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وافعلوا الخير
لعلكم تفلحون
رئي�س �لتح ــريـر
حممـد �إ�صماعيل �لأن�صاري

فعل اخلري واإ�شداوؤه للعباد نوع من املعروف ،وقد يُفتَح لقليل من النا�ص اأبواب متعددة.
اً
مـــال كال�شدقـــة و�شـــداد
�شـــواء كان ذلـــك
وللمعروف ثالث خ�شال :تعجيله ،وتي�شريه،
الديون ،اأو �شائـــر امل�شالح التي يحتاج اإليها
وعـــدم املن به ،فمن اأخـــل بواحدة منها فقد
النا�ص ،كح�شن املعاملة واإماطة الأذى وعيادة
بخ�ص املعـــروف حقه ،و�شقط منـــه ال�شكر،
املر�شى ،م�شدا اًقا لقوله تعاىل }ياأيها الذين
وقـــد قـــال عمـــر بن اخلطـــاب «لـــكل �شيء
اآمنوا اركعوا وا�شجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا
�شرف ،و�شرف املعروف تعجيله».
اخلري لعلكم تفلحون{.
وهـــذا علي بن اأبـــي طالب ر�شـــي اهلل عنه
ولقـــد كان الأنبياء عليهـــم ال�شالة وال�شالم
يقول« :اأ�شـــواأ ما يف الكرمي اأن مينعك نداه،
اأ�شـــرع النا�ـــص اإىل طاعة اهلل ،فهـــم الذين
واأح�شـــن مـــا يف اللئيم اأن يكـــف عنك اأذاه»،
ق�شـــوا حياتهـــم يف دعوة النا�ـــص وهدايتهم
وكما قال عبداهلل بن عبا�ص «�شادات النا�ص
اإىل خريهـــم ،اإذ حياتهم كلها بذل وت�شحية
ومعـــروف ،كما اأن اأ�شحـــاب ر�شول اهلل [ يف الدنيا الأ�شخياء ،ويف الآخرة الأتقياء».

كانـــوا من �شدة حر�شهم على العمل ال�شالح
ي�شاألـــون ر�شـــول اهلل :اأي الأعمـــال اأف�شل؟
وي�شاألونه :اأي الأعمال اأحب اإىل اهلل؟ لأنهم
يعلمـــون اأن الإن�شـــا َن لي�ـــص يف و�شعه ول يف
أتي بجميع الأعمال.
طا َقته اأن يا َ

فـــال بد من احلر�ص علـــى �شناعة املعروف
كبـــريا ح�شـــب ال�شتطاعة ،لأن
�شغـــريا اأو
اً
اً
ذلك بالفعل من اأعظم العبادات التي نتقرب
بهـــا اإىل اهلل اخلالـــق ،ونتحبـــب بهـــا اإىل
اخللق ،وي�شعـــر من خاللها الإن�شان ب�شعادة
غامـــرة وقلب مطمئن ،حينما يدخل ال�شرور
ويرفـــع الغم والهم عن مكروب اأو ملهوف اأو
حمزون.

جـــواب ر�شـــول اهلل [ متعـــد اًدا يف
وكان
ُ
اأوقـــات واأحوال خمتَلفـــة ،ووجه احلكمة يف
ذلـــك اختالف اأحـــوال ال�شائلـــن واختالف
اأوقاتهم ،فاأعلَم ك َّل �شائل مبا يحتاج اإليه ،اأو اإن للنا�ص حاجات و�شرورات ملحة ل يجوز
مبا هو لئق به ومنا�شب له.
للدعـــاة اأن يرتكوهـــا بغـــري عـــالج ،فـــال بد
اإن طرق اخلري كثرية ،واأبواب العملِ ال�شالح من اإغاثـــة امللهوف ،وق�شـــاء حوائج النا�ص،
ل تعـــد ول حت�شى ،وقد قيل اإن اأعمال الرب واإدخال ال�شرور عليهم ،و�شنع املعروف لهم
ل تفتـــح كلهـــا لالإن�شان الواحـــد يف الغالب ،وخدمتهم.
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�لتعريف بالإ�صالم

«�ل�صهادتني» ..على �لتلفزيون �لكويتي

«التعريف باإلسالم» كرمت
وزير اإلعالم

اأ�شـــاد معايل وزير الإعالم ال�شيخ �شلمـــان احلمود ال�شباح بدور
جلنة التعريف بالإ�شالم الدعوي والتوعوي جتاه اجلاليات الوافدة
وحر�شهـــا على تعريفهم العادات والتقاليـــد العربية والإ�شالمية
وب�شفة خا�شة اخلليجية ،وتعليمهم اللغة العربية ،موؤكداًا اأن دعم
الأعمـــال اخلريية اإعالم ًّيـــا واجب اأ�شا�شي لإبـــراز دور الكويت
الريادي يف العمل اخلريي والإ�شالمي ب�شورة ح�شارية م�شرقة.
جـــاء ذلك خـــالل قيام جلنـــة التعريف بالإ�شـــالم بتهنئة احلمود
مبنا�شبـــة توليه من�شب وزير الإعالم ،وتكرميه بعد قيام تلفزيون
الكويـــت باإنتاج وت�شوير برنامـــج «ال�شهادتن» الـــذي يبث حال ًّيا
كل يـــوم �شبت ،حيث وعد بتقـــدمي كامل الدعم الإعالمي للجنة،
والذي كانت باكورته هذا الربنامج ،وقدم التهنئة والتكرمي مدير
اإدارة الأفرع ومدير اإدارة احلج والعمرة بلجنة التعريف بالإ�شالم
املحامـــي منيف العجمي ،ورافقه خمـــرج الربنامج را�شد الهران
واملعدة مرمي العازمي.
وتقدم العجمـــي بال�شكر اجلزيل ملعايل وزير الإعالم على ح�شن
اً
قائـــال :لي�ص بغريـــب على الأ�شـــرة احلاكمة
ا�شتقبالـــه الطيـــب،
ريا اإىل الهتمام الـــذي حتظى به املوؤ�ش�شات
كـــرم ال�شيافة ،م�ش اً
اخلرييـــة مـــن قبـــل وزارة الإعالم ،مبختلـــف و�شائلهـــا )اإذاعة-
�شحف -تلفزيون( ،خا�شة الدعم الإعالمي للعمل الدعوي الذي
تقوم به جلنة التعريف بالإ�شالم ،كما �شكر العجمي فريق برنامج
«ال�شهادتـــن» وكل مـــن �شاهم يف اإبراز هـــذا العمل الناجح الذي
درعا تذكارية ملعايل
ي�شـــاف اإىل جناحات وزارة الإعـــالم ،وقدم اً
الوزير ،عرفا اًنا وتقدي اًرا على اإجناز هذا العمل املثمر.
وثمـــن العجمـــي اجلهـــود الرائعـــة واملميـــزة التي بذلهـــا الفريق
الإعالمـــي الذي قام باإعداد واإخـــراج برنامج «ال�شهادتن» الذي
مت مـــن خاللـــه عمل لقاءات متعددة مع املهتدين اجلدد من �شتى
اجلن�شيات ،نقلت جتاربهم وحياتهم قبل وبعد الإ�شالم.
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�لقر�آن �لكرمي �أكرث �لكتب قر�ءة يف �لعامل

لجنة الدعوة اإللكترونية
تطلق إذاعات القرآن الكريم
باإلنجليزية والفرنسية
واأللمانية
متا�ش اًيا مع تطور عامل الإنرتنت اأطلقت جلنة الدعوة الإلكرتونية
م�شروع اإذاعـــات القراآن الكرمي على الإنرتنت بثالث لغات هي
الإجنليزية والفرن�شية والأملانية ،موؤكدة اأن عامل الإنرتنت ي�شهد
تطـــو اًرا �شري اًعا يو اًما بعد يـــوم ،حيث تتناف�ص ال�شركات العمالقة
يف هـــذا املجـــال يف اإنتاج برامـــج وتقدمي خدمـــات ت�شهل على
م�شتخدمـــي الإنرتنت الو�شول اإىل املعلومات التي يريدونها يف
اأ�شـــرع وقت ممكن ،وتُ َعد اإذاعـــات الإنرتنت من اأهم اخلدمات
التي لقت اً
قبول من جمهور الإنرتنت يف جميع اأنحاء العامل.
وبينـــت اللجنـــة اأن القـــراآن الكرمي هو الكتـــاب الأكرث قراءة يف
العامل ،وهو املدخل والباب الرئي�ص لفهم الإ�شالم وتعاليمه ،ومن
هنـــا تاأتي اأهميـــة توفري تراجم معاين القـــراآن الكرمي مبختلف
اللغـــات ،لتكون يف متناول اجلميع ،حيث اإنـــه الو�شيلة الدعوية
ريا يف غري امل�شلمن ،واأحد اأهم الأ�شباب التي
الأكرث اأهمية وتاأث اً
تدعوهم اإىل اعتناق الإ�شالم ،كما اأن هذه الرتجمات خري معن
للم�شلمن على فهم دينهم والعمل مبا جاء به كتاب اهلل تعاىل.
كمـــا اأو�شحت اللجنـــة اأن هناك اإح�شائيـــة اأجريت عام 2012
اً
ملحوظا يف اأعداد م�شتمعي
ارتفاعا
ك�شفت النقاب عن اأن هناك
اً
اإذاعات الإنرتنت ،خا�شة ممن لديهم هواتف ذكية ،حيث كانت
ن�شبتهـــم  % 51عام  ،2011وو�شلـــت اإىل  % 62عام ،2012
وكذلـــك مـــن لديهم اأجهزة لوحية ،حيـــث قفز العدد من % 15
عام  2011اإىل  % 28عام .2012

اً
ا�شتكمال لتطـــور و�شائل
وذكـــرت اأن اإذاعـــات الإنرتنـــت تُ َعـــد
الإعالم ،حيث تتميز باأنها ل حتدها اأي عوائق جغرافية ،حيث
ميكـــن ال�شتمـــاع اإىل البـــث الإذاعي يف اأي مـــكان يف العامل ما
دامت تتوافر فيه و�شيلة الت�شال بالإنرتنت ،كما اأن تكلفة البث
الإذاعي عرب الإنرتنت اأقل بكثري من البث عرب الأثري.
وميكن متابعتها عرب �لرو�بط �لآتية:
• الأملانيةtunein.com/radio/EDC-s190956 :
• الإجنليزيةtunein.com/radio/Quran-in-English-s191103 :
• الفرن�شيةtunein.com/radio/Le-Quran-Sacre-s190787 :
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برعاية �لأمانة �لعامة لالأوقاف

«التعريف باإلسالم» خرجت
 1209دارسين للغة العربية
للناطقين بغيرها
ثمـــن نائب املدير العـــام للجنة
التعريـــف بالإ�شـــالم املهند�ـــص
عبدالعزيز الدعيج دور الأمانة
العامـــة لالأوقـــاف ودعمهـــا
الالحمـــدود لأن�شطة وم�شاريع
اللجنة املتعددة ،ل�شيما م�شروع
تعليـــم اللغة العربيـــة للناطقن
بغريها ،والذي خرجت اللجنة
دار�شـــا ودار�شـــة للغـــة
1209
اً
العربيـــة خـــالل عـــام 2012
عبد�لعزيز �لدعيج
بوا�شطة  103دورة على مدار
العـــام  ،من �شتى اجلن�شيـــات عرب ف�شول اللجنة الدرا�شية املنت�شرة
يف كل الأفـــرع مـــن اجلهراء اإىل الوفـــرة ،موكـــداًا اأن اأمانة الأوقاف
والتعريـــف بالإ�شـــالم ج�شدتا مفهـــوم ال�شراكة املجتمعيـــة الواعية
والواعدة ،م�شي اًفا اأن جلنة التعريف بالإ�شالم اأ�شبحت منارة دعوية
بارزة تبلغ ر�شالة الإ�شالم وفق منهج و�شطي معتدل.
وقـــال الدعيج خـــالل ت�شريح �شحايف له اإن مل�شروع تعليم اللغة العربية
للناطقـــن بغريهـــا فوائد عديـــدة ومتميزة ،فهذا امل�شـــروع يعرف غري
العـــرب بثقافة وتاريخ العـــرب امل�شلمن وعاداتهـــم وتقاليدهم ،وكذلك
يعـــزز التوا�شل ما بن الوافد واملواطن ،وي�شاعد يف �شرعة اإجناز املهام
ويعمل على ن�شر الثقافة العربية والإ�شالمية ،واأملح اإىل اأن امل�شروع باب
كبري تقوم اللجنة من خالله بدعوة غري امل�شلمن للتعرف على الإ�شالم،
ويقوم بالتدري�ص مدر�شون اأكفاء وذوو خربة طويلة يف تعليم غري العرب،
وذلـــك بالتن�شيق والتعاون مع وزارة الرتبيـــة والتعليم ،وحتر�ص اللجنة
علـــى تهيئة كل الأجواء ال�شحيـــة املنا�شبة للمنت�شبن للف�شول ،وتوفري
كل الأدوات الالزمة من كتب وغريها.
اً
واختتـــم الدعيـــج اً
وتفاعـــال مميزاًا،
قائال :امل�شروع يالقـــي ح�شو اًرا
حيـــث ي�شارك فيـــه كل ال�شرائح ،بداية من ال�شفـــراء وال�شخ�شيات
الدببلوما�شية ،فباب اللجنة مفتوح ملن يريد اأن يتعلم لغتنا العربية.
مـــن جانبه قال رئي�ـــص امل�شاريع اخلريية بلجنـــة التعريف بالإ�شالم
حمود الإبراهيم اإن الأمانة العامة لالأوقاف �شريك رئي�شي وفعال يف
النجاحات التي حتققها اللجنة ،ون�شيد بالتعاون احل�شاري والراقي
الـــذي يتم بـــن اللجنة والأمانة ،وبف�شل اهلل ثم بهذا الدعم خرجت
التعريـــف بالإ�شالم اأكرث مـــن  10اآلف دار�ص من خالل  950دورة،
وهـــذا يعك�ص اجلهـــد الكبري والتعاون املثمـــر واملبارك بن التعريف
بالإ�شالم والأمانة العامة لالأوقاف.

�أطلقتها «�لتعريف بالإ�صالم»

رحلة العمرة
الـ  32للمهتدين الجدد

انطلقت من جلنة التعريف بالإ�شالم  -حمافظة الأحمدي– فرع
املنقـــف رحلة العمـــرة الــــ 32للمهتدين اجلدد ،وعلـــى متنها 50
معتم اًرا من خمتلف اجلن�شيات ،ملدة ثمانية اأيام ،حتت �شعار "ول
تن�شوا الف�شل بينكـــم" ،برعاية كرمية من ال�شيخ في�شل احلمود،
حيـــث ح�شر منذ ال�شباح الباكر مديـــر اإدارة الأفرع ومدير اإدارة
احلـــج والعمرة املحامـــي منيف عبداهلل العجمـــي ورئي�ص الدعاة
ال�شيـــخ اأمن عامـــر ،بالإ�شافة اإىل جمع من اأهل اخلري وموظفي
ودعـــاة اللجنة ،وت�شمن برنامج الرحلـــة ق�شاء املنا�شك ثم القيام
بالزيارات لالأماكن املقد�شة يف مكة املكرمة واملدينة واملنورة.
وبهـــذه املنا�شبة قال العجمي :مت اإعداد برنامج لرحلة عمرة هذا
العام منذ انطالقها من الكويت وحتى العودة اإليها ،مت�شم اًنا زيارة
الأماكـــن املقد�شة يف مكة املكرمة )جبل ثور– عرفات– مزدلفة–
منى–جبل النور( واملدينة املنورة )م�شجد قباء -م�شجد القبلتن–
جممع امللك فهد لطباعة امل�شحف ال�شريف–جبل اأحد( ،وكذلك
اإقامـــة املحا�شـــرات الدعويـــة التي تبداأ منذ انطـــالق الرحلة يف
«البا�ـــص» ،وذلك للتعريف بف�شل العمرة وكيفية ق�شائها ،وكذلك
ف�شل ال�شالة يف كل من احلرم املكي واحلرم النبوي.
واأ�شار اإىل اأن الربنامج يت�شمن ا اً
أي�شا امل�شابقات الدينية الثقافية
بـــن املعتمرين ،مما اأ�شفى طاب اًعا اإميان ًّيـــا وروحان ًّيا على الرحلة
ا�شتمتع به كل من �شارك فيها.
واختتــــــم العجمـــي حديثـــه بتوجيـــه ال�شكـــر لأ�شحـــاب الأيادي
البي�شاء من اأهل الكويت الذيـــن �شاهموا يف توفري و�شائل الدعم
املـــادي واملعنوي ،خا�شة الرعايــــــة الكرمية التي تقدم بها ال�شيخ
في�شـــل احلمود ،م�شيــــــ اًرا اإىل اأن هناك رحالت اأخرى �شوف يتم
ت�شيريها حتقي اًقا لأحــــد اأهداف اللجنة املتمثل يف رعاية املهتدين
اجلدد.
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�لتعريف بالإ�صالم

حل�صولهن على �صهاد�ت �للغة �لعربية

«التعريف
باإلسالم» كرمت
 150مهتدية
يف اأجـــواء تعبقهـــا روائـــح الـــورود والعـــود،
وتغمرهـــا ال�شعـــادة والفـــرح احتفلـــت جلنة
التعريـــف بالإ�شالم -فـــرع املنقف -بتخريج
دفعة جديدة من املهتديات اجلدد الدار�شات
للغـــة العربيـــة ) 150دار�شـــة( برعاية هند
احلقـــان ناظـــرة مدر�شـــة اأميـــة بنـــت قي�ص
املتو�شطـــة بنات �شاب اًقـــا ومدر�شة التالوة يف
اللجنـــة حال ًّيـــا ،وكان ذلك يف �شالـــة اأفراح
جمعية جابر العلي التعاونية.
بـــداأ احلفـــل بتالوة عطرة لآيـــات من الذكر
احلكيـــم ،ثم كلمة ملديرة فرع جلنة التعريف
بالإ�شـــالم الن�شائـــي باملنقـــف عائ�شة جمعة
قالـــت فيهـــا اإن رعاية املهتديـــن واملهتديات
هدف ا�شرتاتيجي للجنة التعريف بالإ�شالم
تهدف من ورائه على املدى البعيد اإىل تاأهيل

املتميزيـــن ليكونوا دعاة يف اأوطانهم ،وتعليم
اللغـــة العربيـــة للم�شلمـــات اجلـــدد هو زرع
نبتـــة يف قلوبهن حلفظ القراآن الكرمي الذي
يرتكـــز عليه امل�شلمون يف حياتهم ،لفتة اإىل
اأن هـــذا التخريج يتم على مدار ال�شنة ،واأن
وكان الالفـــت للنظـــر اأن امل�شلمـــات اجلدد
تكرميهـــن يزيد من تطبيع اأوا�شر الأخوة مع
قمن بتكرمي املديـــرة والداعيات والإداريات
املجتمع امل�شلم.
يف الفـــرع للجهـــد املبذول لرفـــع راية الدين
مـــن جانبهـــن عـــربت امل�شلمـــات اجلـــدد
اخلريجـــات عـــن �شعادتهن البالغـــة ورددن الإ�شالمي واإعالء كلمة ل اإله اإل اهلل ،حيث
ال�شهادتـــن جماع ًّيـــا و�شـــط م�شهـــد اأثلـــج قدمـــن الدروع التذكارية والـــورود ..واختتم
�شدور احلا�شرات ،وكان موؤث اًرا للغاية ،حيث احلفل بتكرمي اخلريجات بتقدمي ال�شهادات
اً
اأن�شدت املهتديات ال�شهادتن اإن�شا اًدا
جميال ،والهدايا لهن.
وكانت مفاجاأة احلفل اإ�شهار اإ�شالم مهتدية
جديدة من اإحدى اجلن�شيات امل�شاركة ،وقد
نطقت ال�شهادتن و�شط تهليل وتكبري وفرح
احل�شور.

«نسائية السالمية» شاركت «الباكستانية» يومها الترفيهي
الدعـــوي الذي تقـــوم به اللجنة ،والذي يحتـــاج اإىل تكاتف اجلهود،
فالدعوة بحاجة اإىل امل�شاركة يف حتمل م�شوؤولياتها.
جاء ذلك خالل ت�شريح لل�شقر مبنا�شبة م�شاركة الإدارة الن�شائية يف
اليوم الرتفيهي الذي اأقامته املدر�شة الباك�شتانية مبنطقة ال�شاملية،
بناء على الدعوة الكرمية التي وجهت لالإدارة من قبل املدر�شة.
وقالت :اإن اليوم الرتفيهي احتوى على عديد من الفعاليات والفقرات
التـــي تدخل ال�شـــرور وال�شعـــادة على قلـــوب الطـــالب والطالبات،
والإدارين والعاملن باملدر�شة ،ومن تلك الفعاليات املوؤثرة م�شابقات
من واقع �شرية النبي [  ،واأخرى ترفيهية ،م�شرية اإىل اأن م�شاركة
الإدارة جاءت من باب التعريف بالإ�شالم لغري امل�شلمات من ناحية،
ومـــن ناحيـــة اأخرى اإبـــراز دور اللجنة يف رعايـــة امل�شلمات من اأبناء
اأكـــدت مديرة الإدارة الن�شائية بال�شاملية ليلى ال�شقر اأهمية التعاون اجلاليات بتثقيفهن باأمور دينهن ،حيث األقت الداعية الهندية جميل
بـــن اجلهات واملوؤ�ش�شات املختلفة وجلنـــة التعريف بالإ�شالم ،نظ اًرا فاطمة حما�شرة للتعريف بالإ�شالم للعامالت من اجلن�شية الهندية
ملـــا يرتتب على ذلك من �شراكـــة موؤ�ش�شية ينه�ص من خاللها العمل والنيبالية باملدر�شة.
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ملتقى مجلس الخير النسائي السابع
يكرم مديرة «نسائية التعريف»
عقـــد يف الإدارة الن�شائيـــة بلجنـــة التعريف
بالإ�شـــالم –منطقة الرو�شة -ملتقى جمل�ص
اخلري ال�شابع بح�شور ال�شخ�شيات الن�شائية
الرائـــدة يف العمـــل اخلـــريي علـــى م�شتوى
اللجان واجلمعيات العاملة يف دولة الكويت،
حيث جتاوز عدد احل�شور  100من �شيدات
الكويـــت ،وقد تزامن الحتفـــال بامللتقى مع
احتفالت الكويت احلبيبة ب�شهر فرباير.
وحـــول الب�شمـــة التـــي مت اختيارهـــا لتكون
ب�شمة العمل اخلريي قالت رئي�شة الف�شول
الدرا�شية جناة الطويل :اإنه مت اختيار مديرة
ال�شوؤون الن�شائية يف جلنة التعريف بالإ�شالم
و�شحة البلي�ص لتكـــون ال�شخ�شية الن�شائية
لب�شمـــة اخلـــري يف هـــذا امللتقـــى ،وهي من
ال�شخ�شيـــات املعروفـــة كداعية وواعظة يف
املجتمـــع الكويتـــي ،ولكن مـــا ل يعرف عنها
اأنهـــا امل�شوؤولـــة الأوىل عـــن املـــوارد وجمـــع
التربعـــات بالإدارة الن�شائية ،م�شرية اإىل اأن
البلي�ـــص مثال للجنـــدي املجهول الذي ك�شب
ثقـــة املنفقن فجادت اأنف�شهم بالدعم املايل
للدعـــوة ،فالدعوة واملال �شنوان ل يفرتقان،
ومل يقت�شـــر دورهـــا علـــى جمـــع التربعات
للجنة التعريف بالإ�شالم فح�شب ،ولكن لكل
جهة خريية تخدم الإ�شالم وامل�شلمن ،داخل
الكويت وخارجها.
مـــن ناحيتها قدمت الفائـــزة الثانية بب�شمة
اً
عر�شا م�شو اًرا
اخلـــري ال�شيدة هيا ال�شطـــي
لرحلتهـــا على مـــن الباخـــرة اإىل فل�شطن
املحتلـــة ،وقـــد تفاعـــل معهـــا احل�شـــور،
وخ�شو�شـــا عنـــد عر�ص �شور مـــن اأ�شهروا
اً
اإ�شالمهـــم يف تلك الرحلة التي كان لها الأثر
الوا�شح يف خدمة الإ�شالم وامل�شلمن.
واختتم امللتقى بتكرمي ال�شيدة منرية ال�شنان
رئي�شة جمل�ص اخلري لل�شيدة و�شحة البلي�ص
وال�شيـــدة هيـــا ال�شطـــي واإهدائهما درعن
تذكاريتـــن ثم قـــام اجلميـــع باأخـــذ ال�شور
التذكارية بهذه املنا�شبة.
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«النجاة الخيرية» شاركت في معرض اإلصدارات الخامس
�شاركـــت جمعيـــة النجـــاة اخلرييـــة ممثلـــة
مب�شـــوؤول امل�شاريـــع اخلارجيـــة باجلمعيـــة
عبـــداهلل مطـــر املانع يف مهرجـــان ومعر�ص
الإ�شـــدارات اخلام�ـــص الـــذي اأقيـــم بقاعة
اخليمـــة الكربى يف امل�شجد الكبري ،و�شارك
فيه عـــدد كبري مـــن الـــوزارات واملوؤ�ش�شات
احلكوميـــة و�شفـــارات دول جمل�ـــص التعاون
اخلليجـــي وجمعيات النفـــع العام ،وبح�شور
وكيـــل وزارة الأوقـــاف وال�شـــوؤون الإ�شالمية
الدكتـــور عـــادل الفـــالح وجمـــع كبـــري مـــن
املواطنن واملقيمن بدولة الكويت.
• من اليمن املانع والوندا واخلرايف والنوري والزامل وال�شطي والإبراهيم يف جناح اجلمعية

لنا ،حيـــث اإنها حلقة الو�شـــل بن اجلمهور ومت طـــرح الإ�شـــدارات املختلفـــة يف جنـــاح
وما تريد اجلمعية طرحه من م�شاريع واأفكار اجلمعية.
عن طريـــق الو�شائل الدعائيـــة املختلفة من
درعـــا تذكارية للدكتـــور عادل
وقـــدم املانع اً
«فاليرات» وكتيبات وغري ذلك.
ميا وتقدي اًرا علـــى جهود وزارة
الفـــالح ،تكر اً
وا�شتعر�ـــص املانـــع جنـــاح جمعيـــة النجـــاة
الأوقـــاف وال�شـــوؤون الإ�شالمية التي و�شلت
اخلرييـــة اً
قائال :لقـــد مت تخ�شي�ص جناحن
جلمعيـــة النجـــاة اخلريية اأحدهمـــا خا�ص �شهرتهـــا اإىل الآفـــاق بف�شـــل مـــا تقدمـــه
قائال :هذه باجلمعيـــة ،والآخـــر خا�ص بلجنـــة التعريف مـــن عمـــــل ح�شـــاري ،خـــــدمـــة لالإ�شـــالم
واأكد اأهمية امل�شاركة يف املعر�ص اً
امل�شاركة على قدر كبري من الأهمية بالن�شبة بالإ�شـــالم ،كمـــا �شاركـــت جملـــة «الب�شرى» وامل�شلمن.

