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رئي�س �لتحـــريـر 

حممـد �إ�صماعيل �لأن�صاري
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لقـــد جرت عـــادة امل�شلمـــن منذ قـــرون اأن 

يجعلـــوا من ليلة ال�شابع والع�شرين من �شهر 

رجـــب من كل عـــام هجـــري منا�شبة كرمية 

يحتفـــون فيها بر�شـــول اهلل حممد ] وما 

اأكرمـــه اهلل –عز وجـــل-  يف هذه الليلة من 

اأنه نقلـــه بو�شائل لي�شت اأر�شية من امل�شجد 

احلـــرام يف مكـــة اإىل امل�شجـــد الأق�شى يف 

فل�شطن وجمع له الأنبياء واملر�شلن جميًعا، 

وكان اإماًما بالأنبياء ورفع مقامه ورفعه اإىل 

املـــالأ الأعلى واأراه مـــن الآيات ما اأراه {لقد 

راأى من اآياِت ربِه الُكربى}. 

بـــل اأكرث مـــن ذلك، فقد و�شـــل اإىل م�شتوى 

اأعلـــى مـــن م�شتـــوى اأي ملك، بـــل اأعلى من 

م�شتوى جربيل نف�شـــه -عليه ال�شالم- فقد 

�شجـــد ] حتـــت العر�ص وكلمـــه رب العزة 

وجاءنا بخريي الدنيا والآخرة.

وي�شتغل عادة امل�شلمن هذه الفر�شة ليذّكروا 

غريهم وليذّكروا اأنف�شهم بهذا الف�شل وهذا 

التكـــرمي الإلهي للنبي حممـــد ]  واإن كان 

الإ�شراء واملعراج مل يقع يف �شهر رجب، على 

وجه التحديد.

ومل يـــاأت الإ�شراء واملعـــراج للحبيب حممد  

] والأر�ـــص مفرو�شة بالـــورود والرياحن 
واحلرير، بل كانت مكة على اأ�شدها، واملحن 

وال�شدائـــد علـــى اأ�شّدهـــا، حتـــى و�شلت به 

احلـــال اإىل اأن مي�شـــي اإىل الطائـــف ليكلّم 

النا�ـــص ويقـــول اأعطـــوا الفر�شـــة لل�شعفاء 

لي�شمعـــوا كلمـــة اهلل، ل حتولـــوا بينهم وبن 

اأن يختـــاروا ما ي�شاءون فكلموه كالًما قا�شًيا 

و�شديًدا.

قـــال اأحدهم اأنـــا ل اأكلمك اأبـــًدا، فاإن كنت 

ـــا فال بد اأن تكون ملًكا، لأنهم كانوا  نبيًّا حقًّ

يعتقدون منذ القدمي اأن النبي لبد اأن يكون 

ا فاأنـــت ملك، واإن  ملـــًكا، فاإن كنـــت نبيًّا حًقّ

كنـــت ملًكا فحـــري األ تكلم مثلي، كيف مللك 

اأن يكلـــم اإن�شاًنا مثلي تائه عقله و�شال؟ واإن 

ا فاأنت كاذب ول ينبغي ملثلي  مل تكن نبيًّا حقًّ

اأن يكلم كاذًبا، اإذا اأنا ل اأكلمك اأبًدا.

كذلـــك يوم ثقيـــف جاء حممـــد ] ليدخل 

مكـــة، فمنع مـــن الدخـــول ومل يدخلهـــا اإل 

يف جـــوار رجـــل م�شرك، ومل يبـــال الر�شول 

بال�شتائم وال�شب والإيذاء، اإمنا الذي اآملَه هو 

منعه من دخول مكـــة! مكة التي ولد وعا�ص 

حياتـــه فيها، فعندما بعث ليدعو النا�ص اإىل 

اهلل والتوحيـــد مينع من دخولها ول يدخلها 

اإل يف جوار رجـــل م�شرك، ثم متوت زوجته 

خديجة- ر�شي اهلل عنها- وقد كانت تخفف 

بع�ـــص ال�شيء عنه، وميوت عّمـــه اأبوطالب، 

ونفر من اأ�شحابه غرباء يف بالد احلب�شة.

يف هـــذا اجلـــو املظلـــم وامللبـــد بالغيوم جاء 

امللكان جربيل وميكائيل للنبي عليه ال�شالة 

وال�شـــالم، وقال هلّم لتلقى ربك! قال وكيف 

اأ�شعـــد اإىل ربـــي؟ �شبحـــان اهلل!.. و�شيلـــة 

املوا�شالت كانت دابة ا�شمها الرباق.

وملا جاء الر�شـــول ] لريكب الدابة هاجت 

وماجـــت واأبَـــت اأن يركـــب الر�شـــول عليها، 

فنظر جربيل اإىل الرباق وقال له اأمع حممد 

ت�شنع هذا؟! فت�شببت الدابة عرًقا، ووقفت 

مكانها حتى ركبهـــا الر�شول– عليه ال�شالة 

وال�شالم.. اإن الإ�شراء واملعراج من معجزات 

نبينا حممد ] التي اأعجزت اأعداء اهلل يف 

كل وقت وكل حـــن، وما كانت مكة ال رمًزا 

لالإ�شـــالم، ومـــا كان بيت املقد�ـــص اإل رمًزا 

حلال امل�شلمن اليوم. 

اإلسراء 
والمعراج



اأ�شـــاد الوكيل امل�شاعد لوزارة الإعـــالم ال�شيخ فهد مبارك العبداهلل 

ال�شبـــاح بالـــدور الدعوي الذي تقوم به جلنـــة لتعريف بالإ�شالم يف 

خدمة اجلاليات امل�شلمة وغري امل�شلمة، وما تقدمه من توعية لن�شر 

اخلري والهداية بن النا�ص باحلكمة واملوعظة احل�شنة، وهو ما كان 

�شببا يف حتقيق عديد من الإجنازات الدعوية الهائلة، لفتا اإىل اأن 

الكويـــت �شتظل �شباقـــة يف خدمة العمل اخلريي بـــكل اأوجهه على 

امل�شتوين املحلي والعاملي.

جـــاء ذلك خالل ا�شتقباله مديـــر اإدارة الفروع ومدير احلج والعمرة 

بلجنـــة التعريف بالإ�شالم املحامي منيف عبداهلل العجمي، بح�شور 

مراقب الربامج الدينية بتلفزيون الكويت عادل عطا اهلل وامل�شت�شار 

الإعالمي للجنة التعريف بالإ�شالم اأن�ص اخلليفة.

واأو�شـــح ال�شيخ فهد مبارك ال�شباح: اإننا ن�شعى يف تلفزيون الكويت 

اإىل اإبراز الدور الريادي واحل�شاري الذي تتميز به دولة الكويت يف 

العمل اخلـــريي على م�شتوى العاملن العربي والإ�شالمي، من خالل 

تقدمي كل ما هو هادف من برامج دينية واإعالم قيمي يخدم املجتمع 

ويخدم الإ�شالم وامل�شلمن.

وقـــال العجمي: ما تقوم به جلنـــة التعريف بالإ�شالم يف الكويت من 

عمل دعوي وخريي عمل متميز وفريد، كونها تن�شر اخلري والهداية 

بـــن النا�ص باحلكمة واملوعظة احل�شنـــة والأ�شلوب اللن، �شواء بن 

اجلاليـــات امل�شلمـــة اأو بن غـــري امل�شلمـــن، م�شـــريا اإىل اأن نتيجة 

هـــذه الدعوة املباركة خالل العـــام املا�شي اإ�شالم 4815 من الن�شاء 

والرجـــال، من جميع اجلن�شيات على اأر�ص الكويت احلبيبة، بف�شل 

اهلل تعاىل ثم بف�شل اأهل اخلري يف هذا البلد املعطاء.

واأو�شـــح العجمي اأن هذا العمل اخلريي هـــو الدرع الواقية وال�شور 

الآمـــن حلفظ الكويـــت من كل مكروه ومن م�شـــارع ال�شوء، حيث ل 

جنـــد فيها بيتا اإل وقدم اخلري للنا�ص و�شنع معروفا، فالكويت تنعم 

بف�شل هذا العمل الطيب. 

ا�شتقبلت دار عبداخلالق النوري للتعريف بالإ�شالم �شيف الكويت 

ال�شيـــخ ح�شن احل�شيني من اململـكة البحرينيــــة ال�شــقيقة ليكمل 

اأواخر م�شـــرية حملة »ارحم ترحم« التـــي اأطلقتها الدار للتعريف 

بالإ�شالم لغري امل�شلمن، وبيان حما�شنه والرحمة التي اأنزلها اهلل 

عـــز وجل للعاملن من خالل قوله تعاىل: {وما اأر�شلناك اإل رحمة 

للعاملن}.

وكانـــت زيـــارة ال�شيخ ح�شـــن احل�شيني لـــــدار عبداخلالق النوري 

للتعريـــف بالإ�شالم م�شرفة وممتعة ومليئـــة بالفوائد التي اأفادت 

هذه احلملة املباركة، وذلك من خالل العظات والبيان الذي قدمه 

حـــول معنى »ارحـــم ترحم« حيـــث اأ�شار اإىل معـــاين عديدة حول 

الرحمة عن طريق ق�ش�ص موؤثرة وواقعية.

اأمـــا حفـــل ال�شتقبال ف�شهدته كوكبة من خمتلـــف الدعاة والأئمة 

واخلطبـــاء يف اجلهـــراء ممـــن تفاعلوا مـــع ال�شيـــخ احل�شيني يف 

حـــوارات ونقا�شات حول اأ�شاليب الدعوة واأف�شلها، وكيفية تقدمي 

الإ�شـــالم لالآخريـــن، خا�شة يف حالة اختـــالف البيئات واللغات.. 

ويف نهايـــة احلفـــل اأقيمت وليمـــة الع�شاء تكرمًيـــا لل�شيف، وبعد 

النتهاء مت التقاط عديد من ال�شور التذكارية. 

دار النوري للتعريف باإلسالم استضافت الشيخ حسن الحسيني

»التعريف باإلسالم« في ضيافة الوكيل المساعد لوزارة اإلعالم
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�لتعريف بالإ�صالم



�شرح مدير عـــام جلنة الدعوة 

اللكرتونيـــة التابعـــة جلمعيـــة 

النجـــاة اخلرييـــة بـــاأن اللجنـــة 

دعـــوي  تطبيـــق  اأول  اأطلقـــت 

والآيبـــاد  والآيبـــود  لالآيفـــون 

الدعـــوة”،  “مهـــارات  بعنـــوان 

ويحتوي على عديد من الأدوات 

التي ت�شاعد الداعية واملهتمن 

بالدعـــوة اإىل اهلل علـــى تنميـــة 

الدعويـــة،  مهاراتهـــم  وتطويـــر 

وتزويدهم باملعلومات وامل�شادر 

املختلفة.

وقـــال العجيـــل: اإن هـــذا هـــو 

الإ�شدار الأول، ويهدف اإىل ربط 

املهتمن بالعمل الدعوي ب�شفة 

دوريـــة مـــن خـــالل م�شاعدتهم 

علـــى تطوير وتو�شيـــع املهارات 

اخلا�شة بهم، واإدارة الأولويات 

الدعوية، وتقدمي املواد الدعوية 

املختلفـــة لطلبة العلم ال�شرعي، 

حـــول  معلومـــات  يقـــدم  كمـــا 

الإ�شـــالم، ور�شالتـــه واأهدافـــه، 

وكيفيـــة القيام بواجـــب الدعوة 

اإىل اهلل عز وجل.

واأ�شار اإىل اأن التطبيق ل يكتفي 

بذلـــك، بـــل ي�شاعـــد الداعيـــة 

على رد ال�شبهـــات التي يثريها 

غـــري امل�شلمن حـــول الإ�شالم، 

فيتعلم مـــن خالل تلك املهارات 

املفاهيـــم  علـــى  الـــرد  كيفيـــة 

اخلاطئة وال�شورة امل�شوهة عن 

الإ�شالم.

واختتم العجيـــل بدعوة الدعاة 

التعـــرف علـــى  واملهتمـــن اإىل 

الربنامـــج مـــن خـــالل الرابط 

 ،http: / /goo.g l /n7eBV

وحتميلـــه لتعلم مهارات جديدة 

يف الدعـــوة اإىل اهلل، وتو�شيـــع 

للدعـــاة،  العلميـــة  احل�شيلـــة 

بحيث يكونـــون موؤهلن للدعوة 

امل�شلمـــن  مـــن  لـــكل  اهلل  اإىل 

وغري امل�شلمن، وبناء معلومات 

�شحيحة عـــن الإ�شالم، وتقوية 

اإميانهـــم، وو�شـــع ذلـــك مو�شع 

التنفيذ. 

»مهار�ت �لدعوة«

أول تطبيق دعوي تطلقه لجنة الدعوة االلكترونية

اأعلنـــت جلنـــة التعريـــف بالإ�شـــالم يف بيان 

�شحفـــي لها اأنهـــا تبارك ل�شمـــو ويل العهد 

ال�شيـــخ نواف الأحمد ال�شباح وتهنئه بنجاح 

العمليـــة اجلراحية التـــي اأجراها بجمهورية 

اأملانيا الحتادية، متوجهة اإىل اهلل تعاىل اأن 

يتـــم على �شموه نعمة ال�شحـــة والعافية واأن 

يرجعه �شاملًا معافى ل�شعبه وبلده.

وقال املديـــر العام باللجنة جمـــال ال�شطي: 

�شمـــوه احت�شننا احت�شان الأب لأبنائه اأثناء 

الزيـــارة التي قام بها اأع�شاء اللجنة ل�شموه، 

حيث اأكد اأن عمـــل التعريف بالإ�شالم فخر 

واعتزاز لأهـــل الكويت خا�شـــة وللم�شلمن 

عامة، ملا متثله من اإظهار لالإ�شالم بال�شورة 

اجلميلة املت�شمة باحلكمة واملوعظة احل�شنة 

التي اأمـــر اهلل �شبحانه وتعاىل بها امل�شلمن 

يف الدعـــوة، وقـــد حـــث اللجنة علـــى تعزيز 

دورهـــا الإعالمي يف اإبـــراز عملها الدعوي 

داخـــــل الكويــــــت.

وكان وفد من جلنة التعريف بالإ�شالم ممثال 

يف املديـــر العـــام جلمعيـــة النجـــاة اخلريية 

حممد الأن�شاري ورئي�ص جمل�ص اإدارة جلنة 

التعريـــف بالإ�شـــالم في�شل الزامـــل واملدير 

العام للجنة جمال نا�شر ال�شطي، وم�شوؤويل 

الإدارات باللجنـــة، قد قامـــوا بزيارة ل�شمو 

ويل العهـــد يف وقـــت �شابق، ومت فيها تكرمي 

�شموه باإعطائه درعا تذكارية من قبل اللجنة، 

احتفال مبرور 35 عاما على تاأ�شي�شها.

وتتقـــدم اللجنـــة بال�شكـــر اجلزيـــل لكل من 

رئي�ـــص ديوان �شمو ويل العهد ال�شيخ مبارك 

الفي�شـــل ال�شعـــود ال�شباح ورئي�ـــص املرا�شم 

بديـــوان ويل العهد بـــدر احلجرف، وكذلك 

من ديوان ويل العهد فهد �شياح بو�شيبة.

�صمــو ويل �لعهــــد: �للجنة مفخـــرة لأهـل �لكويـــت

»التعريف باإلسالم« تبارك نجاح العملية الجراحية لسمو الشيخ نواف األحمد

د. عبد�هلل �لعجيل 

املدير العام للجنة الدعوة اللكرتونية
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اأ�شـــاد الدكتور غـــازي ال�شمري �شيف وزارة 

الأوقاف وال�شوؤون الإ�شالمية باجلهود التي 

تبذلها جلنة التعريف بالإ�شالم، وا�شفا اإياها 

بالتميز والإبداع وح�شن العمل والإجناز غري 

امل�شبوق يف دعوة غري امل�شلمن.

و�شرح مدير مكتبي القريوان وال�شليبخات 

جـــودة الفار�ـــص عقـــب زيـــارة ال�شيـــف باأن 

الزيـــارة تاأتـــي يف اإطـــار ال�شت�شافات التي 

يقـــوم بهـــا الفـــرع لال�شتفادة مـــن اخلربات 

الدعويـــة التـــي يتمتع بها هـــوؤلء العلماء يف 

جمـــال الدعـــوة اإىل اهلل، حيـــث اإن الدكتور 

غـــازي من ال�شخ�شيـــات العلميـــة الر�شينة 

التـــي لها جهود دعويـــة امتدت خارج حدود 

اململكة العربية ال�شعودية اإىل الدول والبلدان 

الأخـــرى، واللجنة بحاجة اإىل ال�شتفادة من 

مثل تلك اخلربات.

وتابع الفار�ص: لقـــد اأطلعنا ال�شيف الكرمي 

علـــى عمـــل اللجنـــة الدعوي ومـــا تقوم من 

اأن�شطة وفعاليات وخدمات للجاليات امل�شلمة 

وغري امل�شلمـــة، واملنهج الـــذي تتبعه اللجنة 

يف دعـــوة هـــوؤلء، وو�شائل رعايـــة املهتدين 

اجلـــدد من الناحيـــة التثقيفية والجتماعية 

بعد دخولهم الإ�شالم، م�شريا اإىل اأن اللجنة 

تقوم بدعوة هـــوؤلء ب�شورة ح�شارية قوامها 

كتـــاب اهلل عز وجل و�شنـــة نبيه ]، وذلك 

باحلكمـــة واملوعظة احل�شنـــة، ولذلك جند  

الآلف من غري امل�شلمـــن يدخلون الإ�شالم 

�شنويا عن طريق اللجنة.

مـــن ناحيته اأثنـــى الدكتور غـــازي ال�شمري 

علـــى عمل جلنة التعريـــف بالإ�شالم، معربا 

عـــن اعتزازه وتقديره بـــدور اللجنة الدعوي 

ومـــا تقـــوم به من عمـــــــــل لن�شر الإ�شـــالم، 

وا�شفـــا عمـــل جلنـــة التعريـــف بالإ�شـــالم 

بالإبــــداع والتميــــز. 

مكتبا القيروان والصليبخات استضافا الدكتور غازي الشمري

للتعريـــف  النـــوري  دار  ن�شائيـــة  اأقامـــت 

بالإ�شـــالم رحلة دعويـــة ترفيهية للمهتديات 

اجلدد مـــن اجلاليات (الهنديـــة - الفلبينية 

- ال�شريالنكيـــة) اإىل قريـــة يـــوم البحـــار، 

�شاركـــت فيهـــا 30 �شيـــدة بالإ�شافـــة اإىل 

داعيات اللجنة، وت�شمنت الرحلة عديًدا من 

الفقرات منها اإقامة �شل�شلة من املحا�شرات 

مبختلـــف اللغات، وعمل امل�شابقات الثقافية 

وتوزيع الهدايا الرمزية.

وقالـــت مديرة الـــدار �شعاع ال�شمـــري بهذه 

املنا�شبـــة: اإن الرحلة جـــاءت من باب تاأليف 

قلـــوب املهتديـــات اجلـــدد، وتنظيـــم حفـــل 

تعارف بينهن، وتوثيق اأوا�شر املحبة والأخوة 

والتعريف مببـــادئ وتعاليم الإ�شالم، م�شرية 

اإىل اأن الإدارة نظمت هذه الرحلة للمهتديات 

من خمتلف اللغات بهدف التعرف على مبداأ 

عظيم من مبادئ الإ�شالم وهو »اإمنا املوؤمنون 

اإخـــوة«، فاأردنا من خالل هـــذا الربنامج اأن 

نعرفهـــن باأهمية الأخـــوة الإميانية يف حياة 

امل�شلم، حيث تقوم على رابط العقيدة، بغ�ص 

النظـــر عن اللـــون اأو اجلن�ص اأو العرق اأو اأي 

فروق اأخرى.

واأ�شـــارت ال�شمـــري اإىل اأن الرحلة ت�شمنت 

�شل�شلة حما�شـــرات بعدة لغات حول »تقوى 

اهلل«، حيـــث قدمـــت الداعيـــات معنى كلمة 

»التقـــوى« ب�شورة مب�شطـــة واأ�شرن اإىل اأنها 

جاءت من الوقاية، وحقيقتها فعل املاأمور يف 

ال�شـــرع، والبعد عن املنهي عنـــه، واأن يجعل 

الإن�شـــان بينـــه وبن عـــذاب اهلل عـــز وجل 

وقاية، كما اأن فعـــل املاأمورات والبتعاد عن 

املحظورات يزيد من تقوى الإن�شان.

واختتمت حديثها بتوجيه ال�شكر للم�شاركات 

يف الرحلة مـــن اجلن�شيات املختلفة، وكذلك 

الداعيـــات، مثنيـــة علـــى ح�شـــن التنظيـــم 

والإدارة، وتنوع فقرات الربنامج.

من ناحيتهن فقد اأثنت املهتديات امل�شاركات 

يف الرحلـــة علـــى برنامج الرحلـــة، وخا�شة 

مـــا تقدمـــة دار النـــوري الن�شائيـــة لهن من 

دعـــم وم�شاندة، خا�شة يف جمـــال التعريف 

بالإ�شالم وقيمه احل�شارية. 

رحلة دعوية لـ »نسائية دار النوري« إلى قرية يوم البحار 
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اإميانا منها باأهمية تطوير الدعاة وخطابهم 

الدعوي، اأطلقت جلنـــة الدعوة الإلكرتونية 

موقع »تطوير الدعـــاة«- الذي ي�شدر حاليا 

باللغة الإجنليزية- باللغة العربية.

وقال املدير العام للجنة الدعوة الإلكرتونية 

عبـــداهلل العجيل بهـــذه املنا�شبة: “اإن املوقع 

يهـــدف اإىل اإثراء حقل الدعـــوة الإلكرتونية 

باملحتـــوى العربـــي املتميـــز الـــذي ي�شهم يف 

تطويـــر املهـــارات الدعوية، وتزويـــد الدعاة 

مبختلـــف التقنيـــات احلديثة التـــي متكنهم 

مـــن اإي�شـــال ر�شالـــة الإ�شـــالم اإىل الب�شرية 

جمعـــاء”، م�شـــريا اإىل اأن »املوقـــع يت�شمـــن 

ال�شا�شـــة الرئي�شية التي حتتوي على اأحدث 

املوا�شيـــع التـــي تتعلـــق بالدعـــوة اإىل اهلل، 

والأبـــواب الأخـــرى مثـــل »األف بـــاء دعوة«، 

الأديـــان«،  و»مقارنـــة  دعويـــة«،  و»منـــاذج 

و»مفاهيم خاطئة«، و»مهارات واأدوات« التي 

ت�شتمـــل على مهـــارات الويـــب، والكمبيوتر 

والعر�ص والت�شال«.

واأ�شـــاف اأن املوقع اجلديـــد اإ�شافة جديدة 

يف العمـــل الدعـــوي، حيث ي�شاعـــد الدعاة 

يف التعامـــل مع و�شائل التقنية احلديثة مثل 

»تويـــرت«، و«في�ـــص بـــوك«، وكيفيـــة التعامل 

مـــع امللفـــات ال�شوتيـــة، وملفـــات الفيديـــو، 

ورفعهـــا علـــى موقـــع اليوتيـــوب، اإىل جانب 

احـــرتاف الكمبيوتر من خـــالل الــــــدورات 

املتخ�ش�شة، هـــذا اإىل جانب املواد الفكرية 

والعلميـــة وال�شرعية التـــي تتعلق بالإ�شــــالم 

يف خمتـلــــف النــــواحي.

ودعـــــا العجيل جمهور الدعاة واملثقفن اإلـــى 

ال�شتفـــــادة من املوقــــع، واإثـــراء حمتواه من 

خـــالل الرتباط باملوقـــــع، والت�شال باإدارة 

www. التحريـــــــــر من خـــالل العنــــــــــوان

dawahskills.com/ar ومتابعته من خالل 
مواقع التوا�شل الجتماعي املختلفة. 

لجنة الدعوة اإللكترونية أطلقت موقع »تطوير الدعاة« باللغة العربية

قامـــت جلنة الدعـــوة الإلكرتونيـــة بتزويد 

املكتبـــة الإ�شالميـــة الإلكرتونيـــة ال�شاملة 

بعديـــد مـــن الكتـــب الإ�شالميـــة بثمـــاين 

لغـــات جديـــدة هـــي التاميليـــة والأرمينية 

والآي�شلنديـــة والآفريقانيـــة ولغـــة البا�شـــا 

والرتكمانية واجلورجية واخلمريية.

وقال املدير العام للجنة الدعوة الإلكرتونية 

الدكتور عبـــداهلل العجيل بهـــذه املنا�شبة: 

اإن اللغـــات اجلديدة كانت اإحدى ال�شرائح 

امل�شتهدفـــة من خالل عمـــل اللجنة، حيث 

متيـــزت تلك الإ�شدارات بـــاأن هذه اللغات 

مل يتـــم التطـــرق اإليهـــا �شابقـــا، وبالتايل 

فال�شريحـــة املخاطبة هي �شريحة جديدة، 

ولذلـــك مت اختيـــار املواد الدعويـــة بعناية 

فائقـــة، وتنوعت ما بـــن الإ�شالم ور�شالته 

والر�شالـــة  الكـــرمي،  والقـــراآن  ال�شمحـــة، 

املحمدية والتعريـــف بالعقيدة الإ�شالمية، 

وال�شبهات والردود عليها.

واأكـــد العجيـــل اأهمية دعم عمـــل الدعوة 

الإلكرتونيـــة، خا�شـــة يف الع�شر احلايل، 

وذلـــك بال�شتفادة من التقنيـــات احلديثة 

التـــي توفرهـــا و�شائل الت�شـــال احلديثة، 

خا�شة و�شائل الت�شـــال الجتماعي التي 

جتـــذب املاليـــن مـــن املتابعـــن يف اأنحاء 

العامل، وهو ما يوفر ف�شاء رحبا يتم خالل 

الدعـــوة اإىل اهلل عـــز وجـــل، خا�شة دعوة 

غـــري امل�شلمن بغ�ـــص النظر عـــن الزمان 

واملكان، واملخاطبة بكل اللغات احلية التي 

تتحدث بها �شعوب العامل.

ودعـــا العجيـــل اإىل زيـــارة موقـــع املكتبـــة 

ال�شاملـــة علـــى  الإلكرتونيـــة  الإ�شالميـــة 

 www.muslim-library.com العنـــوان: 

لال�شتفـــادة من الكتب املوجـــودة بها باأكرث 

من80 لغة من اللغات احلية. 

