغـــل راي�شينج، 

بـــل كان هنـــاك اأمـــر اآخـــر، فداخـــل املعبد 

ينق�شم النا�ص، فهناك الرباهمة، والكا�شرت، 

والوي�ـــص، وال�شودر، ويف ال�شلوات ل تتجاوز 

طبقـــة الأخـــرى، بل ل تقـــام ال�شلـــوات اإل 

يف ح�شـــور الرباهمة، ومـــرة اأخرى يت�شاءل 

بفطرتـــه: ملاذا يا اأمـــي؟ األي�شوا ب�شًرا مثلنا؟ 

ملـــاذا ل نعبد الآلهة حتى يح�شـــروا؟ وياأتي 

اجلـــواب: اإنهم  اأكابر القوم، فهم من خلقهم 

الإلـــه »براهمـــا«، ولذلـــك جند منهـــم كهنة 

املعبد، فهم اأقرب اإىل الآلهة، وهم مقدمون 

يف كل �شيء.

هكذا ن�شاأت.. فكنت اأعبد الأ�شنام والأوثان 

والأحجـــار، لكن ما كانت تـــراه عيناي كنت 

اأ�شعـــر برف�ص عقلي وعـــدم طماأنينة وراحة 

قلبيـــة جتاهه، فمـــا اأراه عبارة عن خيالت، 

و�شيء اأ�شبه بالأ�شاطري، فكيف لهذه الأوثان 

والأحجـــار والأ�شجار التي يعبدونها اأن تنفع 

اأو ت�شـــر؟ هـــذه املعبـــودات ل مت�شـــي ول 

تتحـــرك ول تتكلـــم ول تنظر، بـــل اإنني منذ 

اأن وعيـــت الدنيـــا اأجدهـــا �شاكنـــة يف نف�ص 

مو�شعها فكيف تنفع العابدين؟ وكيف ت�شر 

الآخريـــن؟ ملـــاذا يخافهـــا النا�ـــص ويهابهـــا؟ 

اإن الأ�شـــرة كاملـــة تتعبدهـــم وت�شتغيث بهم 

وتذهب اإليهم لق�شاء احلوائج.

ظللـــت هكـــذا اإىل اأن ظهـــر يف حياتي اأحد 

الأ�شخا�ـــص، وكان زمياًل يل، ويعتنق الديانة 

الن�شرانية، فاأراد جذبي نحوه، وبداأ يحثني 

علـــى التعـــرف علـــى الن�شرانيـــة ويذكر يل 

املرتجـــم  الإجنيـــل  اإيل  وقـــدم  حما�شنهـــا 

باللغـــة النيباليـــة، واأخـــرًيا دعـــاين لعتناق 

الن�شرانيـــة قائـــاًل: اإن الديانـــة الن�شرانية 

اأح�شـــن الديانـــات واأف�شلها، فبـــداأت قراءة 

الإجنيل، وبداأت اأ�شعر اأن الديانة الن�شرانية 

اأف�شل واأح�شن حاًل من ديانتي الهندو�شية، 

لأن الديانة الهندو�شيـــة تعتقد وجود الآلهة 

الكثرية والعقل ال�شليم ل يقبل هذا، وكذلك 

نظام احليـــاة الجتماعية مفقود يف الديانة 

الهندو�شيـــة، وفعاًل بـــداأت اأميل اإىل الديانة 

الن�شرانية لكن ما وجدت يف قلبي طمانينة 

ول �شكوًنـــا ول راحـــة، فاأنا فعاًل عرفت من 

خاللها اأن للكـــون اإلًها، ولكنني �شدمت من 

تعـــدد الآلهة اأي�ًشـــا فيها، وعقيـــدة التثليث 

التي وجدتها يف الن�شرانية مل ي�شتطع عقلي 

النيبالي رايسينج:
لهذا تخليت عن دين اآلباء 

واألجداد  

جئت اإلى الكويـت حامــــالاً 
بني �شلوعـي احليـرة بني 
الن�شرانية والهندو�شيـة.. 
فاهتديـت اإلى الإ�شالم!

ما كانت تراه عيناي رف�شــه 
عقلي.. ملاذا يخـاف النا�ض 
هـذه احلجـارة؟ 

كتب: حممود بكر
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تقبلهـــا، فكيف يكون الإله ثالثة؟ ذهبت اإىل 

�شديقي اأ�شاألـــه لعله يدخل يف قلبي وعقلي 

اإجابـــة مريحـــة، فقـــد تخل�شـــت مـــن فكرة 

الآلهـــة املتعددة التـــي ل تغني ول ت�شمن من 

جوع، والآن اأعود اإليهـــا مرة اأخرى، ولكنني 

عندما طرحت عليـــه ت�شاوؤيل  كانت اأجابته 

ال�شمت.

يف هذه الفرتة كنت اأبحث عن وظيفة، حايل 

حـــال كثريين من اأهلـــي، تطلعت اإىل ال�شفر 

خـــارج مملكـــة النيبال، فكانـــت وجهتي اإىل 

دولة الكويت.

جئـــت اإىل الكويـــت حامـــاًل بـــني �شلوعـــي 

احلـــرية بـــني الن�شرانيـــة والهندو�شية، فلم 

ت�شتقـــر نف�شي على عقيـــدة اأنتهجها �شبياًل 

يف حياتـــي، وعندما راأيـــت امل�شلمني انتابني 

�شعـــور باخلوف ب�شبـــب ت�شوير الإعالم لهم 

على اأنهم اإرهابيـــون واأ�شحاب منهج عنف، 

لكن مبـــرور الأيام تغريت نظرتي اإىل هوؤلء 

القوم، فلم اأر منهم �شيًئا، فاطماأننت و�شرت 

�شكينـــة يف نف�شي من ناحيتهم، وكنت اأراهم 

يذهبـــون اإىل مـــكان العبـــادة اخلا�ـــص بهم 

)امل�شجد( بانتظام طوال اليوم؟،فكنت اأفكر 

يف ذهني ملاذا يذهب امل�شلمون اإىل امل�شجد؟ 

ومـــن يعبـــد داخـــل يف امل�شجـــد؟ ومـــن اإله 

امل�شلمني؟ وكيف يكون اإله امل�شلمني؟ 

طافـــت بذهني اأ�شئلـــة كثـــرية، وزاد �شوقي 

للتعرف عن قرب على الإ�شالم، وكان ي�شكن 

معـــي م�شلـــم يدعى »�شليمـــان«، وهو هندي 

اجلن�شيـــة، حدثنـــي عن حما�شـــن الإ�شالم، 

وكيـــف اأنـــه دين رب العاملـــني الواحد الأحد 

الفـــرد ال�شمد، ثم �شرح يل �شورة »ال�شمد« 

وعرفنـــي باهلل عـــز وجل قائـــاًل: »اإن ما يف 

الأر�ص وال�شموات كله هلل، وهو رب العاملني 

وخالقهم ومالكهـــم، ينظر وي�شمع، ويعلم ما 

يف ال�شـــدور، وهو على العر�ـــص يف ال�شماء 

لكنـــه اأقـــرب اإلينـــا من حبـــل الوريـــد«، واإن 

العبـــد يف الإ�شالم يتقرب اإىل اهلل بدون اأي 

وا�شطـــة اأو و�شيلـــة، فهو الوحيـــد امل�شتحق 

للعبـــادة، وكلنا يرجع اإليـــه فهو يجازينا على 

ح�شب اأعمالنا«.

تركني �شليمـــان بعد اأن حدثني عن اهلل عز 

وجـــل وعن الإ�شـــالم، فـــاأردت التعرف اأكر 

على الإ�شالم، فذهب بي اإىل جلنة التعريف 

بالإ�شـــالم وهنـــاك ا�شتقبلني دعـــاة اللجنة 

وتعارفنـــا، ويف نهاية اللقاء اأهدوين »حقيبة 

الهداية« باللغة النيبالية، وبعدما رجعت اإىل 

�شكنـــي ودخلت غرفتي بداأت قـــراءة الكتب 

بدقة وح�شور قلـــب، فكنت كلما فرغت من 

قراءة كتاب اأنتقل اإىل الكتاب الآخر، وزادت 

رغبتي يف التعـــرف اأكر على الإ�شالم حتى 

�شـــرح اهلل �شـــدري اإليـــه، واأعطـــاين القوة 

والهمة لعتناقه.

