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رئي�س �لتحـــريـر 

حممـد �إ�صماعيل �لأن�صاري

يتذكر املرء مـــراًرا وتكـــراًرا مقولة اخلليفة 

الرا�شـــد عمـــر بـــن اخلطـــاب- ر�شـــي اهلل 

عنه- ال�شهـــرية »اإن ال�شمـــاء ل متطر ذهًبا 

ول ف�شـــة«، عندما يـــرى حال كثري من اأبناء 

الأمة الإ�شالمية وقد �شيطر عليهم التكا�شل 

والتواكل والالمبالة.. يف الوقت الذي تكون 

الأمـــة فيه اأحوج اإىل القيـــم وال�شفات التي 

حتث على البناء والتنمية.

اإن بـــاب اخلـــريات ومفتاح النعمـــات ودرب 

النعيـــم لـــن ينـــال اإل بالعمل والعطـــاء، فال 

ميكـــن النجـــاح اإل باإحداث هبـــة عملية يف 

كل م�شارب املجتمع، على الثقافات ال�شلبية 

والعادات املقيتة والطباع املنغ�شة والتقاليد 

امل�شوهة. 

وامل�شلمـــون من خرية العاملـــن يف اأي زمان 

ومكان، ولكن قـــد ينق�شهم احلافز والإرادة 

والتحـــدي لتحقيـــق ذلـــك، فحينمـــا ت�شيح 

باأعلـــى �شوتك وتقول »الأمة يف خطر« يلبي 

اأبناوؤها النداء ويَْحبُون اإىل العمل، حبًّا وولء 

لـــراب وطنهـــم، وا�شت�شعاًرا بـــاأن كل قطرة 

عرق �شتكون يف �شبيل اهلل. 

ونحـــن اليـــوم مطالبـــون باحلر�ـــص على اأن 

تكـــون جميـــع اأعمالنا وجهودنـــا من�شبة يف 

خدمة الدين، بال خمول اأو ك�شل، ول تخاذل 

اأو حرمان، فنوؤدي املطلوب على اأكمل وجه، 

فال ميكن لنـــا النعا�ص وال�شبـــات يف الوقت 

الـــذي تكـــون فيـــه اأمتنـــا اأحـــوج اإىل العمل 

واجلد والت�شحية بالغايل والنفي�ص من اأجل 

رفعة الأوطان.

اإننـــا نعي�ـــص فـــرة ت�شتدعـــي مـــن اجلميع 

العمـــل والعمـــل والعمل، لأنه جوهـــر اإحياء 

جمتمعاتنا، فعـــزة اأوطاننا من عزة �شعوبها، 

وهوانهـــا من هـــوان اأبنائهـــا، فالأمة التي ل 

تعمل ل ت�شتحق البقاء.

الغريـــب اأن البع�ـــص ياأبى اإل الـــذل والعي�ص 

مينـــون  فتجدهـــم  كرامـــة،  ول  عـــزة  بـــال 

النفو�ـــص باآلف الدراهـــم دون عمل اأو اأخذ 

بالأ�شبـــاب، حتى ك�شفت درا�شـــة اأخرًيا عن 

وجود ما يقرب من مليوين مت�شول يف اإحدى 

الأقطـــار العربية، موؤكدة اأن العدد يف تزايد 

با�شتمرار.. فاإىل متى هذا الهوان؟ 

الإ�شـــالم جاء بالعلـــم والعمل، وقـــد اأعطى 

الر�شول ] رجـــاًل فاأ�ًشا واأمره اأن يحتِطب 

ويبيع لئال يبقى عالة على املجتمع، وقد كان 

النبـــي اإدري�ـــص خّياًطا وزكرّيا جنـــاًرا وداود 

حداًدا، ورعى مو�شـــى الغنم، وال�شابقون مل 

يبنـــوا ح�شاراتهم الإن�شانيـــة اإل باإخال�شهم 

يف العمل.

ر�شالتنـــا لـــكل موظـــف وم�شـــوؤول وطبيـــب 

ومهند�ـــص واأ�شتـــاذ وعامـــل وفـــالح وجندي 

مفادها: اإذا عملنا واجتهدنا ف�شوف تتقلّ�ص 

م�شكالتنا وفقرنـــا واأمرا�شنا، ولرنفع �شعار 

»مـــن جد وجد ومـــن زرع ح�شـــد ومن �شار 

على الدرب و�شل«!. 

قيمة العمل
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�لتعريف بالإ�صالم

يف اإطـــار �شعيهـــا اإىل التوا�شـــل مـــع كبـــار 

ال�شخ�شيات وكل �شرائـــح املجتمع مبختلف 

م�شتوياتهـــم، كرمت جلنة التعريف بالإ�شالم 

�شمـــو ال�شيخ نا�شر املحمـــد ال�شباح، وذلك 

خالل حفل الغداء الذي اأقامه رجل الأعمال 

م�شبـــب اجلـــالل، تكرمًيـــا ل�شمـــوه مبنطقة 

هدية، حيث قدم خالله مدير جلنة التعريف 

بالإ�شالم مبحافظة الأحمدي املحامي منيف 

عبداهلل العجمي درعا تذكارية با�شم اللجنة 

للمحتفى به .

وقال العجمي: اإن ما تقوم به جلنة التعريف 

بالإ�شـــالم يف الكويـــت عمل دعـــوي وخريي 

عظيـــم، كونهـــا تن�شـــر اخلـــري والهداية بن 

النا�ص من خالل حـــث جميع امل�شلمن على 

املعاملـــة الطيبـــة لغـــري امل�شلمـــن املت�شمـــة 

باحلكمـــة واملوعظـــة احل�شنـــة والأ�شلـــوب 

اللـــن، م�شـــريا اإىل اأن نتيجة هـــذه الدعوة 

املباركـــة التي تقـــوم بها اللجنـــة يف الكويت 

اأ�شلـــم 4815 من الن�شـــاء والرجال، ونطقوا 

ال�شهادتـــن خـــالل عـــام 2012 فقط، وهم 

مـــن جميع اجلن�شيـــات على اأر�ـــص الكويت 

احلبيبـــة، وذلك بف�شل اهلل تعاىل ثم بف�شل 

اأهل اخلري يف هذا البلد املعطاء .

كمـــا اأ�شـــاد العجمي بدور اآل �شبـــاح الكرام 

يف دعمهـــم للعمـــل اخلـــريي يف كل اأ�شقاع 

العـــامل، وباتت مناقب الكويـــت اخلريية لها 

ب�شمـــة وا�شحة يف خمتلف الـــدول، م�شريا 

كرميـــة  برعايـــة  حظيـــت  اللجنـــة  اأن  اإىل 

ومكرمـــة اأمريية من �شاحـــب ال�شمو ال�شيخ 

�شباح الأحمد اجلابـــر ال�شباح اأمري البالد 

حفظه اهلل، من خالل اإطالق قافلتن لعمرة 

امل�شلمـــن اجلـــدد با�شم املرحومـــة ال�شيخة 

�شلـــوى ال�شبـــاح، لفتـــا اإىل اأن هـــذا دللة 

وا�شحة على اأن العمل الدعوي واخلريي يف 

الكويـــت يحظى بالهتمام مـــن قبل القيادة 

العليا يف البالد .

وبن العجمـــي اأن اللجنة تظفر اأي�شا بدعم 

ورعايـــة ال�شيـــخ في�شـــل احلمـــود ال�شبـــاح 

مبختلـــف الأوجه، �شواء املاديـــة اأو املعنوية، 

مقـــدرا دور ال�شيـــخ في�شـــل يف ال�شتعـــداد 

امل�شتمر علـــى الوقوف اإىل جانب اللجنة يف 

عملها اخلريي . 

�لعجمي: �لعمل �خلريي هو �لدرع �لو�قية و�ل�صور �لآمن للكويت

لجنة التعريف باإلسالم باألحمدي كرمت الشيخ 
ناصر المحمد الصباح

زار �شفـــري الربملان العاملـــي لل�شالم والأمن ووزيـــر ال�شرق الأو�شط 

ورئي�ـــص رابطـــة الأوروبين امل�شلمـــن يف اإيطاليا الدكتـــور الفريدو 

مايوليزي دار النوري للتعريف بالإ�شالم باجلهراء، وكان يف ا�شتقباله 

مدير الدار �شامل احل�شيني والعاملون يف الدار، وبحث اجلانبان �شبل 

التعاون بن الطرفـــن، ومد يد اجل�شور لتحقيق تطلعات م�شتقبلية 

عائدة على الأمة الإ�شالمية باخلري وامل�شتقبل امل�شرق.

وا�شطحـــب احل�شيني الدكتـــور الفريدو يف جولة داخل الدار، حيث 

اأطلعه على بع�ص احلمالت الدعوية التي قامت بها الدار واأق�شامها 

وم�شاريعها والعاملن بها، وكذلك امل�شاريع والربامج امل�شتقبلية التي 

تطمح الدار اإىل حتقيقها.

من جانبه اأعرب الدكتور األفريدو عن اأمنيته يف نقل خربات وبرامج 

جلنـــة التعريف بالإ�شالم اإىل اجلانـــب الأوروبي، معرًبا عن �شعادته 

مبا راأى، واعًدا بزيارة اأخرى يف امل�شتقبل القريب. 

سفير البرلمان العالمي للسالم في ضيافة دار النوري
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كعادتهـــا ال�شنويـــة قامت خمتاريـــة القريوان متمثلـــة يف خمتار 

القـــريوان ال�شيد �شبـــاح العنري باإقامة حفـــل الأعياد الوطنية 

ال�شنـــوي الثالـــث حتت رعايـــة حمافـــظ العا�شمـــة ال�شيخ علي 

اجلابـــر ال�شباح، قدمت خاللـــه فقرات متثيلية عن حب الوطن، 

وح�شـــره املدير العام للجنـــة التعريف بالإ�شـــالم جمال ال�شطي 

ومديـــر مكتب القـــريوان وال�شليبخات جـــودة الفار�ص، وذلك يف 

منطقة القريوان يف رو�شة م�شكان.

ويف كلمـــة لـــه خالل احلفل اأثنى العنري علـــى مكتب اللجنة يف 

القـــريوان ومـــا يقدمه مـــن خدمات لأهـــايل املنطقة مـــن توزيع 

للحقائب الدعويـــة مبختلف اللغات وتوجيه الأهايل لأقرب فرع 

لتعريـــف العاملن لديهم مـــن غري امل�شلمـــن بالإ�شالم، وتثقيف 

وتعليـــم اجلاليـــات امل�شلمـــة باأمـــور دينهم، وكذلـــك عمل حالت 

اإ�شهار الإ�شالم مب�شاجـــد املنطقة، والتوا�شل امل�شتمر مع اأهايل 

املنطقـــة وزيارة دواوينها وامل�شاركـــة يف املنا�شبات املختلفة، حتى 

اأ�شبحـــت جلنة التعريف بالإ�شـــالم من اجلهات املتميزة والبارزة 

يف القريوان.

مـــن ناحيته اأ�شاد الفار�ص باجلهـــود التي يبذلها خمتار القريوان 

�شبـــاح العنـــري علـــى امل�شتـــوى ال�شعبـــي والدعـــوي من خالل 

م�شاهمتـــه ودعمه لأعمال اللجنـــة، واإ�شادته مبا تقوم من اأعمال 

ت�شـــب يف �شالـــح اجلاليات امل�شلمـــة وغري امل�شلمـــة على اأر�ص 

الكويت ورعايتها لهم على امل�شتوى الجتماعي والثقايف.

واختتم احلفل بتكرمي املدير العام للجنة التعريف بالإ�شالم جمال 

ال�شطي ومدير مكتب القريوان وال�شليبخات جودة الفار�ص، كما 

مت تكـــرمي الطلبة املتفوقن مبدار�ـــص املنطقة مبختلف املراحل، 

وكذلك تكرمي م�شوؤويل اجلهـــات احلكومية والأهلية املتميزة يف 

القريوان. 

مختارية القيروان 
كرمت »التعريف باإلسالم« 

في احتفاليتها السنوية

قـــدم معهد كامـــز للتدريب وال�شت�شـــارات بالتعاون مع 

جامعـــة اخلليج للعلـــوم والتكنولوجيـــا متمثلة يف مركز 

التطويـــر املهنـــي والتعليـــم امل�شتمر دورة اإعـــداد مدير 

م�شاريـــع حمـــرف، وذلك خالل الفرة مـــن 24 مار�ص 

حتـــى 4 اأبريل 2013، حا�شر فيها املهند�ص وليد يحيى 

اإبراهيم املدرب الدويل املعتمد من معهد اإدارة امل�شاريع 

الأمريكي والذي قدم الدورة يف عر�ص م�شوق مت�شل�شل 

ومتوازن كي يتنا�شب مع كل ال�شرائح التي ح�شرت هذه 

الـــدورة مـــن راغبن يف ال�شتفادة علـــى امل�شتوى املهني 

وال�شخ�شـــي لحـــراف اإدارة امل�شاريـــع ومتخ�ش�شـــن 

يطمحـــون يف اجتيـــاز الختبـــار الـــدويل اخلا�ـــص بها 

للح�شول على ال�شهادة التي تعترب ال�شهادة الأوىل على 

م�شتوى العـــامل يف جمال اإدارة امل�شاريـــع واملعتمدة من 

معهد اإدارة امل�شاريع الأمريكي.

ويف نهاية الدورة قدم جميع امل�شاركن ال�شكر والمتنان 

ملعهـــد كامـــز للتدريـــب وال�شت�شارات وجامعـــة اخلليج 

للعلـــوم والتكنولوجيـــا، وكذلـــك للمهند�ـــص وليد يحيى 

الذي قدم هذه الدورة بطريقة علمية وعملية فاقت كل 

تطلعاتهـــم واأثارت يف نفو�شهم خو�ـــص جتربة الختبار 

الدويل كـــي يح�شلوا على ال�شهادة الدولية ذات القيمة 

العالية والتي ت�شاعدهم يف املجالت العملية واحلياتية 

املختلفة . 

»كامز« وجامعة الخليج 
أقاما دورة إعداد مدير 

مشاريع محترف 
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�لتعريف بالإ�صالم

قالـــت مديـــرة العالقـــات العامـــة والإعالم 

بالإدارة الن�شائية بالرو�شة عذوب العو�شي، 

مبنا�شبـــة توجـــه الداعيات مـــن الإدارة اإىل 

�شكن العامالت من غري امل�شلمات يف منطقة 

خيطـــان: اإن الزيـــارة تاأتـــي لتهنئـــة الفائزة 

باملركـــز الثـــاين يف امل�شابقـــة التـــي اأقامتها 

الإدارة الن�شائيـــة وت�شليمها اجلائزة، واإقامة 

حما�شـــرة عن »الإ�شالم منهج حياة«، وكيف 

جـــاء الأنبياء ال�شابقـــون بر�شالة واحدة هي 

ر�شالـــة الإ�شالم، واأن الإ�شـــالم دين الفطرة 

الذي ارت�شاه اهلل لعباده، وفيه يجد الإن�شان 

�شبـــل ال�شعـــادة املفقـــودة، والأمـــن والأمان 

والطماأنينة، واحلياة الطيبة.

واأ�شـــارت العو�شي اإىل اأن العامالت تفاعلن 

مـــع الزيـــارة تفاعـــال كبـــريا، حيـــث اأبدين 

�شعادتهـــن بح�شـــور الداعيـــات واملحا�شرة 

التـــي اأقيمت علـــى هام�ص ت�شليـــم اجلائزة، 

خا�شـــة اأن الداعيـــات قدمـــن لهـــن مفهوم 

الإ�شـــالم ب�شـــكل مب�شط وب�شـــورة جمالية، 

مما دعاهـــن اإىل ال�شتف�شار عـــن الأن�شطة 

والفعاليات التي تقيمهـــا اللجنة لال�شراك 

فيها وح�شورها.

واختتمت العو�شي باأن الزيارة ا�شتملت على 

جوانـــب اإن�شانية اأخـــرى متثلت يف م�شاعدة 

هـــوؤلء العامـــالت مـــن خـــالل توزيـــع املواد 

التموينيـــة عليهـــن، وكذلـــك توزيـــع حقائب 

الهداية، وتوجيـــه الدعوة لهن لزيارة الإدارة 

الن�شائية. 

الإ�شـــالم يغر�ـــص يف النفو�ص حـــب الأوطان 

والنتمـــاء اإليهـــا، وكذلك حبها مـــن الأمور 

الفطريـــة التي جبـــل عليها الإن�شـــان، فهي 

الأر�ـــص التي ولد عليها ون�شـــاأ على ترابها، 

فال ي�شتغـــرب اأن يكون مرتبطـــا بها منتميا 

اإىل ترابها.

جاء ذلك خالل كلمة ملديرة الإدارة الن�شائية 

بخيطان نورية عبدالهـــادي خالل الربنامج 

الدعوي الـــذي اأقامتـــه الإدارة حتت عنوان 

»الكويـــت يف قلوبنـــا«، وح�شرتـــه 60 �شيدة 

من اجلاليات املختلفة مـــن املهتديات وغري 

امل�شلمات (ال�شريالنكية والهندية والفلبينة) 

مبقر الإدارة مبنطقة خيطان.

واأ�شافـــت عبدالهـــادي: اإن تعاليـــم الإ�شالم 

جاءت �شريحـــة ووا�شحة يف حب الأوطان، 

حيـــث جـــاء يف احلديث عن النبـــي ] اأنه 

وقف يُخاطب مكة املكرمة مودًعا لها، وهي 

خرج منه.
ُ
وطنه الذي اأ

وقدمت داعيـــات الفرع (عائ�شة– رميزان– 

�شميـــة– �شوما) فيديو حتت عنوان »الكويت 

يف املا�شي واحلا�شر« قمن برجمته ملختلف 

اللغـــات، وت�شمن عر�شـــا تاريخيا عن دولة 

الكويت وكيف كانت يف املا�شي، واخلطوات 

التـــي خطتهـــا يف �شبيـــل النهو�ـــص والتقدم 

حتـــى و�شلت اإىل املكانـــة الراقية بن الأمم 

املعا�شرة.

وا�شتعر�شـــت الداعيـــات مرحلـــة هامة من 

الكويتـــي وهـــي مرحلـــة  التاريـــخ  مراحـــل 

التحرير، م�شريات اإىل دور ال�شعب الكويتي 

واآل ال�شبـــاح الكرام يف حترير تراب الوطن 

والت�شحية بالغايل والنفي�ص يف �شبيله.

يذكر اأن الربنامـــج يهدف اإىل تعزيز مفهوم 

حـــب الوطـــن يف الإ�شـــالم، وتوثيـــق اأوا�شر 

املحبة والأخوة بن امل�شاركات يف الربنامج، 

امل�شلمـــات  لغـــري  بالإ�شـــالم  والتعريـــف 

امل�شـــاركات، كمـــا تخلـــل الربنامـــج م�شابقة 

ترفيهيـــة وثقافية بن احل�شـــور ومت تكرمي 

الفائزات. 

زيارة دعوية للفائزة بالمركز الثاني في مسابقة 
نسائية الروضة

»�لكويت 

يف �ملا�صي و�حلا�صر« 

برنامج دعوي 
للجاليات بنسائية 

خيطان
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اأقامـــت الإدارة الن�شائيـــة بال�شاملية ملتقاها 

الدعوي حتت عنوان »�شراج القمم« مب�شاركة 

عديـــد مـــن اللجـــان اخلريية، منهـــا جمعية 

الإ�شالح الجتماعـــي وجلنة ال�شراج املنري، 

واأع�شـــاء الفريق التطوعـــي بلجنة التعريف 

بالإ�شـــالم، وعلـــى راأ�شهم اأحمـــد العبيدان، 

وعبدالعزيـــز الغفران، و�شـــامل العلي، ومها 

الزعبـــي، كما �شـــارك يف امللتقـــى اأ�شحاب 

الأ�شوات اجلميلة يف الإن�شاد الديني.

وقالت مديرة الإدارة ليلى ال�شقر اإن امللتقى 

يهـــدف اإىل اإتاحـــة الفر�شـــة للتعـــاون بـــن 

اللجان اخلريية وتبـــادل اخلربات املختلفة، 

خا�شة يف املجالت املتقاربة، وامل�شاهمة يف 

زيـــادة الوعي الديني لدى اأفراد املجتمع من 

خالل التعرف على دور كل جلنة من اللجان 

امل�شاركة يف امللتقى، والتقريب بن العاملن 

يف تلـــك اللجان، وتبادل الأفكار يف جمالت 

العمل.

واأ�شـــادت ال�شقر مبمثلـــي جمعية الإ�شالح 

الجتماعي الذين قدموا بانوراما خريية عن 

فقيـــد العمل اخلريي الراحـــل عبداللطيف 

الهاجري (اأبـــو الأيتام)، واأبرز الأعمال التي 

قدمهـــا للعمـــل للخـــريي يف حياتـــه، ومنها 

افتتاح جامعة يف الوليات املتحدة الأمريكية 

حازت على املركز الأول على اجلامعات ملدة 

عامن، كما اأ�شادت بالفريق التطوعي للجنة 

التعريف بالإ�شالم الذي قدم تعريفا للفريق 

واأهدافه واخلطط امل�شتقبلية له.

وا�شتعر�شـــت الإدارة عر�ص باور بوينت عن 

جلنـــة التعريـــف بالإ�شـــالم ون�شاأتهـــا واأبرز 

املراحـــل التي مرت بها، وخا�شـــة الأن�شطة 

املتنوعة التي اأقامتها خالل الفرة الأخرية، 

وب�شفـــة خا�شة املاراثون الريا�شي يف العيد 

الوطني، وامللتقيـــات الدعوية، والتعاون بن 

اللجنة واجلهات اخلريية يف الكويت. 

اأكـــدت مديـــرة الإدارة الن�شائيـــة بدار عبداخلالق النـــوري للتعريف 

بالإ�شالم �شعاع ال�شمري اأهمية التعامل باحل�شنى مع غري امل�شلمن، 

فـــاهلل عز وجل خلق النا�ـــص �شوا�شية كاأ�شنان امل�شط، وحفظ كرامة 

ْمنَا بَِني  الإن�شان، وكرمه على �شائر املخلوقات، قال تعاىل: {َولََقْد َكَرّ

لْنَاُهْم  اآََدَم َوَحَملْنَاُهـــْم يِف الرَْبِ َوالَْبْحِر َوَرَزْقنَاُهْم ِمـــَن الّطِيّبَاِت َوَف�َشّ

ياًل}، وبالتايل فنحن ماأمورون بالإح�شان  ْن َخلَْقنَا تَْف�شِ َعلَى َكِثرٍي مِمَّ

اإىل غري امل�شلمن، وهو ما كان عليه الر�شول ].

وقالـــت خـــالل حفـــل اإ�شهـــار اإ�شالم جماعـــي لعائلة مـــن اجلن�شية 

ال�شيالنيـــة بدار النوري للتعريف بالإ�شـــالم- ن�شائية اجلهراء: لقد 

كانت �شفـــة الت�شامح مع غري امل�شلمن مبداأ اإ�شالميا وا�شحا حتى 

مـــع ا�شتداد اأذاهم علـــى الر�شول ] يف بدايـــات الدعوة اإىل اهلل، 

فـــكان يقـــوم جلنازاتهم، ويعـــود مر�شاهم، ويعطف علـــى فقريهم، 

ويح�شـــن لكبريهم و�شغريهم، فالإ�شالم دين بالغ، اأما الهداية فهي 

يِن َقْد تََبّنَ الّر�ْشُد  بيـــد اهلل عز وجل، قال تعاىل: {َل اإِْكـــَراهَ يِف الِدّ

ِمـــَن الَْغِي}، م�شرية اإىل اأن الإ�شالم منح الآخر حرية العتقاد، فال 

يرغـــم اأحد على الدخول يف الإ�شالم، وحافظ على اأماكن عبادتهم، 

وحث على عدم التعر�ص لها.

ودعت اإىل التعامل مع غري امل�شلمن بالتعاي�ص، والتفاهم، والرحمة، 

واحلكمـــة واملوعظة احل�شنة، قال تعاىل: {َل يَنَْهاُكُم اهلل َعِن الَِّذيَن 

وُهْم َوتُْق�ِشُطوا  ْن ترََبّ
َ
يِن َومَلْ يُْخِرُجوُكْم مْن ِديَاِرُكْم اأ مَلْ يَُقاِتلُوُكْم يِف الِدّ

 يُِحُبّ امْلُْق�ِشِطَن}، موؤكدة اأن من ثمار املعاملة احل�شنة 
َ
اإِلَيِْهْم اإِّن اهلل

دخول هذه العائلة اإىل الإ�شالم. 

اإلدارة النسائية 
بالسالمية أقامت 

ملتقاها الدعوي 
»سراج القمم«

الشمري: التسامح كان سبًبا في إشهار إسالم عائلة 
بدار عبدالخالق النوري
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�لتعريف بالإ�صالم

و�شـــف مدير جلنة »تنميـــة« بجمعية النجاة 

اخلريية عبدالعزيز العبيد اأو�شاع النازحن 

ال�شوريـــن على احلـــدود الأردنية يف خميم 

الزعري باأنها »�شعبة وماأ�شاوية للغاية«.