علم القيادة الحديثة ..دورة لدعاة «التعريف باإلسالم»
�شاركت جلنة التعريف بالإ�شالم يف فعاليات مب�شاركـــة فعالة ،حيث بلغ عـــدد امل�شاركن
دورة علـــم القيادة احلديثة يف الإ�شالم التي  52من داخل الكويت وخارجها.
اأقامتهـــا اجلمعيـــة اخلريية مل�شلمـــي الهند
ويف هذا ال�شياق اأكد نائب املدير العام بلجنة
بالكويـــت بدعم الهيئة اخلرييـــة الإ�شالمية
العاملية ،واأقيمت الفعاليات بفندق موفنبيك التعريـــف بالإ�شـــالم املهند�ـــص عبدالعزيـــز
بال�شويخ ،و�شارك فيها عديد من املحا�شرين الدعيـــج حر�ـــص اللجنة علـــى تنمية و�شحذ
البارزيـــن اأمثال ال�شيخ العالمة ياور بك من قـــدرات دعاتهـــا وم�شاركتهـــا يف عديد من
دولة الهند ال�شقيقة ،ومن دولة الكويت مدير الـــدورات واللقـــاءات التثقيفيـــة التى ت�شهم
مركـــز الوعي لتطويـــر العالقـــات العربية -ب�شـــكل كبـــري يف تطويـــر اأدائهـــم وتوعيهـــم
الغربية الدكتـــور اإبراهيم العد�شاين وكذلك بفنون التوا�شـــل احلديثة مع الطرف الأخر
الدكتـــور ه�شـــام العو�شي ،وحظيـــت الدورة وتوؤهلهـــم لتعلم فن القيادة احلدي ،مبي اًنا اأن
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هذه الـــدورة ا�شتمرت فعالياتها خم�شة اأيام
متتاليـــة ومـــا ميزها عن غريهـــا اأنها كانت
ت�شتهـــل فعالياتها يف متـــام ال�شاعة الرابعة
فجـــ اًرا ،حيـــث حر�ص امل�شاركـــون يف الدورة
علـــى التهجد هلل جل وعال ملـــدة �شاعة قبل
�شالة الفجر ،وكانـــت ت�شتمر حتى التا�شعة
م�شاء ،ورغم وقت الدورة الكبري فاإنها لقت
ترحي اًبـــا وا�شتح�شا اًنـــا مـــن امل�شاركـــن فيها
الذين عربوا عن ا�شتفادتهم الكبرية من هذه
خ�شو�شا التهجد الذي كان
الدورة املباركة،
اً
ميدهم بالطاقة الكافية طوال اليوم.
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وقال املانع :اإن املعر�ص �شهد ا اً
إقبال كثي اًفا من
املواطنـــن واملقيمن للتعرف علـــى م�شاريع
جمعيـــة النجـــاة اخلريية ،والتـــي تنوعت ما
بن الزكـــوات ،وال�شدقات ،والتعليمي منها،
والجتماعـــي ،والإلكـــرتوين مثـــل م�شـــروع
جمعية النجاة الإلكرتوين ،حيث مت التعريف
بتلك امل�شاريع للجمهور للم�شاركة فيها ،كما
مت عر�ـــص الإجنازات التـــي حققتها اللجنة
منـــذ تاأ�شي�شها والتعريف باللجـــان والأفرع
التابعة لها.
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فعاليات

ملتقى الكويت الخيري الثامن

�ملنا�صبـ ــة

ملتقى �لكويت �خلريي �لثامن
�ملكـ ـ ـ ـ ــان
ديو�ن �ملحامي مبارك �صعدون �ملطوع
�لزمان

�لأربعاء  5مار�س

2013

قـــال مدير عـــام جلنة التعريـــف بال�شالم
جمال ال�شطـــي اإن اللجنة افتتحت موؤخ اًرا
جلنـــة يف العمريـــة تخت�ـــص بت�شكيل فرق
تطوعية "وبداأنا و�شـــع خطة ا�شرتاتيجية
عاملية ليكون هناك عمل م�شرتك و�شراكة
بـــن املنظمـــات اخلريية" ،م�شيفـــااً :لدينا
اليـــوم  22منظمـــة تعمل معنـــا يف الدعوة
الإلكرتونيـــة ومت اإن�شـــاء رابطة الدعوة يف
الفلبـــن ورابطـــة الدعـــوة يف اندوني�شيـــا،
مطالبا ب�شرورة تدوين اخلربات يف جمال
العمل اخلـــريي لال�شتفادة منهـــا وخا�شة
جتربة عبدالرحمن ال�شميط.
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�ملكرم ـ ـ ــون :اأكـــد املكـــرم بب�شمة طبيب اخلري اجلـــراح ه�شام بـــورزق ان كثريااً من
الأطباء اقتدوا بالداعية ال�شالمي الدكتور عبدالرحمن ال�شميط عندما ترك الكويت
وقبلها بريطانيا وهو احلا�شل على اأعلى ال�شهادات ومن اأف�شل اجلامعات وعمل يف
بريطانيا يف اأكرب م�شت�شفيات �شرطان الكبد وتوجه اىل اهلل من خالل عمله اخلريي
واليوم نخطو على خطاه لأنه �شحى بكل �شيء من اأجل العمل اخلريي.
مـــن جانبـــه اأكـــد املكرم الآخـــر د .بدر املا�ـــص ان العمل اخلريي مو�شـــوع كل �شاعة
وبـــاب للرحمـــة والكويت مدر�شة عريقة يف العمل اخلريي ورائدة فيه منذ قرن كامل
عندمـــا اأن�شـــاأت اأول جمعيـــة خرييـــة يف الكويت عـــام  1913على يـــد ال�شاب فرحان
خ�شـــري اخلالد وبا�شرت عملهـــا اخلريي لعدة �شنوات وجلبت طبيبا وم�شمدا لعالج
املحتاجـــن وتـــويف �شاحب الفكرة ودفن يف بندر عبا�ص عندما غادر للعالج يف الهند
ودفن يف الطريق يف اأقرب ميناء عندما توفاه اهلل.
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فعاليات

دار «عبدالخالق النوري» بالجهراء
تسير عمرة «الرحمة» للمهتدين والجاليات

ت�صلم �لإحر�مات قبل �ل�صفر

متتـــد ق�شـــة هذه العمـــرة اإىل ليلة  27رم�شان املا�شـــي مب�شجد ال�شقر
يف منطقـــة �شعد العبداهلل يف حمافظة اجلهراء ،فقد �شهد هذا امل�شجد
اإ�شهـــار اإ�شـــالم جماعي وح�شره عـــدد كبري من امل�شلـــن ،وكان من بن
احل�شـــور اأحـــد املح�شنن من اأهل هذا البلد الطيـــب املعطاء الذي �شهد
هذا املنظر الروحاين الرائع ،واأراد اأن يكمل �شعادة هوؤلء املهتدين اجلدد،
وي�شعرهـــم باأخـــوة الإ�شالم ،والتكافل والتكامل بـــن امل�شلم واأخيه ،فعقد
العـــزم يف ذلك علـــى حن على ت�شيري رحلة عمرة لهـــوؤلء لكي ي�شاهدوا
عـــن قرب مهبط الوحـــي ،واأ�شرف البفاع يف الأر�ص )مكة املكرمة( ويروا
باأعينهم بيت اهلل احلرام ،ويوؤدوا منا�شك العمرة ،ويتعاي�شوا مع الإ�شالم
قل اًبا وقال اًبا ،ويتذوقوا حالوة الطاعة يف امل�شجد احلرام ،وكان له ما اأراد
–بـــاإذن اهلل -و�شريت جلنة التعريف بالإ�شـــالم– دار عبداخلالق النوري
باجلهـــراء رحلة العمرة الأوىل لها حتت عنـــوان «الرحمة» ،و�شارك فيها
45
�شخ�شا من املهتدين اجلدد.
اً
ونحـــن يف هـــذا التقرير امل�شـــور نقدم للقارئ الكـــرمي ،بانوراما عن هذا
العمل الرائع ،الذي بذل فيه جهد كبري لتحقيق الراحة الإميانية للمهتدين
اجلدد ،فنعي�ص اأجواء تلك الرحلة املباركة التي انطلقت من اأر�ص الكويت
الطيبة وعادت اإليها ب�شالم اهلل عز وجل.

�ل�صتعد�د لل�صفر من د�خل �لد�ر

و�صول �لرحلة �إىل �ل�صيل �لكبري
�ل�صيخ حممد بالل و�إر�صاد�ت �ل�صفر للجالية �لهندية
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�أمام �حلرم قبل �أد�ء �لعمرة

�أمام م�صجد �مليقات

�أمام جبل عرفة

م�صاركة �لأخ �صامل �حل�صيني للمهتدين يف �مل�صابقة �لرتفيهية يف �ملرجم

�أحد �ملهتدين ي�صتلم ماء زمزم

م�صابقات وترفيه يف طريق �لعودة للكويت
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فعاليات

ماراثون «كويت الرحمة»
�لتنظيم :جلنة �لتعريف بالإ�صالم فرع �جلهر�ء
�مل�صاركة :قر�بة  300فرد من �جلاليات �ملقيمة يف �لكويت
�ملكـ ـ ـ ـ ـ ــان� :صارع �خلليج �لعربي بد�ية من جمل�س �لأمة
و�نتهاء ب�صاطئ �ل�صويخ

�لزم ـ ــان:
�لرعايـة :جمعية �صعد �لعبد�هلل �لتعاونية
�ل�صبت  23فرب�ير 2013

حلظة �نطالق �ملار�ثون

18

3/26/13 9:18:25 AM

( )122ــ اإبريل  2013م ــ جمادى الأوىل  1434هـ

122-APRIL 2013.indd 18

مدير د�ر �لنوري «�صامل �حل�صيني» يكرم �أحد �لفائزين

�لأهد�ف:
• اإر�شـــال ر�شالة للعـــامل ،على مدى الرقـــي ،والتعامل
احل�شـــن ،الذي ميتلكه ال�شعـــب الكويتي يف التعامل
مع املقيمن على اأر�ص الكويت.
• اتاحـــة الفر�شة للجاليات املقيمة على اأر�ص الكويت،
م�شاركة املواطنن يف فعاليات اأعيادنا الوطنية.
• تاأكيـــد الثقافة الإن�شانية لدى ال�شعب الكويتي ،وبيان
قيمـــة وكرامـــة الإن�شـــان العامل على هـــذه الر�ص
الطيبة.

�صورة جماعية للفائزين يف �ملار�ثون

لقطة �أخرى للم�صاركني

( )122ــ اإبريل  2013م ــ جمادى الأوىل  1434هـ

3/26/13 9:18:29 AM

19

122-APRIL 2013.indd 19

فعاليات

حفل غداء مبرة أهل
الكويت لضيوف وزارة
األوقاف

�لفعالية :حفل غد�ء ل�صيوف وز�رة �لأوقاف
�ملك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان :ديو�ن عبد�هلل �ملطوع يرحمه �هلل

�لزمـ ـ ـ ــان:
�حل�صور :عبد�لإله �ملطوع وم�صووؤلو �لوز�رة
�لأربعاء 2013-2-20

و�صيوف �ملوؤمتر.
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ا�شتكمال مل�شرية العم /عبداهلل العلي املطوع رحمه
اهلل يف ن�شر الود والتاآلف بن الدعاة والعلماء اأقام
ابن الفقيد عبدالله املطوع حفل غداء على �شرف
�شيوف ندوة “م�شتجدات الفكر ال�شالمي احلادية
ع�شـــرة” التـــي اأقامتهـــا وزارة الوقـــاف وال�شوؤون
ال�شالمية خالل الفرتة .2013/2/20-18
وقـــد ح�شر احلفل الـــذي اأقيم يف ديـــوان املرحوم
عبـــداهلل العلي املطوع يف منطقة الرميثية عدد من
الوفـــود امل�شاركة يف املوؤمتر مـــن جميع دول العامل
ال�شالمي ،بالإ�شافة اىل جمموعة من ال�شخ�شيات
الكويتيـــة الر�شميـــة و�شخ�شيـــات اكادمييـــة ورموز
دينيـــة كالدكتور/عادل الفالح وكيل وزارة الوقاف
وال�شئون ال�شالميـــة والدكتور خالد املذكور رئي�ص
اللجنـــة العليا للعمل على ا�شتكمال احكام ال�شريعة
ال�شالميـــة والدكتور عجيـــل الن�شمي رئي�ص رابطة
علمـــاء اخلليـــج والعـــم /يو�شـــف احلجـــي الرئي�ص
الفخري للهيئة اخلريية ال�شالمية العاملية ،والعم/
حمـــود الرومي رئي�ص جمعية ال�شالح الجتماعي،
وال�شيد /يو�شف الرفاعي ،والدكتور /ع�شام الفليج
والدكتور� /شـــالح العبداجلادر والدكتور /عبداهلل
العتيقي وغريهم.
وقـــد تبادل احل�شور الحاديث حـــول ق�شايا المة
ال�شالمية وم�شتجـــدات الفكر الديني على هام�ص
احلفـــل ،و�شـــاد جو مـــن الألفة واملحبـــة والتوا�شل
فيمـــا بينهـــم ،ومت توزيـــع جمموعة مـــن الكتب من
بينهـــا كتاب م�شرية العم /عبداهلل العلي املطوع يف
العمـــل اخلريي ،و�شكر عبداللـــه املطوع ال�شيوف
على هـــذه الدعوة م�شتذكريـــن دور العم /عبداهلل
املطـــوع يف العمل اخلريي ودوره يف خدمة ال�شالم
وامل�شلمن.
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فعاليات

ملتقى الشعوب الدولي الثالث
�لفعالية:
افتتاح وزير الوقاف وال�شوؤون ال�شالمية �شريدة املعو�شرجي ملتقى
ال�شعـــوب الدويل الثالث اخلا�ص بطلبة املنـــح الدرا�شية واجلاليات
حتت �شعار “التعاي�ص والتوفق” بح�شور لفيف من م�شوؤويل الوزارة
والبعثات الدبلوما�شية.

�لتنظيم:
ادارة امل�شجـــد الكبـــري يف وزارة الوقاف وال�شـــوؤون ال�شالمية
بالتعـــاون مـــع جلنـــة متابعـــة اأن�شطـــة اجلاليـــات وطلبـــة املنح
الدرا�شية والعديد من املوؤ�ش�شات.
�ملكـ ـ ــان :اخليمة امللكية يف امل�شجد الكبري
�لزمان 11-5 :مار�ص
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�لأن�صطة:
• ندوات • حما�شرات • حلقات حوارية
• ور�ص عمل • املعر�ص الدويل للعديد من الدول باآ�شيا
وافريقيا واأوروبا

�لتو�صيات:
• دعم مقـــرتح زيادة عدد مقاعد طلبة املنح
الدرا�شيـــة بالتعليـــم اجلامعـــي ل�شتيعـــاب
الطلبة املوجودين حاليااً بالثانوية.
• اإقامـــة منا�شبـــة �شنويـــة حتت ا�شـــم «يوم
الطالب الوافد» ،بالتن�شيق مع ال�شفارات
• تفعيـــل وقفية الطالب مـــن خالل م�شاريع
توافـــر الدعم املـــادي واملعنـــوي لطلبة املنح
الدرا�شية عالوة على بقية التو�شيات.
• اإبـــراز دور الكويـــت ب�شـــكل عـــام ووزارة
الأوقاف وال�شـــوؤون الإ�شالمية ب�شكل خا�ص
يف التنميـــة الثقافية لـــدى اجلاليات وطلبة
وطالبات البعوث داخليااً وخارجيااً،
• تاأ�شي�ـــص رابطة اأ�شدقاء الكويت من طلبة
املنح الدرا�شية جتمع الدار�شن واخلريجن،
وتعنى بالتوا�شـــل خدمة لالأهداف الرتبوية
والثقافية الإيجابية.
• اإعداد وطباعة كتاب تعريفي بقيم التعاي�ص
والتوافق يف القراآن وال�شنة النبوية.
• �شياغة «ميثاق رعاية طلبة املنح» من قبل
املوؤ�ش�شات ذات ال�شلة بطلبة املنح الدرا�شية،
يحدد اأهداف العمل امل�شرتك وجمالته.
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فعاليات

افتتاح قرية
“كويتي وأفتخر” 2013
�لفعالية:
افتتاح رئي�ص جمل�ص الوزراء ال�شيخ جابر املبارك ال�شباح قرية
“كويتـــي واأفتخر” للعام  2013حتت عنوان “ تنوعنا يجمعنا..
حياكـــم بقريتنـــا” بح�شـــور م�شـــوؤويل الدولة وقيـــادات العمل
املجتمعي.

�لتنظيم:
م�شـــروع “كويتـــي واأفتخر” من اأكـــرب املوؤ�ش�شات غري الربحيـــة ،مت تاأ�شي�شه لدعم
الطاقـــات ال�شبابية الوطنية واإبراز اإبداعاتهم ويقـــوم بتنظيم ملتقى جلميع فئات
ال�شبـــاب الكويتـــي لالنخـــراط يف بيئة الأعمـــال املختلفة ،ويتيـــح الفر�شة لكربى
ال�شركات لالإ�شهام يف تطوير وتنمية امل�شاريع ال�شغرية .
ويهـــدف اىل ت�شجيـــع ودعـــم العقـــول الكويتية ال�شابـــة لتاأ�شي�ـــص امل�شاريع ح�شب
رغباتهم وطموحاتهـــم ،لين�شموا اىل اأبرز الإجنازات وامل�شاريع ال�شغرية الكويتية
الأخرى حتت �شقف واحد.
24
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�لزمان 6 :مار�س  2013وملدة  14يومً ا
�ملكـ ـ ــان :م�صرف �أر�س �ملعار�س
من � 10صباحا �ىل  10م�صاء

رئي�س �مل�صروع "�صاري �لوز�ن" ي�صرح لل�صيوف م�صاريع �لقرية

�لأن�صطة:
• �لر�صم �ل�صريع

• حما�صر�ت

• �أفالم ق�صرية

• م�صابقات

• مو�هب من �جلمهور
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�لعامل �لإ�صالمي

زيادة أدوار الحرم المكي إلى ستة..
ومشاريع ضخمة لخدمة الحجاج
ت�شارعـــت وتـــرية العمل يف م�شـــروع خادم
احلرمـــن ال�شريفـــن امللـــك عبـــداهلل بـــن
عبدالعزيـــز لتو�شعة احلرم املكي ال�شريف،
وتت�شمـــن تو�شعة �شحن املطـــاف ،وتو�شعة
احلرم مـــن ناحيتي امل�شفلة واأجياد ،وزيادة
اأدواره اإىل  6اأدوار ،وت�شغيل مبنى التكييف
املركـــزي مل�شـــروع وقف امللـــك عبدالعزيز،
برجا فندق ًّيا يف اأطراف �شاحات
واإن�شاء  63اً
احلرم ،اإ�شافة اإىل تو�شعات اأخرى.
وك�شفـــت م�شادر مطلعة اأن العمل ينفذ من
خالل ثالثة حمـــاور رئي�شية ،الأول تو�شعة
احلرم املكي ليت�شع ملليوين م�شل ،والثاين
تو�شعـــة ال�شاحات اخلارجيـــة ،وهي حتوي

دورات امليـــاه واملمرات والأنفـــاق واملرافق
الأخرى امل�شاندة والتي تعمل على ان�شيابية
احلركـــة يف الدخـــول واخلـــروج للم�شلن
واملعتمريـــن واحلجاج ،اأمـــا الثالث فتو�شعة
منطقـــة اخلدمـــات والتكييـــف وحمطـــات
الكهربـــاء وحمطات امليـــاه وغريها ،وت�شل
م�شاحـــة التو�شعـــة اإىل  750.000مـــرت
مربـــع ،وي�شتمـــل امل�شـــروع علـــى تو�شعـــة
�شاحات احلرم من جهة ال�شامية ،تبداأ من
بـــاب املروة وتنتهي عنـــد حارة الباب وجبل
هنـــدي بال�شامية وعنـــد طلعة احلفائر من
جهـــة باب امللك فهد ،وهذه التو�شعة عبارة
عن �شاحات فقط.

ارتفاع اعتناق
اإلسالم داخل فرنسا
ذكـــرت �شحيفة نيويورك تاميـــز الأمريكية
اأن كثرييـــن داخل فرن�شـــا باتوا يتجهون اإىل
اعتناق الإ�شالم ،رغم مواقف حكومة باري�ص
التى تت�شم بـالعدائية يف بع�ص الأحيان جتاه
الديانة الإ�شالمية .
وا�شت�شهـــدت ال�شحيفة يف طرحها هذا مبا
قاله بع�ص اخلرباء من اأن ن�شبة الفرن�شين
الذين يعتنقون الإ�شالم �شنو ًّيا قد ت�شاعفت
خـــالل الـ 25عا اًمـــا املا�شية ،حتى واإن كانت
اأعدادهم ل تزال قليلة ن�شب ًّيا بالن�شبة لعدد
�شكان فرن�شا .
ونقلت ال�شحيفـــة يف حتليل اإخباري اأوردته
على موقعها على �شبكة الإنرتنت عن ديديه
ليز�شي ،امل�شوؤول عن الق�شايا الدينية بوزارة
الداخليـــة الفرن�شيـــة حتـــت حكـــم الرئي�ص
ال�شابق نيكـــول �شاركوزي قوله« :لقد قامت
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قـــوات الأمن الفرن�شية ب�شل�شلة من عمليات
مكافحة الإرهـــاب يف خمتلف اأنحاء فرن�شا بحظر ارتـــداء النقـــاب يف الأماكـــن العامة
اأ�شفـــرت عن اعتقـــال 12
اً
�شخ�شا من بينهم والقلـــق املتنامـــي حيـــال معتنقـــي ال�شالم
ثالثـــة فرن�شيـــن ممـــن اعتنقـــوا الإ�شـــالم انعكا�شـــات لعـــدم الت�شامـــح الدينـــي داخل
ا اً
أخـــريا ...ويف الأغلب ي�شطر املعتنقون اإىل فرن�شا.
كم�شلمن،
تقبلهم
يتم
حتى
ذلك
يف
التمادي
وتابعـــت ال�شحيفة :بغ�ـــص النظر عن الآثار
مما قد يوؤدي بهم اإىل التطرف».
املرتتبة على التحول اإىل الديانة الإ�شالمية،
كثـــريا من م�شلمي غري اأن ذلك ل ينفي حقيقة كونها باتت اأم اًرا
واأو�شحـــت ال�شحيفة اأن
اً
فرن�شـــا يقولـــون اإنهم يتعر�شـــون ل�شطهاد ماألو اًفا.
ويعتـــربون القانـــون ال�شـــادر يف عام 2010
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حملة أمريكية جديدة
لمواجهة األحكام
المسبقة ضد اإلسالم

عداء لإلسالم..
أكثر الهولنديين
ً
يشهر إسالمه!

اقـــرتح نا�شط اأمريكي اإطـــالق حملة جديدة
�شـــد الإ�شالم،
ملواجهـــة الأحـــكام امل�شبقـــة
ّ
وذلك بعد حملة جهادي ا ّلتي اأطلقها جمل�ص
العالقـــات الإ�شالميـــة الأمريكيـــة «كري» من
�شيكاغو ،وتهـــدف هذه احلملة اجلديدة اإىل
ل�شق مل�شقات حتمل اآيات قراآنية يف �شوارع
العا�شمة وا�شنطن ،وبعد ذلك ل�شق اأحاديث
نبو ّية.
واأ ّكـــد ذلـــك النا�شط الأمريكي علـــى مد ّونته
املخ�ش�شـــة لهـــذه املبـــادرة اأنّ هـــذه الفكـــرة
ّ
ّ
ّ
لي�شـــت فكرته واإنـــا فكرة امل�شلمـــن الذين
يريـــدون جمابهـــة الأحـــكام امل�شبقـــة �شـــ ّد
الإ�شـــالم والإ�شالموفوبيـــا ،واأ�شـــاف� :شيتم
كتابـــة الآيـــات القراآنيـــة علـــى اأوراق مل ّونـــة
ّ
واملحطات عرب
ول�شقها بالقرب من املقاهي
�شـــوارع وا�شنطـــن ،وقد جاءت هـــذه احلملة
ر ًّدا علـــى احلملـــة املناه�شة لالإ�شـــالم وا ّلتي
قادتهـــا ال�شيا�شية بامبيال غيلـــر ا ّلتي تربط
بن الإ�شالم والإرهاب.
ريا ،وتاأمل
وقد لقت حملة جهادي
اً
جناحا كب اً
احلملـــة اجلديـــدة اأن تالقي النجـــاح نف�شه،
واأن ت�شاعـــد علـــى اإبراز الر�شالـــة احلقيقية
لالإ�شالم.

اأعلـــن الهولنـــدي اأرنـــاود فـــان دورن
ع�شـــو جمل�ص بلدية لهـــاي والع�شو
ال�شابـــق بحـــزب احلريـــة اليمينـــي
املعادي لالإ�شالم الذي يتزعمه خريت
فيلدرز ،اأعلـــن اإ�شالمه ،دون اخلو�ص
يف مالب�شات دخوله يف الإ�شالم.
وكتـــب اأرناود فـــان دورن تغريدة عرب
�شفحتـــه ال�شخ�شيـــة علـــى موقـــع
«تويـــرت» ينطق فيها ال�شهادتن باللغة
العربية ،لينت�شر اخلـــرب انت�شار النار
يف اله�شيـــم عـــرب ال�شحـــف اليومية
الهولنديـــة واملواقع الإلكرتونية وحتى
ال�شحافـــة البلجيكية ،ح�شبما اأوردت
اإذاعة هولندا العاملية.
وقـــد دفـــع عـــداء الرجـــل ال�شابـــق
وكراهيته ال�شديـــدة لالإ�شالم كثريين
اإىل الت�شكيـــك يف نبـــاأ اإ�شالمـــه ،لكن
اأرنـــاود فـــان دورن اأكـــد يف النقا�ـــص
الدائـــر عرب موقع تويرت اخلرب ب�شكل
مو�شحا اأنه قد حتول اإىل
مقت�شـــب،
اً
الإ�شالم بالفعـــل واأنه ل يود اخلو�ص
اأكـــرث يف تفا�شيل اخلـــرب باعتبار اأن
م�شائـــل العتقـــاد والعبـــادة اأ�شيـــاء
�شخ�شية تخ�ـــص املرء ويجب هنا من
باب املحافظة على اخل�شو�شية عدم
اخلو�ص فيها.

ويف ال�شيـــاق ذاته اأكـــد موقع joop.
 nlالهولنـــدي خرب دخـــول فان دورن
الإ�شـــالم ،وذلك عرب مكاملـــة هاتفية
ق�شرية �شبقها تبادل بع�ص التغريدات
التـــي توؤكـــد الأمر ،كمـــا ات�شل املوقع
مب�شجد ال�شنة يف مدينة لهاي الذي
اأكـــد اأن فـــان دورن قـــد زار امل�شجـــد
مـــن اأجـــل اإ�شهـــار اإ�شالمـــه واأنه قد
اأعطى الإذن للم�شجد للت�شريح بهذه
املعلومة.
وكان ال�شيا�شـــي الهولنـــدي قد اأبدى
يف اآخـــر تغريدة له علـــى تويرت اأ�شفه
علـــى بع�ص م�شاعر العداء والكراهية
التـــي ووجـــه بهـــا ،وكتب يقـــول :اأمر
موؤ�شـــف كل هذه التعليقـــات امل�شبعة
بالكراهيـــة والغبـــاء علـــى مواقـــع
التوا�شل الجتماعي ..اجلهل ي�شود..
�شكـــ اًرا لكل هذا الدعـــم وردود الفعل
الإيجابية.
وكان فـــان دورن يتخـــذ مـــن العـــداء
لالإ�شالم ماركة م�شجلة وفكرة رئي�شية
يف كل انتخابات يخو�شها� ،شواء على
م�شتوى الربملان الهولندي اأو انتخابات
جمال�ص املقاطعات اأو البلديات اأو يف
النتخابات الأوروبية.
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علمتني الدعوة اأن ال�شرب على اإيذاء
الآخريـــن و�شعة ال�شدر مع املخالفن
ملـــن اأعظـــم الأخـــالق الإ�شالميـــة
والإن�شانيـــة التي ينبغي اأن يتحلى بها
املوؤمـــن يف الوقت الراهن ،خا�شة مع
الذيـــن قـــد يخالفونـــك يف املعتقد اأو
الآراء اأو املذهب ،لأننا عندما نتحلى
بالأخالق احل�شنـــة فاإننا ناأ�شر قلوب
الآخرين وعقولهم.
وقدوتنـــا الر�شـــول [ الـــذي علمنا
معنـــى الأخالق ب�شـــكل عملي حينما
ُك ِ�شـــرت رباع َيتـــه ُ
وج ُهـــه [
و�شـــج ْ
يف غـــزوة اأُحـــد ،وقد �شـــقَّ ذلك على
اأ�شحابه قيل :يا ر�شول اهلل ،اد ُع على
امل�شركـــن ،قـــال [« :اإين مل اأُب َعـــث
ل َّعا اًنا ،واإنا بُعثت رحمة».
هـــذا املوقـــف يك�شف منهـــاج الدعوة
اإىل اهلل التـــي تعلمناهـــا يف مدر�شـــة
امل�شطفـــى [ ،وكيفية اإر�شاد النا�ص
اإىل الطريـــق ال�شحيح والدين احلق،
فالعالقـــة بـــن الأخـــالق والدعوة ل
ميكن ف�شلها باأي حال من الأحوال.
يـــروي اأحـــد دعـــاة جلنـــة التعريـــف
بالإ�شـــالم اأنـــه كان هنـــاك اأحـــد
الأ�شخا�ـــص الهندو�ـــص مـــن اأ�شحاب
الطبقـــة العليـــا يعمل باإمـــارة دبي يف
دولة الإمارات العربية املتحدة ،وكان
�شديـــد الكراهيـــة والبغ�ص لالإ�شالم،
وبالرغم من ذلك فقد كان له �شديق
م�شلـــم يح�شن معاملته كلما اأ�شاء اإىل
الإ�شـــالم ،ويتـــودد اإليـــه مـــن منطلق
اأخالقـــي بحت ،ومتـــر الأيـــام وياأتي
الهندو�شـــي اإىل الكويت للعمل ،وكان
دائم التذكـــر ل�شديقه امل�شلم يف دبي
واأخالقـــه احل�شنـــة ،فلمـــا �شمع عن

جلنـــة التعريـــف بالإ�شـــالم ،ودورها
بـــن اجلاليـــات الوافـــدة ،طلـــب اأن
يتعـــرف على دين هذا ال�شديق الذي
كان معـــي بدبـــي ،وبالفعـــل جل�ص مع
الداعية الهندي باللجنة ،ال�شيخ ذاكر
الذي اأو�شح له اأخالق امل�شلمن واأننا
ل نـــرد ال�شيئـــة بال�شيئـــة ،واإنا نرد
ال�شيئـــة باحل�شنة ،فاأ�شلم واأ�شبح من
املهتدين املتميزين.
فالأخالق احل�شنة تفتح قلوب النا�ص،
خا�شة اإذا ركزت على الأمور الفطرية
التي مت�ـــص القلوب وي�شتح�شنها املرء
اأيـــا كانت ملته اأو دينـــه ،لأن الإن�شان
بطبيعته يحب اخلـــري ومييل اإىل كل
ما هو ح�شن.

جمال �ل�صطي
املدير العام للجنة التعريف بالإ�شالم
()14

علمتني �لدعوة!