اقتنعت بالإ�شالم ولكني ترددت، لأن ال�شيطان 

خوفنـــي كثرًيا من امل�شائب وامل�شكالت التي 

�شـــوف اأواجهها عندما اأذهب اإىل بلدي مرة 

اأخرى، فكيف �شيكـــون موقف اأهلي بعد اأن 

تخليـــت عن دين الآبـــاء والأجداد؟ لكن اهلل 

�شبحانـــه وتعاىل األقى علّي الثبات والدخول 

يف دينـــه، فاأتيت اللجنـــة واأ�شهرت اإ�شالمي 

وعزمـــت �شارًمـــا على اأن تكـــون حياتي هلل 

ومماتـــي هلل وبـــاإذن اهلل اأواجه كل امل�شائب 

التي ت�شيبني يف ديني واآخرتي.

وملا اأ�شهـــرت اإ�شالمي بداأت اأ�شلي فوجدت 

قلبي مطمئًنـــا �شاكًنا، و�شعرت براحة كبرية 

عن ال�شابق، وكلما كانت ت�شيبني م�شكلة اأو 

قلق اأو خوف كنـــت اأ�شلي ركعتني هلل تعاىل 

واأذكـــره واأدعـــوه، فتحـــل امل�شـــاكل ويذهب 

اخلوف والقلق.

اأحياًنـــا اأ�شمع من الزمـــالء القدماء الأقوال 

ال�شيئـــة املحزنة للقلب، تعليًقا على اإ�شالمي 

ا  فاأ�شـــرب �شرًبا جمياًل واأحاول اأن اأردهم ردًّ

جميـــاًل، واأن اأو�شل اإليهـــم ر�شالة الإ�شالم، 

واأدعـــو غـــري امل�شلمـــني اإىل القـــراءة عـــن 

الإ�شالم بالنظر العميـــق والتفكر يف احلياة 

الآخـــرة والثـــواب املوعود عنـــد اهلل، واأرجو 

من الإخوة امل�شلمني اأن يبلغوا دين اهلل، هذا 

الدين العظيم.

واأختـــم ق�شتـــي بتوجيه ال�شكـــر اإىل اللجنة 

التـــي توفـــر لنـــا الدعـــم والرعايـــة لنتعلـــم 

الإ�شالم، وكذلك الأخ امل�شري حممد ال�شعد 

حممد الهاليل امل�شوؤول عنا يف العمل الذي 

ي�شمـــح وي�شهل يل تعلم الإ�شالم وي�شاعدين 

م�شاعـــدة طيبة حلفظ �شـــور القراآن الكرمي 

وامل�شاركة يف برامج اللجنة. 
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يف هذ� �لباب ُنقدم جملة من �لفتاوى �ل�صادرة عن كبار ُعلماء 

�لأمـــــــة و�ملجامع �لفقهيـــــــة، و�لتي تهم كل م�صـــــــلم، وزخرت بها 

�ملو�صـــــــوعات �لفقهية وُكتب �لفقه و�لدر��صـــــــات �ملتخ�ص�صة يف 

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

امل�شدر: موقع الإ�شالم �شوؤال وجواب

إزالة الوشم

�ل�صوؤ�ل: 

دخـــل اأخ يف الإ�شالم، ولديه و�شم من اأيام اجلاهلية، وهو عبارة 

عن �شورة ملرمي و�شليب، وهو ي�شاأل عما اإذا كان يجوز له اإزالة 

ال�شـــورة وا�شتبدالهـــا بو�شم اآخـــر، لأنه لي�ص لديـــه من املال ما 

يكفـــى لإزالتها متاًما؟ اأم يجب عليه اأن يحتفظ بهذا الو�شم مبا 

اأنـــه من اأيـــام اجلاهلية وهو ل ي�شتطيع حتمـــل نفقات العملية؟ 

واإذا كان يقع عليه اإثم هل يجب على الإخوة اأن يجمعوا له ماًل 

لإزالة الو�شم متاًما؟ وجزاكم اهلل خرًيا . 

�جلو�ب: 

اأوًل: الو�ْشـــم الدائم له ثالث طرق واأ�شهرها الطريقة التقليدية 

منها وهي غرز اإبرة يف الع�شو لإ�شالة الدم وح�شو مكانه بكحل 

اأو �شبـــغ، وهو من كبائر الذنوب اإذا فعله الإن�شان باختياره وهو 

بالـــغ عاقـــل؛ لأنه مـــن تغيري خلق اهلل، وقد ثبـــت يف ال�شنة لعن 

الوا�شم وامل�شتو�شم، واللعن من عالمات الكبرية.

ثانًيـــا: يجـــب علـــى امل�شلـــم اإزالة الو�شم مـــن بدنه، ولـــو بعملية 

جراحيـــة، ما مل يخ�ص تلف الع�شو اأو ت�شوهه ت�شوًها بالًغا، فاإن 

خ�شي ذلك فال يكلَّف باإزالته، وتكفيه التوبة .

قـــال النووي –رحمـــه اهلل-: وهو حرام علـــى الفاعلة واملفعول 

بهـــا باختيارها والطالبة له، وقد يفعل بالبنت وهي طفلة فتاأثم 

الفاعلة ول تاأثم البنت لعدم تكليفها حينئذ، قال اأ�شحابنا: هذا 

املو�شع الذي و�شم ي�شري جن�ًشا، فاإن اأمكن اإزالته بالعالج وجبت 

اإزالتـــه، واإن مل ميكـــن اإل باجلرح فاإن خاف منه التلف اأو فوات 

ع�شـــو اأو منفعة ع�شو اأو �شيًنا فاح�ًشا يف ع�شو ظاهر مل جتب 

اإزالتـــه، فـــاإذا بان مل يبق عليه اإثـــم، واإن مل يخف �شيًئا من ذلك 

ونحوه لزمـــه اإزالته ويع�شى بتاأخريه، و�شواء يف هذا كله الرجل 

واملراأة.. من �شرح م�شلم.

وعليـــه: فيقال لالأخ الذي هداه اهلل تعاىل: اإنه يجب عليه اإزالة 

الو�شم الذي على بدنه، خا�شة اأن و�شمه على هيئتني حمرمتني 

يف الأ�شـــل جتـــب اإزالتهما حتـــى لو كانتـــا ر�شًما باليـــد، وهما 

ال�شورة لذات روح وال�شليب، واأن عليه اأن يبحث عن طرق �شهلة 

ي�شـــرية لالإزالـــة ميكنه حتملها، دون �شرر اآخر، فاإذا مل يجد اإل 

مع الت�شوه البالغ فال يلزمه اإزالته، واإذا مل يجد اإل بعملية مكلفة 

لي�ـــص يف ا�شتطاعته تدبري مالها، اأو اأنه �شيرتتب على فعلها اأنه 

ينـــام يف امل�شت�شفى فرتة من الوقت ت�شق عليه فال يلزمه اإزالته، 

وتكفيه التوبة وتغطية مو�شع الو�شم. 

أسلمت وتسأل كيف تخبر والديها
�ل�صـــــــوؤ�ل: اأ�شلمت اأخت مـــن اأ�شل هندو�شي، ومل تخـــرب والديها بعد، 

ولكنهـــا �شتخربهما قريًبا، ول تدري كيف تخربهما لأنها متاأكدة اأنهما 

�شيتـــرباآن منها، اأرجـــو اأن ت�شاعدها بطريقة تخرب بها والديها، وهي ل 

تريد اأن تخرب والديها باأن �شخ�ًشا ما �شوف يتزوجها وينفق عليها، حتى 

لو وجدت اأحًدا، لأن والديها �شيظنان اأنها اأ�شلمت من اأجل ذلك الرجل، 

وهذا غري �شحيح. 