لجنة الدعوة اإللكترونية أضافت للمكتبة اإلسالمية كتًبا 
بـ 8 لغات جديدة
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طموحنا�إجناز�تنا�لن�صاط

اإ�شدار عدد جديد ملجلة دعوية 

باللغة الإندوني�شية 
5000 ن�شخة2000 ن�شخة

25000 امييل20598 امييلالتوا�شل مع غري امل�شلمن

12 األف زيارة7327زيارات دعوية ميدانية 

48املنتدى الثقايف باللغات

5050و�شع حامالت ن�شرات يف الأماكن العامة 

طموحنا�إجناز�تنا�لن�صاط

257341رحالت دعوية ثقافية ترفيهية

255350اإ�شدار بو�شرتات 

34املخيم الطبي 

1-م�شروع احلج للم�شلمن اجلدد

2025حفل العيد للم�شلمن اجلدد

88652
100000
إفطار صائم

للم�صلمني �جلدد

وجبــــة

باإلضافة إلى

45200
50000
توزيع حقيبة الهداية

حقيبـــــة

إنجازات وطموحات
"التعريف باإلسالم"

2012 

مسابقة حفظ القرآن
للم�صلمني �جلدد و�جلاليات

2431
م�صــــارك

إشهار إسالم  

4815
5300

تأليف كتب ونشرات2985
50
13

كتـــــــاب

1786
محاضرات

لغري �مل�صلمني للم�صلمني �جلدد

حما�صرة

2000

اإلنجاز

الطموح

دورات شرعية ولغة عربية
700
620
للم�صلمني �جلدد

دورة

7544 دار�ًشا

8500 دار�ص



�أل��ف   20 �أك��ر م��ن 
غري  مع  تو��صل  �إمييل 
�مل�ص��لمني.. ونطم���ح 

للمزيد!
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اإن�شاء مواقع   للتوا�شل الجتماعي-  م�شروع الدعوة الإلكرتونية
25 األف م�شارك14 األف م�شارك

-1افتتاح دار النوري للتعريف بالإ�شالم 

افتتاح مكاتب جديدة يف )العمرية– اإ�شبيلية– القريوان– الق�شر 

– اجلهراء القدمية– �شعدالعبد اهلل)
7-

-1اإن�شاء ق�شم جديد للموارد )center call( الن�شائي

25عمل دورات لتاأهيل الدعاة املتطوعن 
-1اإقامة حملة جديدة بعنوان »الدعوة م�شوؤولية بلغها معانا«

م�صـــارك

3974
50000

المسابقة الثقافية 

م�صاركــــة

35
45

المشاركة في 
المعارض والمؤتمرات 

8 مجالت 

دعوية باللغات

200
300

�ألف ن�صخة

125
150

مشروع األضاحي 
للمهتدين و�جلاليات

03
02
رحالت العمرة 
للمسلمين الجدد

رحلـــة

05
03
إقامة حمالت دعوية

80
52
إنتاج برامج مرئية 
وسمعية بعدة لغات

برنامــــج

84
100
تخريج دعاة ميدانيين
من �ملهتدين و�جلاليات

د�عية

�أ�صحية

25
02
إصدار بحوث 
ودراسات

بحــــث



كتب: حممود بكـــر

عقـــد اأخرًيا مبقر الهيئة العامـــة لل�شناعة بجنوب ال�شرة 

“ملتقـــى ال�شعـــوب ال�شنـــوي” الذي ينظمـــه مركز الوعي 
لتطويـــر العالقـــات العربيـــة- الغربية وح�شـــره الدكتور 

اأيوب جانيت�ص الرئي�ص ال�شابق لدولة البو�شنة والهر�شك، 

ورئي�ـــص جامعـــة البو�شنة للعلـــوم والتكنولوجيـــا، واملدير 

العام جلمعية النجاة حممد اإ�شماعيل الأن�شاري، واملدير 

العام ملركز الوعي الدكتور اإبراهيم العد�شاين، ونخبة من 

الغربين وال�شفراء يف الكويت.

يف البدايـــة رحـــب الدكتور العد�شـــاين باحل�شور الكرمي، 

مثنًيا على دور وزارة الأوقاف لرعايتها امللتقى، وا�شت�شافة 

الهيئة العامة لل�شناعة له، مقدما للح�شور �شيف امللتقى 

الدكتور “جانيت�ص.

بـــداأ الدكتـــور “جانيت�ـــص” حما�شرتـــه بتقـــدمي ال�شكـــر 

للح�شـــور، وبالأخ�ـــص لـــوزارة الأوقـــاف وللكويـــت اأمرًيا 

وحكومـــة و�شعًبا، وكذلك ملركـــز الوعي لتطوير العالقات 

العربية- الغربية لدعوته لإلقاء هذه املحا�شرة.

وقال “جانيت�ص”: اإن دولة البو�شنة والهر�شك متتاز مبوقع 

جغـــرايف متميز علـــى م�شتوى القـــارة الأوروبية، فتقع يف 

املنت�شـــف بالن�شبة لدول اأوروبا، مما يثري اندها�ص النا�ص 

عـــن وجود هذه الدولة امل�شلمـــة يف و�شط اأوروبا، بالرغم 

من وجودها منذ قرابـــة �شبعة قرون ما�شية، م�شريا اإىل 

اأن البو�شنين لي�شوا اأتـــراًكا، بل اأوروبيون اأ�شال وف�شال، 

ولقـــد كان التـــراك موجوديـــن يف البو�شنـــة يف فرتة من 

الفرتات ثم تركوهـــا تاركن وراءهم الآثار التي تدل على 

اأنهـــم كانـــوا موجودين يف تلـــك الفرتة، والتـــي متثلت يف 

امل�شاجد واجل�شور.

نظمه مركز �لوعي لتطوير �لعالقات �لعربية - �لغربية

الهيئة العامة للصناعة استضافت 
»ملتقى الشعوب السنوي«

• د. اإبراهيم العد�شاين مدير مركز الوعي يفتتح امللتقى
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فعاليات



• كلمة مدير عام جمعية النجاة اخلريية حممد الأن�شاري

• "الأن�شاري" مكرًما "جانيت�ص" 

وذكـــر الدكتور اأيوب اأنه ل توجد �شعوب �شيئة، فال�شعوب 

كلهـــا طيبة، ولكن هناك قيادات �شيئـــة فا�شدة، فال نلوم 

ال�شربين بل نلوم القيادة ال�شربية.

واختتـــم بقوله: بعدمـــا تركت ال�شيا�شة هـــديف الأ�شا�شي 

الآن هـــو الرتكيز على التعليم، ولقـــد اأن�شاأت جامعة هي 

جامعـــة �شرايفو للعلوم والتكنولوجيا، وهي من اجلامعات 

الراقيـــة يف البو�شنـــة، وبينهـــا وبـــن جامعـــة باكنجهـــام 

الربيطانية تعـــاون وثيق، م�شريا اإىل اأن حممد اإ�شماعيل 

الأن�شاري، وهو ع�شو جمل�ص اأمناء جامعة �شرايفو للعلوم 

والتكنولوجيا، مـــن ال�شخ�شيات الكويتية التي لها ب�شمة 

وا�شحـــة يف تاأ�شي�ص ودعم اجلامعة، وهو �شريك معنا يف 

هذه الروؤية.

عقب ذلك قام املدير العام جلمعية النجاة اخلريية بتكرمي 

الدكتور اأيوب جانيت�ص ثم األقى كلمة قال فيها: نحن الآن 

ك�شعوب منتلك كل �شيء، فلدينا املوارد والطاقة الب�شرية، 

ولدينا اأ�شحاب العقول النرية، وكل ما نحتاج اإليه هو اأن 

تتكاتـــف الأيادي، وتت�شـــح الروؤية، ون�شعى لتحقيق هدف 

واحد. 

جانيت���ش: 
�لع��امل مل ي�ص��اعدنا �إال عندم��ا وجدنا 

�صعًبا ينا�صل ليحقق �لن�صر

واأ�شـــاف: البو�شنـــة حتتـــوي علـــى ثـــالث اأديـــان، الأوىل 

امل�شلمـــون وهـــم الأغلبية، ثم الأرثوذك�ـــص وهم ال�شربيون، 

والكاثوليـــك وهم الكرواتيون، واحلرب التي حدثت زهقت 

خاللها الأرواح، واغت�شبت فيها الن�شاء، وهو ما مثل كارثة 

ب�شرية مل حتدث من قبل.

واأكد جانيت�ص »اأن الدر�ص الذي تعلمناه من هذه الأزمة هو 

اأن ال�شخ�ـــص ل بـــد اأن يعتمد علـــى اهلل عز وجل، ثم على 

نف�شه، واأن العامل مل يقدم على م�شاعدتنا اإل عندما وجد 

�شعبـــا ينا�شل ليحقق الن�شر، والنا�ص ل ت�شاعد املهزومن 

عـــادة، بل ت�شاعد الذي يحقق النت�شار، ثم قال اإن الأمور 

التـــي �شاعدت البو�شنين علـــى البقاء منها احرتام الآخر، 

والتعاي�ـــص معه، واأن ديننا ل يحثنـــا على العنف وا�شطهاد 

الآخر، واإمنا يحثنا على احرتامه وتقبله، ومعرفتنا اأن اأهم 

�شبـــب لبقاء دولـــة البو�شنة هو الرتكيز علـــى التعليم، واأن 

يكون لدينا تعليم قوي ومتميز.
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قـــال تعاىل: {اإِمّنَا ال�ّشَدَقاُت للُْفَقـــَراِء َواملَ�َشاِكن َوالَْعاِمِلَن َعلَيَْها 

َقاِب َوالَْغاِرِمَن َويِف �َشِبيِل اهلل َوابِْن ال�شِبيِل  َواملُوؤَّلَفة ُقلوبُُهْم َويف الِرّ

َفري�َشة ِمَن اهلِل َواهلل َعِليٌم َحِكيٌم}.

ملــــاذ� م�صــــروع �لــزكـــــــاة؟

1 - الزكاة يف الإ�شالم فري�شة فر�شها اهلل تعاىل لتحقيق العدالة 

الجتماعية للنا�ص.

2 - الـــزكاة طهـــارة لأمـــوال املزكي، وطهـــارة لنف�شه مـــن الأنانية 

والطمع واحلر�ص وعدم املبالة مبعاناة الغري.

3 - الـــزكاة حق للفئـــات الثمانية التـــي حددهــــا القـــراآن الكرمي 

ومنها (م�شرف املوؤلفة قلوبهم).

4 - �شمان وجود مورد مايل لل�شرف منه على املوؤلفة قلوبهم من 

كل النواحي العلمية والجتماعية والنف�شية والريا�شية.

5 - اأكـــرث مـــن 4500 م�شلم جديد �شنويا بحاجـــة لتاأليف قلوبهم 

وتثبيتهـــم على الإميان، فاأغلبهم من ذوي احلاجة، وحتى يكون 

هناك تراحم وتالحم ومودة بينهم وبن املجتمع امل�شلم. 

من م�صارف �لزكاة باللجنة:

املوؤلفة قلوبهم - الفقراء – امل�شاكن - ابن ال�شبيل 

�لغـــر�س من �مل�صروع:

1 - دعـــوة غري امل�شلمن لالإ�شـــالم وحتبيبهم يف الدين الإ�شالمي 

احلنيف. 

2 - تاأليف قلوب امل�شلمن اجلدد.

3 - م�شاعدة الفقراء واملحتاجن منهم. 

4 - العمـــل على جلب مبالغ الزكاة من املوؤ�ش�شات والأفراد لتنفيذ 

م�شرفها ال�شرعي. 

�أجــــر �لزكــــاة يف تاأليف قلـــوب �ملهتديــــن:

1 - لـــك الأجر يف تثبيت الإ�شالم يف قلوب امل�شلمن اجلدد (اأكرث 

من 4500 مهتد ومهتدية ي�شلمون �شنوًيا).

2 - لـــك الأجـــر يف اإ�شالم ذرياتهـــم واأزواجهم واأمهاتهـــم واآبائهم 

واأ�شدقائهم وكل من يدعونهم لالإ�شالم.

3 - لـــك الأجـــر يف كل اآية يقراأونها اأو يحفظونهـــا، اأو ذكر ودعاء 

و�شالة و�شيام وحج وعمرة.

4 - لك الأجر يف كل علم تعلموه اأو علموه.

ن�صبة �حت�صاب �لزكاة: �ملبلغ × 2.5 % = �لزكاة.

مشروع الزكـــاة 

�إعـــــد�د: حممد طه
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  م�صاريعنا ووقفياتنا



مشروع حقيبة الهداية
م�شـــروع حقيبة الهداية اأحد امل�شاريع اخلريية، وي�شمل طباعة القراآن الكرمي 

والكتـــب والن�شـــرات والأ�شرطة مبختلف اللغات، ممـــا ي�شاهم يف تعريف غري 

امل�شلمـــن بالإ�شالم ودعوتهم اإليه، ومتنـــح هذه احلقيبة للمهتدين اجلدد بعد 

دخولهـــم الإ�شـــالم، وكذلك للجاليات امل�شلمة، بحيـــث تختلف مادة كل حقيبة 

ح�شـــب ال�شريحـــة املقدمة لهـــا، ويف كل احلالت فاإن املـــادة و�شعت باأ�شلوب 

�شهـــل ومب�شط يو�شل الر�شالة مبنتهى البيـــان، بوا�شطة الدعاة ذوي اخلربة، 

واملعروف عنهم املنهج الو�شطي املعتدل.

�ل�صـــــــريحة �مل�صـــــــتفيدة: امل�شلمن اجلـــدد -  اجلاليات غـــري الناطقة بالعربية 

مبختلف جن�شياتهم ودياناتهم ولغاتهم.

عدد �مل�صتفيدين: 50000 �شخ�ص �شنويا

�أهد�ف �مل�صـــــــروع: • ن�شـــر الدعوة بن اأكرب �شريحة ممكنــــة مـن املوجودين 

على اأر�ص الكويت من امل�شلمن وغري امل�شلمن بتوفري املواد الدعوية الالزمة، 

وجعلها يف متناول اأيديهم.

• ن�شـــر الوعـــي ال�شرعي بن العمالـــة امل�شلمة غري العربيـــة فقهيا واأخالقيا 
واجتماعيا.

• تعـريـــف اجلاليات بالإ�شــــالم عقيدة و�شريعة، لغري امل�شلمن، وبيان �شموله 
لكل جوانب احلياة ال�شخ�شية والعامة.

تكلفة �مل�صروع: 250 األف دينار.

طرق �مل�صاهمة: التربع بتكلفة حقيبة واحدة مببلغ 5 دينارات.

مشروع حج المسلمين 
الجدد

مـــن يحقـــق حلـــم امل�شلمن اجلـــدد ولـــه كل هذا 

الأجـــر؟! تقـــوم جلنة التعريـــف بالإ�شـــالم �شنويا 

باإر�شال قرابة 100 حاج من امل�شلمن اجلدد لبيت 

اهلل احلرام لأداء الفري�شة من خالل "م�شروع حج 

امل�شلمـــن اجلـــدد"، ولأن هوؤلء لهـــم عناية هامة 

مـــن اللجنة ت�شتغرق مدة بقائهـــم هناك اأ�شبوعن 

كاملن بالأرا�شي املقد�شة.

ملــــــاذ� يحج �مل�صلمون �جلــدد؟

• لأن احلج حلم كل م�شلم جديد.
• حتـــى ي�شعر بـــاأن يف الإ�شالم تراحمـــا وتالحما 

ومودة.

• حتى يقوى اإميانه ويثبت على دينه اجلديد.
• للبيت احلرام مهابة للم�شلم تقربه اإىل اهلل.

• حتى ي�شعر امل�شلم اجلديد بطعم الإميان.
• حتـــى ي�شعر امل�شلم اجلديـــد بالهتمام والرعاية 

من قبل اللجنة.

�أجـــــر كفالــــة حاج من �مل�صلمني �جلدد: 

• اأجر عمرة م�شلم جديد (لأنه متمتع)

• اأجر حجة م�شلم جديد

• اأجـــر تعليمـــه اأمـــور دينـــه لأننا نعلمـــه دينه وفق 
برنامج اإمياين من الكويت حتى العودة

• اأجر حفظه للقراآن لأننا نحفظه الفاحتة وق�شار 
ال�شـــور فكلمـــا قـــراأ يف حياته الفاحتـــة وق�شار 

ال�شور يكون لك باإذن اهلل مثل اأجره!

• اأجـــر �شلوات املهتدي يف بيـــت اهلل احلرام وكل 
�شالة مبائة األف �شالة

• اأجر نوافله، فكل ركعة هناك مبائة األف ركعة

• اأجر الذكر والدعاء طوال اأيام احلج.

قيمة �مل�صاهمة: 

كفالة حاج �صنويا 1200 دينار كويتي
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تُعـــد مرحلة اللتحـــاق مب�شروع علمنـــي الإ�شالم بالن�شبـــة للم�شلم 

اجلديـــد اأهم مرحلة بعد النطق بال�شهادتن ودخوله الإ�شالم، حيث 

يهـــدف امل�شروع اإىل تعريـــف امل�شلم اجلديد بدينـــه اجلديد، وذلك 

مـــن خالل الدورات ال�شرعية للمهتدين، وحتفيظهم القراآن الكرمي، 

وتعليم اللغة العربية لغري الناطقن بها.

ملاذ� م�صروع علمني �لإ�صالم؟ 

1 - لأن امل�شلم اجلديد نبتة حتتاج اإىل الرعاية.

2 - لأن قرابـــة 5000 �شخ�ـــص ي�شلمون �شنويـــا بحاجة ملن يعلمهم 

الإ�شالم.

3 - لأن 350 حاجـــا ومعتمـــرا �شنويا من امل�شلمن اجلدد يحتاجون 

اإىل تعلم اإتقان تاأدية املنا�شك. 

4 - تنظيم دورات تعليم اأمور الإ�شالم والعبادات من طهارة وو�شوء 

و�شالة و�شوم وزكاة.

5 - تاأهيـــل املتميزين منهم لي�شبحوا دعاة يدعون اأمثالهم من اأبناء 

جلدتهم.

�لأهد�ف �لعامة للم�صروع:

1 - تعليم املهتدين اجلدد تعاليم الإ�شالم.

2 - رعاية املتميزين من املهتدين جلعلهم دعاة يف امل�شتقبل.

3 - حتفيظهم القراآن الكرمي والعلوم ال�شرعية. 

�أجـــرك بامل�صاهمة يف علمني �لإ�صـــالم:

َن  َر�شِ
َ
َمـــَواِت َواْلأ ْهَل ال�شَّ

َ
َقـــاَل َر�ُشـــوُل اهلِل ]: اإنَّ اهلل َوَماَلِئَكتَُه َواأ

وَت لَيُ�َشلوَن َعلَـــى ُمَعِلِّم الّنا�ِص  َحتَّـــى الّنْملَـــَة يِف ُجْحِرَها َوَحتـــى احْلُ

رْيَ.. واأنت معلم خري. اخْلَ

�مل�صروع عمل �صالح و�أجره ل ينقطع �إىل ما �صاء �هلل.

كل ما يفعله امل�شلمون اجلدد وذرياتهم من تعلم وحفظ وذكر ودعاء 

و�شالة وحج وعمرة و�شيام ي�شب يف ميزان اأعمالك. 

لك اأجر كل اآية يحفظها اأو يقراأها امل�شلم اجلدد.

لك اأجر كل داعية يعلم النا�ص الإ�شالم بعد هدايتهم.

لـــك اأجـــر حما�شـــرات الداعية ونـــدوات تعليمـــه للم�شلمن اجلدد 

القراآن.

تكلفة �لدورة �لو�حد للد�ر�س:

60 ف�شال × 200 دار�ص = 12000 دار�ص.

12000 دار�ص × 25 دينارا = 30 األف دينار. 

طرق �مل�صاهمة: 

1 - تعليم دار�ص لدورة واحدة = 25 دينارا.

2 - تعليم 10 دار�شن لدورة واحدة = 250 دينارا.

3 - رعاية ف�شل كامل ملــــدة �شنة كاملة: 

      200 دار�ص × 25 دك  = 5000 دينار

4 - تبني امل�شروع كامال: 12000 دار�ص × 25 د. ك = 30 األف دينار.

مشروع علمني اإلسالم
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الدعـــوة اإىل اهلل تعاىل لبد اأن تكون علـــى ب�شرية، لذا فقد راأت 

اللجنـــة اأن يكـــون لديها م�شـــروع اأ�شا�شي يهتم ب�شـــوؤون الدعاة يف 

اللجنـــة وهو "م�شروع كفالة الدعاة"، علما باأن اللجنة حاليا تكفل 

95 داعيا وداعية من الرجال والن�شاء مبختلف اللغات. 

�لغر�س من �مل�صروع:

• زيـــادة اأعداد الدعاة نتيجـــة للعدد الكبري من غري امل�شلمن على 
اأر�ص الكويت. 

• كفالة )180( داعية بـ )120( لغة يف الكويت. 
• تاأهيل كادر من املهتدين املتميزين للعمل كدعاة للم�شتقبل. 

• دعـــوة غري امل�شلمن لالإ�شالم وتعريفهـــم بهذا الدين العظيم كل 
ح�شب لغته. 

�أعمال �لد�عية:

• تنظيـــم الزيارات الدعوية امليدانيـــة اإىل امل�شت�شفيات وال�شجون 
والتجمعات وال�شركات وم�شاكن غري امل�شلمن.

• عقـــد حما�شرات لغري امل�شلمن ل�شـــرح الإ�شالم �شرًحا مب�شًطا 
و�شطًيّا وا�شًحا مبختلف اللغات. 

• اإقامة الأن�شطة الرتفيهية والرتويحية لغري امل�شلمن. 
• اإقامـــة درو�ـــص اللغة العربية لغري الناطقـــن بها يف فروع اللجنة 

املختلفة. 

• تاأليـــف الو�شائل الدعوية مـــن كتب واأ�شـرطة ون�شرات للم�شلمن 
وغري امل�شلمن مبختلف اللغات.

•اإ�شدار املجالت الدعوية باللغات املختلفة.

• متابعة امل�شلمن اجلدد بعد هدايتهم.
• تنظيم امل�شابقات الثقافية والدينية.

• اإلقاء خطب اجلمعة باللغات املختلفة.
• اإن�شاء املدونات الدعوية جلميع الدعاة بلغاتهم املختلفة.

• مرافقة امل�شلمن اجلدد يف احلج والعمرة. 
• التوا�شل مع غري امل�شلمن عرب �شفحات التوا�شل املختلفة.

�أجرك يف م�صروع كفالة �لدعاة:

ُجوِر 
ُ
ْجِر ِمثُْل اأ

َ
قال ر�شول اهلل ] "َمْن َدَعا اإِىَل ُهًدى َكاَن لَُه ِمْن اْلأ

ُجوِرِهْم �َشيًْئا.." وعليه:  
ُ
َمْن تَِبَعُه َل يَنُْق�ُص َذِلَك ِمْن اأ

• يكفي اأن الداعية ينوب عن كافله يف الدعوة اإىل اهلل تعاىل.
• تنال اأجر اأكرث من 4500 مهتد جديد ي�شلمون على يديه �شنويا 

يف الكويت. 

• تنال اأجر كل اآية قراآنية بل كل حرف يحفظه الداعية لكل مهتد 
يف دعوته.

• تنال اأجر حما�شراته وندواته طوال مدة كفالته.

تكلفة �مل�صروع:

• تكلفة امل�شروع حاليا 95× 250 �شهريا = )23.750( ديناًرا كويتًيا 

دعوة للم�صاهمة:

• كفالة داعية �شنويا بقيمة )3000( دينار كويتي.

مشروع كفالة الدعاة
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ملــــاذ� وقــــف �لتعريـــــف بالإ�صالم؟

1 - لأن ¾ �شكان العامل بحاجة ملعرفة الإ�شالم.

2 - لأن يف الكويـــت اأكـــرث من 700 األـــف ن�شمة من غري امل�شلمن 

بحاجة ملن يعرفهم بالإ�شالم.

3 - هدفنا زياد عدد امل�شلمن اجلدد اإىل 5000 حالة �شنوياً

4 - لأننا نقوم بتوزيع اأكرث من 50 األف حقيبة هداية لتعريف غري 

امل�شلمن بالإ�شالم.

5 - طباعـــة واإ�شـــدار اأكـــرث من 5 ماليـــن و�شيلة دعويـــة �شنوياً 

)م�شموعة ومقروءة ومرئية(

6 - لدينا 21 فرعا ومكتبا تتكبد اللجنة م�شاريفها �شنوياً.

7 - توفري م�شدر دخل ثابت كريع من خالل هذا الوقف.

8 - لدينا مكتبة دار التعريف بالإ�شالم وتتكفل اللجنة مب�شاريفها.

اللجنـــة  وتتكفـــل  بالإ�شـــالم  التعريـــف  دار  لدينـــا مطبعـــة   -  9

مب�شاريفها.

10 - اإن�شاء اأول قناة ف�شائية للتعريف بالإ�شالم بلغات خمتلفة.

11 - اإن�شـــاء اأكـــرث من 100 موقع ومدونـــة دعوية باأكرث من 100 

لغة عاملية.

�لغــــر�س من �لوقـــــف:

1 - التعريف بالإ�شالم لغري امل�شلمن مبختلف لغاتهم.

2 - رعاية امل�شلمن اجلدد نف�شيا واجتماعيا وتربويا.

3 -  اإقامـــة الـــدورات ال�شرعيـــة على منهـــاج الو�شطية من الفقه 

والعقيـــدة من القـــراآن الكـــرمي وال�شنة النبويـــة ويف الأخالق 

وق�ش�ـــص الأنبيـــاء، وكذلك اللغـــة العربية، وحتفيـــظ القراآن 

الكرمي لأبناء اجلاليات مبختلف اجلن�شيات واللغات. 

4 - تطويـــر م�شتـــوى الدعاة العاملن باللجنـــة يف الأمور الدعوية 

والإدارية.

�أجرك يف وقـــف �لتعريــــف بالإ�صالم:

قـــال ر�شول اهلل ]: فواهلل لأن يهـــدي اهلل بك رجاًل واحًدا خري 

لك من الدنيا وما فيها، وعليه: 

• اأجر 5 مالين و�شيلة ت�شدر عن التعريف بالإ�شالم.
• تنال اأجر اأكرث من 4500 مهتد جديد ي�شلمون �شنويا يف الكويت. 

• تنال اأجر اإجنازات واأعمال الوقف مادام الوقف يدر ريعا.

دعــــــوة للم�صاهمـــة

• قيمة ال�شهم الوقفي 250 دينارا.

• 1.213.000 دك تكلفة املقر كامال.

وقف التعريف باإلسالم
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ملاذ� وقــــف كفالــــة �لدعـــاة؟

1 - لأن هناك مليون �شخ�ص ي�شهرون اإ�شالمهم �شنويا بالعامل.

2 -  يوجد اأكرث من 700 األف �شخ�ص غري م�شلم بالكويت.

3 - يوجد اأكرث من 800 األف �شخ�ص من اجلاليات بالكويت.

4 - زيادة الدعاة اإىل 180 داعية لتلبية حاجة الدعوة.

5 - اأكـــرث من 4500 �شخ�ص ي�شلمون �شنويا بحاجة لرعايتهم وتثبيتهم 

على الإ�شالم، بعد اأن من اهلل عليهم بالهداية واأنقذهم من النار. 

6 - لأنه م�شدر دخل ثابت لل�شرف منه على الدعاة واأعمالهم.

�لغر�س من �لوقف:

1 - دعوة غري امل�شلمن لالإ�شالم مبختلف لغاتهم.

2 - رعاية املهتدين اجلدد �شرعيا وتربويا وحتفيظهم القراآن الكرمي 

وتعليمهم اللغة العربية.

3 - تاأهيل املهتدين املتميزين كدعاة م�شتقبال.

�أجرك يف وقف كفالة �لدعاة:

ُجوِر 
ُ
ْجِر ِمثُْل اأ

َ
قال ر�شول اهلل ] : (َمْن َدَعا اإِىَل ُهًدى َكاَن لَُه ِمْن اْلأ

ُجوِرِهْم �َشيًْئا.." وعليه: 
ُ
َمْن تَِبَعُه َل يَنُْق�ُص َذِلَك ِمْن اأ

• يكفي اأن الداعية ينوب عن كافله يف الدعوة اإىل اهلل تعاىل.

• تنـــال اأجر اأكرث من 4500 مهتد جديـــد ي�شلمون على يديه �شنويا 
يف الكويت. 

• تنـــال اأجـــر كل اآية قراآنية بل كل حـــرف يحفظه الداعية لكل مهتد 
يف دعوته.