سعة الصدر

وتاريخنـــا الإ�شالمي حافل بالتجارب
التـــي توؤكد مثـــل هذه املعـــاين ،فهذا
الأحنـــف بـــن قي�ص يقال لـــه واهلل يا
لت�شمعن
اأحنف ،لئن قلـــت يل واحدة
ّ
بدلهـــا ع�شـــ اًرا ،فيقول :اإنـــك اإن قلت
يل ع�شـــ اًرا ،ل ت�شمـــع منـــي واحـــدة،
كما تعر�ـــص الإمام اأبوحنيفة النعمان
لالإ�شاءة الدائمة مـــن جاره اليهودي،
ومع ذلك عامله من منطلق اأخالقي،
اً
متمثـــال يف الإح�شـــان وامل�شاعـــدة
والتكافـــل بالرغم ممـــا تعر�ص له من
اإهانة.
اإن العالقـــة بـــن الأخـــالق احل�شنـــة
والدعـــوة اإىل اهلل عالقـــة وطيـــدة،
فكلمـــا تخلقنـــا بال�شفـــات احل�شنـــة
وطبقناها عمل ًّيا اأدت لزيادة العارفن
باهلل ،والإقبال على الإ�شالم وال�شعي
اإىل اللتزام ب�شريعته واأحكامه وتبليغ
ر�شالته ،والعك�ص �شحيح.

( )122ــ اإبريل  2013م ــ جمادى الأوىل  1434هـ
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حو�ر

مدير وقف �لر�صالة �لأ�صكندنايف

ح�صني �لد�ودي لـ «�لب�صرى»:

من الصعب
جدا رعاية
المهتدين
دون مؤسسة
مختصة
حو�ر :حممود بكر
مل يقم �لعمل �لدعوي يف �إ�صكندنافيا مبح�س �ل�صدفة ،و�إما جاء
بناء على عدد من �لعو�مل �لتي من �أهمها مد ج�صور �لتو��صل بني
�حل�صارة �لعربي ـ ـ ــة �لإ�صالمية �ل�صرقية ،و�حل�صارة �ل�صكندنافية
�لغربية ،كما �أن منطقة ��صكندنافيا ت�صم ً
دول مل تدخل يف �صر�ع
ح�صاري على مر �لتاريخ م ـ ـ ــع �لإ�صالم و�مل�صلمني ،بل كان لبع�س
�ل ـ ـ ــدول مو�قف م�صرفة جتاه ق�صايا مف�صلي ـ ـ ــة يف تاريخ �ل�صر�ع،
كما �أن ��صكندنافيا مل توجه لها كثري من �ملوؤ�ص�صات بر�مج ت�صهم
يف جت�ص ـ ـ ــري �لهوة بني هذه �لثقاف ـ ـ ــات� ،إ�صافة لالأنظمة و�لقو�نني
�ملحفزة و�مل�صجعة عل ـ ـ ــى تاأ�صي�س �لأوقاف و�ملوؤ�ص�صات و�جلمعيات
�خلريي ـ ـ ــة �لتي كانت �أح ـ ـ ــد �لعو�مل �ملحفزة عل ـ ـ ــى �لعمل يف هذه
�ملنطقة.
ونحن يف هذ� �للقاء مع مدير وقف �لر�صالة �ل�صكندنايف ح�صني
�لد�ودي ليطلعنا عن قرب على وقف �لر�صالة �ل�صكندنايف ودوره
�حل�ص ـ ـ ــاري يف �لتعري ـ ـ ــف بالوق ـ ـ ــف و�أهد�فه و�إجنازت ـ ـ ــه يف تعزيز
�لتو��ص ـ ـ ــل �حل�ص ـ ـ ــاري بني �مل�صلم ـ ـ ــني ودينهم ،وبينه ـ ـ ــم وبني غري
�مل�صلمني.

• كيف بد�أت فكرة وقف �لر�صالة؟
اأ�ش�ـــص الوقف عام 2003م ليعمل على خدمة امل�شلمن من خالل
احلفاظ على الهوية الإ�شالمية للجالية امل�شلمة ،وت�شجيع وحماية
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وتقويـــة ال�شخ�شية الإ�شالميـــة لدى اأطفال • وبالن�صبة للتعريف بالإ�صالم

امل�شلمـــن ،واإقامـــة امل�شاريـــع التـــي ت�شاعد
�شـــكان املنطقة وتعينهم علـــى النخراط يف
�شوق العمل ،وت�شجيـــع تعلم اللغة ال�شويدية
باعتبارهـــا اللغة الر�شميـــة واملهمة بالن�شبة
لأبنـــاء اجلالية امل�شلمـــة يف ال�شويد ،واإقامة
الن�شاطـــات الجتماعية التـــي ت�شاعد على
تن�شيـــط دور اجلاليـــة امل�شلمـــة يف املجتمع
ال�شويـــدي ،واإيجـــاد الفر�ـــص لتعليـــم اأبنـــاء
اجلاليـــة امل�شلمـــة اللغة العربيـــة باعتبارها
اللغـــة الأم لكثـــري مـــن اأبنـــاء املهاجرين من
امل�شـــرق واملغـــرب العربـــي ،واعتبارها اللغة
امل�شرتكـــة بن امل�شلمن ،وتكيف اجلهود من
اأجـــل اإعطـــاء �شـــورة مثلى لأبنـــاء امل�شلمن
اأمـــام املجتمع ال�شويـــدي من خالل تعريفهم
بالقوانن والعادات.

• وم ـ ـ ــاذ� عن �ل ـ ـ ــدور �ملجتمعي لوقف
�لر�صالة �ل�صكندنايف؟
يقوم الوقف على مدار�ص ال�شالم النموذجية
والنظاميـــة للمراحـــل مـــن الرو�شـــة وحتى
املتو�شطـــة ،وهـــي مدار�ـــص متطـــورة جـــ ًّدا
ح�شلـــت على املرتبـــة الأوىل لعـــدة �شنوات
متتاليـــة علـــى املدار�ـــص احلكوميـــة ،وهـــي
نـــوذج للعمل اخلريي املوؤ�ش�شي القائم على
ا�شرتاتيجيات ا�شكندنافية مطعمة باملواهب
والأفـــكار املتح�شـــرة والراقية مـــن الثقافة
العربية واحل�شارة الإ�شالمية.

يقـــوم الوقف ب�شكل اأ�شا�شي من خالل اإدارة
الثقافـــة والتوا�شـــل احل�شـــاري بالتعريـــف
بالإ�شـــالم ومبادئـــه ال�شمحـــة مـــن خـــالل
الثقافة ال�شكندنافية ،حتى ل تكون هنالك
اأي تف�شريات مغايرة لأعمال الوقف ،فكانت
اللبنـــة الأوىل يف هـــذا اجلانـــب هي ح�شر
الكتـــب واملطويـــات املرتجمـــة اإىل اللغـــات
ال�شكندنافيـــة ومعرفـــة املحتويات وحتديد
الأهـــداف وو�شـــع اخلطـــط ال�شرتاتيجية
للعمـــل علـــى مـــدى بعيـــد �شمـــل ال�شنوات
الع�شر املا�شية فتم اقرتاح عدة كتب تنا�شب
التعريـــف بالإ�شالم يف اجلـــو ال�شكندنايف،
حيـــث اإن غالبيـــة ال�شـــكان مـــن الالدينين
فيجب خماطبتهم عقل ًّيـــا وباأدلة حم�شو�شة
جـــدا ،فكانـــت اأن اأ�ش�شـــت جلـــان الوقـــف
ًّ
للرتجمـــة والتعريـــف بالإ�شـــالم يف كل دولة
مـــن هـــذه الـــدول ،ومت تزويـــد اللجـــان مبا
حتتاج اإليـــه من اأجهزة ومعـــدات اإلكرتونية
ومكتبـــات علميـــة باللغة الإجنليزيـــة لتكون
مرج اًعـــا علم ًّيا عنـــد العمل يف هـــذا املجال
كمـــا مت التوا�شل مع املع ّرفـــن بالإ�شالم يف
الـــدول ال�شكندنافيـــة ومت اإعانـــة بع�شهـــم
بكفـــالت مقطوعـــة ،والبع�ـــص الآخر بكتب
وم�شاريف للتنقـــل وت�شديد ر�شوم الإنرتنت
و�شراء الربامج ال�شرورية لذلك ،ومت اختبار
املع ّرفن واملرتجمن يف الدنرك مث،اًا ومت
اختيـــار بع�شهم للقيـــام بهذا المـــر ،وهذه
الأمـــور كلهـــا حدثـــت بـــن عامـــي  2003و
 ،2004ومن ثم مت عقد اللقاء الأول يف مقر
الوقـــف لكل هـــوؤلء وكان عددهـــم اأكرث من
�شخ�شا بن داعية لالإ�شالم ومع ّرف
اأربعن
اً
بـــه ومرتجـــم وخبـــري يف الإندمـــاج وثقافة
الدول ال�شكندنافية.

وللوقـــف فـــروع يف الـــدول ال�شكندنافيـــة،
مثـــل وقف النـــور يف الرنويج ،ويقـــوم قري اًبا
على فتـــح اأول رو�شة نوذجية با�شم رو�شة
اليا�شمن ،ويعمـــل الوقف يف جمال الثقافة
اً
متمثـــال يف التعريف
والتوا�شـــل احل�شاري
بال�شالم ،وللوقف م�شـــروع ا�شرتاتيجي يف
الدنرك يتمثل يف بناء اأول متحف اإ�شالمي
علـــى غـــرار متحف قطـــر للفـــن ال�شالمي • ه ـ ـ ــل هناك تعاون بني وقف �لر�صالة
وامل�شروع قيد الدرا�شة والتخطيط ،وللوقف و�ملر�كز �لعاملة يف نف�س �ملجال؟
ا اً
أي�شا فرع اآخـــر يف اإي�شلندا متمثل يف وقف وقـــف الر�شالة ال�شكندنايف مل يكن الوحيد
اآي�شلنـــدا الإ�شالمي ،وهو اأول وقف ين�شاأ يف يف هـــذا املجال ،بل هنالك جمعيات ومراكز
اأخـــرى كانت تعمل منذ فرتة يف هذا احلقل
هذه اجلمهورية الربكانية.

املهـــم ،وخا�شـــة امل�شجد الكبـــري بالعا�شمة
ال�شويديـــة ا�شتوكهـــومل واملتمثـــل بالرابطـــة
الإ�شالميـــة يف ال�شويـــد ،وكذلك �شخ�شيات
اأخـــرى م�شهـــورة يف العمـــل مـــع التعريـــف
بالإ�شالم اأمثال الأ�شتـــاذ اأحمد مفتي والأخ
�شالـــح الرتكي وغريهم من الف�شالء ،والآن
الوقـــف يقـــوم بتكليـــف �شـــركات للرتجمـــة
اأ�ش�شـــت من قبل بع�ـــص امل�شلمن اجلدد يف
ال�شويد والدنرك وفنلندا والرنويج ،وكانت
بع�ـــص هذه ال�شركات مـــن اإنتاج ودعم وقف
الر�شالة ال�شكندنـــايف ،ومن هذه ال�شركات
التـــي ترتجـــم الكتـــب للوقـــف �شركـــة الأخ
عبدالواحـــد بيرت�شن يف الدنـــرك و�شركة
�شتـــارة الفنلنديـــة ويقـــوم عليـــه الأخ �شامي
الغريبي من اأم فنلندية واأب تون�شي.

• ما �أب ـ ـ ــرز �لأن�صطة و�لفعاليات �لتي
قام بها �لوقف للتعريف بالإ�صالم؟
اأقام وقـــف الر�شالـــة ال�شكندنايف خميمن
للم�شلمـــن اجلـــدد يف فنلندا يف عام 2005
وعـــام  2006وح�شرهمـــا اأكـــرث من �شبعن
عائلـــة فنلنديـــة م�شلمـــة ،وكان لهمـــا الأثر
البالـــغ يف تقويـــة �شلتهـــم بـــاهلل ،وكذلـــك
توعيتهم بواجبهم جتاه اإخوانهم وذويهم من
الفنلندين ،فالوقف يركز على اأهمية الدعوة
وبيـــان الإ�شالم وحما�شنه من خالل الثقافة
والعرف ال�شكندنايف ،ففي ا�شكندنافيا كثري
من الأخـــالق الطيبة والعـــادات التي نراها
مـــن �شلب الإ�شـــالم واأخالقياتـــه ال�شمحة،
مثـــل احرتام حقوق الإن�شان واحرتام الوقت
والوفاء بالوعد وعدم الظلم.
كمـــا قـــام الوقـــف باإقامة معر�ـــص للتعريف
بالإ�شـــالم يف الرنويـــج ويف مدينة تروم�شو،
بالتعاون مع حمافظة املدينة وكبري �شا�شتها،
بـــل ويف مقـــر مبنـــى املحافظة وقـــد نفذت
املعر�ص �شركة اكت�شف الإ�شالم الربيطانية،
فكانـــت غايـــة يف الرقي والتطـــور ،وح�شر
املعر�ـــص اأكـــرث مـــن اأربعـــة اآلف زائر على
مدى اأربعة اأيام مما اأدى اإىل فهم امل�شوؤولن
وال�شكان ب�شكل اأح�شن لالإ�شالم وتعامليه ،بل
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حو�ر

قرر مدير املحافظـــة منح قطعة اأر�ص لبناء
م�شجد مبنارة جميلة يف املدينة ،والذي اأدى
اإىل حملـــة اإعالمية مغر�شـــة على امل�شلمن
واإىل الآن امل�شـــروع قائـــم ،كمـــا اأقام الوقف
وبالتعـــاون مع قناة الإ�شـــالم الف�شائية التي
تبث مـــن لنـــدن موؤمتـــ اًرا الإ�شالموفوبيا يف
العا�شمة الدنركية ،وقد ح�شر جمع غفري
من امل�شلمـــن وغريهـــم ،وكان للموؤمتر دور
بـــارز بالتعاون مـــع املوؤ�ش�شـــات والفعاليات
الأخـــرى يف احلد من الهجمة ال�شر�شة على
الإ�شالم وامل�شلمن.
كما قام الوقف برتجمة اأكرث من  75عنوا اًنا
خمتل اًفـــا من كتب ومطويات تعرف بالإ�شالم
باللغات ال�شكندنافيـــة وطبع اأكرثها ،ووزع
اأكـــرث من  600األف مـــادة تعريفية بالإ�شالم
باللغـــات ال�شكندنافيـــة ،وقـــد نـــال كتـــاب
«الدليل املخت�شر» امل�شور للتعريف بالإ�شالم
املرتبـــة العا�شرة من بن الكتب امل�شتعارة يف
املكتبـــات ال�شويدية ،كمـــا اأن كتاب «حممد»
اً
وقبول لدى غري املواطنن
قـــد لقى اإعجا اًبا
ال�شكندنافيـــن ،عل اًمـــا اأن الكتـــاب باللغـــة
ال�شويديـــة وطبع على نفقـــة جلنة التعريف
بالإ�شالم يف الكويت من خالل دعم الأ�شتاذ
الفا�شـــل جمال ال�شطي ،فقـــد قام بطباعة
 10.000ن�شخـــة مـــن الكتـــاب واأر�شله من
الكويـــت احلبيبة اإىل ال�شويـــد ووزع الكتاب
مبا�شـــرة ومل يبق منهـــا ن�شخة واحدة ،ولقد
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طبـــع الكتاب اأكرث من ثالثة مرات اإىل الآن،
ول يزال الكتاب باللغة الفنلندية والرنويجية
والي�شلنديـــة بحاجـــة اإىل طباعـــة ،وتكلف
الن�شخة الواحدة  3كرونات �شويدية )الدولر
الأمريكي ي�شاوي  6.5كرونات �شويدية(.

الوق��ف �شاه��م ب�ش��كل
غري مبا�شر يف هداي����ة
� 125شخ�ش ًا
• كيف يقوم �لوقف برعاية �مل�صلمني
�جلدد من خالل �لرب�مج و�لأن�صطة
�ملختلفة؟

بالعناية باملهتدي اجلديد ،وتوفري ما يطلبه
واإر�شـــاده والإجابة علـــى الأ�شئلة التي لديه،
والآن وهلل احلمـــد هنالك كثـــري من املواقع
على الإنرتنـــت من عمل م�شلمن جدد تهتم
بامل�شلم اجلديد ،وهم اأدرى بحالهم.
وهنا نوجه عنايـــة املوؤ�ش�شات اخلريية التي
تريـــد الهتمـــام بهـــذا اجلانـــب اإىل اإن�شاء
موؤ�ش�شـــة جديـــدة تعنـــى بامل�شلمـــن اجلدد
وتوفـــر لهـــم متطلباتهـــم الكثـــرية ،وهـــذا
جـــدا من خـــالل و�شع خطط
الأمـــر ممكن ًّ
وا�شرتاتيجيـــة وا�شحـــة ،ومـــن ثـــم تدريـــب
ال�شكندنافيـــن امل�شلمن اجلـــدد اأو اجليل
الثـــاين مـــن اأبناء اجلاليـــة علـــى اإدارة هذه
املوؤ�ش�شـــة بعقليـــة اأوروبيـــة حم�شـــة لكي ل
يحـــدث انف�شال عن الواقع الـــذي يعي�شون
فيه ،وكذلك احلاجة كبرية اإىل معهد لتعليم
اللغـــة العربية للم�شلمـــن اجلدد ملا يف ذلك
من ت�شهيل لتعلم اأحكام الدين واللتزام به.

طب اًعـــا هذه امل�شاألة من اأكرث امل�شائل تعقيداًا،
واحلاجـــة اإليها كبرية ج ًّدا ،واأكاد اأجزم باأنه
مـــن ال�شعب جـــ ًّدا القيام الأمثـــل على هذا
اجلانـــب دون تخ�ش�ـــص اأو موؤ�ش�شـــة تقـــوم
فقـــط بالعناية بامل�شلمـــن اجلدد ،لكن على • م ـ ـ ــا �لإجن ـ ـ ــاز�ت �لت ـ ـ ــي حققها وقف
القاعـــدة الفقهية ما ل يـــدرك جلّه ليرتك �لر�صالة منذ �إن�صائه؟
كلـــه ،نحن نقوم ا اً
أول بتعليـــم امل�شلم اجلديد لقد حقق هـــذا الوقف بف�شل اهلل عز وجل
اأركان ال�شـــالم ،خا�شة ال�شالة وغريها من عديـــداًا مـــن الإجنـــازات ،ومنها بنـــاء وفتح
ال�شروريـــات ونهديـــه بع�ص الكتـــب واملواد مدار�ـــص ال�شـــالم وينتظـــم فيهـــا اأكرث 260
التـــي يحتـــاج اإليهـــا مثـــل �شجـــادة ال�شالة طال اًبا ،واحل�شول علـــى اأعلى امل�شتويات يف
وبع�ـــص الإر�شـــادات حـــول املـــاأكل وامللب�ص ،املـــواد العلميـــة ،جن اًبا اإىل جنـــب مع الرتبية
ونقوم ا اً
أي�شا بتو�شيـــة بع�ص الإخوة والدعاة الإ�شالميـــة واللغة العربيـــة ،واحل�شول على
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ال�داودي يف �شط��ور
ح�شـــن الداودي مواطن �شويدي م�شلم ،من اأ�شول كردية من �شمال العراق،
هاجـــر اإىل ال�شويد قبل ع�شرين �شنة ،متـــزوج وله اأربعة من الأبناء ،اأكربهم
يبلغ من العمر � 17شنة ،واأ�شغرهم حوايل �شنتن ،كل الأبناء ولدوا بال�شويد،
فهم �شويديون م�شلمون وهلل احلمد.
حا�شل على درجة البكالوريو�ص يف اإدارة الأعمال تخ�ش�ص اجلودة ال�شاملة،
وطالـــب حال ًّيـــا يف مرحلـــة املاج�شتري ،وحا�شـــل على عديد مـــن ال�شهادات
والـــدورات العلميـــة والإداريـــة ،و�شغـــل منا�شب دينيـــة عديدة منهـــا اإمامة
امل�شلمـــن واخلطابـــة يف جنوب ال�شويـــد لأكرث من � 12شنـــة ،وعمل من�ش اًقا
مل�شاريـــع الندمـــاج يف احلكومـــة ال�شويدية ملدة اأربع �شنـــوات ،وبعدها تفرغ
للعمـــل يف وقف الر�شالة ال�شكندنايف الذي يعمل يف جمال التعليم والثقافة
والتوا�شل احل�شاري.

دعم وزارة املدار�ص ال�شويدية للقيام مب�شاريع وزارة الأوقـــاف الكويتيـــة وموؤ�ش�شات اأخرى • ر�صائل �أخرية..

تربوية ،واحل�شول على عدة هدايا من وزارة
املدار�ـــص للرباعـــة يف تعليم مـــادة احل�شاب
وتعليـــم القـــراءة للطـــالب ،وحافلـــة البيئة
التـــي تعلم الطالب الهتمام بالبيئة وحتثهم
علـــى العناية به ،وهي حافلة وخمترب متنقل
جمهز بكل الو�شائل ،واإعداد مناهج الرتبية
الإ�شالميـــة باللغـــة ال�شويديـــة ولأول مـــرة،
وترجمة وت�شميم ال�شـــرية النبوية لالأطفال
باللغـــات ال�شويديـــة الرنويجيـــة الدنركية،
وهـــي بحاجـــة اإىل طباعـــة الآن ،وهـــي يف
ع�شريـــن جز اًءا ،وفتح وقف النور الرنويجي
بتكلفة  7مليون كرون نرويجي ،وبناء مرافق
مدار�ـــص ال�شالم بتكلفة اإجمالية و�شلت اإىل
حوايل  87مليون كرون �شويدي ،وبناء وقف
اإي�شلنـــدا الإ�شالمي ،و�شراء املوقع باأكرث من
 240مليـــون كرون اي�شلنـــدي )مليونا دولر
اأمريكـــي( ،وتوزيـــع امل�شحـــف املرتجـــم اإىل
اللغة ال�شويدية من خالل تكفل �شفارة دولة
الكويـــت بال�شويد بطباعة امل�شحف وتوزيعه
من خالل وقف الر�شالة ال�شكندنايف وغريه
من املوؤ�ش�شات ،وحتجيـــج امل�شلمن اجلدد،
واإقامة الندوات واملعار�ص املعرفة بال�شالم،
وا�شت�شافـــة عديد من طلبة العلم من الدول
الإ�شالمية لن�شر الو�شطية والعتدال وتقوية
هويـــة اجلاليـــة الإ�شالمية ،واإقامـــة موؤمتر
احلوار والت�شامح والتعاي�ص بال�شويد برعاية

مثـــل الوقف ال�شويـــدي للحـــوار والتوا�شل،
وتاأثيث عديد من امل�شاجد ،وو�شول خدمات
الوقـــف اإىل مناطـــق نائيـــة يف ا�شكندنافيا
مثل التـــا وهامرفي�شت وكريونة ،وجعل اهلل
الوقف ومطبوعاته �شب اًبا يف هداية ما ل يقل
عن 125
�شخ�شا.
اً

• م ـ ـ ــاذ� ع ـ ـ ــن �لطموح ـ ـ ــات و�خلطط
�مل�صتقبلية للمركز؟

فتـــح �شل�شلـــة مدار�ـــص ال�شـــالم يف الـــدول
ال�شكندنافيـــة ،لأن التعليـــم اأ�شا�ص النه�شة
والتطـــور واإن�شـــاء املوؤ�ش�شـــة ال�شكندنافية
للعنايـــة بامل�شلمـــن اجلدد ،وتوفـــري حقيبة
امل�شلم اجلديد ،اأو على �شكل تطبيق على الآي
فون ل�شرعة الو�شـــول اإىل املعلومة باللغات
ال�شكندنافية ،وترجمة معاين القراآن الكرمي
اإىل اللغة الرنويجية والفنلندية والي�شلندية
والدنركية ،حيث ل توجد ترجمة للمعاين،
وبناء متحف الفـــن الإ�شالمي يف الدنرك،
وطباعة كتب ومطويات مرتجمة اإىل اللغات
ال�شكندنافيـــة ،وفتـــح معهـــد تعليـــم اللغـــة
العربيـــة للم�شلـــم اجلديـــد ،واإقامـــة موؤمتر
�شنـــوي للم�شلمن اجلـــدد ،وحملة لتحجيج
امل�شلمن اجلدد ،ودعم م�شاريع الوقف ماد ًّيا
ومعنو ًّيـــا ،وا�شت�شافـــة دعاة وعلمـــاء لإقامة
النـــدوات واملوؤمتـــرات احلواريـــة والتعريف
بال�شالم.

ر�شالتي اإىل الأحبة يف كويت العطاء و�شعبها
اأن تكـــون لهـــم ب�شمـــة حقيقيـــة يف م�شاريع
وقف الر�شالة ال�شكندنافية من خالل دعم
كل املراكـــز التـــي تن�شر اخلـــري وتدعو اإليه،
ونـــود من اجلميـــع الهتمام بهـــذه املنطقة،
فنحن عمق الكويت يف ا�شكندنافيا والكويت
عمقنـــا ،ولبد من مد يد العون لبناء امل�شاجد
وطباعة الكتب واإقامة املوؤمترات احلوارية.