�جلو�ب: 

نحمد اهلل تعاىل اأن وفق هذه الأخت وهداها لعتناق الإ�شالم، ون�شاأله 

�شبحانـــه اأن يثبـــت قلبهـــا، واأن يزيدهـــا اإمياًنـــا ويقيًنـــا، ونن�شحها باأن 

اإخبـــار والديها اأو بعـــدم اإخبارهما يتوقف علـــى معرفة ما يرتتب على 

ذلـــك، وهل �شيقف الأمر على التربوؤ منها دون طردها اأو اإيذائها، وهل 

ميلـــكان قـــوة قهرها لإرجاعها اإىل دينهمـــا اأو ل؟ ويف كل حال فاإن كان 

يرتتـــب على اإخبارهما م�شـــرة لها، فاإننا نن�شحهـــا بتاأجيل ذلك، حتى 

يقـــوى اإميانها، ويـــزداد علمها، على اأن ي�شعـــى امل�شلمون املطلعون على 

اإ�شالمهـــا لإيجاد الـــزوج ال�شالح لها، والبيئة املهياأة ل�شتقبالها يف حال 

انف�شالهـــا عن والديها، وكون والديهـــا يظنان اأنها اأ�شلمت لأجل الزواج 

مـــن �شخ�ص معني ل ي�شرها، ول حـــرج عليها يف هذا الزواج اإذا ترتب 

عليـــه حفظها واإعانتها علـــى التم�شك بدينها.. وينبغي اأن ت�شاوروا اأهل 

العلـــم واخلربة يف بلدكم ممن يعرفون حال هـــذه الأخت، وحال اأهلها، 

والظروف املحيطة بهم. 
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م�صاهري �هتدو�
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يعترب عـــامل الالهوت ال�شوي�شـــري الدكتور 

هانـــز كـــوجن اأحـــد اأكـــرب علمـــاء الالهـــوت 

الكاثوليكي، واأحد رواد البحث عن احلقيقة، 

ين�شد احلق اأينما كان، وبعد درا�شات م�شنية 

ومقارنات دقيقة يف العقائد، متحرًيا الدقة 

ج وذكاء  الكاملـــة بعقلية يقظـــة وفكـــر يتوَهّ

متوقد، حيـــث اأ�شبح يف عام 1986م مديًرا 

ملعهـــد الأبحـــاث امل�شكوفيـــة يف »توبنجـــن« 

باأملانيـــا.. بعـــد الدرا�شـــات التـــي اأجراهـــا، 

ق  والبحوث التي اأعدها، واملقارنات التي فَرّ

ل  ، تو�َشّ خاللهـــا بني حق جلٍيّ وباطـــل خفٍيّ

اإىل اأن الإ�شـــالم دين �شمـــاوي حقيقي، واأن 

حممًدا ر�شول اهلل قد تلقى وحي اهلل، وبلغه 

كما اأمره اهلل،

ومل يجـــد اأ�شهـــر علماء الالهـــوت يف اأملانيا 

ا من اإعالن احلقائق التـــي تو�شل اإليها،  بُـــًدّ

فاحلقيقة يتحتم اإظهارها، اإن�شاًفا للحق.

لقد �َشَجر خالف عنيف، وبداأ �شراع عميق 

بـــني حٍقّ يريد اأن يعلنه اأكرب علماء الالهوت 

الدكتـــور هانـــز كـــوجن، ورجـــال الأ�شوليـــة 

الكاثوليكيـــة الذين فوجئـــوا بعامل له مكانته 

ق  العلميـــة الهائلة يدعو اإىل الإ�شالم، وي�شِدّ

بر�شـــول اهلل ويوؤمـــن به، ثـــم و�شل اخلالف 

اإىل منتهـــاه مع بابا الفاتيـــكان بعد اأن ن�شر 

كتابـــه اخلطري املف�شح عـــن احلقائق باأدلة 

وبراهـــني ل تقبـــل ال�شك، ذلـــك الكتاب هو 

»امل�شيحية والأديان الأخرى«.

ا تاأكيـــد هانز كوجن  لقـــد كان من املثـــري حًقّ

ت�شليًمـــا ويقيًنا جازًما بـــاأن حممًدا ] هو 

ر�شـــول حقيقي مبعنـــى الكلمـــة، واأن القول 

بغـــري ذلك زعـــم كاذب، ووهـــم باطل يفتقر 

للربهـــان.. ا�شتطاع هانز كـــوجن الدفاع عن 

الإ�شـــالم ومواجهـــة اأفـــكار الكني�شـــة، واأكد 

اأن الكني�شـــة ل ميكنهـــا اأن ت�شتمر بعد ذلك 

يف اإنـــكار نبوة حممـــد ]، واأنه ر�شول اهلل 

ى وحي ال�شماء، وهو ر�شول حقيقي بكل  تلَقّ

معاين الكلمة.

لقـــد ا�شتطاع هانـــز كـــوجن اأن يُقيم احلجج 

الدامغة والرباهني ال�شاطعة التي ل يتطرق 

اإليها اأدنى �شك علـــى تفنيد حجج خ�شومه 

الواهيـــة عن دين الإ�شالم ونبي الإ�شالم، بل 

اإنـــه- حًبّا يف الإ�شالم وا�شتم�شاًكا مببادئه- 

طلـــب مـــن خ�شومـــه ال�شاخطـــني عليه يف 

فهـــم  يحاولـــوا  اأن  الكاثوليكيـــة  الكني�شـــة 

الإ�شـــالم، واأن يراعـــوا �شمائرهـــم، ويوؤدوا 

واجبهم ولو ملرة واحدة يف حياتهم جتاه هذه 

الديانـــة العاملية التي طـــال جتاهلها، ويبدو 

اأن الق�شاو�شـــة الكاثوليـــك قـــد ا�شتجابـــوا 

لهذه الدعـــوة بدرا�شة القـــراآن وَفْهم مبادئ 

الإ�شالم وعقائده، فلمـــا تبنَيّ لهم اأنه احلق 

اعتنق الإ�شالم اثنـــان من الق�شاو�شة تابعني 

لأبر�شية باري�ص بعد اقتناعهما وت�شديقهما 

مبا جاء يف القراآن.

مـــن اأقوال هانز كوجن: حممـــد نبي حقيقي 

مبعنـــى الكلمـــة.. ول ميكننا بعد اإنـــكار اأن 

حممـــًدا هـــو املر�شـــد القائـــد علـــى طريق 

النجاة. 

�أقام �حلجة على 

�لكاثوليك 

فاأ�صلم ق�صي�صان منهم 

هانز كونج.. 
عالم 
الالهوت 
السويسري 
الباحث عن 
الحقيقة

امل�شدر

• عظماء اأ�شلموا، الدكتور راغب ال�شرجاين.
• الإ�شالم ي�شطفي من الغرب العظماء، مفيد الغندور: �ص170، 171.

• الإ�شالم نهر يبحث عن جمرى، �شوقي اأبوخليل، �ص15.
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وجـــد الباحثون يف اأحـــدث جتربة علمية اأن 

ا لإ�شفـــاء ال�شعادة على  الألـــوان مهمة جـــدًّ

حياة النا�ـــص، ولذلك قالوا اإن وجود الألوان 

ا، لنقراأ ... يف الطبيعة هو اأمر حمري جدًّ

اأكـــدت درا�شة علمية جديـــدة اأن الألوان قد 

تكـــون و�شيلة لإ�شفـــاء ال�شعـــادة على حياة 

الب�شر، فقد وجد باحثون اأن التعر�ص لبع�ص 

الألوان، منهـــا الأزرق والأخ�شر والربتقايل 

الإح�شا�ـــص  مـــن  يزيـــد  قـــد  والبنف�شجـــي 

بال�شعـــادة والثقـــة بالنف�ص، ووجـــد باحثون 

يف الدرا�شـــة، التـــي نفذتهـــا »ماينـــد لب«، 

وهـــي موؤ�ش�شـــة ت�شم جمموعة مـــن العلماء 

يف بريطانيـــا، لعـــدد خمتلـــف مـــن الألـــوان 

والأ�شواء، اأن اللونني الأزرق والأخ�شر زادا 

مـــن اإح�شا�ص الذكـــور بال�شعـــادة، فيما جاء 

تاأثري الأزرق والبنف�شجي والربتقايل مماثاًل 

لفئة الن�شاء.

وبح�شـــب تقريـــر »التلغـــراف« عـــزز اللونان 

الأزرق والأحمر من م�شتويات الثقة بالنف�ص 

بني الذكـــور، وكان لالأزرق والبنف�شجي ذات 

املفعول علـــى الن�شاء، كما اكت�شف الباحثون 

اأن التعر�ص لالألوان الرباقة عموًما له فوائد 

متعددة.

�ـــص العلماء جمموعـــة متطوعني لتلك  وعرَّ

يف  اأ�شـــرع  نتائجهـــم  وجـــاءت  الأ�شـــواء، 

الختبارات الذهنية بن�شبة 25 يف املائة، ويف 

ردة الفعـــل بن�شبـــة 12 يف املائة، اإىل جانب 

حت�ّشن يف القدرة على التذكر، بالإ�شافة اإىل 

ذلك، ك�شف الباحثون اأن قب�شة من تعر�شوا 

لألوان براقة كانـــت اأقوى من �شواهم، وقال 

د.ديفيـــد لوي�ـــص موؤ�ش�ص »ماينـــد لب«: اإن 

الدرا�شة تثبـــت اأن اإ�شفاء املزيد من الألوان 

علـــى حياتنا، حتديـــًدا يف ف�شل ال�شتاء، قد 

يطرد كاآبة ال�شتاء.