وقـــال العبيـــد يف ت�شريح �شحـــايف اأدىل به 

عقـــب زيارتـــه الأخرية �شمن وفـــد جلمعية 

النجـــاة اخلرييـــة بالتعاون مـــع فريق قوافل 

لالإغاثـــة العامليـــة �شـــم جابر الونـــدة نائب 

املدير العام باجلمعية، وثامر ال�شحيب ع�شو 

جلنـــة زكاة �شلوى ورئي�شـــة »قوافل لالإغاثة 

العامليـــة« �شنان الأحمد، وذلك للوقوف على 

اأبرز احتياجـــات الالجئن: خـــالل زياراتنا 

امليدانيـــة التفقديـــة لهذه الأ�شـــر مل�شنا عن 

قـــرب مدى احتياجاتهـــم ال�شرورية لأب�شط 

مقومـــات احلياة، فالو�شـــع الإن�شاين �شعب 

للغايـــة، حيث الزحـــام ال�شديد يف املخيمات 

وعوامـــل الطق�ـــص القا�شيـــة التـــي اأدت اإىل 

انت�شار وتف�شـــي الأمرا�ص، مبيًنا اأن من بن 

النازحن الذين قابلهم �شيدة كبرية يف ال�شن 

لديها اأحفاد �شغار وقالت لهم: �شاعدونا ل 

تركونـــا وحدنا فاأمنيتـــي اأن اأخرج من هذا 

املخيـــم واأعـــود لوطني اأعي�ص فيـــه، واأموت 

علـــى ترابـــه، واأ�شرة اأخرى لديهـــا اثنان من 

الأبناء مـــن ذوي الحتياجات اخلا�شة، وقد 

قامـــت هـــذه الأ�شـــرة بتوثيق هـــوؤلء الأبناء 

باحلبـــال، ف�شاألنا ملاذا؟ قالوا هم يعانون من 

التوحد واإذا خرجوا ل يعرفون كيف يعودون، 

وقالـــوا نحن نعـــاين من عدم وجـــود ثالجة 

ن�شع فيهـــا الطعام، ففي الليل ن�شع الطعام 

بالنافـــذة، وكثرًيا ما يتعر�ـــص للتلف وقابلنا 

�شابا م�شاًبـــا بال�شرطـــان ووجدناه يتم�شك 

بق�شا�شـــة �شغرية يوجد بهـــا اأذكار امل�شلم، 

فقـــال لنا هـــذا الكتـــاب هو الـــذي يوؤن�شني 

يف هـــذه املحنة ووجهه كلـــه ابت�شامة، وقلنا 

لـــه هل ينق�شـــك �شي؟ قـــال: ينق�شنا �شوؤال 

اأهل اخلـــري اأمثالكم، ودعـــا للكويت واأهلها 

باخلري الكثري، وقابلنا اأي�شا ثالث فتيات يف 

اأعمار الزهور، وقد اأ�شابتهن اأمرا�ص الكبد 

الوبائي لأنهن توجهن لعيادة لطب الأ�شنان، 

وتعر�شن لهـــذا الفريو�ص اخلطري، فحقيقة 

الو�شع يف خميم الزعري �شيئ للغاية.

ولفـــت العبيـــد اإىل اأن اأهـــل الكويـــت اأمرًيا 

وحكومـــة و�شعًبا كان لهـــم ال�شبق يف تقدمي 

امل�شاعـــدات لالجئن ال�شورين، وهذا يوؤكد 

حر�ص الكويت على دعم اأ�شقائهم ال�شورين 

حتـــى يتحقـــق لهـــم الن�شـــر.. اإن معنويـــات 

النازحـــن مرتفعـــة رغم الظـــروف ال�شعبة 

التي ميرون بها، وكلهم ثقة يف ن�شر من اهلل 

جل وعال.

مـــن ناحيته قال نائب املديـــر العام جلمعية 

النجاة جابـــر الوندة: اإن املخيـــم يفتقر اإىل 

اأب�شـــط مقومـــات احلياة، ويعـــاين من ندرة 

�شحيحـــة للمـــواد الغذائيـــة، وامل�شتلزمـــات 

الطبيـــة، وانت�شرت كثري مـــن الأمرا�ص بن 

النازحـــن ب�شبب الزحـــام ال�شديد والكثافة 

الكبرية.

وحث الوندة اأهل اخلري على دعم النازحن 

للم�شاهمـــة  معهـــم  والتفاعـــل  ال�شوريـــن 

والتربع عرب هذيـــن الرقمن: 55644001 

اأو 55644002.

مـــن جانبها عـــربت رئي�شة »قوافـــل« �شنان 

الأحمـــد عن انطباعهـــا وتاأثرها مبا �شهدته 

خـــالل الزيـــارة قائلة:  هذا البـــالء هو ثمن 

الن�شـــر الآتـــي ل حمالة، وا�شفـــة الالجئن 

باأنهم �شيوف الأمـــة الإ�شالميةكلها، وقالت 

لالجئن: اإن امل�شلمن يف جميع اأنحاء العامل 

يقفون معكم حتـــى الن�شر والعودة لبالدكم، 

والكويت باإح�شا�ص �شعبها واأهل اخلري فيها 

معكم حتى النهاية.   

بالتعاون مع »قو�فل لالإغاثة �لعاملية«

النجاة الخيرية تفقدت أحوال الالجئين السوريين 
في مخيم الزعتري باألردن
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اأعلـــن املدير العـــام للجنـــة زكاة العثمان 

التابعـــة جلمعية النجـــاة اخلريية اأحمد 

باقر الكنـــدري اأن اللجنـــة تعتزم اإطالق 

م�شـــروع الزكاة وال�شدقـــات حتت �شعار 

»زكاتـــك.. بركاتـــك«، ملـــا يف الـــزكاة من 

زيـــادة وبركـــة يف احلياة والأهـــل واملال، 

م�شت�شهـــًدا بحديث النبـــي ]: »اإِنَّ اهلل 

بِّيَها  ُخُذَها بَيميِنِه، َفرُيَ
ْ
َدَقَة َويَاأ يَْقَبُل ال�شَّ

َحُدُكْم ُمْهَرهُ، َحتَّى اإِنَّ 
َ
َحِدُكْم َكَما يَُربِّي اأ

َ
لأ

ُحٍد« .
ُ
رُي ِمثَْل اأ اللُّْقَمَة لَتَ�شِ

واأ�شـــار الكنـــدري اإىل اأن امل�شروع يهدف 

اإىل دعم واإعانة واإغاثة وم�شاندة الفقراء 

واملحتاجن واليتامـــى وذوي العوز وغري 

املقتدريـــن، والتخفيـــف عـــن كاهلهم من 

معانـــاة واأعبـــاء املعي�شـــة، وم�شاعدتهـــم 

علـــى توفري حياة كرميـــة، وذلك من باب 

التكافل الجتماعـــي بن امل�شلمن الذي 

حث عليه الدين الإ�شالمي احلنيف.

القلـــوب  اأ�شحـــاب  الكنـــدري  ونا�شـــد 

الرحيمـــة واأهـــل اخلـــري وذوي الأيـــادي 

البي�شاء واملح�شنن والقادرين ومي�شوري 

احلال يف الكويت اإخراج اأموال �شدقاتهم 

وزكواتهم لدعـــم امل�شروع الذي يخ�ش�ص 

الـــزكاة  م�شـــارف  يف  لالإنفـــاق  ريعـــه 

وال�شدقات ال�شرعية، وذلك بالتوجه اإىل 

مقـــر اللجنة مبنطقة حويل اأو بالت�شال 

على الأرقام 99401011-22667780، 

م�شاهماتهـــم  لـــول  اأنـــه  اإىل  م�شـــريا 

وتربعاتهـــم ملـــا قامـــت  اللجنـــة بتنفيذ 

م�شاريعها اخلريية الإن�شانية التي ت�شب 

يف بـــاب اأعمال اخلري وم�شاعدة الفقراء 

واملحتاجن.

واأو�شـــح الكنـــدري اأن هنـــاك عديًدا من 

الأ�شر يف الكويت يعانون العوز واحلاجة 

والفقـــر، كما اأن هنـــاك اأيتاما يف حاجة 

حلمايتهم والإنفاق عليهم، وهناك اأنا�ص 

يعي�شـــون يف حالـــة يرثى لهـــا حتت خط 

الفقر، ولي�ص لهم اأي دخل مادي يعي�شون 

منـــه، ومنهم مـــن هو مري�ـــص غري قادر 

علـــى العمـــل لالإنفاق على اأ�شـــرة مكونة 

من عدة اأفراد ب�شبب مر�شه وعجزه عن 

العمل، فمن لهوؤلء  امل�شاكن اإل اهلل عز 

وجـــل، فهـــو �شبحانه قـــادر على ت�شخري 

اأهـــل اخلري واأ�شحاب الأيـــادي البي�شاء 

لتقـــدمي امل�شاعـــدات لهـــوؤلء املحتاجن 

وامل�شاكن الذين اأثقل كاهلهم عناء الفقر 

واملر�ص واحلاجة. 

يف اإطـــار الهتمـــام ب�شـــوؤون الأيتـــام يف 

جمعية النجاة اخلريية اأعلن املدير العام 

للجنـــة زكاة ال�شاميـــة وال�شويخ- التابعة 

اللجنـــة  اأن  احلمـــر  �شـــامل  للجمعيـــة- 

ب�شـــدد عر�ص م�شروع »اأحـــالم الأيتام« 

لكفالة اليتيم يف عدد من الدول العربية 

امل�شـــروع  اأن  مو�شحـــا  والإ�شالميـــة، 

اأحـــد اأ�شـــكال التكافـــل الجتماعي بن 

امل�شلمن.

وقـــال احلمـــر: اإن ر�شالة امل�شـــروع هي 

حتقيـــق التكافل بـــن اأطفـــال امل�شلمن 

الأيتـــام، والعمل على حتقيـــق اأحالمهم 

كاأطفال يتامى، مبا يتفق مع �شد حاجتهم 

من املاأكل وامل�شرب والتعليم، حتى يكونوا 

اأبناء �شاحلن وهو ما يعود على اأنف�شهم 

واأ�شرهم وجمتمعاتهم باخلري والفالح.

وعن اأهـــداف امل�شروع ذكـــر احلمر اأنها 

تتلخ�ص يف �شد حاجة اليتيم وامل�شاهمة 

يف حتقيق اأمنياته، بالإ�شافة اإىل تعوي�ص 

اليتيـــم عن جزء من حنـــان اأبيه املفقود، 

عـــالوة على احت�شـــان الأيتام والهتمام 

بهـــم ورعايتهـــم، واإبـــراز دور الكويت يف 

جمـــال رعاية الأيتـــام واإن�شـــاء وتاأ�شي�ص 

وقـــف يخ�ش�ـــص ريعـــه ل�شالـــح ورعاية 

الأيتـــام، وكذلـــك تن�شئـــة الأيتـــام تن�شئة 

اإ�شالمية مبنية على تعاليم الإ�شالم.

ونا�شـــد احلمر يف نهايـــة ت�شريحه اأهل 

اخلري واأ�شحاب الأيادي البي�شاء وذوي 

القلوب الرحيمـــة واملح�شنن يف الكويت 

امل�شاهمـــة والتربع ومد يد العون لتنفيذ 

امل�شروع، مثمنا تفاعل اأهل اخلري الدائم 

مـــع اللجنة، وموؤكدا اأنـــه لول ف�شل اهلل 

تعاىل ثم تربعات املح�شنن ملا ا�شتطاعت 

اللجنة تنفيذ م�شاريعها اخلريية. 

حتت �صعار »زكاتك.. بركاتك«

»لجنة العثمان« تطرح مشروع الزكاة 
والصدقات

»أحالم األيتام« 
في 

»زكاة الشامية«
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�لتعريف بالإ�صالم

قامت جلنة زكاة كيفان التابعة جلمعية النجاة 

اخلريية بزيارة تفقدية لأعمالها اخلريية يف 

6 حمافظـــات م�شرية هي القاهرة واجليزة 

و�شوهـــاج،  واأ�شيـــوط  والفيـــوم  والقليوبيـــة 

وتخلـــل الزيارة امليدانية تقـــدمي امل�شاعدات 

لالأ�شـــر الفقـــرية، و�شرف الرواتـــب لالأيتام 

الذين تكفلهم اجلمعية، وكذلك بناء م�شاجد 

جديـــدة وترميم امل�شاجد القدمية، واجلديد 

خالل هذه الرحلة هو اإن�شاء وحدات جديدة 

للغ�شيل الكلوي ب�شوهاج.

ويف هـــذا ال�شـــدد قـــال رئي�ـــص جلنـــة زكاة 

كيفـــان ال�شيـــخ عـــود اخلمي�ـــص يف ت�شريح 

�شحـــايف اأدىل بـــه عقب عودته مـــن رحلته 

اخلرييـــة اإيل جمهورية م�شر العربية والتي 

ا�شتمـــرت فعالياتهـــا 8 اأيـــام متتاليـــة تفقد 

خاللها امل�شاريع اخلريية التي تقوم بها زكاة 

كيفـــان من خالل تعاونها مع اللجان امل�شهرة 

والر�شمية بتلـــك املحافظات امل�شرية: قمت 

خـــالل زياراتـــي هـــذه ب�شـــرف الكفـــالت 

ال�شهريـــة لأكرث مـــن 300 يتيم مـــن اليتام 

الذيـــن تكفلهـــم اللجنـــة، واطلعنـــا عن كثب 

على اأحوال هوؤلء الأيتام من خالل زياراتهم 

يف منازلهـــم والطمئنان علـــى انتظامهم يف 

الدرا�شـــة، فلي�ص الأمر عندنا اإطعام الطعام 

فقـــط لالأيتام، بل نحر�ـــص على تفعيل مبداأ 

املتابعـــة اجليـــدة، حتى ن�شاعدهـــم على اأن 

يربوا تربية اإ�شالمية ح�شنة، ويكونوا اأفرادا 

نافعن لأنف�شهم وملجتمعاتهم، وكذلك خالل 

الزيـــارة قمـــت بتقـــدمي م�شاعـــدات لالأ�شر 

الفقـــرية، ت�شمنت م�شاعـــدات عينية ومواد 

غذائيـــة واأخرى نقديـــة، خا�شة لالأ�شر ذات 

الدخـــل الب�شيـــط والتـــي ل ت�شتطيع توفري 

متطلبات احلياة اليومية.

وتابع اخلمي�ص: وحر�شنا خالل هذه الزيارة 

اأن ن�شـــع يف اعتبارنـــا توفـــري م�شاعـــدات 

ل  الذيـــن  املع�شريـــن  املدار�ـــص  لطـــالب 

ي�شتطيعون حتمـــل م�شاريف الدرا�شة، وبلغ 

عددهـــم 50 طالبا، وقدمنا لهـــم ولأ�شرهم 

امل�شاعدات، ومل�شنا احلاجة ال�شديدة لبع�ص 

الأ�شر التي قد ت�شطر اإىل اأن يرك اأبناوؤها 

الدرا�شـــة لعـــدم قدرتهم على حتمـــل اأعباء 

وم�شاريف الدرا�شة.

وعلى هام�ص الزيارة اأقيم حفل كبري لالأيتام 

مبحافظـــة �شوهـــاج، مت خاللـــه الحتفـــاء 

بالأيتام وتكرميهم، كما �شهد احلفل ح�شوًرا 

كبـــرًيا وتفاعاًل مميـــًزا من اأهـــايل �شوهاج 

الذيـــن عـــربوا عـــن عميـــق �شكرهـــم لأهل 

الكويـــت، اأمـــرًيا وحكومًة و�شعًبـــا، م�شيدين 

بالعالقـــات املتجـــذرة التي تربـــط ال�شعبن 

ال�شقيقـــن امل�شـــري والكويتـــي علـــى كافة 

الأ�شعدة منذ قدمي الأزل.

وبـــن اخلمي�ص اأن اجلديـــد يف هذه الزيارة 

هو اإقامة وحـــدات للغ�شيل الكلوي ب�شوهاج 

خلدمة املر�شـــى الذين ل ي�شتطيعون حتمل 

اأعبـــاء العـــالج مـــن هـــذا املر�ـــص اخلطري، 

موؤكـــًدا اأن دور جلنـــة زكاة كيفان ل يقت�شر 

علـــى تقـــدمي امل�شاعـــدات للفقـــراء وكفالة 

الأيتام، بـــل كذلك تهتـــم باملر�شى وحتر�ص 

علـــى تقدمي امل�شاعدات لهـــم، كما مت اأي�ًشا 

خالل الزيارة متابعـــة امل�شاجد التي ت�شرف 

اللجنة علـــى بنائها، وكذلـــك امل�شاجد التي 

قمنـــا بعمـــل الرميمات الالزمة بهـــا، معلًنا 

عن و�شـــع اللجنة يف خطتها امل�شتقبلية بناء 

دار لتحفيظ القـــراآن الكرمي، وم�شجد كبري 

باأ�شيوط.

واختتم اخلمي�ص ت�شريحه ب�شكر اأهل اخلري 

اأهـــل اجلود والإح�شان الذين ل ياألون جهدا 

ول يدخرون و�شعا يف دعم جلنة زكاة كيفان، 

مو�شحـــا لهم اأن جلنة كيفان قنطرة توا�شل 

بـــن الفقـــراء والأغنيـــاء، فعندمـــا ن�شافـــر 

نقول للفقراء هـــذه اأموال اأهل الكويت وهم 

يحر�شون على م�شاعدتكم وتنهال الدعوات 

وترفع الأكف �شائلة اهلل جل وعال اأن يحفظ 

الكويـــت واأهلها من كل �شـــوء، م�شيًدا بكرم 

وحفـــاوة ال�شعـــب امل�شري التي بـــدت جلية 

يف ا�شتقبالهـــم احلـــار لهم خـــالل زياراتهم 

للمحافظات. 

ت�صمنت كفالة �أيتام وم�صاعد�ت للفقر�ء وبناء م�صاجد و�إن�صاء وحد�ت للغ�صيل �لكلوي

»زكاة كيفان« تابعت أعمالها الخيرية 
في 6 محافظات مصرية
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�لأهد�ف: 

• التعريف بلجنة التعريف بالإ�شالم ودورها الدعوي.

• دعوة غري امل�شلمن يف منطقتي ال�شليبخات 
والقريوان وما حولهما.

• اإقامة خميم دعوي ملدة ثالثة اأيام.

• تكرمي العاملن يف احلقل الدعوي.

�لتنظيم:

جلنة التعريف بالإ�شالم - مكتبي ال�شليبخات والقريوان

�لر�عي:

ع�شو جمل�ص الأمة - النائب خلف دميثري العنزي

• كلمة مدير عام جلنة التعريف بالإ�شالم جمال ال�شطي

• النائب خلف دميثري العنزي

)123( ــ مايو 2013 ــ جمادى الآخرة 161434

فعاليات

الصليبخات والقيروان..
أقامت الملتقى الدعوي األول للتعريف باإلسالم
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�حل�صور:

كبـــار �شخ�شيات حمافظة اجلهـــراء، منهم خمتار منطقة 

القـــريوان �شباح دخيل العنري وخمتـــار منطقة العبديل 

هـــادي الهاجري ورئي�ص خمفر ال�شليبخات العقيد في�شل 

املوعـــد ورجـــل الأعمـــال عبـــداهلل املطري وبع�ـــص وجهاء 

املنطقـــة واأئمـــة امل�شاجـــد يف مناطق القـــريوان والدوحة 

وال�شليبخـــات وغرناطـــة، ووجهاء املناطـــق واأمناء املراكز 

ال�شحيـــة وكذلك مدراء مراكـــز خدمة املواطن، بالإ�شافة 

اإىل املديـــر العام للجنة التعريف بالإ�شالم جمال ال�شطي، 

ودعاة وموظفي اللجنة.

• جانب من احل�شور

• تكرمي رئي�ص مغفر ال�شليبخات العقيد في�شل املوعد

17 )123( ــ مايو 2013 ــ جمادى الآخرة 1434
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ملتقى "نجاحات" األول

�لتنظيـــــــــم: جلنة التعريف بالإ�شالم - دار النوري فرع اجلهراء

�ل�صيـــــــوف:  د. غازي الر�شيدي - اأ. جمال النوري

�حل�صـــــــور: نائـــب املدير العـــام للجنة التعريـــف بالإ�شـــالم املهند�ص 

عبدالعزيز الدعيـــج، ومدير الدار �شامل احل�شيني، ومدير 

عـــام موؤ�ش�شـــة زخـــرف للدعايـــة والإعالن الوقفيـــة اأن�ص 

اخلليفـــة، ورا�شـــد فـــاروق مديـــر �شركة ترا�شـــت، وماجد 

ال�شطـــي املدير الإداري ملعهد كامز للتدريب الأهلي، واأكرث 

مـــن 80 داعًيا وداعيـــة، بالإ�شافـــة اإىل امل�شوؤولن بالأفرع 

املختلفة.

• كلمة نائب مدير عام جلنة التعريف بالإ�شالم م. عبدالعزيز الدعيج

• كلمة د. غازي الر�شيدي

)123( ــ مايو 2013 ــ جمادى الآخرة 181434

فعاليات
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�لأهد�ف: 

• التعريف بدار النوري واإجنازاتها منذ التاأ�شي�ص.

• اخلطة ال�شراتيجية لعمل الدار.

• توثيق ال�شلة بن اللجنة وال�شركات الوقفية.

• تكرمي العاملن وال�شيوف.

• جانب من احل�شور

• �شورة جماعية

• مدير دار النوري �شامل احل�شيني يكـرم 
اأ. حممـــد �شالح مديـــر خدمة العمالء 

ب�شركة زخرف

19 )123( ــ مايو 2013 ــ جمادى الآخرة 1434
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• قافلة �أهل �لف�صل و�لإح�صان

��صم �لرحلة:     قافلة اأهل الف�شل والإح�شان

�لتنظيم و�لإد�رة:   اإدارة احلج والعمرة

�لر�عـــــــي:     ال�شيخ في�شل احلمود املالك ال�شباح

�ل�صعــــــــار:              »َولَ تَن�َشُواْ الَْف�ْشَل بَيْنَُكْم«

�مل�صاركني:             50 �شخ�ًص من املهتدين واجلاليات

إدارة الحج والعمرة 
أنجزت ثالث عمرات 

للمهتدين الجدد 
والجاليات اإلسالمية

)123( ــ مايو 2013 ــ جمادى الآخرة 201434
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• قافلة د�ر �لوفاء

��صم �لرحلة:       قافلة دار الوفاء 

�لتنظيم و�لإد�رة:     اإدارة احلج والعمرة

�لر�عـــــي:       ال�شيخ حمد الفهد املالك ال�شباح

�ل�صعــــــار:       »وكونوا عباد اهلل اإخواًنا«

�مل�صاركني:          50 �شخ�ًص من اجلالية الركية
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• قافلة �ملح�صن حممد �لعجيل

��صم �لرحلــــة:     قافلة املح�شن حممد العجيل 

�لتنظيم و�لإد�رة:    اإدارة احلج والعمرة

�لر�عــــــي:      املح�شن حممد عبد اهلل العجيل

�ل�صعـــــــار:      »اللهم اأعط منفقا خلفا«

�مل�صاركني:      50 �شخ�ًص من املهتدين اجلدد واجلاليات
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ملتقى "نجاحات 
الثاني".. إنجازات رائعة 

لإلدارة النسائية

�لتنظيم: جلنة التعريف بالإ�شالم - الإدارة الن�شائية

�ل�صيـوف:  د. اأحمد الذايــــدي - اأ�شتاذ الإعالم الإ�شالمي 

كليـــة ال�شريعـــة والدرا�شـــات الإ�شالمية بجامعة 

الكويت.

�حل�صـــــــور: مدير عـــام جلنة التعريـــف بالإ�شـــالم جمال 

ال�شطي، ونائبه املهند�ـــص عبد العزيز الدعيج، 

ومديرة الإدارة الن�شائية و�شحة البلي�ص  ومدراء 

ومديـــرات اإدارات واأفـــرع اللجنة بالإ�شافة اإىل 

لفيف من اأبـــرز ال�شخ�شيات يف اللجنة والعمل 

اخلريي.

• جانب من احل�شور

• تالوة اآيات من القراآن الكرمي لعريف امللتقى عبدالتواب م�شطفى

)123( ــ مايو 2013 ــ جمادى الآخرة 221434
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�لأهد�ف: 

• عر�ص اإجنازات الإدارة الن�شائية بالتعريف بالإ�شالم.

• بيان دور املراأة امل�شلمة الدعوي.

• طرح اأخر امل�شتجدات على ال�شاحة الدعوية.

• تقدمي عرو�ص دعوية.

• جانب من احل�شور
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• عر�ص متثيلي �شيق من اأطفال الداعيات

• كلمة الدكتور اأحمد الذايدي

• عر�ص تقدميي ملوقع اللجنة الدكتور حم�شن هريدي
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�لعامل �لإ�صالمي

»اكتشف اإلسالم« بالبحرين: أكثر 

من 5000 أجنبي اعتنقوا الدين الحق

اأكد دعاة جمعية »اكت�شف الإ�شالم« مبملكة البحرين اأن اجلمعية 

منـــذ تاأ�شي�شهـــا يف عام 1987م  كانت �شبًبـــا يف هداية اأكرث من 

خم�شة اآلف �شخ�ص داخل اململكة اإىل الإ�شالم.

وتقـــوم اجلمعيـــة بجولت تعريـــف بالإ�شالم احلنيـــف للجاليات 

الأجنبيـــة املقيمـــة بالبحريـــن، كما تنظم زيـــارات خارجية لذات 

الغر�ـــص، وزيـــارات دورية لنـــزلء ال�شجن من اأجـــل تعريف غري 

امل�شلمن بديننا احلنيـــف والإجابة على ا�شتف�شاراتهم باحلكمة، 

ورد ال�شبهـــات التي تثار حول الإ�شالم، حيث دخل عدد كبري من 

هوؤلء اإىل الدين الإ�شالمي.

وجمعيـــة »اكت�شف الإ�شالم« هي اأول جمعية متخ�ش�شة للتعريف 

بالإ�شـــالم ودعـــوة اجلاليات يف مملكة البحريـــن، وهي ع�شو يف 

الهيئـــة العامليـــة للعناية بامل�شلمن اجلدد، كمـــا اأنها اأول موؤ�ش�شة 

اإ�شالميـــة مبملكة البحرين حت�شل على �شهـــادة الأيزو يف جودة 

الإدارة والتنظيم.

وقد اأنتجـــت »اكت�شف الإ�شالم« �شل�شلة اأفـــالم وثائقية للتعريف 

بالإ�شـــالم تتكون مـــن �شتة اأفالم تراوح مدتهـــا من 15 اإىل 30 

دقيقـــة، ومت اإنتاجها بطريقة احرافية عالية، اإعداًدا، وت�شويًرا، 

واإخراًجـــا، وتهدف اإىل ت�شحيح املفاهيـــم املغلوطة عن الإ�شالم 

وامل�شلمن والتي تن�شر يف و�شائل الإعالم الغربية.