• تنال اأجر حما�شراته وندواته مادام الوقف يدر ريعا.

�أعمال �لد�عية:

1 - تنظيم الزيـــارات الدعوية امليدانية اإىل امل�شت�شفيات وال�شجون 

والتجمعات وال�شركات وم�شاكن غري امل�شلمن.

2 - عقـــد حما�شرات لغري امل�شلمن ل�شرح الإ�شالم �شرًحا مب�شًطا 

و�شطًيّا وا�شًحا مبختلف اللغات. 

3 - اإقامة الأن�شطة الرتفيهية والرتويحية لغري امل�شلمن. 

4 - اإقامـــة درو�ص اللغـــة العربية لغري الناطقن بها يف فروع اللجنة 

املختلفة. 

5 - تاأليـــف الو�شائل الدعوية من كتب واأ�شـرطة ون�شرات للم�شلمن 

وغري امل�شلمن مبختلف اللغات.

6 - اإ�شدار املجالت الدعوية باللغات املختلفة.

7 - متابعة امل�شلمن اجلدد بعد هدايتهم.

8 - تنظيم امل�شابقات الثقافية والدينية.

9 - اإلقاء خطب اجلمعة باللغات املختلفة.

10 - اإن�شاء املدونات الدعوية جلميع الدعاة بلغاتهم املختلفة.

11 - مرافقة امل�شلمن اجلدد يف احلج والعمرة. 

12 - التوا�شـــل مع غري امل�شلمن عرب �شفحات التوا�شل املختلفة.

دعوة للم�صاهمة:

هدفنا جمع "مليون ون�شف" دينار كويتي. 

وقف كفالة الدعاة
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�نطلقـــــــت �حلملـــــــة �لدعوية �مل�صـــــــرتكة يوم 

�لثنني �ملو�فق 6 مايو 2013، 

وقد �صمت �حلملة:

1 - جلنـــة الدعـــوة الإلكرتونيـــة - جمعيـــة 

النجاة اخلريية- الكويت

2 - مركز ركن احلوار - ال�شعودية

3 - �شبكة ال�شالم احلق - ال�شعودية 

وقد قامـــت اجلهات امل�شاركة جميًعا بف�شل 

اهلل تعـــاىل بالعمـــل يف اأول حملـــة م�شرتكة 

لدعوة غري امل�شلمن، وهو ما نعتربه النجاح 

احلقيقـــي، وهو م�شاركة اجلهـــات الدعوية 

املتخ�ش�شـــة يف الدعوة الإلكرتونية لبع�شها 

يف حتقيـــق اأهدافها الدعوية امل�شرتكة، وقد 

�شـــادف هذا اليوم عيد الف�شح لدى مذهب 

الأرثودك�ص.

• �إنق�صمت �حلملة �إىل عدة �ق�صام منها:

1 - الإعـــداد )الفكرة- ال�شريحة امل�شتهدفة 

- املحتوى - خطة العمل(.

2 - اجلوانب الفنية يف تويرت: مثل النت�شار 

وت�شدر الها�ص تاق وغري ذلك.

3 - التن�شيق.

4 - قيا�ص الأداء والنتائج.

• �لأدو�ت �مل�صتخدمــة يف �حلملة �لدعوية:

1 - تويرت.

2 - اليوتيوب.

3 - خدمة املحادثة املبا�شرة.

4 - موقع دعوي.

كانـــت النطالقـــة مـــن 3 ح�شابـــات باللغة 

الإجنليزية متثل اجلهات الثالث وهي:

@themuslimfaith 

@eDialogueCenter

@RightIslam

دعمـــت جلنة الدعـــوة الإلكرتونيـــة احلملة 

متابعـــن  عـــدد  باإجمـــايل  ح�شاًبـــا   50 بــــ 

 584840

وقـــد دعم ال�شيـــخ حممد العريفـــي ح�شاب 

مركـــز ركن احلـــوار باإجمايل عـــدد متابعن 

4.5 مالين. 

• �لو�صوم �مل�صتخدمة )ها�س تاق(:

مت ا�شتخدام 3 اأنواع من الو�شوم وهي:

)#USA #UK( 1 - دولية

)#ilovejesus #Easter( 2 - دعوية

)FFC #LFC #AFC #MUFC#( 3 -  ريا�شية

الحملة الدعوية األولى 
المشتركة
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نتائج �حلملة

قـــد ت�شـــدر مركز ركن احلـــوار باحلملة من 

حيـــث ال�شتحـــواذ على مراكـــز متقدمة يف 

الو�شـــوم )الها�ص تـــاق( امل�شتخدمة، وكذلك 

الت�شـــدر يف قائمة ال�شور والفيديو، ومن ثم 

تلتها جلنة الدعوة الإلكرتونية وبعدها كانت 

�شبكة الإ�شالم احلق.

• �لريتـــويت: 
وكان اإجمايل عدد الريتويت لكل احل�شابات 

الــــ7  امل�شاركة باحلملـــة )14208( ما ميثل 

ن�شبة 100 %.

وقـــد ت�شـــدر مركز ركـــن احلـــوار من حيث 

الريتويت بعدد 8925 ما ميثل ن�شبة 62 % 

من اإجمايل عدد الريتويت اخلا�ص باحلملة 

جلميع اجلهات.

وح�شلت جلنة الدعوه اللكرتونية على عدد 

4389 ريتويـــت، ما ميثـــل ن�شبة 31 % من 

اإجمـــايل عـــدد الريتويت اخلا�ـــص باحلملة 

جلميع اجلهات.

وح�شلـــت �شبكـــة الإ�شالم احلـــق على عدد 

885 ريتويـــت مـــا ميثـــل ن�شبـــة 6 % مـــن 

اإجمـــايل عـــدد الريتويت اخلا�ـــص باحلملة 

جلميع اجلهات.

• معدل منو �ملتابعني )%(:

ح�شلـــت �شبكة ال�شـــالم احلق علـــى اعلى 

معدل منو حيث بلغت 110 % .

وح�شـــل مركز ركن احلـــوار على معدل منو 

بلغ 21.4 %.

كما ح�شلت جلنـــة الدعوة اللكرتونية على 

معدل منو بلغ 9.4 %.

• معدل زيادة �ملتابعني من حيث �لعدد:

ح�شل مركز ركن احلـــوار على املركز الول 

يف زيادة املتابعن، اذ جتاوز الـ 6000 متابع، 

تلتـــه �شبكـــة ال�شالم احلق باأكـــرث من 600 

متابـــع، وحققـــت جلنة الدعـــوة اللكرتونية 

زيادة قدرها 500 متابع.

• عدد زيار�ت موقع �لإ�صالم �حلق:

بلـــغ عـــدد زيـــارات موقـــع الإ�شـــالم احلـــق 

)اإجنليـــزي( اأثنـــاء احلملة 22 األـــف بزيادة 

عـــن املعدل اليومي قدرهـــا 320 %، بينما 

بلـــغ عدد زيارات الن�شخـــة العربية من نف�ص 

املوقع اأثناء احلملة 8800 زائر مبعدل زيادة 

قـــدره 120 %.

• عدد زيار�ت �ملحادثة �ملبا�صرة )�ل�صات(: 

زار موقـــع ركن احلوار )2740( �شخ�شا من 

)137( دولة منهم )131( �شخ�شا دخلوا يف 

حـــوارات واأ�شلم منهـــم (5) ا�شخا�ص بف�شل 

اهلل.

• م�صاهدة �لفيديو:

بلـــغ عـــدد م�شاهـــدات الفيديـــو علـــى قناة 

يوتيـــوب التابعة للجنة الدعـــوة اللكرتونية 

1770 م�شاهـــدة 65 % من امل�شاهدة متت 

عـــرب الهواتف الذكيـــة، وبلـــغ اإجمايل وقت 

امل�شاهدة 2661 دقيقة من 59 دولة. 

�إجمايل عدد �لريتويت: 14208

معدل منو �ملتابعني

% 110

% 21.4 % 9.4

% 62 - 8925
% 6 - 885

% 31 - 4389

�شبكة الإ�شالم احلقجلنة الدعوة الإلكرتونية مركز ركن احلوار
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�شطر تاريخ ال�شويد اأخريا رفع الأذان جهًرا من اأعلى مئذنة 

م�شجـــد فيتيـــا لأول مـــرة يف ال�شويـــد، وا�شتمر رفـــع الأذان 

حوايل ثالث دقائق من فوق مئذنة امل�شجد الذي يقع جنوبي 

العا�شمة ال�شويدية �شتوكهومل.

وقـــال اإ�شماعيـــل اأوكور رئي�ص اجلمعيـــة الثقافية الإ�شالمية 

التـــي تقدمت باأول طلب لرفع الأذان قبل نحو عام: »اإنه يوم 

مهـــم للغاية بالن�شبة لنا«، وقالـــت �شرطة مقاطعة �شتوكهومل 

التي منحت الإذن برفع الأذان يف وقت �شابق من هذا ال�شهر 

اإنه �شي�شمح للم�شجد برفع الأذان لل�شالة مرة واحدة كل يوم 

جمعـــة ملدة تـــرتاوح بن 3 اإىل 5 دقائق يف الفرتة بن الظهر 

وال�شاعة الواحدة ظهًرا.

وي�شـــل عدد امل�شلن بامل�شجـــد اإىل نحو �شبعة اآلف �شخ�ص 

معظمهم اأتراك اأو من اأ�شول تركية مثل اأوكور.

وكان م�شجد فيتيا الذي اكتمل يف عام 2007، هو اأول م�شجد 

يف ال�شويد يتقدم بطلب لرفع الأذان جهًرا، وكانت ال�شلطات 

املحليـــة عندمـــا منحت رخ�شة البنـــاء للم�شجد قد اأ�شدرت 

حظًرا اأوليًّا �شد ا�شتخدام املئذنة لرفع الأذان جهًرا لل�شالة، 

بيد اأن هذا احلظر مت اإبطاله يف العام املا�شي. 

اأظهـــر فريق ريال مدريد، حامل لقب الدوري الإ�شباين لكرة 

القدم، احرتاًمـــا �شديًدا للدين الإ�شالمي، بعد اأن نزع �شعار 

�شركـــة املراهنات العامليـــة »ِبوين« التي ترعـــاه خالل مباراة 

الفريق اأمام م�شيفه غلطة �شراي الرتكي يف اإياب الدور ربع 

النهائي من م�شابقة دوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم.

وبح�شـــب �شحيفة »اإل كومري�شيو« نقاًل عن تقارير اإ�شبانية، 

فقد قرر الفريق امللكي اإزالة �شعار �شركة املراهنات النم�شاوية 

»ِبويـــن« خالل املباراة التـــي اأقيمت على ملعب تورك تيليكوم 

اآرينـــا علي �شامي يـــن كومبليك، معقل الفريق الرتكي، وذلك 

احرتاًمـــا للقوانن الرتكية الإ�شالميـــة التي حتظر الأن�شطة 

املتعلقة باملراهنات.

ومن املتوقع اأن يتعر�ص فريق العا�شمة الإ�شبانية اإىل غرامة 

ماليـــة من ال�شركة النم�شاوية التي ي�شع الريال �شعارها على 

قم�شـــان لعبيـــه مقابل 29 مليون يـــورو يف املو�شم الواحد، 

مثلما حدث م�شبًقا مـــع الفريق الإ�شباين عام 2009 حينما 

اأجـــربت لوائـــح �شوي�شرية فريق ريال مدريـــد الإ�شباين على 

اإزالـــة �شعـــار راعيـــه من علـــى قم�شانه خـــالل مباراته اأمام 

م�شيفه زوريخ ال�شوي�شري. 

احتراًما لـ »اإلسالم«.. 
»ريال مدريد« ينزع شعار شركة 

مراهنات من قميصه

ألول مرة.. رفع األذان 
من أعلى مئذنة مسجد 

في السويد
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قـــدم الدكتور عبـــداهلل بن ح�شـــن القا�شي وكيـــل جامعة 

الدمـــام للدرا�شـــات والتطويـــر وخدمـــة املجتمـــع بجامعة 

الدمـــام بحًثا ا�شتغـــرق اأكرث من �شبع �شنـــوات لتتبع اأماكن 

واأزمـــان تنـــّزل الآيـــات القراآنية، وقد ا�شتمـــل البحث على 

درا�شة وتفنيد اأماكن التنزيل التي قد تتكرر بع�ص مواقعها 

يف اأكرث من اآية.

وبن الدكتـــور القا�شي اأن التقنية تهدف اإىل توثيق ور�شد 

اأماكن واأزمان اأحداث الآيات القراآنية على خرائط جغرافية 

اإلكرتونية عاليـــة الدقة م�شحوبة بتو�شيف �شيق من حيث 

امل�شمـــون ومكتـــوب بطريقة علمية راقيـــة، ترثي اجلوانب 

الجتماعية والبيئية وال�شيا�شية لدى القارئ. 

9 نساء يعتنقن اإلسالم بالسعودية
اأ�شهـــرت ت�شـــع خادمات -�شبعة من اإثيوبيا وخادمتان من �شريالنكا- اإ�شالمهـــن بالق�شم الن�شوي باملكتب التعاوين للدعوة والإر�شاد 

وتوعية اجلاليات مبحافظة تيماء خالل »ملتقى ال�شيب النافع« الذي اأقامه الق�شم الن�شوي خالل اليومن املا�شن.

وقال ال�شيخ فار�ص بندر ال�شمري نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة املكتب التعاوين للدعوة والإر�شاد وتوعية اجلاليات لـ«�شبق«: »اإن م�شوؤولة 

الق�شم الن�شوي كان لها جهد كبري يف اإ�شالم اخلادمات واإجناح فعاليات امللتقى«. 

باحث سعودي 
يصدر أول خارطة رقمية 

لنزول القرآن

ك�شـــف نادي بايرن ميونيخ الأملاين عـــرب موقعه الر�شمي 

علـــى �شبكـــة الأنرتنت عن قـــراره بناء م�شجـــد اإ�شالمي 

متكامـــل يف ملعب »الأليانز اآرينا«، اإذ �شتكون هذه الفكرة 

هي الأوىل من نوعها يف جميع مالعب العامل.

وتعـــود الفكـــرة اإىل النجم الفرن�شي امل�شلـــم بالل فرانك 

ريبريي الذي تقـــدم بطلب ر�شمي لإدارة الفريق من اأجل 

منـــح الالعبـــن امل�شلمن يف النـــادي مكانـــا خا�شا لأداء 

ال�شـــالة، لكـــن اإدارة بايـــرن ميونيخ تقبلـــت الأمر ب�شكل 

ايجابـــي وقررت بناء م�شجد متكامل مبلعب الأليانز اآرينا 

لالعبـــن وامل�شجعـــن مع وجود اإمـــام ومكتبـــة اإ�شالمية 

وحلقات علم. 

بايرن ميونيخ يقرر بناء 
مسجد إسالمي متكامل في 

ملعب »األليانز آرينا«
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التيسير 
رحمة

التي�شـــري  اأن  الدعـــوة  علمتنـــي 

الإ�شـــالم  �شمـــات  مـــن  �شمـــة 

البارزة، واأحـــد و�شائل الرتغيب 

والدعـــوة اىل اهلل، واأداة تت�شـــم 

بهـــا عقيدتنـــا عـــن اأي عقيـــدة 

اأخـــرى، لأننا كم�شلمـــن ن�شلك 

مـــا فيه الي�شـــر وال�شهولة؛ فيما 

يتعلـــق باأعمالنا اأو معامال تنا مع 

الآخرين.

ولو نظرنـــا اإىل هدي النبي ] 

لوجدناه ما ُخـــريرِّ بن اأمرين اإل  

اختار اأي�شرهما ما مل يكن اإثًما، 

فـــاإن كان اإثًمـــا، كان اأبعد النا�ص 

عنـــه، وذلـــك تخفيًفـــا وتو�شيًعا 

علـــى النا�ـــص، وتاأليًفـــا للقلـــوب 

والقدرات  لالإمكانـــات  وتي�شرًيا 

املتفاوتة.

والي�شـــر هـــو اأحد اأهـــم و�شائل 

دعـــوة املهتدين اجلـــدد لتاأليف 

قلوبهم، لأن اهلل   -عـــز وجل- يريده 

منا، ويريده بنا، {يُريُد اهللُ بُكُم 

الْيُ�ْشـــَر َوَل يُِريُد ِبكـــُم الُْع�ْشَر}، 

فمثـــالً : اإذا كان هنـــاك طريقان 

لتحبيـــب املهتـــدي يف ال�شـــالة 

�شعـــٌب،  اأحدهمـــا  بامل�شجـــد، 

اأن  فالأ ف�شـــل  �شهـــل،  والثـــاين 

ت�شـــل  لكـــي  الأ �شهـــل  تَ�شلـــك 

الر�شالة ويتقبلها الآخر.

وقدوتنا امل�شطفى ] كان �شهاًل 

اإذا باع، �شهاًل اإذا ا�شرتى، �شهاًل 

اإذا ق�شـــى، �شهـــاًل اإذا اقت�شى، 

فالتي�شري و�شيلة دعوية اختّطت 

يف القراآن الكرمي مبنهج يق�شي 

بتدرج الأحكام.

لقـــد علمتنـــي الدعـــوة اأن هذا 

مـــع  اتباعـــه  يجـــب  الأ�شلـــوب 

امل�شلمـــن اجلـــدد اأو حتـــى مع 

غـــري امل�شلمـــن لأنـــه اأوقـــع يف 

النف�ـــص، فالرخ�شة مـــا �ُشِرعت 

اإل راأفة مـــن اهلل بعباده، فلي�ص 

هلل حاجـــة يف حتمل املرء م�شقة 

ل يطيقها. 

عندمـــا نتمعن يف العبادات التي 

�شرعهـــا اهلل لعبـــاده، جنـــد اأن 

الـــزكاة ل ت�شح اإل ملن كان عنده 

مـــال، وبلغ الن�شاب، وحال عليه 

احلول، فمن مل تتوفر لديه هذه 

ال�شـــروط ت�شقـــط عنـــه الزكاة. 

كما اأن ن�شبة الزكاة التي فر�شها 

مـــن  قليلـــة  ن�شبـــة  تعـــاىل  اهلل 

املال، فالـــزكاة مقدارها %2.5، 

كذلك ال�شيـــام ي�ّشره اهلل تعاىل 

للمري�ص وامل�شافر وغري القادر. 

كمـــا اأن احلج ملـــن ا�شتطاع اإليه 

�شبيـــاًل ومـــرة واحـــدة يف العمر 

تُ�شِقط الفر�ص، وال�شالة خم�ص 

مرات يف اليـــوم والليلة ولو �شاء 

تعـــاىل جلعلهـــا خم�شـــن لكنـــه 

جعلها خم�شة يف العدد خم�شن 

يف الأجر.  

ويف الطعـــام وال�شراب اأباح اهلل 

تعاىل لنـــا الكثري مـــن الأطعمة 

والأ�شربة، وما حّرمه علينا قليل 

ومع هذا كله فاإنه يُ�ّشر للم�شطر 

اأن ياأكل وي�شرب مما حّرمه اهلل 

تعاىل عليه حتى ل يهلك، واأي�ًشا 

تالوة القـــراآن جعـــل اهلل تعاىل 

فيها من تي�شريه الثواب العظيم، 

فبكل حرف نقراأه ح�شنة ل اأقول 

اأمل حـــرف واإمنا األف حرف لم 

حرف وميم حرف. 

اإن الدين ي�شر يف اأ�شل الت�شريع، 

يوجب  ما  طراأ  اإذا  فيما  وي�شر 

احلاجة اإىل التي�شري، قال النبي 

-عليه ال�شالة وال�شالم- لعمران 

بن ح�شن: (�شلرِّ قائًما، فاإن مل 

ت�شتطع فقاعًدا، فاإن مل ت�شتطع 

فعلى جنب).

الإ�شالم جـــاء ُمي�شـــًرا للب�شرية 

زمـــان  لكـــل  �شاحًلـــا  جمعـــاء، 

ومكان، فمـــن ال�شهل اللتزام به 

وتطبيقه والعمل به، ولعل اأعظم 

مـــا يف هذا الديـــن اأنه مل يرتك 

�شغرية ول كبرية اإل وعلّم النا�ص 

عليها حتى ق�شاء احلوائج. 

�لتي�ص��ري و�صيلة دعوية 
�أ�صا�صي��ة يف دع��وة غري 

�مل�صلمني
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ر�صائل دعوية

املدير العام للجنة التعريف بالإ�شالم

جمال �ل�صطي

علمتني �لدعوة!
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�لبو�صـــــــنة و�لهر�صـــــــك كانت معرب �لفتوحات 

�لإ�صالمية للدولة �لأوروبية، فمنها �نطلقت 

�جليو�س �لعثمانية لتفتح �لعو��صم و�ملدن 

�لأوروبية حتى و�صلو� �إىل �أ�صو�ر فيينا، وكان 

ذلك بحكـــــــم موقعهـــــــا �جلغـــــــر�يف يف �لقارة 

�لأوروبية، �إذ تقع يف جنـــــــوب �أوروبا، يحدها 

من �ل�صمال و�لغرب و�جلنوب كرو�تيا، ومن 

�ل�صرق �صربيا و�جلبل �لأ�صود.

يكّون �مل�صـــــــلمون ن�صـــــــبة عالية من �لطبيعة 

�ل�صكانية يف �لبو�صنة، تكاد ت�صل �إىل 61% 

من جممل �ل�صـــــــكان، وفًقا لإح�صائيات غري 

ر�صمية، وبقية �ل�صكان من �ل�صرب و�لكرو�ت 

�مل�صيحيني.

�إحـــــــدى  مـــــــع  �للقـــــــاء  هـــــــذ�  يف  »�لب�صـــــــرى« 

�ل�صخ�صـــــــيات �لتي بذلت �لغـــــــايل و�لنفي�س 

يف �صـــــــبيل بقاء هذ� �جل�صد �مل�صلم يف و�صط 

�لـــــــدول.. رئي�س دولة �لبو�صـــــــنة و�لهر�صـــــــك 

�لأ�صـــــــبق �أيوب جانيت�س فتح لنا قلبه، فكان 

هذ� �للقاء:

• بد�ية.. نريد �أن نعرف �لقارئ ب�صخ�صكم 
�لكرمي؟ 

اأيوب جانيت�ص، رئي�ص دولة البو�شنة والهر�شك 

الأ�شبـــق، خريج معهـــد ماتا�شو�شي�ص، الذي 

يعتـــرب من اأعرق واأف�شـــل جامعات الوليات 

املتحدة الأمريكية، ح�شلت منه على �شهادة 

الدكتوراه، وقمت بالتدري�ص فيه ملدة عام، ثم 

قمت بالتدري�ص يف جامعة األونوي الأمريكية، 

وعندما بـــداأت اأحداث البو�شنـــة والهر�شك 

اجتهـــت لبـــالدي، واأ�شبحـــت مـــن قيادات 

املقاومـــة التـــي واجهـــت الهجمـــة ال�شر�شة 

للقيادة ال�شربية على دولة البو�شنة.

• ماذ� متثل �لبو�صـــــــنة و�لهر�صـــــــك للدكتور 
�أيوب جانيت�س؟ 

البو�شنـــة والهر�شـــك متثل يل احليـــاة، فاأنا 

كنـــت اأعي�ص يف اأمريكا حيـــاة مرفهة، ولكن 

كنـــت نقطـــة يف بحر، فلما حـــدث ما حدث 

يف البو�شنـــة، تكلمـــت مع زوجتـــي وقلت لها 

لبد من الذهـــاب اإىل البو�شنة حتى ن�شمن 

ال�شتمراريـــة، لأن هـــذا �شعبي وهذا بلدي، 

فـــاإذا مل اأرجع لها الآن واأ�شمن ا�شتمراريتها 

ف�شـــوف ننتهـــي، وفعال ان�شممـــت ل�شفوف 

املقاومـــة واخرتت نائبـــا للرئي�ص علي عزت 

بيجوفيت�ـــص، وملا اختطـــف بيجوفيت�ص كنت 

�شببـــا رئي�شا يف اإنقاذه، حيـــث كان ال�شرب 

ي�شعون لتحطيم القيادة، ولذلك فاإن البو�شنة 

متثل يل كل �شيء.

اأمـــا بالن�شبة للعامل الإ�شالمـــي.. فالبو�شنة 

تقع يف عقر اأوروبا و�شط معاقل الن�شرانية، 

فهـــي دولة اإ�شالميـــة يف اأوروبا تربط العامل 

الإ�شالمـــي بالعامل الغربي، وتـــربز ال�شورة 

الآخـــر  احـــرتام  ناحيـــة  مـــن  ال�شحيحـــة 

والتعاي�ـــص ال�شلمي، فدعم البو�شنة هو دعم 

للعامل الإ�شالمي، واإبراز �شورتها احل�شارية 

هو اإبراز للعامل الإ�شالمي.

رئي�س دولة �لبو�صنة و�لهر�صك �لأ�صبق يف حو�ر مع »�لب�صرى«

جانيتش: للكويت حكومة 
وشعًبا دور ريادي في 

دعم قضية البوسنة ماديَّا 
ومعنويَّا

َّدعم قضية البوسنة ماديَّا دعم قضية البوسنة ماديا دعم قضية البوسنة ماديَّا 

حـــو�ر: حممود بكـــر

)124( ــ يونيو 2013 ــ رجب 281434

حو�ر



• عندما حدثت م�صكلة �لبو�صنة و�لهر�صك 
�صـــــــعرنا باأنها لي�صـــــــت م�صـــــــكلة �لبو�صـــــــنة 

فقط، بل م�صكلة �لعامل �لإ�صالمي.. كيف 

مل�س �إخو�ننا يف �لبو�صنة و�لهر�صك �صعور 

�لأمة �لإ�صالمية جتاههم؟ 

يف بدايـــة الأزمة كـــان الدعـــم واملعونات ل 

تاأتينـــا اإل من العامل الإ�شالمـــي، �شواء كان 

دعما ماليا اأو م�شاهمة يف �شراء ال�شالح، اأو 

اإيـــواء النازحن، فكل الدعم املعنوي واملادي 

يف البداية كان اإ�شالميا.

• ومـــــــاذ� عـــــــن دور �لكويـــــــت �أثنـــــــاء �لأزمـــــــة 
�لبو�صنية؟ 

لقد كان دورا رياديا، �شعبا وحكومة، فكانت 

اجلمعيات اخلريية اأياديها بي�شاء يف تقدمي 

امل�شاعـــدات، وكانت احلكومـــة وعلى راأ�شها 

�شمـــو اأمري البـــالد تعمل على دعـــم ق�شية 

البو�شنة ماديا ومعنويا.

• هل ترون �أن حرب �لبو�صنة و�لهر�صك كانت 
حربا على �لهوية �لإ�صالمية؟ وكيف كان 

�أثر تلك �حلرب على �مل�صلمني هناك؟ 

ال�شرب كانوا يريدون حمو الهوية الإ�شالمية 

يف البو�شنـــة والهر�شك، ولقـــد كان ال�شرب 

ينظرون اإىل دخول الأتراك �شربيا على اأنه 

عدوان عليهم، لبـــد من اأخذ الثاأر باملقابل، 

فكانـــت البو�شنـــة هي من وقع عليهـــا الثاأر، 

باعتبـــار اأننـــا اأتـــراك ولكننـــا ل�شنـــا اأتراكا، 

نحـــن بو�شناويون، فكانوا يريدون حمو هوية 

الإ�شالم من البو�شنة، ونحن وقفنا اأمامهم.