للدعم و�مل�صاهمة يف �لوقف:
• المانـة العامــــة يف ال�شـويــد
• هـاتــف 0046707768906
• الفاكـــ�ص 004619123147
• المييــلinfo@risalah.se :
• موقع النرتنتwww.risalah.se :
• عنو�ن �لوقف
AlrisalahSkandinaviskaStiftelse
Box: 14012
Örebro- Sweden 14 700
• رقم �حل�صاب
kontonummer:10 122 19
Clearingnummer:5332
Bic-kod: ESSESESS
Iban-nummer:
SE1050000000053321012219
• عنو�ن �لبنك
SkandinaviskaEnskildaBanken
Box 294
ÖREBRO-SWEDEN 45 701
Tel: 0771- 00 10 62

( )122ــ اإبريل  2013م ــ جمادى الأوىل  1434هـ

3/26/13 9:19:44 AM

33

122-APRIL 2013.indd 33

122-APRIL 2013.indd 34

3/26/13 9:19:45 AM

ملف �لعدد

تبرعات أثرياء الغرب:
مليارديرا تعهدوا بإنفاق
57
ً
نصف ثرواتهم!
�إعد�د :فاطمة �لزهر�ء حممد -

باحث دكتوراه يف املكتبات وتقنية املعلومات  -جامعة القاهرة

مل يك ـ ـ ــن �لعمل �خلريي يكت�صب �صبغة �ملو�صة يف يوم من �لأيام كما هو �ليوم ،حيث �أ�صبحنا نقر�أ
�لإعالن ـ ـ ــات ب�صكل يومي عن تربعات باملاليني ،هذ� للكلية �لتي تخرج منها �ملليونري ،وذ�ك ملتحف
وثالث ملدر�صة ور�بع لقاعة مو�صيقى� ...إلخ.
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• �أثري ـ ـ ــاء �أمريكا من �أب ـ ـ ــرز �ملتربعني مـــن املليارديـــرات بالتربع بن�شـــف ثرواتهم
جلمعيات خريية.
حول �لعامل

لقد �أ�صبحت �ل�صحافة �لقت�صادية متتلئ
باأخب ـ ـ ــار �لتربع ـ ـ ــات و�ملتربع ـ ـ ــني لالأعم ـ ـ ــال
�خلريي ـ ـ ــة حت ـ ـ ــى �أ�صبحت �أ�صب ـ ـ ــه بال�صناعة
�لتناف�صي ـ ـ ــة ،فمث ـ ـ ــال ،تن�صر جمل ـ ـ ــة «بيزن�س بـــداأت ظاهـــرة التربعات ال�شخمـــة تنت�شر
ويك» قائمة �صنوية باخلم�صني �لأكرث تربعا ،بـــن الأثرياء الأمريكين ،وقـــد اأ�شار تقرير
ت�صبه قائمة «فورب� ـ ـ ــس» �ل�صنوية لالأربعمائة اأعده «هد�شون لالزدهار العاملي» منذ �شبعة
�لأكرث تربعً ا.
�شنـــوات اإىل اأن تربعـــات القطـــاع اخلا�ص
وتن�صر �صحيفة وول �صرتيت جورنال مقالة الأمريكـــي للق�شايـــا الدولية بلغـــت يف عام
«هدية �لأ�صبوع» للحديث عن �لتربعات �لتي  4 2004اأ�شعاف املبلغ الذي اأنفقته حكومة
يقدمه ـ ـ ــا �لأثرياء �جلدد ،وقد ت�صاعف عدد الوليـــات املتحدة على امل�شاعدات الر�شمية
�ملوؤ�ص�ص ـ ـ ــات �ملتلقية للتربع ـ ـ ــات يف �لوليات
للتنمية ،وذكر التقريـــر الذي يدعى «موؤ�شر
�ملتح ـ ـ ــدة �أك ـ ـ ــرث من مرتني منذ ع ـ ـ ــام ،1990
بحيث و�ص ـ ـ ــل �إىل � 67أل ـ ـ ــف موؤ�ص�صة ،وتبلغ التربعات اخلريية عرب العامل» اأن ال�شجالت
�أ�صول هذه �ملوؤ�ص�ص ـ ـ ــات �أكرث من  500مليار املدونة ت�شمنت التربع مببلغ  71مليار دولر
للق�شايا العاملية من قبل املنظمات اخلريية
دولر.
وينظر �لأثري ـ ـ ــاء �جلدد �إىل �لعمل �خلريي الأمريكية واملوؤ�ش�شـــات الدينية واجلامعات
باعتب ـ ـ ــاره و�صيل ـ ـ ــة غ ـ ـ ــري مكلف ـ ـ ــة لتح�ص ـ ـ ــني وال�شـــركات وموؤ�ش�شـــات القطـــاع اخلا�ص،
�صورتهم ،و�آخرون يعتربونه طريقا لدخول ويف مقابل ذلك املبلغ مل تتجاوز امل�شاعدات
�ملجتم ـ ـ ــع ،وهناك فئ ـ ـ ــة ثالثة م ـ ـ ــن �لأثرياء احلكوميـــة اخلارجية للوليـــات املتحدة يف
ت ـ ـ ــدرك �أنها لن ت�صتطيع �إنفاق ما لديها من العام نف�شه  20مليا اًرا.
ثرو�ت هائلة يف حياته ـ ـ ــا ول تريد �أن تف�صد
�أبناءه ـ ـ ــا بهذه �لأرق ـ ـ ــام �ل�صخم ـ ـ ــة ،فتختار وهنـــاك تقريـــر اأعـــده حممـــد اأبوح�شبـــو،
تقدمي �لتربعات لالأعمال �خلريية.
مـــن لنـــدن ،ملجلـــة ال�شـــرق الأو�شـــط منـــذ
وت�ص ـ ـ ــم �لكتاب ـ ـ ــات ح ـ ـ ــول مو�ص ـ ـ ــوع تربعات عامـــن حتدث حول مبـــادرة «تعهد العطاء»
وهـــي تهـــدف اإىل اإقنـــاع اأكرب عـــدد ممكن
�أثرياء �لغرب جمموعة من �لظو�هر هي:

291
مليار دولر �أمريكي

مائتـــان وواحد وت�شعون مليار دولر اأمريكي
هـــي حجـــم تربعـــات الأمريكيـــن لالأعمال
اخلرييـــة ،والتـــى يذهـــب اأكـــرث مـــن ثلثهـــا
للمجموعات الدينية ،يف حن يح�شل التعليم
على اأربع ع�شرة يف املائة ،وتتلقى اخلدمات
الإن�شانيـــة ت�ش اًعـــا يف املائـــة ،اأمـــا ال�شحـــة
فتح�شـــل علـــى ثمـــان يف املائـــة ،وحت�شـــل
اجلماعـــات املجتمعية على ثمـــان يف املائة،
وحت�شل اجلماعات املعنية بالثقافة والفنون
على خم�ـــص يف املائة من جملـــة التربعات،
اإىل جانـــب ال�شـــوؤون الدوليـــة التـــي ت�شمل
الإغاثة والتنمية ومبادرات ال�شيا�شة العامة،
كما حت�شل اجلماعـــات املعنية بالدفاع عن
احليـــوان على ما ي�شـــل اإىل اثنن يف املائة
ويح�ـــص الأفراد على ن�شبـــة اثنن يف املائة،
ريا ما كان ذلك يف �شورة عقاقري.
وكث اً
ويعر�ص الكاتـــب الفل�شطيني الدكتور اأحمد
اأبومطـــر يف مقاله املعنون بــــ «اأثرياء اأمريكا
واأثريـــاء العرب لي�ـــص ممك اًنا املقارنـــة!» اأنه
تعهـــد  17مليارديـــ اًرا اأمريكيـــا ،مـــن بينهـــم
� % 02لأفر�د
� % 02لدفاع عن �حليو�ن

� % 05ل�صوؤون �لدولية �لتي ت�صمل �لإغاثة و�لتنمية
� % 05جلماعات �ملعنية بالثقافة و�لفنون
� % 08جلماعات �ملجتمعية
� % 08ل�صحة

حجم تربع ــات �لأمريكني
لالأعمـال �خليـ ــرية

 % 09خدمات �إن�صانية
�أكرث من ثلثها للمجموعات �لدينية
� % 14لتعليم
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حمل��ة «تعه��د العط��اء» تطل��ب من
اأ�شح��اب امللي��ارات الت��رع بن�شف
ثرواتهم بعد وفاتهم
موؤ�ش�ـــص موقع في�ص بوك «مـــارك زوكربرج
«بالن�شمـــام اإىل اآخرين مـــن اأثرياء اأمريكا
للتـــربع بن�شـــف ثرواتهـــم يف اإطـــار حملـــة
خرييـــة قادها اثنان من اأكـــرب اأثرياء العامل،
هما رجـــل الأعمال ال�شهـــري «وارن بافيت»
وموؤ�ش�ـــص مايكـــرو �شوفـــت «بيـــل جيت�ص».
واأو�شحـــت احلملة يف بيان اأنّ  57مليارديرا
ان�شموا حتى الآن اإىل حملة التعهد بالعطاء
التـــي اأطلقهـــا بيل جيت�ص وبافيـــت يف يونيو
 ،2010واأ�شـــاف البيـــان اأنّ احلملـــة تطلب
مـــن اأ�شحـــاب املليـــارات الأمريكين التربع
بن�شـــف ثرواتهـــم على الأقـــل يف حياتهم اأو
بعد وفاتهم والإف�شاح عن نياتهم يف خطاب
يف�شرون فيه قرارهم.
ّ
وذكـــر ا اً
أي�شـــا اأبوبكر وزيـــري يف مقاله الذي
ن�شـــر يف جملـــة اآخر حلظـــة بتاريـــخ يوليو
 2012اأنـــه تُعترب التربعـــات الأمريكية من
اأعلـــى التربعـــات فـــى العـــامل ،خا�شـــة اأن
قيمتها تخ�شم من ال�شرائب املفرو�شة على
ال�شـــركات واملوؤ�ش�شـــات ،وبالتـــايل تنخف�ص
قيمة ال�شرائـــب على ال�شركات واملوؤ�ش�شات
املتربعـــة ،وقدرت درا�شـــة اأمريكية اأن هذه
التربعـــات م�شدرها نحـــو  75مليون اأ�شرة
اأمريكيـــة ،و 1.5مليـــون �شركـــة و 120األف
من�شـــاأة وقرابـــة  77األـــف موؤ�ش�شة ،وتذهب
هـــذه التربعـــات اإىل اأكرث مـــن  1.2مليون
موؤ�ش�شـــة خرييـــة م�شجلة ونحــــو  350األف
حمفل دينـــي اأمريكي ،واأظهرت الدرا�شة اأن
تربعـــات الأمريكيـــن يف عـــام  2011كانت
اأكـــرب بن�شبـــة اأربعـــة يف املائة مقارنـــة بعام
 2010لتنتع�ص بعد اأن اأدى الك�شاد اإىل اأكرب

ال اخلريية خالل
أعمـــال
ـــال
تراجـــع يف التربع لالأعمـــ
أعمـــ
شةة التي
الدرا�شة
الدرا�شش
اأربعة عقود ،وتظهر تقديرات الدرا�
متت مراجعتها وبداأت عام  1956اأنه خالل
الأزمة املاليـــة انخف�ص العطاء ببااأكرث من
ع�شرة مليارات دولرر عام  2008اإىل
انخف�ـــص
ـــمم انخف�
 299،8مليـــار دولر ثـــم
ت يف املائة
بن�شبـــة اأكـــرث من �شـــت
عـــام  2009اإىل  280،3مليار
دولر.
وهنـــاك اأمثلـــة اأخرى من
املتربعـــن الأمريكيـــن
ن
علـــى �شبيـــل املثـــال
ال
امللياردير جون مارك�ص
تبمــليتـــــــــون الـــذي
يحـــاول امل�شاحلـــة
بـــن العلـــم والدين،
فقد قفز اإىل قائمة
اأكرث املتربعن كرما
تربعا
عندمـــا قـــدم
اً
بــــ  550مليون دولر
اأمريكـــي ،وجـــاء يف
املركـــز اخلام�ص اإيلي
رواد موؤ�ش�ـــص �شركـــة
�شـــن اأمريـــكا ،وياأتـــي
ي
ؤ�ش�شته اخلريية
تركيز مو ته
على تبني ورعاية طالب
�شنوات
املاج�شتـــري ذوي نوات
اخلـــربة القليلة وتدريبهم
ة
إداريـــة
إداريـــة
ـــة
لتـــويل منا�شـــب اإداريـــ
جناحاا
جناح
عاليـــة ،وقد حقـــقق
اً
بارزا يف هذا املجال.
• رجل �لأعمال �ل�صهري «و�رن بافيت»
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"متبلتون" قدم 550

مليون دوالر..
و"ميكجي��ل" ب��ذل 80
فدانا واأن�ش�اأ جامع�ة..
و"غوب�ي" اأنفق 900
ملي�ون دوالر واأبقى
الأهل�ه  16مليو ًنا فقط

• مقارنة بني �أثري ـ ـ ــاء �أمريكا وحدها
و�أثرياء باقي دول �لغرب
يف املوقع العاملي لالقت�شاد الإ�شالمي كانت
هناك ترجمة وافيه لكتاب بعنوان «رحلة يف
حيـــاة الأغنياء اجلدد» للكاتـــب القت�شادي
وال�شحفـــي روبـــرت فرانك ،حيـــث ذكر اأن
هنـــاك اأكرث من ت�شعة مالين اأ�شرة من اأ�شر
اأ�شحاب املاليـــن يف اأمريكا ،ففي الوليات
املتحدة عدد مـــن املليونريات يفوق عددهم
يف اأوروبـــا ،وجتنـــي ن�شبة الواحـــد يف املائة
من طبقة الأثريـــاء الأمريكين حوايل 1.3
تريليـــون دولر يف العـــام ،وهو مبلغ يتخطى
اإجمـــايل الدخـــل القومـــي لكل مـــن فرن�شا
اأو اإيطاليـــا اأو كندا ،وهـــذا و�شع جديد ،اإذ
يقول ممووؤلف الكتاب روبرت فرانك اإن ن�شف
ال�شنوات
اإجمايل ثروة اأمريكا جمعت خالل ال�
الدرا�شة،
املا�شية،
ية ،ولتربير قيامه بهذه الدرا�
شية،
املا�شش
الع�شر املا�
القت�شادي ال�شهري جون
ينقل امل
قت�ششادي
ادي
قـــول االقت�ش
املووؤلف ققـــــــــول
ول
اء من ببن جميع
أثريـــاء
ـــاء
أثريـــ
كينيـــث جالربيث اإن الأثري
كينيــــــث
ث
كينيـــ
الطبقات يعدون الأكرث �شهرة ،ولكنهم االقل
والدرا�شة.
تعر�شا
والدرا�ششة.
شة.
شاا للفح�ص والدرا�
تعر�ش
تعر�ش
هنـــاك
ك :كان هن
ـــك:
فرانـــك:
فرانــــــ
رت فران
ـــرت
روبـــرت
روبــــــ
ول روب
ـــول
ويقـــول
ويقـــ
ويقـــ
عـــام
ام
ـــاا يف ععــــــ
أمريكيـــا
ـــرا اأمريكيـــ
أمريكيـــ
مليارديـــرا
را
مليارديـــ
مليارديـــ
ـــام  1985لكنهـــم
أ�شبحـــوا
ـــوا
شبحـــ
بحـــ
أ�شبح
اأ�ش
وا يف  2004اأكرث من الف ،ويف عام
أمريـــكا
كا
ظهـــر يف اأمريـــ
أمريـــ
ظهــــــرر
 2005ظهـــ
ـــكا  227األف مليونري
املالين
أ�شحاب املالي
أ�ششحاب
حاب
مـــن اأ�ش
اك عدد ممــــــن
ـــن
ـــاك
وهنـــاك
جديد ،وهنــــــ
وق عـــــــــــدد
يفـــوق
ـــوق
يفــــــ
ـــاا يف
كارولينـــا
ورث كارولينـــ
كارولينـــ
ـــورث
نـــورث
ـــةة ننــــــ
وليـــة
يف ولليـــ
يـــ
املليونيـــرات يف الهنـــــــــــــــــــد،
13

• �مللياردير جون مارك�س
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ويعتـــرب املوؤلف اأن هـــذه الطبقة تعد غريبة
اأو اأجنبيـــة ،اأي تنتمي اإىل بلد اأجنبي خا�ص
بها ،فهي لديها نظامها ال�شحي اخلا�ص بها
مـــن الأطباء الخت�شا�شين ممن يكونون يف
اخلدمة � 24شاعة ،و�شبكة �شفرهم اخلا�شة
بوا�شطة الطائرات التـــي ت�شرتى بامل�شاركة
اأو الطائـــرات النفاثـــة اخلا�شـــة ،ووجهاتهم
ال�شياحية اخلا�شة.

• جامعة مكجيل

• مناذج من تربعات �لأثرياء يف �لدول
�لأجنبية �لأخرى خارج �أمريكا
بعد اأن احتل م�شهد اأثرياء اأمريكا وتربعاتهم
ال�شورة كاملـــة اأود ا اً
أي�شا الإ�شارة اإىل بع�ص
نـــاذج املتربعـــن مـــن بلـــدان اأخـــرى مثل
املليونـــري الكنـــدي جيم�ص ميكجيـــل ،وهذا
املليونري الكندي من اأ�شول ا�شكتلندية ،وقد
وجـــدوا يف و�شيتـــه عند وفاتـــه عام 1821
خ�ش�ص غالبية
اأي قبـــل  190عاما اأنه قـــد ّ
ثروتـــه وقطعة اأر�ص كبـــرية لتاأ�شي�ص جامعة
نوعية ،وبداأت اأبنيـــة اجلامعة با�شم جامعة
مكجيل علـــى م�شاحة  80فدا اًنا ،حتت جبل
مـــون رويـــال يف مدينـــة مونرتيـــال الناطقة
بالفرن�شيـــة ،لتكون اجلامعـــة متخ�ش�شة يف
التدري�ـــص باللغة الإجنليزية ،بـــداأ التدري�ص
يف اجلامعـــة يف زمـــن ال�شتعمار الربيطاين
قبل  45عامـــا من تاأ�شي�ص الحتاد الكندي،
هـــذه البداية على ح�شـــاب املليونري جيم�ص
مكجيـــل ،واجلامعة اليـــوم ت�شم  21كلية يف
خمتلف التخ�ش�شـــات ،ويف كل عام درا�شي

• موؤ�ص�س موقع في�س بوك «مارك زوكربرج
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مناذج م ـ ـ ــن �أبرز �ملتربعني
يف �لغرب

• �صتيو�رت بلو�صون
• جون مارك�س تبمليتون
• �لربيطاين �ألربت غوبي
• �أرملة �لدكتور روبرت �أتكنز

مليون دولر

• باتريك ولور هارب

يوجـــد فيها مـــا ل يقل عـــن  34األف طالب ل يريـــد اأن ي�شجـــل التاريـــخ ا�شمـــه كرجل منـــح �شتيـــوارت  32.3مليـــون دولر اإىل
مـــن خمتلـــف دول العامل ،ممـــا اأو�شل عدد اأعمال فقـــط يهتم باأمـــور القت�شاد واملال ،جامعـــة بريت�ص كولومبيا ،وهـــي تعترب اأكرب
خريجيها الذين يعي�شون ويعملون يف خمتلف فقد ذكر اأنه ي�شعر بالر�شا وال�شرور عندما منحة تقدم ملوؤ�ش�شة كندية.
دول العامل اإىل حوايل  200األف خريج ،لأن يقدم اأمواله لدعم ق�شايا ت�شتحق الهتمام،
كما خ�ش�ص جائزة قيمتها  10مالين دولر
الإقبال عليهـــا �شديد رغم �شعوبة ال�شروط وقـــال اإنه ل يزال يوجـــد كثريون يعانون من
ملن يتمكن من فك �شفـــرة اجلينات الوراثية
اخلا�شـــة بالقبول الـــذي ل يح�شل عليه اإل التخلف وعدم التعليم ،وخا�شة يف دول مثل
الب�شريـــة يف خـــالل اأيـــام ،وتعتـــرب مقارنـــة
الطلبة املتفوقون واملميزون ،وهذا ما جعلها اإندوني�شيا وفيتنام وال�شن والهند ،وقال اإن
اجلينات الوراثية خطوة كبرية نحو التو�شل
هـــذا جمـــال ميكن لنـــا اأن ن�شاهم فيه ،لأن
واحدة من اأهم  21جامعة يف العامل.
اإىل اكت�شافات طبية مهمة.
هذه م�شوؤوليتنا الجتماعية.
اأمـــا املليونري الربيطاين األـــربت غوبي فقد
• ن�صيب �لن�صاء من هذه �لتربعات
تـــربع يف بدايـــة عـــام  2010بحـــوايل  900وطـــوال  12عامـــا اأظهـــرت عائلـــة �شتيفن
مليـــون دولر من ثروته لالأعمـــال اخلريية ،اهتمامـــا كبـــريا بالعمـــل اخلـــريي ،خا�شة ومـــن بن الأمثلة على نـــوع امل�شاعدات التي
ومل يبـــق لنف�شـــه وعائلته �شـــوى حوايل  16عن طريـــق تطوير التعليـــم ومراكز الرعاية ت�شتفيـــد منهـــا تلـــك التربعات ،مـــا قامت
مليـــون دول اًرا ،وعندمـــا �شئـــل ملـــاذا هـــذا ال�شحيـــة ،واأحـــد املعاهـــد التعليميـــة التي بـــه اإحدى املوؤ�ش�شـــات يف اإن�شـــاء ال�شندوق
الت�شـــرف؟ اأجاب :ماذا �شاأفعل اأنا اأوعائلتي ا�شتفـــادت مـــن تربعـــات �شتيفن هـــي كلية العاملـــي للن�شـــاء الـــذي مول مدار�ـــص �شرية
بعـــد وفاتي بهـــذه املبالغ؟ اإنّ مـــا اأبقيته يف القت�شـــاد (التابعـــة للجامعـــة الوطنيـــة يف للبنـــات يف اأفغان�شتان خـــالل حكم طالبان،
ح�شابـــي يكفينـــي وعائلتي طـــول العمر اأن �شنغافـــورة ،حيث قدم لها  14مليون دولر) وكذلـــك م�شـــروع مبادرات قـــوة الفتيات يف
نعي�ـــص حياة م�شتورة ،فلماذا ل يعي�ص بباقي واأعـــرب عن اأملـــه يف اأن تنعك�ص فائدة هذه نيجرييـــا للرعاية ال�شحية ،ودعم عدد كبري
الـــرثوة مئات مـــن الب�شر مثلنـــا؟ واأنا �شاب اًقا التربعات على كل الدول الآ�شيوية عن طريق من جمعيات املحاميات حول العامل.
دعـــوت اهلل «اجعلني مليونريا واح�شل على اخلريجن الذين يخدمون جمتمعاتهم.
وكان للن�شاء ن�شيب من قائمة اأكرث املتربعن
ن�شـــف ثروتـــي» ،فل ّمـــا اأ�شبحـــت مليونريا واملليونري الكندي �شتيوارت بلو�شون هو اأحد كر اًمـــا ،فاأرملة الدكتور روبرت اأتكنز تربعت
اأوفيت بعهدي هلل ،وتربعت باأكرث من ن�شف اأقطـــاب التعدين ،وتبلغ ثروتـــه احلالية اأقل مبا يقارب  500مليون دولر ملحاربة مر�ص
ثروتـــي لالأعمال اخلريية والب�شر املحتاجن مـــن مليـــار دولر ،وب�شفته عاملاًـــا جيولوجيا ال�شمنـــة وال�شكـــري ،ليتبقى لهـــا من الرثوة
يف كل قارات العامل.
اكت�شف منج اًما للما�ص يعترب من اأكرب مناجم التـــي خلفهـــا زوجها  50مليـــون دولر ،ويف
وكذلـــك رجل الأعمـــال الإندوني�شي �شتيفن املا�ـــص يف العـــامل ،ومـــن املتوقـــع اأن ي�شـــل اآخر القائمة ياأتـــي تربع باتريك ولور هارب
ريـــادى ،رئي�ص جمموعة �شـــركات ليبو التي اإنتاجـــه اإىل ما يعادل  6مليارات دولر ،ويف موؤ�ش�ص اأي دي جي الذي تربع بـ  386مليون
متتـــد اأن�شطتها من �شنغافـــورة حتى ال�شن م�شاعيـــه لت�شجيع العلـــوم والبحوث العلمية دولر لدعم اأبحاث التطوير الفكري.
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ملف �لعدد

• مقارنه بني تربعات �لغرب وتربعات
�لعرب
تعلمنـــا من الإ�شالم اأن الت�شحية باملال تاأتي
بعد الت�شحية بالنف�ص ،واأن ثوا اًبا عظي اًما يف
الدنيـــا والآخرة ينتظر بـــاذل املال ،لكن هل
اأثر ذلـــك على اأثريـــاء العرب؟ اجلواب بكل
تاأكيـــد :ل ،وجتـــدر بنا الإ�شـــارة اإىل جزئية
مهمـــة يف مو�شوعنـــا هـــذا ،وهـــي اأن ن�شبة
الأثريـــاء الع�شاميـــن من جممـــوع الأثرياء
الكلـــي يف الغـــرب اأكرب مـــن ن�شبـــة الأثرياء
الع�شامين العرب من جمموع اأثرياء العرب
الكلـــي ،هـــذا من ناحية ،ومـــن ناحية اأخرى
طريق ثراء الع�شامين يف الغرب يف الغالب
اأكـــرث قانونيـــة واأبعد ف�شـــا اًدا ،وعلى العك�ص
من ذلك يف العامل العربي ،وال�شبب يف ذلك
يتلخ�ص يف كلمتن ..احلرية والدميقراطية،
فانعـــدام احلريـــة والدميقراطيـــة يف العامل
العربـــي يوؤدي اإىل �شيـــوع الف�شاد ،وبجميع
�شوره ،ونظ اًرا لنعدام ال�شفافية يوؤدي ذلك
اإىل انت�شار اجلرمية والر�شوة و�شراء الذمم
وا�شتغـــالل املن�شب لأغرا�ص �شخ�شية وما
�شابـــه ذلـــك ،لذلـــك فـــاإن طريق الـــرثاء يف
الغرب يكون اأكرث �شعوبة اأحيا اًنا من العرب،

ب�شبـــب تطبيـــق القانـــون علـــى اجلميع دون اأيـــا كانت املالحظـــات ال�شلبيـــة على بع�ص
متييـــز ،مثال وجـــود ال�شرائـــب الت�شاعدية �شيا�شاتهـــا ،فلنتعلـــم مـــن اإيجابياتهم ونناأى
علـــى الدخـــل والتـــي قد تزيـــد على  % 50عن �شلبياتهم.
على دخـــول الأغنياء ،وانف�شـــال ال�شلطات • �لتربعات �ل�صعودية
الثـــالث عن بع�شها ومراقبة و�شائل الإعالم
وال�شعب ،كل ذلك يوؤدي اإىل حماربة الف�شاد يف معظم الكتابات حول هذا املو�شوع جند اأن
ب�شتى �شـــوره ،وخا�شة الرثاء غري امل�شروع ،التربعات ال�شعودية تقت�شر على ن�شر القراآن
لذلـــك عندما ن�شمع عـــن ع�شامية ثري يف ودعمه حتفيظه حيث تر�شد الكتابات خلرب
العـــامل العربـــي فـــاإن ال�شكوك حتـــوم حوله “الراجحـــي يتربع بقيمة جائزة امللك في�شل
وياأتي ال�شوؤال التقليدي :من اأين لك هذا؟ جلمعية القـــراآن بالريا�ص” وهـــذا يف العام
املا�شـــي ،وكذلك دعم اجلماعـــات الدعوية
وتـــربع الأثريـــاء فـــى العـــامل العربـــي لي�ص الإ�شالمية ،كما جند يف الفرتة الأخرية حملة
منعد اًمـــا ،ولكنـــه �شحيـــح للغايـــة ،وظهـــرت جلمع التربعات ن�شرة ال�شعب ال�شوري التي
دعـــوات اأخ اً
ريا من بع�ص الأثرياء العرب اإىل تت�شاعف املبالغ الـــواردة للحملة �شهرا بعد
اأن ي�شريوا علـــى خطى تربع رجال الأعمال �شهـــر فنجد اأنها جمعت حوايل  270مليون
الأمريكيـــن واأن يتربعـــوا بجـــزء كبـــري من ريـــال �شعودي يف اأبريـــل  2012كما ذكر يف
ثرواتهم ل�شالح الأعمال اخلريية ،وقد تربع موقـــع  islammemoو قناة العربية والبي
رجل اأعمـــال �شعودي بثلـــث ثروته لالأعمال بـــي �شي  ،لي�شل املبلـــغ يف يوليو  2012اإىل
اخلريية يف جمايل التعليم وال�شحة ،بعد اأن  400مليون ريال كما ذكرت وكالة رم لالأنباء
ا�شتاأذن من والده واأبنائه.
وبع�ص امل�شادر الأخرى ،ومل يقت�شر التربع
ويف النهايـــة فلننظـــر لهـــذه الـــدول الغربية ال�شعودي ل�شوريا فقط بل امتدت لل�شومال
لـــرنى اأنّ عظمتهـــا و�شلت اإليهـــا من خالل اأي�شا يف اأزمتها التي ا�شتدت عليها العامن
الدميقراطية وال�شفافية وال�شدق والتفكري ال�شابقن لت�شـــل حجم التربعات ال�شعودية
يف الآخـــر والبعـــد عـــن الأنانيـــة الذاتيـــة ،اإىل ال�شعـــب ال�شومايل نحو  90مليون ريال

قائمة �لأثري ـ ـ ــاء �ل�صعودي ـ ـ ــني مرتبة
ح�صب �ل ـ ـ ــرثوة �لإجمالي ـ ـ ــة وماأخذوة
م ـ ـ ــن موقع جملة فورب� ـ ـ ــس �لأمريكية
وهي ت�صمل  13ملياردير� �صعوديا

مليار دولر
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• حممد عبد العزيز الراجحي  1.6 -مليار
• اأمين احلريري  2.3 -مليار
• خالد بن حمفوظ وعائلته  2.8 -مليار
• �شليمان الق�شيبي  3 -مليار
• عبد اهلل الراجحي  3.2 -مليار
• �شعد الدين احلريري  3.3 -مليار
• �شالح عبد العزيز الراجحي  4.7 -مليار
• �شالح عبد اهلل كامل  5.3 -مليار
• حممد بن عي�شى اجلابر  5 -مليار
• معن ال�شانع  8.1 -مليار
• �شليمان عبد العزيز الراجحي  8.4 -مليار
• حممد ح�شن العمودي  9 -مليار
• الوليد بن طالل اآل �شعود  29 -مليار
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يف اأغ�شط�ـــص  2011ح�شبمـــا ذكـــر موقـــع
ال�شعوديـــة الآن ،ومن قبل �شوريا وال�شومال
فقد قامـــت ال�شعودية بالتربع للفل�شطينين
ب حـــوايل  122مليـــون ريـــال منـــذ اندلع
انتفا�شـــة الق�شـــى وذلـــك ح�شبمـــا ورد يف
جريدة ال�شـــرق الأو�شط العدد  8088يناير
.2001
وجديـــر بالذكر اأن هناك بع�ـــص النتقادات
املوجهـــة لعملية التربعـــات ال�شعودية حيث
يذكر البع�ـــص اأن التربعات ال�شعودية توجه
لدعم جماعات يراها البع�ص اأنها جماعات
اإرهابية ،وكذلك يحرم البع�ص الدعوة جلمع
التربعـــات دون اإذن احلاكـــم واأن هذا يعترب
خروج عن احلاكم ،كذلك هناك اعرتا�شات
قوية جدا من جانب ال�شعب ال�شعودي حول
تربع ال�شعودية لدول اأخرى حيث يرى هوؤلء
املعرت�شـــون اأن ال�شعب ال�شعودي اأوىل بهذه
الأموال من الدول الأخرى.