ويتـــم توزيع هذه الأفـــالم يف الوليات املتحـــدة الأمريكية وكندا 

�شمن خطة للو�شول بهذه ال�شل�شلة الوثائقية اإىل �شرائح خمتلفة 

مـــن املجتمعات الغربية، على راأ�شها الدوائر احلكومية والهيئات 

الت�شريعيـــة، واملوؤ�ش�شـــات الإعالميـــة، والبحثيـــة، وال�شخ�شيات 

العامة، واملجمعات الكن�شية، واملكتبات العامة. 

طفل كفيف يحفظ القرآن كامًلا 
بأرقام اآليات والسور

اأثـــار طفل كفيف �شارك مب�شابقـــة جائزة الأمري �شلطان الدولية يف 

حفـــظ القراآن الكرمي للع�شكرين يف دورتها ال�شابعة اإعجاب اللجنة 

املحكمة واحلا�شرين، لي�ص فقط حلفظه القراآن كاماًل بل لمتالكه 

القدرة على حتديد رقم كل اآية من �شور القراآن الكرمي.

وقال والد الطفل جهاد املالكي (11 عاما) اإن �شر متكن ابنه من 

حفـــظ القراآن الكـــرمي كاماًل هو ا�شتماعـــه املتوا�شل اإىل اإحدى 

القنوات الف�شائية التي تبث القراآن على مدار ال�شاعة.

واأ�شاف اأن جهاد اأمت حفظ القراآن وهو مل يتجاوز اخلام�شة من 

عمره، م�شرًيا اإىل اأن ابنه يطمح اإىل تلقي اإجازة يف رواية حف�ص 

عن عا�شم ب�شند مت�شل اإىل النبي عليه ال�شالة وال�شالم.

ولفـــت اإىل اأن ابنـــه الذي قـــدم اإحدى فقرات احلفـــل اأم�ص نال 

جوائـــز متعددة بعدما ختم القـــراآن و�شارك يف م�شابقات حملية 

واأخـــرى دولية، متابًعا: »جهاد ترك اأثًرا يف نف�شي ونف�ص والدته، 

اإذ زاد مـــن معـــدل حفظنا للقـــراآن الكرمي، ما يجعلنـــا نزيد من 

الهتمام به«. 

معجزة بردة الرسول ]
تعـــد بُـردة (عبـــاءة) الر�شول حممـــد ] التي اأهديـــت اإىل التابعي 

وي�ـــص القـََرنـَي، وهـــي موجودة الآن يف اإحدى متاحـــف تركيا، اأهم 
ُ
اأ

م�شادر اجلذب ال�شياحي يف تركيا، خا�شة خالل �شهر رم�شان.

وتعّر�شـــت بع�ـــص اأجزاء الـــرُبدة للتلف ب�شبب طريقـــة احلفظ التي 

كانـــت متبعة يف املا�شي، وهو ما دفع امل�شرفن عليها اإىل ال�شتعانة 

بخرباء حلفظها واإعادة عر�شها للجمهور، وقد متت عملية احلفظ 

خالل عام كامل بو�شائل ل توؤدي اإىل تغيري اأو اإ�شافة يف الربدة.

الأمـــر املعجز هو خلو بـــردة ر�شول اهلل �شلى اهلل عليـــه واآله و�شلم 

مـــن اأي نوع من امليكروبات، عك�ص عمامة وحزام اأوي�ص القرين رغم 

حفظها جميًعا يف ال�شندوق نف�شه. 
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تزايدت العتـــداءات اجل�شدية وامل�شايقات 

التي ت�شتهدف غالبية امل�شلمن يف بريطانيا، 

ح�شب �شحيفة اأوبزيرفر الربيطانية، وقالت 

اإن اأكرث من يتعر�ص لتلك العتداءات ب�شبب 

دينهم هم من الن�شاء.

وذكرت ال�شحيفة اأن خط امل�شاعدة الهاتفي 

الر�شمي ل�شحايا ما يعرف بالإ�شالموفوبيا 

اأو ظاهـــرة اخلوف مـــن الإ�شالم �شجل اأكرث 

مـــن 630 حادثـــة خالل الأ�شهـــر الـ 12 من 

اعتمـــاده من قبـــل احلكومـــة لتحديد حجم 

وطبيعة العنف �شد امل�شلمن يف بريطانيا.

واأ�شـــارت اإىل اأن مـــن بـــن اأفظـــع احلوادث 

إنشاء متحف »واحة القرآن الكريم« 
في المدينة المنورة

اأكـــد �شاحـــب ال�شمو امللكي الأمري �شلطان بن �شلمان بن عبدالعزيز رئي�ص الهيئة العامة 

لل�شياحـــة والآثار اأن اختيـــار املدينة املنورة عا�شمة للثقافـــة الإ�شالمية يج�شد اأهميتها 

الدينية والثقافية ومكانتها يف قلب كل م�شلم.

وقـــال على هام�ص ح�شـــوره احتفال تد�شن املدينة املنورة عا�شمـــة للثقافة الإ�شالمية: 

»يف �شياق اهتمام الهيئة بالربامج وامل�شاريع املتعلقة بالثقافة والراث يف املدينة املنورة، 

رفعت للدولة، بال�شراكة مع وزارة ال�شوؤون الإ�شالمية ومنطقة املدينة وعدد من اجلهات 

املعنيـــة، م�شـــروع متحف واحة القـــراآن الكرمي الـــذي �شيكون اإجنـــازا ح�شاريا وثقافيا 

كبريا خلادم احلرمـــن ال�شريفن، وجت�شيدا لهتمامه بخدمة القراآن والإ�شالم وخدمة 

احلرمـــن ال�شريفـــن«، مو�شًحا اأن امل�شـــروع �شيكون الأول من نوعـــه لالهتمام بالقراآن 

ب�شكل تقني ومعريف متقدم على م�شتوى العامل، واأن هناك عددا من املتاحف الأخرى يف 

املدينة املنورة تتعلق مبواقع اأحداث الدين الإ�شالمي من املقرر النطالق يف تنفيذها.

واأ�شاف: »والهيئة اأعلنت، بالتزامن مع منا�شبة التد�شن، تاأ�شي�ص برنامج العناية مبواقع 

التاريـــخ الإ�شالمي الذي يج�شد توجهات القيادة الر�شيدة والدولة باإعطاء عناية خا�شة 

مبواقـــع التاريـــخ الإ�شالمي، وتوثيـــق املواقع واملعـــامل املرتبطة بهذه احلقبـــة التاريخية 

العظيمة ودرا�شتها«. 

اعتداءات متزايدة ضد المسلمات ببريطانيا

امل�شجلـــة، اإجبار عائلة م�شلمـــة على اإخالء 

منزلهـــا يف مقاطعـــة نوتنغهام�شايـــر، وقيام 

�شائق �شيـــارة ب�شدم طفلـــة م�شلمة عمرها 

خم�ـــص �شنوات عمـــًدا، وو�شع رجـــل اأبي�ص 

بـــراز كلب على راأ�ص م�شلمة �شومالية بينما 

كانت تت�شوق يف جنوب لندن.

التـــي  العتـــداءات  اإن  ال�شحيفـــة  وقالـــت 

�شجلهـــا خـــط امل�شاعـــدة الهاتفـــي اأظهرت 

اأن 58 % مـــن جميع هـــذه احلوادث طالت 

ن�شاء م�شلمات ووقعت غالبيتها يف ال�شوارع 

وكانت ع�شوائية.

كما قالـــت اإن العتداءات طالـــت م�شلمات 

بريطانيـــات ي�شغلـــن منا�شـــب رفيعـــة، من 

بينهن البارونة �شعيـــدة وار�شي، اأول م�شلمة 

ت�شغـــل من�شًبـــا وزاريًّا يف تاريـــخ بريطانيا، 

والتـــي تعر�شـــت لتهديدات عـــرب الإنرنت 

مـــن قبل رابطة الدفـــاع الإجنليزية اليمينية 

املتطرفة. 
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اإلى الدعــاة: ال ترتددوا 
يف ا�ستثمــار الفر�ــص.. 
اأنتــم مطالبــون بالتبليغ 

دون النظــر للنتائج 
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ر�صائل دعوية

املدير العام للجنة التعريف بالإ�شالم

جمال �ل�صطي

علمتني �لدعوة!

)15(

احلكمـــة  الدعـــوة  علمتنـــي 

دعـــوة  يف  احل�شنـــة  واملوعظـــة 

الآخريـــن اإىل الإ�شـــالم، وكيف 

ميكـــن ا�شتثمـــار الفر�شـــة التي 

تتاح اأمام الداعية لتبليغ الر�شالة 

بال�شكل املرجو، حتى نكون دعاة 

اإىل اهلل بحـــق، نرغب النا�ص يف 

الديـــن ول ننفرهـــم، باعتبار اأن 

القراآن الكرمي يحثنا على ذلك.

والداعيـــة مطالـــب يف دعوتـــه 

اإىل اهلل بـــاأن ي�شتثمـــر اأن�شاف 

الفر�ص حتى ولو كانت الو�شيلة 

غـــري جمدية بع�ـــص الأحيان يف 

تو�شيل املراد، لأن النا�ص يقبلون 

على الإ�شـــالم واللتزام به حن 

ي�شت�شعرون ال�شـــدق فيمن يبلغ 

الر�شالة دون فر�ص اأو اإجبار.

ولعلـــي اأتذكـــر ق�شـــة مهتٍد من 

اجلن�شيـــة الهنديـــة اأ�شلم بلجنة 

التعريف بالإ�شالم قبل �شنوات، 

فقـــال: ذات ليلة راأيت عجًبا يف 

املنـــام، راأيـــت اأين بداخل معبد 

ومل اأجـــد بـــه مكاًنـــا فارًغـــا اإل 

وقـــد ن�شب فيـــه �شنـــم، ولكني 

تعجب كثرًيا ملا راأيتها يف ظالم، 

فيما وجـــدت نـــوًرا ينبج�ص من 

فـــوق املعبـــد، وقـــد ا�شت�شاء به 

املو�شع الذي كنـــت واقًفا عليه، 

وكنـــت اأرى الأ�شنـــام من حويل 

يف ظـــالم مده�ـــص وكاأن دجـــى 

الليـــل �شرها ب�شـــواده.. �شباح 

هـــذه الليلـــة العجيبـــة �شحوت 

من النوم، وكنـــت اأتفكر يف هذا 

املنام، ومل اأبلغ اأحـــًدا بتفا�شيل 

مـــا راأيت، ومل مت�ـــص اأيام حتى 

فوجئـــت بكتاب مـــن �شخ�ص ل 

اأعرفـــه، عندما كنـــت ما�شًيا مع 

زمالئي يف اإحدى الطرق ب�شارع 

»اجلهـــراء« بالكويـــت، وو�شلـــت 

اأمـــام م�شجـــد »املـــال �شالـــح«، 

وتعجبـــت حـــن وجدتـــه مكتوًبا 

بلغة التلغو، واأخذت هذا الكتاب 

املمـــزق امل�شقوق مـــن اجلانبن، 

وبداأت اأقراأ ما فيه من معلومات 

عن �شيدنـــا اإبراهيـــم واأبيه اآذر 

وعبادتـــه  لالأ�شنـــام  و�شناعتـــه 

لها.

وتابع: لقد كان من العجب اأنني 

مل اأ�شتطـــع اأن اأفـــرق بيني وبن 

»اآذر« باعتبـــار اأين كنـــت اأعمـــل 

مـــن قبـــل يف �شناعـــة الأ�شنام، 

فـــاآذر كان ي�شنـــع اأ�شناًمـــا واأنا 

اأي�ًشا اأ�شنع اأ�شناًما من اخل�شب 

والطن، ومن هنا وجدت توافًقا 

كبرًيا بيننا، ثم نظرت يف الق�شة 

اإىل نهاية موقف �شيدنا اإبراهيم 

\ عندما دخـــل املعبد وك�شر 

الأ�شنام كلها عدا ال�شنم الأكرب، 

ا  وانتهيت اإىل قوله تعاىل: {َفلَمَّ

ى َكْوَكًبا َقاَل 
َ
َجـــنَّ َعلَيِْه اللَّيْـــُل َراأ

َفَل َقاَل َل اأِحبُّ 
َ
ا اأ َهَذا َربِّـــي َفلَمَّ

ى الَْقَمَر بَاِزًغا 
َ
ـــا َراأ اْلآَِفِلَن. َفلَمَّ

َفَل َقاَل لَِئْن 
َ
ا اأ َقـــاَل َهَذا َربِّي َفلَمَّ

ُكونَنَّ ِمَن الَْقْوِم 
َ
مَلْ يَْهـــِدين َربِّي لأ

ْم�ـــَص  ـــا َراأى ال�شَّ اّلـــَن. َفلَمَّ ال�شَّ

ْكرَبُ 
َ
بَاِزَغـــًة َقاَل َهَذا َربِّـــي َهَذا اأ

َفلَْت َقاَل يَا َقْوِم اإِينِّ بَِريءٌ 
َ
ا اأ َفلَمَّ

تُ�ْشِرُكـــوَن}.. متعنـــت يف  ـــا  مِمَّ

قـــراءة هـــذا الكتاب كلمـــة كلمة 

حتـــى وجدت اأن ال�شدق وافاين 

واحلق لقـــاين، واأولت ما راأيته 

يف منامـــي وعرفـــت اأنـــه تعبري 

روؤيـــاي، واأن النـــور ال�شاطع هو   

نـــور اهلل الأحـــد ال�شمـــد الذي 

مل يلـــد ومل يولـــد ومل يكـــن لـــه 

كفـــًوا اأحـــد، نعـــم.. عرفت ربي 

وتوحيده.

هـــذه الق�شة تك�شف اأن الو�شيلة 

كتـــاب  ا�شتخدمـــت–  التـــي 

ممـــزق– قـــد ل تكـــون منا�شبة 

يف دعـــوة النا�ـــص اإىل الإ�شالم، 

ولكـــن الفر�شة عندما تتاح اأمام 

الداعيـــة فعليـــه األ يـــردد اأبًدا 

يف ا�شتثمارهـــا، لأننا يف النهاية 

مطالبـــون بالتبليـــغ دون النظـــر 

للنتائج. 

استثمار 
الفــرص
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حو�ر: و�ئل عمر

ما �إن تنظـــــــر �إىل وجهه حتى تـــــــرى فيه نور 

�لتقوى وعالمات �ل�صالح، و�إذ� حتدثت �إليه 

مل�صـــــــت فيه �صماحة �لإ�صـــــــالم، ل متلك و�أنت 

جتال�صه �إل �أن حتمل له كل تقدير و�حرت�م، 

�أ�صلم عـــــــام 1998 و�أ�ص�س �أول جمل�س �صورى 

�إ�صالمي يف بلد ل يعرتف بالإ�صالم، ونا�صل 

حتـــــــى �صار مـــــــن �أهـــــــم �لدعـــــــاة و�ملنا�صرين 

و�ملد�فعني عن حقوق �مل�صلمني يف �صوي�صر�.. 

�أ�صلم على يديه ع�صر�ت ممن �صارو� رو�ًد� يف 

حقل �لدعوة �لإ�صالمية باأوروبا.. �إنه �ل�صيد 

نيكول�س عبـــــــد�هلل بالن�صـــــــو، رئي�س جمل�س 

�ل�صـــــــورى �لإ�صالمـــــــي ب�صوي�صـــــــر�، حيث كان 

ملجلة »�لب�صرى« معه هذ� �حلو�ر.

• بد�يـــــــة.. نرحب بال�صيخ نيكول�س عبد�هلل 
بالن�صو، رئي�س جمل�س �ل�صـــــــورى �لإ�صالمي 

ب�صوي�صـــــــر�، يف �لكويت، ونود �أن نتعرف على 

ن�صاأتكم وم�صو�ركم �لدعـــــــوي بعد �إ�صالمكم 

ـــــــا ملجل�ـــــــس �ل�صورى  حتـــــــى �ختياركـــــــم رئي�ًص

�لإ�صالمي ب�صوي�صر�.

احلمد هلل الذي اأنعم علينا بنعمة الإ�شالم.. 

ولـــدت يف �شوي�شـــرا ون�شـــاأت يف اأ�شرة غري 

م�شلمة وعمـــري خم�شة ع�شر �شنة ون�شف، 

وبعد انتهاء املدر�شة وبداية الدرا�شات العليا 

كان هناك ت�شاوؤل يجول بخاطري حول معنى 

احلياة، وبداأت اأبحـــث يف الفل�شفة والأديان 

اإىل اأن و�شلت اإىل الدين الإ�شالمي، واحلمد 

هلل اأ�شلمـــت يف عـــام 99 - 98 وتعلمت هذا 

الديـــن العظيـــم خـــالل 13 �شنـــة اإىل اأن مت 

تاأ�شي�ص جمل�ص ال�شورى الإ�شالمي يف 2009 

ب�شبب امل�شاكل التي حدثت حول ق�شية حظر 

بنـــاء املاآذن يف �شوي�شرا وهذا املجل�ص ت�شكل 

ليكـــون كياًنا مل�شلمن ويدافـــع عن حقوقهم 

وميثلهم ر�شميًّـــا اأمام احلكومة ال�شوي�شرية، 

ومت انتخابـــي رئي�ًشا لهذا املجل�ص يف 2009 

لأبداأ مرحلة جديدة يف حياتي كم�شلم حمب 

لدينه ومدافع عنه.

• هل ميكن �أن ت�صـــــــف لنا �ل�صورة �لو�قعية 
عـــــــن �أحو�ل �مل�صلمـــــــني يف �صوي�صر� من حيث 

متكنهم مـــــــن ممار�صـــــــة �صعائرهـــــــم �لدينية 

ومعتقد�تهـــــــم ومدى �حلريـــــــة �ملكفولة لهم 

يف ممار�صة �لعـــــــاد�ت و�لتقاليد �لإ�صالمية، 

وكذ� �حلقوق �ملكفولة لهم يف تقلد �ملنا�صب 

�لر�صمية يف �حلكومة �ل�صوي�صرية؟ 

هناك �شيء مهم نود اأن نعلق عليه الآن، هو 

اأن امل�شلمن يف �شوي�شرا عندهم عدة م�شاكل 

علـــى م�شتويات خمتلفة مثـــاًل: هناك متييز 

�شدهـــم، وقد انت�شر منـــذ 2009 ما ن�شميه 

الإ�شالموفوبيـــا، يعني اخلوف من الإ�شالم، 

وهذا ال�شعور منت�شر يف املجتمع ال�شوي�شري، 

ا حتى و�شل اإىل ا�شتخدامه يف ال�شغط  جدًّ

على املدراء وعلـــى الروؤ�شاء وعلى الأحزاب 

ال�شيا�شية، لأن الأحزاب ال�شيا�شية تريد اأن 

تك�شب الأ�شوات، ولهذا ال�شبب مت�شي على 

�شيا�شة الإ�شالموفوبيا، وهذا ي�شبب م�شاكل 

يف حيـــاة امل�شلمـــن اليوميـــة، مثـــل ق�شيـــة 
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احل�شـــول علـــى منـــازل اأو احل�شـــول على 

من�شب اأو احل�شول على عمل، وعلى �شبيل 

املثـــال، مثاًل احل�شول علـــى من�شب �شابط 

يف اجلي�ـــص �شار ب�شعوبة كبـــرية ت�شل اإىل 

درجـــة ال�شتحالة اإذا كان م�شلًما اأو ذا هوية 

اإ�شالميـــة اأو �شـــيء من هـــذا القبيل، ونحن 

نحاول الآن مع جمل�ص ال�شورى اأن نغري هذا 

الو�شـــع ولكن ذلك يحتـــاج اىل ا�شراتيجية 

ذات نظر بعيد واأظن اأننا نعلم جيًدا اأن هذا 

الو�شـــع ل يتغـــري اإل مع ال�شنـــوات العديدة 

ومـــع العمل امل�شتمـــر للتفاهم بـــن املجتمع 

ال�شوي�شري وامل�شلمن. 

• يف �إطـــــــار �لكالم عـــــــن �لإ�صالموفوبيا، ويف 
ظل �لفـــــــرت�ء�ت و�لتهامات �لتي توجه �إىل 

�لإ�صالم بالتطرف و�لتع�صب نريد �أن نتعرف 

على موقـــــــف �ل�صعب �ل�صوي�صـــــــري بطو�ئفه 

�ملختلفـــــــة من هـــــــذه �ل�صبهـــــــات و�لأفكار من 

خالل معامالتهم مع �مل�صلمني؟

يف احلقيقـــة عندنا م�شكلة، وهـــي اأن كثرًيا 

من ال�شرائح يف املجتمع ال�شوي�شري يحملون 

مثـــل هذه الأفكار ال�شلبيـــة، ول يوجد �شوى 

قليل منهم من املفكرين اأو ال�شخ�شيات ذات 

العقـــل الواعي يجيـــدون التفريق بن احلق 

والباطـــل اأو بـــن التخويف والواقـــع، ولهذا 

ال�شبـــب عندنـــا م�شكلة كبـــرية، لأن الغالبية 

عندهـــم �شـــورة معينة عـــن امل�شلـــم ولي�شوا 

م�شتعديـــن حتى اأن ي�شتمعـــوا اإىل �شرح من 

يغري هـــذه ال�شـــورة عندهم، ونحـــن نحتاج 

اإىل عمـــل واإىل اأن ن�شنع كيانات تدافع عن 

حقـــوق امل�شلم حتـــى يعـــرف ال�شوي�شري اأن 

امل�شلم يقدم حلوًل يف املجتمع، واأنه ي�شارك 

يف املجتمع، واأن امل�شلم لديه مكانة واحرام، 

وكذلـــك نحتاج اإىل اأن نغري هذه الأفكار عن 

طريـــق تنظيـــم اأنف�شنـــا بحيث يكـــون لدينا 

نظام يف كيفية التعامل مع احلكومة والدولة 

والأ�شخا�ـــص، وحن ن�شـــل اإىل هذه املرحلة 

اأعتقـــد اأن هذه الفكـــرة �شتزول من املجتمع 

ال�شوي�شري

• ماذ� يعني جمل�س �ل�صورى �لإ�صالمي من 
حيث �لخت�صا�صات �ملنوطة به و�لإجناز�ت 

�لتـــــــي حققها حتـــــــى �لآن و�لأهـــــــد�ف �لتي 

ي�صعى لتحقيقها م�صتقباًل؟

جمل�ـــص ال�شورى الآن اأكمـــل عامه الرابع باإذن 

ا، مثال  ينظم كل  اهلل، ولـــه اإجنازات طيبة جدًّ

�شنـــة موؤمترا كبريا يعترب مـــن اأكرب املوؤمترات 

يف قارة اأوروبا الو�شطى، و�شبحان اهلل يح�شر 

الآف امل�شلمـــن، والهـــدف من هـــذه اللقاءات 

الهويـــة  نعيـــد  اأن  الإ�شالميـــة  واملوؤمتـــرات 

الإ�شالمية ون�شعر بهـــذه الهوية، لأن امل�شلمن 

يف الغرب فاقدون لها، فال بد اأن يكون امل�شلم 

معتزا باأنـــه م�شلم، ول يتخوف من هذا الأمر، 

ويعلـــم اأن له حقوقا حمفوظة يف هذه البلدان، 

ول بـــد اأن ميار�ـــص هـــذه احلقـــوق ويحافـــظ 

عليهـــا ول يتخوف من اأن يطلبها، لأنها حقوق 

وا�شحة جدا، ونحن نعمل يف هذا الإطار، اأما 

بالن�شبة لإجنازاتنا عرب هـــذه املوؤمترات فاإننا 

نعيد هذا الفكر اإىل كل م�شلم واإىل كل م�شلمة 

حتـــى يكونا مطمئنن، ول تتخوف امل�شلمة من 

احلجاب، فهي اأحيانا ل تريد ارتداء احلجاب 

تخوفـــا من نظـــرات املجتمع واأنهـــا من املمكن 

اأن تخ�شـــر املنا�شب، ونحن ن�شعـــى اإىل تغيري 

هذا الأمر.

هل يوجـــــــد يف �صوي�صر� رو�بـــــــط �إ�صالمية �أو 

جمعيات دعوية �أو منظمات �إ�صالمية تخدم 

�لإ�صالم و�مل�صلمني بخالف جمل�س �ل�صورى 

�لإ�صالمـــــــي يف �إطار �حلريـــــــات �لتي يكفلها 

�ملجتمع �ل�صوي�صري للم�صلمني هناك؟

اإننـــا ن�شعى اإىل التن�شيق بـــن كل من يخدم 

هـــذا الدين واأن نكـــون يف �شف واحد، لأننا 

وجدنـــا امل�شكلة يف تعـــدد اجلمعيات، حيث 

اإنـــه اإذا كانت كل جمعية تعمل مبفردها دون 

تن�شيق �شي�شبـــح هناك م�شكلة اأن كل واحد 

يتكلم بكلمة ول نعرف اإىل اأين الجتاه، وهذا 

ي�شبب م�شكلة حتى يف متثيل امل�شلمن اأمام 

احلكومة ال�شوي�شريـــة، لن تعرف ماذا يريد 

امل�شلمون، ولهـــذا ن�شعى يف جمل�ص ال�شورى 

اأن نربـــط بـــن كل من يعمـــل يف خدمة دين 

اهلل �شبحانه وتعاىل وكل من يعمل لالإ�شالم 

وخدمـــة الدعوة مبجل�ص ال�شورى، واأن يكون 

هنـــاك تن�شيق وا�شح جـــدا بن امل�شلمن يف 

�شوي�شـــرا حتى يكون لهـــم كلمة قوية حترم 

يف املجتمع ال�شوي�شري ويف احلكومة.

29 )123( ــ مايو 2013 ــ جمادى الآخرة 1434

ر�سالتي اإلى ال�سعوب 
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ابت�سامة تظهر �سماحة هذا 

الدين العظيم!
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• كم عدد �مل�صلمني �لآن يف �صوي�صر�؟  

ح�شـــب  �شوي�شـــرا  يف  امل�شلمـــن  عـــدد 

الإح�شائيـــات الأخـــرية 400 األـــف ن�شمـــة 

تقريبـــا بن�شبة 4.5 % مـــن جمموع �شكان 

البلـــد، وامل�شلمـــون مـــن اأ�شـــول �شوي�شريـــة 

حـــوايل 44 األـــف ن�شمة بن�شبـــة 11 % من 

اإجمـــايل عـــدد امل�شلمـــن، وهـــم يف تزايـــد 

م�شتمر بف�شل اهلل.