• �طلعتم علـــــــى دور مركـــــــز �لوعي لتطوير 
�لعالقات �لعربية- �لغربية.. ما تقييمكم 

لهذ� �لدور؟ 

نعـــم، قد اطلعت علـــى دور املركز، وهو دور 

رائـــد، اإذ يقـــوم بـــدور مهـــم، وهـــو التقارب 

بـــن احل�شـــارات والأفكار، وهو مـــا نحتاج 

اإليـــه الآن، لأن العنـــف ل ياأتـــي اإل بالعنف، 

اأمـــا احلـــوار فياأتي باحللـــول، واملركز قائم، 

ولقد �شعدت جـــدا بالطالع على اأن�شطتهم 

ومب�شاركتهم يف ندوتهم ال�شنوية.

• كيـــــــف ��صـــــــتفدمت مـــــــن حكمـــــــة وفل�صـــــــفة 
بيجوفيت�س يف حكم �لبو�صـــــــنة و�لهر�صك 

و�لتعريف بالإ�صالم للغربيني؟ 

  بيجوفيت�ص مل يكن رئي�شا فقط، ولكن كان 

اأبا روحيا لنا جميعا، فكنا نرى فيه ونقتب�ص 

منـــه احللـــم وال�شـــرب والإ�شـــرار  والتميز، 

ونلتم�ـــص منـــه البتهـــال اإىل اهلل عز وجل، 

فكـــان اإذا ا�شتـــد الأمـــر ننظـــر اإىل الرئي�ص 

فنطمئن، فكان هو الرجل املنا�شب. 

• كلمة �أخرية ؟

نتوجه بال�شكر لأهل الكويت عامة وللقائمن 

على امللتقى والعاملن مبجلة الب�شرى. 

دع�م �لبو�صنة دع�م للعامل �الإ�صالمي.. 
و�إب�ر�ز �صورتها �حل�صارية �إبر�ز للعامل 

�الإ�ص�المي

المي.. صالمي.. صالمي..  صإ�صإ� إ��الإ��ال م للعامل �م للعامل �م للعامل  �نة دع�نة دع
ارية �إبرصارية �إبرصارية �إبر�ز للعامل  صحل�صحل�

الميص�الميص�المي ص�إ�ص�إ�
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اأ�شبـــح  امل�شلـــم  جمتمعنـــا  اإن 

يعـــج بالعمالة غـــري امل�شلمة من 

خمتلـــف اجلن�شيـــات والديانات 

املتعـــددة، ونحـــن كم�شلمن قد 

كلفنا بتبليغ الدين الإ�شالمي اإىل 

جميـــع النا�ص بغ�ـــص النظر عن 

األوانهـــم واأجنا�شهـــم ودياناتهم، 

ْر�َشلْنَاَك اإَلّ 
َ
قـــال تعاىل: {َوَمـــا اأ

ـــًة ِللنَّا�ـــصِ بَ�ِشـــرًيا َونَِذيًرا}،  َكاَفّ

ْر�َشلْنَاَك 
َ
وقـــال تعـــاىل: {َوَمـــا اأ

ـــَن}، والديـــن  ِللَْعامَلِ اإَِلّ َرْحَمـــًة 

الإ�شالمـــي لي�ص مق�شـــوًرا على 

فئـــة معينة اأو جمتمع معن، كما 

هو يف الأديان ال�شماوية ال�شابقة 

مثـــل الن�شرانيـــة واليهودية، بل 

هو نا�شخ جلميع الأديان، واجب 

علـــى كل مـــن علم بـــه اأن يدخل 

فيـــه وين�شم حتـــت رايتـــه، واأن 

يـــدع ما هو عليـــه من دين باطل 

اأو حمـــرف لقـــول الر�شول ]: 

لـــو كان مو�شى حيًّا ما و�شعه اإل 

اتباعي.

ومن هنا نقول اإن واجبنا اأن نبلغ 

هـــذا الدين اإىل العـــامل حتى ل 

نتحمل الإثم لقوله ]: من كتم 

علًمـــا يعلمه اأجلم يـــوم القيامة 

بلجام مـــن نـــار، واإذا كنا نعتذر 

بعدم القدرة علـــى ال�شفر اإليهم 

فقد ُكفينا ذلك بح�شورهم اإلينا 

وكفينـــا هذه امل�شقـــة، ومع ذلك 

مازلنـــا مكلفن بتبليـــغ الر�شالة 

اإىل العـــامل اأجمـــع وليكـــن على 

اأقل تقدير هوؤلء الذين ح�شروا 

اإىل بالدنا. 

واملكلف بالدعوة اإىل اهلل تعاىل 

هـــو كـــل م�شلـــم وم�شلمـــة، لأن 

الأمـــة الإ�شالمية تتكـــون منهم، 

فكـــل عاقل مـــن اأبنائهـــا مكلف 

بهذا الواجب، ذكًرا كان اأو اأنثى، 

فال يخت�ص العلمـــاء باأ�شل هذا 

الواجـــب، لأنه واجـــب اجلميع، 

واإمنا يخت�شـــون بتبليغ تفا�شيله 

واأحكامه ومعانيـــه، نظًرا ل�شعة 

علمهم بـــه ومعرفتهم بجزئياته، 

ويوؤيد الأمر و�شوًحا قول الباري 

ْدُعو 
َ
عز وجل: {قْل َهذه �َشبيِلي اأ

نـــا َوَمِن 
َ
اإِىَل اهلِل َعلَـــى بَ�شـــرَية اأ

نَا 
َ
اتَبَعنـــي َو�ُشبَْحـــاَن اهلِل َوَمـــا اأ

مـــَن امْل�ْشِرِكَن}، فاأتباع الر�شول 

] املوؤمنون به يدعون اإىل اهلل 
على ب�شرية ويقن، ومعنى ذلك 

اأن من اللوازم ال�شرورية لإميان 

امل�شلـــم اأن يدعـــو اإىل اهلل فاإذا 

تخلـــف عـــن الدعـــوة دل تخلفه 

هذا علـــى وجود نق�ص وخلل يف 

اإميانه يجب تداركه بالقيام بهذا 

الواجب، وواجب الدعوة اإىل اهلل 

تعاىل �شرف للداعـــي، فمكانته 

ا، فقوله يف  مكانـــة عظيمة جـــدًّ

الدعـــوة اإىل اهلل اأح�شن الأقوال 

يف ميزان اهلل تعاىل وهو اأ�شدق 

املوازيـــن، قـــال تعـــاىل: }َوَمـــْن 

ـــن َدَعا اإِىَل اهلِل  ّ ْح�َشـــُن َقْوًل مِمّ
َ
اأ

ـــا َوَقـــاَل اإِنَِّني ِمَن  َوَعِمـــَل �َشاحِلً

املُ�ْشِلِمَن}.

وهنـــاك �شـــوؤال يطرحـــه امل�شلم 

على نف�شـــه دائًما: ملاذا اللتزام 

بالدعـــوة اإىل اهلل؟ ملـــاذا نوؤثـــر 

التعـــب على الراحـــة؟ ملاذا نحن 

نلتـــزم بالدعوة؟ وقـــد ت�شطدم 

مـــع كثـــري مـــن امل�شالـــح، قـــد 

تتعر�ص مل�شلحة اجلاه، مل�شلحة 

الـــرثاء،  مل�شلحـــة  املن�شـــب، 

مل�شلحة ال�شهرة...اإىل اآخر ذلك 

من رغائب الدنيا الكثرية.

ولكننا ناأبى اإل اأن نلتزم بالدعوة 

اإىل اهلل ولـــو مل يبق لنا من حظ 

دنيانا اإل اأن ننام على الر�شيف، 

وناأكـــل ك�شـــرة اخلـــرب ون�شـــرب 

جرعـــة املاء، وعلينـــا ثياب بالية 

يف �شبيـــل ر�شـــا ربنـــا، ون�شـــر 

دعوته، واتبـــاع نبيه والرغبة يف 

جنته، والفردو�ص الأعلى وروؤيته 

�شبحانه وتعاىل.

نلتـــزم بالدعـــوة اإىل اهلل لكـــي 

نحوز معيه اهلل، يقول �شبحانه: 

{َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفينَا لَنَْهِديَنُهْم 

�ُشبُلَنَـــا}، نلتـــزم لنطلب الفالح، 

ٌة  َمّ
ُ
يقول تعـــاىل: {َولْتَُكْن ِمنُْكْم اأ

ُمـــُروَن 
ْ
َويَاأ ـــرْيِ  اخْلَ اإىَل  يَْدُعـــوَن 

باملَْعـــُروف َويَنَْهـــْوَن َعـــِن املُنَْكـــِر 

ولَِئـــَك ُهُم املُْفِلُحـــوَن}، نلتزم 
ُ
َواأ

بالدعـــوة اإىل اهلل لهـــــــــــــدايـــة 

احلائرين الذين يقول اهلل عنهم 

{َكاّلـــِذي  التنزيـــل:  يف حمكـــم 

ْر�ِص 
َ
ا�ْشتَْهَوتْـــُه ال�ّشَياِطـــُن يِف اْلأ

�ْشَحاٌب يَْدُعونَُه اإىَِل 
َ
اَن لَُه اأ َحـــرْيَ

 ِ
َّ

الُْهـــَدى ائِْتنَـــا ُقْل اإِّن ُهـــَدى اهلل

ُهـــَو الُْهَدى}..  ف�شارع وكن اأنت 

هذا ال�شاحب -الداعي للخري- 

الـــذي يدعـــو ذلك احلائـــر اإىل 

الهدى!. 

�لدع��وة �إلى �هلل 
�ص�رف وحمورها هد�ية 

�حلائ��رين
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دعوتنـــــــا

د. وفــــــــــاء �لعجمي

كلية العلوم الجتماعية

جامعة الإمام حممد بن �شعود الإ�شالمية

لنكن من 
دعاة الرحمة 

في الدنيا!



كتب: جمال �ل�صطي

ملاذ� �أ�صـــــــلم هوؤلء يف رم�صان �ملا�صي؟ �صوؤ�ل 

يتبـــــــادر �إىل ذهـــــــن كل من قر�أ خرب �إ�صـــــــالم؟ 

1218 مهتدًيا ومهتدية يف رم�صان �ملا�صي، 

ا، �صو�ء بالن�صبة  فهذ� �لرقم لي�س رقًما عاديًّ

للجنة �أو على �مل�صتوى �خلليجي و�لعربي.

لقـــــــد كان هذ� �لرقم ثمـــــــرة جهد وتخطيط 

مت �لإعد�د لهما وتنفيذهما على مد�ر �صهر 

من �جلهد �ملتو��صـــــــل على كل �أ�صعدة �أفرع 

�للجنة، متثال يف �لرب�مج �مل�صموعة و�ملرئية 

و�لأن�صطة �لدعوية �ملختلفة �لتي �نطلقت 

يف �لأفرع قبل و�أثناء �صـــــــهر رم�صـــــــان، و�ملو�د 

�لدعوية �لتي مت توزيعها بع�صـــــــر�ت �لآلف، 

و�ملقابـــــــالت و�لتو��صـــــــل مع غري �مل�صـــــــلمني، 

وكذلك تفعيل �لدعوة �مليد�نية، �صـــــــو�ء من 

قبـــــــل �ملو�طنـــــــني �أو �جلاليـــــــات �لإ�صـــــــالمية، 

وزيـــــــادة حـــــــدة �لتناف�ـــــــس بـــــــني �لأفـــــــرع كلها 

لتحقيق طموح �أعلى من �لهدف �ملقرر لكل 

فرع، ومتثل هذ� �لتناف�س يف تنوع �لأن�صطة، 

و�لتجديـــــــد و�لبتـــــــكار يف �أد�ئها، مبا يحقق 

�أعلى عائد مرجو، و�إقامة �إ�صهار �لإ�صالم يف 

�مل�صـــــــاجد �ملهمة و�لكبرية.. كل هذه �لعو�مل 

وغريها �أ�صهمت يف رفع معدل �إ�صهار �لإ�صالم 

لهذ� �لعام.

ومن �أمثلة �لأفرع �لتي حققت معدًل �أعلى 

من �لهـــــــدف �ملقرر لها، فرع �ل�صـــــــاملية �لذي 

قفز يف حتقيـــــــق �لهدف بزيادة 150 % عن 

�لن�صـــــــبة �ملقررة، فالهدف �ملو�صوع كان 100 

مهتدية، ومت حتقيق 250.

ولذلك كان لبد من حتليل �لأ�صـــــــباب �لتي 

يف  �نخفا�ـــــــس  �أو  زيـــــــادة  حتقيـــــــق  �إىل  �أدت 

�لأهد�ف �ملو�صوعة لبع�س �لأفرع، وكذلك ل 

بد من در��صة ما ور�ء تلك �لأ�صباب، فاملعدل 

�لعتيادي ملعدل �إ�صـــــــهار �لإ�صالم يف �لأ�صهر 
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ا،  �لعتياديـــــــة يبلـــــــغ 300 �صـــــــخ�س �صـــــــهريًّ

فلمـــــــاذ� �أ�صـــــــلم هـــــــذ� �لعدد �لكبري يف �صـــــــهر 

رم�صـــــــان؟ فاإذ� عرفنا مفاتيـــــــح هذه �لزيادة 

��صتطعنا �أن ن�صتخدمها بال�صكل �ل�صحيح 

ونعممهـــــــا ونعرفها للنا�س حتى ي�صـــــــتفيدو� 

من هـــــــذه �ملفاتيح �لتي تفتـــــــح قلوب �لنا�س 

يف رم�صـــــــان لتعريفهم بالإ�صالم، ون�صتفيد 

منها يف �ل�صنو�ت �لقادمة، ونعممها للمر�كز 

�لإ�صالمية خارج �لكويت.

جديـــــــر بالذكـــــــر �أن هذ� هو �لأ�صـــــــلوب �لذي 

تتبعه �جلهات �لتن�صـــــــريية، فهـــــــم يقيمون 

يف �لدول �لإ�صالمية ل�صـــــــنو�ت عدة لدر��صة 

�ملناخ �لعـــــــام لكي ي�صـــــــتطيعو� �لتحرك من 

خالله، ويف هذ� �مللف �صـــــــوف نقدم �أ�صـــــــباب 

�إ�صـــــــالم هوؤلء يف رم�صان �ملا�صي، وذلك من 

خالل �صرد ق�ص�صهم �ملختلفة و�ملتنوعة.  

1 - �لدعوة

اإحـــدى املهتديات ظلت تدعوها كفيلتها ملدة 

عـــام كامل فلم ت�شهـــر اإ�شالمها، وظلت على 

عنادهـــا اإىل اأن جاء �شهـــر رم�شان فدعتها 

مـــرة اأخرى، وقالت لهـــا يف اآخر كالمها: اإن 

�شهر رم�شـــان �شهر الأجر واحل�شنات، فاإذا 

اأ�شلمت فالأجـــر كبري لك ويل، وبف�شل اهلل 

اقتنعت واأ�شهرت اإ�شالمها.

2 - �لقر�آن 

يكـــرث ترديـــد القـــراآن الكـــرمي يف املنـــازل 

ب�شهـــر رم�شـــان، ممـــا ي�شاعد علـــى �شماع 

غـــري امل�شلمـــن لـــه، فيتاأثرون بـــه. فاإحدى 

املهتديـــات جاءت اإىل الكويت وهي ل تعرف 

عن الإ�شالم الكثري ومل تهتم باأن تعرف عنه 

�شيًئا، ولكنها راأت الكفيلة وهي تقراأ القراآن 

كثـــريا ب�شوت وا�شح وعـــاٍل وكاأنها تريد اأن 

تُ�شِمعهـــا، فكانـــت كلما �شمعـــت القراآن من 

الكفيلـــة اأو مـــن التلفزيـــون والراديو اق�شعر 

ج�شدها وانهالت الدموع من عينيها دون اأن 

تعرف ال�شبب، واأخـــذت تواظب على �شماع 

القـــراآن كل يـــوم لأنهـــا كانت ت�شعـــر حينها 

بالطمئنـــان، وكانت تقـــول يف نف�شها: حقا 

هذا لي�ص من كالم املخلوق!! واإمنا كالم اهلل 

الـــذي خلق ال�شمـــاوات والأر�ـــص، ومن هنا 

اقتنعـــت بالإ�شالم دينـــا ومبحمد �شلى اهلل 

عليه و �شلم نبيا ور�شول وجاءت اإىل اللجنة 

ونطقت ال�شهادتن بف�شل اهلل.

3 - �إفطار �ل�صائم

اإحـــدى املهتديات اأ�شلمت من خالل م�شروع 

اإفطار ال�شائم املقام بالإدارة الن�شائية بفرع 

اجلهـــراء، وقـــد تعرفـــت علـــى الإ�شالم عن 

طريـــق امل�شابقـــة الرم�شانيـــة، بـــل اإن عدد 

الن�شاء الالتـــي دخلن يف الإ�شالم من خالل 

هذا امل�شروع بلغ 42 �شيدة.

4 - �لأجو�ء �لرم�صانية

مـــن العوامل املهمة يف زيادة اإ�شهار الإ�شالم 

يف رم�شـــان الأجـــواء التـــي يتميـــز بها هذا 

ال�شهـــر الف�شيل؛ حيث تغلق املطاعم اأبوابها 

واجلميع يف حالة التزام بعدم الإفطار، وهذا 

امل�شهـــد يكون على م�شتوى الكويت بالكامل، 

ممـــا يدفع غري امل�شلمـــن اإىل الت�شاوؤل عن 

هـــذا النظام والرتتيـــب واأ�شبابـــه، وبالتايل 

التعرف علـــى الإ�شالم ثم الدخول فيه باإذن 

اهلل.

�ملن�اخ �لع�ام مهي����اأ 
ال�صتقب�ال �ملزي���د 
من ح����االت �إ�صه�ار 

�الإ�ص����الم
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5 - �إ�صهـار �لإ�صــالم يف �مل�صــاجد

يعد اإ�شهار الإ�شالم يف امل�شاجد اأحد العوامل 

التي لها دور كبري يف ارتفاع عدد من دخلوا 

هـــذا الدين احلنيـــف هذا العـــام وذلك لأن 

اأهـــل احلي الذي يوجد بـــه امل�شجد اإذا راأوا 

م�شلًما جديًدا فـــاأن هذا العمل ينعك�ص اأثره 

علـــى رواد امل�شجـــد فيبـــداأون بالتفاعل مع 

دعوة غري امل�شلمن تاأثًرا بامل�شهد الذي راأوه 

مما يزيد معدل اإ�شهار الإ�شالم.

6 - �ل�صــــالة باحلرم �ملكــــــي 

اأحـــد املهتدين اجلـــدد كانت لديـــه م�شكلة، 

وكان ي�شاهد امل�شلمن يذهبون اإىل امل�شجد 

يف اأوقـــات حمددة، فـــاأراد اأن يقلّدهم فكان 

يذهـــب اإىل امل�شجـــد ملـــدة 15 يوًما ويجل�ص 

اأمامـــه. لحـــظ اأحـــد الإخـــوة الكويتين اأن 

هـــذا ال�شخ�ـــص يجل�ـــص ول ي�شلـــي، ف�شاأله 

عـــن جلو�شـــه، وعندها ق�ص عليـــه حكايته، 

فمـــا كان من الأخ الكويتـــي اإل اأن اأح�شر له 

كتيبـــات اللجنة، فقراأهـــا، واقتنع مبا فيها، 

واأ�شهر اإ�شالمه.

7 - �لإفطـــــار �جلماعــــي

اإحـــدى املهتديـــات مـــن اجلاليـــة الفلبينيـــة 

ا�شمها “يف” كانت ترتدد على اللجنة خالل 

�شهر رم�شـــان، وقد قامت بال�شيام ملدة 15 

يومـــا وكانت حت�شـــر وت�شـــارك يف الإفطار 

اجلماعـــي املقام باللجنـــة، وح�شرت اإحدى 

املحا�شرات عن “اأحكام ال�شيام و�شروطه”، 

وتاأثرت مبـــا �شمعته من اأحكام عن ال�شيام، 

وكذلـــك بالفطـــور اجلماعـــي، ثـــم اأ�شهرت 

اإ�شالمها.

8 - �لدعــــــــــاء 

اأ�شلمـــت  اأحـــد املهتديـــن ا�شمـــه “مانيـــل” 

والدته قبل ع�شر �شنوات، ومنذ ذلك الوقت 

وهـــي تدعوه اإىل الإ�شـــالم من خالل الكتب 

واملجـــالت واحلقائـــب الدعويـــة ولكنـــه مل 

ي�شتجـــب لهـــا، ويف �شهر رم�شـــان وجد اأمه 

ت�شلـــي بالليـــل وهـــي تدعـــو اهلل اأن ي�شرح 

�شـــدره لالإ�شـــالم، فت�شـــاءل يف نف�شه “ملاذا 

تفعل اأمي هـــذا؟، ملاذا تدعوا وتبكي وتبتهل 

هلل اأن ي�شتجيـــب لدعائهـــا؟”، ثـــم جاء اإىل 

اللجنة وقابـــل الداعية الذي تناق�ص معه يف 

اأ�شبـــاب اإعرا�شه عـــن الإ�شالم، وطرح عليه 

ما يحـــريه من اأ�شئلـــة فلما اأجابـــه الداعية 

اقتنع واأ�شهر اإ�شالمه يف رم�شان.

9 - �مل�صلمني �جلـــــدد 

هنـــاك م�شلمون جدد اأ�شلموا يف اأوائل �شهر 

رم�شان، ومل مي�ص على اإ�شالمهم �شوى اأيام 

فقامـــوا بدعوة اأقرانهم مـــن غري امل�شلمن، 

فاأ�شلموا، وكان ذلـــك يف الن�شف الثاين من 

رم�شان.

10 - �هتمام �لكفالء بدعوة غري �مل�صلمني

اأحد الكفالء بجنوب ال�شرة جاء اإىل اللجنة 

لأخذ احلقائب الدعوية لدعوة غري امل�شلمن، 

فطلبنـــا منـــه اأن يعطينـــا اأرقـــام الأ�شخا�ص 

الذيـــن ياأخـــذون احلقائـــب حتـــى نتابعهم، 

وبالفعل اأعطانا رقم عامل يعمل لديه منذ 6 

اأ�شهر ومل ي�شلم، فقمنا بالت�شال به وطلبنا 

منـــه احل�شـــور اإىل اللجنـــة، وبالفعـــل جاء، 

وبعـــد مناق�شـــات وحوارات حـــول الإ�شالم، 

اقتنع ودخل الإ�شالم يف رم�شان.

�لكف����الء..
من �أهم �أ�صباب �إ�صهار 

�الإ�ص���الم
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11 - جماعية �لعباد�ت

اأحد املهتدين اأ�شلم يف رم�شان ب�شبب احتاد 

امل�شلمـــن يف العبادة وطاعـــة اهلل عز وجل، 

فحينما جاء رم�شان كان هذا املهتدي يعمل 

حار�ـــص اأمن يف بنك الكويـــت الوطني، وقد 

كان اأ�شدقـــاوؤه امل�شلمـــون يعطونه الكتيبات 

التعريفيـــة بالإ�شـــالم، ومن هنا بـــداأ يعرف 

الفرق بن الإ�شالم وامل�شيحية، وما هو مفهوم 

الإلـــه يف الإ�شـــالم؟، وحينما جـــاء رم�شان 

وراأى اأن امل�شلمـــن متحـــدون ومتوحدون يف 

اأداء عبـــادة ال�شـــوم �شواء مـــن ناحية بداية 

ال�شوم ونهاية يـــوم ال�شوم والإفطار مًعا يف 

وقت واحـــد، تاأثر بطاعـــة امل�شلمن هلل عز 

وجل، فاأ�شلم.

12 - تدريب غري �مل�صلمني على �ل�صيام

يف بع�ـــص الـــدول )مثل تركيـــا واملغرب( يتم 

تنظيم اأن�شطة لغـــري امل�شلمن ملدة �شهر من 

خالل برنامج “كـــن م�شلًما”، يطبق خاللها 

غري امل�شلم كل �شعائر الإ�شالم، فيذهب اإىل 

امل�شاجد وي�شلي وي�شوم ويزور امل�شلمن يف 

بيوتهـــم حتى يرى هـــل هذا الدين هو الدين 

املالئـــم لـــه اأو ل، وهل هـــذا الدين يتفق مع 

طبيعته اأو ل.

اأحـــد املهتدين اجلدد قبـــل اإ�شالمه كان كل 

زمالئه يف مكان العمل من امل�شلمن، ف�شام 

معهم طـــوال �شهر رم�شان، وبعـــد اأن عا�ص 

هذه التجربة الإميانيـــة فعلًيا ولم�ص احلق 

قلبه اقتنع بالإ�شالم، واأ�شهر اإ�شالمه.

13 - �صلوكيات �مل�صلمني

اإحـــدى املهتديـــات اأ�شلمـــت ب�شبب مـــا تراه 

من اآداب و�شلوكيـــات يتبعها امل�شلمون، فهم 

يعبدون اهلل حًقا، ويطيعون ر�شوله، كما اأنهم 

ملتزمـــون بعـــدم الإفطار يف �شهـــر رم�شان، 

وي�شلـــون بالليل والنهـــار، كما اأنهم متحدون 

كاجل�شد الواحد.

14 - زيارة �مل�صت�صفيات 

لزيـــارة امل�شت�شفيـــات يف رم�شـــان وتوزيـــع 

الكتـــب واملجـــالت علـــى املر�شى اأثـــر على 

غـــري امل�شلمـــن، بـــل اإنـــه عنـــد زيارتهم يف 

امل�شت�شفيـــات يطلبون مـــن امل�شلمن الدعاء 

لهم بال�شفاء، فهم ي�شعرون اأن �شهر رم�شان 

له مكانة عند امل�شلمن، واأنه �شهر “بركة”.

اإحدى املهتديات كانت مري�شة وكلما زارتها 

الداعية “اإميان”، كانت تقراأ عليها الفاحتة، 

فكانـــت ت�شر بذلـــك، اإىل اأن �شفاها اهلل عز 

وجل، و�شرح �شدرها لالإ�شالم.

15 - �للتز�م بالإفطار عند �لأذ�ن

اأحـــد املهتديـــن كـــان يح�شـــر اإىل م�شـــروع 

اإفطـــار ال�شائم مـــع املهتديـــن اجلدد وغري 

امل�شلمـــن من اأبناء اجلاليـــة الفلبينية، وكان 

هـــذا ال�شخ�ـــص عندمـــا ياأتـــي وقـــت اأذان 

املغـــرب يقوم بـــالأذان، فيفطـــر ال�شائمون، 

ومل ينتبـــه اأحـــد اإىل اأنه غـــري م�شلم، فكان 

يح�شـــر املحا�شـــرات والدرو�ص �شـــواء قبل 

الإفطـــار اأو بعده، ويف اأحـــد الأيام طلب اأن 

يدخـــل الإ�شالم، تاأثرا بدقة ونظام امل�شلمن 

يف وقت الإفطار حيث اإنهم لهم وقت معلوم 

يفطرون فيه ل يتاأخرون عنه ول يتقدمون.

16 - �مل�صاو�ة يف �لإ�صالم

اإحداهـــن اأ�شلمت يف رم�شان ب�شبب ما راأته 

مـــن م�شـــاواة بـــن امل�شلمن اأثنـــاء الإفطار، 

فالكـــل يجل�ـــص يف مكان واحـــد، ل فرق بن 

�شخ�ص واآخر.