�خلال�صة
اأثريـــاء العرب قادرون على بـــذل املزيد من
ثرواتهـــم واأموالهـــم ب�شـــرط اأن يجـــدوا لهم
الآفـــاق والطـــرق املنا�شبـــة التي مـــن �شاأنها
تقـــدمي نوع مـــن ال�شتثمار لالآخـــرة ويتوفر
حال اًيـــا فريق متخ�ش�ص م�شتقـــل يعمل على
تقـــدمي الدعـــم الفني واللوج�شتـــي ملن يريد
اإن�شاء مربات اأو اإقامة اأوقاف خا�شة.
وميكــن �لتو��صل معه ـ ــم مــن خ ـ ــالل
�لأرقــام �لتالية:

فريق متخ�ش�ص
م�شتقل لتقدي�م الدعم
الفني واللوج�شتي
ملقيمي املب��رات
واالأوق�اف اخلا�شة

+965 97233372
+965 97255595

توقع تقرير �شدر عن مركز «كرديت �شوي�ص»
 وهـــو مركـــز يعمل علـــى الأبحـــاث املاليةوالقت�شاديـــة – ان يقفـــز عـــدد مليونـــريي
ال�شعوديـــة من  46األفا يف العام  2012اإىل
 64األفا عام.2017
وذكـــرت جملة “اأرابيـــان بيزن�ص” الإماراتية
علـــى موقعها انـــه قد بلغت ثـــروة اأغنى 30
�شعوديااً نحـــو  161.58مليار دولر ،ح�شب
قائمـــة ن�شرتهـــا املجلـــة ،يت�شدرهـــا الأمري
الوليـــد بـــن طـــالل بــــ  20.4مليـــار دولر،
ويتذيلهـــا رجـــل الأعمـــال عبـــد املح�شن بن
عبد العزيز احلكري مبليـــا َر ْي دولر ،وقالت
ال�شحيفة :ت�ش ّدر هذه القائمة الأمري الوليد
بن طـــالل كالعادة ،وجـــاء يف املرتبة الثانية
رجـــل الأعمال ال�شعودي حممـــد بن عي�شى
اجلابر ،الذي تو�شعـــت اأعماله الفندقية يف
ال�شنـــوات اخلم�ـــص الأخـــرية؛ لتجعله يحتل
املرتبـــة الثانيـــة ،وهـــو من بـــن قلة ممن مل
تتاأثر اأعمالهم كثريااً نتيجة لتداعيات الأزمة
العاملية؛ ب�شبب حمفظة ا�شتثمارات توزعت
يف اأنحـــاء اأوروبـــا؛ لت�شـــل اإىل اأكرث من 60
فندقااً من خمتلف الفئات.
�لوليد بن طالل بن عبد �لعزيز �آل �صعود
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قلـــت لـــه :اأح ًّقا لديـــك كل هذه
اجلاذبيـــة حلظـــة البت�شامـــة؟
اأخ�شى عليك الفتنه يا �شديقي،
رد علـــى خجـــل :اأ�شعـــر اأن
ابت�شامتـــي جتعلنـــي كالطفـــل،
اً
فعـــال مل اأكـــن اأبت�شم يف
ولكـــن
مغري
ال�شابـــق ،قلـــت� :شبحـــان ّ
الأحـــوال ل اأجامل اإن قلت اإنك
ت�شعـــرين بالـــرباءة ،وقـــد كنت
اأظنـــك ذلـــك العقـــل الإبلي�شـــي
م�صاري نا�صر �لعر�دة املد ّمر ،يف ال�شابق اأرى نظراتك
من�شد واإعالمي
حادة الذكاء تخفي وراءها رغبة
وجموحـــا و�شرا�شة مع قليل من
اً
احلزن العميـــق وال�شرود العابر
عن الفرا�شة،
الذي ل تدركه اإل ْ
والآن اأجـــد اأن بريـــق الـــرباءة
ي�ش ّد الناظـــر اإليك ،هناك قبول
ور�شـــا وراحـــة ،ل وجود لكل ما
 2-2ذكرتـــه لك �شاب اًقا ،مـــاذا ح�شل
اأخربين؟!
قـــال :اإن مالحمـــي والوجـــوه
بعـــد اأن انتهى والعـــربات تخنق
املختلفة التي يـــراين بها النا�ص
عباراته ،واأفـــرغ ال�شحنات التي
ما هـــي اإل تقلّب ال�شفحات يف
ظلت تـــدور يف خميلته ،واأجرى
كتاب حياتي ،وهاأنذا اليوم اأقلب
املاء بعـــد ركود ،قلـــت له :واهلل
�شفحـــة جديدة ولكنهـــا بي�شاء
مـــا اأنـــا اإل �شبب اختـــارين اهلل اأو اأظنهـــا كذلك ،هنـــاك اأ�شياء
لـــك ،اإنا هـــي كلمـــة ُجعلت يف ل اأعرفهـــا واأ�شيـــاء كنـــت اأظن
فمي فنطقتها يف عقلك وقلبك ،اأين اأعرفهـــا يف ال�شابـــق بداأت
اأتـــرى كم يحبني اهلل وكم يحبك اأتعـــرف عليها ب�شـــكل خمتلف،
ا اً
أي�شـــا؟! األ�شنـــا حم�شودين؟! اإن لي�شت فل�شفة معقدة ،واإنا هي
من
إين
ا
ف
وفهمت
وعيت
قد
كنت
اأحجيـــة على �شـــكل اإن�شان ،وما
الآن اأعتـــربك
اً
�شخ�شـــا جديداًا اأكرث الأحجيـــات يف هذا العامل
يف دينـــك ودنيـــاك ،ولبد يل اأن والقليـــل مـــن يف�شرهـــا ،األي�ـــص
اأتعرف اإليك من جديد� ،شحك كذلك؟!
ومـــا كان لي�شحـــك لـــول اأن ما قلت :نعـــم ما اأكرث العـــرب واأق ّل
يف قلبـــه ينب�ص بال�شـــدق ،عاد العتبـــار ،لكـــن اأريـــدك اأن
بعـــد فـــرتة مـــن الزمـــن واأراين ت�شدقنـــي القـــول ،هـــل هنـــاك
بع�ـــص ال�شـــور خـــالل الأ�شابيع روا�شـــب اأو عالئق من �شفحات
التـــي م�شـــت ،فمـــا اأجملها من حياتك ال�شابقـــة ما زال لها اأثر
على �شفحتك البي�شاء؟! اأطرق
ابت�شامة!

مرة
كم ّ
ولدت؟!
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راأ�شه وكنت اأرى اأن الإجابة على
ل�شانـــه ولكنـــه يحـــاول اأن يجد
طريقـــة ما ليقولهـــا يل ،قطعت
حبل اأفكاره متعمداًا وقلت له :يا
عزيزي اأريـــد اأن اأ�شمع الإجابة
اإن كنـــت ل متانع لكن حان وقت
ال�شـــالة لأراك بعدهـــا ،ل تن�ص
اأن حت�شـــن الو�شوء ،كما ل تن�ص
الأهـــم اأن حت�شن ال�شالة ،دمت
على خري.
بعـــد اأن انتهينـــا مـــن الراحـــة
ال�شماويـــة ،رجعنـــا والتقينـــا
خـــارج امل�شجـــد مـــرة اأخرى يف
نف�ـــص املـــكان ،فاأح�ش�شـــت باأن
تغـــري يف مالحمه،
هنـــاك �شي اًئا
ّ
�شاألنـــي فقـــال :مـــاذا فعلت يف
امل�شجـــد؟! قلت له واأنـــا اأبت�شم:
مثلـــك متا اًمـــا ،قـــال :مل اأح�شن
ال�شـــوؤال ،هـــل لـــك اأن تقول يل
بالتف�شيل ماذا فعلت؟! قلت له:
ح�ش اًنا �شاأجيبك ،بعد اأن تركتك
هنـــا ذهبت لأتو�شـــاأ لل�شالة ثم
�شليت ال�شنة وجل�شت اأذكر اهلل
حتى اإقامة ال�شـــالة ،ثم �شليت
وانتهيت وذكرت اهلل ثم خرجت
فراأيتك اأمامي.
قال :و�شـــوء ..و�شنـــة ..وذكر..
و�شـــالة ..طهـــارة يف البدن ويف
العقـــل ويف القلـــب ويف احلياة،
ا�شتوقفتـــه فقلت :مـــا بك؟! هل
حتاول اأن تتذكر �شي اًئا ما؟! لعلي
اأ�شاعـــدك ،قال :حـــن �شاألتني
عـــن روا�شـــب املا�شـــي ،جل�شت
اأتاأملهـــا واأفكر فيها ومل اأكن اأود
اأن اأجيبـــك ل�شبـــب وجيـــه وهو
اأنني اأحاول جهـــدي اأن اأتخل�ص
منهـــا ،ولكـــن عندمـــا تركتـــك
ذهبت لأتو�شـــاأ فغ�شلت اأطرايف
واأنـــا اأتذكـــر كلمتـــك «اأح�شـــن
الو�شـــوء»« ،اأح�شـــن ال�شـــالة»،

واأنـــا اأ�شتعيـــد كل جنايات هذه
الأع�شاء مـــن اإ�شاءة وتعد وظلم
فبداأت الو�شوء واأنا اأتذكر ذلك
كله ،فكاأنا املـــاء يغ�شل اأفعالها
ويط ّهر اأدرانهـــا ويجلو عنها كل
الروا�شـــب ويزيـــل كل بقعة �شوء
طبعت فيها.
قلت� :شبحان اهلل! طوبى لأويل
الألبـــاب واملتفكرين ،قـــال :اأما
ال�شنـــة فهـــي طهـــارة العقل من
التقليد الأعمى ،هي ال�شري على
خطـــى القـــدوة املثاليـــة يف هذا
الكـــون نبينا حممـــد [ ،نطهر
بها عقولنا باقتفاء �شنته وهديه،
ون�شح بها كل روا�شب اجلاهلية
واحلداثـــة املقيتـــة لنتو�شط يف
�شريته ال�شريفة.
واأما طهـــارة القلب فبذكر اهلل،
وذكره �شبحانه طماأنينة و�شعادة
نغ�شـــل بـــه كل ذكـــر مقيت غري
ذكـــره ،فهـــو ترطيـــب الل�شـــان
وت�شكـــن ا َ
جلنـــان ،واأما ال�شالة
فطهارة الروح من عالئق الدنيا
وزخرفهـــا وات�شـــال بال�شمـــاء
وبالنقاء وبال�شفاء ،روح حقيقية
تزيل كل األوان الكذب الزائف.
قلـــت لـــه :يـــا لهـــا مـــن وقفات
نورانية ..لقد زدتني من نور اهلل
الـــذي قذفـــه فيك ،لقـــد تاأملت
حديثـــك يل وقلـــت يف نف�شـــي:
طوبـــى لل�شاحلـــن والعارفـــن
باهلل من �شلفنا ال�شالح ر�شوان
اهلل عليهـــم اأجمعـــن ،جتاوزوا
هـــذه املرحلة اإىل مراحل كثرية،
مـــا نتكلـــم عنـــه الآن اإنـــا هـــو
التخليـــة ،منهم من زاده اهلل من
ف�شله فذاق طعم الطاعة ،وهذه
ت�شمـــى التحليـــة ،والتخلية قبل
التحلية.
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حم�صنون من بلدي

«التعريف باإلسالم»:
داعما أساسيا برحيل أم الخير "غنيمة المرزوق"
فقدنا
ً
اأ�شـــدرت جلنـــة التعريـــف بالإ�شـــالم بيا اًنا كانت تدعم اأوقـــاف وم�شاريع اللجنة ب�شكل
اأكـــدت فيه اأن العمل اخلريي الكويتي خ�شر دائـــم ،و�شاهمـــت يف جناح العمـــل الدعوي
عالمـــة بـــارزة مـــن عالماتـــه بوفـــاة اإحدى الـــذي تقـــوم بـــه اللجنـــة يف تعريـــف غـــري
دعائمـــه الأ�شا�شية غنيمـــة املرزوق ،واأعرب امل�شلمـــن بالإ�شالم ورعاية امل�شلمن اجلدد
املدير العام للجنة التعريف بالإ�شالم جمال وخدمة اجلاليات.
ال�شطـــي عـــن حزنـــه العميق لوفـــاة املغفور
واأ�شـــاف اأن املرزوق رحمة اهلل عليها كانت
لهـــا باإذن اهلل تعاىل ،ملا عـــرف عن الراحلة
تقـــدر وجتـــل علمـــاء امل�شلمـــن ،وتلبـــي ما
مـــن اأنها كانت �شفرية للخـــري ي�شغلها دائما
يطلبونـــه من دعم مادي ومعنـــوي ،واهتمت
الإح�شا�ـــص بالآخرين من الفقراء واملعدمن
بخدمـــة الإ�شـــالم وامل�شلمن ،علـــى اأ�شا�ص
وذوي احلاجة.
الفكـــر الو�شطـــي املعتدل الـــذي يجمع كلمة
امل�شلمـــن ،كما جاء مـــن عند اهلل ،ونادى به
وقال ال�شطي اإن فقيدة العمل اخلريي كانت
تتلم�ص حاجات النا�ص يف الداخل واخلارج ،وبن ال�شطي اأنها �شاهمت يف تاأ�شي�ص وقف ودعا اإليه ر�شول اهلل [ ل�شعادة الب�شرية.
وتبـــادر مبـــا ت�شتطيـــع اأن تقدمـــه يف التو ،رعايـــة امل�شلمـــن اجلـــدد ووقـــف التعريف وختـــم ال�شطي باأن اأبـــرز ما كانت تو�شي به
مقتديـــة بن�شاء الإ�شـــالم الأوائل يف املبادرة بالإ�شـــالم وم�شـــروع حـــج امل�شلمـــن اجلدد التعريـــف بالإ�شـــالم اأنه لبد مـــن التعاي�ص
لفعل اخلري واإغاثة ذوي احلاجة واملنكوبن ،وكفالـــة الدعـــاة وحقيبـــة الهدايـــة وطباعة والتوا�شل مـــع اأهل الأديـــان جمي اًعا ،موؤكدة
كمـــا اأنهـــا كانت تخفـــي كث اً
ريا مـــن اأعمالها الكتب والو�شائل الدعويـــة ،واإفطار ال�شائم اأن منهـــج الدعـــوة ينبغي اأن يكـــون من واقع
اخلريية ملـــا تعلمه يف ذلك من عظيم الأجر وعلمنـــي الإ�شالم ،عـــالوة علـــى اأن اللجنة مـــا جاء يف كتاب اهلل} :ادع اإىل �شبيل ربك
والثـــواب عنـــد اهلل تعاىل ،وذلـــك لقناعتها كانت حتظي �شنويا بن�شيبها من زكاتها.
باحلكمة واملوعظة احل�شنة{ ،ودعا ال�شطي
ال�شديـــدة بـــاأن عمـــل اخلري مـــع اهلل تعاىل وتابـــع اأنهـــا كانت حتب اخلـــري لها ولغريها املـــوىل عز وجل اأن يتغمـــد الفقيدة برحمته
جتارة رابحة حتى يوم الدين.
وتفخـــر بعمل اخلري اجلماعـــي ،فقد كانت الوا�شعـــة وي�شكنهـــا ف�شيـــح جناتـــه ملا كانت
ال�شبعينيات ،حيـــث دعت اجلمعية الثقافية
الجتماعية الن�شائية للم�شاركة يف تنظيمه،
كمـــا �شاهمت يف اإن�شاء قـــرى باأكملها «قرى
حنـــان الكويت» يف كل مـــن لبنان وال�شودان،
وهي القرى التي ترعى الكثري من الأيتام.

كانت تتلم�ص حاجات
النا�ص يف الداخل
واخلارج وتقتدي بن�شاء
االإ�شالم االأول

واأو�شح ال�شطي اأن اأم اخلري غنيمة املرزوق

حا�شـــرة يف مهرجـــان طبـــق اخلـــري ،منـــذ

تعمله من خري.
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مفاهيم دعوية

د .وليد خالد �لربيع

اأ�شتاذ ال�شريعة  -جامعة الكويت

من أضر
بشخص
خطرا
أصبح
ً
على مائة

يت�شاهـــل بع�ص النا�ص اأحيا اًنا يف
انتهاكـــه للقوانـــن اأو اللوائح ،اأو
متجـــاوزاًا على الأمـــالك العامة
اأو الأمالك اخلا�شـــة ،اأو موؤذ اًيا
لالآخرين ب�شلوكه غري املبايل اأو
ت�شرفـــه الأنـــاين الذاتي ،ويربر
ذلـــك باأنـــه مل ي�شر اأحـــ اًدا ،ول
�شـــري يف مثـــل هـــذا الت�شـــرف
الي�شـــري -يف ظنـــه ،-ويزعم اأنه
ل داعـــي للمبالغـــة اأو ت�شخيـــم
الأمور ،فاخلطـــب ي�شري والأمر
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�شهـــل ،ونحو ذلك مـــن عبارات
تـــدل علـــى الت�شاهـــل يف اإيذاء
الغري والتعدي عليه ،اأو التجاوز
على الأمـــالك واملرافق العامة،
فبع�ـــص النا�ـــص لديه مـــن تبلد
الإح�شا�ـــص و�شذاجـــة التفكـــري
وعـــدم الهتمـــام بالآخريـــن
مـــا يحمله علـــى الإ�شـــرار بهم
وباملجتمع من حيث ل ي�شعر.
وخطـــورة الأمر تكمن يف طريقة
التفكـــري ولي�ـــص عـــن احلدث،
فمن اأ�شر ب�شخ�ص اأ�شبح خط اًرا
على مائة،وهو مثل اإيطايل يدل
علـــى اأن الت�شاهـــل يف الإيـــذاء
ل�شخ�ـــص ي�شبح ظاهـــرة تلحق
الأذى باملجتمع ،كما اأن الت�شاهل
يف ال�شـــرر الي�شـــري ينجـــم عنه
ا�شتمرار تلـــك النقاط ال�شغرية
اً
�شيـــال جار اًفـــا يكت�شح
لت�شبـــح
مـــا اأمامه كما قيـــل« :القطرات
اً
جدول».
القليلة ت�شنع
ولالإ�شرارمعانكثريةوا�شتعمالت
عديـــدة ،واملق�شـــود منهـــا هنـــا
معنى الإيـــذاء واإي�شال املف�شدة
وال�شرر اإىل الآخرين ،وال�شريعة
الإ�شالميـــة قـــد وقفـــت موقفاًا
حاز اًمـــا مـــن ال�شـــرر والإ�شرار
متثـــل يف الن�شو�ـــص ال�شرعيـــة
والقواعـــد الكليـــة التـــي بينـــت
حقيقـــة ال�شرر وما يرتتب عليه
مـــن جـــزاء مـــادي ومعنـــوي يف
الدنيا والآخرة ،فقال تعاىل عن
ال�شحـــرة }فيتعلمـــون منهما ما
يفرقـــون به بن املرء وزوجه وما
هم ب�شارين به من اأحد اإل باإذن
اهلل{ ،فال�شحـــر �شـــرر يلحقـــه
ال�شاحر بامل�شحور باإذن اهلل.

ومـــن اأوجه الإ�شـــرار ،الإ�شرار
بالزوجـــة بالطـــالق والرجعـــة
علـــى غـــري الوجه امل�شـــروع كما
ـــن
قـــال تعـــاىلَ } :ولَ ُمت ِْ�ش ُكو ُه َّ
ِ�شـــ َرا اًرا َّلتَ ْعتَ ُدواْ{ ،قـــال ال�شيخ
ابـــن عثيمن :كانوا يف اجلاهلية
يطلق الرجل املراأة فاإذا �شارفت
انق�شاء العدة راجعها ،ثم طلقها
ثانيـــة فـــاإذا �شارفـــت انق�شـــاء
العـــدة راجعها ،ثـــم طلقها ثالثة
ورابعة ،لق�شـــد الإ�شرار ،فرفع
اهلل تعـــاىل ذلـــك اإىل حد ثالث
طلقات فقط.

وقيـــل :ال�شـــرر اأن يدخـــل على
غريه �شـــر اًرا مبا ينتفـــع هو به،
وال�شـــرار اأن يدخـــل على غريه
�شر اًرا بال منفعة له به كمن منع
ما ل ي�شره ويت�شرر به املمنوع،
وقيـــل :ال�شرر اأن ي�شـــر به من
ل ي�شـــره ،وال�شـــرار اأن ي�شـــر
مبـــن قد اأ�شر به على وجه غري
جائز.

والفقـــه الإ�شالمـــي مبذاهبـــه
املتعـــددة اأكد هذا الأ�شل باأمثلة
واقعية فيها معاقبة املهمل الذي
ترتب على اإهماله اإحلاق ال�شرر
ومنهـــا الإ�شـــرار يف الر�شـــاع،
بالآخرين ،فمـــن تلك الأمثلة اأن
قـــال تعـــاىل} :لَ ت َُ�شـــاآ َّر َوا ِل َدةٌ
من فتح املاء يف مزرعته وا�شتغل
ِب َولَ ِد َهـــا َولَ َم ْولُو ٌد َّلـــ ُه ِب َولَ ِد ِه{،
باأمر اآخر فلم ي�شعر حتى جتاوز
قـــال جماهـــد :ل مينع اأمـــه اأن
تر�شعـــه ليحزنهـــا بذلـــك ،ومن املـــاء احلواجز واأف�شد زرع جاره
ذلـــك الإ�شـــرار يف الو�شية قال فاإنه ي�شمن.
تعاىلِ :
}من بَ ْع ِ
و�شى والراعـــي الـــذي ينـــام يف النهار
ـــد َو ِ�ش َّي ٍة يُ َ
�شاآ ٍّر{.
ري ُم َ
فت�شيع الغنم يف نومه اأوي�شيبها
ِب َهاآ اأَ ْو َديْ ٍن َغ ْ َ
ومنه الإ�شرار يف توثيق احلقوق ال�شبـــع اأو ال�شـــارق في�شمـــن
�شـــاآ َّر لإهماله ،ومن اأوقد يف ملكه نا اًرا
كمـــا قـــال تعـــاىلَ } :ولَ يُ َ
ريا ت�شـــري يف العادة لكرثتها
َكا ِت ٌب َولَ َ�شهِ يـــ ٌد{ ،وذلك باإيذاء كث اً
الكاتب اأو ال�شاهد على اأي وجه فاأحرقت دار جاره ي�شمن ،ومن
كانـــت يده يد اأمانة كاملودع لديه
كان.
وقد نقل ابـــن رجب عن العلماء والأجري فاإنه ي�شمن التلف الذي
الفـــرق بـــن ال�شـــرر وال�شرار ،ح�شل ب�شبب اإهماله وتق�شريه.
فذكـــر اأن منهـــم مـــن قـــال هما
مبعنـــى واحد على وجه التاأكيد،
وامل�شهـــور اأن بينهمـــا فر اًقـــا ،ثم
ذكر اأوجه التفريق بينهما:

فقيـــل :اإن ال�شـــرر هـــو ال�شم،
وال�شـــرار الفعـــل ،فاملعنـــى اأن
ال�شـــرر نف�شه منتـــف يف ال�شرع
واإدخال ال�شرر بغري حق كذلك،

ول عالقـــة هنا للنيـــة ال�شاحلة
والق�شـــد الطيـــب ،بـــل لبـــد
مـــن اأن يوافـــق العمـــل الظاهر
الق�شد الباطن ،ف�شالح الباطن
و�شالمة الق�شد ل يكفيان لدفع
امل�شوؤوليـــة عن الإن�شـــان عندما
يثبـــت تق�شريه يف احلفاظ على
اأمن و�شالمة الآخرين.
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من �لإ�صالم

� ً
أول :انفـــراج الهـــم والغـــم :فمما عـــرف وا�شتهر
بـــن النا�ص اأن املالزم للمـــكان الواحد ،اأو امل�شكن
الواحـــد ،اأو حتى الطعام الواحد ،ي�شاب بال�شاآمة
وامللـــل منه ،ويعرتيه مـــا ي�شي ُق به �شـــدره ويغتم،
ويح�ـــص بالرتابـــة يف حياتـــه ،وتنتابـــه الرغبة يف
التجديـــد والتغيـــري ،فـــاإذا �شافـــر الواحـــد منهم،
وتغـــريت الوجـــوه من حولـــه ،واختلفـــت امل�شاهد
ّ
وين�شرح
همـــه،
يذهب
فحينئـــذ
عليـــه،
أجـــواء
وال
�ئت حماد بن زيد
�أيهـا �لطالـ ـ ـ ـ ــب علـ ـمـًا
�شـــدره ،ويعود لعمله وم�شكنه بهمة ون�شاط ،وورد
ث ـ ـ ــم قيـ ـ ــده بق ـي ــد
وعلما
حلما
ً
عن اأمري املوؤمنن عمر -ر�شي اهلل عنه -اأنه قال :فاكت�صب ً
د .حممد �حلمود �لنجدي
�شافروا ت�شحوا ،ويروى عن النبي [ ول ي�شح..
خام�ص ـ ـ ــا� :شحبـــة الأجماد :وهو ممـــا اأو�شى اهلل
ً
داعية اإ�شالمي وهذا ما ين�شح بـــه الأطباء النف�شيون ا اً
أي�شا ،فمن تعـــاىل به يف كتابه فقال }يَاأَيُّ َها ا َّل ِذي َن اآ َمنُوا ْ ا َّتقُوا ْ
َ
ن{ التوبة .119
ال�ش ِاد ِق َ
اأ�شابه ه ّم اأو غ ّم اأو م�شكلة ،ين�شحونه باأن ي�شافر اهلل َو ُكونُوا ْ َم َع َّ
لريتاح ويغري اجلو وي�شتجم.
�صاد�ص ـ ـ ــا :ا�شتجابـــة الدعاء :لقـــول ر�شول اهلل [
ً
ثان ًي ـ ـ ــا :اكت�شاب املعي�شة :فا ّإن من �شاق عليه رزقه «ثَ َ
ـــنَ ،د ْع َوةُ
ـــالثُ َد َعـــ َو ٍات ُم ْ�شت ََجابَ ٌ
ات ل َ�ش َّك ِفيهِ َّ
ومَ ،و َد ْع َوةُ ْامل ُ َ�ش ِافرِ َ ،و َد ْع َوةُ الْ َوا ِل ِد َعلَى َولَ ِد ِه»،
يف بلـــده ،رمبا نُ�شح بال�شفر اإىل بالد اأخرى طل اًبا امل َ ْظل ُ ِ
للـــرزق ،و�شع اًيـــا يف ك�شب املعا�ص ،فـــاهلل �شبحانه فلـــذا ينبغي للم�شافـــر احلر�ص علـــى الإكثار من
�ص َذلُ اً
وتعـــاىل يقولُ } :ه َو ا َّل ِذي َج َعـــ َل لَ ُك ُم ْ أ
الَ ْر َ
ول الدعـــاء باملغفـــرة والرحمـــة له ولوالديـــه وجلميع
ُ
اإن لل�شفـــر منافع وفوائد كثريةَ ،فا ْم ُ�شوا ِيف َمن َِاك ِب َها َو ُكلُوا ِمن ِّرز ِْق ِه َواإِلَيْ ِه النُّ�شو ُر{ امل�شلمـــن ،واأن ي�شـــاأل اهلل عـــز وجـــل الت�شهيـــل
أي�شا عيو اًبا واأ�شرا اًرا ،تبـــارك ،15 :اأي� :شخّ ـــر لكم الأر�ـــص لت�شريوا يف والتوفيـــق ملا فيه خري الدنيا والآخرة ،ويتخري من
كما اأن له ا اً
اأمـــا الفوائـــد واملنافـــع فنقـــول طرقهـــا ،ولتنالوا منهـــا كل ما حتتاجون من غر�ص الأدعية النبوية ال�شريفة ما �شاء.
وباهلل التوفيق :اإن مما ي�شتَ�شهد وزرع وبناء وجتـــارة و�شناعة ،وكم من رجل �شافر
�صاب ًع ـ ـ ــا :زيارة الأقـــارب و�شلة الأرحـــام والإخوان
ُ
ُ ْ
لكت�شـــاب الـــرزق ففتـــح اهلل عليـــه ،وممـــا قيل:
يف اهلل :وهـــذا مـــن اأف�شـــل القربـــات اإىل اهلل
بـــه دائ اًما عند ذكر فوائد ال�شفر
ري من القعود
وحمـا�شــــنـــــه ،اأبيـــات لالإمــــام «�شعـــود الآكام ،وهبوط الغيطان ،خ ٌ
�شبحانـــه وتعاىل ،واأعـــاله ال�شفر للقيـــا الوالدين
بن احليطان».
اعبُ ُدوا ْ اهلل
والإخـــوة والأخوات ،قال �شبحانـــه } َو ْ
ال�شافعـــي -رحمـــه اهلل تعاىل–
ثال ًثا :حت�شيل العلم :فقد كان �شلفنا ال�شالح ،ومن َولَ تُ�شْ رِ ُكـــوا ْ ب ِِه َ�شيْ اًئـــا َوبِالْ َوا ِل َديْـــنِ اإ ِْح َ�شا اًنا َوب ِِذي
قال فيها:
قبلهـــم ممن نقتدي بهم مـــن الأنبياء وال�شاحلن ،الْ ُق ْربَى{ الن�شاء.26 :
تغ َّر ْب عن �لأوطان يف طلب �لعلى
و�صافر ففي �لأ�صفار خم�س فو�ئد يرحتلـــون يف طلـــب العلـــم ،ويقطعـــون امل�شافـــات
ثام ًن ـ ـ ــا :دفـــع الإن�شان الـــذل عن نف�شـــه :فاإنه اإذا
الطويلة اأحيا اًنا لأجل �شماع حديث واحد عن ر�شول
كان بـــن قوم لئـــام ظلمة ،يظلم فيهـــا ويهان ،لأنه
هم و�كت�صاب مــعي�صة
َت َف ُّرج ٍّ
رحل
تعاىل:
اهلل
رحمه
البخاري
إمام
ل
ا
يقول
اهلل،
اً
مثـــال �شاحـــب ديـــن وعلم ،وهـــم اأهل
قـــد يكون
وعلم و�آد�ب و�صحبة ماجد
جابر بـــن عبداهلل ،م�شرية �شهـــر اإىل عبداهلل بن
ف�شـــق وفجور ،اأو غري ذلـــك فيكرهون مقامه بن
فاإن قـيل يف �لأ�صفار ُذ ٌّل وحمنـة
اأني�ـــص ر�شي اهلل عنهمـــا ،يف حديث واحد ،واأ ّلف
اأظهرهـــم ،وقـــد ي�شتخفون به ،كمـــا قال قوم لوط
وقطع �لفيايف و�رتكاب �ل�صد�ئد
الإمام اخلطيب البغدادي كتا اًبا �شماه« :الرحلة يف لنبيهم واأهلـــه }اأَخْ رِ ُجوا اآ َل لُ ٍ
وط ِّمن َق ْريَ ِت ُك ْم اإِ َّن ُه ْم
خري له من قيامه
فـموت �لـفتى ٌ
طلب احلديث» وهو مطبوع.
ا�ـــص يَت ََط َّهـــ ُرو َن{ ،فاإذا فارقهـــم اإىل بلد اأخرى،
اأُنَ ٌ
و��س وحـا�صد
بد�ر ٍ
هو�ن بني ٍ
ر�ب ًع ـ ـ ــا :حت�شيـــل الآداب :وذلـــك اإذا �شافر والتقى فيهـــا اأهـــل الدين والعلـــم ،اأو �شار بـــن من يحبه
هذه هـــي الفوائد التـــي ذكرها بال�شاحلـــن والزهـــاد والعلمـــاء والأدبـــاء الذيـــن ويعـــرف منزلته� ،شار يف ع ٍّز وارتفـــع �شاأنه ،وزال
الإمـــام ال�شافعـــي– رحمـــه اهلل ل يلقاهـــم ببلـــده ،ومـــا يـــراه منهم مـــن الأخالق عنـــه مـــا كان ي�شـــره ،مـــا مل يكن يف بقائـــه ببلده
تعـــاىل– ونبـــن مـــا جـــاء فيها والآداب احل�شنـــة ،وال�شمائـــل الفا�شلة ،فيكت�شب م�شلحـــة للدعوة اإىل اهلل تعاىل ،والأمر باملعروف
مـــن اأخالقهم ويقتدي بهم ،فيح�شل له من الأدب والنهي عن املنكر فيبقى لأجل ذلك.
ب�شيء من التف�شيل:
ال�شيء الكثـــري ،وت�شمو طباعه ،قـــال تعاىل لنبيه
[ بعـــد اأن ذكر جملة من الأنبياء }اأُ ْولَـ ِئ َك ا َّل ِذي َن
َه َدى اهللُ َف ِب ُه َدا ُه ُم ا ْقتَدهْ} ،وقال للم�شلمن }لَ َق ْد
َكا َن لَ ُكـــ ْم ِيف َر ُ�شولِ ِ
اهلل اأُ ْ�ش َوةٌ َح َ�شنَ ٌة ِّملَن َكا َن يَ ْر ُجو
َ
ا َ
ريا{ الأحزاب،21 :
هلل َوالْ َي ْو َم ْال ِآخ َر َو َذ َك َر اهلل َك ِث اً
وممـــا قاله بع�ـــص ال�شلف يف اأحـــد اأئمة احلديث
وهو حماد بن زيد رحمه اهلل:

منافع
السفر
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ق�ص�س �لأنبياء

موسى  والفتاتان
د .م�صعود �صربي  -باحث يف وز�رة �لأوقاف و�ل�صوؤون �لإ�صالمية

بعدمـــا انتهـــى مو�شـــى \ مـــن م�شاعدة
الفتاتن ،ظل يكرث الدعاء هلل تعاىل اأن ينزل
عليـــه من اخلري ،واأنه فقـــري اإىل خري اهلل،
وهـــو جال�ص يف مكانه ل يـــدري اأين يذهب،
واإىل اأي بيـــت يـــاأوي يف مديـــن ،وهو غريب
عن تلـــك البلد ،وا�شتمر نبـــي اهلل يف اللهج
بالدعاء بل�شانه وقلبه ،وهو واثق مبوعود اهلل
تعـــاىل ،فجاءته بعد �شاعات اإحدى الفتاتن
اللتـــن �شاعدهما ،وتقدمـــت نحوه يك�شوها
احليـــاء واخلجل مـــن كالم الرجـــل الغريب
عنهـــا ،وا�شعة ُكم درعها علـــى وجهها حياء

3/26/13 9:20:15 AM

منه ،قائلة بكالم خمت�شر دون اإطالة ،كاأنها حيية اأمام الرجال الأجانب عنها.
ر�شالة «تلغراف» :اإن اأبي يدعوك لبيتنا حتى وقـــام مو�شى \ مـــن مكانـــه ،ليم�شي مع
يكافئك على ما فعلت ،و�شور القراآن الكرمي الفتـــاة ،فقال لها :اجعلينـــي اأمامك ،وكوين
ذلـــك امل�شهد بن الفتـــاة و�شيدنا مو�شى ،يف خلفي ،ودلينـــي على الطريق مينة اأو ي�شرة،
م�شهد ت�شويري رائع ،قال تعاىلَ } :ف َجا َءتْ ُه فاإن كان الطريق جهة اليمن ،فاألقي حج اًرا
ا�ش ِت ْح َي ٍ
ا ْإح َدا ُه َمـــا َمت ِْ�شي َعلَـــى ْ
ـــاء َقالَ ْت اإ َّن جهة اليمن ،واإن كان الطريق جهة ال�شمال،
اأبِـــي يَ ْد ُع َ
وك ِل َي ْجزِ يَ َك اأَ ْج َر َمـــا َ�ش َقيْ َت لَنَا{ فاألقي حجـــ اًرا جهة ال�شمال ،وذلك من متام
)الق�ش�ـــص ،(25:وقـــد بـــدا حياء املـــراأة يف عفـــة مو�شى عليـــه ال�شالم ،اإذ الـــكالم هنا
طريقـــة م�شيتهـــا وتقدمهـــا وكالمها وجميع لي�ص حمر اًما يف اإر�شاد ال�شال للطريق ،لكن
حركاتهـــا ،لأنـــه م�شتقـــر يف قلبهـــا ،ولي�ـــص ذلك اأنه الرجل الذي هياأه اهلل تعاىل للنبوة،
ت�شن اًعـــا ،وتلك فطرة املـــراأة ال�شوية اأن تكون فيجب اأن يكون على اأمت حال.
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�ص َعلَيْ ِ
�ص َقا َل َل
َ�ش َ
ــــــه الْق َ
ووقـــف مو�شـــى \ اأمـــام البـــاب ،ودخلت } َفل َ َّمـــا َجاءهُ َو َق َّ
جنـــ ْو َت ِمـــــــ َن الْقَــــ ْو ِم َّ
الظ ِ ِ
ـــــف َ َ
الفتـــاة بيتهـــا ،واأذن الرجـــل ال�شالح ملو�شى تَخَ ْ
ـــامليـــ َن{
عليـــه ال�شـــالم بالدخـــول ،ورحـــب بـــه اأميا )الق�ش�ص.(25 :
اً
جزيال على ما قام به
ترحيب ،و�شكره �شك اًرا
من فعل ال�شهامـــة والرجولة ،وطلب الرجل
ال�شالح من بنتيـــه اأن جتهزا طعا اًما و�شرا اًبا
لل�شيـــف املتعب ،فاأنكر مو�شى اأن يكون ذلك
اأجرة على ما �شنع ،وقال له :اأخاف اأن يكون
عو�شـــا مما �شقيـــت لهما واإنـــا اأهل بيت ل
اً
عو�شا ،قال له الرجل
نطلب على عمل خري
اً
ال�شالـــح :ل تخف ،فعادتـــي وعادة اآبائي اأن
نكرم �شيوفنا.
فاأح�ـــص مو�شى\ بالراحة والطماأنينة من
�شيافـــة هذا الرجل ال�شالـــح ،و�شعر اأنه يف
بيت كله �شالح ،واأدرك وقتها ملاذا مل تتقدم
الفتاتان ل�شقـــي الأغنام مع الرجال ،اإذ هي
ثمـــرة تربية الرجـــل ال�شالـــح لبنتيه ،فكان
قدوة للم�شلمن عرب الع�شور والدهور كيف
يربون بناتهم على احل�شمة والعفة والطهارة،
وكيـــف يقـــدم املنهج القـــومي يف العالقة بن
اجلن�شـــن ،فال هي تعتـــزل بالكلية ،ول هي
تخالـــط الرجـــال خمالطة ت�شـــر دينها ،بل
تتعامل ح�شب احلاجة وال�شرورة.
ويف اأثنـــاء جلو�ـــص مو�شى \ مـــع الرجل
ال�شالـــح ،قـــال له الرجل :يبـــدو اأنك غريب
ل�شت من هذا البلد ،فاأخربين :ما الذي جاء
بـــك اإىل هنا؟ وهل لك مـــن حاجة ميكن اأن
اأق�شيها لك؟
فق�ـــص مو�شـــى \ علـــى الرجـــل ال�شالح
ق�شتـــه ،وكيف اأنه خرج من م�شر هار اًبا من
فرعـــون الـــذي اأراد قتله ،وحكى لـــه كل ما
ح�شـــل له ،فطماأنه الرجل اأنه الآن يف اأمان،
واأنـــه يف بلد ل حكم لفرعون عليها ،فاطمن
مو�شـــى عليه ال�شالم ،وحمـــد اهلل تعاىل اأن
جعله يف كنف هذا الرجل بعي اًدا عن فرعون
الظامل.
وقـــد ظهـــرت حكمـــة الرجـــل و�شالحه من
ح�شن �شيافته وكرمه ملو�شى \ ،وحلكمه
على فرعون بالظلم ،كما قال القراآن الكرمي:

من فقه الرجل التقي
اأنه ق�د يعر�ص زواج
ابنت��ه على ال�شاب
ال�شال�ح اإذا راأى في�ه
ال�ش���الح

همـــا اللتان تقومـــان باخلدمة ،وقـــد راأيتك
اً
رجـــال �شا اً
ورعا ،فاأمتنـــى اأن تقوم اأنت
حلـــا اً
بخدمتـــي ،على اأن يكون اأجـــرك اأن اأزوجك
اإحدى ابنتي ،واخـــرت اأيتهما �شئت ،ومهرها
اأن تخدمني ثمـــاين �شنن ،فاإن زدت �شنتن
فتكـــون ع�شرة ،فهذا ف�شـــل من عندك ،ول
اأريد اأن اأرهقك واأن اأتعبك ،فاخرت ما �شئت
ثمانية اأو ع�شـــرة ،فا�شتجاب مو�شى لطلبه،
اً
قائـــال له� :شاأقـــوم بخدمتكم ،على اأن ترتك
يل حرية الختيار ،فاأي املدتن اخرتت فال
عـــدوان علـــي ،ون�شهـــد اهلل تعـــاىل على ما
اتفقنا عليه.

وق�ص القراآن ذلك اً
قائالَ } :قا َل ا ِّإين اأُري ُد اأَ ْن
اأُ ِ
َتي َهات َْن َعلَى اأن تَا ُأج َرين
نك َح َك اإ ِْح َدى ابْن َّ
مت ْم َت َع�شْ اًرا َف ِم ْن ِع ِ
ين ِح َجج َفاإ ْن اأ َ
ثَ َمـــا َ
ند َك
َو َمـــا اأرِ ي ُد اأَ ْن ا ُأ�شقَّ َعلَيْ َ
ـــك َ�شت َِج ُد ِين اإِن َ�شاء
ال�ش ِ ِ
نَ ،قا َل َذ ِل َ
ـــك بَيْ ِني َوبَيْن ََك
احل َ
اهللُ ِمـــ َن َّ
�شيْ ُت َف َال ُع ْد َوا َن َعل َ َّي واهللُ
ميا ْ أ
ـــن َق َ
الَ َجل َ ْ
اأَ َّ َ
َعلَى َما نَقُو ُل َو ِكي ٌل{ )الق�ش�ص.(28-27 :

وهياأ الرجل ال�شالـــح ملو�شى \ مكا اًنا يف
بيته ي�شرتيـــح فيه ،وبينما مو�شى يف راحته ،ويف هـــذا امل�شهـــد مـــن ق�شة مو�شـــى عليه
دار حديث بن البنت التي ذهبت اإىل مو�شى ال�شـــالم عـــدة فوائـــدة جمة ،مـــن اأهمها اأن
عليـــه ال�شالم وبن اأبيها ،واأ�شارت اإىل اأبيها حديث املـــراأة فيما فيه م�شلحة لها ولأهلها
اأن ي�شتاأجـــر مو�شـــى \ ،فريعـــى الأغنام لي�ص فيه مـــا يعار�ص حياءهـــا واإميانها ،بل
ويقـــوم باخلدمـــة التـــي كانـــت هـــي واأختها يجـــب اأن يربـــي الوالـــد بناته علـــى التعبري
تقومـــان بها ،معللة ذلك اأنه رجل قوي اأمن ،عـــن الـــراأي ،وال�شتماع اإليهـــن ،خا�شة من
فقال لها والدها :وكيف عرفت قوته؟ قالت :ا�شتهرت باحلكمة.
كان يرفـــع احلجر ل يرفعـــه اإل الع�شرة من كمـــا اأنه مـــن فقه الرجـــل ال�شالـــح اأنه قد
الرجال ،قال :وكيف عرفـــت اأمانته؟ قالت :يعر�ص زواج ابنته على ال�شاب ال�شالح الذي
زوجا �شا اً
حلا
اأما اأمانته فاإنه رف�ص اأن مي�شي وراءها حتى يـــرى فيه اأنـــه اأهل لأن يكـــون اً
ل يرى ج�شدها ،اأو ينك�شف �شيء منها ،كما لبنته.
اأنه مل يرفع ب�شره عليها اأو على اأختها وهو
وفيه الدعوة اإىل تي�شري املهر ،وعدم امل�شقة
يف البيت عندهما ،وق�ص القراآن ذلك اً
قائال:
علـــى الأزواج فيه ،فاإن الغنى من اهلل تعاىل،
ا�شتَاأْ ِج ْرهُ اإ َِّن خَ ري
} َقالَ ْ
ـــت ا ْإح َدا ُه َما يَا اأَبَـــت ْ
ْ َ واحلكمـــة تقت�شـــي اأن يبحـــث الوالد لبنته
ن{ )الق�ش�ص:
ا�شتَا َأج ْر َت الْقَـــوِ ُّي ْال ِأم ُ
َمـــنِ ْ
عمن ي�شونها ل عمن يهبها حياة مرتفة دون
.(26
�شـــون لها ،وقد ق�شى مو�شى ع�شر �شنوات،
فلمـــا راأى الرجل ال�شالح ذلـــك كلم مو�شى لأن هذا من اأخالق الأنبياء وال�شاحلن ،فاإن
يف خلـــوة بينهمـــا اً
قائال له :يـــا مو�شى ،ترى كان والـــد الزوجة ل ي�شق على الزوج ،فعلى
مني كرب �شني ،ووهن عظمي ،ولي�ص يل ولد الـــزوج اأن يجتهـــد قدر ا�شتطاعتـــه ،فيكون
يقـــوم على خدمتي ،واأنـــت ترى ابنتي هاتن التعامل بالكرم والف�شل من اجلانبن.
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دعم �ملهتدين �جلدد

)الإ�شـــراء ،(24-23 :فتذكـــر اأخي
املهتدي اجلديـــد ف�شل والديك
عليك .تذكـــر �شهر اأمك الليايل
الطـــوال وتعـــب اأبيـــك لك�شـــب
الرزق لك ولإخوتك.

حم�صن هريدي

نائــــب رئي�ص حترير ال�شبكة الدعوية
املتخ�ش�شة التابعــــة للجنــــــــة الدعــــــوة
الإلكرتونية

التعامل مع
الوالدين غير
المسلمين

اأمرنا الإ�شالم بالـــرب بالوالدين
والإح�شـــان اإليهمـــا ،حيـــث جاء
الأمر بالرب اإليهما مبا�شرة عقب
الأمـــر بعبـــادة اهلل وحده ،وذلك
لعظمـــه واأهميتـــه ،يقـــول اهلل
�شى َربُّ َك اأَ َّل تَ ْعبُ ُدوا ْ
تعالــيَ } :و َق َ
اإِ َّل اإِ َّياهُ َوبِالْ َوا ِل َديْـــنِ ا ْإح َ�شا اًنا اإ َّما
رب اأَ َح ُد ُه َما اأَ ْو
يَبْلُغ ََّن ِعنـــ َد َك الْ ِك َ َ
ُ
ال تَقُل َّل ُه َمـــا اأ ٍّف َولَ
ال ُه َمـــا َف َ
ِك َ
ميا.
تَنْ َه ْر ُه َمـــا َو ُقل َّل ُه َما َق ْولاً َكر اً
�ـــص لَ ُه َما َجنَا َح الـــ ُّذ ِّل ِم َن
َواخْ ِف ْ
ال َّر ْح َم ِة َو ُقـــل َّر ِّب ا ْر َح ْم ُه َما َك َما
مبا
رياَّ .ربُّ ُكـــ ْم اأَ ْعل َ ُم ِ َ
َر َّب َياين َ
�ش ِغ اً
�ش ِ ِ
ِيف نُف ِ
ن
احل َ
ُو�شكـــم اإِن تَ ُكونُوا ْ َ
ن َغفُــــــــــــو اًرا{
َفاإِ َّن ُه َكا َن ِلالأَوا ِب َ
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وتذكـــر اأنهمـــا همـــا ال�شبـــب
يف وجـــودك يف هـــذه احليـــاة
واأنهمـــا دائ اًما ي�شعيـــان لراحتك
وتاأمـــن م�شتقبلـــك ،ومفهـــوم
الـــرب بالوالديـــن وا�شـــع ،حيث
ي�شمـــل احرتامهمـــا وتقديرهما
وطاعتهمـــا وعدم رفع الأ�شوات
يف ح�شرتهمـــا وعـــدم التاأفـــف
منهمـــا وعـــد اإظهـــار ال�شجـــر،
ُ
وتعظـــم اأهميـــة الإح�شـــان اإىل
الوالدين عند تقدمهما يف ال�شن
ومر�شهما ،فقـــد ي�شعر البع�ص
بال�شجر عنـــد م�شاعدة والديه
اأثنـــاء مر�شهمـــا ،ولذلـــك حذر
القـــراآن مـــن التعبـــري عـــن هذا
ال�شجر والتاأفف.
ول تظـــن اأخي املهتـــدي اأن الرب
بالوالديـــن والإح�شـــان اإليهمـــا
قا�شر علـــى الوال َدين امل�شل َمن،
بـــل اإن مـــن عظمة الإ�شـــالم اأن
هـــذا الرب ي�شمـــل الوالدين غري
امل�شلمن ،ويف هذا ال�شياق اأورد
قواعـــد عامـــة يف التعامـــل مـــع
غري امل�شلمـــن يف �شوء الكتاب
وال�شنـــة ،يقـــول اهلل تبـــارك
وتعـــاىلَ :
}ل يَنْ َها ُكـــ ُم اهلل َعـــنِ
ِ
مل يُقَاتلُو ُك ْم ِيف ال ِّدين َو َ ْ
ا َّل ِذي َن َ ْ
مل
َربو ُه ْم
يُخْ رِ ُجو ُكم ِّمن ِديَارِ ُك ْم اأَن ت َ ُّ
وتُق ِْ�ش ُطـــوا اإلَيهِ ـــم اإ َِّن َ
اهلل يُ ِح ُّب
َ
ْ ْ
ِ
ِ
ُ
ـــن{ )املمتحنة ،(8:فالرب
ْاملقْ�شط َ
والعدل عا ّمان يف �شاأن الذمين
وامل�شتاأمنن ،وكذلـــك معاملتهم

معاملة ح�شنة ،جاء عن عبداهلل
بن الزبـــري اأن هـــذه الآية نزلت
يف اأ�شمـــاء بنـــت اأبي بكر قدمت
اأمهـــا فتيلة عليهـــا وهي م�شركة
بهدايـــا ،فلم تقبلها ومل تاأذن لها
بالدخول ،فاأمرها النبي [ اأن
تدخلهـــا وتقبـــل منهـــا وتكرمها
وحت�شن اإليها.
ونالحـــظ اأن القـــراآن ا�شتعمـــل
لفظ «الرب» ،وهـــو اللفظ نف�شه
الـــذي ورد يف معاملة الوالدين،
فاحر�ـــص دائ اًما علـــى عالقتك
بوالديك غـــري امل�شلمن ،واأظهر
لهما كل احـــرتام ،ول ت�شعرهما
باأنك تغريت بعد الإ�شالم.
ومـــن الـــرب بالوالديـــن غـــري
امل�شلمـــن اأن تقدم لهـــم الهدايا
وتقبـــل هديتهمـــا .ولتجعل هذه
مفتاحا لقلوبهم وتعريفهم
الهدية
اً
اً
فمثال يف اأعياد راأ�ص
بالإ�شـــالم،
ال�شنة امليالدية ميكنك اأن تقدم
لهم ترجمة ملعاين القراآن الكرمي،
ولتكـــن نيتك تعريفهم بالإ�شالم،
ويجـــب عليـــك الإنفـــاق علـــى
والديك كمـــا يجوز لك الت�شدق
عليهما واأن تكفل العاجز منهما
وكبري ال�شن ..وتذكر دائ اًما اأخي
املهتدي اجلديد و�شية الر�شول
[ بـــالأم« :الزمها فـــاإن اجلنة
حتت قدميهـــا» )م�شنـــد الإمام
اأحمد(.
ويف حديثـــك لوالديك كـــن ليناًا
متوا�ش اًعـــا ودو اًدا ،اأظهـــر لهمـــا
تعبـــريا طي اًبا،
حبك وعـــرب عنه
اً
ول تتطـــرق اإىل اأمـــور جدليـــة
تتعلـــق بالديـــن ،ول جتعلهمـــا
ينظـــران اإليك على اأنك �شخ�ص

اآخـــر غـــري هـــذا الـــذي ربيـــاه
�شغـــريا ،وتاأكد اأنهمـــا تدريج ًّيا
اً
�شوف يحرتمان اختيارك ودينك
الـــذي اعتنقتـــه ،وهـــذا مفتـــاح
اهتمامهمـــا بالإ�شـــالم ،و�شوف
ي�شهـــل ذلك و�شول الإ�شالم اإىل
قلبيهما ،ويف حالة تهكمهما من
ممار�شتك بع�ـــص ال�شعائر ،فال
تغ�شـــب ول تظهر �شيقاًا حتى ل
تفتقد احرتامهما لك ،فال اأحد
يعلم من اأين ياأتي نور الهداية.
واغتنم كل الفر�ص للتقرب منهما
والتـــودد اإليهمـــا ،فـــاإذا مر�شـــا
فزرهمـــا واإذا مـــات لهما عزيز
فعزهمـــا ،فهـــذه حلظـــات ترق
فيـــه القلوب وقـــد تكون كلماتك
الطيبـــة �شب اًبـــا يف هدايتهمـــا،
وادع اهلل لهمـــا دو اًمـــا بالهدايـــة
ول تياأ�ـــص من دعوتهمـــا واعلم
اأن برهمـــا من اأ�شباب ر�شا اهلل
عنك وتوفيقك يف حياتك.
ومـــن الأمور التي تدخل ال�شرور
علـــى الوالدين وترتك اأث اًرا طي اًبا
التاأدب يف ح�شورهما والتوا�شع
لهما فال جتل�ص حـــال وقوفهما
ول تتقدمهما يف ال�شري ،ومن بر
الوالدين بعـــد وفاتهما اأن ت�شل
اأ�شدقاءهمـــا وحت�شـــن اإليهـــم،
فتعـــرف على اأ�شدقـــاء والديك
ول تقطع �شلتـــك بهم بعد وفاة
والديك.
أخـــريا تذكـــر اأخـــي املهتـــدي
وا اً
اأن بـــرك بوالديـــك واإح�شانـــك
لهما من اأبـــرز مظاهر الت�شامح
الإ�شالمي الـــذي قلما جتده يف
اأي جمتمع مـــن املجتمعات التي
تدين باأديان اأخرى.
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ﻫ
ﻭ

ﻳﺪﻋﻲ ﺍﻟﻘﻮﺓ
ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ّ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ.
ﻓـﻮﺭﺩ  2013 F-150ﺗـﻘـﺪﻡ ﻟـﻚ ﻛـﻞ ﻣـﺎ ﺗﺘﻤﻨﺎه ﻓﻲ ﺷﺎﺣﻨﺔ ﺑﻴﻚ ﺃﺏ،
ﻭﻫﻲ ﺗﺄﺗﻴﻚ ﺑـﺜﻼﺛﺔ ﻣﺤﺮﻛﺎﺕ ﻫﺎﺩﺭﺓ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ ﻫﺎﺋﻠﺔ
ﻫﻲ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﻓﺌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺴﺤﺐ ،ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﺰﻡ ،ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ .ﺍﺧﺘﺒﺮ ﺍﻵﻥ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺮﺗﻌﺪ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺮﺽ ﺯﻋﺎﻣﺘﻪ ﺑﻼ ﻣﻨﺎﺯﻉ ،ﻟﺘﻌﺮﻑ
ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺷﺎﺣﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﻚ ﺃﺏ ﻓﻮﺭﺩ F-150
ً
ﻣﺒﻴﻌﺎ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻟـ  36ﺳﻨﺔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ.
ﺍﻟﺠﺒﺎﺭﺓ ﻫﺬه ﺍﻷﻛﺜﺮ

F-150
Raptor

F-150 XLT
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F-150 FX4

F-150 Lariat

F-150 Limited

F-150 Platinum
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م�صاهري �هتدو�

رغم ت�صاعد �حلمالت �لعن�صرية �صد �لإ�صالم يف �لغرب ،فاإن هناك
مناذج من �لن�ص ـ ـ ــاء �لأوروبيات �لالتي �جنذب ـ ـ ــن �إىل �لدين �حلنيف
يف �ل�صن ـ ـ ــو�ت �لأخرية فاأحبت �لإ�صالم كدي ـ ـ ــن و�عتنقته عن قناعة..
�ملذيعة �لأملانية �ل�صه ـ ـ ــرية كري�صتينا بكر �إحدى هوؤلء �لن�صوة ،ومن
�أ�صهر مذيعات �لقارة �لأوروبية.

�ملذيعة �لأملانية

كريستينا بكر..
من «إم تي في»
إلى «مكة»
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خالل مقابلة مع برنامج «بال حدود» �لذي يذ�ع على قناة «�جلزيرة»
�أك ـ ـ ــدت كري�صتينا �لتي حتولت �إىل �لإ�ص ـ ـ ــالم يف عام � 1995أنها غري
نادمة �إطال ًقا على �عتناق �لدين �حلنيف ،قائلة :مل �أ�صعر � ً
أبد� باأي
ندم على �عتناق �لإ�صالم رغم �لهجوم �لذي تعر�صت له من �لإعالم
�لأمل ـ ـ ــاين ووقف برناجمي يف قناة «�إم ت ـ ـ ــي يف» �ملو�صيقية وطردي من
�لعمل فيما بعد ،فاإمياين �صاع ـ ـ ــدين على تخطي �لأوقات �ل�صعبة،
ومل �أ�صعر بالندم على �صياع �لنجومية و�ملال.
تقـــول كري�شتينا عـــن بداية معرفتهـــا بالإ�شالم :اجنذبـــت ا اً
أول اإىل
املعمار والفن الإ�شالمي و�شرعان ما تعرفت اإىل الدين احلنيف على
امل�شتـــوى الإن�شاين ثم امل�شتوي الفكرى ،جذبني و�شوح الإ�شالم واأن
الإن�شـــان م�شوؤول عن ت�شرفاته ،تعرفت على اأنا�ص م�شلمن حتدثوا
بحب عن الإ�شالم وحب الآخرين.

وتابعـــت اأن جتربتهـــا يف «اإم تـــي يف» مل جتلـــب الر�شـــا حلياتهـــا
الروحانيـــة ،فاعتنقـــت الإ�شـــالم الـــذي اأو�شلها اإىل حالـــة جديدة،
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اإ�شالمي جعلني �شيدة
اأكرث طاعة وقربًا هلل..
وعائلتي ا�شتفادت من
ديني اجلديد

«لقـــد بداأت البحث عن احلـــب وبعد تعريف
اإىل الإ�شـــالم اكت�شفت اأنني كنت اأفتقد اإىل
احلب الأ�شمى ،وهو حب اهلل».
ويف ردهـــا على �شـــوؤال حـــول التغيريات يف
�شخ�شيتهـــا بعـــد اعتناقها الإ�شـــالم ومدى
تقبـــل اأ�شرتهـــا لالأمر ،قالـــت :اأ�شبحت اأقل
اأنانيـــة و�شاعفـــت من اأعمـــال اخلري وحب
الآخرين ،كما اأ�شبحت اأهتم ب�شوؤون عائلتي
اأكرث.