هـــذا يقودنـــا اإىل الق�شايـــا القانونيـــة التي 

تواجـــه امل�شلمـــن يف �شوي�شـــرا واملرتبطـــة 

بال�شريعة الإ�شالمية واملنازعات ذات ال�شبغة 

الإ�شالمية.. مثل اأمـــور الأحوال ال�شخ�شية 

يف الـــزواج والطالق واأحـــكام املواريث.. هل 

هنـــاك جهة معينة منوط بهـــا حل مثل هذه 

امل�شكالت الق�شائية؟

نعم جمل�ـــص ال�شورى هو الذي يهتم مبثل هذه 

الأمـــور، فهو يهتـــم بق�شايا الـــزواج والطالق، 

وهـــذه م�شكلة كبـــرية، لأننـــا حتـــى الآن لي�ص 

لدينا اإل ق�شية املدنية، ولكن امل�شلم يحتاج اأن 

يكـــون هذا الزواج ر�شميًّا، ونهتم اأي�ًشا بق�شايا 

احلـــرام واحلالل، فنحن نهتم بكل هذه الأمور 

يف جمل�ص ال�شورى، بل ن�شعها يف اأولوياتنا

• مقارنـــــــة ببع�س �لدول �لعربية �لإ�صالمية 
�لتي يوجد بها قانون خا�س ينظم �لأحو�ل 

�ل�صخ�صيـــــــة لغـــــــري �مل�صلمـــــــني.. هـــــــل يوجد 

يف �صوي�صـــــــر� مثل هـــــــذه �لقو�نـــــــني لتنظيم 

�لأحو�ل �ل�صخ�صية للم�صلمني؟

بدايـــة اأحييك على اإثارة هذه النقطة املهمة 

التـــي تنـــم عـــن اهتمامـــك بهـــذه الق�شايـــا 

ومتابعتـــك لها، وليعلم اجلميـــع اأن �شوي�شرا 

ل تعـــرف بالديـــن الإ�شالمـــي، وبالتايل ل 

يكـــون عندنا جمـــال يف الق�شاء اأو يف وجود 

قانـــون معـــن للم�شلمـــن، بالعك�ـــص نحـــن 

عندنا متييـــز يف احلقوق، فهناك مادة على 

م�شتوى الد�شتور متنـــع املطالبة ببناء املاآذن 

للم�شلمـــن، وهي من امل�شـــاكل ال�شعبة التي 

نواجهها ونعمل على حلها من خالل جمل�ص 

ال�شورى الإ�شالمي ب�شوي�شرا.

• ما �لهدف من زيارتكم لدولة �لكويت؟

نريـــد اأن نقـــوم بالتوعيـــة باأهميـــة التن�شيق 

بن الـــدول الإ�شالمية واجلاليات والأقليات 

امل�شلمة يف اأوروبا، فنحن نحتاج اإىل ربط قوي 

وتن�شيق قوي ودعم مادي اأي�ًشا قوي للجالية 

امل�شلمـــة يف اأوروبا، حتى حتـــل م�شاكلها يف 

هـــذا املجتمع الأوروبى، وحتى تبن �شورتها 

و�شـــورة الإ�شـــالم بطريقة �شمحـــة و�شليمة 

وقوية خالية من اأوجه ال�شعف. 

• يف �إطار �لكالم عن ربط �جلاليات �مل�صلمة 
يف �أوروبا بالدول �لإ�صالمية.. ما  �لأ�صاليب 

�ملطروحـــــــة و�ل�صبـــــــل �لتـــــــي تر�هـــــــا منا�صبة 

لتحقيق ذلك؟

 يتحقق هذا الربط عرب املنظمات الإ�شالمية 

النظاميـــة، ويكـــون هنـــاك ات�شـــال مبا�شر 

وزيـــارات وتبـــادل اآراء وتبـــادل اأفكار وطرح 

ا�شراتيجيات للعمل على املدى البعيد، ماذا 

�شنفعل؟ وما هدفنـــا يف اأوروبا؟ وكيف نغري 

ال�شـــورة ال�شلبية حول الإ�شـــالم يف اأوروبا؟ 

وكيف نقوي املجتمع امل�شلم يف اأوروبا؟ وهذا 

يتم عرب الزيارات وعرب الدعم امل�شتمر وعرب 

ال�شتمرارية يف امل�شاريع اخلريية وامل�شاريع 

الإ�شالمية يف داخل اأوروبا. 

• يف �لنهاية.. هل من كلمة تريد �أن توجهها 
لل�صعوب �لإ�صالمية يف كل �أنحاء �لعامل؟

- اأريـــد اأن اأقـــول للجميـــع اإننـــا ننتمي اىل 

الإ�شالم، ول بد اأن نكون واعن اأننا م�شوؤولون 

عـــن هـــذا الدين، لأننـــا اأحياًنا كثـــرية نكون 

غافلـــن، وهناك اإهمـــال يف التعاون والعمل 

من اأجل خدمة هذا الدين، ونحن مق�شرون 

جتـــاه ديننـــا، فهـــذا الدين عظيـــم وي�شتحق 

جهدنـــا كلـــه، وي�شتحـــق اأن نبـــذل يف �شبيله 

حياتنـــا كلهـــا، ولهذا ال�شبـــب اأي�ًشا اأخاطب 

عرب ر�شالتي هذه جميع ال�شعوب الإ�شالمية 

اأن يهتموا بهذا الدين واأن يقوموا باأي مبادرة 

لدعم وخدمة الإ�شالم، �شواء كانت مادية اأو 

معنوية، ولو بكلمـــة اأو حتى بابت�شامة تظهر 

�شماحة هذا الدين العظيم!. 
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يف زيـــارة هـــي الثانية من نوعها 

اإىل بـــالد الأندل�ـــص مـــع وفـــد 

“اأندل�شيات” واإىل ما كان يطلق 
عليهـــا  �شبه اجلزيـــرة الأيبريية 

(اأ�شبانيا)، حيث عبق احل�شارة 

الإ�شالميـــة وق�شور بني الأحمر 

العلـــوم  مهـــد  اإىل  ال�شاهقـــة، 

واأنـــوار الثقافة والعلـــم والأدب، 

اإىل الأر�ـــص التـــي جلجلـــت بها 

خيـــول طارق ابن زيـــاد ومو�شى 

بن ن�شـــري، اإىل البقـــاع الأموية 

مـــن عهـــد خالفـــة عبدالرحمن 

الداخـــل، وحتى ه�شـــام الثاين، 

ودولـــة  الطوائـــف  ملـــوك  اإىل 

املوحديـــن ثـــم املرابطـــن، ذلك 

التاريخ الزاخر يف �شبه اجلزيرة 

الأيبرييـــة، حيـــث �ُشّيـــدت اأبهى 

معـــامل التاريـــخ، بـــدًءا بح�شـــن 

“طليطلة” ومروًرا بجامع قرطبة 
الكبري وقنطـــرة الوادي واأطالل 

مدينـــة الزهـــراء، اإىل غرناطـــة 

اجلميلـــة وق�شر احلمـــراء وتل 

اأبي عبـــداهلل ال�شغري الذي كان 

يبكي فيه �شقوط غرناطة فتقول 

له اأمـــه عائ�شة: “ابِك كما تبكي 

الن�شـــاء علـــى ملـــك مل يحافظ 

عليه كالرجال” و�شوًل اإىل منارة 

اأ�شبيليا وق�شرها ال�شامخ، واإىل 

يو�شف بن تا�شفن والزلقة اإىل 

الغافقي وبالط ال�شهداء.

يف هـــذه الرحلـــة التـــي مزجت 

بـــن ال�شياحـــة الهادفـــة ومتعة 

التاريخ َر�َشم لنا التاريخ ُمنحنى 

�شعًبـــا للغايـــة، انطلقنـــا بذلك 

الزهـــّو والبهاء نتجـــّول يف اأزقة 

املـــدن الأندل�شية ونحـــن ن�شعر 

بانتمائنا للكلمات على اجلدران 

وللزخارف وللحدائق والنقو�ص.. 

�شجّل حافل من الأ�شماء العربية 

التـــي ت�شطـــع يف كل زاويـــة من 

تلك الق�شور واملعامل التاريخية، 

وعـــرب احلواري واملمـــرات، هنا 

ابن ر�شد وهناك الإمام الغزايل، 

وهنـــا ابـــن �شينـــا وهنـــاك ابـــن 

عربـــي، وهنا ولدة وابن زيدون، 

وهنـــاك زرياب... وغريهم كثري 

كثـــري، ولكـــن �شرعان مـــا ينزل 

هذا املنحنى عنـــد الوقوف اإىل 

النهايات احلزينة و�شمت املاآذن 

واملحاريب، ويزداد املنحنى نزوًل 

عنـــد حكايات التاريـــخ القا�شية 

والتهجـــري  التن�شـــري  لعمليـــات 

ظـــل  يف  التفتي�ـــص  وحماكـــم 

التحّول الق�شـــري للمور�شكيون، 

وهـــم م�شلمـــو الأندل�ـــص الذين 

خرّيوا بن اعتنـــاق امل�شيحية اأو 

تهجريهم ومـــا ميلكون من بالد 

الأندل�ـــص، ثم اإىل حـــرق الكتب 

وتراث كبري مـــن العلوم التي مل 

تزخـــر بها يف ذلك الوقت مدينة 

اأوروبيـــة، حيـــث عا�شـــت اأوروبا 

الظـــالم،  يف  طويلـــة  ع�شـــوًرا 

وكانـــت الأندل�ـــص منـــارة للعلـــم 

يتمنى ملوك فرن�شا واإجنلرا لو 

يلتحق اأبناوؤهم باإحدى جامعاتها 

العظيمة. 

م�شـــى  الـــذي  التاريـــخ  ذلـــك 

عليـــه مـــا يزيـــد علـــى الــــ500 

عـــام يفر�ـــص علينا مزيـــدا من 

احل�شـــرات، لي�ـــص علـــى �شياع 

ملـــك ول قطعـــة اأر�ص، ول على 

طن اأو حجر، واإمنا على �شياع 

رفعتنـــا نحـــن امل�شلمـــن الذين 

اأعزنـــا اهلل بالإ�شـــالم وابتغينـــا 

اهلل،  فاأذلنـــا  غـــريه  يف  العـــزة 

كما قـــال الفـــاروق ر�شوان اهلل 

عليه، و�شيـــاع ريادتنا يف العلوم 

التعليمية  التطبيقية ومعاهدنـــا 

ثقافتنا  وم�شت�شفياتنا وجمالت 

وفنوننـــا واآدابنا، وبتنـــا ن�شتورد 

كل �شيء حتـــى مالب�شنا وجميع 

م�شتلزماتنـــا، ول نـــزال نت�شارع 

علـــى تق�شيم حدودنـــا ونختلف 

يف ن�شـــرة مقد�شاتنا، وما ندري 

اأن الدويالت ال�شغرية التي يراد 

لهـــا اأن تقـــوم اليوم هـــي نف�شها 

التـــي مل ت�شتطـــع الدفـــاع عـــن 

نف�شها يف عهـــد الطوائف حتى 

زالـــت وانتهـــت، ولكـــن تبقى يف 

نفو�شنا جـــذوة الإميـــان ناب�شة 

بـــاأن امل�شتقبل لهـــذا الدين وباأن 

التاريـــخ منحنى نـــزول و�شعود، 

ومتـــى قامت دولـــة الإ�شالم يف 

نفو�شنـــا تقم علـــى اأر�شنا باإذن 

اهلل تعاىل. 

متى قامت دولـــة االإ�سالم 
يف نفو�سنا تقم على اأر�سنـا

33 )123( ــ مايو 2013 ــ جمادى الآخرة 1434

جمال �لإ�صالم

م�صاري  نا�صر �لعر�دة

من�شد واإعالمي

روعة 
تاريخنا.. 

وحسرات 
واقعنا!

123-May 2013.indd   33 4/28/13   12:49:04 PM



خطط 
دعوية 
لكأس 
العالم

2014 

)123( ــ مايو 2013 ــ جمادى الآخرة 341434

ملف �لعدد

123-May 2013.indd   34 4/28/13   12:49:16 PM



�ل�صيخ خالد رزق تقي �لدين 

مدير ال�شوؤون الإ�شالمية باحتاد املوؤ�ش�شات 

الإ�شالمية يف الربازيل

تكت�شـــب بطولـــة كاأ�ـــص العـــامل لكـــرة القـــدم 

ا و�شعوًرا متميًزا لدى كل �شعوب  اهتماًما خا�شًّ

العـــامل، حيث اإنها تظاهرة عاملية ي�شارك فيه 

املالين مـــن كافة اأنحاء املعمـــورة، ويزيد من 

اإثارتها وحيويتهـــا اأنها �شتقام العام القادم يف 

دولـــة الربازيل التي تع�شق كـــرة القدم وتقدم 

اآلف الالعبن اأ�شحـــاب اخلربات واملهارات 

اخلا�شة ليمتعوا الب�شرية باأدائهم الرائع حتى 

اأ�شبحوا حمط اأنظار كثري من اأقطار العامل.

ويف الربازيـــل جاليـــة م�شلمـــة تقـــدر مبليون 

ون�شـــف مليـــون م�شلـــم ينت�شـــرون يف اأغلـــب 

الوليـــات الربازيليـــة، وميثلهـــم 80 موؤ�ش�شـــة 

ومركـــًزا اإ�شالميًّـــا، وميتلكون اأكـــرث من 100 

م�شجد وم�شلى يعمل بها 60 �شيًخا وداعية.

احتاد املوؤ�ش�شات الإ�شالمية يف الربازيل الذي 

يتبنـــى م�شروًعا �شخًما للتعريف بالإ�شالم يف 

اأمريكا الالتينية حتت �شعار »اعرف الإ�شالم« 

وي�شخر جميـــع الإمكانات املادية واللوج�شتية 

لنجاحه ومتيـــزه، ومن خالل خرباته الوا�شعة 

واملراكمـــة يف املجال الدعوي و�شط جماهري 

ال�شعـــب الربازيلـــي يف الأ�شـــواق واجلامعات 

وحمطات املـــرو ومعار�ص الكتـــب، وامتالكه 

فريًقـــا متميًزا يعمل بحرفيـــة لإي�شال ر�شالة 

الإ�شـــالم لـــكل النا�ـــص، بداأ منذ فـــرة بو�شع 

الت�شورات واخلطط وعمل كثري من الت�شالت 

الداخليـــة واخلارجية، لإطـــالق م�شروع كبري 

للتعريف بالإ�شالم خـــالل كاأ�ص العامل 2014 

يف  �شتقامـــان  واللتـــن   2016 والأوملبيـــاد 

الربازيـــل، وذلك من خالل ا�شتخـــدام اأف�شل 

الطرق والو�شائل التقنية احلديثة، م�شتفيدين 

مـــن عالقـــات الحتـــاد املتميـــزة باحلكومـــة 

الربازيلية والبلديات املختلفة و�شفارات الدول 

العربية والإ�شالمية داخل الربازيل.

وتتلخ�ـــص الأهـــداف الرئي�شيـــة للم�شروع يف 

التعريـــف بالإ�شـــالم بطريقة �شل�شـــة وحديثة 

وو�شطيـــة لأكـــرب عدد مـــن امل�شجعـــن الذي 

املباريـــات، وتفعيـــل دور  �شيح�شـــرون هـــذه 

خـــالل  مـــن  الربازيـــل  امل�شلـــم يف  ال�شبـــاب 

ال�شتعانـــة بجهودهـــم يف فعاليـــات امل�شـــروع 

املختلفة خالل هذا املونديال، وتوجيه واإر�شاد 

امل�شجعـــن امل�شلمـــن الذيـــن �شيح�شرون يف 

الربازيـــل خالل تلك الفـــرة، و�شيانة اأو بناء 

م�شاجـــد يف املدن التي �شتقـــام فيها مباريات 

كاأ�ص العامل.

ويعتمد امل�شروع على عمل جلنة م�شركة بن 

احتاد املوؤ�ش�شات الإ�شالمية وجريدة »اجلمعة« 

واملجل�ص الأعلى لالأئمـــة وال�شوؤون الإ�شالمية 

يف الربازيل ملتابعة �شري العمل وتهيئة اخلطط 

والدعم الالزم لنجاح امل�شروع.
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وقـــد مت يف 2013/3/17 مبقر جملة »اجلمعة« مبدينة 

الريا�ـــص باململكـــة العربيـــة ال�شعوديـــة توقيـــع اتفاقيـــة 

�شراكـــة ا�شراتيجية بن احتـــاد املوؤ�ش�شـــات الإ�شالمية 

ممثلـــة مبدير ال�شـــوؤون الإ�شالمية ال�شيخ خالد رزق تقي 

الديـــن وجريدة »اجلمعة« ممثلـــة مبديرها العام الأ�شتاذ 

الدكتـــور من�شـــور بن اإبراهيـــم املن�شـــور، وبدعم ورعاية 

املجل�ص الأعلى لالأئمة وال�شوؤون الإ�شالمية يف الربازيل، 

ت�شمن �شبل التعـــاون امل�شرك ومناق�شة اخلطة املبدئية 

للفعاليات الدعوية لكاأ�ص العامل 2014.

وت�صمنت �خلطة �لو�صائل �لتالية:

• اإقامـــة غرفـــة عمليـــات جمهـــزة بو�شائـــل الت�شـــال 
احلديثـــة للتوا�شل مع املناطق الدعوية يف املدن املختلفة 

خـــالل كاأ�ص العام لتذليل العقبـــات وامل�شاكل التي تواجه 

العاملـــن، وتوفـــري خط تلفـــوين مل�شاعـــدة الوافدين من 

البالد الإ�شالمية.

• طباعة كتيب اإر�شادي عن كاأ�ص العامل باللغات »العربية– 
الإجنليزيـــة– الربتغاليـــة– الإ�شبانيـــة« يحتوي معلومات 

عـــن املدن التي �شتقام فيها املباريات واملراكز الإ�شالمية 

وامل�شاجـــد املوجودة يف تلك املدن، واأهم الهواتف واأماكن 

مطاعم احلالل ومواقيت ال�شالة، على اأن يتم توزيعه يف 

نقـــاط ال�شتقبال، وكذلك على جميع الفنادق مع مل�شق 

اجتاه الكعبة امل�شرفة جلميع الغرف.

غرفة عمليات دعويــة جمهزة 
بو�سائـــل االت�ســـال احلــديثــة 

ومطبوعات تهم اجلماهيـر الريا�سية
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• ال�شيـــارة الدعويـــة، وهي م�شروع مبتكـــر عبارة عن 
حافلـــة متو�شطة، وعلى هيكلها اخلارجي طالء ملون 

كتبـــت عليه عبـــارات دعوية ور�شـــوم مميزة، وحتتوي 

على رفوف منظمة ومليئة بالكتيبات ال�شغرية، وتزود 

ال�شيـــارة ب�شماعات متنقلة ميكـــن حتريكها وت�شغيلها 

علـــى م�شجل ال�شيـــارة، وميكن تهيئة حافلـــة اأو اأكرث 

ح�شب امليزانية.

• اخليمـــة الدعويـــة، و�شيتـــم ت�شنيعهـــا يف كل مدينة 
تقـــام فيها مباريات كاأ�ص العامل، ون�شبها يف ال�شوارع 

الرئي�شية املوؤدية اإىل املالعب التي تقام فيها املباريات، 

و�شتحتوي علـــى مطويات وكتب وفريق عمل للحديث 

عن الإ�شالم، والرد على الأ�شئلة وال�شبهات املختلفة.

• طباعة وتوزيع مليون مطوية عن الإ�شالم.

طباعـــة وتوزيع مليـــون كتاب وترجمة ملعـــاين القراآن 

الكـــرمي عـــن »الإ�شـــالم النبـــي ] ترجمـــة معـــاين 

القراآن«.

• عمـــل األف قمي�ص دعـــوي لفريق العمـــل ولالإهداء 
لل�شخ�شيات املهمة.

• عمـــل األف حقيبـــة دعوية لالإهداء لــــ »الالعبن – 
روؤ�شـــات بلديـــات املدن التي �شتقام فيهـــا املباريات– 

ال�شخ�شيـــات الريا�شيـــة وال�شيا�شيـــة« حتتـــوي على 

»كتب– مطويات– مبخرة– تي �شريت– �شي دي«.
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• اإنتـــاج خم�شة اأفـــالم عن الإ�شـــالم باللغة 
الربتغالية مدة كل فيلم 3 دقائق للتوزيع.

• اإقامة نقطة ا�شتقبال يف املطارات الرئي�شية 
لتوجيه واإر�شاد امل�شجعن من البالد العربية 

والإ�شالمية.

• اإقامة ثالت دورات تدريبية للمتطوعن يف 
هـــذا امل�شروع، ت�شمل جنوب وو�شط و�شمال 

الربازيـــل خالل الأ�شهر الثالثـــة الأوىل من 

عام 2014.

• اأما املدن التـــي �شتقام فيها املباريات فهي 
»�شـــاو باولو- ريـــو دي جانـــريو- برازيليا- 

كوريتيبـــا- ناتال– ماناو�ـــص- بيلو روزنتي- 

ري�شيفـــي-  �شلفـــادور-  األيجـــري-  بورتـــو 

فورتاليزا- كويابا«.

• وجميع تلك املدن توجد بها مراكز اإ�شالمية، 
املوؤ�ش�شـــات  احتـــاد  يف  اأع�شـــاء  واأغلبهـــا 

الإ�شالميـــة يف الربازيل، ولذلك �شيكون من 

ال�شهل ترتيب اخلطـــط والعمل امليداين يف 

الأماكن املختلفة داخل الربازيل.

و�شوف ي�شاهم يف جناح هذا امل�شروع ال�شخم 

احتـــاد املوؤ�ش�شـــات الإ�شالميـــة يف الربازيل 

وكل املوؤ�ش�شـــات املن�شويـــة حتـــت ع�شويته، 

واملجل�ص الأعلى لالأئمة وال�شوؤون الإ�شالمية 

يف الربازيـــل، وفريق كرة القـــدم الإ�شالمي 

»ال�شباب« اإ�شافة ملئات املتطوعن.

هـــذه خطـــوط عامـــة حـــول روؤيتنـــا للعمل 

الدعـــوي اأثنـــاء كاأ�ـــص العـــامل 2014، وهي 

حتتـــاج لت�شافر كثـــري من اجلهـــود والدعم 

لكـــي يوؤتـــي هذا امل�شـــروع الرائـــد ثماره يف 

التعريف مببادئ الإ�شالم ال�شمحة باحلكمة 

واملوعظـــة احل�شنـــة.. ن�شـــاأل اهلل اأن يجزي 

كل من ي�شاهم يف جناح هذا العمل الدعوي 

املبـــارك الأجر اجلزيـــل يف الدنيا والآخرة. 

يكون من شيكون من شيكون من  شة يف الربازيل، ولذلك �شة يف الربازيل، ولذلك � ة يف الربازيل، ولذلك �ـــة يف الربازيل، ولذلك �ـــ ـــالميـــالمي الميشالميش شالإ�شالإ�

األف قمي�ص دعوي 
واألف حقيبة دعوية وخيمة 

يف كل مدينة تقام فيها 
مباريات
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جلنـــة  يف  بالعمـــل  التحقـــت 

التعريـــف بالإ�شالم عام 2002م، 

وخـــالل هـــذه الفـــرة الطويلـــة 

ت�شرفت بالعمل مع جمموعة من 

املوظفـــن الذيـــن اأ�شبحوا اأكرث 

من اإخوان يل، واعتز بهم، وباإذن 

اهلل �شاأفـــرد مقـــالت للحديـــث 

عنهم وعـــن اأخالقهم وجهودهم 

املقالـــة  هـــذه  ويف  باللجنـــة، 

اأحتدث عن الأخ الكبري اإبراهيم 

ال�شيد ال�شهري بـ»العم بورامي«، 

وهـــو يعترب اأكـــرب موظف بلجنة 

التعريـــف بالإ�شـــالم �شنًّا، ولكنه 

اأكرثهم �شباًبا وحيوية، واأكرثهم 

عطـــاء.. �شميناه العـــم بورامي، 

ومنذ ذلك احلـــن والكل يناديه 

بالعم، وهو الوحيد باللجنة الذي 

يكنى بالعم، وي�شتحق ذلك.

عملت مع العـــم بورامي عن قرب 

فوجـــدت فيـــه الن�شـــح وال�شدق 

والتوا�شـــع واحلر�ـــص على العمل 

واجلد والجتهاد والكرم وال�شهامة 

وال�شراحة واملبـــادرة، وقلما جتد 

هذه املوا�شفات جتتمع يف �شخ�ص 

يف زماننا هذا.

العـــم بورامـــي ل ي�شتنكـــف عن 

اأداء اأي مهمـــة يف العمـــل ولـــو 

�شغـــرت، فقد عمل مندوًبا معنا 

يقوم بتو�شيل احلقائب الدعوية 

لأهل الكويت يف جميع مناطقها 

دون كلل اأو ملل، وكذلك تو�شيل 

كراتن »املحـــارم الورقية« وقت 

تنفيـــذ اللجنة لـم�شروع »املحارم 

يحمـــل  جنـــده  كنـــا  الورقيـــة« 

الكراتـــن بيديـــه وعلـــى ظهـــره 

وهـــو يبت�شـــم، ويخـــرج ل�شتالم 

التربعـــات مـــن املتربعن، وكان 

يبذل جهوًدا جبـــارة ل يقوم بها 

من هـــو اأ�شغر منـــه �شنًّا، واأكرث 

من مرة كان يفطر يف �شيارته يف 

اأيام �شهـــر رم�شان اأثناء ا�شتالم 

التربعات مـــن املتربعن، واأذكر 

اأن اإحدى املح�شنات يف املنطقة 

العا�شـــرة اأعطتـــه متـــًرا ليفطر 

عليـــه، وهي عـــادة املح�شنن يف 

الت�شـــدق علـــى ال�شائمـــن ولو 

باأقل القليل.