17 - قيام �لليل

اأحد الأ�شخا�ص �شريالنكي يعمل �شائًقا لدى 

عائلـــة كويتيـــة، فكان يقـــوم بتو�شيل العائلة 

لأداء �شالة قيام الليل، وكان ينتظرهم خارج 

امل�شجـــد، فريى امل�شلن لـــدى خروجهم من 

ال�شـــالة وعالمات ال�شـــرور والر�شا ترت�شم 

على وجوههم. عندها �شاأل عن احلكمة من 

ال�شـــالة، فجاءته الإجابة بـــاأن �شالة القيام 

تقرب العبد من اهلل عز وجل وجتعله ي�شعر 

بال�شكينة والطماأنينة، فتاأثر واأ�شلم.
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18 - �لحت�صام يف �مللب�س

اأحـــد الأ�شخا�ص يدعـــى “فران�شي�ص” جاء 

اإىل اللجنـــة قبل 6 اأ�شهر ولكنه مل ي�شلم، ثم 

جاء مـــرة اأخرى يف �شهر رم�شـــان املا�شي، 

وبعـــد مناق�شات معـــه اأ�شلم، وملـــا �شاأل عن 

ال�شـــيء الذي تاأثـــر به عنـــد اإ�شالمه، قال: 

ملب�ص امل�شلمن، فهو ميتاز بالوقار واحل�شمة 

خا�شـــة عند التعبد هلل، وهـــو ال�شيء الذي 

يفتقده غري امل�شلمن.

19 - �لن�صر�ت �لتوعوية

اإ�شالمهـــا يف  اأ�شهـــرت  املهتديـــات  اإحـــدى 

م�شت�شفـــى �شفـــاء اجلزيـــرة ب�شبـــب اأحـــد 

الكتيبـــات التـــي اأخذتها من علـــى ال�شتاند 

بالإ�شـــالم  التعريـــف  للجنـــة  املخ�ش�ـــص 

بامل�شت�شفى.

وعـــن حكايتها مع الإ�شالم تقـــول: اأعجبني 

يف الإ�شـــالم �شيـــام �شهـــر كامـــل، والزكـــاة 

وال�شالة، كل هـــذه العبادات تطهر الإن�شان 

وجتعلـــه نقًيا. كذلك فاإن الإ�شالم لي�ص ديًنا 

اأو قانوًنـــا اإن�شانًيـــا بل هـــو الدين احلق من 

اخلالق الواحد الأحد.

20 - �لجر �لكبري

اإحـــدى املهتديات ظلت تدعوها كفيلتها ملدة 

عام كامل فلم ت�شهـــر اإ�شالمها، وظلت على 

عنادهـــا اإىل اأن جاء �شهـــر رم�شان فدعتها 

مـــرة اأخرى، وقالت لهـــا يف اآخر كالمها: اإن 

�شهر رم�شـــان �شهر الأجر واحل�شنات، فاإذا 

اأ�شلمـــت فالأجر كبري لك ويل، وبف�شل اهلل 

اقتنعت واأ�شهرت اإ�شالمها.

21 - �خلوف من �لآخرة

كـــان يرى النا�ص ي�شومـــون رم�شان كل عام 

حتى ال�شغار منهم، وكان يعرف اأن الإ�شالم 

ديـــن احلق ولكن بع�ص الأمور العائلية كانت 

متنعـــه اإل انـــه كان يلوم نف�شـــه دائًما وينكر 

عليهـــا عـــدم اتباعهـــا للحـــق، وكـــان يقـــول 

لنف�شـــه: مـــاذا تفعـــل اإذا مت علـــى الباطل 

ومبـــاذا �شتجيـــب؟ وبالفعـــل �شاعـــده ذكره 

للموت واحلياة الآخرة يف ح�شم ال�شراع مع 

ال�شيطـــان والنف�ص الأمـــارة بال�شوء فاختار 

طريق احلق والهداية ودخل الإ�شالم.

22 - �أخالق �جلري�ن 

اأحـــد املهتديـــن لـــه اأ�شدقـــاء م�شلمون وهم 

ي�شركونـــه معهـــم يف كل �شيء حتـــى الطعام 

وال�شفر وعيادة املري�ص وحفالت الزواج كما 

ي�شلون ال�شلـــوات اخلم�ص يف اأوقاتها، ولذا 

حفظ بع�ص الأدعية مثل دعاء ركوب ال�شيارة 

ودعـــاء اخلالء، وكـــذا ال�شهادتن ومعناهما 

وبع�ـــص الأذكار ولكنـــه مل ي�شلم يف بلده لأنه 

مل يعـــرف �شيًئا عن التوحيـــد، وبعدما جاء 

اإىل الكويـــت اأهـــداه اأحـــد اأ�شدقائـــه بع�ص 

الكتيبـــات التي تعـــرف بالإ�شالم، وقراأ فيها 

عـــن توحيـــد الربوبية والإلوهيـــة وبعد ذلك 

ات�شـــل باللجنـــة وتوا�شل مـــع الداعية ملدة 

ثالثة اأيام ثم اأ�شلم.

23 - �صماع �لآذ�ن

اإحـــدى املهتديات كانت تعمل يف بيت قريب 

من امل�شجد فكلما �شمعت الأذان يف امل�شجد 

ت�شعـــر بالطمئنـــان والراحـــة النف�شية ومن 

�شـــدة فرحهـــا ب�شماعه كانت تـــرتك العمل 

وقـــت الأذان لت�شمعـــه، هكـــذا كـــان حالهـــا 

كـــل يـــوم وذات يوم �شاألـــت كفيلتها عن هذا 

ال�شـــوت فقالـــت لها: هـــذا نـــداء امل�شلمن 

لل�شـــالة اإذا جاء وقتها، فاأبلغت الكفيلة اإنها 

تريد اأن تتعرف على الإ�شالم، فا�شطحبتها 

اإىل اللجنـــة حيث وجـــدت �شالتها واأ�شهرت 

اإ�شالمها.

24 - �لكتـــــاب 

اإحدى املهتديات من اجلالية الفلبينية تقول: 

كانت حياتـــي مظلمة قبل الإ�شـــالم واأتذكر 

عندمـــا زرت م�شجًدا مـــع �شديقتي امل�شلمة 

يف الفلبـــن حيـــث لحظت عـــدم الختالط 

عنـــد امل�شلمـــن وكذلـــك الغت�شـــال قبـــل 

ال�شـــالة ولكنـــي �شمعت اأي�ًشا عـــن اإمكانية 

زواج الرجـــل مـــن اأربع زوجـــات، وا�شتباحة 

دمـــاء النا�ص الأبرياء من جانـــب املت�شددين 
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و�شعـــرت بال�شتيـــاء حيال هـــذا الأمر. لكن 

عندما اأتيت اإىل الكويت ات�شحت يل �شورة 

الإ�شـــالم وفهمت اأ�شياء كثـــرية عنه منها اأن 

الرجـــل ل يتزوج اأكرث من امـــراأة اإل اإذا كان 

م�شتطيعـــا وفهمـــت اأن ال�شـــورة التـــي كنت 

اأراهـــا عن الإ�شالم كانـــت م�شوهة ثم قراأت 

كتاب “حـــوار بـــن ن�شراين وم�شلـــم” )من 

اإ�شدارات جلنـــة التعريف بالإ�شالم( والذي 

ح�شلـــت عليه مـــن ا�شتاند كتـــب يف جممع 

بالعا�شمـــة الكويت وقد قررت اأن اأ�شلم منذ 

زمن بعيد ولكني مل اأجـــد الفر�شة املنا�شبة 

فانتهـــزت رم�شان لكي اأعلـــن اإ�شالمي فيه 

حيـــث اإن �شاعـــات العمـــل يف هـــذا ال�شهر 

الف�شيل تكون اأقل.

25 - �ملهتدون �ملتميزون

ال�شتفـــادة من جهـــود املهتدين املتميزين يف 

دعـــوة غري امل�شلمـــن مت تفعليها هذا العام، 

فارتفـــع عـــدد امل�شلمـــن اجلـــدد يف فـــرع 

خيطـــان رجـــال من 12 مهتدًيـــا يف رم�شان 

العام املا�شي اإىل 17 مهتدًيا هذا العام.

26 - �حلملة �لإعالمية 

تقـــوم اللجنة �شنوًيـــا بعمل حملـــة اإعالمية 

مـــن خالل و�شائـــل الإعـــالم املختلفة ومنها 

ال�شحـــف والإذاعة واملجـــالت الدعوية، كل 

ذلك يكون له تاأثريه يف دخول غري امل�شلمن 

اإىل الإ�شالم.

27 - �ملجالت �لدعوية 

من املفيـــد للغاية التنويع يف و�شائل الدعوة، 

فقـــد كان اإ�شالم اأحد املهتدين ب�شبب �شوؤال 

قراأه يف امل�شابقة الرم�شانية. تتلخ�ص الق�شة 

يف اأن هـــذا ال�شخ�ـــص وقع نظره على �شوؤال 

“هل امل�شلمون يعبدون حممًدا اأم ل؟” وكان 
قبل ذلك يعتقد يف هذه الفرية. عندها قال 

لـــه اأ�شدقاوؤه امل�شلمون: اإننا ل نعبد حممًدا 

]، واأهـــدوه حقيبـــة دعويـــة فقـــراأ ما بها 
وتعـــرف على الإ�شالم وعلـــى حامل ر�شالته 

حممد ]، وبعـــد اأن دخل النور قلبه اأ�شهر 

اإ�شالمه.

28 - �أجو�ء عيد �لفطر

يتاأثـــر غـــري امل�شلمـــن باأجواء عيـــد الفطر 

املبـــارك، لأن هذا العيـــد ياأتي بعد �شهر من 

ال�شيـــام والطاعات والعبادات املتنوعة، كما 

اأنه يتميـــز باملرح والبهجة، ولذلك يتم دعوة 

غـــري امل�شلمن مل�شاركـــة امل�شلمن واملهتدين 

اجلدد، حتى يتعرفوا على الإ�شالم.

29 - تو�بع �لأثر �لرم�صاين

 عقـــب انتهاء اإجازة عيـــد الفطر يظل الأثر 

الرم�شاين فهناك البع�ص ممن مل ي�شتطيعوا 

احل�شور اإىل اللجنـــة خالل رم�شان فياأتون 

بعد انتهاء ال�شهـــر الف�شيل مبا�شرة لإ�شهار 

اإ�شالمهم.

30 - �لتجمعات 

اإحـــدى الداعيـــات امليدانيـــات كانت تذهب 

يف رم�شان املا�شـــي اإىل ال�شفارة الفلبينية، 

وجتل�ص بن غري امل�شلمات يف قاعة النتظار 

اخلا�شـــة باملعامالت، وتقـــوم بدعوتهن اإىل 

الإ�شـــالم خا�شة اأنهن ينتظـــرن وقًتا طوياًل، 

وبالفعل اأ�شلمت اإحداهن. 

»كن م�صل��ًما«..
برنامج �إمياين ي�صتحق 

�لتجربة
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ملف �لعدد



�شـــوؤال يطرحـــه كثـــريون قبـــل 

خو�ص غمار التعريف بالإ�شالم 

لغـــري امل�شلمـــن، هـــذا ال�شوؤال 

الـــذي جاءت مـــن اأجلـــه ر�شالة 

الإ�شـــالم، و�شابـــر الر�شول ] 

ملدة 23 عاًمـــا يجاهد يف �شبيل 

اإعالء راية »ل اإله اإل اهلل حممد 

ّيَها 
َ
ر�شول اهلل«، قال تعاىل: {يَاأ

�ُشـــوُل بَِلّْغ َما اأنـــِزَل اإِلَيَْك ِمن  الَرّ

ْ تَْفَعـــْل َفَمـــا بَلَّْغـــَت  ّرِبّـــَك َواإِن مَلّ

ِمـــَن  ُمـــَك  يَْع�شِ َواهلل  ِر�َشالَتَـــُه 

النَّا�ـــصِ اإّن اهلل لَ يَْهـــِدي الَْقـــْوَم 

الَْكاِفِريَن}.

لقد خاطـــب اهلل تعاىل الر�شول 

] باإبـــالغ الر�شالـــة التي كلفه 
باإبالغهـــا للنا�ـــص جميًعـــا، وقد 

امتثـــل لأوامـــره بالبـــالغ واأداها 

على اأكمل وجـــه، قال البخاري: 

قـــال الزهري: من اهلل الر�شالة، 

وعلى الر�شـــول البـــالغ، وعلينا 

الت�شليـــم، وقد �شهـــدت له اأمته 

ببـــالغ الر�شالـــة واأداء الأمانـــة، 

وا�شتنط قهـــم بذلـــك يف اأعظـــم 

املحافـــل، يف خطبتـــه يوم حجة 

الـــوداع، وقـــد كـــان هنـــاك من 

ال�شحابة نحـــو اأربعن األفا كما 

ثبـــت يف �شحيـــح م�شلـــم، عـــن  

جابر بن عبداهلل  اأن ر�شول اهلل 

] قـــال يف خطبته يومئذ: اأيها 
النا�ـــص، اإنكـــم م�شوؤولـــون عني، 

فمـــا اأنتم قائلـــون؟ قالوا: ن�شهد 

اأنك قـــد بلغت واأديت ون�شحت، 

فجعل يرفع اإ�شبعه اإىل ال�شماء 

ويقلبها اإليهـــم ويقول: اللهم هل 

بلغت، اللهم هل بلغت.

نحن اأمة ماأمورة بالبالغ، والبالغ 

يتمثـــل يف ع�شرنـــا احلـــايل يف 

الدعـــوة اإىل اهلل عـــز وجل بكل 

الو�شائـــل الدعوية ولو باآية، كما 

اأو�شى ] يف قوله: »بِلّغوا عني 

ولو اآية«، فمن ا�شتجاب للر�شالة 

املحمديـــة عليه بالغهـــا اقتداء 

بالر�شـــول ]، وطاعـــة لأوامر 

اهلل.

اإن العـــامل اليـــوم جتـــاوز �شكانه 

�شبعة مليارات ن�شمة، منهم مليار 

و600 مليون ن�شمة من امل�شلمن، 

ومـــا تبقى فهم من غري امل�شلمن 

الذي يعبدون اآلهة متعددة، فمنهم 

مـــن يعبـــد الطبيعـــة، ومنهم من 

يعبـــد الأ�شنام والأوثـــان، ومنهم 

مـــن يعبـــد احليوانـــات... وغري 

ذلـــك، فال�شـــن البالـــغ تعدادها 

مليـــار و336 مليونـــا مـــن الب�شر 

يعبـــدون بوذا، وهـــذا العدد ميثل 

نحـــو 20 % مـــن �شكـــان العامل، 

والهنـــد عددها– اأي�ًشـــا- قريب 

مـــن عدد �شكان ال�شن، ويدينون 

بديانات �شتى. 

اإن قريًبـــا مـــن ن�شـــف �شكـــان 

امل�شلمـــن  غـــري  مـــن  العـــامل 

يرتكزون يف منطقـــة واحدة من 

مناطق العـــامل، واإذا نظرنا اإىل 

الفتوحـــات الأوىل، راأينـــا اأنهـــا 

كانـــت يف اأغلبها قريبة من هذه 

الـــدول، كـــاأن هناك اإ�شـــارة من 

اأجدادنـــا الفاحتـــن الأوائل اإىل 

هوؤلء واإىل اأهمية الهتمام بهم، 

وتوجيه الدعوة والبالغ اإليهم.

لقد جاءوا اإلينا ومل نذهب اإليهم، 

فاإذا نظرنا حولنا مييًنا وي�شاًرا، 

منازلنـــا،  يف  معنـــا،  جندهـــم 

ووزاراتنا،  و�شوارعنا،  واأعمالنا، 

وهيئاتنا وموؤ�ش�شاتنا، و�شركاتنا، 

وم�شانعنـــا...  وم�شت�شفياتنـــا، 

اإلـــخ.. وبالتـــايل فقـــد ي�شر اهلل 

عز وجـــل اأمر بالغ الإ�شالم اإىل 

هـــوؤلء، وهذا ما قامت من اأجله 

جلنة التعريف بالإ�شالم.

اإن اللجنـــة منذ تاأ�شي�شها اأخذت 

التعريـــف  اأمـــر  عاتقهـــا  علـــى 

بالإ�شالم لغـــري امل�شلمن، وهذا 

هـــو الهـــدف الأ�شا�شـــي الـــذي 

قامت مـــن اأجله، و�شقـــت غبار 

الدعـــوة اإىل اهلل عـــز وجل منذ 

اأكـــرث من 35 عاًما، وبف�شل اهلل 

عـــز وجـــل كانـــت احل�شيلة 61 

األًفا من املهتدين اجلدد. 

اإىل  الدعـــوة  نوجهـــه  ولذلـــك 

امل�شلمـــن علـــى اأر�ـــص الكويت 

الطيبـــة لدعـــوة غـــري امل�شلمن 

اإىل الإ�شالم باحلكمة واملوعظة 

احل�شنـــة، واجلـــدال بالتـــي هي 

اأح�شن، واملعاملة احل�شنة، وهذا 

هو البالغ، اأما الهداية فهي بيد 

اهلل عـــز وجل، يهـــدي من ي�شاء 

وي�شل من ي�شاء، كما قال تعاىل: 

{لي�ـــص عليك هداهم ولكن اهلل 

يهـــدي مــــــن ي�شـــاء}، ويقـــول: 

{فاإمنـــا عليـــك البـــالغ وعلينا 

احل�شاب} (الرعد: 40).

ولنـــا يف ق�شة الغـــالم اليهودي 

العظـــة والعـــربة يف البالغ، فقد 

كـــان هناك غالم يهـــودي يخدم 

النبـــي ]، فمر�ص، فاأتاه النبي 

] يعـــوده، فقعـــد عنـــد راأ�شه، 
فقال له: اأ�شلم، فنظر اإىل اأبيه، 

وهـــو عنده، فقال لـــه اأبوه: اأطع 

اأبا القا�شم، فاأ�شلم، فخرج النبي 

] وهو يقول: احلمد هلل الذي 
اأنقـــذه بي من النار، اإننا مقبلون 

املبـــارك  علـــى �شهـــر رم�شـــان 

فانقـــذ نف�ًشا مـــن النار بدعوتها 

اإىل الإ�شالم. 
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�ملحامي منيف �لعجمي

مدير الأفرع واحلج والعمرة بلجنة التعريف 

بالإ�شالم

طريق �لهدى

لماذا 
التعريف 

باإلسالم؟

نحن �أم�ة ماأمورة بالبالغ 
ولو ب� »�آي��ة«



حـــرويف  اأن  اأ�شت�شعـــر  عندمـــا 

�شتنـــال �شرف اأن تكون قربة هلل 

�شاأبـــذل ق�شارى جهـــدي ليكون 

املبذول اأهاًل لريفع ل�شابع �شماء، 

فيعر�ـــص علـــى مـــن خلـــق تلك 

الكلمات، وبث فينا روًحا تتاأجج 

ـــا لدين جاءنا به رجل �شحى  حبًّ

بنف�شه يوًمـــا لأجلنا! بكى �شوًقا 

للقائنا! ارت�شـــى العذاب والأمل 

حتى نتحرر من كل قيود ل متت 

لالإن�شانية باأية �شلة.. حتى حتيا 

قلوبنا مطمئنة �شعيدة..

حتى ننال �شـــرف النتماء لتلك 

اجلنـــة التي يحلم بهـــا كل كائن 

يتنف�ص..

حتى يحمي ذلك الكنز العظيم، 

اإنه الإ�شـــالم، الـــذي اأدى اأمانة 

تبليغه �شيد الب�شر حممد ]..

الإ�شالم اأب حنون..

الإ�شالم اأم رحيمة..

الإ�شالم رفيق ويف..

الإ�شـــالم اأمـــل يجـــرب الأنف�ـــص 

املتوجعة..

الإ�شالم قوة تبني ما تهالك فينا 

و�شط هذه احلياة..

الإ�شـــالم ا�شتقامـــة لكـــل طرق 

اعوجت يف م�شريتنا يوًما ما..

تاأمـــل! الإ�شالم كائـــن باأمر اهلل 

فينا وبدوننا!

اإًذا.. نحـــن مـــن نحتـــاج اإليـــه، 

لريفعنا.. ليحمينا.. ليعزنا..

من حق الإ�شـــالم علينا اأن نعتز 

به قبل اأن نبلغه للعاملن..

هنا بعون اهلل ن�شطر كلمات من 

القلـــب، اإ�شراقـــات اأمـــل، هموم 

وهمم..

نتعلم مًعا كيفيـــة احرتاف تبليغ 

الإ�شالم الذي �شكن بن جنبات 

اأنف�شنا..

ننق�ـــص حروًفا مهمـــا عفا عليها 

الدهر �شيظل لها اأثر..

�شنن�شـــد الكرامـــة والعـــدل لكل 

الب�شر..

�شن�شتمتـــع مبواجهـــة التحديات 

وامل�شاعب مهما عظمت..

لن نبخل على الإ�شالم باأي �شيء 

حتى ولو كـــان حرًبا نخطه على 

الورق..

حـــروف تكـــون لنـــــــــــا �شفاعة 

ح�شنة..

لن نتعجل النتائـــج، فقد علمتنا 

احليـــاة اأن النجاحـــات اجلميلة 

ل تاأتـــي اإل بعد اجلهد وال�شرب، 

دائًمـــا �شن�شنـــع الفر�ـــص بـــدل 

انتظار قدومها..

كلماتنا.. م�شاعرنا.. حكاياتنا.. 

علمنا.. جتاربنا.. اأمنياتنا، كلها 

اأهلت علينـــا من اهلل، فاإىل اهلل 

نرفعهـــا �شكًرا وقربـــة اإليه علنا 

ننال بها ر�شا اهلل عز وجل. 

ومن ذلـــك املنطلـــق الراقي ولد 

ابـــن لالإ�شـــالم يرجـــو اأن ينـــال 

�شـــرف تتويجـــه بتاج الـــرب، اإنه 

»الفريق التطوعي« الذي ولد يف 

الع�شريـــن من �شهر �شبتمرب عام 

األفـــن واثني ع�شر ميالديا، ولد 

وكله اإميـــان باأهميـــة وجوده يف 

هذه احلياة، ولـــد ليكون مكمال 

لتلـــك الر�شالـــة العظيمـــة التي 

تبنتها جلنة التعريف بالإ�شالم، 

اإنهـــا التميز يف تقـــدمي الو�شائل 

التعريـــف  اأجـــل  مـــن  والأدوات 

بالإ�شـــالم ورعايـــة مـــن هداهم 

اهلل لهذا الدين العظيم. 

عـــدة  اإلــــــــى  ينق�شـــم  فريقنـــا 

اأق�شام، ق�شـــم العالقات العامة، 

ق�شـــم الت�شــويق، ق�شـــم الدعوة 

اللكرتونيـــة، ق�شـــم الدعـــــــــوة 

امليدانيــــــــــــــة، ق�شم الأن�شطــــة 

الق�شـــم الإعالمي،  واملوؤمترات، 

الق�شم العلمي.

واملتطوعـــون لدينـــا علـــى عدة 

اأوجـــه، منهـــم الدائـــم، ومنهـــم 

املو�شمـــي، ومنهم مـــن هو حتت 

الطلب، كل ذلك باإ�شراف كوكبة 

قياديـــة راقية ومميـــزة ل ي�شعر 

معهـــا املتطوع اإل ب�شعور الأ�شرة 

الواحدة، ول تاأتي املتعة من وراء 

ذلـــك اإل حينما يتـــربع الإن�شان 

مـــن ذات نف�شه من غـــري اإجبار 

وبـــدون رغبـــة يف اأي مقابل، اإنه 

التطـــوع، تزكيـــة للنف�ـــص، راحة 

للفـــوؤاد، �شعادة لي�ـــص لها مثيل، 

فـــوز يف الدارين، فيه متار�ص ما 

حتب، تنمـــي هواياتـــك، ت�شقل 

اهلل  مب�شيئـــة  ولنـــا  مهاراتـــك، 

مع عـــامل التطوع عـــدة وقفات، 

اأحـــداث موؤثرة، ق�ش�ـــص لأنا�ص 

ال�شعـــادة،  األـــوان  اأروع  عا�شـــوا 

�شـــر  علـــى  معهـــم  و�شنتعـــرف 

�شعادتهم وحياتهم املميزة، �شكًرا 

لكـــم.. وهلل احلمد من قبل ومن 

بعد. 
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يلال تطوع

 ومن 
تطـوع 
خيـًرا..!

�أنو�ر �لزنكي

رئي�شــة ق�شـم العالقات العامــة 

)الفريــــق التطوعـــي(

�لنتائ���ج  نتعج��ل  ل��ن 
فق�����د علمتن��ا �حلياة 
�أن �لنجاح���ات �جلميلة 
ال تاأت��ي �إال بعد �جلهد



�لإجناز�ت 

• امل�شاركـــة يف معر�ـــص �شواعـــد (توزيـــع ن�شـــرات التطـــوع 22، 
.(2012/11/24

• ت�شجيـــل كتـــاب (اإىل اأمـــي احلبيبـــة) ب�شيغـــة “اأوديـــو” باللغـــة 
الإجنليزية مع اأحد املدر�شن املتطوعن (عبداهلل عبدالقدو�ص)، 

وقام بقراءته املتطوع (عمر).

• امل�شاركـــة يف املعر�ـــص الطالبـــي يف كليـــة احلقـــوق ملـــدة اأ�شبوع 
)2-2012/12/5م)  (عبداهلل عبدالقدو�ص- عامر العامر).

• زيـــارة معر�ـــص التطـــوع يف اأر�ـــص املعار�ـــص يف م�شـــرف من قبل 
املتطوعـــة (اأنوار الزنكي) وعمل تقرير عن اجلهات امل�شاركة يوم 

(2012/12/6م).

• تكويـــن فريق لرفع الكتب علـــى موقع اللجنة وبانتطار النتهاء من 
املوقع املخ�ش�ص لهذا العمل.

• عمـــل خطـــة ت�شويـــق للعمـــل التطوعـــي والبـــدء يف تنفيذهـــا من 
خـــالل املتطوعـــة (هيـــا العو�شـــي) والأخ (حممـــد اليو�شـــف) 

(2012/12/5م).

• امل�شاركـــة يف معر�ـــص »مـــن مثـــل ر�شـــويل« بالتعاون مـــع مراقبة 
حلقـــات القـــراآن للبنـــات بالهيئـــة اخلرييـــة الإ�شالميـــة العاملية 

(2012/12/16م)، وقامـــت املتطوعة (مروة العيار) بعر�ص كتب 

اللجنة وحقائب الهدايا مبختلف اللغات.

• القيام بحملة »غرد من قلبك«
• تنظيم ماراثون ريا�شي يف العيد الوطني للكويت.

• م�شاركة الأخت هيا العو�شي عن فريق املتطوعن يف موؤمتر املهند�شن.
• التن�شيـــق مع اجلهات املختلفة بخ�شو�ـــص تفعيل الدعوة امليدانية 
للفريـــق، وقـــد ح�شـــل الفريق علـــى موافقـــة مركـــز �شلطان يف 

ال�شليبيـــة، و�شركـــة تنظيفكـــو التي بها ما بـــن 16 اإىل 17 األف 

موظـــف، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، ومت التن�شيق مع نائب 

املدير العام للجنة التعريف بالإ�شالم عبدالعزيز الدعيج، وجاري 

البدء يف دعوة اجلاليات امل�شلمة وغري امل�شلمة بهذين املكانن.

• التعاون مع جمموعة 25 لالإعالن عن التربع بالدم بن الأفرع.
• تفعيل دعوة »الفيتنامين«.

هـــذه بع�ص اإجنـــازات الفريق التطوعـــي للجنة التعريف 

بالإ�شـــالم، وهـــي جزء مـــن العمل الذي يقوم بـــه الفريق، 

وجار الإعداد للكثري من امل�شاريع امل�شتقبلية للفريق. 