وتعلـــق علـــى ف�شـــل جتربتها يف الـــزواج من
�شخ�ص م�شلم ،قائلة :الإ�شالم كنزي الأثمن
وم�شدر قوتـــي ،وبالن�شبة للحملة العن�شرية ورغم اأن ت�شريحـــات كري�شتينا حترج بع�ص
املت�شاعـــدة �شد الإ�شالم يف الغرب ،اأ�شارت امل�شلمن الذيـــن تنا�شوا تعاليم دينهم ،فاإنها
جـــدا للت�شدي
كري�شتينـــا اإىل اأن الت�شـــدي لهـــا يعتمـــد جـــاءت يف توقيـــت منا�شـــب ًّ
بالأ�شا�ـــص على التم�شك بالقيـــم الإ�شالمية لظاهـــرة اخلوف مـــن الإ�شـــالم يف الغرب،
مـــن الداخـــل ،وتقـــدمي �شـــورة اإيجابية عن فامل�شلمون اجلـــدد هناك هم خري من ميثل
ال�شخ�ـــص امل�شلم وحماولة اإبـــراز كثري مما الإ�شالم ويعمل علـــى انت�شاره ،بل اإن معظم
يجهله الغرب عن الإ�شالم.
معتنقـــي الإ�شـــالم يف اأملانيا اً
مثال يعملون يف
تن�شط كري�شتينـــا يف منتديات حوار الأديان جمـــال الدعـــوة الإ�شالمية ،وهـــذا من اأهم
لتقريـــب وجهات النظر وت�شحيح املغالطات اأ�شبـــاب انت�شـــار الإ�شـــالم هنـــاك ،لدرجـــة
ال�شائـــدة عنـــد الغـــرب جتـــاه الإ�شـــالم اأ�شبـــح معها رواد امل�شاجـــد اأكرث من زائري
وامل�شلمـــن ،بالإ�شافة اإىل اأنه مازال اأمامها الكنائ�ص ،ما ولـــد �شعور اخلوف لدى بع�ص
كثري من العمل لتو�شيح خماطر منع النقاب الأملـــان على م�شيحية الدولـــة يف ظل تزايد
يف فرن�شا وحظر املاآذن يف �شوي�شرا .
انت�شار الإ�شالم بن ال�شباب والن�شاء.
الغنائية واحلفالت اإىل م�شلمة اأوروبية اأدت
فري�شة احلج وملتزمة بتعاليم دينها .

وك�شفـــت اأنهـــا كان عليها مواجهـــة الإعالم
الأملـــاين الناقد لها بعـــد اعتناقها الإ�شالم،
وكذلـــك مواجهـــة حالـــة الغـــرتاب عـــن
اأ�شدقائهـــا وعائلتها ،لكن �شرعان ما تقبلها
والداهـــا ،قائلة :عائلتـــي اليوم م�شرورة بعد
خو�ـــص عـــدد مـــن النقا�شات حـــول دخويل ت�شعر كري�شتينا ب�شعـــادة بالغة ملوافقة عدد وما ي�شاعـــف من اأهمية اعتنـــاق كري�شتينا
الإ�شـــالم ،وهـــي الآن مقتنعة بـــاأن اإ�شالمي مـــن دور الن�شر يف البلـــدان الإ�شالمية على لالإ�شـــالم اأن اأملانيـــا تعتـــرب من اأكـــرب الدول
جعلنـــي �شيـــدة اأكـــرث طاعـــة هلل ،فعائلتـــي ن�شـــر كتابها «من اإم تـــي يف اإىل مكة» الذي الأوروبية التي توجد بها جالية اإ�شالمية حيث
ا�شتفـــادة مـــن اإ�شالمـــي ،وهـــي اأولويتي يف تر�شد فيه التحـــول اجلذري يف حياتها من يقدر تعدادهم ح�شب بع�ص الإح�شاءات من
�شخ�شيـــة م�شهـــورة ارتبطـــت باملهرجانات اأربعة اإىل خم�شة مالين م�شلم.
احلياة الآن.
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فن �حلو�ر �لدعوي

احتل احلـــوار مكانـــة فريدة يف
الإ�شالم ،فقـــد ورد ذكر احلوار
يف القـــراآن الكـــرمي يف اأكرث من
مو�شع ،قال تعـــاىلَ ...} :فقَا َل
ِ
احبـــه َو ُهو يُ َحـــاو ُرهُ اأَنَا اأَ ْك َ ُ
رث
�ش
ِل َ
نـــك َم اً
ِم َ
ـــال َوا َأعـــ ُّز نَفَـــ اًرا{ ،كما
اأن هناك عديـــ اًدا من احلوارات
املت�شمنـــة لالآيـــات القراآنيـــة،
فهناك احلـــوار بن مو�شى عليه
ال�شالم وفرعون ،واحلوار الذي
كان بـــن خليـــل اهلل اإبراهيـــم-
عليـــه ال�شـــالم -وبـــن اهلل عز
وجـــل حن طلـــب منـــه اأن يريه
كيـــف يحيـــي املوتـــى..ويف عدد
�شابق تناولنا املحور الأول ،وهو
الدعـــوة اإيل الإ�شـــالم مع بداية
القرن احلادي والع�شرين ،حيث
بينـــا حاجة الدعـــوة الإ�شالمية
للتطويـــر ،واأهميـــة مواكبـــة
امل�شتجدات احلديثة وال�شتفادة
منها يف ميدان الدعوة ،ويف هذا
العـــدد نعرف احلـــوار واأهميته،
ومكانتـــه يف القـــراآن الكـــرمي
وال�شنة النبوية وناذج منه.
تعريف �حلو�ر
مفهـــوم احلـــوار مـــن املفاهيـــم
الأكـــرث رق ًّيـــا يف التعامـــل بـــن
الب�شـــر ،وحدي اًثـــا ويف ظـــل هذه
الثورة املعلوماتية ظهر م�شطلح
«حـــوار احل�شارات» الـــذي بداأ
ينـــوب عـــن م�شطلح لـــه عالقة
بال�شـــر والدمار ،وهـــو م�شطلح
«�شراع احل�شارات».
�حلو�ر يف �للغة
احلوار يف اللغة «تراجع الكالم»،
ويف «ل�شـــان العـــرب»« ،وهـــم

يتحـــاورون» ،اأي :يرتاجعـــون
الـــكالم ،واملحـــاورة :مراجعـــة
املنطق والكالم يف املخاطبة.
اأمـــا اجلدل ،فقـــال ابن فار�ص:
«اجليـــم والـــدال والـــالم اأ�شـــل
واحد وهـــو من بـــاب ا�شتحكام
ال�شـــيء يف ا�شرت�شال يكون فيه،
وامتـــداد اخل�شومـــة ومراجعـــة
الكالم».
وللحـــوار يف لغتنـــا وتراثنا معان
رفيعـــة القـــدر �شاميـــة الدرجة
تك�شوها م�شحة راقية وتك�شبها
دللـــة عميقـــة ،اإذا رجعـــت اإىل
معنى احلـــوار وجدته «املراجعة
يف الـــكالم» ،ممـــا يوحـــي مبـــا
ينبغـــي مـــن رحابـــة ال�شـــدر
و�شماحة النف�ص ورجاحة العقل،
ومـــا يحتاج اإليه مـــن ثقة ويقن
وثبات ،وما يلزم من القدرة على
التكييـــف والتجـــاوب والتفاعل
والتعامـــل املتح�شـــر الراقي مع
الأفكار والآراء جمي اًعا.
وارتبـــاط احلوار مبعنى الرجوع
عـــن ال�شـــيء واإىل ال�شيء يثبت
يف ال�شمـــري الإن�شـــاين ف�شيلة
العرتاف باخلطـــاأ ،ويركز على
قيمـــة عظمـــى من قيـــم احلياة
الإن�شانيـــة وهي القبـــول مببداأ
املراجعـــة باملفهـــوم احل�شـــاري
الوا�شـــع الـــذي جتـــاوز الرجوع
عـــن اخلطاأ اإىل مراجعة املوقف
برمته اإذا اقت�شت لوازم احلقيقة
و�شروطهـــا هـــذه املراجعـــة،
وا�شتدعى الأمر اإعادة النظر يف
امل�شاألـــة املطروحـــة للحوار على
اً
و�شول اإىل
اأي نحـــو من الأنحاء
اإجالء احلق.

فاحلوار قيمة من قيم احل�شارة
أ�شا�شا اإىل
الإ�شالمية امل�شتندة ا اً
مبادئ الديـــن احلنيف وتعاليمه
ال�شمحـــة ،وهو موقـــف فكري،
وحالـــة وجدانيـــة ،وهـــو تعبـــري
عـــن اأبـــرز �شمـــات ال�شخ�شيـــة
الإ�شالميـــة ال�شو ّيـــة وهي �شمة
الت�شامـــح ،ل مبعنـــى التخـــاذل
وال�شعـــف بـــوازع مـــن الهزمية
د .عــالء حممــد �صعي ــد
النف�شيـــة ،ولكن مبعنـــى الرتفع
رئي�ص الحتاد الإ�شالمي لالأئمة واملر�شدين
عـــن ال�شغائـــر والت�شامـــي عن باإ�شبانيا
ال�شغائـــن والتجايف عـــن الهوى
والباطل .

الحوار
أقوى من
السالح!
2-2

�حلو�ر يف �ل�صطالح
احلوار يف ال�شطـــالح له نف�ص
املعنى اللغوي ال�شابـــق ،فهو اإ اًذا
مراجعـــة للكالم بـــن طرفن اأو
اأكرث دون وجـــود خ�شومة بينهم
بال�شـــرورة ،اأمـــا اجلـــدل فكما
يعرفـــه اجلوينـــي هـــو «اإظهـــار
املتنازعـــن مقت�شـــى نظرتهمـــا
علـــى التدافع والتنـــايف بالعبارة
اأو ما يقوم مقامهما من الإ�شارة
والدللـــة» ،وتوجد األفاظ قريبة
مـــن احلـــوار واجلـــدال منهـــا
املحاجـــة واملناظـــرة واملناق�شـــة
واملباحثة.
واحلـــوار �شـــكل مـــن اأ�شـــكال
احلديـــث بـــن طرفن يتـــم فيه
تداول الـــكالم يف اأجواء هادئة،
بعيدة عن العنف والتع�شب ،اأما
اجلدل فهو خـــالف يف احلوار،
حيـــث يت�شم بال�شدة والغلظة يف
الكالم ،وطغيـــان اأ�شلوب العنف
والنزاع.
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�لإعجاز �لعلمي

التفاؤل في اإلسالم ..إعجاز علمي
م .عبد�لد�ئم �لكحيل
للتفـــاوؤل فوائـــد كثرية لـــو علمناهـــا لأقلعنا
نهائ ًّيـــا عن احلـــزن والهموم ،وهـــذه درا�شة
جديـــدة تربـــط بـــن التفـــاوؤل وبـــن �شحة
اجل�شـــم وطول العمـــر ،والنبي [ كان اأكرث
النا�ص تفاو اًؤل ..لنقراأ.

ل يوجد كتاب على وجه الأر�ص مثل القراآن
مينـــح املوؤمـــن التفـــاوؤل والفـــرح وال�شـــرور،
ومهمـــا تكـــن امل�شيبـــة ومهما تكـــن الهموم
ومهمـــا تكن الظروف ،فاإنك جتد يف القراآن
اً
حلول جلميع م�شاكلك ،ويكفي اأن تقراأ هذه
الآيـــة العظيمة التي متنـــح الإن�شان الرحمة
والفرح والأمل ،يقول تعاىلُ } :ق ْل يَا ِع َب ِاد َي
ا َّل ِذيـــ َن َاأ ْ�ش َرفُوا َعلَى اأَنْف ُِ�شهـــ ْم َل تَ ْقن َُطوا ِم ْن
ـــة ا ِ
َر ْح َم ِ
وب َج ِمي اًعا اإِ َّن ُه
هلل اإ َِّن اهلل يَغْف ُر الذنُ َ
ُهـــ َو الْ َغفُـــو ُر ال َّر ِحيـــ ُم{ الزمـــر ،53 :وانظر
معي اإىل هذه الكلمات الإلهية الرائعة } ُق ْل
هلل َو ِب َر ْح َم ِت ِ
َ�شلِ ا ِ
ـــه َف ِب َذ ِل َك َفل ْ َي ْف َر ُحوا ُه َو
ِبف ْ
ِ
مما يَ ْج َم ُعو َن{ يون�ص.58 :
ري َّ
خَ ْ ٌ
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ولـــو تاأملنـــا القراآن جند مئـــات الآيات التي
متنـــح الإن�شـــان القوة والتفـــاوؤل ،اً
مثال يقول
َ
َ
ْ
تعـــاىل } َو َل تَهِ نُوا َو َل َ ْ
ال ْعل ْو َن
حت َزنُوا َواأَنْتُ ُم أ
ـــن{ اآل عمـــران 139 :اآيات
اإِ ْن ُكنْتُـــ ْم ُموؤ ِْم ِن َ
كثـــرية تب�شر املوؤمن بح�شن اخلامتة وبالفرح
الأكـــرب يوم لقـــاء اهلل ،فتهون عليـــه اأحزانه
وتت�شـــاءل اأمامه امل�شاكل ويكفـــي اأن تتذكر
رحمـــة اهلل حتـــى تن�شـــى كل همـــوم الدنيا:
�شابَتْ ُه ْم ُم ِ�شي َبـــ ٌة َقالُوا اإ َّنا ِ ِ
هلل
}ا َّلذيـــ َن ِاإ َذا َاأ َ
ات ِم ْن
�شل َ َو ٌ
َواإ َّنا اإلَيْه َراج ُعـــو َن اأُولَ ِئ َك َعلَيْهِ ْم َ
َر ِّبهِ ـــ ْم َو َر ْح َم ٌة َواأُولَ ِئ َك ُه ُم ْامل ْهتَ ُدو َن{ البقرة:
.157-156

هذه الآيات على كرثتها تزيد املوؤمن ت�شلي اًما
وفرحا بلقاء ربه ،وترد على كل ملحد يدعي
اً
اأن القراآن من تاأليف �شيدنا حممد [! فهم
يقولـــون اإن النبـــي كان يريـــد ال�شيطرة على
َ
والعظ َمة!
العامل ويطمـــح للمجد وال�شهـــرة
ولكـــن عندما نقراأ القراآن ل جند اآية واحدة
يظهـــر فيها �شـــيء كهذا ،بـــل اإن اهلل تعاىل
عاتـــب نبيـــه اأحيا اًنا وحـــذره اأحيا اًنـــا وعلَّمه

واأمره اأن يوؤكد للنا�ص اأنه ب�شر ولي�ص اإل اًها!
فلو كان النبي كما ي َّدعون اإ اًذا لدعى الألوهية،
�ص َوتَ َو َّىل
بل ملاذا يعاتب نف�شه فيقـــول َ
}ع َب َ
اأَ ْن َجا َءهُ ال ْأع َمى{ عب�ص2-1 :؟ وملاذا يح ّذر
نف�شه من ال�شرك فيقولَ } :ولَ َق ْد ا ِ
أوح َي اإِلَيْ َك
َ
َواإ َِىل ا َّل ِذيـــ َن ِم ْن َقبْ ِل َك لَئ ْن َاأ�شْ َر ْك َت لَ َي ْح َبط َّن
اخل ِ
َع َمل ُ َ
ـــن ِمـــ َن ْ َ
ا�شرِ يـــ َن{ الزمر:
ـــك َولَتَ ُكونَ َّ
65؟ وملـــاذا يعترب نف�شه ب�شـــ اًرا مع العلم اأنه
ي�شتطيـــع ادعاء الربوبية كمـــا فعل فرعون،
يقـــول تعاىل } ُق ْل ا َّ َ
وحى
إنا اأَنَا بَ َ�ش ٌر ِمثْل ُ ُك ْم يُ َ
ا�شت َِقي ُموا اإِلَيْهِ
ِ
ِيل اأَ َّ َ
اإ َ َّ
نـــا اإِلَ ُه ُكـــ ْم اإِلَ ٌه َواحـــ ٌد َف ْ
ن{ ف�شلت 6 :اإن
ا�شتَغ ِْفـــ ُروهُ َو َويْ ٌل ِلل ْ ُم�شْ رِ ِك َ
َو ْ
هذه الآيات دليل على �شدق هذا النبي واأنه
جاء باأمر من اهلل وبلغ القراآن كما نزل عليه
دون زيادة ول نق�شان.
واليـــوم يك�شف العلماء بع�ـــص احلقائق عن
التفـــاوؤل واأهميته للوقايـــة من الأمرا�ص مبا
ي�شاهـــم يف طول معدلت العمر ،مع تاأكيدنا
باأن الآجـــال بيد اهلل تعـــاىل ،ولكننا نعر�ص
نتائج درا�شات علمية تدر�ص ظاهرة التفاوؤل
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ومعدلت الوفيـــات يف العامل وتخرج بنتائج
ميكن اأن ن�شتفيد منها.
قال باحثون اأمريكيون يف درا�شة هي الأحدث
مـــن نوعها -رمبـــا تعطي املت�شائمـــن �شب اًبا
اآخـــر للتذمـــر -اإن الذين يت�شمـــون بالتفاوؤل
يعي�شـــون عمـــ اًرا اأطول ،وكذلـــك الأ�شخا�ص
الأكـــرث �شحة ،وذلـــك باملقارنة مع نظرائهم
املت�شائمن.
ودر�ـــص الباحثـــون يف جامعـــة بيت�شبـــورج
معدلت الوفاة والظـــروف ال�شحية املزمنة
بـــن امل�شاركات يف درا�شة «مبـــادرة ال�شحة
للن�شـــاء» التـــي تتبعـــت اأكرث مـــن  100األف
امراأة تـــرتاوح اأعمارهن بن  50عا اًما واأكرث
منـــذ  ،1994وكانت الن�شـــاء الالئي يت�شمن
بالتفـــاوؤل -يتوقعـــن حدوث الأمـــور الطيبة
اً
احتمـــال بواقـــع % 14
ل ال�شيئـــة -اأقـــل
للوفـــاة لأي �شبب ،مقارنة باملت�شائمات واأقل
اً
احتمـــال بن�شبة  % 30للوفـــاة من اأمرا�ص

الت�شـــاوؤلت تدل على ارتياب عام يف النا�ص،
فالن�شـــاء الالئي يت�شمن بالعـــداء الت�شاوؤمي
اً
احتمال بن�شبة  % 16للوفاة خالل
كن اأكرث
فـــرتة الدرا�شة ،مقارنـــة بالن�شاء الالئي كن
الأقل يف العـــداء الت�شاوؤمي .وهوؤلء الن�شوة
اً
احتمال بواقع  % 23للوفاة
هن اأكرث
ا اً
أي�شـــا َّ
ب�شبب ال�شرطان.
اإن الدرا�شـــة ل تثبت اأن الجتاهات ال�شلبية
ت�شبب اآثا اًرا �شحية �شلبية ،لكن هذه النتائج
يبـــدو اأنها مرتبطة بطريقة مـــا ،فالباحثون
يوؤكدون اأن هنـــاك حاجة حقيقية اإىل مزيد
مـــن الدرا�شات لإعـــداد عالجات من �شاأنها
اأن ت�شتهـــدف اجتاهـــات النا�ص لروؤية ما اإذا
كان ميكـــن اإحداث تعديل لديهم وما اإذا كان
هـــذا التعديل مفيـــ اًدا لل�شحـــة ،اإن املت�شائم
ينتابـــه تفكري :اأنا حمكوم علـــي بالإخفاق..
لي�ص هناك مـــا ميكنني عمله ..ل اأدري هل
هذا �شحيح؟

التفاوؤل يرفع نظام مناعة اجل�شد
ومينح االإن�شان قدرة على مواجهة املواقف ال�شعبة
القلـــب بعد ثمـــاين �شنوات مـــن املتابعة يف
هذه الدرا�شة .وكانت املتفائالت كذلك اأقل
اً
احتمال لالإ�شابة بارتفاع �شغط الدم والبول
ال�شكري اأو الإقبال على تدخن ال�شجائر.
ودر�ـــص الفريق الذي اأ�شرفت عليه الدكتورة
هيـــالري تينـــدل الن�شـــاء الالئـــي كـــن اأكرث
ارتيا اًبا جتاه الآخرين -وهن جمموعة يطلق
عليهن «معادون ب�شكل ت�شاوؤمي» -وقارنوهم
بالن�شـــاء الالئي يت�شمن باأنهـــن اأكرث ثقة يف
الآخريـــن ،وكانـــت النتيجـــة اأن الن�شـــاء يف
جمموعة العداء الت�شاوؤمي ميِ لن اإىل التفاق
مع اأ�شئلـــة مثلِ :من الأكرث اأما اًنا؟ األ اأثق يف
اأحد .
وقالـــت تيندل التـــي قدمـــت درا�شتها يف 5
مار�ـــص  2009لالجتمـــاع ال�شنوي للمنظمة
الأمريكية لالأمرا�ص اجل�شدية النف�شية :هذه

ملاذ� �لتفاوؤل؟
التفـــاوؤل يرفـــع نظـــام مناعـــة اجل�شد �شد
جميـــع الأمرا�ـــص ،ومينـــح الإن�شـــان قـــدرة
علـــى مواجهـــة املواقـــف ال�شعبـــة واتخـــاذ
القـــرار املنا�شـــب ،ويحبـــب النا�ـــص اإليـــك،
فالب�شـــر مييلون ب�شـــكل طبيعي اإىل املتفائل
وينفرون مـــن املت�شائم ،ويجعلك اأكرث مرونة
يف عالقاتـــك الجتماعيـــة واأكرث قدرة على
التاأقلـــم مـــع الو�شط املحيط بـــك ،ومينحك
ال�شعادة� ،شواء يف البيت اأو يف العمل اأو بن
الأ�شدقاء ،ومريح لعمل الدماغ! فاإن جتل�ص
وتفكـــر ع�شـــر �شاعـــات واأنت متفائـــل ،فاإن
الطاقـــة التي يبذلهـــا دماغك اأقل بكثري من
اأن جتل�ـــص وتت�شاءم ملدة خم�ص دقائق فقط!
وهو جزء من الإميان ،فاملوؤمن يفرح برحمة
ربـــه ،ولـــو مل يفعل ذلـــك ويئ�ص فـــاإن اإميانه

ناق�شا ،وانظروا معـــي اإىل �شيدنا
�شيكـــون
اً
يعقوب الذي �شرب اأروع الأمثلة يف التفاوؤل،
فابنـــه يو�شف قد اأكله الذئـــب كما قالوا له،
و�شجن كما اأخربوه ،وعلى
وابنه الثاين َ�ش َرق ُ
الرغم من مرور ال�شنوات الطويلة اإل اأنه مل
يفقـــد الأمل من رحمة اهلل تعـــاىل ،انظروا
مـــاذا كان رد فعلـــه ومباذا اأمر اأبنـــاءه} :يَا
و�ش َف َو َاأ ِخ ِيه َو َل
ني اذ َْهبُوا َفت ََح َّ�ش ُ�شوا م ْن يُ ُ
بَ َّ
َ
ِ
ِ
ِ
�ـــص م ْن َر ْو ِح
تَيْئَ ُ�شـــوا مـــ ْن َر ْو ِح اهلل اإِ َّن ُه ل يَيْئَ ُ
ِ
اهلل اإ َِّل الْقَـــ ْو ُم
الكاف ُرو َن{ يو�شف 87 :باهلل
عليكـــم هل ن�شمـــي ديننا احلنيـــف الإ�شالم
والذي جـــاء مبثل هذه التعاليم الراقية ،هل
ن�شميـــه دين اإرهـــاب اأم دين حمبـــة وتفاوؤل
و�شالم؟!
�لنبي كان يحب �لتفاوؤل
كلّنـــا يعلـــم اأن النبـــي الكرمي عليـــه ال�شالة
وال�شـــالم كان يعجبه الفـــاأل ،وكان يحب اأن
ي�شتب�شـــر باخلـــري ،بل كان ينهـــي قومه عن
كلمـــة «لو» لأنها تفتح عمـــل ال�شيطان ،اإنا
اأمرهـــم اأن يقولوا :قـــ َّدر اهلل وما �شاء فعل،
وكان منهجـــه يف التفـــاوؤل يتجلى يف تطبيقه
لقـــول احلق تبـــارك وتعـــاىلَ } :و َع َ�شـــى َاأ ْن
ـــري لَ ُك ْم َو َع َ�شـــى َاأ ْن
تَ ْك َر ُهـــوا َ�شيْ اًئـــا َو ُهـــ َو خَ ْ
َ
ُ
ُِ
حتبُّوا َ�شيْ اًئا َو ُه َو َ�ش ٌّر لَ ُك ْم َواهلل يَ ْعل َ ُم َواأنْتُ ْم َل
َ
تَ ْعل ُمو َن{ البقرة.216 :
وعندمـــا راأى اأحـــد ال�شحابـــة وقـــد اأ�شابه
ا َ
حلـــزَن والهموم وتراكمت عليه الديون ،قال
له :قل :اللهم اإين اأعوذ بك من الهم وا َ
حلزَن
ومـــن العجز والك�شـــل ومن البخـــل واجلنب
ومـــن غلبة الديـــن وقهر الرجـــال ومن فتنة
املحيـــا واملمـــات ومن فتنة امل�شيـــح الدجال،
فاإن اهلل �شيذهب عنك ه َّمك ويق�شي عنك
ديْنـــك ،وبالفعـــل مل ِ
مت�ص �شوى اأيـــام قليلة
حتى حتقق ذلك.
ريا اأود اأن اأدعو نف�شي واإياكم لتعلم هذا
واأخ اً
الدعـــاء الذي دعا بـــه �شيدنا يون�ص وهو يف
اأ�شعـــب املواقف ،فا�شتجاب اهلل له ،وك�شف
عنه الغـــم و َّ
جناه من الهـــالك ،لتحفظ هذا
الدعاء يا اأخـــي كما حتفظ ا�شمكَ ،
}ل اإِلَ َه
ْـــت ُ�شبْ َحانَ َك اإ ِِّين ُكن ُْت ِمـــ َن َّ
الظ ِ ِ
ن{
امل َ
اإ َِّل اأَن َ
الأنبياء.87 :

( )122ــ اإبريل  2013م ــ جمادى الأوىل  1434هـ

3/26/13 9:20:32 AM

57

122-APRIL 2013.indd 57

ح�صاد �لكتب

أثر الوقف
على الدعوة إلى
اهلل تعالى
�لكتـاب:
�ملوؤلف:
عدد �ل�صفحات:
�لنا�صر:

اأثر الوقف على الدعوة اإىل اهلل تعاىل
خالد بن هدوب بن فوزان املهيدب
� 537شفحة من القطع الو�شط
الأمانة العامة لالأوقاف بال�شارقة– م�شروع الأ�شهم الوقفية

عـــرف الوقف منذ ع�شـــر البعثة املحمدية،
واأقبل عليـــه ال�شحابة الكرام –ر�شوان اهلل
عليهـــم -ا�شتجابة لنداء اهلل تعـــاىل ،ونداء
ر�شوله [ يف الأمر بالإنفاق يف �شبيل اهلل،
وتتابـــع امل�شلمون يف الوقف على اأوجه الرب،
و�شـــار الوقف مـــن اأهم املـــوارد املالية التي
اأ�شهمـــت ب�شـــكل كبـــري يف دعـــم املوؤ�ش�شات
اخلريية والعلمية التي يرجع اإليها الف�شل-
بعد اهلل تعاىل -يف ا�شتمرارية ر�شالة اخلري
ودعم م�شرية الدفاع عن دين اهلل تعاىل عرب
القرون ،خا�شة اأن الوقف يخدم كل طبقات
املجتمع الإن�شـــاين ،بل تعدى ذلك اإىل عامل
احليوان.
وتنبع اأهمية مو�شوع الوقف من حث القراآن
الكـــرمي يف اآيات عدة على فعل اخلري والرب
والإح�شـــان ،وهو ما يرمي اإليه الوقف ،ومن
ـــرب َحتَّى
ذلـــك قوله تعـــاىل} :لَـــن تَنَالُوا ْ الْ ِ َّ
مما ُ ِ
حتبُّو َن َو َما تُنفِ ُقوا ْ مِ ن َ�ش ْيءٍ َفاإِنَّ
تُنفِ ُقوا ْ ِ َّ
َّ
اهلل ِبـــهِ َعلِي ٌم{ ،وقـــول النبي [« :اإذا مات
الإن�شـــان انقطع عمله اإل من ثالث� ،شدقة
جارية ،اأو علم ينتفع به ،اأو ولد �شالح يدعو
له».
ويرجـــع املوؤلـــف �شبـــب التاأليـــف يف هـــذا
املو�شـــوع اإىل الرغبـــة اجلـــادة يف ت�شحيح
بع�ـــص املفاهيم املتوارثـــة يف جمتمعنا حول
الإنفـــاق يف �شبيل اهلل تعـــاىل ،والوقف على
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وجه اخل�شو�ص ،وحاجة الدعوة اإىل م�شادر اأهتمام ملوك الدولة ال�شعودية بالوقف على
متويل مل�شروعاتهـــا ،وذلك عن طريق تفعيل الأقليـــات امل�شلمة ،وكذلك اأثـــره على دعوة
دور الوقـــف يف خدمـــة الدعـــوة الإ�شالمية ،غري امل�شلمن بالإح�شان اإليهم.
وعـــدم وجود درا�شة اأكادميية متخ�ش�شة يف
اأما الف�شل الثالـــث فيخ�ش�شه الكاتب لأثر
مو�شوع مهم كهذا.
الوقـــف علـــى و�شائـــل الدعـــوة ،واأ�شاليبها
وقد جاءت هذه الدرا�شة يف مقدمة وخم�شة
وميادينها يف امل�شاجد واجلامعات واجلمعيات
ف�شـــول ،يتناول يف الف�شل الأول اأثر الوقف
اخلريية وال�شجون وامل�شت�شفيات.
على الداعي اإىل اهلل ،فيو�شح اأهمية اإعداد
وتاأهيل الدعاة ،وحاجـــة النا�ص اإىل الدعوة وي�شـــرح لنـــا يف الف�شـــل الأخـــري معوقـــات
الإ�شالميـــة ،وتاأهيـــل النبـــي [ للدعـــاة ،الوقـــف علـــى الدعـــوة اإىل اهلل ،ومنعهـــا
و�شفات الداعية ،كما يبن اهتمام الإ�شالم �شيطرة ال�شتعمـــار ،واحلكومات على كثري
بالعلـــم ،واأثر الوقـــف يف اإن�شـــاء املوؤ�ش�شات مـــن الأوقـــاف ،وم�شـــادرة بع�ـــص الأوقاف،
الإ�شالمية وعلى امل�شاجد واملدار�ص والدعاة واحلمالت اجلائرة للمطالبة باإلغاء الوقف،
واملتعلمن واملعلمن ،وانتقال الطلبة والعلماء والأخـــذ بالنظم الو�شعيـــة ،و�شعف الإميان
والدعاة اإىل اهلل تعاىل اإىل املراكز العلمية ،وال�شتيالء علـــى بع�ص الأوقـــاف ،والتعتيم
واأهميـــة املـــال يف حيـــاة الدعـــاة اإىل اهلل ،الإعالمي على الوقف.
والوقف وكفالة الدعـــاة ،واإيفاد الدعاة اإىل
ويقـــرتح الكاتـــب بع�ـــص ال�شبل لعـــالج تلك
اخلـــارج ،وا�شتغالل الن�شارى للمال لتن�شري
املعوقـــات ومنهـــا ،تنمية الوعـــي الإ�شالمي
امل�شلمن.
باأهمية الوقـــف ،وتفعيل الإعالم يف الدعوة
ويقدم لنا يف الف�شل الثاين اأثر الوقف على
املدعـــو ،وذلـــك بتح�شـــن م�شتـــوى املعي�شة اإىل الوقـــف الإ�شالمـــي ،وال�شيـــغ احلديثة
وال�شحـــة يف املجتمعـــات الإ�شالمية ،ودعم ل�شتثمار الوقف ،والإفادة من جتارب الدول
القت�شاد وتقليل البطالة ،وكذلك اأثره على الإ�شالميـــة يف جمـــال ا�شتثمـــار الوقـــف..
املجتمعات غري امل�شلمـــة ،حيث يتناول اأبرز ويختتـــم الكاتـــب كتابـــه بنتائـــج الدرا�شـــة
م�شـــكالت الأقليات امل�شلمـــة ،واأثر موؤ�ش�شة والتو�شيـــات ،م�شـــريا اإىل اأن للوقـــف اأثـــ اًرا
الوقـــف الإ�شالمـــي يف اأوروبـــا ،وناذج من عظي اًما على الدعوة اإىل اهلل تعاىل.
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أخذ الميراث من عائلة غير مسلمة
علي بالإ�صالم ،و�أنا �لآن
�أن ـ ـ ــا من عائلة غري م�صلمة ،وقد م ـ ـ ـ ّـن �هلل ّ
على و�صك �أن ح�صل على مري�ث مايل من �أحد �أفر�د عائلتي غري
�مل�صلمني ،وكما هو معلوم فاإن �مل�صلم ل يرث غري �مل�صلم ،لكن هل
يجوز يل �أن �آخذ هذ� �ملال و�أعطيه لو�لدتي غري �مل�صلمة؟
�جلو�ب:
ا اً
أول :نحمـــد اهلل تعـــاىل اأن م َّن عليك بنعمة الإ�شالم ،كما ن�شاأله
�شبحانه اأن يثبتك عليه.
ثان اًيـــا :ل يرث امل�شلم الكافر يف قول جمهـــور العلماء ،وبناء على
ذلك فال يجوز لك الأخذ من الرتكة ،ثم �شرف ما تاأخذه لوالدتك
اأو لغريهـــا من الأقـــارب� ،شواء كانوا غري م�شلمـــن اأو م�شلمن،
لأنـــك ل�شـــت مال اًكا لهذا املال ،حتى تت�شـــرف فيه ،ول اأنت موكل
بالت�شرف فيه من مالكه.