دائًمـــا يبـــث فينـــا روح التفاوؤل 

والأمـــل رغـــم بع�ـــص ال�شعاب، 

يحب اأن يتقن عمله ويعد تقارير 

وا�شحـــة لذلـــك، العـــم بورامي 

جتـــده اأول املوظفـــن ح�شـــوًرا 

واكرثهم ا�شتعداًدا للعمل، يرثي 

الجتماعـــات باأفـــكار اإبداعيـــة 

مفيدة قابلـــة للتطبيق، دائًما ما 

ين�شـــح اإخوانـــه اأو اأبنائـــه على 

انفراد، وهذه هي ال�شنة النبوية، 

فتجده �شاعة مـــع املدير ين�شح 

ويوجه، و�شاعة مع رئي�ص الق�شم 

و�شاعة مع الفرا�ص، فقلبه كبري، 

ويحوي اجلميع.

ع�شنـــا مع عمنا بورامي "احللوة 

واملرة" ونعـــرف اأبناءه واأم رامي 

واإن كنـــا مل نرهـــم، ولكـــن مـــن 

حديثـــه الدائم عنهـــم وحبه لهم 

ودعائـــه لهم، فهـــو يحب زوجته 

رفيقة دربـــه ويدعو لها، وكذلك 

بناته الالتي عمل وتعب لأجلهن 

حتـــى اأو�شلهـــن للجامعـــة وابنه 

احلبيـــب املهند�ـــص رامـــي الذي 

ال�شـــركات  اإحـــدى  يف  يعمـــل 

بالكويت.

العم بورامي دائًما ينبهنا لل�شالة 

ويذكرنا باقراب الأذان لنذهب 

للو�شـــوء، ودائًما اأراه يرفع يديه 

لربـــه بعـــد ال�شـــالة يدعـــو ربه 

ويناجيه، فهنيًئا له هذا الرتباط 

مع خالقه.

تقيمهـــا  التـــي  الرحـــالت  ويف 

اللجنة للموظفـــن خ�شو�ًشا يف 

مزرعـــة »اجلليعة« جتـــده يعمل 

ويخـــدم ويقوم بتقطيـــع الب�شل 

الطبـــاخ  لي�شاعـــد  والطماطـــم 

ال�شيـــف حممد جميل ال�شمري، 

وهـــو ي�شحـــك ويبت�شـــم ويلقي 

النكات والطرائف، وكاأنه بعمرنا 

اأو اأ�شغـــر، ل ن�شعـــر معـــه بـــاأي 

حتفـــظ اأو تكلف اأو فـــارق، فهو 

قريب من الـــكل حبيب للجميع، 

ي�شاركنـــا يف اأفراحنـــا واأتراحنا 

ح�شـــوًرا  النا�ـــص  اأول  وجتـــده 

للمنا�شبات.

لديه حلـــم عجيب واأنـــاة و�شعة 

�شـــدر، يتعـــاىل عـــن الأخطـــاء 

اأ�شاألـــه  مـــا  كثـــرًيا  والـــزلت.. 

واأ�شت�شريه يف اأغلب الأمور فاأجد 

الن�شح والإر�شاد والتوجيه، فهو 

�شاحب خربة طويلة باحلياة. 

ل اأعرف ما الذي دفعني لكتابة 

هذه الكلمـــات، ول اأعرف مباذا 

اأختـــم احلديث عن العم بورامي 

ع�شـــر  جتـــاوزت  و»�شحبـــة« 

�شنـــوات اإل اأنني اأ�شـــاأل اهلل اأن 

يطيل عمـــره بالطاعة ويحفظه 

ويثبتنـــا واإياه علـــى دينه ويبارك 

له يف �شاأنه كله. 

العم 
بورامي.. 

حبيب 
الكل! 
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جــــودة �لفار�س

مدير امل�شاريع يف جلنة التعريف بالإ�شالم

ن�صائم �خلري
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التغريـــد حينما يخرج باإح�شا�ص 

املغـــرد، يكون له طعـــم خا�ص.. 

مـــع  يتنا�شـــب  مبـــا  التغريـــد 

يـــدور حـــول  الإح�شا�ـــص، مبـــا 

وانطباعـــات  م�شاعـــر  املغـــرد، 

ينقلهـــا لالآخريـــن عـــرب ر�شائل 

كان  اإن  ل�شيمـــا  ق�شـــرية.. 

هـــدف املغـــرد جلـــب امل�شلحـــة 

واملنفعة للمتابعن.. تعالوا معي 

عـــرب هـــذه ال�شفحة مـــن جملة 

حلظـــات  لنعي�ـــص  »الب�شـــرى« 

باحلياة!  بالإميـــان..  الإح�شا�ص 

فهي حلظات هداية اأعي�شها مع 

نف�شـــي! واإليكم اأجمل ما غردت 

لتعي�شوا معي هذه اللحظات.  

• غـــرد بذكـــر اهلل.. تغرد معك 
املالئكة وي�شطفون من حولك.

• هنـــاك مبدعون لي�ـــص اأمامهم 
حمطـــة للتوقـــف.. اإمنا يتخطى 

اإبداعهـــم العقبـــات ول يعيقهـــم 

حاجز الزمان ول املكان.

• حكمة: اإذا مادمت حيًّا فتعلم.. 
واإذا اأيقنت اأنك ا�شتكفيت علًما 

فاأنت بذلك جاهل!

• دائًمـــا ال�شقـــور ل تنـــام، واإن 
نامـــت ق�شت نومهـــا طموحات 

واأحالم.

• ار�شـــم لنف�شـــك لوحـــة جميلة 
باأخالقك يتحدث عنها العامل.. 

يف زمن قل فيه جمال النفو�ص!

• ل تعـــري ذنبـــا يف اأخيـــك لئال 
يعافيه اهلل ويبتليك!

• املبدعون اأنا�ـــص غري عادين، 
لي�شـــوا اإمعة، بل هـــم خمتلفون 

عـــن اأ�شـــكال الب�شـــر ال�شائـــدة، 

ي�شلـــون بطـــرق ق�شـــرية، لكنها 

�شعبـــة اأ�شبه باملعجـــزة يف نظر 

الآخرين. 

• الإبـــداع هـــو اأن تاأتـــي ب�شـــيء 
خمتلـــف مل يـــاأت بـــه الآخرون، 

ويكون قاباًل للتنفيذ يف كل زمان 

ومـــكان، حمققا هدفـــك ب�شكل 

يبهر العقول الذكية التي عجزت 

عن فكرتك.

• اذكروا اهلل يذكركم.. وا�شكروه 
علـــى نعمه يزدكـــم.. ولذكر اهلل 

اأكرب واهلل يعلم ما ت�شنعون 

• �شبـــاح البت�شامـــة.. ابت�شـــم، 
لأن ربـــك اأعطاك ل�شاًنا ذاكًرا.. 

احلن اذكر اهلل.

 • ابت�شـــم لأن ربك اأعطاك قلب 
�شاكـــًرا.. احلـــن ا�شكـــر اهلل.. 

ابت�شم وخلي غريك يبت�شم

• يوم ممطر: اليوم مطرنا بف�شل 
اهلل ورحمته ونحن نلعب مباراة 

كرة قدم بحديقة خيطان، كم كان 

اجلو رائًعا.. ريح.. رعد.. برق.. 

مطر.. اللهـــم احفظ بالدنا من 

كل �شوء.. اآمن. 

• �شبحانك يارب.. ننام ونقوم.. 
واأنـــت حي قيوم دائـــم- عبادك 

ويطيعونـــك  فتغفـــر  يع�شونـــك 

فت�شكر- فما اأكرمـــك.. اأ�شاألك 

بكرمـــك اأن تعاملنـــي بكرمـــك، 

ومتدين بعنايتك يا اهلل

• ابـــداأ م�شاءك برطيب ل�شانك 
بذكر اهلل يطمئن قلبك وي�شرح 

بالك وت�شكن نف�شك، {األ بذكر 

اهلل تطمئن القلوب}.

• هنـــاك م�شاعـــر يحـــق لنـــا اأن 
نبديهـــا حبًّا وتعبرًيا للمحبوبن، 

والديـــك.. ل  نحـــو  م�شاعـــرك 

تخفها

• اأمي.. الأم لي�ـــص عيدها يوًما 
واحًدا، بل هي عيد احلياة كلها، 

بدون اأم.. احلياة ناق�شة

• اأمـــي.. متنيـــت روؤيتهـــا كلمـــا 
كانت تناديني باأعجب الأ�شماء.. 

يف فجر ال�شباح كلما قامت ترمن 

يل قلبها بالدعاء.. دعت اهلل يل 

تباركت خطواك يف الأنحاء..

• اأمي.. تنادي اأخي: اأين اأخوك.. 
اآختنا هـــي فنعم الإخاء.. تنادي 

بني اأين اأبـــوك.. يا لها من بحر 

يف ال�شخاء. 

• تـــرمن يل قلبها بالدعاء، دعت 
اهلل يل ونادت: تباركت خطواك 

يف الأنحاء

• نعم.. اأريـــدك ت�شتفزين لفعل 
اخلري!

• �شمو الرجـــال.. طيب الفعال، 
جميل اخل�شال، بعيد عن القيل 

والقـــال، ح�شـــن الإجابـــة يف رد 

ال�شوؤال.. راجع نف�شك!

اإىل اللقاء باإذن اهلل تعاىل  

التغريد 
إحساس!

ار�سم لنف�سك لوحــة 
جميلة باأخالقـــك 
يتحدث عنها العالــم.. 
يف زمن قل فيه جمال 
النفو�ص!

حلظات �لهد�ية

حممد طـــــه خاطر

مدير العالقات العامة يف موؤ�ش�شة زخرف
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من �لإ�صالم

د. حممد �حلمود �لنجدي

داعية اإ�شالمي

اإن اعت�شام اأهل ال�ُشنة واجلماعة 

واملحافظـــة  وال�شنـــة  بالكتـــاب 

علـــى اجلماعـــة والئتـــالف من 

اأهـــم اأركان منهجهـــم املبارك.. 

قال تعـــاىل: {َواْعتَ�شُموا بَحبِْل 

ُقوا َواْذُكُروا  اهلِل َجِميًعـــا َول تََفرَّ

ْعَداًء 
َ
ِنْعَمَت اهلِل َعلَيُْكْم اإِْذ ُكنْتُْم اأ

�ْشَبْحتُْم 
َ
لَّـــَف بَـــْن ُقلُوبُكـــْم َفاأ

َ
َفاأ

بنْعَمِتِه اإِْخَواًنـــا َوُكنْتُْم َعلَى �َشَفا 

نَْقَذُكْم منَْها 
َ
ُحْفَرة مـــَن النَّـــار َفاأ

ُ اهللُ لَُكْم اآيَاِتِه لََعلَُّكْم  َكَذِلـــَك يَُبنِّ

تَْهتَُدوَن} اآل ِعمران: 103.

قال ابـــن جرير الطـــربي: يُريد 

بذلـــك تعـــاىل ذكـــره: ومت�شكوا 

 الذي اأمركم به، وَعْهِدِه 
َ
بديِن اهلل

الذي َعِهَدهُ اإليكم يف كتابه اإليكم؛ 

ِمن الألفـــة والجتماع على كلمة 

احلق، والت�شليم لأمر اهلل. 

الطـــربي  جريـــر  ابـــن  وروى 

باأ�شانيده اإىل ابن م�شعود ر�شي 

اهلل عنـــه اأنـــه قـــال يف تف�شـــري 

»حبـــل اهلل«: »اجلماعـــة«، وذكر 

ابـــن جريـــر اأقـــواًل اأخـــرى عن 

ال�شلـــف يف تف�شـــري معنى حبل 

اهلل، منها: القـــراآن، والإخال�ص 

هلل وحـــده، والإ�شـــالم.. تف�شري 

الطربي 4 /30، 31.

وقال ال�شـــوكاين يف الآية: »اأمر 

اهلل اأن يجتمعـــوا على التم�شك 

بالقـــراآن،  اأو  الإ�شـــالم  بديـــن 

ونهاهـــم عن التفرق النا�شئ عن 

الختالف يف الدين«. 

فاأهل ال�ُشنَّة على احلقيقة هم اأهل 

اجلماعـــة والجتمـــاع، يحر�شون 

على ذلـــك ويتوا�شون بـــه ظاهًرا 

يجتمعـــون  حـــن  وهـــم  وباطًنـــا، 

ويدعـــون اإىل الجتماع، ي�شبطون 

ذلك ب�شابطن مهمن هما:

�أوًل: �أن يكـــــــون �لجتمـــــــاع على 

كلمـــــــة �حلق، وهو مـــــــا جاءت به 

ن�صو�ـــــــس �لقـــــــر�آن و�ل�صنة بفهم 

�صلف �لأمة.

ثانًيا: مر�عاة �صو�بط �خِلالف.

فاأما الجتماع على كلمة احلق، 

فاإنه بدون هذا القيد وال�شابط 

ل يكـــون اجتماع اأ�شـــاًل، وذلك 

اأن الباطـــل واأهلـــه يف اختـــالف 

عظيم، ل يقرون على قرار.

ف�شبـــب الجتمـــاع اإذن هو جمُع 

الدين كله ِعلًما وَعماًل، ونتيجته 

التفاق والوحدة والقوة.

قـــال �شيـــخ الإ�شالم ابـــن تيمية 

رحمـــه اهلل: »اإن �شبب الجتماع 

والألفـــة جمُع الديـــن والعمل به 

كلـــه، وهـــو عبـــادة اهلل وحده ل 

�شريـــك له، كمـــا اأمر بـــه باطًنا 

اجلماعـــة:  ونتيجـــة  وظاهـــًرا، 

رحمـــة اهلل ور�شوانـــه، و�شعادة 

الدنيا والآخرة، وبيا�ص الوجوه«. 

جمموع الفتاوى 1/17.

وقال: »فاإنهم اإذا اجتمعوا كانوا 

مطيعـــن هلل بذلـــك مرحومن، 

فـــال تكون طاعـــة اهلل، بفعل مل 

ياأمر اهلل به، من اعتقاد اأو قول 

اأو عمل، فلو كان القول اأو العمل 

الذي اجتمعوا عليه مل ياأمر اهلل 

بـــه، مل يكن ذلـــك طاعة هلل ول 

�شبًبا لرحمته«.

وقـــال اأي�ًشا: »فمتى ترك النا�ص 

بع�ص مـــا اأمرهم اهلل به، وقعت 

بينهـــم العداوة والبغ�شـــاء، واإذا 

َق القوم َف�َشدوا وَهلَكوا، واإذا  تََفرَّ

اجتمعـــوا �شلحوا وملكـــوا، فاإن 

اجلماعة رحمة والفرقة عذاب«. 

جمموع الفتاوى 421/3.

م�شتم�شكـــون  ال�ُشنَّـــة  فاأهـــل 

بالكتـــاب وال�شنة وفهـــم ال�شلف 

املوؤمنـــة،  وباجلماعـــة  لهمـــا، 

ملتزمون باأ�شول الكتاب وال�ُشنَّة 

والإجماع، بعيدون عن الحتجاج 

ق اجَلْمع  باملت�شابهـــات، التي تَُفرِّ

وتُ�َشتِّـــت ال�شمـــل؛ لأن اجلماعة 

عندهـــم هـــي منـــاط النجاة يف 

الدنيا والآخرة.

ي�شهـــد لهـــذا واقـــع اأهـــل الِبدع 

والأهواء املجتمعن على الأ�شول 

البدعيـــة؛ فـــاإن ِفَرقهـــم الكربى 

يُح�شـــى  ل  مـــا  اإىل  ان�شعبـــت 

َعـــدًدا ِمـــن الِفـــَرق املت�شاك�شـــة 

واملتعاك�شة، بعد اأن فارقوا احلق 

وتركـــوا  امل�شتقيـــم،  وال�شـــراط 

الجتماع عليه.

قال ال�شاطبي رحمه اهلل: »وقال 

جماعة من العلماء: اأ�شول البدع 

اأربعـــة، و�شائر الثنتن وال�شبعن 

فرقـــة عن هـــوؤلء تفرقوا، وهم: 

اخلوارج، والرواف�ص، والقدرية، 

واملرجئة«. العت�شام 2 /220.

وقال �شيخ الإ�شـــالم: »والبدعة 

مقرونة بالُفرقـــة، كما اأن ال�ُشنَّة 

مقرونـــة باجلماعة، فيُقال: اأهل 

ال�ُشنَّة واجلماعة، كما يُقال: اأهل 

ال�شتقامة  والُفرقـــة«.  البدعـــة 

.42/1

الحرص على 
االئتالف 
والجماعة

اأ�سول البــدع اأربعة 
و�سائر الثنتني وال�سبعني  
تفرقــت عنها
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اأمـــا الأمر الثـــاين، وهو مراعاة 

�شوابط اخلالف، فكما اأمر اهلل 

والعت�شام،  بالجتمـــاع  تعـــاىل 

فقد حـــذر ونهى عـــن الفراق 

والبتـــداع، فقال تعـــاىل: {�َشَرَع 

ى ِبِه نُوًحا  يِن َمـــا َو�شَّ لَُكـــْم ِمَن الدِّ

يْنَا  ْوَحيْنَا اإِلَيَْك َوَمـــا َو�شَّ
َ
َوالَّـــِذي اأ

ْن 
َ
ِبـــِه اإِبَْراِهيَم َوُمو�َشـــى َوِعي�َشى اأ

ُقوا ِفيِه َكرُبَ  يَن َول تَتََفرَّ ِقيُموا الدِّ
َ
اأ

َعلَـــى املُ�ْشِركَن َما تَْدُعوُهـــْم اإِلَيِْه 

اهللُ يَْجتَِبـــي اإِلَيِْه َمْن يَ�َشاءُ َويَْهِدي 

اإِلَيِْه َمْن يُِنيُب} ال�شورى: 13.

َراِطي  نَّ َهَذا �شِ
َ
وقال تعاىل: {َواأ

تَتَِّبُعـــوا  َول  َفاتَِّبُعـــوهُ  ُم�ْشتَِقيًمـــا 

َق ِبُكْم َعـــْن �َشِبيِلِه  بُـــَل َفتََفـــرَّ ال�شُّ

اُكْم ِبـــِه لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن}  َذِلُكْم َو�شَّ

الأنعام: 153.

واإذا وقع خالف بن اأهل ال�ُشنَّة، 

فاإنـــه يقـــع من�شبًطـــا ب�شوابطه 

اأهمهـــا  مـــن  التـــي  ال�شرعيـــة، 

الحتـــكام اإىل الكتـــاب وال�شنة، 

بفهـــم �شلف الأمـــة، ثم احلر�ص 

على الوحدة والئتالف، و�شالح 

ذات الَبْن، وجمع الكلمة.

قال �شيـــخ الإ�شالم ابـــن تيمية: 

»وقـــد كان العلماء من ال�شحابة 

اإذا  بعدهـــم  ومـــن  والتابعـــن 

تنازعوا يف الأمر اتبعوا اأمر اهلل 

يف قوله: {َفاإِْن تَنَاَزْعتُْم يِف �َشْيء 

�ُشول اإْن ُكنْتُْم  َفُردُّوهُ اإِىَل اهلِل َوالرَّ

تُوؤْمنُـــوَن ِباهلِل َوالَْيْوِم الآِخِر َذِلَك 

ْح�َشُن تَاأِويـــال} الن�شاء: 
َ
َخـــرْيٌ َواأ

59، وكانوا يتناظرون يف امل�شاألة 

ومنا�شحـــة،  م�شـــاورة  مناظـــرة 

ورمبا اختلـــف قولهم يف امل�شاألة 

الِعلمية والَعملية، مع بقاء الألفة 

والِع�شمة واأخوة الدين«. جمموع 

الفتاوى 24 / 132.

وهـــذا الأمـــر ُم�شاَهـــد ملمو�ص 

فيمـــا وقـــع اخلـــالف فيـــه بن 

اأهل ال�ُشنَّـــة، فقد وقع اخلالف 

بـــن ال�شحابـــة اأنف�شهـــم حـــول 

بع�ـــص م�شائل العقيدة، ولكن مل 

تكـــن هذه امل�شائل مـــن الأمهات 

والكليات يف هذا الباب.

ومـــن الأمثلـــة علـــى ذلـــك اأنهم 

اختلفـــوا يف مـــوت الر�شول ]، 

وانح�شم النزاع مبوقف اأبي بكر 

وقولـــه: »من كان يعبـــد حممًدا 

فاإن حممـــًدا قد مات، ومن كان 

يعبد اهلل فاإن اهلل حي ل ميوت« 

ٌد  مَّ وتال قوله تعـــاىل: {َوَما حُمَ

اإِلَّ َر�ُشـــوٌل َقـــْد َخلَـــْت ِمـــْن َقبِْلِه 

ْو ُقِتَل انَْقلَبْتُْم 
َ
ْن َماَت اأ َفاإِ

َ
�ُشُل اأ الرُّ

ْعَقاِبُكـــْم...} اآل عمران: 
َ
َعلَـــى اأ

.144

وبعـــد هذا النـــزاع �شلم اجلميع 

لق�شاء اهلل �شبحانه وتعاىل، ثم 

حدثـــت ق�شة ال�شقيفـــة، وتنازع 

ال�شحابـــة فيمن يخلـــف ر�شول 

امل�شلمـــن،  اإمامـــة  ] يف  اهلل 

وانتهـــى النزاع واجتمعت الكلمة 

على اأبي بكر ر�شي اهلل عنه.

ثـــم اختلفوا يف جي�ص اأ�شامة هل 

ي�شريونـــه اأو ل؟ وانتهـــى النزاع 

بعـــزم اأبـــي بكر ر�شـــي اهلل عنه 

اأمـــري املوؤمنـــن على اإنفـــاذه، ثم 

تنازعـــوا يف مانعـــي الـــزكاة من 

اأهل الردة، وح�شم النزاع بعزمة 

اأبـــي بكـــر ر�شـــي اهلل عنه على 

قتالهـــم ورجوع بقيـــة ال�شحابة 

الذيـــن كانـــوا خالفـــوا اإىل قوله 

وموافقتهم له.

ومـــن ذلـــك اختالفهـــم يف روؤية 

النبـــي ] لربـــه عز وجـــل ليلة 

املعراج، هل وقعت اأو ل؟ 

وِمن ذلك: اختالفهم يف الفروع 

والأحـــكام الفقهية العملية، وهو 

كثري م�شهور.

ومـــع ذلـــك فـــاإن ال�شحابـــة مل 

يحـــدث منهم افـــراق ول بدع، 

ومل يحدث من اأحد منهم اأن قال 

ببدعـــة اأو فـــارق اجلماعة، ومل 

يكـــن اأحد منهم مـــن اأهل البدع 

امل�شهـــورة، كاخلوارج والرواف�ص 

والقدرية واملرجئـــة، ف�شاًل عن 

اجلهمية واملعتزلة واأهل الكالم، 

بل قد حدثوا من بعدهم. 

كمـــا اأن ال�شحابة مل يكفر اأحد 

منهـــم الآخـــر، بـــل كانـــوا يعذر 

بع�شهم بع�ًشا فيما اختلفوا فيه، 

وملا حدثـــت الفتنة وانحاز بع�ص 

ال�شحابـــة اإىل علـــي، واآخـــرون 

اإىل معاويـــة ر�شـــي اهلل عنهـــم 

مل يوجـــب ذلـــك عـــداوة بينهـــم 

ومل يكفـــر بع�شهـــم بع�ًشـــا، ومل 

يكفـــر اأحد منهم خمالفيه ل من 

ال�شحابة ول من غريهم. 

وقـــال ابن القيـــم: »وقـــد تنازل 

ال�شحابـــة ر�شـــي اهلل عنهم يف 

كثـــري مـــن م�شائـــل الأحـــكام، وهم 

النا�ـــص  واأكمـــل  املوؤمنـــن  �شـــادات 

اإمياًنا، ولكن بحمد اهلل مل يتنازعوا 

م�شائـــل  مـــن  واحـــدة  م�شاألـــة  يف 

الأ�شماء وال�شفات والأفعال«.

واأما مواقفهـــم مع غريهم ممن 

خالـــف يف الأ�شول دون الفروع، 

فمثالـــه موقف ابـــن عمر ر�شي 

اهلل عنـــه وتـــربوؤه مـــن القدرية، 

وموقـــف ابن عبا�ص مع اخلوارج 

ورحمتـــه بهـــم ونقا�شـــه معهـــم، 

الـــذي كان �شبًبا يف رجوع األفن 

منهـــم اإىل �شاحـــة ال�ُشنَّة، واإىل 

طريق اجلماعة.

وكـــذا اإمـــام اأهـــل ال�ُشنَّـــة الإمـــام 

اأحمـــد يف موقفـــه ِمـــن خُمالفيه، 

وعبدالعزيـــز الكنـــاين، ومن حذا 

حذوهم مـــن الأئمة بعدهم ك�شيخ 

الإ�شـــالم ابن تيميـــة، رحمهم اهلل 

جميًعا، وُهم مع هذا كانوا اأحر�ص 

النا�ـــص على جمـــع الكلمة ووحدة 

ال�شف، واإ�شالح ذات الَبْن.

قـــال �شيـــخ الإ�شالم ابـــن تيمية 

مـــن  اأن  »تعلمـــون  رحمـــه اهلل: 

القواعـــد العظيمة التي هي من 

ِجمـــاع الديـــن: تاأليـــف القلوب، 

واجتمـــاع الكلمـــة، و�شالح ذات 

البَـــْن، فـــاإن اهلل تعـــاىل يقول: 

َذاَت  �ْشِلُحـــوا 
َ
َواأ اهلَل  {َفاتَُّقـــوا 

بَيِْنُكـــْم} الأنفـــال: 1«. جممـــوع 

ن�شـــاأل   ..50/  28 الفتـــاوى 

اهلل تعـــاىل اأن ي�شلـــح اأقوالنـــا 

بيننـــا  ذات  ويوؤلـــف  واأعمالنـــا، 

اإنه خري م�شـــوؤول.. واهلل تعاىل 

اأعلم. 
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عمـــر الإن�شـــان يف الدنيـــا ق�شـــري.. ولكـــن 

هـــذا العمر قـــد يطول مبا يقدمـــه �شاحبه 

من اأعمـــال خريية، وكثريون مـــن اأبناء هذا 

البلد الطيب الكويت اأفنوا حياتهم يف العمل 

اخلريي، فعـــمَّ هذا اخلري اأنحـــاء املعمورة، 

ومل يخـــُل بلـــد منه، ومل يكن ُقطـــر اإل وكان 

للعمل اخلريي الكويتي اأثٌر فيه، ف�شاًل عما 

بذره الكويتيون داخل بلدهم.. هوؤلء الرجال 

هـــم حم�شنو الكويت، ولذا فاإننا يف كل عدد 

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

التي بذرت اخلري يف كل مكان لنتن�شم عبري 

�شريهـــم العطرة. فت�شبهوا بهم اإن مل تكونوا 

مثلهم.. اإن الت�شبه بالرجال فالح.