ويف درا�شة اأخرى تبنيَّ اأن الن�شاء يولدن وهنَّ 

يف�شلن اللون الزهـــري بالفطرة، وذلك بناء 

علـــى اختبار اأجرته الدكتـــورة اآنيا هيلربت، 

وهـــي خبرية علم نف�ـــص يف جامعة نيوكا�شل 

علـــى 208 اأ�شخا�ـــص، ُطلـــب منهـــم اختيار 

لونهـــم املف�شل ب�شرعـــة فائقة بني جمموعة 

من اخليـــارات، واأظهرت الدرا�شة اأن معظم 

الأ�شخا�ـــص اختاروا اللـــون الأزرق على اأنه 

لونهـــم املف�شل، غري اأن الن�شاء بينهم اخرتن 

اللـــون الأزرق املظلل بالأحمـــر، بينما اختار 

الرجال اللـــون الأزرق القريب من الأخ�شر. 

وقالت الخ�شائية يـــازو لينغ، التي اأ�شرفت 

اأي�ًشا علـــى الدرا�شة: اإن الأمر قد يعود اإىل 

قدرة الن�شاء البيولوجية على التمييز ب�شورة 

اأف�شـــل مـــن الرجـــال بـــني اللونـــني الأحمر 

والأزرق.

األلوان والسعادة
م. عبد�لد�ئم �لكحيل
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مـــــــاذ� يحـــــــدث عندمـــــــا تختفي �لألـــــــو�ن من 

حياتنا؟

ا اأن تكـــون احلياة بال  اإنـــه اأمـــر حزين جـــدًّ

األـــوان، وهـــذا مـــا يحـــدث مـــع الأ�شخا�ص 

امل�شابـــني مبا ي�شمـــى »عمى الألـــوان« وهو 

مر�ص ميوؤو�ـــص من عالجه حتى الآن! ولكن 

الأطباء ين�شحون امل�شابني به باإيجاد و�شيلة 

مـــا للتعاي�ص معه وتقّبلـــه، وهذا املر�ص ينتج 

عـــن عيـــب جيني �شغـــري، وقد يكـــون عمى 

الألـــوان كاماًل اأو جزئيًّا، فقد ي�شاب الطفل 

بعمـــى لون حمدد مثل الأزرق اأو الأ�شفر، اأو 

عمى عدة األوان. 

كرا�شتـــل،  هريمـــان  الربوفي�شـــور  وي�شـــري 

املتخ�ش�ـــص يف طـــب وجراحـــة العيـــون يف 

مدينـــة هايلدبـــريغ الأملانيـــة، اإىل اأن نحو 8 

باملائة مـــن الذكور و0.4 من الإناث يولدون 

بعمـــى الأحمر والأخ�شـــر، ويو�شح الطبيب 

الأملـــاين اأن عيًبـــا جينيًّا �شغـــرًيا يت�شبب يف 

قيـــام م�شتقبـــالت ال�شـــورة يف قرنية العني 

باإر�شـــال معلومـــات ناق�شـــة عـــن اللون من 

خالل الع�شب الب�شري اإىل املخ.

وعلـــى الرغم من اأن عمى الألـــوان ل �شفاء 

منـــه ولي�ص قاباًل للت�شحيح، اإل اأن امل�شابني 

بـــه ممـــن يتطلعـــون اإىل و�شيلـــة م�شاعـــدة 

ميكنهـــم اأن يجـــدوا ب�شهولـــة عرو�ًشـــا عرب 

الإنرتنت على عد�شات خا�شة ذات م�شايف 

األوان يفرت�ص اأنها قادرة على ت�شحيح عمى 

الأحمـــر والأخ�شر، وين�شـــح اخلرباء هوؤلء 

امل�شابـــني بعمى الألوان بتقبـــل املر�ص، كما 

ين�شح اخلرباء باإخ�شـــاع الأطفال لفحو�ص 

عمـــى الألوان مع بدء حياتهم املدر�شية على 

اأق�شـــى تقدير، حتـــى واإن مل تظهـــر عليهم 

اأعرا�شه، لتجنب �شعوبـــات التعليم، فاملواد 

املرتبطـــة بالألوان مثل اخلرائـــط ت�شتخدم 

اأظهـــر  مـــا  واإذا  املدار�ـــص،  يف  با�شتمـــرار 

الت�شخي�ص اإ�شابة الطفل بعمى الألوان فاإنه 

يتعني اإبالغ املدر�شني، ويجب كذلك اأن يكون 

الطفل على وعي بامل�شكلة.

اللـــون الأخ�شر يعترب من اأكر الألوان راحة 

للنظـــر، وهو اللون املميز للجنة التي وعدها 

اهلل للمتقـــني، وقـــد ثبُت اأن اللـــون الأخ�شر 

ي�شاعـــد علـــى ا�شتقـــرار احلالـــة النف�شيـــة 

لالإن�شـــان، ويثـــري البهجـــة يف النفو�ص، ومن 

رحمة اهلل تعاىل بنا، اأنه جعل هذا اللون هو 

اللون املميز للطبيعة من حولنا، وعلى الرغم 

مـــن ذلك جند بع�ص امللحدين يدعون اأن كل 

�شيء يف الطبيعة جاء بامل�شادفة!

مـــن الطـــرق احلديثـــة للعـــالج مـــا يحـــاول 

الباحثـــون ا�شتغالله اليـــوم، األ وهو العالج 

بالألـــوان، فلكل لون خ�شائ�ـــص اأودعها اهلل 

فيـــه، وكل لون يحوي طاقة تثري يف الإن�شان 

�شعوًرا حمدًدا بالفرح اأو ال�شرور اأو ال�شعادة 

اأو غـــري ذلـــك، ويوؤكـــد الباحثـــون اليـــوم اأن 

العالج بالألوان يعتـــرب من الأ�شاليب الهامة 

يف الطب البديل.

انظروا اإىل تاأثري الألوان يف حياتنا، اإن هذا 

يدعونا لأن نحمد اهلل تعاىل على هذه النعم: 

َماِء َماًء َف�َشلََكُه  نَْزَل ِمَن ال�شَّ
َ
نَّ اهلل اأ

َ
مَلْ تََر اأ

َ
{اأ

تَِلًفا  ْر�ِص ثُمَّ يُْخِرُج به َزْرًعا خُمْ
َ
يَنَاِبيـــَع يف اْلأ

اهُ ُم�ْشَفًرا ثُـــمَّ يَْجَعلُُه  لَْوانـــُه ثمَّ يَِهيـــُج َفـــرَتَ
َ
اأ

ُحَطاًمـــا اإِنَّ يِف َذلـــك لَذْكـــَرى ِلأويِل اْلألْبَاب 

َفَمـــْن �َشَرَح اهلل �َشْدَرهُ ِلاْلإ�ْشالِم َفُهَو َعلى 
َ
* اأ

نُور ِمْن َربِّه َفَويٌْل ِللَْقا�ِشَيِة قلُوبُُهْم ِمْن ِذْكـــــــِر 

اهلِل اأولَِئــــــَك يِف �َشـــاَلٍل ُمِبيـــــــٍن} (الزمر: 

.(22-21

لقـــد ذكر اهلل الألـــوان يف كتابه املجيد �شبع 

مـــرات، وقد جعـــل اهلل من الألـــوان معجزة 

ت�شتحـــق التفكـــر فقـــال: {َوَمـــا َذَراأ لَُكْم يف 

لَْوانُُه اإِنَّ يِف َذلَك َلآَيًَة ِلَقْوٍم 
َ
تَِلًفا اأ ْر�ـــصِ خُمْ

َ
اْلأ

كـــُروَن} (النحل: 13)، فالألوان اآية يجب  يَذَّ

اأن نتذكـــر مـــن خاللها نعمـــة اخلالق تبارك 

كُروَن}،  وتعـــاىل {اإِنَّ يِف َذِلَك لآيًَة ِلَقـــْوٍم يَذَّ

ا، لأن  فلول الألوان لكانت احلياة حزينة جدًّ

وجود الألـــوان مينح املـــرء اإح�شا�ًشا بالفرح 

وال�شعادة، وهذه نعمة معظم النا�ص غافلون 

عنها.