»فريق التعريف باإلسالم التطوعي«..  إنجازات وطموحات

ليبيشليبيشليبي شال�شال�

ف، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، ومت التن�ـــف، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، ومت التن�ـــف، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، ومت التن� ـــموظـــموظ

املدير العام للجنة التعريف بالإ�

البدء يف دعوة اجلاليات امل�

• التعاون مع جمموعة 

وجار الإعداد للكثري من امل�شاريع امل�
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يعـــــــد �لعمـــــــل �لتطوعي يف �لكويت �صـــــــمة من �صـــــــمات �ل�صـــــــعب 

�لكويتـــــــي، �متدت جذوره من �لأجد�ء �إىل �لآباء ثم �لأبناء، وله 

ب�صمة يف كل ميد�ن من ميادين �لتنمية يف �ملجتمع، فنجده يف 

�حلمالت �لإغاثية، و�لقو�فل �لطبية، و�مل�صـــــــاعدة �لعينية، وغري 

ذلـــــــك من �ملجـــــــالت، متجها �إىل �لقـــــــار�ت �ملختلفة حاماًل معه 

�خلري �إىل �لإن�صانية جميًعا.

وملـــــــا كانت جلنـــــــة �لتعريـــــــف بالإ�صـــــــالم د�ئما �صـــــــباقة يف �لعمل 

�خلريي، مبا تقدمه من م�صـــــــاريع وعمل دعوي وخريي ي�صـــــــب 

يف �صالح �جلاليات �مل�صلمة وغري �مل�صلمة، فقد كان هذ� م�صروع 

»فريـــــــق �لتعريف بالإ�صـــــــالم �لتطوعي« �لذي �صـــــــم بني جنباته 

نخبة من خرية �ل�صباب �لكويتي �لذي يقوم بدور ل يقل �أهمية 

عـــــــن دور �لدعاة و�ملوظفني و�لإد�ريني، بل تكاد تكون مهمته من 

�ملهام �ل�صـــــــعبة، �إل �أنهم بف�صـــــــل �هلل عز وجل  حققو� كثري� من 

�لإجناز�ت خالل �لفرتة �لق�صرية لتاأ�صي�س �لفريق منذ �صبتمرب 

2012م.



»مورجايـــا« من اأ�شرة هندو�شية، ووالدها رئي�ص يف املعبد 

الهندو�شـــي، تعمل خـــارج �شريالنكـــا منذ15عاما، حيث 

عملـــت يف اململكـــة العربية ال�شعودية ملـــدة 5 �شنوات ويف 

الكويت 10 �شنوات.

كانـــت »مورجايـــا« لديهـــا �شـــورة �شيئـــة عـــن الإ�شـــالم 

وامل�شلمـــن، ولذلك مل يكن هناك �شعور من املحبة ي�شكن 

قبلها ل لالإ�شالم ول للم�شلمن.

عندمـــا ح�شـــرت اإىل الكويت كانـــت ت�شمع �شاحبـــة العمل 

الـــذي تعمل لديه تـــردد دائما »ب�شـــم اهلل الرحمن الرحيم« 

عندمـــا تبداأ كل عمل اأو تاأكل، فتاأثرت مبا راأته منها، وبداأت 

تقارن بن ما هي عليه وما عليه �شاحبة العمل يف العبادة.. 

فوجدت امل�شافـــة بعيدة بينهما.. اأما املعاملة الإن�شانية فهي 

مل جتد معاملة اأطيب ول اأكرم من معاملة �شاحبة العمل.

تقـــول: كنت عندما اأريد اأن اأتوجـــه بالدعاء فال اأدعو اإل 

اهلل فقط، ول اأدعو ال�شنم.. كل ذلك رغم عدم اإ�شالمي، 

ذهبت مـــرة اإىل �شريالنكا يف اإجازة.. قلت لوالدي: اإنني 

ل اأجد راحة يف عقيدتي الهندو�شية ول اأوؤمن بها.. فنحن 

ن�شعـــل ال�شمـــوع لل�شنم، وكذلـــك للميت، ونقـــدم الورود 

لل�شنم وكذلك للموتى، وهذا غري منطقي.

 حدثت »مورجايا« زوجها بحبها لالإ�شالم، ولكنه مل يقبل 

كالمهـــا هذا، ورجعـــت مرة اأخـــرى اإىل الكويت، وا�شتقر 

يف يقينهـــا رغبتها يف الدخول يف ال�شالم، واإنها تريد اأن 

ت�شلـــي وتذهب اإىل العمرة وتوؤدي ما يوؤديه امل�شلمون من 

عبادات ثم اأخربت كفيلتها اأنها تريد اأن ت�شلم فاأح�شرتها 

اإىل اللجنة واأ�شهرت اإ�شالمها. 

كانـــت »جاتاماجوكوافول« هندو�شيـــة العقيدة، وحتيطها 

امل�شاكـــل من كـــل جانب، ودائًمـــا ما كانـــت ت�شلي �شالة 

الهندو�شية، وتتو�شل وتتعبد ملا تدعى اآلهتهم، ولكن بدون 

فائدة.

ذات يـــوم حدث لولدها حادث مـــوؤمل بال�شيارة، مل يرتك 

جزءا يف ج�شـــده اإل واأ�شابه، واأ�شبح عاجزا عن احلركة 

متاما، وهذا ما زاد م�شاكلها، فاأكرثت من ال�شالة والدعاء، 

فبداأت �شديقة لها يف ال�شكن، وهى مهتدية بفرع ال�شاملية 

ت�شاألها: ماذا بك؟ فاأخربتها عن الق�شة و�شاألتها: ل اأدري 

ماذا اأفعل، قالت ال�شديقة: ارجعي اإىل ربك الواحد فهو 

�شميـــع الدعاء، فقالت: مـــن هو ربي الذي تخربيني عنه، 

قالـــت ربي وربك اهلل الواحد الأحـــد، فبداأت ت�شاأل اأكرث 

عما تقول وهي منده�شة قائلة: اأنا �شاألت اأكرث من اإله مل 

يحقق يل رجائـــي، فهل باإمكان اإله واحد اأن يحقق هذا؟ 

قالت لها: كل ما تعبدين من اآلهة من �شنع يديك ل ت�شر 

ول تنفع، اأما اهلل فهو النافع، وهو ال�شميع جميب الدعاء، 

فبـــداأت تخربهـــا عن الإ�شـــالم وكيفية الدعـــاء واأعطتها 

�شريط للتعريف بالإ�شالم من اإ�شدارات اللجنة، فاقتنعت 

بكالم �شديقتها ومبا �شمعته، وقررت اأن تدخل الإ�شالم، 

فاأتت اإىل اللجنة و�شرحت ق�شتها للداعية وان�شرح قلبها 

لالإ�شالم، واأ�شهرت اإ�شالمها، ودعت اهلل اأن ي�شفي ولدها 

واأن يفرج كربها وي�شاء اهلل ال�شميع العليم اأن يبداأ ولدها 

يتحـــرك بعد اأن كان فاقـــد الوعي واحلركة، وهو الآن يف 

حت�شـــن ب�شهادة الأطباء، وهكذا حتققت قدرة اهلل القادر 

ا باإ�شالمها.  على كل �شيء، وهي �شعيدة جدًّ

�ل�صـــم: جاتاماجوكو�فول

اجلن�شية: هندية

�ل�صم: كوريناويثا ثاجافالو مورجايا

اجلن�شية: �شريالنكا

»مورجايا »ابنة رئيس المعبد الهندوسي.. ارجعي إلى ربك
في رحاب اإلسالم
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وقفة مع مهتدية

ا من �لق�ص�س �ملوؤثرة ملهتديات جلنة �لتعريف بالإ�صالم..  يف هذ� �لباب �صـــــــوف نتناول بع�صً

نتعرف ملاذ� �أ�صـــــــلمن، وما �لدور �حليوي للجنة يف �إ�صـــــــهار �إ�صالمهن.. �إىل جانب ذلك �صوف 

ـــــــا من �صـــــــهاد�ت �جلاليات �مل�صـــــــلمة حول رعايـــــــة �للجنة لهن، تـــــــرى.. ماذ� قال  نتناول بع�صً

هوؤلء؟

ليلى �ل�صقر

ال�شامليــة - الن�شائيــة



م. عبد�لد�ئم �لكحيل

يف هذه �ملقالة �صـــــــوف نرى مـــــــا يقوله �لطب 

�حلديث عن فو�ئد �ل�صيام لندرك �أن �لقر�آن 

ـــــــا و�جًبا على  عندمـــــــا جعـــــــل �ل�صـــــــيام فر�صً

�مل�صـــــــلم �إمنا �صبق �أطباء �لع�صر �حلديث يف 

دعوتهـــــــم �ليوم �إىل هذ� �ل�صـــــــيام بعدما ر�أو� 

�لنتائـــــــج �ملبهرة �لتي يقدمها هذ� �ل�صـــــــالح 

�لعجيب لالإن�صـــــــان يف مو�جهـــــــة �لكثري من 

�لأمر��س.

ـــــــو� ُكِتَب  ذيـــــــَن �آََمُن َها �لَّ يُّ
َ
يقـــــــول تعـــــــاىل: {َياأ

ِذيَن ِمْن  ـــــــى �لَّ ـــــــَياُم َكَما ُكِتَب َعَل َعَلْيُكـــــــُم �ل�صِّ

ُقوَن} �لبقـــــــرة: 183، و�هلل  ُكـــــــْم َتتَّ َقْبِلُكـــــــْم َلَعلَّ

تعاىل ل يكتب �صـــــــيًئا على عباده �إل �إذ� كان 

فيه م�صلحة ومنفعة لهم، ولذلك قد ُعرف 

�ل�صيام منذ �آلف �ل�صنني قبل �لإ�صالم عند 

معظم �صـــــــعوب �لعامل، وكان د�ئًما �لو�صيلة 

�لطبيعية لل�صـــــــفاء من كثري من �لأمر��س، 

فال�صـــــــوم هو �لطريق �لطبيعي لل�صفاء من 

�لأمر��س!

�ك�صب مزيًد� من �لطاقة بال�صيام

يوؤكـــد الباحثـــون اليـــوم اأن م�شتوى الطاقة عنـــد ال�شائم يرتفع للحـــدود الق�شوى! 

فعندمـــا ت�شـــوم اأخي املوؤمن فـــاإن تغريات كثرية حت�شل داخـــل ج�شدك من دون اأن 

ت�شعر، فهنالك قيود كثرية تُفر�ص على ال�شياطن، فال تقدر على الو�شو�شة والتاأثري 

عليـــك كمـــا يف الأيام العادية، وهذا مـــا يرفع من م�شتوى الطاقـــة لديك، لأنك قد 

تخل�شت من م�شدر للتوتر وتبديد الطاقة الفعالة �شببه ال�شيطان.

اإن اأكرث من ُع�شر طاقة اجل�شم تُ�شتهلك يف عمليات م�شغ وه�شم الأطعمة والأ�شربة 

التـــي نتناولهـــا، وهذه الكميـــة من الطاقة تزداد مـــع زيادة الكميـــات امل�شتهلكة من 

الطعام وال�شراب، ويف حالة ال�شيام �شيتم توفري هذه الطاقة طبًعا، وي�شعر الإن�شان 

بالرتيـــاح والر�شاقة، و�شيتـــم ا�شتخدام هذه الطاقة يف عمليـــات اإزالة ال�شموم من 

اجل�شم وتطهريه من الف�شالت ال�شامة.

اإن للج�شـــم م�شتويـــات حمددة من الطاقة ب�شكل دائم، فعندما توفر جزًءا كبرًيا من 

الطاقـــة ب�شبب ال�شيام والمتنـــاع عن الطعام وال�شراب، وتوفـــر ق�شًما اآخر ب�شبب 

النقـــاء واخل�شوع الذي يخيـــم عليك ب�شبب هذا ال�شهر الف�شيل، وتوفر طاقة كبرية 

ب�شبـــب ال�شتقرار الكبري ب�شبـــب التاأثري النف�شي لل�شيام، فاإن هذا يعني اأن الطاقة 

الفعالـــة لديك �شتكـــون يف قمتها اأثناء ال�شيـــام، وت�شتطيع اأن حتفـــظ القراآن مثاًل 

ب�شهولـــة اأكـــرب، اأو ت�شتطيع اأن تـــرتك عادة �شيئة مثـــاًل، لأن الطاقة املتوافرة لديك 

توؤمن لك الإرادة الكافية لذلك.

الصيام.. دواء لكل داء )2-1(
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�لإعجاز �لعلمي



اإن الـــدواء لكثري مـــن الأمرا�ص موجود يف 

داخل كل منا، فجميع الأطباء يوؤكدون اليوم 

اأن ال�شوم �شرورة حيوية لكل اإن�شان حتى 

ولو كـــان يبدو �شحيح اجل�شـــم، فال�شموم 

التي ترتاكـــم خالل حياة الإن�شان ل ميكن 

اإزالتها اإل بال�شيـــام والمتناع عن الطعام 

وال�شراب، يدخـــل اإىل ج�شم كل واحد منا 

يف فرتة حياته من املاء الذي ي�شربه فقط 

اأكـــرث مـــن مائتي كيلـــو غرام مـــن املعادن 

واملواد ال�شامة! وكل واحد منا ي�شتهلك يف 

الهـــواء الذي ي�شتن�شقه عـــدة كيلوغرامات 

مـــن املـــواد ال�شامـــة وامللوثة مثـــل اأكا�شيد 

الكربون والر�شا�ص والكربيت.

فتاأمـــل معـــي كـــم ي�شتهلـــك الإن�شـــان من 

معـــادن ل ي�شتطيع اجل�شـــم اأن ميت�شها اأو 

ي�شتفيـــد منهـــا، بل هي عـــبء ثقيل جتعل 

الإن�شـــان يح�ـــصّ بالوهـــن وال�شعف وحتى 

ال�شطراب يف التفكـــري، مبعنى اآخر هذه 

ال�شمـــوم تنعك�ص �شلًبا على ج�شده ونف�شه، 

وقد تكون هي ال�شبب اخلفي الذي ل يراه 

الطبيب لكثري من الأمرا�ص املزمنة، ولكن 

ما هو احلل؟

اإن احلـــل الأمثـــل ل�شتئ�شـــال هـــذه املواد 

املرتاكمة يف خاليـــا اجل�شم هو ا�شتخدام 

�شالح ال�شوم الذي يقوم ب�شيانة وتنظيف 

هـــذه اخلاليـــا ب�شكـــل فعـــال، واإن اأف�شل 

اأنواع ال�شوم ما كان منتظًما، ونحن عندما 

ن�شـــوم هلل �شهـــًرا يف كـــل عـــام اإمنـــا نتبع 

نظاًما ميكانيكيًّـــا جيًدا لت�شريف خمتلف 

اأنواع ال�شموم من اأج�شادنا.

عالج �صغوطك �لنف�صية بال�صيام

لل�شيام قدرة فائقة على عالج ال�شطرابات 

النف�شيـــة القوية مثل الف�شـــام! حيث يقدم 

ال�شوم للدماغ وخاليا املخ ا�شرتاحة جيدة، 

وبنف�ـــص الوقت يقوم بتطهري خاليا اجل�شم 

مـــن ال�شموم، وهـــذا ينعك�ـــص اإيجابًيّا على 

ا�شتقرار الو�شع النف�شي لدى ال�شائم.

حتـــى اإننا جند اأن كثرًيا مـــن علماء النف�ص 

يعاجلـــون مر�شاهـــم النف�شيـــن بال�شيـــام 

فقـــط، وقـــد ح�شلـــوا علـــى نتائـــج مبهرة 

وناجحـــة! ولذلك يعترب ال�شـــوم هو الدواء 

الناجع لكثري من الأمرا�ص النف�شية املزمنة 

مثـــل مر�ـــص الف�شـــام والكتئـــاب والقلـــق 

والإحباط.

ـــن قدرتنـــا علـــى حتمـــل  اإن ال�شيـــام يح�شرِّ

امل�شاعـــب  مواجهـــة  وعلـــى  الإجهـــادات 

احلياتيـــة، بالإ�شافة للقـــدرة على مواجهة 

الإحبـــاط املتكـــرر، ومـــا اأحوجنـــا يف هذا 

الع�شـــر امللـــيء بالإحباط اأن جنـــد العالج 

الفعال ملواجهة هذا اخلطر! كما اأن ال�شوم 

يح�شن النوم ويهّدئ احلالة النف�شية.

فلـــدى البـــدء بال�شـــوم يبـــداأ الـــدم بطرح 

الف�شـــالت ال�شامـــة منـــه، اأي ي�شبـــح اأكرث 

نقاء، وعندما يذهب هذا الدم للدماغ يقوم 

بتنظيفه اأي�ًشا فيكون لدينا دماغ اأكرث قدرة 

علـــى التفكري والتحمـــل، بكلمة اأخرى اأكرث 

ا�شتقراًرا للو�شع النف�شي.

�لوزن �لز�ئد بال�صيام

حاملا يبداأ الإن�شان بال�شيام تبداأ اخلاليا ال�شعيفة واملري�شة اأو املت�شررة يف اجل�شم 

لتكـــون غذاًء لهذا اجل�شم ح�شـــب قاعدة: الأ�شعف �شيكون غـــذاًء لالأقوى، و�شوف 

ميار�ص اجل�شم عملية اله�شم الآيل للمواد املخزنة على �شكل �شحوم �شارة، و�شوف 

يبـــداأ بابتـــالع النفايـــات ال�شامـــة والأن�شجة املت�شـــررة ويزيل هذه ال�شمـــوم، ويوؤكد 

الباحثـــون اأن هـــذه العملية تكـــون يف اأعلى م�شتوياتها يف حالـــة ال�شيام الكامل، اأي 

ال�شيـــام عـــن الطعام وال�شـــراب، وبكلمة اأخـــرى ال�شيام الإ�شالمـــي، فتاأمل عظمة 

ال�شيام الذي فر�شه اهلل علينا والفائدة التي يقدمها لنا.

عالج �ل�صموم بال�صيام

عالج عالج �صيخوختك بال�صيام

اأظهـــرت الدرا�شـــات والتجارب اأن ممار�شـــة ال�شيام على احليوانـــات ي�شاعف من 

فـــرتة بقائهـــا اأو حياتها! وجند كذلك املئات من الكتـــب ال�شادرة حول ال�شيام وهي 

ملوؤلفـــن غري م�شلمن، وجميعهم يوؤكدون عالقـــة ال�شيام بالعمر املديد، ويوؤكد كثري 

من العلماء اأن ال�شوم هو اأف�شل طريقة لل�شيطرة على ج�شم �شحيح ومعافى، وهذا 

بالن�شبة ل�شيامهم، وهو على ع�شري الفواكه فقط، ول يتميز باأي روحانية اأو خ�شوع 

اأو اإح�شا�ص مبتعة ال�شيام كما يف البلدان الإ�شالمية.

اإن التنظيـــف امل�شتمر للخاليا با�شتخدام ال�شيام يوؤدي اإىل اإطالة عمر هذه اخلاليا 

وبالتـــايل تاأخـــر ال�شيخوخة لدى من ينتظم يف ال�شيام، حتـــى اإن حاجة اجل�شم من 

الربوتن تخف خالل ال�شيام اإىل اخلم�ص! وهذا ما يعطي قدًرا من الراحة للخاليا، 

حتى اإن ال�شيام هو و�شيلة لتجديد خاليا اجل�شم ب�شكل اآمن و�شحيح، فاإذا كان هذا 

تاأثري ال�شيام غري الإ�شالمي، فكيف بتاأثري ال�شيام الإ�شالمي؟

عالج �ل�صهوة �جلن�صية بال�صيام

اإن اإنتـــاج الهرمون اجلن�شي يكاد يكـــون معدوًما اأثناء ال�شوم، ولذلك جند اأن لل�شيام 

تاأثـــرًيا كبـــرًيا على ا�شتقـــرار احلالة اجلن�شيـــة وجتنب الهيجان الـــذي ي�شببه امتالء 

املعدة وقلّة اخل�شوع، واإذا علمنا اأن ال�شوم يوؤثر اإيجابًيّا على ا�شتقرار احلالة النف�شية 

وعلمنـــا اأن احلالـــة اجلن�شيـــة تابعة ب�شكل كبري للحالـــة النف�شية، فـــاإن ال�شوم يعني 

ا�شتقرار احلالة اجلن�شية وتخفي�ص اأثرها للحدود الدنيا.
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 توفيت »اأم اخلري«.. نعم توفيت، 

ول نقـــول اإل ما ير�شي ربنـــــــــا 

{اإنا هلل واإنا اإليه راجعون} لقد 

خ�شرنـــا يف العمل اخلريي اأحد 

روافـــده، وفقدنـــا يف امل�شاريـــع 

اأحد دعائمهـــا الأ�شا�شية، كيف 

ل وقـــد انتقلـــت اإىل رحمة اهلل 

املح�شنة غنيمـــــة فهـــد املرزوق 

(اأم هـــالل)؟ وهي اأم اخلري كما 

�شماهـــا م�شوؤولو العمل اخلريي 

الكويتـــي، وهـــي دانة مـــن بحر 

ل  الكـــرمي،  ال�شخـــي  الكويـــت 

توجد جلنـــة خريية بالكويت اإل 

قد تربعت لها اأم هالل مب�شروع 

اأو جزء مـــن زكاتها رحمها اهلل، 

كانـــت تدعـــم جلنـــة التعريـــف 

بالإ�شـــالم يف اأغلـــب م�شاريعها، 

فمـــن الزكـــاة تخ�ش�ـــص مبلًغـــا 

�شنويًّـــا لهـــا، ويف حـــج املهتدين 

اجلـــدد تتبنى جمموعـــة منهم، 

واملعتمرون كذلك، وولئم اإفطار 

ال�شائم لها فيها ن�شيب، وكانت 

تدعم م�شـــروع حقيبـــة الهداية 

وطباعة القـــراآن الكرمي والكتب 

اللغـــات،  والأ�شرطـــة مبختلـــف 

والوقـــف كان لـــه منهـــا ن�شيب 

وافـــر، وكنـــا يف اأي حملـــة لأي 

م�شـــروع نفتتـــح بهـــا املرا�شالت 

واأول بـــوادر التـــربع كانـــت تاأتي 

منها رحمها اهلل.

بالهاتـــف  مـــرة  ذات  كلمتنـــي 

ت�شـــاأل عـــن خادمتهـــا الفلبينية 

التي اأ�شلمـــت يف جلنة التعريف 

بالإ�شـــالم.. وقد كانـــت تتناف�ص 

�شـــارة  اأختهـــا  مـــع  وتت�شابـــق 

�شفاهـــا اهلل- علـــى  املـــرزوق- 

فعـــل اخلـــري، كـــان الدينـــار يف 

يدهـــا ومل يكن يف قلبها، وظفت 

مالهـــا يف مكانه ال�شحيح، كانت 

نهر خريي يجـــري وي�شل لبقاع 

الكـــرة الأر�شية كلهـــا، فقد بنت 

امل�شاجـــد و�شيـــدت اجلامعـــات 

وكفلـــت الأيتام وحفـــرت الآبار، 

لقـــد جمعت اخلري مـــن اأطرافه 

وجتمـــع فيها اخلـــري كله، لذلك 

اأ�شموها بـــاأم اخلري، فهي امراأة 

باألف، وهي غنيمة للخري واأهله، 

ومرزوقـــة حـــب اخلـــري وعمله، 

كـــان بيتهـــا يف »كيفـــان« مق�شد 

اللجان اخلريية وقبلة املحتاجن 

وامل�شاكـــن، وقـــد ربـــت اأبناءها 

على منهجهـــا يف �شناعة اخلري 

ورعايتـــه، وهم خري خلف خلري 

�شلف باإذن اهلل.

وعن عبادتهـــا حدثني مرة ابنها 

املرحـــوم بـــاإذن اهلل هـــالل اأنها 

كانـــت ت�شلي �شـــالة املغرب ثم 

جتل�ـــص ت�شلـــي بعدهـــا ال�شنـــة 

وتقراأ القران اإىل �شالة الع�شاء 

يوميًّـــا.. هكذا هـــم اأهل اخلري 

ومـــن وفقـــه اهلل لعمـــل اخلـــري 

وا�شتعملـــه يف الطاعـــة.. ن�شاأل 

اهلل اأن تكون اأم هالل منهم.

هذه باخت�شار غنيمـــة املرزوق، 

ف�شيـــح  واأ�شكنهـــا  اهلل  رحمهـــا 

جناته، واأظلها بظل �شدقاتها يوم 

القيامة، فهي منفقـــة مت�شدقة 

كرمية.. يف ذمة الكرمي �شبحانه 

وتعاىل. 

»�ملرزوق« د�ن�ة من بح�ر 
�لكوي�ت �ل�صخي �لكري�م

49 )124( ــ يونيو 2013 ــ رجب 1434

جــــودة �لفار�س

مدير امل�شاريع يف جلنة التعريف بالإ�شالم

ن�صائم �خلري

غنيمة.. 
دانة 

من بحر 
الكويت



األستاذة الجامعية والباحثة السويدية 

آن سوفي: 
تحرك نحو اهلل عز وجل 

وال تنتظر 

�إعد�د: �لتحــريـــر

مل تكن �آن �صويف تدري �أن �هتمامها بق�صايا 

�لإ�صالم و�مل�صـــــــلمني ودفاعها �ملن�صف عنهم 

هـــــــو بد�ية �لطريق لعتناق �لدين �حلنيف، 

فكانت كلما �أثريت �صد �مل�صلمني يف �ل�صويد 

ق�صية �نربت تفند وتد�فع وتدح�س �آر�ء من 

يريدون بهم �صوء�، من خالل ن�صرها لروؤ�ها 

�جلادة وكتاباتها �لر�صينة �ملوؤكدة بال�صو�هد 

و�لتـــــــي يحرتمهـــــــا �لعقـــــــل، حماولـــــــة بذلك 

�لوقـــــــوف باملجتمع �ل�صـــــــويدى على حقيقة 

�لإ�صـــــــالم و�مل�صـــــــلمني بعني �لإن�صـــــــاف، تارة 

بكتابة �ملقالت �ل�صـــــــحفية، وثانية بالكتب 

�ملتخ�ص�صـــــــة �لتي �أ�صـــــــبحت منت�صرة ب�صكل 

كبري، وثالثة باللقاء�ت �ملبا�صرة و�لندو�ت...

�إلخ، فكانت بحق ل�صان �صدق للذود عن هذ� 

�لدين �حلنيف و�لتابعني له.

نا�صطة حقوقية

»اآن �شويف رولد« املوؤرخة الدينية، والأ�شتاذة 

املحا�شـــرة يف جمال درا�شـــات الإ�شالميات 

ونـــوع اجلن�ـــص والهجرة بجامعـــات اجلنوب 

مـــن  القريبـــة  ماملـــو  مبدينـــة  ال�شويـــدي 

الدمنـــارك.. كانـــت قبـــل اأن تتحـــول مـــن 

امل�شيحية-بف�شـــل اهلل -اإىل الإ�شـــالم مـــن 

اأهم الباحثن يف ق�شايا الإ�شالم وامل�شلمن، 

وذلـــك منذ قدمت ر�شالتها يف الدكتوراه عن 

تنظيـــم الإخوان امل�شلمـــن بجامعة لوند يف 

اجلنوب ال�شويدي، ثم تخ�ش�شت يف التاريخ 

الإ�شالمـــي، ومن ثـــم احلركـــات الإ�شالمية 

والأقليات امل�شلمة يف الغرب.