حممد بـــن عبدالعزيز بن فهد امليلم، مولود 

يف منطقة الزلفي باململكة العربية ال�شعودية، 

ون�شـــاأ يف ظروف اجتماعيـــة ومادية �شعبة، 

فقد ذاق مرارة اليتـــم مبكًرا، اإذ تويف والده 

وهـــو طفل �شغري ل يتعدى العا�شرة، ولذلك 

مل ينـــل حظه من التعليم، فكان اأميًّا ل يقراأ 

ول يكتب.

قدم اإىل الكويت من الزلفي مع بع�ص اأفراد 

عائلتـــه عـــام 1900م، وكان عمـــره اآنـــذاك 

ع�شـــر �شنوات، ومع ذلك اأبـــى اإل اأن يعتمد 

على نف�شه، واأل يكون عالة على اأحد، فعمل 

يف عدة اأعمال، وزاول اأن�شطة متعددة، ففي 

البداية عمل يف جمـــال الغو�ص على اللوؤلوؤ، 

ـــا، وكان عائده املادي  ولكنـــه كان عماًل �شاقًّ

عليـــه اآنذاك قلياًل، كما اأن العاملن يف هذا 

املجـــال كثرًيا مـــا كانوا يتعر�شـــون لأخطار 

عديـــدة، ولذلك ترك املح�شـــن حممد امليلم 

هـــذا املجال، واجتـــه اإىل العمل يف التجارة، 

حيـــث عمل يف حمل مع اأحـــد جتار الدهن، 

وكان طموًحـــا حمبًّـــا لعملـــه، حري�ًشـــا على 

اإتقانـــه، ومل متـــر ب�شع �شنـــوات اإل واأ�شبح 

�شريًكا ل�شاحب هذا املحل.

وبعد جهد و�شرب ومثابـــرة امتلك عدًدا من 

املحالت التجارية يف �شـــوق الدهن، ثم ولج 

التجارة يف جمال جتارة العقار واجتهد فيه، 

فوفقـــه اهلل تعاىل وو�شع له يف رزقه، وبارك 

له يف ماله الذي مل ين�ص حق اهلل فيه.

�أوجه �لإح�صان يف حياته

بعـــد اأن من اهلل تعـــاىل على املح�شن حممد 

امليلـــم- رحمه اهلل- ب�شعة يف الرزق، حر�ص 

علـــى فعل اخلـــريات، واأداء حق اهلل يف هذا 

املال، ف�شعى اإىل اأداء زكاة ماله يف موعدها، 

وعلى اأكمل وجه، وراح يبذل وينفق من ماله 

ب�شخـــاء يف �شبيـــل اهلل تعاىل، فقـــام بعمارة 

امل�شاجـــد وكانت البداية بنـــاء م�شجد امليلم 

بالفروانية، والذي يعد من اأقدم م�شاجدها، 

وبعـــد اأن تقادم امل�شجد وتهدمت اأجزاء منه 

ُهـــدم بالكامل خالل عـــام 2002م، ثم اأعيد 

بنـــاوؤه علـــى نفقة ثلثـــه اخلـــريي وباإ�شراف 

اأولده، وملا ذاق املح�شن حممد امليلم -رحمه 

اهلل- حالوة البذل والإنفاق يف بناء امل�شاجد 

راأى اأن يبنـــي م�شجـــًدا يف منطقـــة العديلية 

قـــرب ديوانـــه العامـــر، فاأقامه علـــى نفقته 

واأ�شرف على جتهيزه وفر�شه بالكامل.

وملـــا راأى املح�شـــن حممـــد عبدالعزيز امليلم 

اأخـــرى  اأن للخـــري وجوًهـــا  -رحمـــه اهلل- 

عديـــدة، عمـــل علـــى تنويـــع اأوجـــه عطائه، 

وجمالت اإح�شانـــه يف �شبيل اهلل تعاىل مبا 

يعـــود بالنفع واخلري علـــى امل�شلمن جميعا 

ف�شارع- رحمه اهلل- اإىل جندة كل من يلجاأ 

اإليـــه من املحتاجن من اأهل الكويت اآنذاك، 

فمنحهـــم قرو�ًشـــا ح�شنة، ل يطلـــب عليها 

فائـــدة اأو ربًحـــا، كما حر�ص علـــى م�شاعدة 

ذوي احلاجات وخا�شة املع�شرين منهم، كما 

اأو�شـــى باأن يخ�ش�ص ثلث تركته وقًفا خرييًّا 

هلل تعـــاىل، واأن يكون ذلـــك لأعمال اخلري، 

كبنـــاء امل�شاجـــد واملدار�ـــص وامل�شت�شفيـــات 

وم�شاعـــدة الفقراء... وغـــري ذلك من اأوجه 

اخلري املتعددة.

دوره �لوطني

كان حري�ًشـــا على امل�شاركـــة يف كل م�شروع 

ينفـــع الوطـــن وي�شـــون حـــدوده، ولذلك مل 

يتاأخر عن امل�شاركة يف بناء �شور الكويت مع 

اإخوانه اأهل الكويت، ولهذا ال�شور الف�شل– 

بعـــد اهلل تعـــاىل– يف الذود لفـــرات طويلة 

عـــن وطننا العزيـــز الكويت يف وجـــه الغزاة 

والطامعن.

وفاته

بعـــد عمر دام ت�شعـــة وثمانن عاًما بذل فيه 

كثـــرًيا من اأوجه اخلري والـــرب، �شعدت روح 

املح�شن حممد امليلم اإىل بارئها يف ال�شاد�ص 

ع�شر مـــن �شهر يوليو عـــام 1979م املوافق 

لعام 1400هـ. 

محمد بن عبدالعزيز 
بن فهد الميلم.. 

قصة كفاح وإنفاق!

محمد بن عبدالعزيز 

قصة كفاح وإنفاق!
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رجال من �لكويت
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ك�شفـــت درا�شـــة اأجراهـــا فريق بحثـــي اأمريكي برئا�شـــة العامل 

امل�شـــري الدكتـــور جمال الديـــن اإبراهيـــم اأ�شتاذ علـــم ال�شموم 

بكاليفورنيـــا ومديـــر مركـــز علوم احليـــاة »ليـــف �شاين�ص لب« 

بالوليـــات املتحـــدة الأمريكيـــة النقاب عن الإعجـــاز العلمي يف 

ال�شنـــة النبويـــة املتعلقة بالنوم على ال�شـــق الأمين مع و�شع اليد 

اليمنـــى حتت اخلد الأميـــن، اإذ تعمل على تهدئة ج�شم الإن�شان 

والنـــوم ال�شريـــع وال�شتغناء عـــن تناول املنومـــات للذين يعانون 

القلق والتوتر.

وتاأتـــي هذه الدرا�شة يف اإطـــار اجتاه املراكـــز واملعاهد البحثية 

الأمريكيـــة اجلديد نحـــو العتماد على الطبيعـــة واللجوء اإليها 

يف حـــل امل�شـــاكل العالجية املرتبة عن الآثـــار اجلانبية ال�شارة 

وال�شموم التي تنتج عن ا�شتخدام الأدوية الكيميائية.

وا�شتندت الدرا�شة اإىل نتائج اأبحاث �شابقة اأجريت يف بريطانيا 

علـــى الأطفال، واأ�شارت اإىل اأن نوم الأطفال على �شقهم الأمين 

ي�شاعدهـــم على النـــوم الهـــادئ ب�شهولة ومينع 

حدوث الكوابي�ص.

واأفادت الدرا�شة اأن القلب 

يعمـــل مبجهـــود اأقل اإذا كان يف اجلـــزء العلوي من اجل�شم، وهو 

الو�شـــع الـــذي يحدث عند النـــوم على اجلانـــب الأمين، في�شخ 

القلـــب الدم للجزء الـــذي اأ�شفل منه ب�شهولـــة مما ي�شاعد على 

تهدئة ج�شم الإن�شان والنوم ال�شريع.

من ناحية اأخرى فاإن الإن�شان عندما يكون متوتًرا فاإن ال�شحنات 

الكهربائيـــة تراكم يف املخ، وعند و�شع اليد اليمنى حتت اخلد 

الأميـــن عند النـــوم يتم تفريغ تلـــك ال�شحنات الزائـــدة ال�شارة 

املوجودة يف املخ.

وف�شـــرت الدرا�شة ذلك باأن ال�شقن الأميـــن والأي�شر من ج�شم 

الإن�شـــان غري متماثلن كهرومغناطي�شيا، فال�شحنات الكهربائية 

يف اجلزء الأمين من اجل�شم اأقل من اجلزء الأي�شر لوجود القلب، 

واجلـــزء الأمين من مخ الإن�شان يتحكـــم يف الن�شف الأي�شر من 

اجل�شـــم والعك�ص �شحيـــح، وبالتايل فاإنه عند و�شع اليد اليمنى 

حتت اخلد يحدث تفريغ ال�شحنات الكهربائية من اجلزء الأمين 

يف املخ اإىل اليد اليمنى الأقل �شحنات مما ي�شاعد الإن�شان على 

ال�شرخاء ب�شهولة والنوم بي�شر. 

دراسة تكشف اإلعجاز في سنة النوم 
على الشق األيمن

هولة ومينع  وم اله م على الن

صحدوث الكوابي�صحدوث الكوابي�ص.

أن القلب اأن القلب أن القلب  ة شة شة  أفادت الدرا�اأفادت الدرا�شأفادت الدرا�شأفادت الدرا� أفادت الدرا�و أفادت الدرا�و

حتت اخلد يحدث تفريغ ال�شحنات الكهربائية من اجلزء الأمين 

ان على شان على شان على  شاعد الإن�شاعد الإن� اعد الإن�شاعد الإن�ش إىل اليد اليمنى الأقل �شحنات مما ي�اإىل اليد اليمنى الأقل �شحنات مما ي�شإىل اليد اليمنى الأقل �شحنات مما ي�شإىل اليد اليمنى الأقل �شحنات مما ي� إىل اليد اليمنى الأقل �شحنات مما ي�يف املخ  إىل اليد اليمنى الأقل �شحنات مما ي�يف املخ 

ر. شر. شر. ر.  شهولة والنوم بي�شهولة والنوم بي� هولة والنوم بي�شهولة والنوم بي�ش شخاء ب�شخاء ب� خاء ب�شرخاء ب�شر شر�شر� ال
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ك�شفت اإحدى الدرا�شات الطبية عن فوائد اإطالق اللحى وتاأثريه 

الإيجابـــي علـــى �شحـــة الإن�شـــان، وبالأخ�ص فيما يتعلـــق باإبطاء 

عوامـــل التقـــدم يف ال�شن واحلماية مـــن اأ�شعة ال�شم�ـــص ال�شارة 

امل�شببة لل�شرطان.

وا�شتخـــدم الباحثـــون تقنيات قيا�ص اجلرعـــات التي تقي�ص كمية 

الأ�شعـــة اأو الإ�شعاع املمت�شة، واأظهرت النتائج اأن اللحى تقدم ما 

يـــراوح بن 90 و95% مـــن احلماية �شد ال�شم�ص، اعتماًدا على 

طـــول ال�شعـــر، كما تعمل علـــى تقليل اأعرا�ص الربـــو الناجتة عن 

التعر�ـــص للغبار، حيث اإن ال�شوارب التي ت�شل اإىل منطقة الأنف 

تعمـــل على منع املواد املثرية للح�شا�شيـــة من الو�شول اإىل الأنف 

عن طريق ال�شتن�شاق.

واأ�شـــار الباحثـــون اإىل اأن اللحية تقدم حمايـــة كبرية �شد اأ�شرار 

اأ�شعـــة ال�شم�ـــص وارتباطها ب�شرطـــان اجللد، ووجـــدوا اأن اأجزاء 

الوجه التي تغطيهـــا اللحية وال�شوارب كانت اأقل تعر�شا لالأ�شعة 

فـــوق البنف�شجية ال�شارة، مقارنة باملناطق اخلالية من ال�شعر يف 

الوجه مبقدار الثلث. 

اأو�شحـــت درا�شة �شـــارك فيها باحثون 

اأمريكيـــون من جامعـــة كليفالند بولية 

اأوهايـــو اأن تاأثـــري ال�شالة يعد من اأكرب 

التاأثـــريات الإيجابيـــة لعامل التعليم يف 

املوؤ�ش�شات الربوية بن�شبة 24 %، فهي 

من اأف�شل الريا�شات العقلية والروحية 

واجل�شديـــة، خا�شـــة عنـــد ا�شتح�شار 

اخل�شـــوع، وهي الطاقـــة التي عاجلت 

كثرًيا مـــن الأمرا�ص، ذلـــك ف�شاًل عن 

فوائدهـــا لالأوعيـــة الدمويـــة وحت�شن 

دورة الدم وحت�شن اأداء القلب، واملذهل 

اأن هذه التاأثريات العجيبة ل تظهر اإل 

مع املحافظة على ال�شلوات.

ويف هـــذا الإطار انتهـــت درا�شة علمية 

�شملـــت اأكرث مـــن 892 �شخ�ًشـــا تزيد 

اأعمارهم على 65 �شنة اإىل اأن ال�شالة 

التي يوؤدونها 5 مرات يوميا تقلل بن�شبة 

%50 خطر الإ�شابـــة ب�شعف الذاكرة 

ومر�ص الزهامير.

وبّينـــت الدرا�شـــة اأن ن�شبـــة الإ�شابـــة 

مبر�ـــص الزهاميـــر تزيـــد بن�شبـــة 50 

% بـــن الرجـــال، بينما ت�شـــاوت ن�شبة 

الإ�شابـــة بن الن�شاء الالتي يعملن ملدة 

تراوح بـــن �شنة و�شنتن يف موؤ�ش�شات 

تربوية مـــع ن�شبة امل�شابن بن الرجال 

الذين در�شوا اأربع �شنوات تعليم.

واأ�شارت الدرا�شـــة اإىل اأن ال�شالة كان 

لهـــا تاأثري م�شاعـــف مقارنـــة ب�شنوات 

التعليـــم التـــي يتلقاهـــا الإن�شـــان، كما 

اأكـــدت الربوفي�شـــورة رفـــكا اينزلربغ، 

وهـــي اإحـــدى امل�شـــاركات يف الدرا�شة 

اأن امل�شلـــي يقـــوم با�شتثمـــار كثري من 

الن�شاط الثقـــايف والتفكريي خالل 

عمليـــة ال�شـــالة، وهـــو الأمـــر 

الذي يقي الإن�شان الإ�شابة 

مبر�ص الزهامير. 

دراسة بريطانية تكشف فوائد إطالق اللحية

ب�صبب �صالتهم

المسلمون األقل إصابة بالزهايمر!

اء الالتي يعملن ملدة شاء الالتي يعملن ملدة شاء الالتي يعملن ملدة  ش الن�ش الن� نة بنة بن ة بـــة بـــ ـــابـــاباب ابشابش شالإ�شالإ�

ات شات شات  ش�ش� �ش�ش شؤ�شؤ� ؤ�وؤ�و و يف مو يف م ننتننتن نتشنتش شنة و�شنة و� نة و�شنة و�ش شن �شن � ن �ـــن �ـــ ـــاوح بـــاوح باوح ب اوح براوح بر رترت

ن بن بن الرجال  نابنابن ابشابش شبة امل�شبة امل� بة امل�شبة امل�ش شع ن�شع ن� ع ن�ـــع ن�ـــ ـــتربوية مـــتربوية متربوية م

نوات تعليم.شنوات تعليم.شنوات تعليم. أربع �اأربع �شأربع �شأربع � وا شوا شوا  شالذين در�شالذين در�الذين در�

الة كان شالة كان شالة كان  أن ال�اأن ال�شأن ال�شأن ال� إىل اإىل اإىل  إىل ة  إىل ة  ة شـــة شـــ أ�شارت الدرا�اأ�شارت الدرا�شـــأ�شارت الدرا�شـــأ�شارت الدرا�أ�شارت الدرا� أ�شارت الدرا�و أ�شارت الدرا�و

نوات شنوات شنوات  شة ب�شة ب� ة ب�ـــة ب�ـــ ـــف مقارنـــف مقارن ف مقارنـــف مقارنـــ ـــاعـــاع اعشاعش شأثري م�شأثري م� أثري م�اأثري م�ا اا تاا تا ت ا تـــا تـــ ـــلهـــله

ان، كما شـــان، كما شـــان، كما  شـــا الإن�شـــا الإن� ا الإن�ـــا الإن�ـــ ـــي يتلقاهـــي يتلقاه ي يتلقاهـــي يتلقاهـــ ـــم التـــم الت م التـــم التــــــ ـــالتعليـــالتعلي

كا اينزلربغ، ـــكا اينزلربغ، ـــكا اينزلربغ،  ـــورة رفـــورة رف ورة رفشـــورة رفشـــ شـــدت الربوفي�شـــدت الربوفي�دت الربوفي� دت الربوفي�ـــدت الربوفي�ـــ ـــأكـــأك أكاأكا

ة شة شة  شاركات يف الدرا�شاركات يف الدرا� اركات يف الدرا�ـــاركات يف الدرا�ـــ ـــدى امل�شـــدى امل�ش دى امل�شـــدى امل�شـــ ـــإحـــإح إحاإحا إحي ي  إحي  ي ـــي ـــ ـــوهـــوه

ار كثري من ـــار كثري من ـــار كثري من  ـــتثمـــتثم تثمشتثمش شوم با�شوم با� وم با�ـــوم با�ـــ ـــي يقـــي يق ي يقـــي يقـــ ـــلـــل لشلش أن امل�اأن امل�شأن امل�شأن امل�أن امل�

ايف والتفكريي خالل ـــايف والتفكريي خالل ـــايف والتفكريي خالل  ـــالن�شاط الثقـــالن�شاط الثقالن�شاط الثق

ر ـــر ـــر  ـــو الأمـــو الأم و الأمـــو الأمـــ ـــة، وهـــة، وه شـــالة ال�شـــالة ال�شـــال ة ال�ـــة ال�ــــــ ـــعمليـــعملي

ابة شابة شابة  شان الإ�شان الإ� ان الإ�شان الإ�ش شالذي يقي الإن�شالذي يقي الإن�الذي يقي الإن�

صمبر�صمبر�صص الزهامير.  الزهامير. 

بب �صالتهم

المسلمون األقل إصابة بالزهايمر!
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جوزيــف 
كليمـنس.. 

الباحـث عن 

العــدالة

�شاب اأملاين املولد، لكنه يف عام 1912م رحل 

من موطنـــه »دو�شلـــدرف« اإىل املغرب هرًبا 

من زيف احل�شـــارة الأوروبية احلديثة التي 

تت�شم- كما و�شفها- باخلداع والت�شليل.

 Joseph كليمن�ـــص  جوزيـــف  كان  وقـــد 

Clemens �شغوًفا باحلياة الع�شكرية، وحب 
املغامرة، ومواجهة الأخطار، فقد انخرط يف 

�شلك الفرقة الفرن�شية التي كانت تعمل على 

تدعيـــم الحتالل الفرن�شـــي، وقمع الثورات 

املحليـــة، غري اأنـــه كان ي�شعر بال�شيق وعدم 

الر�شا عن نف�شـــه، وعن اجلرمية الإن�شانية 

التـــي ي�شارك يف اأدائها يف تلك البالد، حيث 

ي�شاعد يف اإحكام قب�شة املحتلن على رقاب 

اأ�شحاب البالد ال�شرعين.

كان جوزيف كليمن�ص يكره الظلم املوجود يف 

احل�شـــارة الأوربيـــة، وكان يبحث عن العدل 

والديـــن احلـــق، وقـــد اأعجـــب باملجاهدين 

امل�شلمن، وبهره ب�شفـــة خا�شة ا�شتب�شالهم 

يف الدفاع عن وطنهم، وتهافتهم على الظفر 

بال�شهـــادة، ومواجهـــة املـــوت بـــكل �شجاعة 

وثبـــات، مـــع التم�شك بـــكل �شالبـــة بالقيم 

الأخالقيـــة واملثـــل العليـــا حتـــى يف اأحـــرج 

الظروف.

كان ذلك دافًعا اإىل ان�شمام جوزيف كليمن�ص 

ملع�شكـــر اإحـــدى القبائـــل الثائـــرة يف جبال 

اأطل�ـــص، واأعلـــن رغبته يف اإ�شهـــار اإ�شالمه، 

ـــى با�شم حممد ويُطلـــق عليه »احلاج  وت�شَمّ

َيّ العربي،  حممـــد الأملـــاين«، وارتـــدى الـــِزّ

وت�شبه بالعرب يف كل عاداتهم و�شلوكياتهم.

م�صاهري �هتدو�
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�إ�صهامات جوزيف كليمن�س

ا�شتفـــاد هـــذا الرجل من خربتـــه الع�شكرية 

فها يف خدمـــة الإ�شالم  قبـــل الإ�شـــالم ليوِظّ

وامل�شلمـــن، فاجته للعمل حتـــت لواء الأمري 

عبدالكرمي اخلطابي يف منطقة الريف عام 

1921م وامل�شاركة الع�شكرية معه.

لقـــد اجتذبتـــه اأنبـــاء النت�شـــارات الرائعة 

التـــي كان يحققهـــا املجاهـــدون امل�شلمـــون، 

حتـــت لواء الأمري عبدالكـــرمي اخلطابي يف 

منطقة »الريف«، فتوجه اإىل مع�شكره، حيث 

ان�شم اإليه عـــام 1921، واأ�شبح من اأخل�ص 

رجاله املقربن، واأهدى عبدالكرمي ح�شاناً، 

واعتمـــد عليه يف ر�شم اخلرائـــط، وت�شوير 

مواقع الأعداء، كمـــا كلفه برجمة الر�شائل 

التـــي كانت تـــرد اإليه من بع�ـــص اجلماعات 

ال�شيا�شيـــة الأوروبيـــة التـــي كانـــت تعطـــف 

علـــى حركته وتوؤازرهـــا، وخا�شة من فرن�شا 

واإجنلرا.

بعد ذلك وقع جوزيف كليمن�ص يف اأ�شر القوات 

الفرن�شية، وكان ذلك بعد �شقوط عبدالكرمي 

اخلطابي يف ن�شاله مـــع القوات الفرن�شية، 

م كليمن�ص للمحاكمة الع�شكرية باعتباره  وُقِدّ

هارًبـــا مـــن اجلندية، فُحِكم عليـــه بالإعدام 

الذي تخفف اإىل الأ�شغال ال�شاقة املوؤبدة.

والغريـــب اأن اأحد ال�شحفين الأوروبين قد 

التقى به قبل ترحيله، فوجده رابط اجلاأ�ص، 

قـــوَيّ الإميـــان، غـــري اآبـــٍه بامل�شـــري الـــذي 

ينتظـــره.. نََعْم اإنه الثبات على احلق بعد اأن 

علـــم اأن الدين الإ�شالمي هـــو الدين احلق، 

وهو الأمل املن�شود.

اأم�شـــى جوزيـــف كليمن�ـــص �شنـــوات طويلة 

قا�شية يف مع�شكرات التعذيب يف �شرب واأمل 

و�شجاعة، حتى تويِفّ عام 1963م.

وتناقلت ال�شحف ووكالت الأنباء- حينئذ- 

الروايـــات التي كانـــت ت�شبـــه الأ�شاطري يف 

غرابتهـــا عنـــه، واأ�شدرت بع�ـــص دور الن�شر 

ُكتبا عـــن �شخ�شيتـــه التي ا�شرعـــت انتباه 

املوؤلفن واملحققن.

ومما يذكر عن »جوزيف كليمن�ص« اأو »احلاج 

حممـــد الأملـــاين« اإعجابـــه املطلـــق مببادئ 

الإ�شـــالم وتعاليمه التي تدعو اإىل الذود عن 

احلق واحلرية والكرامة بكل �شالح م�شروع، 

وتنهى عـــن اخلنوع والر�شا بالقهر والهوان، 

ويف الوقـــت نف�شه تاأمر بالعفو عند املقدرة، 

وحمايـــة ال�شعفاء، والإح�شـــان اإىل الن�شاء، 

واحلنـــو على اليتامـــى وامل�شاكن.. كان يرى 

اأنهـــا تر�شـــى نزعـــات الرجولـــة يف النف�ص،  

كما اأبدى اإعجابه باملجتمع الإ�شالمي الذي 

يت�شم بهذه املبادئ ول يبتعد عنها.

وطويت بذلك �شفحـــة حافلة باأروع مواقف 

البطولـــة وال�شجاعـــة والكفـــاح لبطـــٍل اآمن 

بالإ�شـــالم، فاعتنقه ونا�شل مـــن اأجله حتى 

املوت.

امل�شـــدر: حممد كامل عبدال�شمـــد: اجلانب اخلفي 

وراء اإ�شالم هوؤلء.