وكما راأينا فاإن م�شكلة عمى الألوان ت�شعف 

قدرات الإن�شان يف التمييز والتعلم، واختفاء 

الألـــوان من حيـــاة هذا الإن�شـــان نهائيًّا اأمر 

حمزن ينعك�ص �شلبيًّـــا على قدراته وكفاءاته 

وطاقاته، حتى اإن اهلل تعاىل ربط بني الألوان 

وبني ذكر العلماء وخ�شيتهم هلل تعاىل! يقول 

َماِء  نَْزَل مَن ال�شَّ
َ
نَّ اهلل اأ

َ
مَلْ تََر اأ

َ
عـــز وجل: {اأ

لَْوانُها َومَن 
َ
تَِلًفا اأ ْخَرْجنَا ِبِه ثََمَرات خُمْ

َ
َماًء َفاأ

تَِلـــٌف األَْوانَُها  اجْلَباِل ُجـــَدٌد ِبي�ٌص وُحْمٌر خُمْ

َوابِّ َواْلأنَْعاِم  َوَغَراِبيُب �ُشوٌد َومَن النَّا�ص َوالدَّ

 ِمن 
َ
ـــا يَْخ�َشى اهلل َ لَْوانُُه َكَذِلَك اإمنَّ

َ
تَلـــٌف اأ خُمْ

ِعبَـــادِه الُْعلََمـــاءُ اإِنَّ اهلل َعِزيٌز َغُفوٌر} (فاطر: 

.(28-27

فقـــد ذكر اهلل يف هذا الن�ـــص الألوان ثالث 

تَِلًفا  مـــرات، ذكر األوان الثمـــار: {ثََمَرات خُمْ

َباِل  لَْوانَُها} وذكر األوان اجلبال: {َوِمَن اجْلِ
َ
اأ

لَْوانَُها}، وذكر 
َ
تَِلـــٌف اأ ُجـــَدٌد ِبي�ٌص َوُحْمٌر خُمْ

األـــوان النا�ـــص واحليوانـــات: {َوِمـــَن النَّا�ِص 

لَْوانُُه}، ولذلك 
َ
تَِلـــٌف اأ نَْعاِم خُمْ

َ
َوابِّ َواْلأ َوالدَّ

فقـــد �شمـــل هذا الن�ـــص كل ما نـــراه حولنا 

من األـــوان، �شواء يف الب�شر اأو احليوانات اأو 

النبات اأو اجلمـــاد مثل اجلبال، ثم ذكر بعد 

ذلـــك خ�شية العلماء لربهم، لأن العامل الذي 

اأدرك عظمـــة اخللق لبـــد اأن يدرك عظمة 

 
َ
ـــا يَْخ�َشى اهلل َ اخلالق تبـــارك وتعاىل: {اإِمنَّ

ِمـــْن ِعَباِدِه الُْعلََماءُ}، اأي اأن العلماء هم اأ�شّد 

خ�شيـــة هلل تعاىل من غريهـــم، لأنهم عرفوا 

قدرة اهلل تعاىل. 
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ح�صاد �لكتب

هـــذا البحـــث مقـــدم لطـــالب احلقيقة من 

م�شلمـــني وغـــري م�شلمـــني، اأ�شا�شـــه العمل 

والفكـــر، وحمـــوره الفقه والتاريـــخ، وهدفه 

البناء ل الهـــدم، والتوحيد ل التفريق، يدور 

حـــول الو�شـــع ال�شرعـــي لغـــري امل�شلمني يف 

املجتمع امل�شلم، مـــن جهة ما لهم من حقوق 

و�شماناتها، وما عليهم اإزاءها من واجبات.

واملجتمـــع امل�شلـــم يقوم على عقيـــدة وفكرة 

)اأيديولوجيـــة( خا�شـــة، تنبثـــق منهـــا نظمه 

واأحكامـــه واآدابه واأخالقـــه، هذه العقيدة اأو 

الفكرة هـــي الإ�شالم، فاملجتمـــع الإ�شالمي 

اتخذ من الإ�شالم منهاًجا حلياته، ود�شتوًرا 

حلكمه، وم�شـــدًرا لت�شريعه وتوجيهه يف كل 

�شوؤون احلياة وعالقاتها، فردية واجتماعية، 

مادية ومعنوية، حملية ودولية.

وينق�شـــم الكتـــاب اإىل �شتة ف�شـــول، يتناول 

غـــري  »حقـــوق  الأول  الف�شـــل  يف  الكاتـــب 

امل�شلمـــني«، فيو�شـــح اأن القاعدة يف معاملة 

اأهـــل الذمـــة يف دار الإ�شـــالم اأن لهـــم مـــن 

اأمـــور  اإل يف  للم�شلمـــني،  احلقـــوق مثلمـــا 

حمـــدودة م�شتثنـــاة، كما اأن عليهـــم ما على 

امل�شلمني اإل مـــا ا�شتثني، ومن هذه احلقوق 

حق احلماية من العتداء اخلارجي والظلم 

الداخلي، وحماية الدماء والأبدان، والأموال 

والأعرا�ص وحرية التدين والعمل والك�شب، 

وتـــويل الوظائـــف بالدولـــة، و�شمانات هذه 

احلقوق والعقيدة.

ويبـــني الف�شل الثاين واجبات غري امل�شلمني 

التـــي تنح�شر يف اأمور حمـــدودة، وهي اأداء 

اجلزية واخلراج وال�شريبة التجارية، وهذه 

هي واجباتهم املالية، والتزام اأحكام القانون 

الإ�شالمـــي يف املعامـــالت املدنيـــة ونحوها، 

واحرتام �شعائر امل�شلمني وم�شاعرهم.

وي�شل بنا الكاتـــب اإىل الف�شل الثالث حتت 

عنـــوان »ت�شامـــح فريد«، وهو فعـــاًل ت�شامح 

فريـــد، حيـــث يحتـــل امل�شلمـــون فيـــه اأعلى 

درجـــات الت�شامـــح، فلـــم ي�شيـــق على غري 

امل�شلمـــني يف اأمر يعتقدون حله، م�شرًيا اإىل 

اأن روح الت�شامـــح عند امل�شلمني التي يعامل 

بهـــا غري امل�شلمني ل تنظمهـــا القوانني، ول 

يلزم بها الق�شـــاء، ول ت�شرف على تنفيذها 

الأفـــكار  الفكـــري  واأ�شا�شهـــا  احلكومـــات، 

واحلقائق النا�شعة التي غر�شها الإ�شالم يف 

عقول امل�شلمني وقلوبهم.

وياأتـــي الف�شل الرابع حتت عنـــوان »�شهادة 

التاريخ«، فالأحكام الإ�شالمية مبادئ ربانية 

الأ�شـــول، دينية ال�شبغـــة، ولهذا وجدت من 

القبول وال�شتجابة مـــا مل جتده اأي �شريعة 

اأخـــرى اأو قانون مما ي�شعـــه الب�شر بع�شهم 

لبع�ص، �شارًبا اأمثلة على ذلك باأو�شاع غري 

امل�شلمني يف الع�شرين الأموي والعبا�شي.

ويفند الكاتب يف الف�شـــل اخلام�ص �شبهات 

امل�شت�شرقـــني واملب�شريـــن حتت عنـــوان »رد 

�شبهات« متعر�ًشا لل�شبهـــات التي يثريونها، 

خا�شـــة ق�شية »اجلزية« التـــي يفزعون من 

جمـــرد ذكـــر ا�شمهـــا، وق�شية »ختـــم رقاب 

اأهل الذمة«، وق�شيـــة »مالب�ص اأهل اجلزية 

واأزيائهـــم«، وق�شيـــة »الن�شو�ـــص التي تفهم 

غري وجهها«.

بعنـــوان  بف�شـــل  كتابـــه  الكاتـــب  ويختتـــم 

»مقارنات«، يقارن فيه بني ما يقدمه الإ�شالم 

لغـــري امل�شلمـــني من حقـــوق وواجبات، وبني 

حـــال امل�شلمني يف ع�شرنا احلايل يف البالد 

التي حتكمها حكومات ن�شرانية متع�شبة اأو 

�شيوعية ملحدة اأو هندو�شية متزمتة.