النا�شطـــات  مـــن  �شبابهـــا  يف  كانـــت  كمـــا 

احلقوقيـــات الداعيـــات لتحريـــر املـــراأة يف 

بالأمـــور  اهتمامهـــا  عـــزز  الرنويـــج، ممـــا 

ال�شيا�شيـــة، وملا كانت قد عرفت اأن الإ�شالم 

ل يف�شـــل بن الديـــن وال�شيا�شة دفعها ذلك 

للتخ�ش�ـــص فيـــه، ثـــم قامـــت بتاأليـــف عدة 

كتب ذات مو�شوعـــات خمتلفة عن الإ�شالم 

منهـــا:  والإجنليزيـــة  ال�شويديـــة  باللغتـــن 

»امل�شلمـــون اجلـــدد يف اأوروبـــا«، »املـــراأة يف 

مل تكن �آن �

�لإ�

و بدـــــــو بدـــــــو بد ـــــــهـــــــه

فكانت كلما �أثريت �
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م�صاهري �هتدو�

اهتمت بمقارنة 
األديان فقادها 

بحثها إلى اكتشاف 
عظمة اإلسالم



الإ�شـــالم«، »الإ�شالم«، »جتارب املتحولن 

اإىل الإ�شـــالم يف الـــدول الإ�شكندنافية«، 

»الإ�شالم املعتقد والتاريخ«.

وقـــد اأ�شـــارت �شحيفـــة »�شفن�شكـــا داغ« 

ال�شويديـــة اإىل اأن كتابـــات �شـــويف تقـــوم 

بدور عظيم يف التعريف بالإ�شالم خا�شة 

تزايـــدت  والذيـــن  بدرا�شتـــه،  للمهتمـــن 

اأعدادهـــم اأخريا يف اأوروبـــا، كذلك اأثرت 

املكتبـــة ال�شويديـــة بكتابهـــا » امل�شلـــم يف 

ال�شويـــد« الـــذي قدمتـــه بامل�شاركـــة مـــع 

الكاتبـــة املتحولـــة هي الأخـــرى لالإ�شالم 

»برنيال كوي�ص«.

�لطريق �إىل �لإميان

مـــرت »�شـــويف« مبراحـــل كثـــرية ومعقدة 

مـــن البحـــث والتنقيب واملقارنـــة للوقوف 

علـــى كـــل مـــا ميكنها مـــن الو�شـــول اإىل 

الديانـــة احلقة التي يجب اأن تعتقد، ولأن 

�شاحب الفطرة ال�شليمــــــة دائًما ما يوفق 

لل�شواب، فقـــد اأدركت بفطنتها كما تقول 

يف اأحـــد حواراتهـــا اأن الإن�شـــان عليه اأن 

يتحـــرك نحو اهلل، لأّن اهلل ل يكره النا�ص 

على الإميان به.

وعـــن تربيتهـــا الدينيـــة قالـــت: ع�شت يف 

منطقـــة »اأو�شتلونـــد يف الرنويـــج«، وكـــان 

 �شائـــًدا عـــرب اأ�شرتهـــا، 
ّ

العتقـــاد بـــاهلل

ففـــي كل ليلة كانت ت�شلـــي على طريقتها 

كم�شيحيـــة، وكان لديها اعتقـــاد جازم اأّن 

اهلل يحميهم من كل مكروه.

وتقـــول اأي�ًشـــا: اإنها ملـــا و�شلـــت لل�شابعة 

ع�شـــرة مـــن عمرها اأخذت تتعمـــق دينيًّا، 

وبـــداأت تت�شـــاءل عـــن امل�شيحيـــة كديـــن، 

وعن �شبـــب تقاتل الن�شـــارى فيما بينهم، 

وقـــد تو�شلـــت بعقلهـــا اإىل مغـــزى عظيم 

فتقـــول: لقد كـــان البع�ـــص ي�شتخدم اهلل 

لتقوية حكمه و�شلطانه، وي�شتقوي به على 

الآخريـــن، مثلما جرى يف اأوروبا يف عهود 

�شالفـــة، ممـــا دفعها اإىل طـــرح مزيد من 

الأ�شئلة حول الديانات.

وقـــد قامـــت بدرا�شة الأديـــان املقارنة يف 

ال�شبعينيـــات من القـــرن املا�شي، وقادها 

عظمـــة  اكت�شـــاف  اإىل  الـــدوؤوب  بحثهـــا 

الإ�شـــالم ومو�شوعيته، فكمـــا قالت: لقد 

وجـــدت فيه كل الأجوبـــة عن كل الأ�شئلة، 

بل لقد تو�شلـــت اإىل حقيقة اهلل �شبحانه 

وتعاىل الذي خطط حلياتنا اأجمل واأعدل 

تخطيط.

�خلوف )�لفوبيا( من �لإ�صالم

 هـــال �شويف �شيطرة ظاهـــرة اخلوف من 

الإ�شـــالم، اأو كمـــا يطلقون عليهـــا »فوبيا 

الإ�شـــالم« واجلـــد يف حتذيـــر النا�ص منه 

عن طريـــق و�شائل العـــالم الغربي، الذي 

بـــداأ ي�شوهه، ويظهـــر امل�شلمن يف �شورة 

الإرهابيـــن، خا�شة بعـــد اأحداث احلادي 

ع�شـــر من �شبتمرب و�شرب برجي التجارة 

العامليـــة، كمـــا اأّن هنـــاك اأ�شبابـــا دينيـــة 

وثقافيـــة وعن�شريـــة وراء ظاهـــرة »فوبيا 

الإ�شـــالم« يف الغرب، وهـــذا ما اأوردته يف 

كتابها: »امل�شلم يف ال�شويد« الذي حتدثت 

فيـــه عن حيـــاة املـــراأة امل�شلمـــة وتعاي�شها 

مع املجتمع ال�شويـــدي الذي ينتمي كغريه 

مـــن املجتمعات الغربية اإىل قيم ومفاهيم 

خمتلفة، وكيفية حياة امل�شلمن يف ال�شويد، 

وممار�شتهـــم لل�شعائـــر مـــن �شـــالة وزكاة 

و�شيام وحج ومعامالت بينهم، كما قدمت 

فيـــه مقارنة جيـــدة بن عـــادات ال�شعوب 

الإ�شالميـــة، وتاأثـــري ذلـــك علـــى م�شلمي 

ال�شويـــد، ولفتت اإىل النظـــرة ال�شلبية بل 

واملريبة اإىل املراأة املحجبة.

 وتوؤكـــد »�شـــويف« مـــن خالل اإحـــدى اأهم 

درا�شاتها العميقة يف الإ�شالم والثقافة اأنه 

ل فـــرق بن الإ�شالم والثقافة الإ�شالمية، 

كمـــا كـــان يعتقد كثريون، معللـــة ذلك باأن 

القواعد التي يقوم عليها الإ�شالم ل بد اأن 

تتداخـــل مع اأ�شكال التعبري الثقايف ب�شكل 

كلي، ويف هذا عموم الفائدة للب�شرية. 

األستاذة الجامعية والباحثة السويدية 

آن سوفي: 
تحرك نحو اهلل عز وجل 

وال تنتظر 

حممد ��صعيدة

اأن نختلـــف بع�شنـــا مع بع�ص يف ديننـــا الإ�شالمي 

احلنيف لي�ص معناه اأن يكره بع�شنا بع�شا اأو نحقد 

على من يخالفنا الراأي، بل العك�ص نختلف لنتكامل 

ون�شلـــح بع�شنا لنتفادى الأخطـــاء، وندفع بالأمور 

اإىل الأح�شـــن، وليكـــن اأ�شوتنـــا يف ذلـــك ر�شولنـــا 

الكرمي، فقد تعاي�ص مـــع الديانات الأخرى، وتزوج 

من اليهـــود والن�شارى، وكـــان يف عهده الختالف 

واحلـــوار ركنـــن اأ�شا�شين يف املجتمـــع الإ�شالمي 

يف تلـــك احلقبة التاريخيـــة، وكذلك حقبة اخللفاء 

الرا�شديـــن، فقد كان العلمـــاء وحتى عامة ال�شعب 

ينتقـــدون احلاكم واخلليفـــة اأ�شد النتقـــاد، ولكن 

فـــى اإطار الحـــرتام، فثقافة الختـــالف وتكري�ص 

احلـــوار كمبـــداأ حلـــل امل�شائل اخلالفيـــة هي من 

جوهـــر الإ�شـــالم، ول اأدل على ذلـــك من قوله جل 

جاللـــه {وجادلهم بالتي هـــي اأح�شن} و{ل اإكراه 

يف الدين}.

والأمثلـــة على ذلك كثرية، فالإ�شالم اأول دين كر�ص 

دميوقراطيـــة ال�شـــورى، ومنى ثقافـــة احلوار حلل 

الق�شايا التي يقع الختالف حولها، وكان ذلك يتم 

بروح امل�شوؤولية، وبكل �شدق، والر�شول الكرمي كان 

يحاور الكفـــار والنا�ص جميًعا باحل�شنى وبالإقناع، 

ويدعو اإىل الإ�شالم بالتي هي اأح�شن بدون جتريح 

اأو اإكراه، واملتعارف عن الإ�شالم اأنه دين ال�شماحة 

واخللفـــاء  الكـــرمي  والر�شـــول  الكـــرمي،  واخللـــق 

الرا�شدون حتـــاوروا حتى مع الأعداء، وقبل واأثناء 

وبعد احلروب، فما بالك باملجتمع الواحد وال�شعب 

الواحـــد، فلنتعمق يف ديننـــا الإ�شالمي و�شنكت�شف 

منظومـــة وا�شرتاتيجيـــة متكاملة يف هـــذا املجال، 

و�شنعيـــد بالتاأكيـــد اكت�شاف اأهميـــة اعتماد منطق 

احلـــوار يف الإ�شـــالم، لذلـــك نقـــول لنخبنا يف كل 

البلـــدان العربية: ملاذا الذهاب بعيًدا وحتديًدا اإىل 

احل�شارات الغربية للتغني باإجنازاتهم ومكت�شباتهم، 

كلما تكلمنا عن الدميوقراطية وحقوق الإن�شان يف 

اأوطاننـــا العربية والإ�شالمية دومنا اأي التفاتة اإىل 

ما جاء به الإ�شالم يف هذا املجال. 

اإلسـالم 
وثقافـــة 
االختالف



كتب: عبد�لر�صيد ر��صد 

مبنا�شبـــة ا�شتئناف حملـــة نفائ�ص اجلديدة 

»خلـــك مت�شـــل24434.. �شالتـــي ات�شايل 

بربـــي« لفعالياتها عـــرب املدار�ص واملجمعات 

والأ�شـــواق والتـــي حظيت باإقبـــال جماهري 

كبـــري، قـــال وزيـــر العـــدل ووزيـــر الأوقاف 

وال�شـــوؤون الإ�شالميـــة �شريـــدة املعو�شرجي 

اإن حملـــة »خلك مت�شـــل 24434.. �شالتي 

ات�شـــايل بربـــي« تاأتـــي ا�شتكمـــاًل مل�شـــرية 

»نفائ�ص«، وحر�ًشا مـــن الوزارة على تاأ�شيل 

العبـــادات وتر�شيـــخ املفاهيـــم اخلا�شة بها 

لـــدى �شريحة ال�شبـــاب مـــن )14-18�شنة( 

يف املجتمـــع الكويتـــي وال�شرائـــح املجتمعية 

الأخرى ب�شكل عام. 

واأ�شـــاف: اإن احلمالت التي قامـــت بها وزارة 

الأوقاف يف امل�شروع الإعالمي القيمي »نفائ�ص« 

كـــان لها الأثـــر الكبري والوا�شـــح على املجتمع 

الكويتي، خ�شو�شا بـــن اأو�شاط ال�شباب، مما 

�شجـــع على ال�شتمـــرار يف مثل هذه احلمالت 

بغر�ص ا�شتثمار اجلهود ال�شابقة والرامية اإىل 

ت�شجيع ال�شباب على اللتزام بالعبادات واأولها 

فري�شة ال�شـــالة، مو�شحا اأن تركيز احلمالت 

علـــى فئة ال�شباب من الذكور والإناث ياأتي من 

طبيعة هذه املرحلة العمرية اخلا�شة التي تكون 

معر�شـــة للظواهر ال�شلبيـــة وموجات التغريب 

وامل�شتجدات الغريبـــة على املجتمع، والتي قد 

تـــوؤدي اإىل التهاون والتكا�شـــل والتاأجيل ورمبا 

البتعاد عـــن اأداء بع�ص الفرائ�ـــص والعبادات 

مثل ال�شالة، موؤكدا اأن احلمالت التي تطلقها 

الوزارة من خالل م�شاريعها الإعالمية تخ�شع 

لدرا�شـــة وبحـــث م�شتفي�شـــن مـــن النواحـــي 

ال�شرعيـــة والجتماعية والإعالمية، بالإ�شافة 

اإىل درا�شـــات الر�شـــد التي تقوم بهـــا الوزارة 

عقب كـــل حملة على حـــدة، للتاأكـــد من مدى 

حتقيقها للنتائج املرجوة والثمرات املن�شودة.

من جانبه اأكد وكيل وزارة الأوقاف وال�شوؤون 

الإ�شالميـــة الدكتور عادل عبـــداهلل الفالح  

اأن الهـــدف الأ�شا�شـــي مـــن اإطـــالق احلملة 

هو تنمية اجلانـــب الروحي للعبادة وتاأ�شيل  

فكـــرة اأثرها الإيجابي علـــى احلياة اليومية 

اإعالميـــة حديثـــة،  بطـــرق  امل�شلـــم  للفـــرد 

وتطلعاتهـــم  ال�شبـــاب  اهتمامـــات  حتاكـــي 

كجيـــل خمتلف عن الأجيال التي �شبقته من 

حيـــث اأ�شلـــوب احلياة، م�شـــرًيا اإىل اأن املثل 

والقيـــم والأخالقيـــات من الأ�شـــول الثابتة  

التـــي ينبغـــي األ تتغـــري بتغـــري الأجيال، ول 

�شيما مـــن حيث طريقة العي�ـــص التي تعترب 

�شكـــال متغـــريا مل�شمـــون ثابـــت يقـــوم على 

احرتام العبـــادات وتقديرها وال�شتمرار يف 

اأدائهـــا بال�شكل ال�شحيـــح الذي يتنا�شب مع 

كـــل الع�شـــور والأزمنة كما اأثبتـــت التجربة، 

لفتـــا اإىل اأن الدين الإ�شالمـــي ي�شتطيع اأن 

يتـــالءم مع كل امل�شتجـــدات والتطورات دون 

اأن يوؤثـــر ذلـــك على م�شمونه وفحـــواه، كما 

بن الفـــالح اأن تركيز احلمـــالت الإعالمية 

علـــى فري�شة ال�شالة ياأتي مـــن اأهمية هذه 

الفري�شـــة الكـــربى بن الفرائ�ـــص الأخرى، 

حيـــث تعترب عمادا للدين، و�شالحها �شالح 

ل�شائر الأعمال، م�شريا اإىل اأن �شعار احلملة 

اجلديـــدة »ات�شـــل بربك« يحمـــل يف طياته 

معـــاين الت�شـــال بـــرب العباد والتـــي توؤدي 

بالطبـــع اإىل الراحـــة والطماأنينة وال�شكينة، 

وهـــي اأمـــور بـــات يفتقدها كثـــريون يف ظل 

عامل يتميز بكم هائل من ال�شغوط واملتاعب 

اليوميـــة املتكـــررة، منوهـــا اإىل اأن احلملـــة 

لقـــت جناحا كبريا خـــالل مرحلتها الأوىل 

ولـــن تقـــل يف مرحلتهـــا الثانيـــة يف جناحها 

عـــن احلمالت التي �شبقتهـــا، وم�شددا على 

�شـــرورة ال�شتمرار يف مثـــل هذه احلمالت 

الدينيـــة الإعالميـــة القيميـــة التـــي تعـــزز 

اجلوانب املختلفة لل�شريعة الإ�شالمية.

المعوشرجي: »نفائس« ساهمت بقدر كبير 
في محافظة الشباب الكويتي على الصالة
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خمتارت من �لأوقاف



ومن ناحية اأخرى اأ�شاد وكيل وزارة الأوقاف 

امل�شاعـــد لل�شـــوؤون الثقافيـــة خليـــف مثيب 

الأذينة بحملة نفائ�ص اجلديد، حيث حظيت 

بتفاعل جماهريي كبري منذ انطالقها خالل 

الأيام القليلـــة الفائتة، م�شريا اإىل اأنها تاأتي 

ا�شتكمال جلهود الوزارة التوعوية يف اإر�شاد 

ال�شبـــاب ون�شحهم وتعريفهـــم باأمور دينهم، 

ول �شيما يف هذا الوقت الذي يجد ال�شباب 

فيه اأنف�شهم و�شط عـــامل مزدحم باملغريات 

واملثـــريات والظواهـــر الغريبـــة، ويحتاج من 

وقت لآخر ملن ياأخذ بيده نحو طريق الهدى 

وال�شتقامة، م�شيدا بجميع حمالت الإعالم 

الدينـــي ال�شابقـــة وحتقيقها لكـــل الأهداف 

التي و�شعت لها.

واأكـــد الأذينـــة اأن ذلـــك مل يكـــن ليتاأتى لول 

وجود فريق عمل على علم ودراية مبتطلبات 

ال�شبـــاب وكيفية الو�شول لأعماقهم والتاأثري 

يف �شلوكياتهم املختلفـــة، م�شيفا اأن احلملة 

ت�شتخـــدم فيهـــا كـــل الو�شائـــل الإعالميـــة 

والدعائيـــة واأحدثها ح�شب اجلدول الزمني 

واملكاين الذي مت و�شعه من قبل متخ�ش�شن 

يف جمـــال الإعـــالم والإعـــالن يف امل�شروع، 

وبالتعـــاون مع �شركة متخ�ش�شة يف الدعاية 

والإعـــالن تقوم بو�شـــع الإعالنات اخلا�شة 

باحلملـــة بتوزيـــع جغـــرايف مدرو�ـــص يف كل 

املحافظـــات، مبينا اأنهـــا  ت�شتمل على كثري 

مـــن الن�شاطـــات والفعاليـــات املختلفة، مثل 

زيـــارة املدار�ص الثانوية احلكومية واخلا�شة 

النـــدوات،  واإقامـــة  التجاريـــة  واملجمعـــات 

بالإ�شافـــة اإىل توزيـــع مطبوعات احلملة يف 

كـــل الأماكن التـــي يوجد بهـــا ال�شباب، مثل 

املدار�ـــص واملعاهـــد واجلمعيـــات التعاونيـــة 

واجلامعات واملرافق العامة وغريها، خمتتًما 

بالإ�شارة اإىل اأن احلملة يتم تغطيتها اإعالميا 

يف ال�شحـــف واملجـــالت والتلفزيون، و�شيتم 

تقييمهـــا من خـــالل درا�شة ر�شـــد تقوم بها 

جهـــات خمت�شة م�شتقلة، اأ�شوة بكل حمالت 

امل�شـــروع الإعالمي القيمـــي »نفائ�ص« عقب 

انتهائها.

وقال مديـــر اإدارة الإعالم الديني �شالح اأبا 

اخليل اإن حملة »ات�شل بربك« هدفها تعزيز 

الـــدور املجتمعي لوزارة الأوقـــاف وال�شوؤون 

الإ�شالميـــة يف ن�شر العبـــادات وتاأ�شيلها يف 

نفو�ـــص ال�شرائـــح امل�شتهدفـــة يف املجتمـــع، 

لتعزيز القيم واملفاهيم ال�شحيحة للعبادات 

ومردودهـــا وبيـــان اأثـــر العبادة علـــى الفرد 

واملجتمـــع، م�شـــريا اإىل اأن احلملـــة تتوافق 

مع ا�شرتاتيجية الـــوزارة الرامية اإىل تقدمي 

اإعالم قيمي ي�شاهم بكل ال�شور والإمكانات 

املتوافرة يف تعزيز الثقافة الإ�شالمية واإلقاء 

ال�شوء على الركن الثاين من اأركان الإ�شالم 

وهـــو ال�شالة، لفتـــا اإىل اأن العبادات اأظهر 

تعبري لعقيدة اأي جمتمع، وذلك على اعتبار 

اأن العبـــادات يف الإ�شـــالم وبخا�شة ال�شالة 

تعـــرب عن �شمات املجتمع، اإ�شافة اإىل كونها 

جمتمعـــة ت�شكل اأركـــان الإ�شـــالم، حيث اإن 

انت�شار هذه العبادات ي�شبغ املجتمع ب�شبغة 

اإ�شالميـــة مـــن ناحيـــة ال�شكـــل وامل�شمـــون، 

فكلمـــا اقرتب املجتمع من العبادات وتفاعل 

معها فاإن ذلك ينعك�ـــص اإيجابيا على �شلوك 

الأفـــراد يف املجتمـــع، فتنخف�ـــص امل�شكالت 

الجتماعيـــة والنف�شيـــة وتنح�شـــر اأو تنعدم 

معـــدلت العنـــف واجلرمية، ونكـــون بذلك 

قـــد حققنـــا هدفنـــا الـــذي ن�شعـــى اإليه يف 

بنـــاء جمتمـــع راق متدين و�شـــط، كما اأمرنا 

ديننـــا احلنيف، معربـــا يف نهاية حديثه عن 

خال�ص �شكره لوزارة الرتبية »اإدارة الأن�شطة 

املدر�شيـــة« علـــى التعاون غـــري امل�شبوق مع 

فريـــق احلملة، متمنيـــا دوام التعاون ملا فيه 

م�شلحة الدين والوطن. 

�لديني��ة  �جلو�ن��ب  تعزي��ز  �لف����الح: 
و�لروحية لدى �ل�صباب من  �أهم �أهد�فنا

�الأذين��ة: غايتن��ا تعري��ف �ل�صب��اب باأمور 
دينهم ودنياهم 

�أبا �خلي��ل: حملة »�ت�صل بربك 24434« 
هدفها تعزيز �لدور �ملجتمعي لالأوقاف
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ن �أحمد 
ي �لدي

 د. �صف
د�د:

�إعـــــ



هنـــاك مفكرون من�شفون، لي�ص غربين فقط، 

بـــل عامليون اأي�ًشـــا، در�شـــوا الإ�شـــالم درا�شة 

عميقـــة، فاأحبـــه بع�شهـــم ونا�شـــره، واآمن به 

بع�شهـــم الآخر، واأعلن اإ�شالمـــه و�شدق فيه.. 

لقد كانت احلروب ال�شليبية �شبًبا من الأ�شباب 

الأوىل التي جعلت كثري من الأوروبين يغريون 

وجهة نظرهم فيما يتعلق بال�شرق على العموم، 

وبالإ�شالم على اخل�شو�ص، ثم كانت الرحالت 

وال�شـــالت  امل�شتمـــر،  والت�شـــال  الكثـــرية، 

املبا�شرة الوثيقة، من العوامل الفعالة يف اإزالة 

كثـــري من الأوهام التي علقت باأذهان الغربين 

عن ال�شرق والإ�شالم، فعرفوا اأن الإ�شالم دين 

ودولة وح�شارة ونظام حياة، ل يعرف احلكومة 

الدينية )الثيوقراطية(.

يحتـــوي الكتاب على خم�شـــة ف�شول اأ�شا�شية، 

الأول منـــه حتـــت عنـــوان »القـــراآن الكرمي يف 

عيـــون غربية من�شفة«، حيث يطرح ال�شهادات 

الغربيـــة لأ�شهـــر العلمـــاء والكتـــاب والأدبـــاء 

يف  ال�شرقيـــة  الدرا�شـــات  يف  واملتخ�ش�شـــن 

القـــراآن الكرمي، وكلها �شهادات اإن�شاف وعدل 

بالرغـــم من كونهم غري م�شلمن، لكنهم عرفوا 

احلـــق فنطقت به اأقالمهـــم.. يقول امل�شت�شرق 

اآرثـــر اآربـــري: عندما اأ�شتمـــع اإىل القراآن يتلى 

بالعربيـــة، فكاأمنـــا اأ�شتمـــع اإىل نب�ـــص قلبـــي، 

ويقـــول جوته: اإن اأ�شلوب القـــراآن حمكم مثري 

للده�شة.. فالقـــراآن كتاب الكتب، واإين اأعتقد 

هذا كمـــا يعتقده كل م�شلـــم.. واأنا كلما قراأت 

القراآن �شعرت اأن روحي تهتز داخل ج�شمي.

ويقـــدم املوؤلـــف يف الف�شـــل الثـــاين الإ�شـــالم 

يف عيـــون غربيـــة، في�شرد �شهـــادات لعلمائهم 

وحكمائهـــم، حيـــث يقـــول الأمـــري الربيطاين 

�شارلـــز: اإن الإ�شـــالم يعلمنا طريقـــة للتفاهم 

فقدتـــه  الـــذي  الأمـــر  العـــامل،  يف  والعي�ـــص 

امل�شيحيـــة، فالإ�شـــالم يرف�ـــص الف�شـــل بـــن 

الطبيعـــة والإن�شـــان، والديـــن والعلـــم، والعقل 

واملادة، ويقـــول املفكر اآرثر هاملتون: لو توخى 

النا�ـــص احلـــق لعلموا اأن الديـــن الإ�شالمي هو 

احلل الوحيد مل�شكالت الإن�شانية.

وياأتـــي الف�شـــل الثالث حتت عنـــوان: املراأة يف 

عيـــون غربيـــة من�شفـــة، وهـــي الق�شيـــة التي 

ت�شغـــل فكـــر كثرييـــن يف الع�شـــر احلديـــث، 

وحاول مـــن خاللهـــا الطعن و�شـــرد ال�شبهات 

�شـــد الإ�شـــالم، حيث قـــام ببيان كيـــف كانت 

مكانة املراأة يف الع�شور املختلفة عند الأغريق 

والرومان وال�شينين والهنود والفر�ص واليهود 

يف  مكانتهـــا  اأ�شبحـــت  وكيـــف  والن�شـــارى، 

الإ�شـــالم، في�شرد الآيـــات القراآنية والأحاديث 

النبويـــة املختلفة حلفظ الإ�شالم حلقوق املراأة 

و�شيانته لها، ثم يقدم ال�شهادات الغربية على 

�شالح املنهج الإ�شالمي، وف�شاد املنهج الغربي، 

حيث يقول ول ديورانت: رفع الإ�شالم من مقام 

املـــراأة يف بالد العـــرب.. وق�شى على عادة واأد 

البنات، و�شوى بن الرجل واملراأة يف الإجراءات 

الق�شائية وال�شتقالل املايل، وجعل من حقها 

اأن ت�شتغل بكل عمل حالل، واأن حتتفظ مبالها 

ومكا�شبهـــا، واأن تـــرث واأن تت�شـــرف يف مالها 

كما ت�شاء. 

وحل�شارة الإ�شالم يف العيون الغربية املن�شفة 

خ�ش�ـــص الكاتب الف�شـــل الرابـــع، وقدم هذه 

ال�شهـــادات الغربية وبداأها ب�شهـــادة كون�شتان 

جيورجيو: متيزت احل�شارة الإ�شالمية بغايتها 

الربانية، وروؤيتها الإن�شانيـــة ونزعتها العاملية، 

الو�شطيـــة،  وفكرتهـــا  ال�شموليـــة،  ونظرتهـــا 

و�شبغتهـــا الأخالقيـــة، وهـــذه احل�شـــارة هي 

الوحيـــدة يف التاريـــخ التـــي و�شلـــت الدنيـــا 

بالآخـــرة، واآخت بن العقـــل والقلب، ومزجت 

املادة بالروح، واأر�شت الفرد واملجتمع، ووازنت 

بـــن احلقوق والواجبـــات، وجمعت بن الواقع 

واملثال. 