علم اأن الديــن االإ�سالمي هو الدين احلــق 
فواجــه املــوت ب�سجاعــة
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احتل احلـــوار مكانـــة فريدة يف 

الإ�شالم، فقـــد ورد ذكر احلوار 

يف القـــراآن الكـــرمي يف اأكرث من 

مو�شع، قال تعـــاىل: {... َفَقاَل 

ِل�َشاحبـــِه َوُهو يَُحـــاوُرهُ اأَنَا اأَْكرَثُ 

ِمنـــَك َمـــاًل َواأَعـــزُّ نََفـــًرا}، كما 

اأن هناك عديـــًدا من احلوارات 

القراآنيـــة،  لالآيـــات  املت�شمنـــة 

فهنـــاك احلوار بن مو�شى \ 

وفرعون، واحلوار الذي كان بن 

خليل اهلل اإبراهيم- \- وبن 

اهلل عـــز وجل حن طلب منه اأن 

يريـــه كيـــف يحيي املوتـــى..ويف 

عدد �شابق تناولنا املحور الأول، 

وهـــو الدعـــوة اإيل الإ�شـــالم مع 

بداية القرن احلادي والع�شرين، 

الدعـــوة  حاجـــة  بينـــا  حيـــث 

الإ�شالميـــة للتطويـــر، واأهميـــة 

مواكبـــة امل�شتجـــدات احلديثـــة 

ميـــدان  يف  منهـــا  وال�شتفـــادة 

الدعوة، ويف هـــذا العدد نعرف 

احلـــوار واأهميتـــه، ومكانتـــه يف 

القـــراآن الكرمي وال�شنـــة النبوية 

ومناذج منه.

غاية �حلو�ر

اإقامـــة احلجـــة  غايـــة احلـــوار 

ودفـــع ال�شبهـــة واإثبـــات احلـــق 

ورد الباطـــل، فهـــو تعـــاون بـــن 

املتحاورين واملتناظرين من اأجل 

التو�شل اإىل احلقيقة، وليك�شف 

كل طرف ما خفي على �شاحبه 

منهـــا، وال�شري بطرق ال�شتدلل 

ال�شحيح للو�شول اإىل احلق.

يقـــول احلافظ الذهبـــي رحمه 

املناظـــرة  و�شعـــت  اإمنـــا  اهلل: 

لك�شـــف احلـــق واإفـــادة العـــامل 

الأذكـــى العلم ملن دونـــه، وتنبيه 

الأغفـــل الأ�شعـــف، وهـــذه هي 

الغايـــة احلقيقية، وقد ل يتمكن 

املتناظران مـــن التو�شل النهائي 

اإىل احلقيقة املن�شـــودة، وميكن 

اأن تتحقـــق غايـــات فرعيـــة من 

املهم التنبيه لها:

• التو�شل اإىل حل و�شط ير�شي 

كل الأطراف.

• التعـــرف علـــى وجهـــات نظر 

الطـــرف اأو الأطـــراف الأخرى، 

وهذا هدف ممّهد.

• البحث والتنقيب وال�شتق�شاء 

الـــروؤى  تنويـــر  وال�شتقـــراء يف 

والت�شـــورات املتاحـــة مـــن اأجل 

الو�شول اإىل نتائج اأف�شل واأثبت 

يف حوارات تالية.

�أهمية �حلو�ر

اإن�شانيـــة  ظاهـــرة  احلـــوار   •

عاملية.

• احلوار من اأهم و�شائل التفاهم 

بن النا�ص.

• احلوار من اأهم و�شائل املعرفة 

والإقنـــاع مهما كانـــت الثقافات 

والتوجهات.

• احلـــوار ميكـــن اكت�شـــاف مـــا 

اأفـــكار  مـــن  الآخـــرون  يحملـــه 

واأحا�شي�ص ومعتقدات، لت�شتطيع 

اإقامة عالقات ناجحة معهم يف 

اإطار املجتمع الذي تعي�ص فيه. 

• باحلـــوار ميكن اإيجـــاد اأ�ش�ص 

تخت�شـــر  والتوا�شـــل  للتفاهـــم 

الوقـــت واجلهـــد، وتقفـــز فـــوق 

املعوقات لتو�شل الأفكار لالآخر 

بنجاح.

• احلـــوار مـــن اأهـــم اأ�شاليـــب 

الدعوة اإىل اهلل.

• اأ�شبـــح احلـــوار فنًّـــا يدر�ص- 

اجلـــدل،  فـــن  با�شـــم  اأحياًنـــا- 

واأحياًنا ي�شمونـــه: فن املناظرة، 

اإ�شافـــة اإىل فن اآخـــر له عالقة 

مـــا  وهـــو  باملو�شـــوع،  كبـــرية 

ي�شمـــى بفـــن العالقـــات العامة 

الـــذي تقـــام فيـــه دورات لكثري 

�شـــن  مـــن املوظفـــن، واملتخ�شِّ

يف العالقـــات العامـــة والدعـــاة 

وغريهـــم، والعالقــــات العامـــة 

تعني ح�شن الت�شال بالآخرين، 

لإقناعهم براأي، اأو لرويج �شلعة 

من ال�شلع، اأو ت�شحيح فكرة، اأو 

التمهيد لق�شية من الق�شايا من 

خالل الت�شال بالنا�ص، فهو فن 

لبـــد للداعيـــة اأن يتعلمه نظريًّا 

وعمليًّا.

احلـــوار بطبيعتـــه ل يقـــف عند 

حدود، ونحن يف ع�شر اأ�شبحت 

فيـــه اأجهـــزة الت�شـــال املنزلية 

يف  الكونيـــة  الف�شـــاء  واأقمـــار 

حـــوار دائـــم ل يعـــرف احلدود، 

واأ�شبـــح العامل كله عند اأطراف 

اأ�شابـــع املالين واأمـــام املهتمن 

علـــى �شا�شات التلفـــاز و�شبكات 

وب�شريًّـــا  �شمعيًّـــا  املعلومـــات 

و�شورة و�شوًتا.

والعـــدل  احلـــق  اأهـــل  فعلـــى 

مـــع  والإ�شـــالح  والإن�شـــاف 

وال�شبـــكات  الأمـــواج  هـــذه  كل 

اأن يجـــدوا طريقهـــم ويحـــددوا 

م�شلكهم ويـــربزوا اجتاههم كما 

يتخري الربان املاهـــر والقبطان 

احلـــاذق طريقه من بـــن اأمواج 

البحار و�شعاب امل�شالك وا�شتباه 

الطرق. 

فــــن البــــد  احلـــــوار 
اأن يتعلــمه  للداعيــــــة 

ـًا ـًا وعمليـ نظريـ
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م. عبد�لد�ئم �لكحيل

ِمرَي  يَْل َوالِْبَغاَل َواحْلَ يقول اهلل تعاىل: {َواخْلَ

ِلَرَْكبُوَها َوِزينًَة َويَْخلُُق َما َل تَْعلَُموَن}»النحل: 

8«، واأود اأن اأقف عند قوله تعاىل: {َويَْخلُُق 

َما َل تَْعلَُموَن}، فهل هناك خملوقات جديدة 

�شيخلقها اهلل ت�شبه احلمري واخليل والبغال؟ 

احلقيقـــة اأن الإن�شـــان هو اآخـــر املخلوقات 

ظهـــوًرا على وجه الأر�ـــص، ولكن اهلل تعاىل 

يهيئ و�شائل نقـــل وركوب جديدة من خالل 

ت�شخـــري الخراعات واملكت�شفـــات العلمية 

ويي�ّشر طرق �شناعتها، فاملادة الأولية خلقها 

اهلل، و�شانـــع الآلـــة خلقـــه اهلل، ولذلك فاإن 

هذه الو�شائل اجلديـــدة للنقل هي من �شنع 

الإن�شـــان ظاهريًّا، ولكنهـــا يف حقيقة الأمر 

خملوق من خملوقات اهلل، وهذا معنى قوله 

عـــز وجـــل: {َويَْخلُُق َمـــا َل تَْعلَُمـــوَن} واهلل 

اأعلم.

والآيـــة التـــي توؤكد هذه احلقيقـــة هي قوله 

يَّتَُهْم يِف  نَّـــا َحَملْنَـــا ُذرِّ
َ
تعـــاىل: {َواآَيَـــٌة لَُهـــْم اأ

الُْفلْـــِك امْلَ�ْشُحـــوِن َوَخلَْقنَـــا لَُهْم ِمـــْن ِمثِْلِه َما 

يَْرَكبُـــوَن} »ي�ـــص: 41-42«، لنتاأمـــل قولـــه 

تعـــاىل: {َوَخلَْقنَا لَُهْم ِمـــْن ِمثِْلِه َما يَْرَكبُوَن} 

مـــا معنى {ِمْن ِمثِْلِه}، اأي مثل الُفلك، وهي 

ال�ّشفـــن جتري يف البحـــر، فهذه ال�شفن هي 

اآلت من �شنع الإن�شان، ولكنها خملوقة، لأن 

اهلل هو الذي خلق اخل�شب واحلديد و�شخر 

الو�شائـــل ل�شناعتها، فهي جزء من خلق اهلل 

تعاىل.

ومبـــا اأن اهلل قال: {َوَخلَْقنَا لَُهْم ِمْن ِمثِْلِه َما 

يَْرَكبُـــوَن}، فهذا يدل علـــى اأن اهلل �شيخلق 

و�شائـــل جديـــدة ي�شنعها الإن�شـــان للركوب 

والنقل، وهـــذه معجزة قراآنية، لأنه ل ميكن 

لأحـــد يف ذلـــك الزمـــن اأن يتنبـــاأ مبثل هذا 

الأمر.

لقـــد و�شـــل الإن�شـــان اإىل الف�شـــاء واخرع 

العديد من و�شائل النقل، وجميعها �شخرها 

اهلل له، ع�شـــى اأن يزداد اإمياًنا بهذا اخلالق 

العظيم، ومن معجزات القراآن اأن اهلل حدثنا 

عن و�شائل جديدة بقوله تعاىل: {َويَْخلُُق َما 

َل تَْعلَُموَن}.

»َوَيْخُلُق 
َما ال 

َتْعَلُموَن« 
وسائل جديـدة 
للنقل وصناعة 

الثياب
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وهنـــاك عديد مـــن الإ�شـــارات العلميـــة اخلفية جاء 

الع�شـــر احلديث ليثبت �شدقـــها، فمثاًل يقول تعاىل: 

{َواهلل َجَعَل لَُكْم ِمْن بُيُوِتُكْم �َشَكًنا َوَجَعَل لَُكْم ِمْن ُجلُوِد 

نَْعـــاِم بُيُوًتـــا تَ�ْشتَِخفونََها يَْوَم َظْعِنُكْم َويَـــْوَم اإَِقاَمِتُكْم 
َ
اْلأ

ثَاًثا َوَمتَاًعا اإِىَل 
َ
�ْشَعاِرَهـــا اأ

َ
ْوبَاِرَها َواأ

َ
�ْشَواِفَها َواأ

َ
َوِمـــْن اأ

ِحٍن} »النحـــل: 80«، وهنا نت�شاءل: ملاذا قال تعاىل: 

{اإِىَل ِحـــٍن}؟ اأي اإن الإن�شـــان �شي�شتخـــدم ال�شوف 

وال�شعر والوبر يف �شناعة الثياب والأمتعة، ولكن هذا 

لـــن ي�شتمر اإىل الأبد، بـــل {اإِىَل ِحن} اأي اإىل ع�شر 

حمـــدد، ولكن مـــاذا بعد ذلـــك؟ بالطبع �شـــوف ياأتي 

ع�شـــر ي�شتخدم فيه الإن�شـــان و�شائل اأخرى ل�شناعة 

الأمتعـــة والثياب والأدوات، مثـــل البال�شتيك واجللد 

ال�شناعي والأقم�شة ال�شناعيـــة والنايلون ال�شناعي، 

وغري ذلك ممـــا نعرفه اليوم، والذي تتم �شناعته من 

م�شتقات النفط وغريه، فقد متكن الإن�شان اليوم من 

�شناعـــة كل �شيء تقريًبا مـــن البال�شتيك، �شواء اأثاث 

املنـــزل اأو الأدوات املختلفة، وحتى اأجـــزاء الطائرة.. 

كلهـــا تُ�شنع من البال�شتيك، ومل يعد هناك دور يذكر 

لالأوبار والأ�شواف! وهذه معجزة قراآنية اأي�ًشا، حيث 

اأخـــرب القراآن باأن اهلل �شخر لنـــا الأنعام لن�شتفيد من 

جلودها واأ�شوافها اإىل زمن حمدد، ف�شبحان اهلل! 

الو�سائل اجلديدة للنقل 
ظاهرها �سنع االإن�سان 

لكنها خملوق من خملوقات اهلل
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السباحة أفضل رياضة للجسم
السباحة أفضل رياضة للجسم

ت�شري الدرا�شات والأبحاث العلمية احلديثة اإىل اأن الثوم �شديق 

خمل�ـــص للقلب وال�شراين، ولـــه فوائد عظيمة يف تنظيم �شغط 

الـــدم، ويرجـــع ذلـــك اإىل وجود الأحما�ـــص الأمينيـــة الكربيتية 

املميزة، والتي تعمل على خف�ص الدم املرتفع. 

كمـــا اأنه ي�شاعد علـــى تعديل �شغط الدم املنخف�ص اأي�ًشا، وهذه 

خا�شية ي�شفها العلماء باأنها نادرة يف نبات واحد، حيث ي�شبط 

�شغـــط الـــدم يف احلالتـــن، لذلك ين�شـــح بتناولـــه يف الرتفاع 

ال�شديـــد والنخفا�ص احلـــاد ل�شغط الدم، وي�شتطيـــع اأن يوفر 
احلماية الكافية يف احلالتن.

ورغـــم اأن الثـــوم يعـــد من الأطعمـــة غري املحببة لـــدى كثري من 

النا�ـــص، نظًرا لرائحتـــه النفاذة املنفـــرة، بالإ�شافة اإىل املوروث 

الثقايف الذي ل ي�شجع الإقبال عليه، فاإن هذا النبات ذو الرائحة 

القويـــة يعد من اأهم العقاقري التي تقـــاوم عديًدا من الأمرا�ص 

امل�شتع�شية التي عجزت الأدوية الكيماوية عن عالجها.

ويحتـــوي ف�ص الثـــوم الواحد علـــى ت�شكيلة من املـــواد الغذائية 

املتنوعـــة التي ينـــدر وجودها يف اأي نبات اآخر، حيث اإنه يحتوي 

على الدهون ومادة الربوتن والكربوهيدرات والألياف، بالإ�شافة 

اإىل عنا�شـــر البوتا�شيـــوم والفو�شفـــور والكال�شيـــوم وال�شوديوم 

واحلديد، كما ي�شتمل على بع�ص الأحما�ص املهمة مثل النا�شن 

والثيامـــن، اإىل جانب عديد من املواد الأخرى من معادن نادرة 

واأنزميات وم�شادات حيوية ومواد نووية وغريها.

اأكد اخلبري الريا�شي الأملاين اإنغو فروبوزه اأن ال�شباحة تعد من اأف�شل 

ر�شاقة وقوة التحمل، اإذ 
الريا�شات التي ميكـــن ممار�شتها للتمتع بال

اإنهـــا ت�شاعـــد يف التخل�ص مـــن ال�شعرات احلراريـــة الزائدة، وتعمل 

اأي�ًشا على تقوية ع�شالت اجلزء العلوي من اجل�شم واجلذع. 

واأو�شح اخلبري لدى املركز ال�شحي التابع للجامعة الريا�شية الأملانية 

 كولونيـــا اأنه قد ثبت بالفعل اأنه ميكـــن جل�شم الإن�شان حرق 
مبدينـــة

350 �شعـــًرا حراريًّا من خـــالل ممار�شة ريا�شة ال�شباحة ملدة ن�شف 

ار�شتها بتقنية عالية. 
�شاعة ب�شرط اأن تتم مم

واأرجع اخلبري الريا�شي ال�شبب يف اأن ريا�شة ال�شباحة تندرج �شمن 

اأكـــرث الريا�شات ال�شحية بالن�شبة لالإن�شان اإىل املميزات التي تتمتع 

بها املياه وتاأثريها على ج�شم الإن�شان، منها مثاًل القابلية للطفو، مما 

يجعل ال�شباحة منا�شبة ب�شكل خا�ص للم�شابن باأمرا�ص املفا�شل اأو 

الذين يعانون زيادة يف الوزن. 

واأ�شاف فروبـــوزه: اإن املياه تقوي الع�شالت وتزيد من قدرة اجل�شم 

علـــى املقاومـــة، اإذ اإن مقاومتها اأعلى مـــن مقاومة الهواء مبعدل 14 

مـــرة، ويف نف�ـــص الوقت يـــزداد معدل حـــرق الطاقة عنـــد ممار�شة 

ال�شباحة عن نظريه عند ممار�شة اأي اأن�شطة ريا�شية اأخرى.

ولكي تتـــم ال�شتفادة من ممار�شة ريا�شة ال�شباحة كاإحدى ريا�شات 

قوة التحمل، اأو�شى فروبوزه مبمار�شتها مبعدل ثالث مرات اأ�شبوعيًّا 

ملدة تراوح بن 30 و45 دقيقة على الأقل يف كل مرة.

واأكد فروبوزه اأهمية احلفاظ على معدل �شليم ل�شربات القلب اأثناء 

ممار�شـــة ال�شباحة، حيث ينبغي اأن يقل معـــدل �شربات القلب اأثناء 

ال�شباحة عن نظريه اأثناء اجلري مبعدل 10 اإىل 15 �شربة تقريًبا.

الثوم.. عالج فعال لكثير من األمراض!
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كثـــري من الدرا�شـــات تو�شح اأهمية ال�شـــاي الأخ�شر يف مقاومة 

الأمرا�ص، ورفع مناعة اجل�شم، وعلى الرغم من ذلك فاإن درا�شة 

علمية حديثة اأو�شحت اأن تناول ال�شاي الأ�شود ي�شاعد يف خف�ص 

ن�شب ال�شكر بالدم، وبينت الدرا�شة اأن ال�شاي الأ�شود يح�شن من 

التمثيـــل الغذائي باجل�شم، ويقلل من ن�شب ال�شكر بالدم ملر�شى 

ال�شكر، كما يقلل من معدلت الإ�شابة بال�شكر، واأ�شارت الدرا�شة 

اإىل اأن ال�شـــاي الأ�شـــود يحتوي على مادة الفالفونيد، وهي مادة 

م�شادة لالأك�شدة تفيد اجل�شم، وتزيد من مقاومته لالأمرا�ص.
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الشاي األسود يخفض السكر في الدم
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الشاي األسود يخفض السكر في الدم
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يقـــول فولتـــري عـــن الر�شـــول ]: لقد كان 

بالتاأكيد رجال عظيمـــا جدا.. فاحت، حكيم، 

اإمـــام، لقد قام باأعظم دور ميكن اأن يقوم به 

اإن�شان على ظهر الأر�ص..

العظمـــة هي القـــدر العايل الـــذي يقدر به 

ال�شـــيء، اأو املكانة التقديرية العالية الكبرية 

واملرتبـــة الرفيعة التـــي يو�شع فيهـــا اأعالم 

الب�شـــر جزاء مـــا قدموا لأممهـــم و�شعوبهم 

خا�شة، ولالإن�شانية عامة.

املتفـــردة  النبويـــة  لل�شخ�شيـــة  كان  لقـــد 

ال�شتحقـــاق اأن تكون الر�شـــول الأعظم بن 

الأنبيـــاء والر�شل وبن بني الب�شر، وذلك يف 

الدنيـــا والآخرة، فهـــو ] اأف�شل اخلالئق، 

وخـــامت الر�شـــل واأف�شلهم، وتكفـــل اهلل عز 

وجل برفع ذكـــره، فقال تعاىل: {ورفعنا لك 

ذكـــرك}، فانطلقـــت الأل�شنة تلهـــج بعظمة 

�شخ�شية الر�شول ].

مرتبته يف �لعظمة

تباينـــت مرتبـــة العظمـــه التـــي و�شـــع فيها 

امل�شنفـــون الغربيـــون النبـــي ]، وجـــاءت 

مرتبته يف العظمة على النحو التايل: 

نبي عظيم

�شبـــه كارليل النبـــي ] يف عظمته وعظمة 

دوره بال�شهـــاب النـــازل من ال�شمـــاء، وقال: 

تتجلـــى تلك العظمة يف كونه ] من الآيات 

التي دلل اهلل عز وجل بها على وجوده، وهو 

مـــا قـــرره كارليـــل يف حما�شرتـــه من خالل 

الربط بن �شخ�شية الر�شول ] وبن اآيات 

اهلل ال�شادقـــة يف الكـــون، وتتجلى اأي�شا يف 

كونـــه من ال�شنف من الب�شر الذي مييل اإىل 

خدمة النا�ـــص وم�شاعدتهم، فبعد اأن امتلك 

احلقيقة الإلهية اأح�ص بواجبه يف دعوة اأبناء 

مدينتـــه (مكـــة) وكل العرب لل�شري يف طريق 

النجاة.

�أحد عظماء �لتاريخ

انتقل فكر الغربين املن�شفن للنبي ] من 

جمـــرد الإقـــرار باأنه نبي عظيـــم اإىل مرتبة 

كونـــه اأحـــد العظمـــاء القالئـــل ذوي التاأثري 

على جمريات التاريخ الإن�شاين، وقد تطلب 

انتقـــال النبي ] اإىل تلك املرتبة ن�شاأة علم 

الدرا�شـــات املقارنـــة، يقـــول كارل اأيرن�شت: 

اإنـــه اأحـــد عظمـــاء التاريـــخ، خـــدم بو�شفه 

منوذجـــا م�شتمـــرا يف الأخـــالق، والنظـــام، 

واحليـــاة العائلية، وال�شيا�شـــة، والروحانية، 

باأ�شاليب مل ي�شبق لها مثيل منذ 1400 عام، 

ويقـــرر لوبون: حممد ] واحـــد من اأعظم 

من عرفهـــم التاريخ على الرغـــم من اإغفال 

املتع�شبن واحلاقدين ال�شهادة له بذلك.

وت�شنيف النبـــي ] الأعظم بن الب�شر من 

جهتـــن، الأوىل با�شطفائـــه ليكـــون ر�شول 

رحمـــة للعاملن ليخرج النا�ـــص من الظلمات 

اإىل النـــور، والثانية اأنـــه ا�شتطاع بتاأييد اهلل 

له و�شدق عزميتـــه واإخال�شه اأن يقف �شد 

اجلميع وينت�شر للحق.

معايري عظمته ]

ا�شتند امل�شنفون اإىل معايري �شارمة ودقيقة 

يف احلكـــم بعظمة النبـــي ]، واأ�شافوا اإىل 

ذلك خا�شيتـــن �شمنتا �شالمة تلك املعايري 

وهما املو�شوعية والتنوع، فا�شتند امل�شنفون 

اإىل الآثـــار واملنجـــزات الواقعيـــة (املاديـــة 

والروحيـــة) امللمو�شة لر�شالـــة النبي ] يف 

حكمهـــم بعظمته، وقد قـــام بدرا�شة �شريته 

ور�شالته ما بن لهوتي، وم�شت�شرق، ومفكر، 

ومثقف، وموؤرخ، وفيل�شـــوف، واأديب، وعامل 

اأديان، وعامل جتريبـــي، وعامل ريا�شيات... 

اإلخ، وهذا هو التنوع.

اإن هـــذا الكتـــاب ملـــيء باأقـــوال الغربيـــن 

واملعايـــري العلمية الدالـــة على عظمته ]، 

ول نن�شى اأنها �شهادة م�شت�شرقن لي�شوا من 

اأهل الإ�شـــالم، ولكن اأنا�ص من�شفون وجدوا 

يف �شخ�شيتـــه ] عظمـــة مل يجدوهـــا يف 

اجلن�ـــص الب�شـــري منذ اخلليقـــة واإىل الآن، 

فـــكان بحق ] اأعظـــم �شخ�شية يف التاريخ 

الإن�شاين. 

د. عبدالرا�شي حممد عبداملح�شناملوؤلف:

115 �شفحة من القطع الو�شط عدد ال�شفحات: 

التحرير عــــر�ص: 

موقع ن�شرة ر�شول اهلل ]النا�شر:

الرسول األعظم 
في مرآة الغرب
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أسلمي ثّم ال تقلقي من الذنوب 
السابقة

اأنا فتاة �شغرية، واأريد اأن اأ�شلم لأين تاأكدت اأن الإ�شالم هو الدين 

احلق، ولكن لدي م�شكلة واحدة، وهي اأين قبل اأن اأعرف الإ�شالم 

قمـــت بكثري من الذنوب اإن مل تكن حياتـــي كلها كانت ذنوبا، فهل 

ميكن اأن اأ�شلم، وماذا اأفعل بخ�شو�ص حياتي ال�شابقة؟ 

�جلـــو�ب:  

نِْب  قال تعاىل: {حم تَنْزيُل الِْكتَاِب ِمَن اهلل الَْعزيِز الَْعِليِم َغافِر الذَّ

رُي}،  َوَقاِبِل التَّْوِب �َشِديِد الِْعَقاِب ِذي الطْوِل ل اإِلََه اإِل ُهَو اإِليِْه امْل�شِ

نَّ نَا�ًشا 
وروى ابـــن عبا�ص- وهو من �شحابـــة نبي الإ�شالم \- اأَ

ًدا ]  مَّ ْرك َقتَلُـــوا َفاأَْكرَثُوا َوَزنَْوا َفاأَْكرَثُوا ثُمَّ اأَتَْوا حُمَ ِمـــْن اأَْهل ال�شِّ

اَرًة  نَّ مِلَا َعِملْنَا َكفَّ
�َشٌن َولَْو تُْخرِبُنَا اأَ َفَقالُوا اإنَّ الَِّذي تَُقوُل َوتَْدُعو حَلَ

َفنَـــَزَل قول اهلل تعاىل: {ُقْل يَاِعَباِدَي الَِّذيَن اأَ�ْشَرُفوا َعلَى اأَنُْف�ِشهْم 

نَُّه ُهَو  نُوَب َجِميًعـــا اإِ نَّ اهلل يَْغِفـــُر الذُّ ل تَْقنَطـــوا ِمـــْن َرْحَمـــِة اهلِل اإِ

ِحيُم َواأَِنيبُـــوا اإِىَل َربِّكْم َواأَ�ْشِلُموا لَُه ِمـــْن َقبِْل اأَْن يَاأِْتَيُكُم  الَْغُفـــوُر الرَّ

الَْعـــَذاُب ثُـــمَّ ل تُنْ�َشُروَن َواتَِّبُعـــوا اأَْح�َشَن َما اأُنِْزَل اإِلَيُْكـــْم ِمْن َربُِّكْم 

نْتُـــْم ل تَ�ْشُعُروَن اأَْن تَُقوَل نَْف�ٌص  ِمـــْن َقبْـــِل اأَْن يَاأِْتَيُكُم الَْعَذاُب بَْغتًَة َواأَ

اِخِريَن اأَْو  َن ال�شَّ
ْطُت يِف َجنِْب اهلِل َواإِْن ُكنُْت مَلِ يَاَح�ْشَرتَـــا َعلَى َما َفرَّ

نَّ اهلل َهَدايِن لَُكنُْت ِمَن املُتِقَن اأَْو تَُقوَل ِحَن تََرى الَْعَذاَب 
تَُقوَل لَْو اأَ

بَْت  ًة َفاأَُكوَن ِمَن املُْح�ِشِنَن بَلَى َقْد َجاَءتَْك َءايَاِتي َفَكذَّ نَّ يِل َكـــرَّ
لَـــْو اأَ

ِبَها َوا�ْشتَْكرَبَْت َوُكنَْت ِمَن الَْكاِفِريَن}.