غري امل�شلمني يف املجتمع امل�شلم�لكتـاب:

الدكتور يو�شف القر�شاوي�ملوؤلف:

86 �شفحة من القطع الو�شطعدد �ل�صفحات:

التحريرعــــر�س:

دار الر�شالة – بريوت - الطبعة الرابعة�لنا�صر

غير المسلمين 
في المجتمع المسلم
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ك�شفـــت درا�شـــة علميـــة حديثـــة اأجراهـــا فريق من بفقدان الذاكرةالرياضة تؤخر اإلصابة 
عـــن  نوتنجهـــام  بجامعـــة  الربيطانيـــني  الباحثـــني 
معلومات جديدة ومثرية ب�شاأن مر�ص الزهامير الذي 
يعـــد اأحد اأكـــر الأمرا�ص املخية خطـــورة، ويعر�ص 
الإن�شان لالإ�شابـــة باخلرف اأو العته، اإذ اأ�شارت اإىل 
اأن ممار�شـــة التمارين الريا�شية بقدر متو�شط يوؤخر 
اإ�شابة مر�شـــى الزهامير بفقـــدان الذاكرة، ويبطئ 
حدوث هذه العملية ويحد منها، حيث ت�شهم التمارين 
يف اإفـــراز هرمـــون CRF  الذي ميلـــك تاأثرًيا وقائيًّا 
على الذاكرة، ويحفظها من اخللل، كما اأنه يزيد من 
وي�شيب مر�ص الزهامير اأكر من 500 األف �شخ�ص ما يلقي بظالله على ذاكرة الإن�شان ويقويها.كثافة الت�شابكات الع�شبية املحيطة بخاليا املخ، وهو 

يف اململكـــة املتحـــدة وحدهـــا، تتخطـــى اأعمارهـــم 
اخلام�شـــة وال�شتـــني، وت�شمل اأبـــرز اأعرا�شه فقدان 
الذاكرة وحدوث تغريات يف املزاج وي�شاحبه حدوث 
م�شـــاكل يف التوا�شل مع النا�ـــص، ولالأ�شف ل يوجد 
عـــالج للزهاميـــر حتـــى الآن، وكل مـــا يتوافر له هو 
بع�ـــص الأدويـــة التـــى تخفـــف مـــن حـــدة الأعرا�ص 

املر�شية فقط. 

تناول الخضراوات يمنحك السعادة والتفاؤل

ال�شعادة والتفاوؤل يف احلياة، بينما اأكد فريق من الباحثني 
تن�شح اأحدث الأبحاث الطبية باأهمية تناول اخل�شراوات لل�شعور ب

 لل�شعور بالتفاوؤل والنظرة الإيجابية للحياة.
بجامعة نيويورك الأمريكية �شرورة الإكثار من تناول اخل�شراوات والورقيات

وتو�شـــل الباحثـــون اإىل اأن الأ�شخا�ص الذيـــن يحر�شون على تناول اخل�شراوات مييلون اإىل النظـــرة الإيجابية للحياة، حيث 

طبية ال�شابقة قد 
وجد ارتفاع م�شتوى مركبات »الكارتينويد« يف دمائهم واملوجودة بوفرة يف اخل�شراوات، وكانت الأبحاث ال

اأ�شـــارت اإىل اأن امل�شتويـــات العاليـــة من م�شادات الأك�شدة يف الدم، خا�شة من هـــذه املادة تعد من اأهم العالمات الدالة على 

ال�شحة اجليدة .

وت�شاعد م�شادات الأك�شدة على احلفاظ على اجلزيئات يف اجل�شم وحتول دون اإفرازها لل�شوارد احلرة التي ميكن اأن تتلف 

اخلاليا وت�شهم يف الإ�شابة بالأمرا�ص، وتعد هذه الدرا�شة الأوىل من نوعها التي ت�شري اإىل وجود عالقة وثيقة بني التفاوؤل 

والنظرة الإيجابية وبني تناول عنا�شر حمددة من الغذاء. 

لماذا تتجعد األصابع 

في الحمام عندما يطول 

وضعها في الماء؟

رًيا ولكـــن قلياًل من 
شاألـــه الأطفـــال كثـــ

ل�شـــوؤال ي�
هـــذا ا

شرة زيت طبيعي 
ي الب�

اأنه يغطـــ
جابة 

ت يعلمن الإ
الأمهـــا

ظ نعومة اجللد 
 القلفي، هذا الدهـــن يحف

مـــه الدهن
ا�ش

ل�شوائل منه 
خـــروج ا

ة به ومنع 
عـــن طريق حب�ص الرطوب

ملاء يتم غ�شل الدهن، اأي 
قينا اأيدينا يف ا

واإذا اأب
فيجـــف، 

ملاء بع�ص 
ن تبتعد عـــن ا

جرد اأ
ــه فيتجعـــد اجللد مب

اإزالتـ

عـــود اجللد اإىل 
فرز الدهـــن من جديد وي

الوقـــت حتى ي

ن تقومي! 
لقنـــا يف اأح�ش

ة ف�شبحان من خ
طبيعيـــ

تـــه ال
حال

خلقنا 
! و�شبحان من مل ي

يء بقدر
و�شبحان من خلق كل �ش

عبثا!. 
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�صحتك بالدنيا
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ثالث طرق للحصول على أسنان بيضاء

هوة 
 الق
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اء يف »ال�شـــن« مـــن حديث عبداهلل بن جعفر ر�شي اهلل عنـــه »اأنَّ ر�شوَل اهلل ] كان ياأكُل الِقثَّ

ـــاءَ بالرُّطـــب« (رواه الرتمذىُّ وغريه)، والقثاء نبات ع�شبي حـــويل زاحف، اأوراقه مف�ش�شة  الِقثَّ

واأزهـــاره �شفـــراء �شغرية، وثمـــاره طويلة ت�شبه اإىل حـــد ما اخليار، ويعرف القثـــاء علميًّا با�شم 

Cucumissativus وهـــو مـــن الف�شيلة القرعية، يقول ابن البيطار: اإنه اأخف من اخليار واأ�شرع ه�شًما 

وهو يربد ويرطب. ويقول الرازي: القثاء اأخف من اخليار واأ�شرع نزوًل ول ي�شخن البدن.

خو��صـــــــه: و�شـــف الطب احلديـــث خوا�ص القثاء فقال اإن خوا�شـــه مثل خوا�ص اخليار، فهو مرطـــب منظف للدم مذيب 

لالأحما�ـــص البولية والأمـــالح مدر للبول، وت�شتعمل القثاء من الداخل خلف�ص درجة احلرارة و�شد الت�شمم وملغ�ص الأمعاء 

وتهيجها، و�شد زيادة ال�شفراء ونزف الدم ولداء املفا�شل والع�شيات القولونية. 
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�إعد�د: �لتحرير

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

�لثقافـــــــات �ملتعددة و�لعقائـــــــد �ملتباينة �لتي 

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

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

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

تقدم »�لب�صرى« �إىل قر�ئها هذ� �لباب.

نظرة الهندوسية إلى اآللهة

�لتوحيــد: ل يوجد توحيد باملعنى الدقيق، لكنهم اإذا اأقبلوا على اإله 

مـــن الآلهة اأقبلوا عليه بكل جوارحهم حتـــى تختفي عن اأعينهم كل 

الآلهة الأخرى، وعندها يخاطبونه برب الأرباب اأو اإله الآلهة.   

�لتعـــــــدد: يقولـــون اإن لكل طبيعة نافعـــة اأو �شارة اإلًهـــا يُعبد: كاملاء 

والهواء والأنهار واجلبـــال.. وهي اآلهة كثرية يتقربون اإليها بالعبادة 

والقرابني.

�لتثليـــــــث: يف القـــرن التا�شع قبل امليالد جمع الكهنـــة الآلهة يف اإله 

واحـــد، اأخرج العامل من ذاته وهو الـــذي اأ�شموه: براهما، من حيث 

هـــو موجـــود، وف�شنو، من حيث هـــو حافظ، و�شيفـــا، من حيث هو 

مهلـــك، فمن يعبد اأحـــد الآلهة الثالثة فقد عبدهـــا جميًعا اأو عبد 

الواحد الأعلى ول يوجد اأي فارق بينها، وهم بذلك قد فتحوا الباب 

اأمام الن�شارى للقول بالتثليث.

يلتقي الهندو�ص على تقدي�ص البقرة واأنواع من الزواحف كالأفاعي، 

واأنـــواع من احليوانات كالقردة، ولكن تتمتع البقرة من بينها جميًعا 

بقدا�شـــة تعلـــو علـــى اأي قدا�شـــة، ولهـــا متاثيل يف املعابـــد واملنازل 

واملياديـــن، ولها حق النتقال اإىل اأي مـــكان، ول يجوز للهندوكي اأن 

مي�شها باأذى اأو يذبحها، واإذا ماتت دفنت بطقو�ص دينية.