قبول هدية غير المسلم

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

ه ـ ـ ــل يجوز ل ـ ـ ـالأخ �مل�صل ـ ـ ــم قب ـ ـ ــول هدية �أخي ـ ـ ــه �لكاف ـ ـ ــر و�مل�صرك؟ سماع غير المسلم محاضرة داخل المسجد
�جلو�ب:
هـــل يجوز لغـــري امل�شلم دخول امل�شجد حل�شور حما�شـــرة اأو در�ص فيه
قبـــول امل�شلم هدية اأخيـــه اإذا كان كاف اًرا اأو م�شـــر اًكا جائزة ملا يف
تعليم ودعوة اإىل الإ�شالم؟
ذلك من تاأليفه ،لعل اهلل اأن يهديه اإىل الإ�شالم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء � 183/16جلو�ب:
نعم ،يجوز هذا– اإذا اأمنا من اأن يعتدي غري امل�شلم بتلويث امل�شجد ،لأن
عيادة المريض غير المسلم
هـــذا الدخول مل�شلحته ،ول ي�شر امل�شجد �شي اًئا ،فكما اأنه يجوز للكافر
وشهود جنازته
اأن يدخـــل امل�شجد ،وميكث فيه لإ�شالح �شيء يف امل�شجد ،لأن ذلك من
م�شلحة امل�شجد ،يجـــوز كذلك اأن يدخل ل�شماع املحا�شرات التي رمبا
يح ـ ـ ــدث �أن مير�س �أحد �لن�صارى معنا يف �لعمل �أو �لدر��صة ،فهل تكـــون �شب اًبا لهدايته ،وقد ربط النبي [ ثمامة بن اأثال يف امل�شجد.
جتوز زيارته؟ وما حكم عيادة �ملري�س �لكافر؟
ف�شيلة ال�شيخ ابن عثيمن رحمه اهلل ،الإجابات على اأ�شئلة اجلاليات (.)22 ،21/1
�جلو�ب:

العيش مع والدة غير مسلمة

جتوز العيـــادة بق�شد دعوته وعر�ص الإ�شالم عليه ،وهذا تو�شط
يف امل�شاألـــة ،فال ي�شح املنـــع مطل اًقا لأنه مل يرد يف ذلك دليل ،بل ما حكم �لعي�س مع و�لدة كافرة ونقل �لزوجة لنف�س �لبيت للعي�س معها؟
هو خـــالف الأدلة ال�شحيحة ،والقول باجلـــواز مطل اًقا فيه �شيء
�جلو�ب:
من النظر ،فلم يبق اإل جواز عيادته اإذا كان يعر�ص عليه الإ�شالم
ل مانـــع مـــن اأن يعي�ص الولد مع والدته غري امل�شلمـــة ،اأو اأن تعي�ص هي
اأو يرجتيه.
وقـــد جاء يف �شحيح البخـــاري من طريق حماد بن زيد عن ثابت معه ،وقد يكون هذا �شب اًبا يف هدايتها اإذا اأح�شن الولد لها يف املعاملة،
عـــن اأن�ـــص ر�شي اهلل عنه قال ،كان غالم يهودي يخدم النبي [ واأح�شن يف عر�ص الإ�شالم عليها ،والبعد عنها قد يكون �شب اًبا يف تاأخري
ف َمر�ـــص فاأتاه النبي [ يعوده فقعـــد عند راأ�شه فقال له :اأ�شلم .هدايتهـــا ،وامل�شلـــم ماأمو ٌر بالإح�شان اإىل والديـــه وبرهما حتى لو كانوا
فنظـــر اإىل اأبيـــه وهو عنده فقال له اأطع اأبـــا القا�شم [ ،فاأ�شلم ك َّفـــا اًرا ،ول يحـــل للم�شلم اأن يعقهما اأو ي�شيء اإليهما يف القول اأو الفعل،
على اأن ذلك ل يعني اأن يطيعها يف املع�شية اأو يداهنها يف الكفر الذي
فخـــرج النبي [ وهو يقول :احلمد هلل الذي اأنقذه من النار.
ال�شيخ �شليمان العلوان تعتنقه.
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�لدعوة �لإلكرتونية

» يطلق مسابقة إلنتاج
«ُ YouTube
خيرية مدتها  30ثانية
إعالنات تجارية

هجوم على "تويتر"

�شللن جمهولـــن هاجموا تويرت
قالـــت �شركـــة تويـــرت اإن مت
تطاعـــوا الو�شـــول اإىل كلمات
الأ�شبـــوع املا�شـــي ورمبا ا�ش
�شة بح�شابـــات نحو  250األف
ال�شـــر ومعلومـــات اأخرى خا
تدوينة اإن كلمات ال�شر م�شفرة
م�شتخدم ،وقالت تويـــرت يف
إعادة �شبط كلمات ال�شر ،واإنها
واإنها قامت كاإجراء وقائي با
خدمن الذين �شملهم هذا الأمر.
ب�شدد اإبالغ امل�شت
�شـــف يف الآونـــة الأخـــرية عـــن
واأ�شـــارت التدوينـــة اإىل الك
على �شبـــكات كمبيوتر �شحيفتي
هجمـــات وا�شعة النطـــاق
يت جورنال ،ولكـــن على عك�ص
نيويـــورك تاميـــز ووول �شرت
ـرت اأي تفا�شيـــل ب�شـــاأن اأ�شل اأو
ال�شحيفتـــن مل تقـــدم تويــ
منهجية الهجمات.

4م

ليارا
ت
م
ست

شرتاك مـــع « ،»YouTubeم�شابقة
مهرجـــان «دبي لينك�ـــص» ،بال�
اأطلـــق
الأو�شط و�شمال اأفريقيا ،تهدف
 »7-Dayعلى م�شتـــوى ال�شرق
«Brief
بن يف عر�ـــص اأ�شلوبهم الإبداعي
اكت�شـــاف موهبتـــن من بن الراغ
اإىل
 30ثانية لإحـــدى املوؤ�ش�شات غري
خالل اإنتاج اإعـــالن جتاري مدته
مـــن
الربحية.
ـــق مبنطقة اخلليج يف «»Google
ـال طارق عبداهلل ،م�شوؤول الت�شوي
وقــ
حاولة هـــي نتاج التعاون امل�شرتك
دونـــة ال�شركة الر�شمية« :هذه امل
م
يف
تعتمد على الإميـــان القوي لديهما
«دبي لينك�ـــص» و« ،»YouTubeو
ـن
بــ
منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال
كن اأن تقدمه املواهب الن�شطة يف
مبا مي
مذهل على « ،»YouTubeاإ�شافة
يـــا وقدرتها على اإن�شاء حمتـــوى
اإفريق
خلري عـــرب مقاطع فيديو حمالت
ا�شتخدامهـــا كاأداة للدللـــة على ا
اإىل
التوعية».
التي يتم اإر�شالهـــا� ،شيتم حتديد
ف« :من بـــن جميع امل�شـــاركات
واأ�شـــا
يـــم ت�شم خرباء يتـــم ت�شكيلهم من
النـــن فائزيـــن بوا�شطة جلنة حتك
اإع
بي لينك�ص» خالل الأعوام الثالثة
زين بجائـــزة «جراند بري» من «د
الفائ
ال�شابقة».
اركات يف امل�شابقة حتى 13
نـــه �شيتـــم فتح باب تلقـــي امل�شـــ
ي�شـــار اإىل اأ
مدته  30ثانية يهدف اإىل زيادة
وذلك ملن يرغب يف اإن�شاء اإعالن
فرباير،
مال اخلريية ،على الرابط التايل:
الوعي ب�شاأن الأع
www.youtube.com/u
ser/officialdubailynx
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«أبل اللوحية»..
شفافة ونافذة للضوء

IPC
Twitter

ا�شتعر�ـــص امل�شمم ريكاردو ل
وي�ـــص مونتريو افون�شو مفهو اًما
م�شتقبل ًّيـــا لأجهـــزة اأبـــل ا
للوحيـــة ،عمـــالق التكنولوجيـــا
الأمريكية ،ل ي�شتند اإىل ف
كرة ال�شا�شات املرنة القابلة للطي
والنثنـــاء ،كما هو احلال با
لن�شبة لجتاهات �شركات التقنية
امل�شتقبلية يف الوقت الراهن،
اإنا يرتكز على مفهوم ال�شا�شة
ال�شفافة النافذة لل�شوء ،اإذ
يتمتع هذا اللوحي بت�شميم اأنيق
وجذاب ،ف� اً
شال عن نحافته
وخفته امللحوظة ،نظ اًرا لعتماده
علـــى الزجاج اخلفيف ،ومن
املتوقـــع اأن يكون مغطى بطبقة
احلماية املقاومة ل
لخدو�ص وال�شدمات وال�شقوط.
وعند اإلقاء نظرة اأولية على
�شورة «اآيباد» ال�شفاف النحيف،
يت�شـــاءل املـــرء :اأيـــن مكونـــ
ات واأجـــزاء اجلهـــاز الداخلية،
وال�شا�شة زجاجية نافذة لل�ش
وء ،وقد اأجاب امل�شمم ريكاردو
لوي�ص مونتريو افون�شو ،قائــ اً
ـال :ب�شبب عدم توافر بطاريات
ومعاجلـــات �شفافـــة ب�شكل ف
علي ووا�شـــع النطاق حللت هذه
امل�شكلـــة واأعـــدت �شياغة ج
هاز اآبل اللوحـــي من جديد عن
طريـــق اإخفـــاء هذه املكونـــ
ات داخل اإطاري اجلهـــاز العلوي
وال�شفلـــي ،فيمـــا يبـــدو الإ
طـــاران كبريين ل�شتيعـــاب هذه
املكونات والكامريا و
مفتاح ال�شا�شة الرئي�شية فيهما.
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لماذا يرفض اإلسالم العلمانية؟
• لأنها تغفل طبيعة الإن�شان الب�شرية باعتباره مكو اًنا من ج�شم وروح
فتهتم مبطالب ج�شمه ول تلقي اعتبا اًرا لأ�شواق روحه.
• لأنها نبتت يف البيئة الغربية وف اًقا لظروفها التاريخية والجتماعية
وال�شيا�شية وتعترب فك اًرا غري اًبا يف بيئتنا ال�شرقية.

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

نظرة الهندوســية إلى اآللهــة
• �لتوح ـي ـ ـ ــد :ل يوجـــد توحيد باملعنى الدقيق ،لكنهم اإذا اأقبلوا على
اإله من الآلهة اأقبلوا عليه بكل جوارحهم حتى تختفي عن اأعينهم كل
الآلهة الأخرى ،وعندها يخاطبونه برب الأرباب اأو اإله الآلهة.
• �لتعـ ـ ـ ــدد :يقولـــون اإن لكل طبيعة نافعة اأو �شـــارة اإل اًها يُعبد ،كاملاء
والهـــواء والأنهار واجلبال ..وهي اآلهـــة كثرية يتقربون اإليها بالعبادة
والقرابن.

• لأنهـــا تف�شل الدين عـــن الدولة فتفتح املجـــال للفردية والطبقية
والعن�شرية واملذهبية والقومية واحلزبية والطائفية.
• لأنهـــا تف�شـــح املجال لنت�شار الإحلاد وعـــدم النتماء والغرتاب
والتف�شخ والف�شاد والنحالل.
• لأنهـــا جتعلنا نفكر بعقلية الغرب ،فـــال ندين العالقات احلرة بن
اجلن�شـــن وندو�ص علـــى اأخالقيات املجتمع ونفتـــح الأبواب على
م�شراعيها للممار�شات الدنيئـــة ،وتبيح التعامل بالربا وتعلي من
قدر الفن للفن ،وي�شعى كل اإن�شان لإ�شعاد نف�شه ولو على ح�شاب
غريه.
• لأنهـــا تنقـــل اإلينـــا اأمرا�ص املجتمـــع الغربي من اإنـــكار احل�شاب
يف اليـــوم الآخـــر ،ومن ثم ت�شعى لأن يعي�ـــص الإن�شان حياة متقلبة
منطلقـــة من قيد الوازع الديني ،مهيجة للغرائز الدنيوية كالطمع
واملنفعة وتنازع البقاء وي�شبح �شوت ال�شمري عد اًما.
• مـــع ظهور العلمانية يتـــم تكري�ص التعليم لدرا�شـــة ظواهر احلياة
اخلا�شعة للتجريب وامل�شاهدة وتُهمل اأمور الغيب من الإميان باهلل
والبعث والثواب والعقاب ،وين�شاأ بذلك جمتمع غايته متاع احلياة
وكل لهو رخي�ص.

الجذور الفكرية والعقائدية للطاوية

• �لتثلي ـ ـ ــث :يف القـــرن التا�شع قبل امليالد جمع الكهنة الآلهة يف اإله
واحـــد اأخرج العامل من ذاته ،وهو الـــذي اأ�شموه :براهـما :من حيث
هـــو موجـــد ،وف�شنــو :من حيـــث هو حافظ ،و�شيفـــــا :من حيث هو املفاهيـــم الطاويـــة ترجـــع اإىل زمـــن �شحيـــق لكنهـــا تبلـــورت على
مهلـــك ،فمـــن يعبد اأحد الآلهـــة الثالثة فقد عبدهـــا جمي اًعا اأو عبد يـــد موؤ�ش�شهـــا لوت�ـــص ،وهنـــاك عوامـــل تاأثـــر وتاأثري بـــن الطاوية
الواحـــد الأعلـــى ،ول يوجد اأي فـــارق بينها ،وهم بذلـــك قد فتحوا والكنفو�شيو�شيـــة والبوذيـــة ب�شبب توطن هـــذه الديانات يف منطقة
الباب اأمام الن�شارى للقول بالتثليث ،ويلتقي الهندو�ص على تقدي�ص واحـــدة متجاورة ،حيث متكـــن مالحظة فكرة الت�شـــوف التي يعرب
البقـــر ،ويعتقدون اأن اآلهتهم قد حلت كذلك يف اإن�شان ا�شمه كر�شنا عنها باأ�شاليب خمتلفة ،ولكن يف م�شمون واحد ،والطاوية اأقرب اإىل
وقـــد التقـــى فيه الإِله بالإِن�شان اأو حـــل الالهوت يف النا�شوت ،وهم الكنفو�شيو�شيـــة منها اإىل البوذية ،واأخذ الطاويون عن البوذين بناء
يتحدثـــون عن كر�شنا كما يتحدث الن�شارى عـــن امل�شيح ،وقد عقد الأديـــرة وتقرير الرهبنة والعزوبية ،ويذكـــر دوان يف كتابه خرافات
ال�شيـــخ حممد اأبوزهرة مقارنة بينهمـــا مظه اًرا الت�شابه العجيب ،بل التـــوراة ومـــا مياثلها يف الديانـــات الأخرى �ـــص 172اأن يف الطاوية
التطابـــق ،وقـــال يف اآخـــر املقارنة :وعلى امل�شيحيـــن اأن يبحثوا عن تثلي اًثا ،فطاو هو العقل الأزيل الأول ،انبثق من واحد ،ومن هذا انبثق
ثالث كان م�شدر كل �شيء.
اأ�شل دينهم.
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حلظات �لهد�ية

قال اهلل تعاىل} :اإِ َّ َ
ال�ش َد َقاتُ
نا َّ
املـــن
ِلل ْ ُف َقـــ َراء َوامل َ َ�شاكِ ـــن َوالْ َع
َ
َعلَيْ َهـــا َواملُوؤَ َّل َفـــةِ ُقلُوبُ ُهـــ ْم َو ِيف
ـــاب َوالْ َغارمِ َ
ـــن َو ِيف َ�شبِيـــلِ
ال ِّر َق ِ
اً
ال�شبِيلِ َفرِ َ
ا ِ
ي�شـــــة ِّم َن
هلل َوابْـــن َّ
اللـــــه َواللــــه َعلِيــــــ ٌم َحكِ يــــــ ٌم{
)التوبة.(60:
ور�شالتنـــا نوجههـــا لـــكل م�شلم،
يعـــرف اأن ديننـــا احلنيـــف لـــه
علينا حقوق عدة ،هذه الر�شالة
تتلخ�ـــص يف نوذجن حقيقين
�شهدتهما اللجنة منذ فرتة.
�لنموذج �لأول:
يف يـــوم من الأيـــام اأ�شهـــر اأحد
املهتديـــن اإ�شالمـــه وبعدما نطق
ال�شهادتـــن انفجـــر بالبـــكاء ثم
وجـــه للح�شـــور عـــدة ت�شاوؤلت
منها:

مـــن امل�شـــوؤول عن وفـــاة والدي
اللذين ماتا على الكفر؟
ومـــن يتحمـــل م�شوؤوليتهما اأمام
اهلل يوم القيامة ..اأنا اأم اأنتم؟

لقد م�شى على قدومي الكويت
اأكـــرث من  20عا اًمـــا ،ومل اأعرف
الإ�شـــالم اإل مـــن قريـــب فاأيـــن
كنتم؟ فمـــا كان من احل�شور اإل
التلعثم كردة فعل ل�شدة ال�شوؤال،
لأن م�شوؤوليـــة الهداية م�شوؤولية
اجلميع وهي م�شوؤولية عظيمة..
ومن هـــذا املنطلـــق كانت حملة
اللجنـــة لهـــذا العـــام «الدعـــوة
م�شوؤولية ..بلغها معانا».
�لنموذج �لثاين:
املهتـــدي فار�ص الـــذي جاء اإلينا

اً
راك�شـــا بعدمـــا اأ�شهـــر اإ�شالمه
يطلـــب ال�شفـــر ملالقـــاة والدتـــه
املري�شـــة التي كانت على فرا�ص
املـــوت بال�شـــن ،ويرغـــب يف
دعوتها لالإ�شـــالم قبل اأن متوت
و�شاعدنـــاه يف ذلك ،وذهب اإىل
بـــالده ثـــم جـــاء اإلينـــا �شاح اًكا
مبت�ش اًمـــا فقلنـــا له :مـــاذا فعلت
مع اأمـــك؟ قـــال :اأ�شلمت -وهو
ي�شحـــك– نعـــم! لأنهـــا دخلـــت حممد ط ـ ــه خاطر
الإ�شـــالم و�شهـــدت اأن ل اإله اإل مدير العالقات العامة يف موؤ�ش�شة زخرف
اهلل واأن حممداًا ر�شول اهلل ،ومل
متت ،بـــل كاأن ال�شهادتن اأحيتا
نف�شها.
هـــذان نوذجـــان مـــن بـــن 58
األف �شخ�ص دخلوا الإ�شالم من
خـــالل اللجنـــة ،وق�ش�ص اأخرى
متعددة تق�شعر لها الأبدان ،وقد
تاألفـــت قلوبهم بـــزكاة و�شدقات
اأهل اخلري ،فهني اًئا ملن كان �شب اًبا
يف هداية اإن�شان اإىل الإ�شالم.
لقد مـــن اهلل علينـــا بنعم كثرية
ل تعـــد ول حت�شـــى و�شـــرع لنا
الإنفاق منها يف كل وجوه اخلري
لإعـــالء كلمـــة احلـــق ،ولي�شبح
اً
مرتابطـــا
املجتمـــع امل�شلـــم
ومتما�شـــ اًكا ،وذلـــك مب�شاعـــدة
املوؤلفـــة قلوبهم علـــى النغما�ص
يف احليـــاة الإ�شالمية والوقوف
اإىل جانبهـــم حتـــى ي�شتطيعـــوا
مواجهة التيـــارات املعار�شة من
الديانات الأخرى وكذلك لالأخذ
بيـــد مـــن لهـــم الف�شـــل عليهـــم
كالوالدين والأقربن واإخراجهم
من الظلمات اإىل النور.

من

المسؤول

عن وفاة
أبيه على
الكفر؟
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ريا عندما
كان �شرور الأغنياء كب اً
�شمعـــوا اأن من فطر �شائ اًما فله
مثـــل اأجـــره ،اأمـــا الفقـــراء فقد
اكتفـــوا بالنظـــر اإليهم -حتى يف
هـــذه الأيام -اأنا�ـــص يف بالد يف
اأق�شى ال�شرق اأو اجلنوب الفقري
من امل�شلمن ي�شاهدون املو�شرين
وهم يوؤدون العمرة واحلج مرات
عديـــدة بينما ل ميلـــك الفقراء
قـــوت يومهم ،واأكـــرث ما يقدرون
عليه من الطاعـــات هو ال�شوم،
فهـــو ل يكلـــف �شي اًئـــا ،وال�شالة
التي توا�شي نق�ص ذات اليد.
عندمـــا ارتعد رجـــل يف جمل�ص
ر�شـــول اهلل [ لروؤيـــة الرجـــل
ريا قال
«حممداً» الذي �شمع به كث اً
له النبي [« :هون عليك ،اإنا
اأنـــا ابن امراأة كانت تاأكل القديد
مبكة» ،طعام فقراء مكة ،اللحم
القدمي املجفـــف ،وعندما �شمع
مـــن يعلـــق علـــى اأجر مـــن فطر
�شائ اًما «لي�ص كلنا يجد ما يفطر
بـــه �شائ اًما» ،فالطعام �شحيح يف
تلك البيوت ،قـــال عليه ال�شالة
وال�شـــالم« :اإن اهلل يعطـــي هذا
الأجر ملن فطـــر �شائ اًما بجرعة
مـــاء اأو بتمـــرة اأو مبذقـــة لنب»،
وي�شتطيـــع كل النا�ـــص اأن يوؤدوا
العمرة اأينما كان مكانهم يف هذا
الكون الف�شيح« ،من �شلى الفجر
وجل�ـــص يف مكانـــه حتـــى تطلـــع
ال�شم�ص كان له اأجر عمرة تامة..
تامـــة» كرر الكلمة حتى تثبت يف

اأذهـــان من ل يـــرى مقارنة بن
جمهـــود ال�شفر وجل�شـــة ما بعد
الفجر ،هـــذا احلديث ال�شريف
كلنـــا �شمعه والنادر منا من يقوم
بتلك العمرة ال�شهلة ماد ًّيا ،وهي
عالمة اأخرى علـــى اأن الفر�شة
كلمة �أخرية:
متاحـــة لفئة واحـــدة فقط ،هم
حدثتنـــي جدتي لأبـــي ،يرحمها
اأ�شحاب الهمم العالية.
اهلل« :هـــذا واحـــد فقـــري �شاف
عندما �شمع هرقل من و�شف له
واحـــدن اأفقر منه ومـــا معه ال
النبـــي [« :واأكرث من تبعه هم
قر�ـــص خبز عطـــى الفقري ن�ص
الفقـــراء» قال «وكذلـــك الأنبياء
من قبله» وعندما جل�ص عبداهلل القر�ـــص ،قـــام نبـــي اهلل دعا له في�صل �لز�مل
باجلنـــة� ،شافـــه واحـــدن غنـــي رئي�ص جمل�ص اإدارة جلنة التعريف
بـــن اأم مكتـــوم اإىل ر�شـــول اهلل
قـــال هـــذا واهلل الزيـــن ،طلـــع بالإ�شالم
[ يف مكـــة ،بينمـــا هو يحادث
اأحـــد كـــرباء قري�ـــص ويعر�ـــص خم�شـــن قر�ـــص خبـــز ق�شمهـــا
عليـــه الإ�شـــالم ،قـــال بـــن اأم علـــى امل�شاكـــن ،لكـــن النبي ما
مكتـــوم «اأر�شدين» فاأعر�ص عنه دعـــا له باجلنة ،قـــال له «يا نبي
النبـــي [ واأقبل على القر�شي ،اهلل هذا طلع ن�ص قر�ص دعيت
فنزلـــت �شـــورة تقـــراأ اإىل يـــوم له باجلنة ،واأنـــا طلعت خم�شن
القيامـــة تنت�شر للفقراء }عب�ص قر�ص مـــا دعيـــت يل باجلنة؟»
قـــال له النبـــي «هـــذا طلع ن�ص
وتوىل.{....
ما ميلـــك وانت طلعت قليلن من
الأغنياء لهم مكانهم يف دين اهلل
كثري».
اإذا ما قاموا بحق املال وهو اأمر
بالـــغ ال�شعوبـــة ،كيـــف ي�شتطيع وافقـــت روايتهـــا ،يرحمها اهلل،
املرء التنازل عن اأموال اغت�شبها احلديث ال�شريـــف ،حينما �شاأل
منذ �شنـــوات طويلة والعودة اإىل رجـــل النبـــي [ «اأي ال�شدقـــة
ع�شـــر ما ميلـــك اليـــوم؟ وكيف خـــري؟» قـــال «اأن ت�شـــدق واأنت
يعيد اإىل من قهره ب�شلطان املال �شحيـــح� ،شحيح ،تخ�شى الفقر،
�شمعتـــه ويـــرمم التقطيـــع الذي وترجـــو الغنـــى ،ل اإذا بلغـــت
مـــزق قلبـــه؟ وهـــل ي�شتطيع اأي احللقوم قلت لفالن كذا ولفالن
من هوؤلء اأن يو�شي مبائة مليار كـــذا ،وقـــد كان» ،يعنـــي تق�شيم
دولر كمـــا فعل بيل غيت�ص الذي الرتكة.
ا�شـــرتط اأن يتم اإنفاقها بالكامل
علـــى الفقـــراء خـــالل خم�شن
عا اًمـــا ،خ�شيـــة اأن تت�شـــرب اإىل
م�شاريـــع اأخـــرى حتى لـــو كانت
خريية؟.

الجغرافيا
والمال..

ال يمنعان
من أداء
عمرة «تامة..
تامة»
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