وقال عمرو بن العا�ص، وكان من قبل م�شركا مذنبا عدوا هلل، َقاَل 

ــا اأَلَْقى اهللُ َعزَّ َوَجـــلَّ يِف َقلِْبي الإِ�ْشالَم اأَتَيُْت النَِّبيَّ ] ِليَُباِيَعِني  مَلَـّ

َفَب�َشـــَط يَـــَدهُ اإِيَلَّ َفُقلُْت ل اأُبَاِيُعَك يَا َر�ُشـــوَل اهلِل َحتَّى تَْغِفَر يِل َما 

ِ ] يَا َعْمُرو اأََما َعِلْمَت 
َّ

َم ِمْن َذنِْبي َقاَل َفَقاَل يِل َر�ُشـــوُل اهلل تََقـــدَّ

نُـــوِب. رواه الإمام اأحمد  نَّ الإِ�ْشـــالَم يَُجـــبُّ َمـــا َكاَن َقبْلَُه ِمـــْن الذُّ
اأَ
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ففـــّري اإىل اهلل واعلمـــي اأّنـــه لي�ص �شـــيء من القلـــق الذي لديك 

اإل وحلّـــه موجـــود يف الن�شو�ـــص املتقّدمة، بل اإّن هـــذه الن�شو�ص 

تخاطبك اأنت، وتُعنى بق�شيتك وحتّل م�شكلتك.

واإذا كان رّبـــك رحيما توابـــا ويغفر الذنوب جميعا ورحمته و�شعت 

كّل �شـــيء ونـــاداك مع عباده للتوبة والإ�شـــالم ووعدك على ل�شان 

ر�شولـــه \ بـــاأّن ذنوبك ال�شابقة كلها كبريهـــا و�شغريها بجميع 

اأنواعهـــا �شتمحى وتزول بالكليـــة اإذا اأ�شلمت، و�شتبدئن ب�شحيفة 

اأعمـــال جديدة نظيفة من ال�شيئات، فمـــاذا تنتظرين؟ ولأّي �شيء 

تتاأخرين؟، فعّجلي واأقدمي واأ�شلمي واعبدي ربك، ونحن ن�شتب�شر 

لـــك م�شتقبـــال �شعيدا وحياة طيبة يف ظّل الإ�شـــالم، ولقد �شّرنا- 

واهلل- �شوؤالك، ونحن بانتظار اخلرب ال�شعيد. 

مسلم جديد يريد أن يتعلم الدين
ا، ويف البداية كنت اأحافظ على  دخلت الإ�شالم منذ فرة ق�شرية جدًّ

كل ال�شلـــوات قـــدر ا�شتطاعتي، واأنا ل اأعلم اللغـــة العربية، فقال يل 

�شخ�ص اإنني يجب اأن اأتكلم باللغة العربية، فتوقفت عن ال�شالة لأنني 

ل اأح�شـــن العربية، واأنا اأفكر يف ربي عدة مرات كل يوم، واأتبع تعاليم 

الإ�شـــالم، ولكنني ل اأ�شتطيـــع اأن اأتوقف عن بع�ص الأ�شياء التي اأعلم 

اأنها خاطئة.

�جلـــو�ب:  

مـــا ذكرتـــه يف �شوؤالك مـــن اأنه يجب عليـــك اأن تتعلم اللغـــة العربية، 

فهـــذا �شحيح، ولكـــن لي�ص كل اللغة، بل الواجب تعلـــم ما حتتاج اإليه 

مـــور دينـــك انظر ال�شوؤال (6524)، وعـــدم معرفتك للغة العربية 
ُ
يف اأ

لي�ـــص م�شوًغـــا لرك ال�شالة لأنـــك ت�شتطيع اأن تتعلم مـــا حتتاج اإليه 

يف �شالتـــك يف وقـــت ي�شري، واإىل اأن تتعلمـــه فعليك اأن حتافظ على 

ال�شـــالة يف وقتها، وت�شلي ح�شب ا�شتطاعتك، و{ل يكلف اهلل نف�ًشا 

اإل و�شعهـــا}.. واأمـــا كيفية ال�شالة ف�شتجد اجلـــواب يف املوقع برقم 

(13340)، وانظر للفائدة (8580) و(2427) و(11040).

وختاًمـــا نن�شحـــك اأيهـــا الأخ بالبحث عـــن مركز اإ�شالمـــي يف بلدك، 

وم�شاحبـــة امل�شلمـــن املتم�شكـــن بدينهـــم، ول تن�َص متابعـــة املواقع 

املوثوقـــة، واحلر�ص علـــى ال�شتفادة منها قدر الإمـــكان، كما نفيدك 

باأننـــا نَ�ْشَعُد بخدمتك وخدمة اأمثالك ممن يحر�شون على ما ينفعهم، 

و�شنقـــدم لكـــم ما ن�شتطيع مـــن التوجيـــه والإر�شاد، فكـــن معنا على 

ات�شال، واهلل يحفظك ويرعاك، وال�شالم. 
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يف هذ� �لباب ُنقدم جملة من �لفتاوى �ل�صادرة عن كبار ُعلماء 

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

�ملو�صوعـــــــات �لفقهية وُكتب �لفقـــــــه 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
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فيس بوك يبدأ تفعيل التصميم الجديد 

لعموم المستخدمين

 امل�شتخدمن، 
رية لعموم

نه منذ مدة �شغ
 ك�شفت ع

 بتفعيل الت�شميم اجلديد الذي
 اليوم

ة في�ص بوك الجتماعية
ت �شبك

بداأ

ها الزمني.
 ترتيب

�شها بح�شب
ت فوق بع

�شورا
يع املن

  تعر�ص جم
حيث

�شعها يف مكان 
ى، وو

و�شيق
 وكتـــب وم

 امل�شتخدم من اأفالم
ميع اهتمامـــات

م ق�شم about لعر�ص ج
ــادة ت�شميـــ

كمـــا مت اإعـ

�شورات يف 
يـــع كل املن

ف ال�شخ�شي هو جتم
ى املل

طـــراأ عل
برز الذي 

، والتحديث الأ
دقـــاء

شور والأ�ش
واحـــد اإىل جانـــب ال�

ظهر 
، و�شي

لأي�شر
 الق�شم ا

شور واآخر الأن�شطة وغريها على
ء مثـــل ال�

لأ�شيا
ص باقي ا

�شتعر�
حة، و

لق�شـــم الأميـــن من ال�شف
ا

قارنة 
مالية جديدة م

ي لتعطي ج
ف ال�شخ�ش

رة املل
ف، وبجانب �شـــو

رة الغال
ط اأبي�ص فوق �شو

توًبا بخ
 امل�شتخـــدم مك

ا�شـــم

�شود.
ف وبخط اأ

رة الغال
ث كانت حتت �شو

ال�شابق، حي
ب

»الفانوس«..
محرك بحث قرآني متقدم

و�شوف تبحر كما مل تبحر من قبل لتجد �شالتك يف كتاب اهلل الفانو�ص على البحث يف القراآن عن اأدق الأمور وبعدة اأ�شكال، العنكبوتية عن اأدق الأمور بكل الأ�شكال، ف�شوف يعينك تطبيق متخ�ش�ص ومتقدم يف القراآن، فكما ت�شتطيع البحث يف ال�شبكة تطبيـــق الفانو�ص باخت�شار مثل جوجل لالإنرنت، ولكنه باحث 

باإذن اهلل.
كل مـــن ميلك جهاز اآي فـــون واآي باد واآي بود، ويكون التطبيق عليـــه مع مطوري املحرك لتنفيـــذ مرحلة جديدة متاما ليخدم مفتـــوح امل�شدر، وهو حائز علـــى جوائز، وقد تعاون  القائمون يعطـــي قدرة هائلة للبحث يف القراآن، م�شتخدًما حمرك بحث ملعرفة املزيد عن القراآن، فهو التطبيق الوحيد يف العامل الذي علـــوم الدين، واأي�ًشا غـــري املتخ�ش�ص، وكل من له �شغف وحب تطبيق الفانو�ـــص �شيكون معينا كبريا لكل م�شلم متخ�ش�ص يف 

الأول يف العامل املتخ�ش�ص يف البحث يف القراآن.

http://goo.gl/NFrGF :الرابط

تويت��ر يضي��ف المزيد من 
التكام��ل لوظيف��ة عرض 

المحتوى في التغريدات
تقـــدم �شبكـــة توير الجتماعيـــة ميزة رائعـــة للمواقع 
بعر�ص جزء من حمتواها من �شمن التغريدة املن�شورة، 
وتعـــرف هـــذه امليزة بتويـــر كارد، ولقـــد اأعلن مطورو 
تويـــر عـــن اإ�شافة حتديثات مهمة لهـــذه امليزة، وهذه 
التحديثـــات هي تكامل اأف�شل مـــع روابط التطبيقات، 
فعندمـــا يقـــوم امل�شتخـــدم بن�شر حمتـــوى لتطبيق باث 
على �شبيل املثال، فاإنه يتم عر�ص املحتوى ب�شكل كامل 
يف التغريـــدة، مع رابط حتميـــل الربنامج مبا�شرة على 
الهاتف، وهـــذا �شيزيد من عـــدد م�شتخدمي التطبيق 

 .blog image 1 thumb
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»جوجل« تطرح تحديًثا لمتصفح 

��ن م��ن التدقيق  »كروم« ُيحسِّ

اإلمالئي ويعالج ثغراته

اأطلقـــت �شركـــة »جوجـــل« الأمريكيـــة الن�شخـــة الــــ26 من 

مت�شفـــح الويب »كروم«، لتخرج من مرحلتها التجريبية بعد 

ربعة اأ�شابيـــع، ومن اأبـــرز التح�شينات التي 
مـــا يقرب مـــن اأ

طالـــت املت�شفح اجلديد »كروم 26« حمرك جديد للتدقيق 

الإمالئـــي يُحّدث قوامي�شه ومفرداته ويدعم لغات جديدة، 

بجانـــب عدة مميزات اأخرى جديدة مثل دعم الخت�شارات 

لعدة م�شتخدمن، وقليل من الإ�شالحات الأمنية.

رقـــم  يحمـــل  الـــذي  اجلديـــد  التحديـــث  و�شي�شـــل 

26.0.1410.43 لأنظمـــة »وينـــدوز، ومـــاك، ولينك�ـــص« 

كتحديـــث تلقائي ملـــن ي�شتخدمـــون بالفعـــل املت�شفح، كما 

اأنـــه متوفـــر للتحميـــل جمانًـــا عـــرب موقعـــه الر�شمي على 

الإنرنت.

ويندوز 8 يتجاوز 3.31 % من السوق.. والبقية تتراجع

فيفا بلغ 0.95% 
ن�شبة ويندوز 8 حققت ارتفاعا ط

ي قام بها موقع Net Applications تبن اأن 
وفًقا لآخر الأبحاث والتحاليل الت

ر بن�شبة 
ية وامل�شيط

يف �شهـــر مار�ـــص املا�شـــي لتحتل بذلك 3.31 % يف ال�شوق العاملي، وليزال الويندوز 7 هـــو النظام الأكرث �شعب

 الفي�شتا يف 
وبالن�شبة لأنظمة مايكرو�شوفت الأخـــرى ليزال نظام

طفيًفـــا، 
اأنـــه �شهـــد يف يناير املا�شي انخفا�ًشا 

44.73 %، رغـــم 

دوز اإك�شبي هو 
ص ن�شبته اإىل حدود 4.99 %، بعد اأن كان 5.24 % يف �شهر يناير املا�شي، بينما �شهد الوين

تراجع م�شتمر لتنخف�

ن�شبة ا�شتخدامه اإىل %37.73 بعـــد   39.51 % بالإ�شافة اإىل 6.94 % و1.17 % لنظامي 
طفيفـــا من حيث 

الآخـــر تراجعـــا 

املاك ولينيك�ص على التوايل .

فقا ملا ن�شرته �شركه 
وقـــد جتـــاوز عـــدد التطبيقات املتاحة للتحميل يف متجر تطبيقات الويندوز 8 حاجز 40 األـــف تطبيق، وذلك و

قارنة باأواخر �شهر دي�شمرب املا�شـــي، وميكنكم حتميل التطبيق اخلا�ص 
MetroStore Scanner، مبعـــدل منـــو 5 اآلف تطبيـــق، م

مل التقنية على هذا النظام من خالل الرابط التايل:
بعا

http://apps.microsoft.com/windows/en-US/app/fb44441d-7e95487-e-a0a7-c5148c476a6f

حما�صرة �إ�صالم �ملغني �لأمريكي

 �ل�صهري لوون

�لد�عية: حممد بن �إبر�هيم �لعو�صي

�لت�صنيف: دعوة غري �مل�صلمني

�لنا�صر: فريق عمل طريق �لإ�صالم

http://goo.gl/FisPh :لر�بط�
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النزعة اإلنسانية
هـــي مذهب فل�شفي اأدبي مـــادي ل ديني، يوؤكد فردية الإن�شان �شد 

الديـــن ويغلب وجهة النظر املادية الدنيوية، وهـــو من اأ�ش�ص فل�شفة 

“كونت” الو�شعية وفل�شفـــة “بتنام” النفعية، وكتابات برتراند را�شل 
الإحلاديـــة، وهذا يعني ف�شـــل هذا املذهب علـــى ال�شعيد العقدي، 

اأمـــا ف�شله على ال�شعيد العملي الواقعـــي املوؤثر ب�شورة ملمو�شة يف 

اأ�شلوب �شلوك الفرد فدليله اأنه منَّى الإن�شان باأمان كاذبة مل تتحقق 

علـــى الإطـــالق، ون�شي اأن طريـــق اخلال�ص ل ميكـــن اأن يتم اإل من 

خالل خامت الأديان، وهذا اأمر ينبغي اأن يتنبه له امل�شلم وهو يتعامل 

مـــع نتاج هذا املذهـــب، حيث اإن الإ�شالم قد كرم الإن�شان، وتعاليمه 

كلهـــا اإن�شانيـــة {ولقد كرمنا بني اآدم...}، لكـــن بع�ص النا�ص يختار 

الكفر في�شلبه اهلل هذا التكرمي.. {اأولئك هم �شر الربية}. 

اإِلله عند الصابئة
يعتقـــدون من حيث املبداأ بوجود الإِلـــه اخلالق الواحد الأزيل الذي 

ل تنالـــه احلوا�ص ول يف�شي اإليـــه خملوق، ولكنهم يجعلون بعد هذا 

الإلـــه 360 �شخ�ًشـــا خلقوا ليفعلوا اأفعال الإلـــه، وهوؤلء الأ�شخا�ص 

لي�شـــوا باآلهـــة ول مالئكة، يعملـــون كل �شيء من رعـــد وبرق ومطر 

و�شم�ـــص وليل ونهار.. وهوؤلء يعرفون الغيب، ولكل منهم مملكته يف 

عامل الأنوار.

هـــوؤلء الأ�شخا�ـــص الـ360 لي�شوا خملوقن كبقيـــة الكائنات احلية، 

ولكـــن اهلل ناداهـــم باأ�شمائهم فخلقوا وتزوجـــوا بن�شاء من �شنفهم، 

ويتنا�شلون بـــاأن يلفظ اأحدهم كلمة فتحمل امراأته فوًرا وتلد واحًدا 

منهـــم، ويعتقـــدون اأن الكواكب م�شكن للمالئكـــة، ولذلك يعظمونها 

ويقد�شونها. 

معتقدات الهندوسية
تظهـــر معتقداتهـــم يف الكارمـــا، وتنا�شـــخ الأرواح، والنطـــالق، ووحدة 

الوجود:

1 - �لكارما: قانون اجلزاء، اأي اإن نظام الكون اإلهي قائم على العدل 

املح�ص، هذا العدل الذي �شيقع ل حمالة اإما يف احلياة احلا�شرة اأو 

يف احليـــاة القادمة، وجزاء حياٍة يكون يف حياة اأخرى، والأر�ص هي 

دار البتالء، كما اأنها دار اجلزاء والثواب.

2 - تنا�صخ �لأرو�ح: اإذا مات الإن�شان يفنى منه اجل�شد وتنطلق منه 

الـــروح لتتقم�ـــص وحتل يف ج�شد اآخر بح�شب مـــا قدم من عمل يف 

حياته الأوىل، وتبداأ الروح يف ذلك دورة جديدة.

3 - �لنطالق: �شالح الأعمال وفا�شدها ينتج عنه حياة جديدة متكررة 

لتثاب فيها الروح اأو لتعاقب على ح�شب ما قدمت يف الدورة ال�شابقة.

• مـــن مل يرغب يف �شيء ولن يرغب يف �شيء وحترر من رق الأهواء، 
واطماأنـــت نف�شـــه، فاإنه ل يعاد اإىل حوا�شه بـــل تنطلق روحه لتتحد 

بالرباهما.

• يوؤخذ على هذا املبداأ اأنه جعل الت�شوف وال�شلبية اأف�شل من �شالح 
الأعمال، لأن ذلك طريق لالحتاد بالرباهما.

4 - وحـــــــدة �لوجـــــــود: التجريـــد الفل�شفـــي ارتقى بالهنادكـــة اإىل اأن 

الإن�شـــان ي�شتطيع خلق الأفكار والأنظمـــة واملوؤ�ش�شات كما ي�شتطيع 

املحافظة عليها اأو تدمريها، وبهذا يتحد الإن�شان مع الآلهة وت�شري 

النف�ص هي عن القوة اخلالقة.

اأ - الروح كالآلهة اأزلية �شرمدية، م�شتمرة، غري خملوقة.

ب - العالقـــة بـــن الإن�شان وبن الآلهـــة كالعالقة بن �شـــرارة النار 

والنار ذاتها، وكالعالقة بن البذرة وبن ال�شجرة.

ت- هـــذا الكـــون كلـــه لي�ـــص اإل ظهـــوًرا للوجود احلقيقـــي، والروح 

الإن�شانية جزء من الروح العليا. 

أماكن انتشار الصابئة
ال�شابئـــة املندائيون احلاليون ينت�شرون علـــى ال�شفاف ال�شفلى من 

نهـــري دجلـــة والفرات، وي�شكنون يف منطقـــة الأهوار و�شط العرب، 

ويكـــرثون يف مـــدن العمـــارة والنا�شريـــة والب�شـــرة وقلعـــة �شالـــح 

واحللفايـــة والزكيـــة و�شـــوق ال�شيـــوخ والقرنة وهـــي مو�شع اقران 

دجلـــة بالفرات، وهم موزعون على عدد من الألوية مثل لواء بغداد، 

واحللـــة، والديوانية والكـــوت وكركوك واملو�شل، كمـــا يوجد اأعداد 

خمتلفة منهـــم يف نا�شرية املنتفق وال�شر�ص ونهر �شالح واجلبابي�ص 

وال�شليمانيـــة، كذلـــك ينت�شـــرون يف اإيـــران، وحتديـــًدا على �شفاف 

نهـــر الكارون والدز، وي�شكنون يف مدن اإيـــران ال�شاحلية، كاملحمرة، 

ونا�شرية الأهواز و�ش�شر ودزبول. 
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�إعد�د: �لتحرير

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

�لثقافـــــــات �ملتعددة و�لعقائـــــــد �ملتباينة �لتي 

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

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

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

تقدم »�لب�صرى« �إىل قر�ئها هذ� �لباب.
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لكل بلد مالمح متيز �شخ�شيته، 

وقد كانـــت غنيمة فهد املرزوق، 

يرحمهـــا اهلل، معلما من املعامل 

هـــذا  �شخ�شيـــة  ميـــزت  التـــي 

الوطـــن، كانـــت كثـــرية الـــكالم 

ب�شمـــت، كان كالمهـــا بالأفعال 

التي هـــي اأبلغ مـــن كل قول، اإن 

�شئـــت يف اأعمال الـــرب واخلري، 

واإن �شئت يف الريادة، ففي وقت 

مبكر من عمر الكويت احلديث، 

يف عـــام 1964، اأ�ش�شـــت هـــذه 

اأول جملـــة  الفـــذة  ال�شخ�شيـــة 

اجتماعية متخ�ش�شة يف �شوؤون 

الأ�شـــرة واملجتمـــع، واإذا كانـــت 

بكـــرثة  تزخـــر  اليـــوم  الكويـــت 

املتخ�ش�شـــن يف �شـــوؤون تطوير 

ال�شخ�شية الذين يعقدون دورات 

اأبـــرز التجـــارب  ينقلـــون فيهـــا 

مـــن جميع اأنحـــاء العـــامل، فاإن 

هـــذه امل�شرية البنـــاءة قد بداأتها 

غنيمـــة املـــرزوق، يرحمها اهلل، 

وكانـــت جملة »اأ�شرتـــي« واحدة 

مـــن مبادراتها، قناعـــة منها باأن 

الأ�شـــرة ال�شليمة هـــي الأ�شا�ص 

ملجتمـــع �شليـــم و�شحـــي، ولهذا 

حر�شت »اأم هالل« على م�شاركة 

املراأة يف العمـــل اخلريي ب�شكل 

مبادرتهـــا  فاأطلقـــت  موؤ�ش�شـــي 

»طبق اخلـــري« التي حتولت اإىل 

»قرى حنان لبنان«، وتفاعلت مع 

حرب اأكتوبر عام 1973 فقامت 

بتاأ�شي�ـــص م�شروع »ابن ال�شهيد« 

لرعاية اأبناء �شهداء تلك احلرب 

الوحيدة التي انت�شر فيها العرب 

على اإ�شرائيل.

القـــراءة الكثيفة، هـــي �شر تلك 

احلما�شـــة والبتـــكار لـــدى »اأم 

هـــالل«، وب�شببها كانـــت تبحث 

عـــن التميـــز يف اأعمـــال اخلري، 

حتيطهـــا اأ�شـــرة كرميـــة �شغوفة 

مب�شاعدة الآخرين، وقد اأخربين 

مـــن يعـــرف اأعمالهـــا اخلريية: 

»ل�شـــت اأبالـــغ اإذا قلـــت لـــك اإن 

هذه الأ�شرة متثل ن�شف اأعمال 

الرب التي يقدمها النا�ص يف هذا 

البلد«، ومـــع ذلك فمثلما قالت، 

يرحمهـــا اهلل، يف حديـــث نادر: 

»علـــى الرغـــم من غنـــى الأ�شرة 

فقد كنـــا نلب�ص بح�شـــاب وناأكل 

بح�شـــاب«، فلـــم يعـــرف عنهـــا 

واأ�شرتهـــا اإل التوا�شـــع اجلـــم.. 

والعطاء، بال مّن.

واإذا كان البع�ـــص يتعامـــل مـــع 

احليـــاة على اأنهـــا »لعبة جتميع 

اأر�شدة«.. ي�شبـــح ومي�شي وهو 

يح�شـــب علـــى طريقـــة »جمـــع 

ماًل وعـــدده« التي تنتهي ب�شكل 

ماأ�شـــاوي.. {ولـــو اأن لكل نف�ص 

ظلمـــت مـــا يف الأر�ـــص لفتدت 

بـــه}،  فقـــد اهتمـــت هي فقط 

وكانـــت  اخلالـــدة،  بالأر�شـــدة 

حتديـــدا- بالأن�شطة  �شغوفـــة– 

التي تربي الأجيال، مثل:

٭ قيامهـــا بتاأ�شي�ـــص اجلامعـــة 

يف   ،1991 عـــام  القرغيزيـــة 

قرغيز�شتان، والتي خرجت عدة 

دفعات من الطلبة والطالبات.

٭ دار اأيتـــام ل�شحايا ت�شونامي، 

اإندوني�شيا.

٭ �شكـــن لالأيتـــام يف افريقيـــا، 

جيبوتي.

٭ معهد املعلمن، ال�شن.

٭ كلية البنات، األبانيا.

٭ كلية اللغـــة العربية، ك�شمري، 

باك�شتان.

٭ مدر�شة يف �شراييفو.

يرحمـــك اهلل »اأم هـــالل«.. لقد 

كنـــت ملهمة للعاملـــن يف العمل 

اخلـــريي، ت�شجعينهـــم وتر�شلن 

مـــن يتابع اأعمالهم للوقوف على 

�شالمـــة امل�شرية، وكنـــت تقولن 

لنـــا »ل تلتفتوا ول تـــرددوا، ل 

وقت لهذا كله، وا�شلوا امل�شرية، 

واتركوا العمل يتحدث«.

هنيًئا لك بخامتة اخلري اإن �شاء 

اهلل، ون�شاأل اهلل اأن يجعلك ممن 

قـــال فيهـــم {لهـــم الب�شـــرى يف 

احلياة الدنيا ويف الآخرة}، واأن 

يتغمدك بوا�شع رحمته وي�شكنك 

يف عليـــن، يف الفردو�ص الأعلى 

باإذن اهلل.. اآمن. 
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في�صل �لز�مل

رئي�ص جمل�ص اإدارة جلنة التعريف 

بالإ�شالم

يرحمك اهلل 
»أم هالل«.. 

ستبقين 
معلًما خالًدا 

في ضمير 
الكويت
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