ويعتقد الهندو�ص اأن اآلهتهم قد حلت كذلك يف اإن�شان ا�شمه كر�شنا، 

وقـــد التقى فيـــه الإله بالإن�شان، اأو حل الالهوت يف النا�شوت، وهم 

يتحدثـــون عن كر�شنا كما يتحدث الن�شـــارى عن امل�شيح، وقد عقد 

ال�شيخ حممد اأبوزهرة –رحمه اهلل– مقارنة بينهما مظهًرا الت�شابه 

العجيب، بل التطابق، وعلق يف اآخر املقارنة قائاًل: وعلى امل�شيحيني 

اأن يبحثوا عن اأ�شل دينهم. 

مصطلحات في الكاثوليكية

�لألوهية: توؤمن الكني�شة الكاثوليكية مثل باقي الكنائ�ص الأخرى باإله 

واحـــد مثلث الأقانيم: الأب، البن ، الـــروح القد�ص، على ح�شب ما 

ورد يف قانـــون الإميان النيقاوي لعام 325م، كما توؤمن باأن للم�شيح 

طبيعتني بعـــد الحتاد، اإحداهما لهوتية، والأخـــرى نا�شوتية، كما 

يوؤمن الكاثوليك مبا اأقر يف جممع الق�شطنطينية الرابع عام 869م 

من اأن الروح القد�ص منبثق من الأب والبن مًعا.

�لأقانيـــــــم: يعتقـــد الكاثوليـــك اأن اأقنـــوم البن اأقل مـــن اأقنوم الأب 

يف الدرجـــة، واأن الأقانيـــم مـــا هي اإل مراحل انقلـــب فيها اهلل اإىل 

الإن�شـــان، ولذا فهـــي ذوات متميزة ي�شاوي فيها امل�شيح الأب ح�شب 

لهوته، وهو دونه ح�شب نا�شوته، كما ين�ص على ذلك قانون الإميان 

الأثنا�شيو�شي. 

األفكار الدينية والتنظيمية 
لـ »األبوس ديي«

اأهـــداف هـــذه املنظمـــة دينيـــة �شرفة، فهـــي تعمل من اأجـــل اإعالء 

الن�شرانيـــة وفق العقائد الكاثوليكيـــة، عن طريق الرتبية وال�شيا�شة 

والقت�شاد، ويت�شمن ن�شاط املنظمة جهود رجال الدين، وغري رجال 

الديـــن، كما ي�شمل الرجال والن�شـــاء، ويعطي عناية خا�شة لل�شباب، 

ويحر�ـــص التنظيم على اأن يكـــون اأع�شاوؤه قدوة ح�شنة، كما يحر�ص 

على ال�شرية والكتمان.

ويهدف التنظيم فيما يعلنون اإىل تربية جادة �شارمة لأع�شائه، تقوم 

علـــى اجلدية والعفة وح�شن اخللق، بل والتق�شف اأي�ًشا، فكاأنه يريد 

اأن يحيي فيهم روح الأوائل.

ويقوم التنظيم على �شوابط دقيقة يف النت�شاب، ثم يف التعامل بني 

الأع�شـــاء يف مرحلة ما بعد النت�شـــاب، وحتى يف حالت ال�شتقالة 

اأو الف�شـــل، وتوزع الأمور توزيًعـــا مو�شوعيًّا يعطي املرء حق التظلم 

والعرتا�ص، والتنظيم عمل متكامل يهدف اإىل املواءمة بني النواحي 

الروحية الدينية وبني ال�شتفادة من كل ما تقدمه احل�شارة احلديثة 

مـــن اأدوات تنظيمية دقيقة ذات اأهـــداف ومناهج و�شوابط وموارد 

مالية. 

121-Mar. 2013.indd   60 2/23/13   1:11:47 PM



النور

121-Mar. 2013.indd   61 2/23/13   1:11:47 PM



فيسبوك يسمح 
بالفيديوهات من داخل 

ios التطبيق
طـــرح موقـــع التوا�شـــل الجتماعـــي في�شبـــوك 
التحديث 5.4 لتطبيـــق املوقع املخ�ش�ص لنظام 
بت�شجيـــل  ي�شمـــح  بحيـــث   ،)iOS( اأ�ـــص  اأو  اآي 
وم�شاركـــة الفيديوهات من داخل التطبيق، على 
غـــرار خدمة فايـــن التي اأطلقها موقـــع التدوين 
امل�شغر تويرت قبـــل اأيام، يف اإ�شارة وا�شحة على 

احتدام املناف�شة بني ال�شركتني. 

قلم يترجم أثناء القراءة!
مـــن نوعه اأطلق عليـــه ا�شم »The Ivy Guide«، ي�شّهـــل على الطالب اأو اأي يف متنـــاول يـــدك، فقـــد ابتكر هوؤلء امل�شممـــون جهاًزا جديـــًدا فريًدا مـــن الأ�شخا�ص، لذا  تطلع ثالثة م�شممني يف جعل الرتجمة بني اأ�شابعك، كـــي ت�شل اإىل مبتغاك، ولكن قد يبدو الأمر مماًل بع�ص ال�شيء لدى عديد تعلـــم لغة جديدة لي�ص بالأمر الهني، فهو يحتاج اإىل تتبع خطوات �شحيحة 

الراغبني يف تعلم لغة جديدة ترجمة الن�ص اأثناء القراءة.
ال�شوئـــي املدمـــج باجلهاز املرتجم بعمـــل م�شح للكلمـــة اأو الن�ص وترجمته خط اأ�شفل الكلمة اأو الن�ص املراد ترجمته اأثناء القراءة بالقلم، يقوم املا�شح �شـــواء اأقـــالم الر�شا�ص اأو احلرب، بحيث يتم تثبيتـــه بالقلم، ومبجرد و�شع هذا اجلهاز مت ت�شميمه هند�شيًّا ب�شكل يالئم جميع اأنواع واأحجام الأقالم، 

مبا�شرة واإظهارها على �شفحة الكتاب.
 »Li Ke»و »Sun Jiahao»و »Shi Jian« تعليمية جيدة ومفيدة تنمي لدى الطفل حب القراءة وتعلم لغات جديدة.يوفـــر على الطالب الوقت واجلهد يف تعلم لغة جديدة، وميكن اعتباره اأداة املكتـــوب بلغة ال�شخ�ص الأ�شلية وترجمته بلغـــة اأخرى جديدة، وبذلك فهو قـــراءة متوا�شلـــة ومثـــرية يف ذات الوقت، كونه ميزج بني لغتـــني مًعا الن�ص فـــاإن هذا اجلهاز الذي يو�شف باأنه املرتجم ال�شغري مينح ال�شخ�ص جتربة ووفًقـــا للم�شممني الثالثة وهم

بعدة قوامي�ص للعديد من اللغات الأجنبية ومبحتوى اإلكرتوين �شخم. ال�شتخدام، وياأمل م�شممو اجلهاز الذي ل يزال يف مرحلة التطوير دجمه و�شعه داخل اجليب اأو احلقيبة ب�شهولة ومينح اأريحية لأ�شابع القارئ عند كـــي ينا�شـــب كل اأحجـــام واأنواع الأقـــالم ويت�شم بخفة الـــوزن، بحيث ميكن مزود بو�شلة »يو اإ�ص بي«، م�شممة خ�شو�ًشا له، اإ�شافة اإىل اإمكانية �شبطه، ومـــن ميزات اجلهاز الأخرى اإمكانية اإعادة �شحنه بوا�شطة �شاحن خارجي 

»تويتر« يكشف عن تحسينات للتغريدات المضمنة

 ،Embedded Tweet نة التغريدات املُ�شَمّ
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األكثر تحميًلا للبيانات أصحاب »آي فون - 5« 
والبرامج

اأظهرت درا�شة حديثة اأن مقتني هواتف »اآي 

فون5-« هم الأكر حتمياًل للبيانات والربامج 

عرب �شبكة الإنرتنت بني م�شتخدمي الهواتف 
الذكية يف اأوروبا.

واأ�شافت الدرا�شة اأن ما يقرب من 50 % من 

م�شتخدمـــي »اآي فـــون - 5« ي�شعون لتحميل 

والأغـــاين،  الرتفيهيـــة  والألعـــاب  الربامـــج 

بال�شافة اإىل البيانـــات واملعلومات باملقارنة 
مع م�شتخدمي هاتف »اآي فون - 4«.  