ويختتـــم الكاتـــب كتابـــه بالف�شـــل اخلام�ـــص 

حتت عنـــوان: �شماحة الإ�شـــالم ومعاملة غري 

امل�شلمن، في�شرد جمموعـــة من الأقوال حول 

�شماحة الإ�شـــالم وامل�شاواة التي كانت مدخاًل 

عظيًما من مداخـــل كثريين من غري امل�شلمن 

اإىل الإ�شـــالم،  ويقـــول: منذ بدء الفتح العربي 

الإ�شالمـــي، كـــان املحاربـــون امل�شلمـــون قـــد 

فر�شوا علـــى اأنف�شهم روًحا مـــن الت�شامح مع 

غري امل�شلمن ومع ال�شعوب املغلوبة. 

علماء وحكماء من الغرب.. 
أنصفوا اإلسالم!

علماء وحكماء من الغرب اأن�شفوا الإ�شالم�لكتـاب:

احل�شيني احل�شيني معدي�ملوؤلف:

328 �شفحة من القطع الو�شطعدد �ل�صفحات:

حممود بكرعــــر�س:

دار الكتاب العربي )دم�شق– القاهرة( الطبعة الأوىل 2007م�لنا�صر:

ford.com.kw

2013
288  - V-6

6,999

2012
175  -  4

4,999

2013
310  - V-8

7,999

2013
285  - V-6

7,777
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ح�صاد �لكتب



آبل تتيح ميزة »التنزيل 
الحًقا« على متجر آيتونز

املرئـــي املتوفر يف املتجر، وهـــو اخليار الذي يتيح لهم متجر اآيتونز عند القيام ب�شراء اإحدى عنا�شر املحتوى للتنزيالت )Downloads( �شيكون متوفًرا مل�شتخدمي اأعلنـــت �شركـــة اآبـــل اأخرًيا عـــن اإ�شافة خيـــار جديد 

تنزيل املحتوى لحًقا.
امل�شل�شالت التلفزيونية واأجزاءها كاملة، واملجموعات املتوفـــر يف املتجـــر، والـــذي ي�شمل الأفـــالم، وحلقات لحًقـــا” اجلديـــد عند �شـــراء اأي من املحتـــوى املرئي فوق من نظام “اآي اأو اإ�ص” ال�شتفادة من خيار “التزيل الأجهزة املحمولة التي تعمـــل بالإ�شدار ال�شاد�ص وما اآيتونـــز 11 على نظامي مـــاك وويندوز، بالإ�شافة اإىل وقالت ال�شركـــة اإنه اأ�شبح مبقدور م�شتخدمي تطبيق 

املو�شيقية. 

المشاركة المدنية على أرض الشبكات االجتماعية تزيد 
الواقع

عـــرب ال�شبكات الجتماعية ميكـــن اأن يقود بع�ص امل�شتخدمن اإىل تو�شلـــت درا�شة اأمريكية اإىل اأن ال�شرتاك يف الأن�شطة ال�شيا�شية 
تو�شعة نطاق ن�شاطهم ال�شيا�شي خارج الإنرتنت.

ب�شـــاأن اإحدى امل�شائل ال�شيا�شية بناًء علـــى مواد قراأوها عرب هذه مواقـــع الإعـــالم الجتماعي، كمـــا اتخذت ن�شبـــة 18 % قرارات ال�شيا�شيـــة اأو الجتماعيـــة بعدما اطلعوا عليهـــا للمرة الأوىل عرب ال�شبكـــات الجتماعيـــة تو�شعـــة معارفهـــم حـــول اإحـــدى الق�شايا املدنيـــة يف الع�شر الرقمي«، قررت ن�شبـــة 43 % من م�شتخدمي وبح�شب درا�شة »مركز بيو لالأبحاث« والتي حملت عنوان »امل�شاركة 

املواقع.
عام، واأجريت يف الفرتة بن 16 يوليو و7 اأغ�شط�ص 2012. الإنرتنـــت وخارجه مـــع العناية بدور ال�شبكـــات الجتماعية خالل الثامنة ع�شرة وفوقهـــا، وا�شتهدفت قيا�ص التفاعل ال�شيا�شي عرب و�شملـــت الدرا�شـــة 2253 مـــن البالغـــن الأمريكيـــن، اأي يف �شن 

»جوجل بلس« تتفوق على تويتر وتصبح ثانية بعد فيسبوك

ة التوا�شل 
ق �شبكـــ

ىل تفو
ا ي�شـــري اإ

تقريًر
حتليـــالت الإنرتنـــت 

�شـــة يف 
كـــة »GlobalWebIndex« املتخ�ش

ت �شر
ن�شـــر

 ال�شبكة 
 امل�شتخدمن لت�شبـــح بذلك

ـع تويرت من حيث عـــدد
 موقــ

ركـــة جوجـــل، جوجل بل�ص، على
ــة ل�ش

التابعـ
الجتماعـــي 

في�شبوك.
نية بعد 

ة الثا
الجتماعي

زيادة 
ن�شبة 

دم، وب
 الن�شطن اإىل 359 مليون م�شتخ

منو �شبكة جوجل بل�ص التي و�شل عدد م�شتخدميها
 وراء 

 ال�شبب
ويعود

  GlobalWebIndexشركة�
ام املا�شي 2012، بح�شب 

ونيو من الع
هاية ي

تقارب 33 % بعد اأن كان العدد 269 مليون يف ن

 يوتيوب، 
اتها، مبا يف ذلك

 الربـــط والت�شال بن جميع خدم
نوع من

ل بناء 
يف �شبي

شركة جوجل 
ذلها �

د التـــي تب
جلهـــو

اإىل ا

 امل�شتخدمن. 
نها كثري من

ي�شتغني ع
ت التي قد ل 

خلرائط، وغريها من اخلدما
متا الربيد الإلكرتوين جيميل وا

وخد
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�لدعوة �للكرتونية



شاهدنا لكم

ىل �لدعاة
قيا �إ

ر�صالة من قلب �أفري

�صيلة �ل�صيخ وحيد عبد�ل�صالم بايل
لف

�لر�بط:

    http://goo.gl/CtY46

تفسير العشر األخير على 

iPhone

ب تف�شري 
جلاليات تطبيـــق كتا

ين لتوعية ا
لتعـــاو

دم املكتب ا
قـــ

�شًرا 
مي، والذي يحـــوي خمت

 القراآن الكـــر
ري مـــن

�شـــر الأخـــ
الع

 وتف�شري 
ن قراآن

ه اليومية م
 امل�شلم يف حيات

ج اإليه
لأهم ما يحتا

الثناء 
قـــام ب

ا،  وقد 
ـــة وف�شائل وغريه

وفقهي
ديـــة 

كـــام عق
واأح

ي، وقد نال الكتاب 
اء العامل الإ�شالم

يته كثري من علم
ه وتزك

علي

ن النا�ص، حيث وزعت 
ري مـــ

ه ا�شتح�شان كث
وفيقـــ

هلل وت
بحمـــد ا

جاوز 
ف اللغات التي يت

ن الن�شخ مبختل
ن مـــ

ع�شرات املالي
منـــه 

املية. 
عددها اأكرث من 50 لغة ع

http://goo.gl/OqnAK :عنوان التطبيق

ك�شفـــت درا�شة حديثة امتـــالك امل�شتخدمن يف املنطقة العربية 

نحـــو 22 مليـــون جهـــاز ذكي، �شـــواء حا�شـــب لوحـــي اأو هاتف 

ذكـــي، وتعمـــل الن�شبـــة الأكرب من تلـــك الأجهزة الذكيـــة بنظام 

»اأندرويد«.
 ”FrootApps“ واأو�شحت الدرا�شـــة التي ك�شفت عنها �شركة

لتطويـــر التطبيقات اأن نظـــام “اأندرويد” ي�شغـــل نحو %40 من 

اأي ما يقدر بثمانية مالين و800 األف جهاز.احلوا�شب اللوحية والهواتف الذكية العاملة يف املنطقة العربية، 
واأ�شافـــت الدرا�شـــة اأن نظام iOS ياأتي يف املرتبـــة الثانية بعد 

»اأندرويـــد«، حيـــث يعمل نحو 7.7 مليون جهـــاز ذكي من “اآبل” 

�شـــواء هاتـــف “اآيفـــون” اأو حا�شـــب “اآيباد” لوحـــي يف املنطقة 

العربية، مقابل نحو 3.3 مليون جهاز ذكي بنظام “بالكبريي”.
اكت�شاف 32 تطبيًقا م�شابًا بربجمية خبيثة على متجر »جوجل 

بالي«
ك�شفت �شركة »lookout« املتخ�ش�شة يف اأمن الهواتف املحمولة 

باأحد الربجميات اخلبيثة تدعى “Bad news”.عـــن وجـــود نحو 32 تطبيقا على متجـــر “جوجل بالي” م�شابا 
واأو�شحـــت ال�شركة عـــرب مدونتها الر�شميـــة اأن عدد التنزيالت 

الر�شميـــة لتلك التطبيقات يرتاوح ما بن مليوين وت�شعة مالين 

اأندرويد امل�شابة بتلك الربجمية اخلبيثة.تنزيـــل، وهـــو الرقم الذي يو�شـــح عدد الأجهـــزة العاملة بنظام 
وتقـــوم الربجمية اخلبيثـــة »Bad News« باخرتاق خ�شو�شية 

الأجهـــزة املثبتـــه عليها، حيث جتمع اأرقـــام الهواتف واملعلومات 

الهامـــة للم�شتخـــدم وتر�شلهـــا لطـــرف ثالث دون علـــم �شاحب 

اجلهاز. 

استخداًماالمنطقة العربية..  وأندرويد األكثر 22 مليون جهاز ذكي في 
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اإلمساك عن الطعام في يوم إسالمه
�ل�صوؤ�ل: �إذ� �أ�صلم غري �مل�صلم يف نهار رم�صان، فهل يلزمه �إم�صاك 

باقي �ليوم �لذي �أ�صلم فيه؟

�جلو�ب: 

نعـــم، يلزمه اأن مي�شك بقية اليوم الذي اأ�شلم فيه، لأنه �شار الآن 

مـــن اأهـــل الوجوب فلزمه، وهـــذا بخالف ارتفاع املانـــع، فاإنه اإذا 

ارتفـــع املانع مل يلزم اإم�شاك بقيـــة اليوم، مثل اأن تطهر املراأة من 

حي�شهـــا يف اأثنـــاء النهار، فاإنه ل يلزمهـــا اأن مت�شك بقية النهار، 

وكذلـــك لـــو براأ املري�ص املفطر مـــن مر�شه يف اأثنـــاء النهار فاإنه 

ل يلزمـــه الإم�شـــاك، لأن هذا اليـــوم قد اأبيح له فطـــره مع كونه 

مـــن اأهل اللتـــزام– اأي م�شلًما– بخالف الذي طـــراأ اإ�شالمه يف 

اأثنـــاء النهار، فاإنه يلزمه الإم�شاك، ول يلزمه الق�شاء، اأما اأولئك 

اأعنـــي احلائ�ص واملري�ص فاإنه ل يلزمهـــم الإم�شاك، لكن يلزمهم 

الق�شاء.. ف�شيلة ال�شيـــخ ابن عثيمن رحمه اهلل، الإجابات على 

اأ�شئلة اجلاليات )7/1(. 

أفطرت يوًما من رمضان.. فهل عليها قضاء
� وخ�صيت على نف�صـــــــها من �أهلها فاأفطرت  �ل�صوؤ�ل: �أ�صـــــــلمت �صرًّ

يوًما من رم�صان، فهل عليها ق�صاء؟ 

�جلو�ب : 

ما دمـــِت تخ�شن عواقـــب وخيمة جـــراء اإظهار اإ�شالمـــك، فاإنه 

ل يجـــب عليـــك اإعالنه واإظهاره اأمام والديـــك، ويقبل اهلل تعاىل 

اإ�شالم العبد حتى لو مل يظهره يف العلن عند العجز عن ذلك، ما 

دام اأنه قد دخل فيه بال�شهادتن، ويجب عليه اأن ياأتي من �شعائره 

مـــا ي�شتطيعه بعد ذلك، من غري اأن ي�شبب لنف�شه الفتنة التي قد 

متنعـــه من ال�شتمرار علـــى هذا الدين، وهـــذا موؤمن اآل فرعون 

قد ذكر اهلل تعاىل اأنه كان يُخفي اإميانه على فرعون وملئه، قال 

تعـــاىل: {َوَقاَل َرُجٌل ُموؤِْمٌن ِمْن اآِل ِفْرَعـــْوَن يَْكتُُم اإِمَيانَُه}، غافر: 

28، وبع�ـــص ال�شحابة اأ�شلم يف اأول الأمـــر زمن �شعف امل�شلمن 

يف مكـــة فرغب منهم النبي ] اأن يُخفوا اإ�شالمهم خ�شية الفتنة 

عليهـــم، ومن هوؤلء ال�شحابي اجلليل اأبـــوذر الغفاري ر�شي اهلل 

ْمَر َواْرِجْع اإِىَل بَلَِدَك 
َ
بَا َذٍرّ اْكتُْم َهَذا اْلأ

َ
عنه، حيث قال له ]: يَا اأ

ْقِبْل رواه البخاري )3328(.
َ
َفاإَِذا بَلََغَك ُظُهوُرنَا َفاأ

وحيث وقع منك الإفطار يف ذلك اليوم ب�شبب ما ذكرته من وجود 

والديـــك، وخ�شية من العواقب الوخيمة على عدم الإفطار، فاإنك 

بذلك معـــذورة يف اإفطارك، ويجب عليك ق�شاء ذلك اليوم، متى 

متكنـــت من ذلـــك، واأمنت من ح�شول ال�شـــرر عليك، ول يلزمك 

كفارة عن هذا اليوم. 

إعادة الصلوات الخاطئة
هـــــــل يجب عليهـــــــا �أن تعيد �ل�صـــــــلو�ت �لتي كانت ت�صـــــــليها بطريقة 

خاطئة لأنها حديثة عهد بالإ�صالم؟ 

�جلو�ب : 

مـــن كان حديث عهـــد باإ�شالم، فلم يتمكن من اإقامة ما افرت�ص اهلل 

عليـــه من الطهارة اأو ال�شالة اأو ال�شيـــام على الوجه امل�شروع الذي 

تـــرباأ به الذمة جلهله بالأحكام، ولعدم وجود و�شيلة كافية �شحيحة 

متكنـــه من العلـــم ال�شحيح، فظن اأن الذي هو عليـــه هو ال�شرع، ثم 

ملـــا تبـــن له خطوؤه اتبع احلـــق وا�شتقام على �شـــرع اهلل وحكمه، مل 

يوؤمر اأن يعيد ما كان قد اأ�شاء فيه من فرائ�ص اهلل، ويعذر باجلهل؛ 

فاإنـــه مل يتلب�ـــص مبـــا تلب�ص به مـــن قبل اإل بجهلـــه وخطئه، وهو يف 

ِبَن َحتَّـــى نَبَْعَث  ذلـــك معذور؛ لعمـــوم قوله تعـــاىل: {َوَما ُكنَّـــا ُمَعِذّ

َر�ُشـــوًل} الإ�شراء:15، وقولـــه تعاىل: {َوَما َكاَن َربُّـــَك ُمْهِلَك الُْقَرى 

ـِْم اآيَاِتنَا} الق�ش�ص: 59،  َها َر�ُشــــــوًل يَتْلُـــو َعلَيْهـــــ ِمّ
ُ

َحتَّـــى يَبَْعَث يِف اأ

نَا} البقرة:286، 
ْ
ْخَطاأ

َ
ْو اأ

َ
وقـــال تعاىل: {َربَّنَا َل تُوؤَاِخْذنَـــا اإِْن نَ�ِشينَا اأ

بـــي َذر الِْغَفارِي ر�شي اهلل عنه َقاَل: 
َ
وروى ابـــن ماجة )2043( َعْن اأ

َمِتـــــي اخْلَطاأ َوالّن�ْشَياَن 
ُ
ــــــاَوَز َعْن اأ َن اهلل جَتَ َقـــاَل َر�ُشـــوُل اهلِل ]: اإِ

َوَما ا�ْشتُْكِرُهوا َعلَيِْه. 

يف هذ� �لباب ُنقدم جملة من �لفتاوى �ل�صادرة عن كبار ُعلماء 

�لأمـــــــة و�ملجامـــــــع �لفقهية، و�لتي تهم كل م�صـــــــلم، وزخرت بها 

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

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

امل�شدر: موقع الإ�شالم �شوؤال وجواب
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�إعد�د: �لتحرير

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

�لثقافـــــــات �ملتعددة و�لعقائـــــــد �ملتباينة �لتي 

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

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

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

تقدم »�لب�صرى« �إىل قر�ئها هذ� �لباب.

التنصير
التن�شـــري حركة دينية �شيا�شيـــة ا�شتعمارية بداأت بالظهور اإثر ف�شل 

احلـــروب ال�شليبية بغية ن�شر الن�شرانية بن الأمم املختلفة يف دول 

العـــامل الثالث بعامة وبن امل�شلمن بخا�شة، بهدف اإحكام ال�شيطرة 

على هذه ال�شعوب، وي�شاعدهم يف ذلك ثالثة عوامل:

• انت�شار الفقر واجلهل واملر�ص يف معظم بلدان العامل الإ�شالمي.

• النفوذ الغربي يف كثري من بلدان امل�شلمن.

• �شعـــف بع�ص حكام امل�شلمن الذين ي�شكتون عنهم اأو يي�شرون لهم 
ال�شبل رغًبا ورهًبا اأو نفاًقا لهم. 

مواقع االنتشار والنفوذ للبوذية
العقيـــدة البوذيـــة منت�شـــرة بن عدد كبـــري من ال�شعـــوب الآ�شيوية، 

حيـــث يدين بها اأكرث من �شتمائة مليون ن�شمة، ولهم معبد �شخم يف 

كامتندو بالنيبال، وهو عبارة عن مبنى دائري ال�شكل وتتو�شطه قبة 

كبـــرية وعاليـــة وبها ر�شم لعينن مفتوحتن وجـــزء من الوجه، ويبلغ 

قطـــر املبنى 40 مرًتا، اأما الرتفاع فيزيد عن خم�شة اأدوار، مقارنة 

باملباين ذات الأدوار، والبوذية مذهبان:

• �ملذهب �ل�صمايل: 
وكتبـــه املقد�شـــة مدونة باللغة ال�شن�شكريتيـــة، وهو �شائد يف ال�شن 

واليابان والتبت ونيبال و�شومطرة.

• �ملذهب �جلنوبي: 
وكتبه املقد�شة مدونة باللغة البالية، وهو �شائد يف بورما و�شيالن 

و�شيام.  

أفكار ومعتقدات يهود الدومة
يعتقد يهود الدومة اأن »�شباتاي« –يهودي اإ�شباين الأ�شل- هو م�شيح 

اإ�شرائيل املخل�ص لليهود، ويقولون اإن اجل�شم القدمي ل�شباتاي �شعد 

اإىل ال�شمـــاء فعاد باأمر اهلل يف �شكل مالك يلب�ص اجللباب والعمامة 

ليكمل ر�شالته، ويظهرون الإ�شالم ويبطنون اليهودية املاكرة احلاقدة 

علـــى امل�شلمـــن، ل ي�شومون ول ي�شلون ول يغت�شلـــون من اجلنابة، 

وقد يظهرون بع�ص ال�شعائر الإ�شالمية يف بع�ص املنا�شبات كالأعياد 

ا للرماد يف عيونهم،  مثاًل اإيهاًما وخداًعا، ومراعاة لعادات الأتراك ذرًّ

وحمافظة على مظاهرهـــم كم�شلمن، ويحرمون مناكحة امل�شلمن، 

ول ي�شتطيـــع الفـــرد منهم التعرف على حيـــاة الطائفة واأفكارها اإل 

بعـــد الزواج، ولهـــم اأعياد كثرية تزيد علـــى الع�شرين منها الحتفال 

باإطفاء الأنـــوار وارتكاب الفواح�ص، ويعتقدون اأن مواليد تلك الليلة 

مباركـــون، ويكت�شبـــون نوًعا من القد�شية بن اأفـــراد الدومنة، ولهم 

زي خا�ـــص بهم، فالن�شاء ينتعلن الأحذية ال�شفراء والرجال ي�شعون 

قبعـــات �شوفية بي�شاء مع لفها بعمامـــة خ�شراء، ويحرمون املبادرة 

بالتحيـــة لغريهـــم، ويهاجمون حجاب املـــراأة ويدعـــون اإىل ال�شفور 

والتحلل من القيم ويدعون اإىل التعليم املختلط ليف�شدوا على الأمة 

�شبابها. 

األسرار السبعة للكنيسة األرثوذكسية
2 - �شر املريون. 1 - �شر املعمودية.  

4 - �شر العرتاف. 3 - �شر القربان.  

5 - �شر م�شحة املر�ص.         6 - �شر الزواج. 

7 - �شر الكهنوت.  

درجات الماسونية

• �لُعْمي �ل�صغار: واملق�شود بهم املبتدئون من املا�شونين.

• �ملا�صـــــــونية �مللوكية: وهذه ل ينالهـــا اإل من تنكر كليًّا لدينه ووطنه 
واأمتـــه وجتـــرد لليهوديـــة ومنها يقـــع الرت�شيـــح للدرجـــة الثالثة 

والثالثن كت�شر�شل وبلفور.

• �ملا�صـــــــونية �لكونية: وهي قمـــة الطبقات، وكل اأفرادها يهود، وهم 
اآحاد، وهم فوق الأباطرة وامللوك والروؤ�شاء لأنهم يتحكمون فيهم، 

وكل زعماء ال�شهيونية من املا�شونية الكونية كهرتزل، وهم الذين 

يخططون للعامل ل�شالح اليهود. 
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في�صل �لز�مل

رئي�ص جمل�ص اإدارة جلنة التعريف 

بالإ�شالم

د. حممـــد اأبواملجـــد اأول طبيب 

زرع  يف  تخ�ش�ـــص  العـــامل  يف 

الأمعاء، وهو يعمل يف م�شت�شفى 

جامعة بت�شـــربج يف بن�شلفانيا.. 

طلبت منه اجلامعة تدريب اأربعة 

اأطبـــاء يف كل عام، نظـــًرا لعدم 

توافـــر اأطباء يف هذا التخ�ش�ص 

النادر، ولهذا ال�شبب فقد كانت 

اأجرته الأعلـــى يف طول وعر�ص 

الوليات املتحدة، قال يل �شديق 

كويتي متت معاجلة ابنه على يد 

د.اأبواملجد، وهو م�شري املولد: 

»�شاألتـــه، هل يقرب لك د. كمال 

اأبواملجد، وزير الأوقاف ال�شابق 

يف م�شر؟« فقـــال »اأنا فن وهو 

فـــن، دا اأنا واحـــد غلبان وعلى 

بـــاب اهلل« يتابـــع �شاحبي: »يف 

جامعـــة بت�شـــربج م�شجد �شغري 

للطلبـــة، كنت كثرًيا ما اأجد هذا 

الطبيـــب جال�ًشـــا هنـــاك يقـــراأ 

القـــراآن بخ�شوع وهـــدوء، بينما 

ا�شمه يتالألأ يف الإنرتنت- وهي 

الطريقة التي تعرفنا بها عليه- 

كونـــه الوحيـــد يف العـــامل بهذا 

التخ�ش�ص«.

اأمـــام خ�شلـــة  توقفـــت طويـــاًل 

التوا�شـــع هذه، واإذا كان البع�ص 

ينظـــر اإىل ال�شيـــام علـــى اأنـــه 

منا�شبـــة لتخفيف الـــوزن )...( 

فهـــي فر�شـــة ثمينـــة لكثرييـــن 

يعانـــون من تـــورم الـــذات، يرى 

بع�شهم اأنه ينتمي اىل درجة من 

»الفهامية« يتعاىل بها على عباد 

اهلل، فـــاإذا مار�ـــص ال�شـــوم قلًبا 

وقالًبا فاإنه �شياألف ال�شالة بن 

العمـــال والب�شطـــاء يف منطقته 

ال�شكنيـــة اأو يف �شـــوق اخل�شار 

اأو يف م�شجـــد منطقة �شناعية، 

واإذا اأراد اأن يكثـــف عـــالج ذلك 

النتفـــاخ وينجـــح يف »تنفي�شـــه« 

بطريقة غري تقليدية، فلي�شارك 

يف توزيـــع وجبـــات الإفطـــار يف 

املناطـــق ال�شناعية اأو يف امليناء، 

ورمبـــا يف مـــزارع الوفـــرة اأو يف 

الأ�شواق، اإنـــه عندئذ �شيمار�ص 

عالًجـــا نف�شيًّا للـــذات، بخدمته 

النا�ـــص طلًبـــا لالأجـــر والثواب، 

وقـــد فوجئ امل�شلمـــون بعمر بن 

اخلطاب وقـــد اعتلى املنرب بعد 

ال�شـــالة، واأن�شـــاأ يقـــول: »يا بن 

اخلطاب، كنـــت و�شيًعا فرفعك 

اهلل، وكنت ذليـــاًل فاأعزك اهلل، 

وكنـــت �شـــالًّ فهـــداك اهلل، ثم 

حملـــك علـــى رقـــاب امل�شلمن، 

فمـــاذا اأنت قائـــل لربك غًدا اإذا 

�شاألك عنهم يا عمر؟« فلما نزل 

عن املنرب، �شاألوه، مل فعل هذا؟ 

قال »قـــد راأيت يف نف�شي زهًوا، 

فاأردت اأن اأريها مكانها«.

اإنهـــا اأيـــام معاجلة للـــذات التي 

اأو  العبـــادة  نحـــو  اجتهـــت  اإذا 

قـــراءة القـــراآن جاءتهـــا خواطر 

من كل اجتـــاه »العمـــل الفالين 

ينتظرك« »املوعـــد الفالين فيه 

اأجـــر وثـــواب اأي�ًشا«...اإلـــخ، ل 

تـــرتكك تلـــك اخلواطـــر اىل اأن 

ترفـــع اأمامهـــا يافطـــة »وا�شرب 

نف�شـــك مع الذيـــن يدعون ربهم 

يريـــدون  والع�شـــي،  بالغـــداة 

وجهـــه«، فتخنع تلـــك الهواج�ص 

دفعة واحدة، لقـــد اقرتب �شهر 

رم�شـــان، وكمـــا يحـــدث يف كل 

عام �شينتهـــي ب�شرعة وتنق�شي 

اأيامه وتذهب لياليـــه، وال�شعيد 

هـــو من غنـــم كل دقيقـــة وثانية 

يف هـــذه الأيام، الذي يبحث عن 

مواطن الأجر يف النهار ويجتهد 

يف قيـــام الليـــل، اأولـــه اأو اآخره، 

لأنـــه �شمع دعـــاء امل�شطفى ] 

ا جمياًل«  »اللهـــم ردنـــا اإليـــك ردًّ

فـــال ينتظر وفـــاة مدوية توقظه 

من غفلتـــه ول كارثة األيمة تهزه 

من اأعماقه، بـــل يعود اىل بارئه 

م�شارًعـــا اىل اخلـــريات، �شوًقا 

اإىل رب ال�شمـــوات الـــذي يقول 

{واإذا �شاألـــك عبادي عني فاإين 

قريـــب اأجيب دعـــوة الداعي اإذا 

دعان، فلي�شتجيبوا يل وليوؤمنوا 

بي لعلهم ير�شدون}. 

ليكن 
شعارنا 

هذه األيام.. 
»واصبر 

نفسك« 