دعوات لـ»سكايب« إلى مزيد من الشفافية

 Electronic Frontier Foundation دعت منظمة مرا�شلون بال حدود ومنظمة

�شية ون�شطاء 
 والهيئـــات ودعاة اخل�شو

قيـــة، وكذلك دعا ع�شرات ال�شحفيني
احلقو

تابعة ل�شركة الربجميات 
حادثة �شكايب ال

يف ر�شالة مفتوحة اإىل خدمة امل
الإنرتنـــت 

فافية فيمـــا يخ�ص بيانات 
الأمريكيـــة مايكرو�شوفـــت، ال�شركـــة اإىل املزيد مـــن ال�ش

امل�شتخدمني.

ر�شالة التي ن�شرتها �شركة مايكرو�شوفت اإىل تو�شيح البيانات التي ت�شدرها 
ودعت ال

يها امل�شتخدمون 
شوبها الغمو�ص حول �شرية املحادثات التي يجر

رار، والتي ي�
با�شتمـــ

عـــرب �شكايب، وعلـــى اخل�شو�ص، حول قدرة احلكومات والأطـــراف اخلارجية على 

الو�شول اإىل بيانات وات�شالت امل�شتخدمني. 

75 % من الشباب السعودي 

يتابعون األخبار عبر اإلنترنت

ــة �شعوديـــة قدمـــت كبحث لنيـــل درجة 
اأظهـــرت درا�شـ

املاج�شتـــري اأن اأكـــر مـــن 75 % من اإجمـــايل ال�شباب 

ال�شعودي يعتمـــدون على الإنرتنـــت، وخ�شو�شا مواقع 

التوا�شـــل الجتماعـــي مثـــل »في�ـــص بـــوك« و»تويـــرت« 

وغريهما، كم�شادر للح�شول على الأخبار.

ر�شالـــة املاج�شتـــري تقـــدم بهـــا الإعالمـــي اأحمـــد بـــن 

حممـــد اآل �شرهان املحرر بـــاإدارة الأخبار يف التلفزيون 

ال�شعـــودي، وح�شل مبوجبها علـــى درجة املاج�شتري يف 

الإعالم من جامعـــة الإمام حممد بن �شعود الإ�شالمية 

بتقدير ممتاز.

وتقـــول الدرا�شـــة: اإن هذه النتائج تف�شـــر توا�شع حجم 

م�شاهدة ال�شباب ال�شعودي لتقارير الربامج والن�شرات 

الإخبارية يف التلفزيون ال�شعودي، حيث اإن ما ن�شبته 36 

د العينة يتابعون التقارير الإخبارية 
% من اإجمايل اأفرا

ب�شـــكل متو�شط و27 % يتابعونها ب�شكل �شعيف، فيما 

ا.  28 % يتابعونها ب�شكل �شعيف جدًّ

�شممت �شركة �شام�شوجن الكورية تليفوًنا جديًدا من البال�شتيك غير قابل للكسرسامسونج تخترع أول محمول 

املطـــاط غري القابل للك�شر، بل وميكنه النثناء واللتفاف على 

نف�شه دون اأن يحدث له �شيء اأو يتعر�ص للخد�ص.

وي�شتخـــدم الهاتف املحمول غري القابل للك�شر �شا�شة بخا�شية 

الـ ll  التي تعمل بدون وجود �شوء خلفي، كما تكون اأرفع �شمًكا 

واأكر اإنارة من �شا�شات املحمول العادية الأخرى. 

سامسونج تخترع أول محمول 
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في�صل �لز�مل

رئي�ص جمل�ص اإدارة جلنة التعريف 

بالإ�شالم

تبقـــى يف  الن�شائيـــة  الأزيـــاء 

منطقـــة احلريـــة ال�شخ�شـية 

منطقــــة  اإىل  تنتقـــل  مل  مـــا 

اإثـــارة الـغـرائـــز، ولي�ـــص هذا 

مو�شوعنا اليـوم، بل احلجاب 

�شـــوء  اإىل  تعر�ـــص  الـــذي 

ا�شتعمـــال، حتـــى مل يبق منه 

اإذا  حــــالت  يف  ا�شـمــــه،  اإل 

قـارنـــا فيـهــــا هـــذا احلجـاب 

بزي امراأة اأو فـتاة مـحافظة، 

لهــــا �شمت وقـــــور، فــاإن هذا 

الـزي يفــر�ص احتـرامه حـتى 

لو مل تغط راأ�شـها، ولي�ص ذلك 

للتـخفـيـــف مـــن طبيـعة الزي 

املطلـوب من املـــراأة امل�شلمــة، 

باأ�شـاليــــب  الـتنديـــد  ولكنـــه 

اأفرغت احلجـــاب من مـعناه، 

الذي هو مظهر وجوهر مـًعا، 

واملق�شــــود باجلوهر هو تلك 

فـيهــــا،  املبـالـــغ  امل�شـاحـيـــق 

والتـــي ل متيـز بـــني منا�شبـة 

الزواج والذهـــاب اإىل العــمل 

اأو الأماكن العامة.

وقد ذكروا يل اأن طبيبة اأ�شنان 

يف م�شتـو�شـــف ا�شطرت اإىل 

�شـــرف املمر�شة الكويتية من 

غرفـــة العالج، لأنهـــا اأغرقت 

الـغـرفــة بروائح �شكبتـها على 

�شعـر  وتـ�شريحـــة  مالب�شهـــا، 

ن�شبـــت فـــوق راأ�شهــــا برًجـــا 

لـــه تدعيـــم بقطـــع معدنيـــة، 

اأمام رجـــل مـري�ص،  وجل�شت 

يف ال�شـتينيــــات مـــن عمــــره، 

ت�شاغلـــه وت�شـاغـــل الطبيـبـــة 

بطرقعة اأ�شابعها، غري مدركة 

اأنها يف مكان عمل!

اإن الفــتــــــاة التـــي تبـــالـــغ يف 

ا�شتـخـــدام امل�شاحـيـــق تعطي 

اإ�شـــارة �شلبيــــة عـــن جمالها، 

وكاأنهـا تخفي �شيـًئا، لن يخـفى 

على النا�ص، كـما اأنها تك�شف 

�شعًفـــا يف �شـخ�شيتهـــا، وهي 

جتـهل اأن اأجمل مـا يف الفتـاة 

اأدري  ل  �شخ�شيتهـــا..  هـــو 

ملـــاذا يقتديـــن بالأجنبيات يف 

نواحي �شـعـفهن، ول يقـتـدين 

بهـــن يف جتاهلهن للمـ�شاحيق 

اأثنـــاء النهــــار، ويف الأ�شـــواق 

واجلامـعــــة و�شــائـــر الأماكن 

الـعـامــة؟! هذا التجاهل وامليل 

اإىل الب�شاطة والزي العـــملـي 

هي الأقرب اإىل روح الإ�شالم، 

فاإذا التـــزمت املراأة باملطلـوب 

ال�شـرعـي يف ذلك الزي الذي 

يكمـــن جـمـالـــه يف ب�شـاطتـه، 

فاإنها �شتـر�شل ر�شالة مفادها 

»ذلك اأدنى اأن يعــرفن...« ول 

يخــفـــى اأن »يـعـــــرفـن« تـعنـي 

و�شــول »الر�شالة«.

لقــــد تراجع اهتـمـام كـثـيـرين 

الأمر  »اجلـوهـــر«،  مب�شــاألـــة 

الـــذي �شـجـــع البـعـ�ـــص على 

الـــذي  اللبا�ـــص  ا�شـتـخــــدام 

تطلبه الأ�شرة لإخفاء مـا تنوي 

هـــي اأن تعملـــه، الأمـــر الذي 

ي�شتـدعـــي بـــذل جهــــد اأكبـر 

لتحـقيـــق »كلكــــم راع، وكلكم 

مــ�شـــــوؤول عن رعيتـــه« لي�ص 

من خالل ال�شكل فقط- على 

اأهميتـــه- ولكــــن مـــن خـالل 

اأوقات  املعاي�شـــة، وتخ�شي�ص 

كافيـــة تتعــــارف فيهـــا اأرواح 

اأفراد الأ�شرة، ليـ�ص بالإ�شكال 

فـــــقـــط، ولـكـــن باملتـغــيـرات 

النفـ�شــيـة، وتلك ال�شـخـ�شـيـة 

التـي تتـ�شـــكل داخل اأ�شرتك، 

واأنـــت ل تـــزال تعتربها طفلة 

اأ�شـــاأل  �شغـــرية..  �شبيـــة  اأو 

اهلل اأن يحفـــظ اجلميـــع، واأن 

الـ�شــــواب،  اإىل  ير�شـدهـــم 

باأقـ�شـر الطرق واأ�شلمها. 

الحجاب 
الحقيقي
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